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Prostovoljno delo

Prostovoljno delo v domu
Četudi se zdi, da živimo v času, ko prevladuje
egoizem in da sta sočutje in solidarnost skoraj
pozabljeni vrednosti, lahko rečemo, da temu ni
čisto tako.
Prostovoljno delo kot sodobni izraz temeljne
človekove lastnosti - solidarnosti - še živi.
Še so ljudje, ki jih iskreno zanimajo drugi; ljudje
so še vedno pripravljeni pristopiti in pomagati
v stiski.
Temelj prostovoljstva je z dobro voljo in
brez koristoljubnosti te ali one vrste stopiti s
človekom v nov odnos.
V tem odnosu pridobimo vsi.

Prostovoljno delo je vrednota, je priložnost za osebno
zorenje in rast, za učenje drugačnih odnosov, je
možnost za grajenje drugačne, etično zrelejše družbe.

Enota Idrija

Nahaja se v centru Idrije, v neposredni bližini
zdravstvenega
doma,
cerkve
otroškega vrtca in šole

V obeh enotah našega doma ima prostovoljno delo
dolgoletno tradicijo. Prostovoljke vodijo skupine starih
ljudi za samopomoč, molitveno skupino, nudijo pomoč
pri izvedbi verskih obredov in prireditev. Prostovoljke,
osnovnošolci in dijaki tudi individualno obiskujejo
naše stanovalce.

V enoti Idrija živijo stanovalke
in stanovalci, ki so starejši od
65 let.

Vse, ki so vam stari ljudje in ljudje s posebnimi
potrebami blizu, vse, ki bi bili pripravljeni deliti del
svojega časa in srca z našimi stanovalci, prijazno
vabimo, da se nam oglasite. Skupaj se bomo
dogovorili za način sodelovanja, ki vam ustreza.

Enota Marof

Enota Marof je dislocirana enota, v kateri živijo
stanovalci
in
stanovalke
z
dolgotrajnimi
težavami
v duševnem zdravju, z
motnjami v duševnem in
telesnem razvoju in tisti, ki
zaradi gibalne ali senzorne
oviranosti ne morejo živeti
v oskrbi domačega okolja.
Enota se nahaja ob glavni
cesti med Idrijo in Spodnjo
Idrijo, le kilometer stran od
mestnega središča.

