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Štiri tednski dopust je enim prehitro minil, drugi ste komaj čakali, da se vrnete v vsakdanji ritem, nekateri pa ste 
dopuste celo podaljšali, kar je tudi prav, če potrebujete daljši oddih. Pomembno je, da smo spremenili okolje, dnevne 
rituale, da smo ob jutrih lahko malo poležali, da smo počeli stvari, za katere ob vsakdanjem tempu zmanjka časa. 
Poletje se počasi poslavlja, mi pa gremo in gledamo naprej. Timsko in vključujoče, na željah in potrebah 
uporabnikov, že načrtujemo naše cilje in aktivnosti za leto 2020 in naprej. Za zimovanje že vemo, da bo od 9. do 13. 
3. 2020 v Ribnici na Pohorju, kot so si želeli naši uporabniki (prijava sledi, ko dokončno dogovorimo ceno).  

 
Pa ostanimo v letu 2019. 26. 8. nas je obiskal 
varuh človekovih pravic Peter Svetina s šest 
člansko ekipo. Z videnim je bil zadovoljen in za 
medije povedal, da je v našem VDC-ju zelo 
dobro poskrbljeno za uporabnike. Ponosno 
smo mu pokazali, kaj je kljub vsem sistemskim 
problemom na našem področju dela mogoče 
narediti z ekipnim delom zaposlenih, 
vključenostjo uporabnikov, svojcev in močnim 

povezovanjem in podporo lokalnega okolja. Izpostavili smo sistemsko problematiko, iz katere so nastale pobude. 
Verjamemo, da se z vztrajnostjo, predanim in poštenim delom daleč pride. Vztrajno Do Ciljev naprej…  
 

8. Tek in hojo za upanje pod okriljem Združenja Eropadonna, bo 1. 10. v Europarku in 
ga bomo združili s piknikom za svojce in prijatelje VDC-ja pred stavbo VDC-ja.  

 

Načrtovani septembrski piknik 5. 9. odpade in je prestavljen na 1. 10. 
Za uporabnike bo tako kot vsako leto hrana in pijača brezplačna, za ostale prispevek za hrano in pijačo 7€/osebo.  

Med počitnicami smo omogočali nujna varstva za uporabnike, katerih oba starša sta še 
delovno aktivna. Bili pa so aktivni tudi naši stanovalci in stanovalke. Udeleževali so se 
različnih taborov preko Zveze Sožitje, se udeležili dvodnevne skavtske delavnice v 
okviru vseslovenskega srečanja skavtskih voditeljev, ki je letos potekalo pod geslom 
SREČA-nJE, kurili so skavtski ogenj, dobili izkušnjo spanja brez postelje, spoznavali 
svoje čute, predvsem pa se družili in pletli nova prijateljstva, pridno skrbeli za Bivalko 
vrt, cvetje in bivalko živali, pomagali v kuhinji, tekli in zaplesali na zagorski noči.  

OBRNI  
 

VABILO NA 8. TEK IN HOJO ZA UPANJE V EUROPARKU ZAGORJE 
TOREK, 1.10.2019 OD 10:00 URE DALJE (DELAVNICE) SKUPINSKI 

START OB 11:00 
 

NA 8. TEK IN HOJO ZA UPANJE PRIJAVLJAM 
«Ime» «Priimek» (delavnica «DEL») 

1  4  

2  5  

3  6  
 
UPORABNIKI IN SVOJCI IZ ENOTE LITIJA UDELEŽBO NA 8. TEKU IN HOJI V ZAGORJU KOORDINIRAJO Z 
BOŠTJANOM BEBAR.  
 
 
 

NA SKUPNO DRUŽENJE VDC-jevcev, svojcev in prijateljev VDC – PIKNIK - 1. 10. 
2019  OD 13. URE DALJE 

 «Ime» «Priimek» Brezplačno 

1  7 EUR 

2  7 EUR 

3  7 EUR 
PRIJAVNICO VRNETE SVOJEMU MENTORJU NAJKASEJE DO PETKA, 13. 9. 2019 
  



ZGODILO SE BO 

 Dejavnosti potekajo po načrtu, dela pa je tako v Zagorju kot tudi v Litiji več kot dovolj. Naša VDC-jevska 
družina se povečuje za pet uporabnikov. V Litiji se nam bodo pridružili Mateja, Tajda in Jernej, v Zagorju pa 
Lidija in Alma. Vsi skupaj jim izrekamo dobrodošlico in želimo, da se bodo v naši sredini počutili lepo.  

 Od dogodkov, ki so pred nami naj omenimo  EVS izmenjavo, na katero v spremstvu zaposlenih v septembru 
odhajajo štirje uporabniki. V spremstvu Mojce potujeta v Makedonijo Mitja in Gregor, v Italijo pa v spremstvu 
Aneja odhajata Sašo in Tadej. Na podlagi dosedanjih izkušenj iz izmenjav se jim  obeta 14 aktivnih in 
zanimivih dni.  

 31. 8. od 16. ure dalje bo pred avtohišo Kržišnik v Zagorju v okviru praznika KS Franc Farčnik tudi naša 
stojnica z izdelki lastnega programa. Poleg tega bo tudi muzika, pijača, hrana in različne družabne aktivnosti 
za otroke in odrasle, tako da vabljeni, veselo bo.  

 6. 9. in 9. 9. zvečer si  bodo stanovalci, ki jim je všeč nogomet ogledali tekmi slovenske reprezentance. 

 14. 9. bo v Hrastniku pred Športno dvorano tradicionalna prireditev Funšterc, na kateri bomo sodelovali 
tudi mi. Dobrodošli vsi, da se oglasite na stojnici s Funštercom. Poleg tega, da boste podprli naše kuharje, bo 
mogoče na stojnici kupiti izdelke našega lastnega programa.  

 

Pomembno!! 
DNEVNA ENOTA VDC ZAGORJE OB SAVI IN DNEVNA ENOTA LITIJA BOSTA 19. 9. IN 20. 9. ZAPRTI, 
ZARADI STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA ZAPOSLENIH. OGLEDALI SI BOMO PRIMERE DOBRE 
PRAKSE V AVSTRIJI, ZATO BOMO POLEG TRADICIONALNEGA REDNEGA IZOBRAŽEVALNEGA 
DNEVA DIREKTORJA, IZKORISTILI ŠE DAN KOLEKTIVNEGA DOPUSTA, 24.6.2019, KO SMO DELALI, 
A JE BIL NAČRTOVAN KOLEKTIVNI DOPUST. 

 
Prosim izpolnite spodnji prijavnici. Prijavnico za 1. 10. Tek in hojo za upanje v Europarku in/ali PIKNIK pred 
VDC-jem oddajo uporabniki svojemu mentorju najkasneje do petka, 13. 9. 2019. 
 
V želji, da se kmalu snidemo Vas toplo pozdravljamo. Vedno smo veseli vseh vaših pobud, konstruktivnih kritik, 
pa tudi pohval, saj se le tako lahko razvijamo naprej in skupaj gradimo bolj humano in vključujočo zasavsko 
družbo. 
 
Informacijo pripravila: Hedvika Kovač       Direktorica VDC Zagorje ob Savi 
                                                                                                                                  dr. Špela REŽUN s sodelavci 
 
 
 
 

 
 

PRIJAVNICA TEK IN HOJA ZA UPANJE 
 
 
 
 
 
 

PRIJAVNICA PIKNIK 


