MOBILNOST IN PREVOZI
Eden izmed izzivov starosti kot tudi invalidnosti in prikovanosti na invalidski voziček, je
zagotavljanje oziroma ohranjanje mobilnosti oseb, ki zaradi različnih vzrokov kot sta fizični ali
kognitivni upad niso več sposobni upravljati motornih vozil ali uporabljati javnega prevoza.
Potreba po zagotavljanju invalidom in starostnikom prilagojenega prevoza je na podeželju,
zaradi oddaljenosti od trgovin, zdravstvenih ustanov itd., bistveno večja kot v mestu.
Invalidom in starejšim omejitev pri prevozu pogosto ne predstavljajo le zdravstvene tegobe
temveč tudi finance, zaradi česar si ne morejo privoščiti plačljivih prevoznih sredstev, kar
predstavlja poglavitni razlog za pričetek izvajanja brezplačnih prevozov za starejše in invalide.
Na vse večje potrebe po zniževanju neenakosti država trenutno še ne odgovarja, zato se je v
okviru mnogih občin oblikoval projekt prostofer, ki temelji na prostovoljstvu. Tukaj gre za
vseslovenski prostovoljski projekt zavoda Zlata mreža za mobilnost starejših. Temelji na
povezovanju starejših oseb, ki potrebujejo prevoz in zaradi takšnih in drugačnih razlogov ne
morejo uporabljati lastnega ali javnega prevoza.
Torej projekt prostofer je namenjen vsem starostnikom, ki ne vozijo sami, nimajo družinskih
članov, ki bi jim lahko nudili pomoč prevoza, naročanje taksi služb pa jim povzroča preveliko
finančno breme (Prostofer, b. d. a.). Omenjeni projekt se je začel počasi širiti po celotni
Sloveniji in trenutno je že kar 89 občin, ki sodeluje v projektu in kjer so prostovoljci pripravljeni
nuditi pomoč v obliki prevozov. Še vedno pa je veliko občin (125), ki bi se projektu lahko
pridružile in bi s pravilnim pristopom zagotovo spodbudile k pomoči tudi prostovoljce z
njihovega območja. (Prostofer, b. d. b.).
Ker se mnogo naših članov (predvsem starejših) pogostokrat znajde v stiski zaradi prevoza je
prav, da društvo obvešča tudi o alternativnih možnostih, ki obstajajo v primeru, da je društven
kombi zaseden.
V kolikor se ob prebiranju članka pojavi kakšen interes in zanimanje za prostoferje, lahko
informacije preverite na društvu ali pa na spletni strani prostoferja: https://prostofer.si/
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