Zavod Sopotniki je v občini Kočevje pričel z izvajanjem storitve s 1. februarjem 2018.
Do vključno 30. aprila aktivno prostovoljsko delo opravlja 13 prostovoljcev. V bazo uporabnikov pa
smo sprejeli 73 uporabnikov, pri čemer so nekateri že koristili storitev nekateri pa dejali, da jo še
bodo.
V februarju smo opravili 44 prevozov (en prevoz pomeni povratno vožnjo), pri čemer so bili vsi
prevozi narejeni v mesto Kočevje. Prepeljali smo 21 različnih uporabnikov, kar pomeni, da so našo
storitev nekateri koristili več krat. Prostovoljci so bili na terenu 113 ur in v tem času prevozili 746
kilometrov.
Naj opozorimo, da smo v februarju nekaj dni odpovedali prevoze, zaradi nemogočih vremenskih
razmer.
V marcu smo opravili 79 prevozov (en prevoz pomeni povratno vožnjo) in prepeljali 39 različnih
uporabnikov, kar pomeni, da so storitev koristili večkrat. Pri tem je bilo 76 prevozov opravljenih v
mesto Kočevje, 2 prevoza v Novo mesto in en prevoz v Celje. Prostovoljci so bili na terenu 119 ur
in v tem času prevozili 1.454 kilometrov. Rekordni dan v marcu je bil 7. marec, ko smo prepeljali 7
različnih uporabnikov.
V aprilu smo opravili 51 prevozov (en prevoz pomeni povratno vožnjo) in prepeljali 28 različnih
uporabnikov, kar pomeni, da so storitev koristili večkrat. Pri tem je bilo 47 prevozov opravljenih v
mesto Kočevje, in 4-je prevozi v Novo mesto. Prostovoljci so bili na terenu 105 ur in v tem času
prevozili 1.093 kilometrov.
V prvem tromesečju delovanja smo tako opravili 174 prevozov, oddelanih je bilo 337
prostovoljskih ur in prevoženih 3.293 kilometrov.
Grafični prikaz:
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Prevoze opravljamo predvsem v zdravstvene namene in po nakupih. Vedno večkrat peljemo na
fizioterapije. Kljub temu da veliko uporabnikov vozimo k zdravnikom, zapeljemo tudi na obisk, k
frizerju, na pokopališče itd. Tudi pri nakupu zemlje za rože in potrebščin za vrtnarjenje smo
pomagali.
Prevoz smo omogočili starejšim iz naslednjih vasi, zaselkov in naselij občine Kočevje:
Rajndol, Dolnja Briga, Koprivnik, Štalcerji, Koblarji, Ložine, Stara Cerkev, Cvišlerji, Polom,
Smuka, Željne, Breg pri Kočevju, Mlaka pri Kočevju, Vimolj, Predgrad, Nemška Loka, Gornje
Ložine in Polom. Pridobili smo nekaj novih destinacij: Mrtvice, Kočevska Reka in Vimolj pri
Predgradu.
V mesecu aprilu smo pridobili novega donatorja. Mini restaurant Lev, Pavel Štefanc s.p. nam bo
doniral kavo ali čaj na dan za naše prostovoljce. Donatorju se iskreno zahvaljujemo.
Uvedli smo Katjo Papež, zaposleno preko javnih del na Ljudski univerzi Kočevje za nadomeščanje
ob morebitni odsotnosti koordinatorke enote. Katja Papež je uspešno nadomeščala Anito Rauh v
času prvomajskih počitnic. Ljudski univerzi Kočevje se za sodelovanje iskreno zahvaljujemo.
V aprilu je bilo vozilo dva krat na popravilu. Prvi krat, ker je počila guma in drugi krat, ker se je
izpraznil akumulator.
Kočevje je polno različnih ljudi. Ko vidimo nasmeh na obrazu uporabnika in ugotovimo, da je ravno
zaradi naše pomoči nastal ta nasmeh, je delo opravljeno. Uporabniki so zadovoljni in hvaležni za
možnost prevozov.
Sopotniki v Kočevju smelo in drzno zremo v prihodnost.
Človek Človeku Sopotnik!
Pripravili:
Anu Kahuna, koordinatorka programa Zavoda Sopotniki
Anita Rauh, koordinatorka enote Kočevje

