OBČINSKA CENTRA ZA POMOČ STA VZPOSTAVLJENA
Občina Sodražica je vzpostavila dva centra pomoči:
- Center za pomoč pri dostavi na dom
- Center za pomoč pri varstvu otrok na domu
Za oba Centra so izdelani protokoli organizacije in delovanja. Za oba Centra vodimo
seznam prostovoljcev, ki se jih glede na potrebe ustrezno aktivira. Vsak prostovoljec, ki bo
kontaktiran, bo prejel natančna navodila, za kakšen namen je aktiviran, kdaj bo opravil
aktivnost in na kakšen način.
Za prostovoljce:
Dostava na dom se bo izvajala z vozilom, ki se sicer uporablja v projektu Prostofer. Želimo
dati posebno pozornost, da se prostovoljci ne okužijo med delom niti ne okužijo drugih
ljudi, zato bo vsak prostovoljec prejel poleg navodil in ključev za avto tudi ustrezno zaščitno
opremo.
Po potrebi bomo zaščitno opremo ponudili tudi prostovoljcem za varstvo otrok na domu.
Naj ob tem poudarimo, da gre za varstvo izključno zdravih otrok, kjer morata oba starša
sočasno na delo (zaposlena v policiji, zdravstvu, energetiki, …)
Vsem prostovoljcem, ki ste se že javili, se za hitro odzivnost zahvaljujemo. Ob tem
dodajamo, da ne moremo vedeti, kakšne bodo dejanske potrebe na terenu, zato je
dobrodošel vsak. Seznam prostovoljcev bomo z veseljem sproti dopolnjevali. Prostovoljec
je lahko vsak pod naslednjimi pogoji:
- Da je polnoleten, zdrav, ne v stiku z obolelimi in ne v tujini zadnjih 14 dni.
Prostovoljci naj ne bi bile starejše osebe (primarno mlajši od 50 let).
- Za varstvo otrok je zaželeno, da je prostovoljec z izkušnjami na tem področju, bodisi
da je pedagoško izobražen ali študent pedagoške smeri ali da ima izkušnje z
varstvom in animiranjem otrok.
Za ljudi, ki potrebujejo pomoč:
Na Občini Sodražica vsak dan med 8. in 11. uro sprejemamo klice tistih, ki potrebujejo
tovrstno pomoč, ter vodimo evidenco. Telefonska številka je: 01/8366-075 ali
051/617-727 po e-pošti na naslov: obcina@sodrazica.si.
Hrana, druge potrebščine oz. zdravila se bo dostavilo glede na naročeno (ponujeni bodo
različni paketi pomoči). Blago se bo dobavljalo iz KGZ Marketa Sodražica, zdravila iz
Lekarne Ribnica. Preko centra se organizira le dobava in dostava naročenega blaga.
Naročniki bodo morali naročeno blago plačati (izjeme so zdravila na recept). Da preprečimo
možnosti okužb se plačevanje ne bo izvajalo preko prostovoljcev, ampak bodo naročniki
naročilo poravnali s položnico, ki jim bo v okviru dela občinskega štaba CZ izstavljala JKP
Komunala Ribnica.
Glede pomoči varstva otrok staršev, ki so zaposleni v kritični infrastrukturi, pa se bo za
vsak primer posebej dogovorilo čas in način varstva ter druge posebnosti.

