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DRUŠTVO ZA POMOČ V TRETJEM ŽIVLJENJSKEM OBDOBJU VABI K

DONACIJI ZA KREPITEV PROGRAMA POMOČ STAREJŠIM NA DOMU 

V Društvu za pomoč 3ŽO delujemo na razvoju družabništva na 
domu v Sloveniji in razvijamo prilagojene ak�vnos�, ki jih skupaj z 
uporabniki načrtujemo za reševanje njihovih težav. Nudimo 
možnost: 
•   zaupnega pogovora, poslušanja življenjskih zgodb, 
•   podajanja informacij pri življenjskih odločitvah in izvedbi, 
•   pomoči pri ureditvi bivanjske higiene, 
•   spremstva na družabnih dogodkih, 
•   podpore pri ureditvi administra�vnih zadev in rokovanju z računalniško in mobilno tehnologijo, 
•   usmerjanja pri vzpostavljanju odnosov, organizacije po�, nabave izdelkov, zdravil in prevoza do nujnih 
javnih storitev vse do spremstva pri vključevanju v skupnostne ak�vnos�. 

Za vsakega posameznika si vzamemo čas, upoštevamo njegovo edinstveno življenjsko zgodbo, zmožnos� in 
želje. 

V okviru sofinanciranja in izvajanja omenjenega programa v letu 2022 vas zato ponovno 
vabimo k donacijski podpori našemu programu Družabništva za starejše na domu v Sloveniji. 

V letu 2022 ponovno načrtujemo izvedbo glasbeno - pogovornega dogodka na Ljubljanskem 
gradu z naslovom »Pomladne iskrice na krilih zimzelenih melodij 2022«. Letošnja tema pogovora 
Medgeneracijska solidarnost in sožitje bo vključevala pogovor z zanimivimi gos�. Vse to pa 
lahko za starejše, ki to cenijo neprimerno bolj kot ostale generacije, ponovno pripravimo le s  pomočjo vaših 
donacij. 

Vnaprej se vam zahvaljujemo za podporo pri soustvarjanju skupnih zgodb v naši medgeneracijski družbi.

Odločitev za morebitni 
prispevek nam lahko sporočite 
na info@drustvozapomoc.si ali 
sredstva nakažete na naslov: 
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Društvo za pomoč v tretjem življenjskem obdobju je 
nepridobitna, prostovoljna, humanitarna organizacija, s 
primarnim ciljem nudi� pomoč starejšim osebam, ki bivajo v 
domačem, njim poznanem okolju. Z vizijo razvoja ponudbe 
naših ak�vnos� želimo starejšim osebam na eni strani 
pomaga� ohranja� ak�vno, zdravo, samostojno ter dostojno 
življenje v domačem okolju ter spodbuja� socialno 
vključenost vseh generacij v skupnostno skrb na drugi strani. 


