
 

Domžale, 2. 2. 2022 



 Osnovna dejavnost Društva Šola zdravja je JUTRANJA 
TELOVADBA NA PROSTEM, ki jo izvajamo po metodi  

    “1000 gibov”. 

 Vadba poteka zjutraj ob 7.30 ali 8. uri in traja 30 min, 5-6 
dni v tednu, vseh 12 mesecev. 

  Lokacija: koristimo javne površine. 

 Za uporabnike je vadba BREZPLAČNA, ne potrebujejo 
nobene drage opreme.  

 Vadbo vodijo usposobljeni prostovoljci s pomočjo 
strokovnega kadra, kineziologov. 

 Partner na projektu je DCA Ljubljana – Dnevni centri 
aktivnosti za starejše. 

 
 



Namen razpisa 
 zdravstvena preventiva 

 pripeljati brezplačno vadbo v vsak kraj, vas, naselje 

 spodbujanje državljanov in državljank k zdravemu 
življenjskemu slogu 

 

 Društvo Šola zdravja ima naslednje statuse: 

  - status društva, ki deluje v javnem interesu na področju 
športa;  

  - status humanitarne organizacije na področju zdravstva; 

  - vpisani smo v register prostovoljskih organizacij. 

 



 Imamo 248 delujočih skupin in več kot 30 skupin, ki nas 
posnemajo (vadijo 2x tedensko) ali so se naučile vadb pri 
nas in zaradi plačila članarine pristopile k lokalnim 
društvom upokojencev. 

 Skupine delujejo v 89 občinah. 

 Imamo 4.313 članov (na dan 31. 12. 2021), čeprav je 
uporabnikov veliko več, kar kažejo tudi fotografije kjer je 2x 
več oseb kot je dejansko članov v skupini. 

 Na projektu imamo aktivnih 634 prostovoljcev. 

OPOMBA: 

 - Na razpisu prikazujemo registrirane podatke (vpisni listi, 
registracija skupin – več kot 5 članov), na terenu so te 
številke veliko večje. 

 



Anketa 
V januarju 2022 smo med našimi člani izvedli anketo na 

katero je odgovorilo 581 članov. 

Razlog, zakaj so se odločili za jutranjo telovadbo: 

1. Boljše počutje (76,6%) 

2. Da ohranim zdravje  (70,2%) 

3. Druženje  (60%) 

Razlog, zakaj so izbrali našo telovadbo in ne drugo: 

1. Ker je zunaj  (88,1%) 

2. Ker je v bližini kjer stanujem  (66,4%) 

3. Ker je vsak dan  (61,7%) 

4. Druženje  (58,3%) 



Kazalniki in cilji na razpisu 

1. Nove skupine  (100) 

2. Nove občine  (30) 

3. Novi člani  (2.500) 

 

Iz ankete je razvidno, da za Šolo zdravja slišijo največkrat 

     - od prijateljev / znancev (72,1%) 

     - videli so skupino telovaditi 

     - prek medijev*  

  

*V celem letu 500 medijskih objav! Pomembni so lokalni 

  časopisi, brezplačniki. Trenutno je v teku medijska akcijo z  

  radijskimi postajami. 



COVID-19 
Velik izziv, saj več kot 70% starostnikov ni vešča novodobnih tehnologij in se 

tudi ne želi učiti. 

1. posneli smo 4 filme (12.374 ogledov) 

2. film “Jutranja telovadba 1000 gibov” - na voljo vsem na  spletni strani 
društva 

3. od 1. 11. 2022 lokalne televizije ponovno predvajajo vadbo “1000 gibov”, 
odzvalo se je 19 televizij. (Ko smo po 1. maju nehali s predvajanjem 
telovadbe po televiziji, smo zaznali veliko klicev invalidov, kroničnih 
bolnikov, ki ne morejo vaditi zunaj). 

4. Telovadba preko ZOOMa (vse snemamo in posnetke delimo – več ogledov) 

     - v letu 2021 - 113 vadb v živo / 6.490 udeležencev / povprečje 57 

     - vsak delavnik ob 8h, vadbo izvajajo kineziologi, povezava javno dostopna 
na naši spletni strani 

    - vaje za moč – 14 izvedb / 322 udeležencev / povprečje 22 

    - Mala gibalna malica (zaposleni) 3x dnevno (10 delovnih dni) po 10 min / 

ob 10h, 11h in 12h / 30 izvedb / 777 udeležencev. 

 



-Pripeljati jutranjo telovadbo v vsak kraj, vas, 
naselje 
 

- Redno sodelovanje s strokovnim kadrom, 
kineziologi 
 

- Opozarjati na starejše, rizične skupine, kjer so 
dobri rezultati, samo z osebnim delom, na terenu 
 



 

 

• Prva je začela s projektom SOBA ZDRAVJA. 
• Organizatorica vseslovenskih srečanj skupin DŠZ v Piranu (9x)  
• Ambasadorka prostovoljstva športa za vse (ŠUS) 
• Dobitnica nagrade Sol Piran, ki jo podeljuje KS Piran krajanom, 
   ki s svojim delom prizadevajo izboljšati življenje v Piranu. 
• Ema s srcem in dušo živi za projekt “Šola zdravja”. 

Razpis Ministrstva za zdravje nam je omogočil, da imamo 

stabilen in reden vlak. Lokomotiva je vodja projekta, ki je 

zaposlena. Vagoni pa so naši člani – prostovoljci na terenu. 

Ker delujemo nacionalno, na terenu imamo veliko lokalnih 

vlakov, kjer je pripravljenih veliko vagonov, ki pa čakajo na 

lokomotive, to naj bi bil strokovni kader, za nas najbolj primerni 

kineziologi. 



 


