
4. Medgeneracijsko sodelovanje 

V sodelovanje pri projektu smo vključili: 

- osebe mlajše od 15 let - na eni od kmetij smo se spomladi tekom karantene vključili 

kot pomoč pri varstvu in izobraževanju doma, saj  na kmetiji zaradi spomladanskih del 

niso zmogli sami, na sedežu zadruge smo pripravili oglede živali in jih seznanjali z 

njihovimi zahtevami, 

- osebe med 15 in 65 let - nudili smo podporo invalidom, pri tem pa vključili tudi osebe 

z motnjami v duševnem razvoju iz te starostne skupine, sodelovanje na inkluzijskih 

pohodih slepih in slabovidnih v gore, 

- osebe starejše od 65 let - nudili smo jim osebno asistenco in pomoč na domu in pri 

delu vključili tako brezposelne osebe kot osebe z motnjami v duševnem zdravju. 

Že sama usposabljanja smo izkoristili tudi za medgeneracijska srečanja, hkrati pa smo za 
člane pripravili občasna srečanja ob praznikih, rojstnih dnevi ipd. 
 

 
 



Prav tako smo z obiski skupine oseb iz VDC z motnjami v duševnem zdravju, ki so bili pri nas  
v povprečju 2-krat tedensko popestrili dneve posameznikom, ki bi bili drugače odrinjeni. 
Obojestransko zadovoljstvo je bilo izjemno. Teh srečanj je bilo sigurno več kot 1-mesečno, 
kar je razvidno iz list prisotnosti. 
 
Člani so se srečevali tudi ob »delovnih akcijah«, ko je bilo potrebno več rok pri spravilu 
pridelka in smo med druženjem postorili še dela, ki so bila nujna. 
 
Sodelovali smo tudi na inkluzijskih pohodih slepih in slabovidnih v gore. Namen pohodov je 
vsekakor druženje, spoznavanje narave in znamenitosti in možnost, da tudi invalidi – tudi na 
vozičkih s pomočjo spremljevalcev  na svoj način  obiščejo planinske poti, kar je za njih 
vsekakor enkratno doživetje. Skupinam udeležencev smo  predstavljali  tudi naš projekt, ki se 
smiselno vsekakor dotika njihove problematike. 
 
Zaradi ukrepov karantene večino časa projekta ni bila možna izpeljava širših druženj, smo pa 

vseskozi skrbeli za ožja druženja. Pri tem je bila vseskozi aktivna vodja projekta, v veliko 

pomoč pa tudi opora strokovnih služb Društva 3RRR, saj je bilo z njihove strani opravljeno 

okrog 450 ur osebne asistence in pomoči na domu pri članih zadruge in kmetijah v družbi 

ostalih sodelujočih in smo jih izkoristili tudi za medgeneracijska druženja 

Še posebej smo veseli, da je to sodelovanje ostalo tudi po zaključku projekta. 


