
 

Naziv operacije: VZPOSTAVITEV VEČGENERACIJSKEGA CENTRA V BENEDIKTU 

Akronim: večgeneracijskega centra 

Sklad: ESRR 

Vodilni partner – prijavitelj: Občina Benedikt 

Ostali partnerji: Društvo upokojencev Benedikt, Društvo kmečkih žena in deklet Benedikt in Dežela 
daril, Bojana Štefanec, s. p. 

Vrednost operacije: 35.466,00 EUR 

Vrednost sofinanciranja: 23.040,69 EUR 

Namen operacije je spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja in sožitja med generacijami. 
Povezovanje, informiranje, izobraževanje, prenos znanja in izkušenj. Aktivna participacija vseh, 
vključenost mladih in starejših - za vse, ki si želijo aktivno preživljati svoj prosti čas in se vključiti v eno 
izmed ponujenih aktivnosti. Bo prostor za izmenjavo izkušenj starejše generacije z znanjem in z 
energijo mlajše generacije. Na podlagi mesečnih programov bodo potekale dnevne 
aktivnosti  - računalniške, ustvarjalne, rekreacijsko-gibalne, filmske in glasbene večere, bralne urice, 
družabne igre in drugi dogodki, ki jih bodo skupaj z uporabniki priredili prostovoljci. Prostor bo nudil 
možnost za izmenjavo izkušenj med generacijami in spodbujal aktivno preživljanje prostega časa. 
 
Osnovni namen operacije je torej zagotovitev pogojev in vzpostavitev večgeneracijskega centra v 
Benediktu. Večgeneracijski center bo zagotovil vsebinsko zelo različne aktivnosti, ki bodo namenjene 
vsem generacijam, njihovim specifičnim, pa tudi skupnim potrebam. Plan aktivnosti bo vseboval 
dnevno, tedensko in mesečno ponudbo vsebin, kot so: neformalno druženje in srečevanje, 
informiranje, izobraževanje in osveščanje na različnih področjih, delavnice s področja aktivnega in 
zdravega staranja, dnevne medgeneracijske aktivnosti, podpora posameznikom in družinam, ki se 
znajdejo v stiski, športne in gibalne aktivnosti, ustvarjalne delavnice, aktivna skrb za zdravje, delavnice 
o financah in funkcionalni pismenosti, delavnice o krepitvi družinskih odnosov in starševskih 
kompetencah, predstavitev domačih obrti, običajev, tradicionalnih jedi, aktivnosti za samooskrbo z 
organizacijo možnosti prodaje / nakupa ekoloških pridelkov, izdelkov domače obrti, učna pomoč za 
osnovnošolce, izobraževalne vsebine in predstavitve, počitniško varstvo otrok do 3r OŠ, podporne 
skupine za samopomoč ter integracijo v družbo, delavnice s področja podjetništva, računalniške 
delavnice, idr. 
 
Cilj operacije: 

• intenzivnejše večgeneracijsko sodelovanje in skrb za večgeneracijsko solidarnost 
• pospeševanje socialne vključenosti mladih in starejših 
• zmanjšanje osamljenosti ostarelih ter izboljšanje kakovosti življenja 
• večja prepoznavnost pomena večgeneracijskega sodelovanja kot inovativnega pristopa 

delovanja na vseh stopnjah družbe 
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• razumevanje, da je večgeneracijsko povezovanje in sodelovanje osnova za razumevanje 
življenja - za razumevanje potreb in interesov generacije in njihovega videnja 

• izvedena naložba in ustvarjeni pogoji za delovanje Večgeneracijskega centra 
• zagotovljeni pogoji za večjo kakovost življenja, medgeneracijsko povezovanje, solidarnost, 

sočutje,  sožitje generacij,  vseživljenjsko učenje, ohranitev naravnih vrednot in kulturne 
dediščine, prenašanje kulturne dediščine, običajev, tradicije, aktivna participacija občanov, 
večja socialna vključenost,  krepitev lastne aktivnosti,  odpravljanje tveganih življenjskih stilov, 
prepoznavanje in zadovoljevanje potreb posameznih ciljnih skupin ter odpravljanje socialnih 
stisk.   

• vzpostavljena mreža akterjev iz javnega, zasebnega, nevladnega sektorja za izvedbo storitev 
in aktivnosti v VC 

• krepitev možnosti samooskrbe z ekološkimi in v okolju pridelanimi/ predelanimi produkti 
• krepitev tržnih dejavnosti lokalnih ponudnikov 

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

Ukrep PRP 19.2.: Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost 

 
Dodatne informacije: 

 www.eu-skladi.si in www.lasovtar.si 

http://www.eu-skladi.si/
https://lasovtar.si/

