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SOLIDARNOST NA KOCKI? 

Borut Pogačnik  
 

     
   Fotografiji sta simbolični in ponazarjata delo združenja na terenu                                                             Foto: ZIFS 2022 

V današnji elektronski in tiskani verziji časopisa Delo (27. junija 2022) lahko preberete na 
strani 19 članek z naslovom Zifs, ki pomaga najtežjim invalidom, brez denarja. 
 
V članku lahko preberete točne ugotovitve novinarke Andreje Žibret Ifko, ki kažejo na vse 
vzroke in razloge, da dejavno čakamo na pomoč naših prijateljev in bralcev spletnega časopisa 
Sporočevalec, ki ga že dvanajst let brezplačno prejemate na vaše elektronske naslove in tudi 
na domove tistih, ki nimate računalniške povezave zaradi vrsti invalidnosti, bolezni ali pa 
zaradi drugih razlogov.  
 
Pomagali smo več tisočim invalidom, bolnikom in drugim pomoči potrebnim. Z Dežurno 
službo psihosocialne pomoči in opore ranljivim skupinam v RS, pa smo od 16. marca 2020, pa 
do danes opravili več kot 8.500 ur dežurstev. Neposredno in preko telefonskih ter 
računalniških povezav smo pomagali tisočim, ki so bili potrebni pomoči, in na robu zloma, 
eksistenčno in duševno.  
 
V več kot 25. letih smo izjemno prispevali k promociji invalidov in invalidnosti v naši državi, saj smo v tem 
času opravili več kot 2.000 radijskih oddaj na temo promocije invalidov in invalidnosti, invalidskih in 
humanitarnih organizacij ter vseh pomembnih odločitvah vej oblasti v tem času.  
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Potreba po Dežurni službi za pomoč in oporo invalidom, je bila utemeljena z objektivnimi težavami številnih 
invalidk in invalidov, ki so zaradi epidemije covida-19, osamljenosti, izoliranosti in nejasnosti glede ukrepov, 
postali še bolj marginalizirani. Služba deluje že od 16. marca 2020 naprej in je opravila izjemno pomembno 
delo. To se je kazalo tudi v pomoči pri manifestacijah suicidalnega vedenja in tudi namer, o čemer smo tudi 
redno poročali v vseh številkah Sporočevalca in tudi v številnih kontaktnih radijskih oddajah. Upamo si trditi, 
da smo na temelju metode svetovanja in kratke dinamične psihoterapije, uspeli rešiti kar nekaj človeških 
življenj ter tudi neposredno ob nasvetih tudi fizično pomagati posameznikom pri dostavi zdravil, hrane, 
življenjskih potrebščin ali pa prisostvovati na pogrebnih svečanosti oziroma obiskati grobove sorodnikov, ki 
jih sami niso mogli. Mnogim smo omogočili tudi popravilo invalidskih pripomočkov ter posredovali pri 
številnih stanovanjskih vprašanjih, iskali odgovore na pravna vprašanja, ker so mnogi postali tudi žrtve 
različnih manipulacij, izsiljevanj in podobno. Pomagali smo tudi pri zagotavljanju odvoza smeti, ker so bila 
nekatera njihova bivališča preveč oddaljena od rednih mest odvoza. Veliko pa je bilo tudi težav v medosebnih 
odnosih, generacijskem nasilju, iskanju možnosti za premestitev v dom ali iz doma ter posredovanju v 
zdravstvu.  
 

Z vašo pomočjo bomo lahko nadaljevali s svojim delom, saj se bliža nov val epidemije 
covida-19! 
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