Stopimo skupaj in pomagajmo
»Po naših izkušnjah otroci doma ne bodo deležni niti primerne niti zadostne prehrane,« je ob zaprtju
vzgojno izobraževalnih zavodov zaradi hitrega širjenja bolezni COVID-19 v Sloveniji izpostavila Anita
Ogulin, predsednica ZPM Ljubljana Moste - Polje. Kot poudarja, je za veliko otrok, ki prihajajo iz
socialno ogroženih družin, redna in uravnotežena prehrana v šoli edini zdravi ali celo sploh edini
obrok.

Za topel obrok in varstvo otrok 50.000 evrov
Pomoč pri uresničevanju plemenitega poslanstva je ZPM Moste-Polje z donacijo 50.000 evrov
ponudila zavarovalnica GENERALI.
»Delo gospe Ogulin in njenih sodelavcev spremljamo in po svojih močeh podpiramo že več kot 10 let.
Če kdaj, potem je zdaj trenutek, da jim z dodatnimi sredstvi še bolj stojimo ob strani. Njim, predvsem pa
vsem otrokom, ki bodo dobili topel obrok in staršem, ki jih bomo razbremenili vsaj ene od skrbi, s katero se v teh
dneh soočajo. Prav je, da vsi, ki lahko pomagamo, naredimo vse, kar je v naši moči in pokažemo čut za

sočloveka,« je izpostavila Vanja Hrovat, predsednica uprave zavarovalnice GENERALI.
Donacijo v višini 50.000 evrov bo ZPM Moste – Polje namenila nakupu trajne prehrane za družine v
stiski z nepreskrbljenimi otroki iz vse Slovenije, ki so vključene v humanitarni program Veriga dobrih
ljudi, in za nakup bonov za prehrano. Ti bodo razdeljeni med družine, ki bodisi zaradi oddaljenosti
bodisi zaradi trenutnega položaja ne morejo priti do skladišča Verige dobrih ljudi v Ljubljani.
»V času zaprtja vrtcev in šol ter drugih vzgojno-izobraževalnih institucij se število prosilcev za pomoč
veča, saj imajo otroci iz teh družin onemogočene redne in uravnotežene obroke, ki jih drugače dobijo v
šolah. V tem obdobju morajo za to poskrbeti starši sami in mnogi med njimi tega ne zmorejo,«
pojasnjuje Ogulinova in dodaja, da je pomoč GENERALI zavarovalnice v teh časih še toliko bolj
dragocena.
Dodatno bo del sredstev, ki jih donira zavarovalnica, namenjenih tudi za organiziranje nujnega varstva
za tiste starše, ki morajo v tem času v službo in nimajo možnosti drugega varstva.
ZPM Moste – Polje del programa The Human Safety Net (THSN)
GENERALI zavarovalnica preko globalnega programa The Human Safety Net (THSN) podpira Zvezo
prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje, ki že več kot 60 let ustvarja programe za otroke in
mladostnike s poudarkom na vzgoji otrok, da postanejo funkcionalni odrasli. Skupni program Rastemo
skupaj je namenjen staršem, ki potrebujejo pomoč pri vzgoji in spodbujanju malčka k prvim

samostojnim korakom (0–3 let), pozneje (3–6 let) pa je poudarek na razvoju otroka in sprejemanju
sprememb, navajanju na samostojnost. Program ni namenjen le pomoči družinam z osnovnimi
sredstvi za preživetje, temveč višji ravni – opolnomočenju, da si družina opomore in pridobi
pomembne kompetence, s pomočjo katerih lahko v prihodnje samostojno deluje v socialnem okolju.
Programi Skupine Generali, ki se izvajajo v okviru gibanja The Human Safety Net (THSN), so
usmerjeni v ključna družbena vprašanja, ki vplivajo na okolja, v katerih živimo in delamo. Vsi programi
imajo skupni namen: spodbuditi posameznike iz ranljivejših skupin k razvoju svojih potencialov in jim
tako omogočiti pomoč za izboljšanje njihovih življenj in življenj njihovih družin ter skupnosti. Gibanje
THSN odraža zavezanost Skupine Generali k ustvarjanju zdrave, odporne in trajnostne družbe, kjer se
lahko ljudje razvijajo in uresničijo svoje potenciale.

