Splošna bolnišnica

Slovenj Gradec

Z veseljem sporočamo, da imate zaposleni v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec v sklopu osnovnega
certifikata Družini prijazna organizacija možnost koriščenja izbranega ukrepa »Humanitarna
dejavnost«, določenega v Planu implementacije osnovnega certifikata Družini prijazna organizacija.

Zaposleni, ki se znajde v materialni stiski, lahko anonimno izrazi potrebo po materialni pomoči na
poseben elektronski naslov. Zaposleni v bolnišnici zberejo na podlagi izražene potrebe oblačila,
pohištvo, šolske potrebščine, športne potrebščine, igrače za otroke...
To humanitarno akcijo organizira in izvede član tima za usklajevanje poklicnega in družinskega
življenja, zadolžen za humanitarno pomoč, ki prav tako koordinira (sprejema in organizira pomoč)
med sodelavci glede finančne stiske, pomanjkanja hrane, obleke, drugih eksistencialnih problemov in
še veliko drugih pripomočkov za boljše in kakovostnejše življenje nekomu, ki si tega ne more
privoščiti.
Ta član tima je odgovoren tudi za obveščanje pomoči potrebnim in ostalim zaposlenim preko e-pošte
oz. poštnega nabiralnika.
Aktivnost je namenjena izključno zaposlenim v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec.

Lažji izhod iz trenutne, neugodne življenjske situacije.
Pogosto imamo doma stvari, ki jih ne potrebujemo več/smo jih prerastli/so nam celo napoti. Nekomu
od zaposlenih bi prav ta stvar močno olajšala življenje in prihranila finančne izdatke.
˝Včasih je za uresničitev otroških sanj potrebno zelo malo – skupaj bomo zelo močni in uspešni pri
doseganju tistih ciljev, ki jih posamezniku ali družini kot celoti ne bi uspelo uresničiti˝.
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V kolikor se boste ali ste se že prepoznali v ukrepu humanitarne dejavnosti, mi lahko pošljete
povpraševanje ali vašo ponudbo na elektronski naslov
pomagajmo.si@sb-sg.si
Do zgoraj navedene elektronske pošte in njene vsebine imam zaradi zagotavljanja anonimnosti kot
odgovorna oseba dostop samo jaz. Brez podatkov o pošiljatelju bom vaše povpraševanje oz. ponudbo
posredoval vsem zaposlenim z namenom najti najboljšo možno rešitev in se veselil vsakič, ko nam bo
uspelo nekomu pomagati.
Odgovorna oseba za elektronsko pošto:
Peter Repas, dipl. zn., Oddelek za splošno in abdominalno kirurgijo.

