ZAVOD DOBRA POT IN ZAVOD SOPOTNIKI
Predstavitev občinskemu svetu občine Divača
1. KDO SMO?
Zavod Dobra pot in Zavod Sopotniki sta dva različna zavoda, ki imata v občini
Divača svoj sedež, s svojimi aktivnostmi pa doprinašata h kakovostnejšemu
življenju občanov.
Zavod Dobra pot, zavod za kulturo in sonaravno delovanje, uresničuje projekte
za skupno dobro, ki prinašajo nekaj svežega in koristnega, spodbujajo
medsebojno solidarnost in vabijo k sodelovanju.
Z združenimi močmi, z mislijo na naše kulturno in naravno izročilo ter z
inovativnim sodelovanjem uresničujemo vrednoto skupnega dobrega in
sonaravnega delovanja. V manj kot letu dni smo izvedli delavnice Pisani svet za
otroke, Otip narave – kjer prebujamo stare obrti, Pokrajino prednikov – s katero
preko arheologije opozarjamo na našo skupno preteklost, Brezplačno pravno
svetovanje lajša razumevanje pravnega jezika, Cvetoče police med ljudi sejejo
znanje o zeliščih in drugih rastlinah brkinskih teras ter kraških travnikov, semnji
rast+ pa ljudem z novim načinom izmenjave - z izmenjavo presežka naravnega
izobilja kažejo pot naprej. Sodelovali smo tudi na dveh občinskih praznikih – na
divaškem in sežanskem.
Zavod Sopotniki, zavod za medgeneracijsko sodelovanje, nudi brezplačne
prevoze za starejše občane znotraj občin Divača, Hrpelje-Kozina in Sežana. S tem
prekinjamo osamljenost in izoliranost starostnikov, ki nimajo lastnega prevoza. Z
našim delovanjem vzpodbujamo aktivno življenje, saj verjamemo, da je prav, da
se vsak starostnik aktivno udejstvuje, zato podpiramo samostojnost in hkrati
ponujamo pomoč, kjer je potrebna. Sopotniki povezujemo, saj starostnikom, ki
živijo izven mestnih središč in večjih krajev (s posledično slabo prometno
povezanostjo), omogočamo obisk kulturnih prireditev, razstav, srečanj s prijatelji
ipd. Odslej zaradi lokacije bivanja niso izključeni iz kulturnega dogajanja in
družabnega življenja. Sopotniki sodelujemo - peljati se s Sopotniki je doživetje,
ne samo prevoz. Med vožnjo se potniki družijo z našimi vozniki prostovoljci, si
izmenjajo izkušnje, nasvete ali pa zgolj poklepetajo. S sodelovanjem premoščamo
navidezno vrzel med mlajšimi in starostniki. Sopotniki spoštujemo naravo - če je
mogoče, optimiziramo število potovanj na način, da si več potnikov na istih
relacijah deli prevoz. Sopotniki - podpiramo prostovoljstvo - v zavodu se
udeležujemo akcij širjenja vedenja o prostovoljstvu. Verjamemo, da vsakdo od
nas lahko delček svojega časa posveti prostovoljnemu delu.
2. ZAKAJ ZAVOD?
Zavod Dobra pot je neprofitna organizacija, ustanovljena na podlagi Zakona o
zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), dne
21. marca 2015.

Zavod Sopotniki je neprofitna organizacija, ustanovljena na podlagi Zakona o
zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), dne
20. marca 2014.
Oba zavoda sta člana Slovenske mreže prostovoljskih organizacij:
http://www.prostovoljstvo.org/index.php?t=itemOrganization&uid=18321
in sta vpisana v Vpisnik prostovoljskih organizacij, AJPES:
http://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=54&id=2341570.
Imamo okoli 20 prostovoljcev, ki aktivno delujejo pri naših projektih.
Delovanje obeh zavodov poteka tudi v skladu z Zakonom o prostovoljstvu
(Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15).
Za organizacijsko obliko zavoda smo se odločili, ker:
-

se nam ta iz vsebinskega vidika dejavnosti, zdi najprimernejša.

Zakaj ne društvo?
-

Poglavitni namen društev je zagotavljanje oz. omogočanje dejavnosti
njegovim članom (npr. balinarsko društvo zagotavlja svojim članom
pogoje za balinanje, nogometno društvo, pogoje za igranje nogometa itd.).

-

Trdimo, da bi bilo formiranje naše organizacije kot društva, predvsem
oportunistična odločitev – in zato je zavestno nismo sprejeli.

-

Dejavnost Zavodov Dobra pot in Sopotniki je namenjena širši javnosti in
NE članom – v našem primeru so to občani vseh generacij in profilov. Pri
Sopotnikih predvsem izstopa starejše prebivalstvo.

Prostovoljstvo
-

Oba zavoda nimata članov tako kot jih imajo društva – imamo pa vodje
delavnic, vodje strokovnih ogledov, izvajalce storitev prevozov in
spremstva (vse to so prostovoljci) ter uporabnike storitev (starostniki,
ljudje vseh generacij).

-

Prostovoljstvo ima velik pomen za skupnost, ker:

-

izboljšuje kakovost življenja v družbi;
brani interese posameznikov in skupin, ki so ogroženi, prikrajšani,
potisnjeni ob rob, izključeni;
je ena od osnovnih poti odzivanja civilne družbe na potrebe v njej in
ustvarja možnosti aktivnega delovanja državljanov v družbi;
prostovoljsko delo je bodisi samostojna ali dodatna dejavnost in dodana
vrednost delovanju služb in institucij.
Vir: http://www.prostovoljstvo.org/o-prostovoljstvu

-

3. REZULTATI
-

Prepričani smo, da o vsebini, ki jo prinašata oba zavoda najbolje pričajo
predvsem naši zadovoljni uporabniki.

-

Zavod Sopotniki je v skoraj dveh letih delovanja prepeljal več kot 80
uporabnikov iz občin Divača, Hrpelje-Kozina in Sežana, pri tem je 30
uporabnikov rednih (ki so storitev uporabili vsaj tri krat). Prostovoljci so
opravili 1.780 ur prostovojskega dela. Zavod je zagotovil 560 dni izvajanja
dejavnosti. S službenimi vozili je bilo prevoženih več kot 100.000
kilometrov (cca. 5.000 km vsak mesec). V povprečju je bilo opravljenih 53
voženj na mesec (1 vožnja je pot od izhodiščne točke do želene
destinancije in nazaj do izhodiščne točke).
Poleg izvajanja osnovne dejavnosti se je Zavod Sopotniki aktivno
vključeval v dogodke za promocijo prostovoljstva (v organizaciji občin,
Slovenske filantropije in drugih Nevladnih organizacij).
Leta 2015 je Zavod Sopotniki prejel Plaketo Občine Divača.

-

Zavod Dobra pot je v manj kot letu dni delovanja organiziral preko 20
različnih družbeno koristnih dogodkov in sodeloval na občinskih
praznikih z Občino Divača in Občino Sežana. Prispevali smo preko 1000
prostovoljskih ur (izračun vključuje organizacijo in izvedbo dogodkov).
Na naših dogodkih nas je obiskalo preko 400 ljudi, kar pomeni, da smo
dejavno prispevali k aktivnemu življenju soobčanov in kvalitetnemu
preživljanju prostega časa.

4. PRAVILNIK O SOFINANCIRANJU PROGRAMOV, KI SO V ŠIRŠEM
INTERESU IN NISO PREDMET DRUGIH RAZPISOV V OBČINI DIVAČA
-

Poleg prostovoljnega dela veliko večino materialnih stroškov obeh
zavodov krijemo ustanovitelji iz lastnih sredstev. Tako so npr. glavni
stroški Zavoda Sopotniki nakup vozil, njihovo vzdrževanje in zavarovanje
ter gorivo.

-

Zato si želimo, da bi občina našla način, da nas finančno podpre, saj s
svojimi aktivnostmi delamo za dobro širše javnosti. Predlagamo, da
občina Divača spremeni Pravilnik o sofinanciranju programov, ki so v
širšem interesu in niso predmet drugih razpisov v občini Divača.

-

Na ta način nam bo kritje materialnih stroškov vsaj nekoliko olajšano,
poleg tega pa bomo lahko naše dejavnosti razvijali, jih plemenitili in
bogatili ter s tem prispevali svoj del h kakovostnejšemu življenju v občini.

-

Občine, ki se zavedajo pomena prostovoljstva, ažurno spreminjajo svoje
akte, saj vedo, da prostovoljske, nevladne organizacije, kakor so zavodi,
neprecenljivo pokrivajo tisto vrzel v družbi, ki je same ne. Od leta 2014
naprej se podeljuje naziv “PROSTOVOLJSTVU PRIJAZNO MESTO”,
dobitnica katere je tudi Občina Sežana.

-

Kot pravijo na Slovenski filantropiji:

-

Prostovoljstvo je najbolj živo tam, kjer je za vlaganje in spodbujanje
k aktivni participaciji na lokalnem nivoju največ posluha. Odločilno
vlogo pri tem imajo županje/župani in občinske uprave. Ne glede na
bogastvo posamezne družbe je za njen razvoj in skupno dobrobit
pomembna pripravljenost prebivalcev za sodelovanje v skupno
dobro. Pripravljenost prebivalcev za prostovoljsko delo je znak
vključujoče, povezane, zdrave družbe.

-

Prejemnike naziva je strokovna komisija izbirala glede na spodnje
kriterije:

-

Občina finančno podpira delovanje različnih prostovoljskih organizacij.
Občina upošteva stroške, ki nastajajo v prostovoljstvu, kot upravičen
strošek prijavitelja na občinski razpis.
Občina upošteva prostovoljsko delo kot lastni delež sofinanciranja
projektov.
Občinska uprava aktivno sodeluje (s svojimi službami ali s spodbudo
zaposlenih) pri Dnevu za spremembe ali drugih večjih prostovoljskih
akcijah.
Občina zagotavlja prostorsko infrastrukturo za delovanje prostovoljskih
organizacij z brezplačnim najemom ali subvencionirano ceno najema
prostorov.
Župan se vsaj enkrat letno javno zahvali prostovoljcem za njihovo delo.

-

Vir: http://www.prostovoljstvo.org/aktivnosti/prostovoljstvo-v-vzgojiin-izobrazevanju/prostovoljstvu-prijazno-mesto

-

Občina Hrpelje-Kozina je svoje akte v letu 2014 že spremenila.

Vabljeni, da si več o obeh zavodih preberete na:
www.dobra-pot.si
www.sopotniki.org

