POROČILO ZAVODA SOPOTNIKI ZA IZVAJANJE STORITVE
BREZPLAČNIH PREVOZOV V OBČINI KOČEVJE
ZA OBDOBJE FEBRUAR – MAREC 2018 (2 MESECA)

Zavod Sopotniki je v občini Kočevje pričel z izvajanjem storitve s 1. februarjem 2018.
Do vključno 31. marca se nam je pridružilo 17 aktivnih prostovoljcev. V bazo uporabnikov pa smo
sprejeli 63 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 dveh mesecih smo tako opravili 123 prevozov, oddelanih je bilo 232 prostovoljskih ur in
prevoženih 2.200 kilometrov.
V dveh mesecih so starejši občani prispevali 94 evrov donacij.
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Uporabnike vozimo v zdravstveni dom ali v druge zasebne zdravstvene ordinacije. Želimo pohvaliti
osebje v Zdravstvenem domu tako z naše strani kot s strani uporabnikov, saj zelo lepo sodelujejo
z nami, nas pokličejo, ko naši uporabniki končajo, koga pa vzamejo tudi naprej, da lahko mi
opravimo še druge prevoze. Uporabnike zapeljemo tudi v trgovine, na banko, pošto, lekarno …
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 in Mlaka pri Kočevju, Vimolj, Predgrad, Nemška Loka. Na
novo vozimo iz Gornjih Ložin in Poloma. Večinoma se nam pridružijo novi uporabniki v
vaseh, kjer imamo že stare uporabnike, ki se svojim sosedom pohvalijo z našimi prevozi.
Veliko jih pokliče in pove, da se njihova soseda/sosed vozi z nami in da bi se tudi oni.
V Ljubljano Sopotniki ne bomo vozili. Glede prevozov v Ljubljano uporabnike preusmerimo na
Pony Express. V kolikor je starejšim ta način prevoza predrag, jim vseeno ponudimo prevoz do
Kočevja, kjer gredo lahko na avtobus do Ljubljane.
V mesecu marcu smo se soočili z izzivom, in sicer s starejšimi, ki so odvisni od alkohola. Žal smo
prevoze, zaradi utemeljenih razlogov in situacij na terenu v prihodnje za dva uporabnika zavrnili.
Res je, da smo Sopotniki brezplačni, vendarle žal brezplačnosti nihče ne more in ne sme izkoriščati
v neprave oz. slabe namene. Alkoholizem med starostniki, ki živijo sami in izolirani na podeželju,
je velik problem in dobro bi bilo razmisliti o preventivnih programih, ki bi ta problem v prihodnje
preprečevali.
Prejeli smo podporo iz lokalnega okolja, in sicer topel obrok vsak dan našim prostovoljcem
zagotavlja Pizzeria Gajba. Prostovoljci vedno znova pohvalijo picerijo, hrana jim je zelo všeč.
Pranje in notranje čiščenje vozila enkrat mesečno zagotavlja Avtoservis Majerle Boštjan s.p. Avto
je bil v tem mesecu, ko smo ga peljali prvič, zelo lepo opran in očiščen.
Oba donatorja smo navedli na spletni strani Sopotnikov ter objavili zahvale na našem Facebooku.
Prevozi v Kočevju so zelo aktualni pri starejših in nam včasih kar pomahajo, ko vidijo da se naš
avto pelje mimo njih.
Storitve so zelo veseli in z njo so zadovoljni. Pravijo, da so jim prevozi v veliko pomoč, da jim ni več
potrebno nekoga prositi, da jih nekam pelje. Veliko krat se nam zahvalijo in pustijo v zahvalo
kakšno kavo ali čokolado, in s tem razveselijo tudi naše prostovoljce.
V mesecu aprilu bomo izvedli Dan za spremembe – Dan za sodelovanje (nacionalna prostovoljska
akcija) v okviru Slovenske filantropije. Vse naše uporabnike bomo obdarili z zgodbo o
medgeneracijskem sodelovanju – s slovensko ljudsko pravljico: Pšenica najlepši cvet, z željo, da bi
bil vsak dan priložnost za Dan za spremembe. Kot pravi kraljevič v pravljici: »Od danes naprej naj
velja: vsak naj se do starih ljudi spoštljivo obnaša!«
Sopotniki v Kočevju smelo in drzno zremo v prihodnost.
Človek Človeku Sopotnik!
Pripravili:
Anu Kahuna, koordinatorka programa Zavoda Sopotniki
Anita Rauh, koordinatorka enote Kočevje

