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Poročilo o delu projekta SzS pri DU Žiri za leto 2020 – za koronaleto
V našem projektu sodeluje 11 prostovoljk in koordinator. Z novim letom smo uspešno začeli
z delom na prvem delovnem sestanku 9. januarja, naslednjega smo imele 13. februarja.
Natančno smo se dogovorile, kako bo delo potekalo. Prostovoljke so se pridno družile s
svojimi varovanci, jim prinašale iz trgovine, lekarne ipd. 13. marca pa so morale zaradi
korone prekiniti fizične obiske. Stike so vzdrževale po telefonu, bližnje pa so ogovarjale s
ceste ali z balkona. Hrano ali zdravila so prinašali samo takim, ki nimajo sorodnikov v bližini.
Vrečke so položili pred vrata. Marsikatera oseba je bila zelo prestrašena zaradi tega virusa.
Zato so prostovoljke pogosto ljudi pomirjale s pogovorom ali pa so jim prinesle kako
informacijo z interneta, ki so jo poslale ustrezne institucije. Priskrbele so jim tudi maske, ki
jih je za nas izdelovala šivilja.
Ena izmed prostovoljk je v času od 1. 1. do 19. 2. 2020 (do odhoda v bolnišnico, ko ga je
zjutraj našla na tleh in poskrbela za obisk zdravnika) vsak dan obiskala svojega varovanca in
mu najnujnejše postorila, nosila kosilo in bila z njim zelo sočutna. Prisrčna hvala za neizmerno
pomoč.
V prvem valu epidemije sem bila pogosto v stikih z RK in CZ v Žireh. Prostovoljke smo se
pogovarjale po telefonu, si izmenjale izkušnje in si delile potrebne informacije. 27. maja smo
se končno dobile na sestanku v naravi v primerni razdalji. Pogovarjale smo se o tej bolezni in
iskale rešitev, kako bi se družili z varovanci v domovih. Da bi jim nekoliko polepšali trpljenje,
ko svojci niso smeli na obisk, smo se odločile, da jim pišemo pismo s pomirjajočo vsebino in
priložimo lepo risbico. Varovanci so bili pošte zelo veseli.
S 1. junijem so ukrepe ukinili in obiski v živo so ponovno stekli, seveda z maskami, razkužilom
in v primerni razdalji, po možnosti zunaj v kakšni uti ali pod drevesom na klopci. Joj, koliko
veselja je bilo! V tem času je začel svoje poslanstvo opravljati tudi Prostofer s prostovoljci
šoferji. Prostovoljke so svoje varovance obveščale, kam in kako se je treba prijaviti za prevoz
na zdravniške preglede v večje kraje. Uporabniki prevozov so zelo zadovoljni.
Navadno v poletnem času prostovoljke niso opravile veliko obiskov. Letos pa je bilo drugače.
Starejši niso šli nikamor na dopust, prostovoljke tudi ne in so lahko nadoknadile zamujeno.
Obiski so potekali normalno do sredine oktobra, potem pa spet po telefonu ali zunaj v
primerni razdalji. Aktualni so bili pa tudi telefoni.
S prostovoljkami sem se v poletnem obdobju veliko pogovarjala po telefonu. Težko smo se
uskladile za predavanje (vsakoletno izobraževanje v sklopu projekta) gospe Metode Bole
Finžgar o naravnem sobivanju; končno je bilo to 23. 9. 2020.
V začetku oktobra smo se po dolgem času srečale v prostoru z maskami in se dogovorile za
nagradno srečanje, ki pa je žal odpadlo. Predlagale smo, da bi v tem kriznem letu namesto
daril, ki jih navadno nosijo v decembru, poslali čestitko in bon za 5 evrov; seveda s

privoljenjem UO DU Žiri. Člani UO so se s predlogom strinjali. Čestitke je natisnila tajnica ga.
Irma, prav tako naslove na kuverte. Priložili smo še vrtčevske čestitke. Izdelale so jih
vzgojiteljice v obeh vrtcih skupaj z otroki. Tako smo izvedli tudi medgeneracijsko
sodelovanje. Pri kompletiranju je pomagal tudi predsednik g. Milan Sovinc. Zaradi varnostnih
ukrepov proti širjenju bolezni jih je letos tajnica poslala po pošti.
Ena gospa je poleti odšla v dom. Z njeno prostovoljko se slišita vsak dan. Kličeta se
izmenično. K sreči je gospa v domu zadovoljna in je ni strah, kot jo je bilo v prvem valu
epidemije.
Vsem prostovoljkam se zahvaljujem za dobro in srčno opravljeno delo, predsedniku DU g.
Milanu in županu Občine Žiri g. Janezu Žaklju pa za dobro sodelovanje.
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