
Profil nevladne organizacije zainteresirane za sodelovanje na področju pametnih
mest in skupnosti

Podatki o nevladni organizaciji 

ZVEZA DRUŠTEV UPOKOJENCEV SLOVENIJE

Kebetova 9, 1000 Ljubljana

Splet: www.zdus-zveza.si

FB: https://www.facebook.com/ZDUS-Zveza-dru%C5%A1tev-upokojencev-Slovenije-
442922382774879/ in TW: https://twitter.com/ZvezaDUS 

Kaj ponuja nevladna organizacija

 dostop do končnih uporabnikov, ciljne skupine (starejši, upokojenci), neposreden stik z 
ljudmi, praktične izkušnje s terena,

 izvajanje pilotov in testiranja, prekizkušanje rešitev, preverjanje zadovoljstva,
 izobraževanje uporabnikov,
 promocija rešitev med ciljno skupino.

Konkurenčne prednosti nevladne organizacije

 Kompetence upokojenih strokovnjakov z izkušnjami v vodenju evropskih projektov s 
področja IKT

 Široka in razvejana mreža članstva po vsej Sloveniji
 Izkušnje z izvajanjem projektov evropskega AAL programa - Ageing Well in the Digital 

World

Ključne tri reference

Zveza društev upokojencev Slovenije je:
- prejemnica nagrade Državljan Evrope 2017 za socialno varstveni program Starejši za boljšo 

kakovost življenja doma, ki ga izvaja 3.500 prostovoljcev po vsej državi;
- je pobudnica in članica Medgeneracijske koalicije Slovenije - MeKoS, ki jo sestavljajo ZDUS,

Mladinski svet Slovenije, Dijaška in Študentska organizacija Slovenije, ki skupaj izpeljeta
nacionalni dogodek Dnevi medgeneracijskega sožitja;

- sodelovala  v  evropskem  medgeneracijskem  projektu  »Mix@ages  -  How  to  promote
intergenerational  bonding through creative digital  media« (2011-2013),  ki  je  leta 2013
prejel  nagrado Evropske mreže za medgeneracijsko učenje – EMIL,  in sicer  v kategoriji
kultura  in  umetnost.  Na  nacionalni  ravni  so  projekt  kot  primer  dobre  prakse
medgeneracijskega sodelovanja na področju kulture uvrstili  v  Resolucijo o nacionalnem
programu za kulturo 2014 – 2017.

Kako bo sodelovanje z nevladno organizacijo koristno za podjetje oz. opis konkretne ponudbe 
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za sodelovanje

ZDUS ima izkušnje s sodelovanjem z domačimi in številnimi tujimi podjetji (Tunstall, Pyxima itd.), s
katerimi  je  predvsem  v  evropskih  projektih  (SAAPHO,  iCARER)  sodeloval  pri  izvedbi  testiranj
modernih informacijskih tehnologij pri končnih uporabnikih/starejših, kjer so se testirale rešitve,
ki bi starejšim omogočile čim daljše neodvisno in avtonomno življenje v domačem okolju.

Kontaktna oseba za sodelovanje

Dijana Lukić, izvršna vodja projektov in prireditev ZDUS, dijana.lukic@zdus-zveza.si
01 620 54 82, 051 656 532
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