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SPLOŠNA PREDSTAVITEV PROJEKTA 

 
KAJ 
 
Simbioza giba je vseslovenski prostovoljski projekt na področju telesne kulture  in 
medgeneracijskega sodelovanja. Naša želja je, da odpremo športne objekte in združimo 
ponudnike različnih gibalnih aktivnosti, in vse, ki bi si želeli začeti, nadaljevati ali pa 
preizkusiti nekaj popolnoma novega na gibalnem, rekreativnem, športnem področju. Tako 
skozi akcijo ponujamo priložnost vsem generacijam, od 9 mesecev starosti do 100 plus, 
za spoznavanje novih aktivnosti športno rekreativne vadbe in za udeležbo v različnih 
vadbah, vsak dan med priporočenimi urami (med 10. in 11. uro ter med 17. in 18. uro) v 
času  med 15. in 22. oktobrom 2018.  
 
ZAKAJ 
 
Šport je pomembna prvina kakovostnega življenjskega sloga vseh prebivalcev Slovenije. 
Športne vsebine v vseh življenjskih obdobjih pomembno oplajajo celovit življenjski slog. 
Že davno odkrita skrivnost je, da prav vsebinska komponenta gibalne kulture- športa 
skozi celostno življenjsko pot primerno nagrajuje prav starejše z avtonomno in radoživo 
starostjo ter energijo primernega obvladovanju težav duha in telesa. Pozitivno 
razmišljanje in kakovosten življenjski slog zgledno vplivata tudi na mlajše generacije v 
vseh obdobjih. 
 
Skozi akcijo in projekt Simbioza giba zagovarjamo dejstvo, da gibanje pomeni življenje in 
življenje je gibanje, zato je ključnega pomena, da sporočilo o zdravem načinu življenja 
širimo in krepimo zavest o pomenu dnevnega gibanja za zdravje človeka in kvalitetnejše 
(tretje) življenjsko obdobje. S strokovno podporo vrhunskih strateških partnerjev 
(Olimpijski komite Slovenije, Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani, Nacionalni inštitut za 
javno zdravje, Paraolimpijski komite, Zveza društev upokojencev Slovenije, 
Zavarovalnica Triglav ter Ministrstvo za zdravje s projektom Dober tek Slovenija), 
podporo ambasadorjev in podporo pokroviteljev projekta, bomo pripravili zanimiv in 
pester program, ki je namenjen vsem generacijam.  
 
KDO 
 
Simbioza giba je namenjen vsem generacijam od 9 mesecev starosti do 100 plus. 
 
KJE 
 
Po celotni Sloveniji – vseslovenska akcija gibanja in medgeneracijskega sodelovanja. 
Organizirano in neorganizirano.......G I B A M O ! 
 
 
 
 



2 
 

CILJI 
 

 Animacija k zdravemu življenjskemu slogu vseh generacij. 
 Ustvarjamo harmonijo medgeneracijskega sodelovanja. 
 Sledimo vsebinskim vrednotam: življenje je gibanje in gibanje je življenje. 
 Nudimo brezplačno priložnost za vse generacije, da spoznajo nove gibalne, 

rekreativne, športne aktivnosti in se udeležijo različnih vadb.  
 Promoviramo aktivni in zdravi načina življenja v vseh življenjskih obdobjih. 
 Spodbujamo krogotok ponudbe in povpraševanja. 
 Povezujemo deležnike izvajalcev. 
 Prepoznavamo pozitivni naboj prostovoljnega dela na športno gibalnem področju. 

 
ŠIRŠA ZGODBA 
 
Nacionalni trajnostni projekt »KAKOVOSTNI ŽIVLJENJSKI SLOG PREBIVALCEV 
SLOVENIJE«. 
 
Temeljni vsebinski elementi: 

 mentalno zdravje, 
 telesno zdravje- gibalna kultura, rekreacija, šport, 
 zdrava in kakovostna prehrana, 
 zdravo življenjsko okolje, 
 kakovostna temeljna zdravstvena preventiva, 
 ozaveščena potreba in možnosti po telesni kulturi: gibanje, rekreacija in šport, 
 ustvarjanje in uživanje duhovnih vrednot, 
 uravnavanje pozitivnega miselnega vzorca, 
 harmonija medgeneracijskega sodelovanja, 
 svoboda duha in ustvarjalnosti, 
 radostno, osmišljeno in harmonično prepletanje vseh življenjskih obdobij. 

 
Raznolike celovite projektne vsebine Simbioza giba usmerjajo pozornost celotne 
populacije prebivalcev Slovenije v potrebne smeri ozaveščanja, animacije in izvajanja 
programov gibalne kulture rekreacije in športa po meri in za potrebe vseh generacij. 
Gibanje je življenje in življenje je gibanje, z akcijo ki se je zgodila v jeseni 2018.  
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PROGRAM IN VSEBINA NA TERENU 

 
Izhodišče projekta, da ponudimo vadbo za vse generacije, od 9 mesecev starosti do 100 
plus in ob tem upoštevamo raznolikost udeležencev in njihovih gibalnih sposobnosti, nas 
je vodilo pri  vsebini, ki smo jo poskusili prilagoditi čim večjemu krogu udeležencev. 
Možnost vadb je bila razdeljena glede na lokalno izvajanje, prav tako pa glede na tip 
vadbe.  
 
Načrt je bil ponuditi čim bolj pestro vsebino na terenu po vsej državi, kar smo tudi dosegli. 
 
Pri pridobivanju lokacij smo upoštevali stališče, da naj se izvedbe različnih programov in 
vsebin prilagodijo terenu, glede na njihove zmožnosti in zmogljivosti: 
 

 teki, pohodništvo, nordijska hoja, kolesarjenje, splošna vadba, plavanje, plesi, 
 igre z žogo, vodni športi, programi za otroke, programi za starejše, fitnes, 
 programi za ciljne skupine s posebnimi potrebami, 
 joga aplikacije, druga programska ponudba v izvajalskih okoljih, 
 različna testiranja, 
 dnevi odprtih vrat in izvajanje gibalnih, rekreacijskih, športnih aktivnosti v: 

 športnih organizacijah/društvih, 
 zdravstvenih domovih, 
 društvih upokojencev, pri tabornikih, turističnih društvih, gasilskih 

društvih, zasebnih ponudnikih, 
 vrtcih, šolah 
 turističnih destinacijah oz. turističnih društvih. 

 pohodi. 
 
Izbor vadb je bil izredno pester- medgeneracijska vadba in pohodi so prevladovali v vrtcih 
in šolah, na različnih lokacijah pa so se dogajale vadbe, kot so pohodništvo, namizni tenis, 
vodene vadbe v domovih za starejše, vodene vadbe v športnih ustanovah, plavanje, 
košarka, badminton, plezanje, tek, nordijska hoja, ples, kolesarjenje, preventivne vadbe 
v zdravstvenih domovih in mnogo drugih vadb. Raznolikost ponujenih vadb je bila 
precejšnja, vendar pa je bila ponudba odvisna od lokalnega okolja.  
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LOKALNA KOORDINACIJA 

 
1. LOKALNI AMBASADORJI GIBANJA, REKREACIJE IN ŠPORTA 
 
KDO:  
Župani slovenskih občin, AMBASADORJI PROJEKTA SIMBIOZA GIBA 2018 ter 
SLOVENSKI VRHUNSKI ŠPORTNIKI  
 
VLOGA:  
LOKALNI AMBASADOR GIBANJA, REKREACIJE IN ŠPORTA 
 
2. PONUDNIKI LOKACIJ 

 Športna društva in športni klubi 
 Fitnes centri 
 Društva upokojencev 
 Zdravstveni domovi 
 Vrtci 
 Osnovne in srednje šole po Sloveniji 
 Turistična društva 
 Zasebni ponudniki – dnevi odprtih vrat 
 Večje gospodarske organizacije (lastno izvajanje programov) 
 Turizem – šport – kultura. 

 
3. SODELOVANJE MEDIJEV 

 Spletne objave 
 Sodelovanje na prireditvah (otvoritev, zaključek) 
 Snemanje prispevka za nacionalno RTV Slovenija (za Dnevnik) 
 Lokalni radijski mediji 
 Družbena omrežja partnerjev in ponudnikov lokacij. 

 

4. AMBASADORJI SIMBIOZA GIBA 2018 

 Gal Jaklič, paraolimpijec 

 Barbra Drnač, strokovnjakinja za ples 

 Janez Sušnik, predsednik ZDUS 

 Peter Ložar, župan Občine Trzin 

 

5. STROKOVNI PARTNERJI AKCIJE 

 Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije 

 Nacionalni inštitut za javno zdravje 

 Fakulteta za šport, Univerza v Ljubljani 

 Olimpijski komite Slovenije 

 Zveza društev upokojencev Slovenije 
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 Zveza za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite 

 Društvo Šola zdravja 

 Plan BE. 

 

6. POKROVITELJ AKCIJE 

 Zavarovalnica Triglav. 

 

PROMOCIJA 

KOMUNIKACIJSKE SKUPINE 

 kritična javnost oz. interna javnost - za obstoj in širjenje obsega projekta 

 poslovna oz. strokovna javnost - za širjenje in evalvacijo rezultatov projekta 

 širša javnost - ozaveščanje o pozitivnih učinkih gibanja. 

 
KOMUNIKACIJSKI KANALI 

V okviru preteklih akcij smo dosegli veliko prepoznavnost v slovenskem prostoru, zato 

smo tudi letos dali prednost brezplačnim komunikacijskim kanalom in izvajali 

promocijske aktivnosti preko različnih promocijskih kanalov, in sicer: 

 na domači spletni strani naše organizacije, preko spletnih strani partnerjev in 

podpornikov projekta, 

 preko lastnih in partnerskih profilov na družabnih omrežjih (FB, YouTube), 

 z oglasnim in vsebinskim prostorom na TV, radiu, z medijski pokrovitelji, 

 s promoviranjem projekta na drugih dogodkih (Festival za tretje življenjsko 

obdobje, festival LUPA, na regionalnih srečanjih zdravih šol, sejmu Feel the 

Future, predstavitev projekta po šolah in drugi dogodki), 

 preko ambasadorjev projekta, 

 z e-promocijskim materialom (plakati, letaki, video nasveti), 

 s tiskanim promocijskim materialom (letaki, plakati), 

 s promocijo  projekta  na  lastnih  dogodkih (otvoritev  Living  Lab  v  novembru, 

zaključek in podelitev nazivov organizacijam v mrežo Simbioza), 

 s promocijo projekta preko lokalnih medijev. 
 

NAČINI INFORMIRANJA IN OBVEŠČANJA 

KOMUNICIRANJE PREKO DRUGIH DRUŠTEV IN ORGANIZACIJ: 

 lokacije  programa,  vrtci,  osnovne  in  srednje  šole,  domovi  za  starejše 

občane, občine, 

 lokacije programa so o programu Simbioza Giba obveščale tako preko 
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tiskanega materiala kot preko svojih digitalnih medijev - spletne strani, 

 objave na več kot 100 različnih spletnih straneh o projektu. 
KOMUNICIRANJE PREKO MEDIJEV: 

 sporočila za javnost za napoved, ob začetku in ob zaključku vseslovenske 

akcije Simbioza Giba, 

 v vmesnem obdobju poteka komunikacija z različnimi mediji - za dogovore 

za objave, 

 Simbioza Giba je bila objavljena v več kot 120 različnih tiskanih, TV, radio in 

spletnih medijih. 
KOMUNICIRANJE PREKO LASTNIH DIGITALNIH MEDIJEV: 

 kontinuirana komunikacija ves čas trajanja projekta - kratke novice, poročila, 

podatki za prijave, obvestila o dogodkih na lokacijah, vsebinske objave k 

spodbujanju gibanja in zdravega načina življenja, 

 komunikacija projekta Simbioza Giba na družbenih omrežjih je bila 

usmerjena predvsem na omrežjih Facebook in Twitter. 
OZAVEŠČANJE O PROJEKTU PREKO TISKANEGA PROMOCIJSKEGA MATERIALA: 

 letaki (10.000), plakati (3.000), 

 vabila na akcijo (za vrtce, šole) – lokacijam smo preko aplikacije omogočil 
dostop do promocijskega materiala, ki so si ga lahko sami tiskali in razdelili 
med udeležence. 

Znotraj širše javnosti smo komunikacijo ciljno usmerjali na ciljni skupini upokojencev 

in brezposelnih, da smo obe čim bolj vključili v projektne aktivnosti. Izvedli smo 

določene ciljne dejavnosti, da smo še posebej informirali ranljive skupine, kot na primer 

upokojence in brezposelne, in sicer informiranje brezposelnih preko mreže ZRSZ, 

informiranje upokojencev preko domov za starejše, društev upokojencev in informiranje 

preko vseh drugih kanalov. 
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Primer plakata Simbioza Giba 2018 
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Primer letak Simbioza Giba 2018 
 

 

 

 

 



9 
 

PODPORNIKI 

Glede na razsežnost in obseg projekta Simbioza Giba je bilo za uspešno izpeljavo in 
izvedbo projekta nujno sodelovanje različnih partnerjev. Vsi partnerji projekta niso 
prevzemali enakih nalog, kar je razumljivo, saj se med seboj razlikujejo po velikosti, 
tehničnih značilnostih, številu zaposlenih, načinu delovanja in še čem. Pa vendar je 
prav vsak prispeval svoj delež k projektu, ki smo ga s skupnimi močmi pripeljali do konca. 
Hvaležni smo vsem strateškim partnerjem in partnerjem, ki so pomagali projektu, da 
je zaživel v vsej svoji luči. Brez njih projekt Simbioza Giba ne bi bil tak, kot je. 

Pokrovitelji in partnerji, ki so sodelovali pri projektu, so nam pomagali  finančno, 
materialno in pri promociji projekta v njihovih lokalnih okoljih ter pri pridobivanju 
prostovoljcev in udeležencev. Partnerji so nam gostoljubno ponudili svoje 
komunikacijske kanale, ki smo jih koristili za pridobivanje novih udeležencev projekta 
Simbioza. Takšno pomoč so nam ponudili vsi partnerji. Čisto vsak od njih je prispeval 
pomemben del k projektu. 

V praksi je sodelovanje potekalo tako, da smo partnerje sprva pozvali k sodelovanju. Če 
so se odzvali pozitivno, smo jim preko elektronske pošte posredovali novico, ki je 
zajemala aktualno dogajanje v projektu, le-te pa so potem razširili po svojih 
komunikacijskih kanalih (objava na Facebooku, Twitterju, spletni strani). 

Izpostaviti velja partnerje projekta, ki so Simbiozo opazno podprli tudi na na finančnem 
področju v obliki donacij in razpisov. Simbiozo Giba s o  podprli pokrovitelji in 
partnerji, ki so s svojimi storitvami, materialno ali finančno podporo, bistveno 
pripomogli k uspehu projekta. Med njimi so najbolj izstopajoči Zavarovalnica Triglav, 
Ministrstvo za zdravje, Republike Slovenije, ki projekt sofinancira, projekt pa je tudi del 
prizadevanj Dober tek Slovenija za več gibanja in bolj zdravo prehrano, prav tako pa 
Olimpijski komite Slovenije. Podpora različnih organizacij se je izkazala tudi pri otvoritvi 
in zaključku akcije. Uradna otvoritev Simbioza Giba 2018 je bila v Domu starejših 
občanov Črnomelj, kjer so se povezali z lokalnim vrtcem. Na zaključku pa smo se družili 
z vrtcem Hansa Christiana Andersona Ljubljana ter njihovimi babicami in dedki v 
kreativnem otroškem mestu Minicity Ljubljana. Z nami so bili tudi predstavniki partnerjev 
dogodka, za domače tone pa je poskrbel Simon Bučar iz Glasbene šole BUČAR, poleg 
tega se nam je pridružila še ekipa RTV Slovenija. 

Projekt Simbioza Giba so podprli tudi različni partnerji, ki so pomembno pripomogli k 

izpeljavi projekta. Partnerji so nam pri projektu pomagali na naslednjih področjih: 

 javna podpora projekta Simbioza, 

 informiranje svojih članov, partnerjev in širše javnosti, 

 zagotavljanje potrebne infrastrukture za Info točke, vpisna mesta in Simbioza 
lokacije, 

 informiranje udeležencev in njihovo spodbujanje k udeležbi na projektu. 
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SIMBIOZA GIBA 2018 V ŠTEVILKAH 

 
Ciljna skupina udeležencev so bile vse generacije od 9 mesecev starosti do 100 plus. 
Največ udeležencev je bilo starejše populacije (55 plus), druga skupina, ki je 
prevladovala, so bili osnovnošolci in otroci iz vrtcev. Vendar pa se je zaradi pestrosti 
ponudbe programov aktivnosti izkazalo, da je akcija zanimiva za vse generacije.  
 
Poseben poudarek smo dali medgeneracijskemu sodelovanju in vadbam v vrtcih in šolah 
- tu so bili aktivirani seniorji, ki imajo svoje vnuke in vnukinje v vrtcih in šolah, prav tako 
tudi starši. Največ udeležencev se je tako zvrstilo v vrtcih in osnovnih ter srednjih šolah, 
prav tako tudi v domovih za starejše občane. Udeleženci so se vadb bolj udeleževali v 
dopoldanskem kot popoldanskem terminu, najbolj obiskani dnevi so bili ponedeljek, torek 
in sreda. Verjetno je dopoldanski čas prevladoval zaradi logične izvedbe v ustanovah, 
kjer dopoldne delujejo vrtci, šole, zavodi in domovi za starejše. 

 

 
 
REZULTATI 
 
Med 15. in 22. oktobrom 2018 je 260 ponudnikov lokacij organizirano izvedlo gibanje na 
rekordnih 540 lokacijah. Imeli smo 138 OŠ in SŠ, 65 vrtcev ter 57 drugih ponudnikov 
lokacij, kot so: zdravstveni domovi, občine, domovi za starejše občane, različna športna 
društva in ostali, ki so ponudili organizirano gibanje v tednu medgeneracijskega gibanja.  
Letošnji rekordni uspeh na vseslovenski akciji Simbioza Giba, lahko opazimo tudi če 
primerjamo lanske številke, ko smo bili prisotni na 313 lokacijah, letos na 540, tudi število 
ponudnikov je zrastlo iz 206 na 260 ponudnikov. Ponudnik lokacije je lahko imel več 
lokacij.  
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Največ se je gibalo v Podravski regiji. V akciji je sodelovalo več kot 30 tisoč 
udeležencev, ki so skupaj ustvarjali pozitivne zgodbe prek športa in druženja med 
generacijami. 
 
Najbolj aktivna dneva sta bila torek in četrtek , najpogostejša in najbolj množična 
vadba pa je sta bila medgeneracijski pohod in igre z žogo. 
 
Kaj je lokacijam najbolj všeč pri projektu - odgovori koordinatorjev v evalvaciji: 

 medgeneracijsko druženje, 
 zabavno druženje, odziv udeležencev, 
 zadovoljstvo vseh udeležencev, 
 ideja, vključene šole, medgeneracijski, nacionalni program gibanja, 
 druženje z dedki in babicami je aktivno, prijetno in zabavno, 
 medgeneracijsko povezovanje in vidno zadovoljstvo obiskovalcev, 
 povezanost med najmlajšimi in starejšimi, 
 medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje, 
 sama ideja za možnost sodelovanja s starejšimi, 
 sodelujoči so del velike "gibajoče" skupine, 
 gibanje na prostem, sproščeni odnosi, 
 dobra strokovna podpora, fleksibilnost izvedbe, 
 projekt je odmeven in da je dobro organiziran (dovolj jasna navodila, 

fotografije,...). 
 
 
NOVOSTI 
 
V letu 2018 je dobil projekt novo spletno stran, ki smo jo dodatno obnovili in začeli 
ustvarjati lastne vsebine. Vsako sezono je tako izšla e-brošura z nasveti in članki o 
sezonskem gibanju vsak dan, za vse generacije. Vzporedno z e-brošuro je nastal še sklop 
video vadb, tako smo v ta namen v poletni sezoni pripravili 15 krajših vadbenih videov za 
vse generacije, v jesenski 15 vadbenih videov, primernih tudi za invalide, v zimski sezoni 
pa smo pripravili 3 daljše videe - joga za vse generacije. V letu 2019 bomo izvedli še 
video za pomladno sezono, predvidoma namenjen vadbi »starši - otroci«. Nismo le 
razširili vsebin na spletu, ki so dostopne brezplačno in vse leto, ampak smo razširili tudi 
vsebine in pripravili vadbe, primerne tudi za invalide, ranljivo ciljno skupino, na katero se 
kar rado pozabi, ko govorimo o gibanju, rekreaciji in športu. 
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SWOT ANALIZA 

Prednosti 

 Prepoznavnost projekta 

 Medgeneracijsko sodelovanje + gibanje 

 Gibajo vse generacije 

 Vključenost ekipe Simbioze v dogodke 

 Ideja, misel  

 Partnersko sodelovanje 
strokovnih partnerjev 

 Podpora Ministrstva za 
zdravje, sofinanciranje 

 Velik odziv, veliko lokacij 

 Odličen rezultat, največ udeležencev 

 Organizira lahko tudi manjša ekipa - 
optimiziran proces (dobro izpeljano 
glede na število ljudi) 

 Izkušnje 

 Pravočasno obveščanje potencialnih 
lokacij, obveščanje lokacij o 
dogajanju 

 Komunikacija na socialnih omrežjih 

 Korekten odnos do partnerjev 

 Enotna CGP 

 Pripravljeni dokumenti za lokacije 

 Prostovoljci 

Slabosti 

 Reklama, dogajanje 

 Mediji, televizija 

 Premajhna ekipa 

 Odzivnost partnerjev 

 Premalo natančna pomoč prostovoljcev, 

 Oblikovalec, ponudba, brošura 

 Odzivi častnih ambasadorjev 

 Časovni okvir vseslovenske akcije - 
športna društva so od avgusta do oktobra 
na počitnicah 

 Evidentiranje vseh udeležencev - problem 
so predvsem tisti, ki se ne registrirajo 
preko aplikacije, zato zamudno za 
koordinatorje 

Priložnosti 

 Pravočasen začetek Simbioza Giba 

 Bolj razširjeno izven šolskih igrišč, še 
druge ciljne skupine 

 Primer dobre prakse, razširiti 
- izpostavljenost zgodb 

 Objave lokacij - kontaktni podatki  

 Sponzorji- finance 

 Promocija po lokacijah 

 Sodelovanje z občinami- se lahko zelo 
angažirajo- rezultati še boljši 

 Pridobivanje sponzorjev 

 Zametek trajnostne zgodbe  

 Predstavitev na spletu 

 Nova spletna stran 

 Iz vsakega sklopa skupine najdemo 
enega ali dva - zgodba - lahko iztrži 
zanesljive športnike 

 Vzpostavitev trajnostne Simbioza Giba 

 Ambasadorji 

 Klicni center 

Izzivi 

 Razširitev projekta skozi celotno leto 

 Kasneje kot projekt, ki bi potekal 
na omenjenih lokacijah 

 Komunikacija med ekipo (česa 
ne razumemo, kaj imamo 
preveč…) 

 Motivacija ekipe, pohvale za 
opravljeno delo 

 Finance- kako pridobiti 
dodatna materialna sredstva 

 Kako obdržati zavedanje o Simbioza 
Giba skozi celotno leto - nadaljuje svoje 
gibanje- v komunikacijskem planu 

 Drug termin vseslovenske akcije  - maj 

 Nov CGP + logo medgeneracijskega 
sodelovanja 
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EVALVACIJA 

Evalvacijo lokacij smo opravili preko spletnega sistema www.1ka.si, anketni vprašalnik je 

bil odprt od 3.12.2018 do 11.2.2019. Spletni vprašalnik je rešilo 179 ponudnikov lokacij 

(od 260), kar predstavlja 69% vseh sodelujočih ponudnikov lokacij. 

 

Graf 1: Regija lokacij 

 

 

Graf 2: Kakšen je bil splošen odziv udeležencev Simbioza Giba 

 

http://www.1ka.si/
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Graf 3: Kaj vam je bilo pri projektu všeč… (5 zelo dobro in 1 zelo slabo) 

 

 

Graf 4: V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami (5 se popolnoma strinjam in 1 
sploh se ne strinjam) 

 
 
 

Graf 5: Ali bi prihodnje leto ponovno sodelovali v akciji Simbioza Giba 
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Graf 6: Koliko časa ste porabili za organizacijo projekta?  

 
 

ODPRTA VPRAŠANJA 

Kakšni so vaši odzivi na projekt Simbioza Giba (Zavedamo se, da ima vsak projekt 

potencial za izboljšave, zato nas zanimajo vaši predlogi, ideje, kritike in pohvale, 

saj stremimo k izboljšavi projekta): 

 Pohvala, da se izvaja projekt Simbioza giba, pridružili smo se prvo šolsko leto, zato 
še bolj "nestrpni", ali bo ta dan v skladu z našimi cilji. Imeli smo se zelo dobro, 
udeleženci so bili navdušeni, zato smo se odločili za Simbiozo šola, saj bomo 
sodelovali vso šolsko leto. Vaše usmeritve in prijave so bile dokaj jasne, porajalo 
se nam je vprašanje, ali bodo udeleženci za prijavo s podatki letnice rojstva. 
Projekt smo jim zelo dobro predstavili in ni bilo posebnih težav, v kolikor se niso 
strinjali, pa smo jim povedali, da lahko brez navedenih podatkov. 

 Projekt je zelo dober, udeleženci so zelo zadovoljni in že komaj pričakujejo, da se 
spet vidimo. 

 Kot koordinatorica sem v projektu na novo, tako da ga lahko zaenkrat le pohvalim 
- glede informacij sem se znašla in organizacija zato ni bila zahtevna. 

 Delno razočaran nad odzivom odraslih glede na reklamo in vloženo delo. 
 Bolj pregledna aplikacija. 
 Ideja medgeneracijskega sodelovanja in gibanja je krasna in v vseh pogledih 

zdrava. Menim, da je odprtost in možnost avtonomije posamezne šole, da načrtuje 
svoj program oziroma aktivnosti, povsem na mestu. Če pa nam kaj ni šlo, ste nam 
pa itak priskočili na pomoč. Hvala. 

 Stari starši se radi udeležijo in sodelujejo, vendar je nepotrebno beleženje odveč, 
saj je to v breme. 

 Potencial je velik, a do starejših občanov niste prišli. Kontaktirati je potrebno razna 
društva upokojencev, vadbene centre za starejše občane in oskrbovalne domove. 
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 Bilo je super, jasna in natančna navodila, tako da brez težav organiziraš in izpelješ 
projekt. 

 Se še bolj "oglaševati", da bi se še bolj razširili. 
 Super ste, odzivni, pomagate, kar tako naprej. 
 Sama zasnova projekta nam je zelo všeč in radi smo sodelovali. Na ta način smo 

se povezali kot šola in tudi kot lokalna skupnost. mogoče bi bilo potrebnih malce 
več konkretnih informacij, najverjetneje pa se bomo z leti sodelovanja tudi mi 
izpilili. 

 Odziv je dober, vendar je program za lokacije bil malce nerazumljiv na začetku. 
 Smisel in namen projekta - odlično, spletna stran - slabo pregledna ( več 

udeležencev se je s tem strinjalo). Zelo so skritizirali možnost prijave in pregled 
nad ponudbo na splošno. Odgovori, ki so bili podani pri prejšnjih vprašanjih, se 
nanašajo na sam organizacijski odbor. Predlagam kot možnost pred ponovitvijo v 
naslednjem letu - srečanje ponudnikov (fizično) - izmenjava mnenj, predlogov, 
izkušenj in spoznanje. 

 Zelo pozitivni, tako otroci, naši prostovoljci in dedki in babice in starši so zelo 
pohvalili projekt. Žal vedno nastopijo težave z odsotnostjo pouka. 

 Specifika dela v vrtcih je, da se delavnice izvajajo med tednom, ne med vikendi, 
zato bi bilo dobro to upoštevati pri izpolnjevanju obrazcev. 

 Poenostaviti vnašanje prijav (predvsem za vrtce), ker je bilo to delo dokaj 
zamudno. 

 Mi v vrtcu smo težko zbirali prijave in nismo uvedli liste prisotnosti s podpisi, saj so 
se vrtčevskim otrokom pri gibalni urici nekateri starši in stari starši pridružili tik pred 
samim izvajanjem gibalnih uric v telovadnici oz. športni dvorani. Za samo izvajanje 
dejavnosti sicer to ne predstavlja velike težave, predstavlja pa težavo, ko je 
potrebno prešteti vse sodelujoče pri gibalnih uricah. 

 Spodbujam projekt, vsako leto se veselim takšnega načina druženja s starejšimi 
občani. Žal pa po štirih letih trdega dela in vlaganja v projekt ni motiviral veliko 
sodelavcev za pomoč pri izvedbi in promoviranju takšne oblike dela. Smo majhen 
kraj in naša šola ima zelo majhno telovadnico, ki je zasedena ves dan. 
Organizacija je zato ključnega pomena. Tudi letos mi je to uspelo uspešno 
realizirati. Vsi, ki so se udeležili Simbioze giba, so bili zelo zadovoljni in veseli, da 
so lahko razgibali svoje telo in podoživeli svoja mlada leta, ko so hodili še v šolo. 
Tisti udeleženci, ki so z menoj vse od začetka, so izrazili željo, da bi se družili na 
takšen način večkrat na leto. To pa je tisto, kar me žene, da še vedno vztrajam pri 
tem projektu. 

 Glede na to, da smo se prvič pridružili vašemu projektu, smo se tudi mi učili in 
iskali izboljšave za drugo leto. Ugotovili smo, da so bili plakati premalo vidni, splet 
pa starejši v vaškem okolju zelo malo uporabljajo. Odločili smo se, da bomo drugo 
leto izboljšali predvsem oglaševanje in samo izbiro lokacij/vadb. 

 Otroci so zelo ponosni, ko telovadijo z babicami, dedki... pokažejo se različne 
spretnosti, ki jih razvijajo vsi udeleženci. 
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Zakaj ste se pridružili projektu Simbioza Giba: 

 Sama ideja in izvajanje simbioze giba je vedno v veselje starejših in naših 
najmlajših. 

 Ker želimo kot podružnična šola samostojno sodelovati pri čim več projektih. 
 Ker želimo nekaj novega ponuditi starejšim občanom, medgeneracijsko druženje 

nam veliko pomeni. 
 Pomembno se mi zdi, da otroci preživijo čas s starimi starši, saj je to posebna vez. 

Na urah športa so bili navdušeni vsi. Stari starši so prišli tudi od zelo daleč in ni jim 
bilo težko. 

 Druženje s starimi starši izvajamo že vsa leta. Nadgraditi ter spodbuditi smo želeli 
še starostnike iz doma Storžek, ki pa se nam tokrat niso pridružili. Prav tako smo 
želeli javnosti predstaviti dele poti po Stražunu ter kaj nam gozd omogoča. 

 V projektu sodelujemo že več let in mislim, da je sodelovanje otrok in starejših 
obojestransko dobro in v veselje obema starostnima skupinama. 

 Ker vemo, da učenci in stari starši ob takšnih aktivnostih uživajo. 
 Predlog ravnateljice. 
 Imamo v programu vsako leto, podpiramo medgeneracijska druženja. 
 Ker želimo promovirati gibaje predvsem med mladimi ter osvestiti učence, da lahko 

h gibanju pritegnejo tudi svoje starše in stare starše. 
 Že v principu smo enota v ZD, ki skrbimo za promocijo zdravja v širši in ožji 

skupnosti, pridružitev je bila samoumevna. 
 Ker smo se tako še bolj povezali s krajem in krajani, starejši pa se po naših 

izkušnjah vedno radi odzovejo na povabila. 
 

Kaj vam je pri projektu najbolj všeč: 

 Namen, smisel, povezovanje med izvajalci in posledično populacijo... 
 Organizacija in hkrati veliko možnosti za različne športne dejavnosti, kjer imamo 

veliko prostih izbir. 
 Sama ideja, da sodelujemo s starejšimi. 
 Sama izvedba. 
 Preko gibanja se družimo, združeno je prijetno in koristno. 
 Sodelovanje med skupinami, starši, starimi starši. 
 Dobra strokovna podpora, fleksibilnost izvedbe. 
 Da je tako odmeven in da je tako dobro organiziran (dovolj jasna navodila, 

fotografije,...). 
 Dobra volja in zadovoljstvo udeležencev. 
 Da smo združene vse generacije, se zavedamo, kako pomembno je gibanje, 
 obveščanje preko maila. 
 Krepitev sodelovanja med vrtcem in družino, širina akcije. 
 Pozitivna naravnanost ter osnovni namen... gibanje vseh generacij ter prosta pot 

pri načrtovanju časa, kraja in načina vadbe. 
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NAČRTI ZA NAPREJ 

Simbioza Giba postaja celoletna zgodba - stremimo k spodbujanju gibanja skozi vse letne 

čase v našem največjem športno gibalnem prostoru, naravi. 

Naše nadaljnje aktivnosti bodo usmerjene v: 

 ponovno izpeljavo vseslovenske akcije,  
 celoletno izvedbo Simbioza Giba na lokacijah - osnovne in srednje šole, ter 

vzpostavitev trajnostne zgodbe, s povezavo preko študentske prakse Fakultete za 
šport Univerze v Ljubljani z lokalnimi okolji in lokacijami Simbioza Giba, 

 spletne aktivnosti, obveščanje in ozaveščanje ter nadaljevanje z izdelavo lastnih 
vsebin za  medgeneracijsko gibanje in gibanje oseb iz ranljivih ciljih skupin. 
 

Cilji projekta ostajajo in jih s svojimi dejavnostni nadgrajujemo: 

 animacija k zdravemu življenjskemu slogu vseh generacij, 

 ustvarjanje harmonije medgeneracijskega sodelovanja, 

 sledimo vsebinskim vrednotam: »Življenje je gibanje in gibanje je življenje«, 

 brezplačna priložnost za vse generacije, da spoznajo nove gibalno, rekreativno, 

športne aktivnosti in se udeležijo različnih vadb, 

 promoviranje aktivnega in zdravega načina življenja v vseh življenjskih obdobjih, 

 spodbujanje krogotoka ponudbe in povpraševanja, 

 povezovanje izvajalcev, 

 prepoznavanje pozitivnega vpliva prostovoljnega dela na športno gibalnem 

področju. 

 

Celotni projekt spada v širši kontekst in ga s partnerji skušamo peljati v nacionalni 
trajnostni projekt »Kakovostni življenjski slog prebivalcev Slovenije«. 

Temeljni vsebinski  elementi, ki zajemajo »Kakovostni življenjski slog  prebivalcev 
Slovenije«: 

 mentalno zdravje, 

 telesno zdravje- gibalna kultura, rekreacija, šport, 

 zdrava in kakovostna prehrana, 

 zdravo življenjsko okolje, 

 kakovostna temeljna zdravstvena preventiva, 

 ozaveščena potreba in možnosti po gibanju, rekreaciji in športu, 

 ustvarjanje in uživanje duhovnih vrednot, 
 uravnavanje pozitivnega miselnega vzorca, 

 harmonija medgeneracijskega sodelovanja, 

 svoboda duha in ustvarjalnosti, 

 radostno, osmišljeno in harmonično prepletanje vseh življenjskih obdobij. 
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Želimo, da raznolike celovite projektne vsebine Simbioza Giba usmerjajo pozornost 

celotne populacije prebivalcev Slovenije glede ozaveščanja, animacije in izvajanja 

programov gibalne kulture, rekreacije in športa po meri in za potrebe vseh generacij. 

Gibanje je življenje in življenje je gibanje, skozi vseh 365 dni v letu. 
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