MESEČNA INFORMACIJA ZA SVOJCE APRIL -MAJ 2016
Minili so velikonočni- prazniki in komajda smo odprli vrata pomladi, že vrvi v nas
nemir in pričakovanje našega letovanja v Novemgradu od 27.6. do 2.7.2016.
A čaka nas še kar nekaj projektov in pomembnih dogodkov.

V aprilu smo

Mesec smo pričeli s plesom. 4.4.2016 so se naši plesalci pod mentorstvom Kim Kern prvič predstavili na območni
plesni reviji v Hrastniku, ki ga vsako leto organizira Javni sklad za kulturne dejavnosti. Plesalci so s svojim
plesnim sporočilom spravili dvorano na noge. Gledalci pa so s svojo reakcijo pokazali, da so sporočilo razumeli.
Petra, Domen in Ševala so letos spremljali 5 naših tekmovalcev na MATP igrah v Domžalah. Bili so uspešni vsi,
kar dokazujejo tudi medalje
V petek, 8. aprila 2016, se je v Avli Kulturnega centra Delavski dom Zagorje
odvil že 3. medgeneracijski festival z naslovom »Srečen za živet«. Festival sta,
tako kot pretekli dve leti, organizirala Mladinski center Zagorje (MC ZOS) in
Medgeneracijsko središče Zagorje. Letošnji festival, ki je imel tudi dobrodelno
noto, je v popoldanskem delu postregel s Tržnico društev, med katerimi smo se
predstavili tudi VDC-jevci s kolekcijo izdelkov »Ljubezen gre skozi želodec.«
Sodobne strokovne smernice zaposlovanja pod posebnimi pogoji iščejo nove
oblike zaposlovanja med katerimi je tudi integrirana zaposlitev oziroma delo
direktno pri delodajalcu. Med potencialnimi delodajalci, ki bi mogoče vsaj
občasno nudilo možnost dela našim uporabnikom je tudi Steklarna Hrastnik. Prva skupina uporabnikov si je
Steklarno, pogoje in način dela že ogledalo. Za drugo skupino se še dogovarjamo za ustrezen termin. Mesec april pa
si bomo zapomnili tudi po pričetku sodelovanja s Turističnim društvom Trbovlje in Rudarskim muzejem
Zagorje ob Savi. Skupna predstavitveno prodajna stojnica bo tako obiskovala različne slovenske kraje, kjer bomo
širili prepoznavnost naših izdelkov, prepoznavnost našega kraja in seveda zraven skušali s prodajo naših izdelkov kar
največ zaslužiti.
V mesecu aprilu je potekala tudi skupščina VDC-jev Slovenije, kot predpriprava na jesenski kongres VDC-jev
Slovenije, ki bo letos prvič. Le močno povezani in enotni bomo lahko vplivali na spremembo sistema, ki bo
prilagojen potrebam naših odraslih uporabnikov. Nefinanciranje individualnih zdravstvenih potreb uporabnikov
oziroma neenakost financiranja zdravstvenih storitev pa je naša direktorica širši javnosti predstavila tudi v oddaji
Studi ob 17 18. aprila na Radiu Slovenija. Zavedamo se, da le sledenje zakonodajnim okvirjem ne prinaša napredka in
razvoja, zato se z lastno proaktivnostjo trudimo na vseh področjih spreminjati okvirje
za čim bolj kakovostno storitev po meri uporabnika. V naši avli uporabniki lahko
sedaj samostojno spremljajo jedilnik v lahko berljivi obliki. Jedilnik je prvi v vrsti
različnih dokumentov, (dogovor, pravice in dolžnosti, hišni red ….) ki jih bomo
počasi pričeli spreminjati v lahko berljivo obliko. Mesec april bomo zaključili s
skupnim praznovanjem rojstnih dni in projektom »Moja Slovenija«, ki potuje
naprej. Jutri nas bodo obiskali člani Folklorne skupine Prosvetnega društva
Čemšenik in nam predstavili nekaj slovenskih ljudskih plesov in različne slovenske noše, značilne za določeno

pokrajino.

Počitnice
OD 27.4.2016 DO 2.5.2016 IMAMO KOLEKTIVNI DOPUST. Z DELOM PRIČNEMO 3.5.2016

Zgodilo se bo
Mesec maj se sploh še ni pričel, pa so naši rokovniki že močno popisani.
 11.5.2016 bodo naši predstavniki tekmovali v balinanju na prijateljski tekmi z zavodom Janeza Levca.
 Uporabniki, ki so vse leto pridno brali so domov že prinesli vabila na zaključno prireditev, ki bo
12.5.2016 ob 17:00 uri. Na zaključek projekta »Berimo skupaj« ste seveda lepo povabljeni tudi svojci.
 13.5.2016 ob 9:00 uri Nogometni turnir SOS na
atletskem stadionu Rudar Trbovlje, ob 10:00 uri
Otvoritev 4. zasavskega humanitarnega teka. Igor
Gošte in Mitja Duh bosta tokrat tekla 32 krogov – za
32 let Varstveno delovnega centra Zagorje ob Savi.
Na teku se bodo zbirali prostovoljni prispevki 1 krog
1€ ki se bodo v celoti namenili za sofinaciranje
prispevka za letovanje naših uporabnikov v Pinesti
pri Novemgradu od 27.6. do 2.7. 2016. Povabljeni






vsi, da novico o dogodku širite naprej, tako ustno kot tudi mogoče z deljenjem objav na FB profilu. Poleg
nogometnega turnirja in teka se bodo od 9:00 ure dopoldne do 18:00 ure popoldne zvrstile številne
prireditve za mlado in staro. Ob 16:00 uri bo na igrišču Rudar Trbovlje potekala nogometna tekma med
VDC Zagorje in Kmetija »Nov začetek« (Tocki team). Na prireditvi bodo z nami tekli znani športniki,
politiki, glasbeniki …
Z izjemo nujnega varstva v VDC-ju bomo ta dna vsi uporabniki in zaposleni preživeli v Trbovljah na
prireditvi. Odhod VDC avtobusa Lakner bo za vse, ki bodo želeli domov od 13:45 organiziran direktno iz
Trbovelj, za vse, ki bodo želeli ostati dlje, pa boste za prevoz domov poskrbeli sami. Dobrodošli tudi vsi
svojci in uporabniki, ki ta dan odhajate na vikend seminar v Kranjsko goro, da se nam pred odhodom
pridružite na otvoritvi dogodka in potem pot nadaljujete proti Kranjski gori.
18.5.2016 nas bodo obiskali učenci OŠ Trbovlje. Skupno druženje bodo člani naši igralske skupine
popestrili s predpremiero Sneguljčice, ki že komaj čaka, da bo številnih vajah ugledala luč sveta.
Pričenjajo se srečanja s svojci po skupinah. Vabilo na srečanje boste svojci prejemali direktno do svojih
mentorjev.
Seveda pa so v polnem teku priprave na izlet v Planico, ki se bo zgodil 1.6.2016.
S hortikulturno skupino bomo tudi v mesecu maju nadaljevali z oskrbo naših nasadov in sobnih rastlin,
pomagali pri košnji trave, skratka skrbeli, da bo naša okolica lepa
in urejena.
Skrb za ravnokar posajene okenske
cvetlice, za negovano sadno drevje in
seveda skrb za naš zelenjavni vrt pa bodo
zaposlovale naše roke v bivalni enoti tudi v
tekočem mesecu.

Pa naj tokrat zaključimo malo drugače. Navajamo deset razlogov, zakaj se je potrebno veseliti pomladi in poletja:
* zaradi pomladanske mode,
* ker bo vedno topleje,
* ker bo sladoled postal del našega vsakdanjika,
* ker je pomlad obdobje, ki mu sledi poletje,
* spet bodo cvetele najlepše rožice,
* zunaj se bodo pojavile najlepše barve (v naravi),
* spet bomo šli na morje,
* imamo razlog, da se rešimo groznih časov, ko smo bili ribani s snegom,
* spet dobimo sveži zrak, zrak po novem obdobju,
* spet bomo lahko nabirali cvetlice in delali šopke ……
Tako tu smo vam natrosili nekaj okruškov, naš utrip. Pomlad je tu in skorajda nam ne preostane drugega kakor,
da ji na široko odpremo vrata. Prav tako pa Vam na široko odpiramo vrata tudi VDC-jevci in vas vabimo na
klepet, ali obisk. Seveda pa ne pozabite obiskati najavljenih skupnih dogodkov.
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