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Socialni program 2021/2022 - Skrb za starejše občane 
 
Aktivnosti so prilagojene potrebam starejše generacije med katere prištevamo vse krajane 
stare 69 let in več. Pri delu s starejšimi so v veliko pomoč prostovoljke, ki najbolj poznajo 
dejanske potrebe in želje posameznika v okolju v katerem delujejo.   
 
V Programu Starejši za starejše sodeluje 9 prostovoljk. Koordinacijo vodi Marjeta Vizovišek 
041 382 176, ki v upravnem odboru društva zastopa interese in potrebe vseh krajanov in ne 
le članov društva. 
 
Socialni program 2021/2022: 
 
Socialne aktivnosti, ki jih društvo izvaja že tradicionalno, se vedno bolj povezujejo s 
programom "Starejši za starejše", zato bomo skupaj s prostovoljkami društva: 
 

• pozorni do potreb vseh starejših krajanov, 

• starejše nad 69 let  bomo o njihovih potrebah povprašali z anketo in jih povabili tudi  
k sodelovanju v Programu, 

• organizirali bomo pomoč tistim, ki bodo izrazili potrebo in željo po pomoči, 

• izvajali bomo redne obiske na domovih krajanov, ki so to željo v anketi izrazili , 

• obiskovali bomo naše krajane v domovih za starejše, če bodo za to obstajali pogoji, 

• obiskali bomo krajane stare 80, 85 let in tiste, stare  91 do vključno 94 let  ter jim 
izročili voščilnico in skromno darilo, 

• vodili bomo skupno aktivnost pozornosti  (dogovor DU,KO RK, SzS) do jubilantov - 
krajanov starih 90, 95 in več let, jih ob rojstnih dnevih obiskali, jim čestitali in obdarili, 

• v sodelovanju z KO RK bomo za 8.marec obdarili vse krajanke stare nad 79 let, 

• organizirali bomo različne oblike druženja (prednovoletno srečanje, z KO RK pa 
srečanje 80 letnikov) in krajane tudi povabili, da se udeležijo aktivnosti, ki jih 
organizira DU  (izleti, športne aktivnosti, izobraževanja…), 

• udeleževali se bomo izobraževanj za prostovoljke, tako da bomo čim uspešnejši pri 
svojem delu, 

• vse aktivnosti bodo organizirane in potekale skladno z zahtevami in pogoji NIJZ. 


