
KAJ SMO POČELI … 

 
Poletje se je poslovilo, mi pa aktivno nadaljujemo naprej. Uradni zaključek 
projekta Nasmeh za vse, v okviru katerega smo letos izvedli tudi 
tradicionalno druženje s svojci, partnerji, somišljeniki, prijatelji in podporniki, 
je bil zelo dobro obiskan. Izmenjali smo si mnenja, zaupali težave in iskali 
možnosti za izboljšanje našega delovanja. 
 

  
 
Naša VDC-jevska družina se je povečala za 
dva uporabnika. Bojan se super počuti v enoti 
v Litiji, Mitja pa se veseli vsakega novega dne   
v Zagorju ob Savi. 
Načrtovano potekajo različne interesne 
dejavnosti, dela pa je tako v Zagorju kot tudi v 
Litiji zaenkrat dovolj.  
 

Uporabniki – igralci in plesalci skupaj z 
zaposlenimi pridno vadijo ekološki 
muzikal o Minki Pločevinki, ki bo svojo 
turnejo po zasavskih osnovnih šolah in 
vrtcih v okviru projekta Novo rojstvo, 
pričela v prvih dneh meseca oktobra.  
 
 

 
Stanovalci in stanovalke so se udeležili 
druženja s paraplegiki na letališču 
Ruardi. Spletlo se je kar nekaj 
prijateljskih vezi, kar je pravzaprav bistvo 
takšnih druženj. 
 

Naši letošnji udeleženki Erasmus + projekta v 
spremstvu Robija pošiljata smejoče pozdrave iz 
Italije, kjer sta bili na 14 dnevni izmenjavi. Na podlagi 
fotografij, ki smo jih prejeli iz Italije in katere lahko 
vidite na našem FB profilu se jim je dogajalo res 
veliko zanimivih stvari. Naslednja  fantovska 
izmenjava, Sašo in Gorazd (oba iz enote v Litiji) pa 
se bo začela 1.10. V spremstvu Mojce potujeta z 
letalom v Makedonijo. 
 
Udeležili smo se prijateljskega turnirja v nogometu, ki je naši ekipi služil kot 
priprava na zaključek nogometne sezone, katera se bo končala s finalom 
17.10.2018 na Brdu pri Kranju.  

 
 

 

21.9.2018 smo imeli zaposleni 
izobraževalno načrtovalni dan na 
Kumu. Smo ekipa, ki nikoli ne izgubi 
Upanja v Dobro. Načrtujemo, 
Vztrajamo in Pogumno "letimo" 
naprej - na krilih spoštovanja, 
sodelovanja in zaupanja.  
 
 

V ponedeljek, 1.10.2018 vsi vabljeni v Evropark na 7. tek in hojo za upanje, 
da skupaj naredimo krog ali dva, za zdravje, za skupnost in zase. Glede na 
število prijavljenih,  vsem žal ne bomo mogli zagotoviti majic, zato Vas 
prosimo za razumevanje. Majice nam priskrbi združenje Europadonna, ki 
mora  z majicami oskrbeti vse dogodke v mesecu oktobru po vsej Sloveniji.  
 

Direktorica VDC Zagorje ob Savi 
dr. Špela REŽUN s sodelavci 



AKTIVNOSTI, KI SLEDIJO: 
 
 ŠE VEDNO VNETO ZBIRAMO STISNJENE PLOČEVINKE IN 

STISNJENE PLASTENKE. Zato prosim spodbudite znance, 
prijatelje, da nam pomagajo PRI ZBIRANJU. 

 V soboto, 29.9.2018 bomo s svojo stojnico in masažami uporabnikov 
prisotni na Zasavje fest konvenciji od 9.-17. ur v Športni dvorani Polaj v 
Trbovljah. 

 V soboto, 29.9.2018 se bomo v Zagorju (Proletarec) udeležili turnirja v 
nogometu, katerega organizira Mladinski center Zagorje ob Savi – 
Brcnimo rasizem,  

 V četrtek, 11.10.2018 bomo imeli nagradno druženje Nasmeh za vse. 

 V soboto, 13.10.2018 bomo imeli svojo stojnico na Maratonu pozitivne 
psihologije v Ljubljani. 

 Udeležili se bomo 2. turnirja v nogometni ligi SOS, ki bo potekal v Murski 
soboti in finala nogometne lige SOS v NCC NZS Brdo pri Kranju 
17.10.2018. 

 V prvi polovici oktobra bodo potekale predstave Minke Pločevinke. 

 Nadaljevali bomo s projektom Berimo skupaj, ki poteka že več let v 
sodelovanju z Knjižnico Mileta Klopčiča Zagorje 

 

V septembru je začel veljati Pravilnik o osebni asistenci. Pravilnik 

podrobneje ureja: 

 postopek za uveljavljanje pravice do osebne asistence, 

 komunikacijski dodatek, 

 koordinatorja invalidskega varstva, 

 izvajanje osebne asistence, 

 izvajalce osebne asistence, 

 usposabljanje, 

 interne akte izvajalcev osebne asistence, 

 poročanje in 

 metodologijo za izračun cene ure storitve osebne asistence. 
Informacije v zvezi z uveljavljanjem pravice do osebne asistence 
poiščite na pristojnih Centrih za socialno delo. 
  

Vloge za izdajo odločbe o osebni asistenci imajo CSD-ji. Status družinskega 
pomočnika se z osebno asistenco izključuje. Več informacij dobite na 
pristojnem Centru za socialno delo.  

MESEČNA INFORMACIJA ZA SVOJCE  
SEPTEMBER – OKTOBER 2018 

 

 
 
 

NA 7. TEK IN HOJO ZA UPANJE SE PRIJAVITE PREKO 
SPLETNE STRANI VDC ZAGORJE (vdc-zagorje.si) ALI 
POKLIČITE MENTORJA, KI BO ZABELEŽIL PRIJAVO.  

UPORABNIKI IN SVOJCI IZ ENOTE LITIJA UDELEŽBO NA 
7. TEKU IN HOJI V ZAGORJU KOORDINIRAJO Z 

BOŠTJANOM BEBAR.  
 

NA SNIDENJE 1.10.2018 V ZAGORSKEM PARKU 
EUROPARKU ZAGORJU OB SAVI 

 
 

«Ime» «Priimek» «DEL» 


