Nagovor g. Zorana Jankovića, župana Mestne občine Ljubljana, ob izdaji strokovne monografije, ki je
nastala v okviru strokovnega posveta »Ljubljana – starejšim prijazno mesto: izboljšanje socialne
vključenosti starejših v Mestni občini Ljubljana po pandemiji covida-19«.

Ljubljana je mesto za vse generacije
Epidemija covida-19, ki je pred dobrim letom udarila z vso silo, je popolnoma spremenila naše
vsakdanje življenje in nas postavila pred velike preizkušnje. Še posebej je ta čas zarezal v vsakdan
ranljivih skupin ljudi, med katere sodijo tudi starejši.
V Ljubljani se zavedamo, da je skrb za starejše generacije naših meščank in meščanov izjemnega
pomena, zato jim posvečamo posebno pozornost in neprestano nadgrajujemo storitve in programe, s
katerimi omogočamo kakovostno in aktivno starost.
Poleg zakonsko določenih obveznosti, kot so (do)plačevanje oskrbe v institucionalnem varstvu,
zagotavljanje pomoči na domu ter zagotavljanje primarnega zdravstvenega varstva v Mestni občini
Ljubljana, vsako leto preko javnih razpisov podpiramo tudi številne druge aktivnosti, programe in
projekte s področja socialnega varstva, športa, kulture in izobraževanja. Z njimi starejšim nudimo
različne oblike podpore in pomoči za samostojnejše in kakovostnejše življenje v domačem okolju.
Ob razglasitvi epidemije koronavirusa smo se v Ljubljani zelo hitro in učinkovito prilagodili novim
razmeram. Ponosen sem, da so tako javni zavodi kot nevladne organizacije s področja socialnega
varstva z izjemno predanostjo in strokovnostjo, predvsem pa s čutom za sočloveka, poskrbeli za
nemoteno skrb za najbolj ranljive meščanke in meščane prav vsak dan, tudi v času najhujših omejitev.
V Zavodu za oskrbo na domu Ljubljana so poleg takojšnje prilagoditve njihovega rednega dela zelo hitro
vzpostavili mrežo prostovoljk in prostovoljcev, v katero so vključili še sodelavce javnih zavodov s
področja kulture. Vsi skupaj so s telefonskimi pogovori lajšali vsakdan starejših, ki so ostali sami, zaprti
med štirimi stenami. Strokovno svetovanje po telefonu in spletu ter druge aktivnosti za lajšanje
življenja v času epidemije so vzpostavili tudi drugi javni zavodi ter nevladne organizacije, ki delujejo v
Ljubljani.
Ljubljana je solidarno, tovariško in strpno mesto, v katerem je medsebojno spoštovanje na prvem
mestu. To se je še posebej pokazalo v času negotovosti in omejitev zaradi koronavirusa. Prav ganljivo
je bilo, ko smo potrebovali prostovoljce za razvoz kosil socialno ogroženim otrokom in starejšim, pa se
je v eni uri javilo kar 200 voznikov mestnih avtobusov, ki so bili sicer na čakanju na delo, ker je ves javni
promet obstal. Ali pa, ko so se javile vzgojiteljice iz naših vrtcev, ki so bile pripravljene prostovoljno
paziti na otroke tistih staršev, ki so morali biti na delovnih mestih tudi v času, ko so bili vrtci zaprti.
Ljubljanski grad je zaposlenim Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) ponudil v brezplačno uporabo
Hostla Celica, prav tako pa smo jim izdali brezplačne dovolilnice za parkiranje. Tudi številni drugi
sodelavci so pokazali veliko srce in pripravljenost pomagati.
Zdi se, da se naše življenje počasi vrača v bolj umirjene tirnice. Na Mestni občini Ljubljana bomo še
naprej v središče naše pozornosti postavljali skrb za starejše. Še naprej bomo širili nabor aktivnosti,
projektov in ukrepov, namenjenih kakovostnemu vsakdanu v tretjem življenjskem obdobju. Med
drugim načrtujemo sprejetje novega akcijskega načrta za prihodnjih pet let, kjer bomo zbrali vse
načrtovane ukrepe za izboljšanje dostopnosti mesta starejšim in osebam z ovirami.
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