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5. DECEMBER - MEDNARODNI DAN PROSTOVOLJSTVA

Organizacija združenih narodov je na 40. zasedanju Generalne skupščine, dne 17. 
decembra 1955 razglasila ta dan kot mednarodni dan prostovoljstva.
V Sloveniji je prostovoljstvo zelo razširjeno in tudi v naši občini je, saj je Škofja Loka nosilka 
naziva  Prostovoljstvu prijazna občina.

Na prostovoljstvu temelji tudi naše društvo.

Zahvaljujem se vsem, ki posvečajo svoj prosti čas uspešnosti Društva U3 in delovanju 
projektu Informacijska točka HALO 65+.

Predsednica društva
 Borjana Koželj

Nacionalni projekt brezplačnih prevozov na klic za starejše, ki ne vozijo (več)
sami, imajo nizke mesečne dohodke, slabše povezave z javnim prevozom, nimajo
(razpoložljivih) sorodnikov.

V Škofji Loki izvaja prevoze že 11 voznikov prostovoljcev. Vsi so polno zasedeni. 

Postani PROSTOFER!
Uporabnikom želimo omogočiti brezplačne prevoze do bolnišnic in zdravstvenih
domov, do svojcev v domovih za ostarele in na pokopališča, pa tudi za obisk
trgovin. Slednje bo izvedljivo, če se prijavi še kak prostovoljni voznik, ki bo
starejše po vnaprejšnjih prijavah pobral na domačem naslovu, jih med opravki
počakal ali spremljal in nato odpeljal nazaj domov.  
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K sodelovanju vabimo nove prostovoljke in prostovoljce.

Imate veljavno vozniško dovoljenje in željo pomagati drugim? Prijavite se!
Vozimo z električnim vozilom Renault ZOE (avtomatik) in bencinskim vozilom
Renault Clio.

Pokličite brezplačno telefonsko številko HALO 65+: 08 22 61 ali Sabino Gabrijel: 
04/5112 330 ali ji pišite: sabina.gabrijel@skofjaloka.si 

Kdo je lahko PROSTOFER?
Šofer prostovoljec je lahko vsak, ki ima veljavno vozniško dovoljenje in je v svojem prostem 
času pripravljen pomagati tistim, ki prevoze potrebujejo. Vendar pa so prostoferji v resnici 
veliko več kot zgolj prostovoljni vozniki – svojim sopotnikom nesebično pomagajo tudi, ko ti 
izstopijo iz avta: pri zdravniku jih pospremijo do čakalnice in počakajo nanje med pregledom,
pomagajo nesti vrečke iz trgovine in jim priskočijo na pomoč pri vzpenjanju po stopnicah … 
To so ljudje z velikim srcem, ki jemljejo svojo humanost za samoumevno in častno dejanje.

Komu je namenjen?

Prostofer je namenjen vsem starejšim, ki ne vozijo sami, nimajo sorodnikov in imajo nižje 
mesečne dohodke, pa tudi slabše povezave z javnimi prevoznimi sredstvi. Prostofer jim 
omogoča lažjo dostopnost do zdravniške oskrbe, brezplačne prevoze do javnih ustanov, 
trgovinskih centrov ipd.

Prostoferju se bomo pridružili tudi mi in ponujali brezplačen prevoz v popoldanskem času, ko
je avto pogosto na voljo.

Zato vabimo nove prostovoljce in prostovoljke, da se prijavite.

Pišite nam 

loka3univerza@gmail.com
krozki.loka.u3@gmail.com

Poiščite nas na:
spletna stran Društva U3
FB Društva U3

Za Občasnik Borjana Koželj
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