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Kako čas beži? V zadnji mesečni informaciji smo še pisali o snegu in kidanju le-tega, sedaj pa so nekateri najbolj
pogumni med prvomajskimi prazniki že skočili v morje. VDC-jevci že imamo zbrane prijave za letovanje 2018.
V letošnjem letu je prijavljenih veliko več letovalcev kot v preteklem letu, tako, da bomo glede na razpoložljive
prostorske kapacitete malo stisnjeni – ne bo razkošja z enoposteljnimi sobami. Pomembno je, da se imamo lepo, da
znamo čas in morske aktivnosti ter dogodivščine maksimalno izkoristiti, saj nam v spominu le redko ostane na kakšni
postelji smo spali, temveč nas grejejo spomini na to, kaj smo skupaj doživeli.
Dogodkov je bilo res veliko. Redno so naši dogodki objavljeni na našem FB
profilu. Bili smo pridni na očiščevalni akciji tako v Zagorju kot v Litiji, naša
pevska skupina stanovalcev in stanovalk Podvelnarji je imela v mesecu aprilu
kar tri nastope, najbolj odmeven pa je bila prav gotovo uradna otvoritev naše
nove enote v Litiji, ki jo je ob navzočnosti direktorice Špele in župana občine
Litija otvorila tudi ministrica za delo družino in socialne zadeve dr. Anja Kopač
Mrak. Hkrati smo kot edini zavod v Sloveniji že tretjič zapored tudi uradno
prejeli certifikat kakovosti E-Qalin, ki dokazuje, da nam ni vseeno kako delamo,
temveč da v ospredje postavljamo zadovoljnega uporabnika ter njegovo
ožjo in širšo socialno mrežo.
Skupno srečanje za svojce na katerega smo Vas povabili v zadnji mesečni
informaciji, je bilo zelo lepo obiskano. Ker je bilo tokratno srečanje namenjeno
uradnemu začetku in predstavitvi Evropskih projektov Nasmeh za vse in Novo
rojstvo ne bom pisala povzetka srečanja, ampak povzamem le najpomembnejše o
obeh projektih. Oba projekta že tečeta. V projektu Nasmeh za vse so se
zainteresirani uporabniki usposobili za izvajanje masaž, ki jih po 12:00 uri
izvajamo tudi za ciljne skupine, ki so navedeni v projektu: svojci naših
uporabnikov, invalidi, starejši nad 65 let. Za vse je masaža brezplačna, saj
poteka v okviru evropskega projekta. Vsi, ki so že preizkusili spretnosti naših uporabnikov pod mentorstvom naše
Dominike, so zelo zadovoljni in so redni obiskovalci. Na eni strani tako sebi olajšajo težave in zmanjšajo bolečine, na
drugi strani pa dajo priznanje našim uporabnikom, da tudi oni zmorejo.
Zelo pomemben vidik projekta je tudi, da so uporabniki za svoje, da tako rečem strokovno usposobljeno delo,
nagrajeni. V začetku projekta so vsi zainteresirani uporabniki najprej opravili usposabljanje pod mentorstvom priznane
maserke ge. Pavle Kosin, ki je bila nad spretnostjo in energijo, ki jo imajo naši uporabniki, navdušena.
Kot sem omenila je pomembno, da bodo uporabniki za svoje delo nagrajeni. Sredstva za nagrade uporabnikov so prav
tako del projekta. Kot boste lahko videli na plačilnih listah vaših uporabnikov, ki sodelujejo pri projektu, je to posebna
kategorija. Delovne ure se evidentirajo ločeno, ker gredo sredstva iz drugega fonda. Opozoriti moramo samo na to, da
je ta opcija le za čas trajanja projekta. Nagrade bodo za sodelujoče v projektu višje, vendar še enkrat poudarjam,
da gredo ta sredstva iz projekta, ne iz sredstev, ki jih zaslužimo s kooperacijskim delom. Ko se bo projekt
zaključil in bomo porabili vsa sredstva, to v takšni obliki ne bo več mogoče.
Na srečanju za svojce je bila v okviru projekta Novo rojstvo predstavljena
tudi možnost sodelovanja s psihoterapevtko Aljo Vozelj. Na pogovor je
dobrodošel vsak, ki bi želel sebi dati priložnost za kvalitetnejše življenje.
Prav tako povabljeni na skupno vadbo v okviru projekta Nasmeh za vse na
Partizanu v Trbovljah, ki poteka ob sredah ob 17:00. Za več informacij
kontaktirajte Elviro.

Ker je organizacija dela v času počitnic in dopustov že tik pred vrati, vas prosimo, da nam sporočite prisotnost
uporabnikov po vrnitvi iz letovanja, da vemo organizirati prevoze in prehrano. Organizirani prevozi bodo
potekali do 20. 7. 2018, v času dopustov z nujnimi dežurstvi pa boste morali za prevoz uporabnikov, ki bodo
potrebovali varstvo tudi v ten časzm poskrbeti sami, seveda pa nas je potrebno o nujnosti varstva za uporabnika
predhodno obvestiti do 18. 5. 2018.
Še informacija glede plačila letovanja. Tudi letos bodo uporabniki prinesli domov položnice, ki jih bo potrebno
poravnati do odhoda na letovanje. Izdane bodo v prvih dneh meseca JUNIJA. Vsi svojci in ostali družinski
člani boste plačali direktno na Pineto. Skupaj s položnicami vam bomo poslali informacijo glede nakazila.

Drugi ekološki projekt Novo rojstvo je v prvem delu usmerjen bolj v učenje igrice o Minki
pločevinki ter o izdelavi didaktičnega materiala v lahko berljivi obliki. Hkrati pa Vas na
tem mestu prosimo za pomoč pri zbiranju odpadnih pločevink, saj jih moramo v drugem
delu projekta zbrati kar 800 kg, kar je za pločevinko, ki je dokaj lahka, precej. Hvaležni
bomo, če nas boste pri širjenju ekološke zavesti podprli in tudi doma v svojih okolicah
zbirali pločevinke. Zaenkrat kontejnerja za zbiranje še nimamo, najverjetneje ga bomo postavili v mesecu septembru,
do takrat pa vas prosimo, če lahko pločevinke zbirate doma. Tudi tukaj so v projektu predvidena sredstva za nagrade
od junija dalje; v tem prvem delu za uporabnike, ki sodelujejo pri igrici o Minki Pločevinki, kasneje tudi za vse, ki se
bodo želeli vključiti v projekt zbiranja odpadnih pločevink. K vsem aktivnostim lepo povabljeni tudi vsi svojci
uporabnikov naše Litijske enote.

Naši stanovalci in stanovalke ta vikend odhajajo na vikend letovanje v Portorož v njihovi lastni organizaciji, kar
pomeni, da si sami krijejo stroške, prav tako pa sami predlagajo lokacijo in spremljevalce.
Na posvetu iz prve rokce v Dobrni sodeluje uporabnik Klemen, ki bo predstavil EVS izmenjavo.
Uporabniki in zaposleni v litijski enoti imajo pester urnik aktivnosti v povezavi z ZD Litija v obliki različnih delavnic,
sodelovali bodo v predstavi Grad Gradič, brali in širili obzorja v litijski knjižnici ter se družili s Tačkami
pomagačkami – s terapevtskim parom Majo in terapevtsko psičko Lindo, čistili bodo okolico Šmelca in sodelovali
na rojstnem dnevu MC Litija s prodajno stojnico.
Z majem bomo tudi pričeli z obhodi Evroparka, kjer bomo v okviru integrirane zaposlitve pobirali smeti in opozarjali
lastnika na posebnosti, ki jih bomo opazili med obhodom.
V zagorski enoti se bomo pridružili večgeneracijskem centru v okviru tedna vseživljenjskega učenja. V okviru tega
res lepo povabljeni v čim večjem številu 14. 5. 2017 ob 10:30 uri v telovadnico VDC-ja, kjer bodo Elvira,
Dominika in ekipa uporabnikov prikazali, kako in na kašne način si lahko s samomasažo in priročnimi triki
olajšamo marsikatero bolečino v križu, rokah, nogah. Res lepo povabljeni.
16. 5. 2018 pa bodo naši Podvelnarji še enkrat nastopili na Paradi učenja pred DD Trbovlje ob 9:45
Redno tečejo aktivnosti po projektih (plavanje v bazenu Hrastnik, masaže, učenje igrice o Minki Pločevinki, zvočna
terapija, …)
19. 5. 2018 bod v Tacnu potekale regijske igre.
Pričenjajo se izleti posameznih delavnic.
V Luksemburg na igre SOS odhaja en uporabnik.
Mesec maj zaključujemo s skupinskim izletom v Litijo in okolico, ki ga bomo zaključili z dobrim kosilom in
glasbenim presenečenjem.

DO KONCA MESECA MAJA BODO ZARADI NOVE ZAKONODAJE NA PODROČJU VARSTVA
OSEBNIH PODATKOV VSI UPORABNIKI PREJELI DOMOV ANEKSE K DOGOVORU O
OPRAVLJANJU STORITVE VARSTVA, VODENJA IN ZAPOSLITVE POD POSEBNIMI POGOJI
TER STORITVE INSTITUCIONALNEGA VARSTVA. PROSILI BOMO ZA VAŠE SOGLASJE, DA
ZA POTREBE OBRAVNAVE UPORABNIKOV PODATKE ZBIRAMO, HRANIMO IN
OBDELUJEMO. SPET BIROKRACIJA , KI PA JE ZA NAS KOT JAVNI ZAVOD OBVEZNA.

Prav gotovo nisem vsega naštela. Res vsak dan izkoristimo za delo, druženje, reševanje sporov, saj živimo povsem
običajno življenje, ki je v tem trenutku lepo, veselo, razigrano, že v naslednjem trenutku jezno, spet naslednjem užaljeno
in ponovno veselo. Nikoli nam ni dolgčas. Pomembno je, da se med seboj spoštujemo in si pomagamo.
Kar nekaj pomembnih informacij smo Vam natrosili. Prosimo tudi za kar nekaj povratnih informacij, za katere upamo,
da si vzamete čas in nam jih zaradi lažje organizacije dela sporočite. Naj bodo dnevi, ki sledijo, prijazno topli, začinjeni
s sladoledom, delom in NASMEHOM ZA VSE.
INFORMACIJO PRIPRAVILA: Heda Kovač

TEDEN
OD
2. 7. 2018
9. 7. 2018
16. 7. 2018
23. 7. 2018
20. 8. 2018

DO
6. 7. 2018
13. 7. 2018
20. 7. 2018
17. 8. 2018
24. 8. 2018

DIREKTORICA: dr. Špela Režun

ALI BO PRISOTEN V
VDC-JU ?
DA
NE
DA
NE
DA
NE
DOPUSTI Z NUJNIMI DEŽURSTVI
DA
NE

PROSIMO
IZPOLNITE IN
VRNITE
MENTORJU
DO 18. 5. 2018.
HVALA

