Zavod Sopotniki je v občini Kočevje pričel z izvajanjem storitve s 1. februarjem 2018.
Do vključno 27. julija 2018 aktivno prostovoljsko delo opravlja 10 prostovoljcev. V bazo
uporabnikov smo sprejeli 115 starejših občanov.
V maju smo opravili 70 prevozov (en prevoz pomeni povratno vožnjo), pri čemer je bilo 64
prevozov opravljenih v mesto Kočevje, 5 v Novo mesto in 1 v Celje. Prepeljali smo 36 različnih
uporabnikov, kar pomeni, da so našo storitev nekateri koristili več krat. Prostovoljci so bili na
terenu 131 ur in v tem času prevozili 1.669 kilometrov.
V juniju smo opravili 77 prevozov (en prevoz pomeni povratno vožnjo) in prepeljali 41 različnih
uporabnikov, kar pomeni, da so ti storitev koristili večkrat. Pri tem je bilo 68 prevozov opravljenih
v mesto Kočevje, 1 prevoz v Novo mesto, 3 prevozi v Ribnico, en v Park Škocjanske jame
(usposabljanje prostovoljcev) in en prevoz v Trebnje. Prostovoljci so bili na terenu 125 ur in v tem
času prevozili 1.532 kilometrov.
V juliju smo opravili 79 prevozov (en prevoz pomeni povratno vožnjo) in prepeljali 36 različnih
uporabnikov, kar pomeni, da so storitev koristili večkrat. Pri tem je bilo 71 prevozov opravljenih v
mesto Kočevje, 7 prevozov v Novo mesto in en prevoz v Trebnje. Prostovoljci so bili na terenu 111
ur in v tem času prevozili 1.665 kilometrov.
V prvem polletju delovanja smo tako opravili 400 prevozov, oddelanih je bilo 704
prostovoljskih ur in prevoženih 8.159 kilometrov.

GRAFIČNI PRIKAZ STATISTIČNIH PODATKOV
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TOČKA B PO MESECIH:

TOČKA A
Prevoze opravljamo iz naslednjih krajev občine Kočevje:
Kočevje (Turjaško naselje, Rudarsko naselje, Kidričeva ulica, Ljubljanska cesta, Opekarska ulica,
Mestni log, Trata, Kajuhovo naselje, Trg sv. Jerneja, Ulica Heroja Marinclja, Streliška ulica, Uskoška
ulica, Kočevska cesta, Turjaško naselje, Kolodvorska ulica, Ulica Veronike Deseniške),
Cvišlerji, Koprivnik, Mlaka, Dolnja Briga, Vimolj pri Predgradu, Željne, Breg,
Gornje Ložine, Klinja vas, Rajndol, Kočevska Reka, Polom, Štalcerji, Morava, Kralji.
NARAVA OPRAVKOV
Prevoze smo v tem tromesečnem obdobju opravljali v naslednje namene starejših občanov:
Zdravstveni dom Kočevje (fizioterapije, splošni zdravniki, laboratorij), Novo mesto (okulist, splošna
bolnišnica), Dom starejših občanov (obiski svojcev), prevozi v zasebne ordinacije,
MEDICOINTERNA, različne trgovine, frizer, pokopališče v Kočevju in v Dolgi vasi, pediker, banka
(Deželna, SKB, NLB), Center za socialno delo, Dolenjske toplice, Šmarješke toplice, Občina Kočevje,
splošna bolnišnica Celje, Trebnje, Suhor, pokopališče Jurjevica pri Ribnici, Vrtni center Poža.
VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV STATISTIČNIH PODATKOV
Iz predstavljenih podatkov lahko vidimo, da storitev Sopotniki v občini Kočevje raste in se razvija
še naprej. Podatki kažejo na veliko potrebo starostnikov po mobilnosti. Vozimo tako starejše
občane iz Kočevja kot tudi iz zaledja. Zanimivo je dejstvo, da se v poletnih mesecih NE kaže trend
zmanjšanja obsega dela, ampak se še vedno kaže trend rasti. Po deležu prevozov vozimo največ v
mesto, torej znotraj občine in občasno v druge slovenske kraje, predvsem iz zdravstvenih razlogov.
Značilnost enote je tudi velik delež delitve prevozov, pri čemer se koordinatorka enote trudi
uskladiti različne termine, da lahko v isto smer peljemo več starejših občanov. Na ta način
prispevamo k trajnostni mobilnosti v občini. Dnevno večkrat v mesecu opravimo tudi po sedem
prevozov.

KOORDINACIJA
V mesecu maju smo se srečali koordinatorji enot s cele Slovenije, na katerem smo se usposabljali
na temo mesečnega poročanja.
V mesecu juniju je koordinatorka programa usposabljala koordinatorko enote na temo sprejema,
uvajanja, spremljanja in motiviranja prostovoljcev.
Koordinatorka programa in koordinatorka enote dobro sodelujeta, sta v dnevnem stiku in se
srečujeta na rednih sestankih.
V mesecu juniju smo izvedli nacionalno srečanje vseh prostovoljcev Sopotnikov, prišlo je 50
prostovoljcev, iz Kočevja 5. Usposabljanja se je udeležila tudi koordinatorka enote in predstavnici
Občine Kočevja, kar se nam zdi zelo lepo.
ZAZNANI IZZIVI
Kot največji izziv zaznavamo kar veliko porabo goriva, saj imamo veliko mestnih voženj.
Največ dela je tudi z uporabniki, ki nas kljub prigovarjanju in pojasnjevanju še vedno obravnavajo
kot taxi prevoz: »Pridite me iskat, sedaj, takoj ...«
Delo v enoti Kočevje poteka tekoče in brez večjih zapletov. K temu stremimo tudi v booče.
ODPOVEDANI IN ZAVRNJENI PREVOZI
V prilogi po novem beležimo odpovedane prevoze (to so prevozi, ki so jih starejši občani rezervirali,
a so jih kasneje odpovedali) in zavrnjene prevoze (to so prevozi, ki smo jih zavrnili z naše strani,
bodisi zaradi prezasedenosti bodisi zaradi drugih razlogov). Na ta način vseskozi spremljamo
razpoložljivost naših kapacitet.
ZA DOBRO ZGODBO JE VEDNO ČAS
Sopotniki smo pomagali gospe, ki ima zelo bolnega moža. Po dolgih letih bolezni ga je sedaj še
kap. Ker ni imela možnosti, da bi ga čim bolj pogosto obiskovala v bolnišnici v Novem mestu, smo
ji Sopotniki v Kočevju vsaj nekajkrat lahko priskočili na pomoč. Kadar smo imeli rezervacijo za v
Novo mesto, smo bili z gospo na vezi in jo zraven zapeljali še na obisk.
Usoda je prav zanimiva zadeva. Naš prostovoljec je v času, ko je hodil v službo, pomagal, in sicer
tako da je s sabo vozil tudi druge, ki niso imeli svojega prevoza za v službo. Pa še družbo je imel.
In tako je prišel tudi dan, ko je vozil kot prostovoljec pri Sopotnikih in prišel po uporabnico, ki se je
že pred leti vozila z njim. Seveda ga je uporabnica takoj prepoznala in se ga zelo razveselila.
Človek človeku Sopotnik.
Pripravili:
Anu Kahuna, koordinatorka programa
Anita Rauh, koordinatorka enote Kočevje

PRILOGA
ODPOVEDANI PREVOZI (prevoz odpove uporabnik)
MAJ
DATUM
16.5.,17.5.,18.5.,21.5.,22.5.,23.5.,
24.5.,25.5.,29.5.
16.5. 2018
18.5.2018
21.5.,22.5.,24.5.,25.5.
22.5.
JUNIJ
DATUM
1.6., 4.6.
1.6.
1.6.
4.6.
18.6.
21.6.
22.6.
22.6.
22.6.
26.6.
27.6.

RAZLOG
Odpovedane fizioterapije
(9 terminov)
Dobila drug prevoz (hčerka
dobila dopust)
Predčasno
zaključila
fizioterapijo
Predčasno
zaključila
fizioterapije
Dobila drug prevoz

RAZLOG
Prej zaključil fizioterapije
Si je premislila
Zbolela
Zbolela
Prej
zaključila
s
fizioterapijami
Dobi na dom obiske in je
odpovedala
Odpovedala zaradi bolezni
Zaradi hudega dežja
Zdravnica
odpovedala
termin
Zbolela
Odpovedala, ker je ostala
na morju

JULIJ
DATUM
13.7.
5.7., 6.7., 9.7., 10.7., 11.7., 12.7.,
13.7.
27.7.
18.7.
20.7.
20.7.
23.7.

RAZLOG
Zdravnik ji je prestavil
termin
Dobila drug prevoz
Prej
zaključila
s
fizioterapijami
Dobila drug prevoz
Ne potrebuje prevoza
Ne potrebuje prevoza, ker
se je mož vrnil iz bolnišnice
Se je slabo počutila

ZAVRNJENI PREVOZI (prevoz zavrnemo mi zaradi ...)
MAJ
DATUM
17.5.
28.5.
18.5.
30.5.
17.5.
5.6.
25.5.
28.5.
31.5.

RAZLOG
Zasedeno zaradi vožnje v
Novo mesto
Zasedeno, zaradi vožnje v
Celje
Zasedeno, želela je prevoz v
Izolo
Zaradi pozne ure, prevoz bi
potrebovala ob 17:30 uri
Zavrnjena, ker je hotela, da jo
peljemo takoj
Zavrnjena zaradi vožnje v
Novo mesto
Zasedeno, želela vožnjo v
Novo mesto
Zavrnjena ,ker je prepozno
poklicala, želela isti dan
Želela isti dan vožnjo

JUNIJ
DATUM
6.6.
18.6.
18.6.
18.6.

RAZLOG
Že vse zasedeno
Zaradi vožnje v Novo mesto
Klicala za isti dan
Klicala za isti dan

JULIJ
DATUM
6.7.

RAZLOG
Klicala za isti dan

10.7.

Zasedeno zaradi vožnje v
Novo mesto
Klicala za isti dan
Zelo zgodnja ura in vožnja za v
Novo mesto (že rezervirana
fizioterapija)
Želela za isti dan

16.7.
17.7.

17.7.

