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Projekt Medgeneracijski centri Gorenjske je namenjen razvoju 

medgeneracijskih centrov in njihovih storitev z obogatitvijo 

ponudbe občin izven regijskega središča. Z vzpostavitvijo 
socialnega servisa, izboljšanjem razpoložljivosti in pestrosti 
ponudbe ter zagotavljanjem dostopnosti in dosegljivosti 

storitev in programov, smo želeli omogočiti uporabnikom 
vseh generacij vključevanje v aktivnosti v njihovem lokalnem 
okolju. V projektu poleg vodilnega partnerja BSC, poslovno 
podporni center, d.o.o. sodelujejo še projektni partnerji: Center 
za trajnostni razvoj podeželja Kranj ter Občine Bled, Bohinj, 
Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo in Šenčur. Vrednost 
sofinanciranja projekta je 300.000 € in je sofinanciran iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. 

Marec 2021. Produkcija: Nimbus d.o.o. Kranj. Foto: Tomaž Sedej in arhiv občin. 
Vodilni partner operacije: BSC Kranj.

Projekt Medgeneracijski centri Gorenjske delno financira 
Evropska unija iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za 

razvoj podeželja (EKSRP), pristop CLLD – izvajanje lokalnega 
razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem 

obdobju 2014-2020.

ŠENČUR

ŠENČURModel delovanja medgeneracijskih
centrov (MC)

Medgeneracijsko sodelovanje in sožitje je pogoj za zdrav 
razvoj  družbe, še posebno sedaj, ko smo priča neizbežnim 
demografskim spremembam. Medgeneracijsko sodelovanje 
bo v prihodnosti eden od ključnih dejavnikov za zagotavljanje 
zdravega in brezskrbnega otroštva,  polnega in ustvarjalnega 
življenja odraslih ter aktivnega in kvalitetnega staranja. 
 

Pomen soočanja s temi izzivi smo zaznali tudi na Gorenjskem, 
zato smo v projektu izdelali Model delovanja medgeneracijskih 

centrov, kot podporni mehanizem za delovanje posameznih 

MC ter kot osnova za razvoj mreže podeželskih  MC na 
Gorenjskem.

Pri pripravi Modela delovanja MC in razvoju mreže 
podeželskih MC smo se opirali na naše pretekle praktične 
izkušnje in spoznanja ter razvite  dobre prakse doma in 

v tujini.
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V okviru projekta Medgeneracijski centri (LAS Gorenjska 

košarica) so nastali skupni prostori namenjeni za izvajanje 

programa medgeneracijskega sodelovanja, ki bodo omogočali 
vključevanje vseh generacij v aktivnosti v njihovem lokalnem 
okolju – z namenom dviga življenjske ravni. Medgeneracijski 
centri so izrednega pomena za medgeneracijsko povezovanje, 

sodelovanje, prenos znanj ter aktivno vključevanje v družbo. 
Obiščete jih lahko v Občini Naklo, Jezersko, Šenčur ter 

Cerklje na Gorenjskem.

Medgeneracijsko izobraževanje, druženje in sodelovanje
Za zagon in oživitev Medgeneracijskih centrov sta BSC, poslovno 
podporni center in Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj  
poskrbela za kakovostne vsebine in dejavnosti, ki so se odvijale 

v centrih. Z raznimi delavnicami smo spodbujali kvalitetne 
medčloveške odnose, medgeneracijsko solidarnost in sožitje.

V okviru projekta sta se oblikovala tudi dva mobilna socialna 
servisa v občini Bohinj in Bled. V ta manem sta bila kupljena 
dva avtomobila na električni pogon, ki bosta služila projektu 
Prostofer, namenjenemu za brezplačni prevoz starostnikov 
ter uporabnikom projekta Mobilni socialni servis, ki povezuje 

prostovoljce in različne službe za reševanje težav občanov.
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