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Ko v Sloveniji razmišljamo o starajoči se družbi, ni jasno, ali je to problem ali izziv. Mogoče
celo rešitev. Zagotovo pa je to realnost, ki bo krojila prihodnjo usodo celotno družbe. Pozitivno
ali negativno.
Dobro pri tem je, da imamo izbiro: starejše lahko obravnavamo kot breme ali pa kot čudovit
ud naše skupnosti, z brezmejno veliko znanja, izkušenj in življenjskih modrosti, ki lahko to
družbo neskončno bogati. Vse je odvisno od tega, kam bomo usmerili naše aktivnosti.
Vsaka pot se začne z majhnimi koraki tistih, ki se želijo premakniti. Vsak lahko prispeva delček
k celotnemu mozaiku. Ko nas je kontaktiral zaslužni profesor dr. Jože Gričar, je tudi
Zdravstveni dom Trebnje je začutil potrebo in možnost, da naredi nekaj koristnega za starejše.
Pristopili smo k izdaji Kažipota 55+ za seniorje.
V sodelovanju s predstavniki institucij in podjetji je nastalo gradivo, ki je predstavljeno v
Kažipotu 55+ za naše področje. V prispevkih je poudarek na tistih storitvah pravnih subjektov,
ki so namenjeni starejšim. Gre na zgoščen nabor informacij, ki bodo starejšim olajšale dostop
do storitev, ki jih v določenih trenutkih potrebujejo.
Kažipot 55+ je »živa« stvar. To pomeni, da bo potrebno posodabljanje in dopolnjevanje vsebin.
Uporabniki bodo tisti, ki bodo lahko dali relevantno povratno informacijo ali je naš namen
dosežen in s katerimi vsebinami je v bodoče potrebno Kažipot dopolnjevati. Samo če bo
brošura zvesti pripomoček seniorjev, bo dosegla svoj namen. Postala bo kanček v mozaiku
računalniškega opismenjevanja starejših. Le-to pa pomeni osnovo za to, da bodo starejši tudi
preko spleta lahko delili svoje znanje in modrosti ter ohranjali svojo »socialno« kondicijo.

