Živeti
starost kot
radost
Sobivanje v stanovanjski
skupnosti starejših za
povezano, aktivno in
vključujoče življenje.
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MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

Kaj je sobivanje?
Sobivanje je skupno življenje več starejših
oseb v stanovanjski skupnosti, kjer si medsebojno
pomagajo, se družijo, delijo stroške in drug
drugega spodbujajo k aktivnemu načinu življenja.
Slovenija je tovrstne skupnosti v novem
nacionalnem stanovanjskem programu opredelila
kot dobrodošlo novost, ki lahko prispeva k bolj
povezanemu, dostopnemu, vključujočemu in
dostojanstvenemu bivanju starejših. V tujini so
tovrstni modeli že utečeni, saj ob stanovanjskem
rešujejo še vrsto drugih izzivov, kot so
osamljenost, pasivnost, socialna izključenost in
revščina.
Zato je Ministrstvo za okolje in prostor skupaj s
partnerji s serijo dogodkov po vsej državi začelo
razpravo o tem, kakšen tip sobivanja kot način
bivanja v starosti, bi bil sprememljiv tudi pri nas.
Skozi številne pogovore se je pokazalo, da v
Sloveniji obstaja znaten interes za tovrstne
oblike bivanja, hkrati pa smo skozi pričakovanja,
stališča in mnenja potencialnih uporabnikov
spoznavali, kako je potrebno oblikovati pravila in
spodbude za nastanek tovrstnih skupnosti.

sobivanje starejših

skupno življenje

Kako do sobivanja?
Razprava o sobivanju v 11 regionalnih središčih
po Sloveniji je pokazala, da so za sobivanje in
vzpostavljanje zanj primernih stanovanjskih
skupnosti potrebni naslednji pogoji:
Ÿ

volja zaživeti v skupnosti več oseb, pri tem
pa se prilagoditi skupnim pravilom in
skupnemu načinu življenja,

Ÿ

večjo nepremičnino, prilagojeno bivanju
starejših, kjer bo imel vsak stanovalec svojo
zasebno sobo, z drugimi sostanovalci pa si bo
delil skupne dnevne prostore, kuhinjo in
jedilnico,

Ÿ

osnovni pravni okvir za bivanje v tovrstnih
skupnostih, ki bo zagotovil pravno zaščito
uporabnikov in stanovanjskih skupnosti.

Izkušnje od drugod kažejo, da se sobivanjske
stanovanjske skupnosti vzpostavijo:
Ÿ

od spodaj navzgor, kjer zainteresirani
uporabniki sami vzpostavijo in prilagodijo
nepremičnino za skupno bivanje, ali

Ÿ

od zgoraj navzdol, kjer največkrat javne
institucije del svojih kapacitet namenijo in
prilagodijo sobivanju starejših.
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Kako naprej?
Ministrstvo za okolje in prostor sedaj z mrežo
info točk v 11 regionalnih središčih vzpostavlja
neposredno komunikacijo z vsemi, ki jih
sobivanje zanima.

Potencialni stanovalci in stanovalke
Vzpostavljamo evidenco oseb, ki želijo v
prihodnje zaživeti v sobivanjski stanovanjski
skupnosti. Na ta način bo mogoče lažje
oblikovati pilotne projekte in povezati ponudbo s
povpraševanjem.

Potencialni organizatorji sobivanja
Že doslej smo ob pogovorih po Sloveniji našli
institucije, združenja in posameznike, ki želijo s
prilagoditvijo obstoječih nepremičnin ali
izgradnjo novih vzpostaviti sobivanjske
stanovanjske skupnosti. S spoznavanjem potreb
in ovir bo država lažje oblikovala konkretne
spodbude ter podpore za pripravo in izvedbo
projektov.

Združenja, stanovanjski skladi in občine
Z info točkami želimo podpreti partnerstva med
občinami, stanovanjskimi skladi in združenji
starejših, da skupaj oblikujejo akcijo za
oblikovanje primernih stanovanjskih enot.
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Vas zanima sobivanje?
Želite o tem vedeti več in spremljati nove informacije o
izkušnjah in napredku sobivanjskih stanovanjskih skupnosti
ter drugih možnostih za bivanje starejših? Na novice se
naročite na naši info točki ali na www.sobivamo.si/novice.

Želite sobivati?
Si želite zaživeti v sobivanjski stanovanjski skupnosti in se
povezati z drugimi z istim ciljem ali ste morda pripravljeni
prevzeti aktivno vlogo za vzpostavljanje stanovanjske
skupnosti v vašem kraju? Prijavite se na info točki ali na
www.sobivamo.si/zelim-sobivati.

Želite pogovor?
Na info točkah bomo organizirali individualne pogovore s
strokovnjaki za sobivanje. Na pogovor se lahko prijavite na
info točki ali na www.sobivamo.si/zelim-pogovor.

Več informacij:
Ministrstvo za okolje in prostor
info@sobivamo.si
www.sobivamo.si
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