MESEČNA INFORMACIJA ZA SVOJCE SEPTEMBER - OKTOBER 2017
Po vročem in suhem poletju mislim, da smo kdaj pa kdaj vsi pogledovali v nebo in si želeli vsaj malo ohladitve, ki je ni bilo od
nikoder. Narava je pač narava in poletje se je poslovilo kar naenkrat. Sedaj spet vsi pogledujemo proti nebu in se sprašujemo, kdaj nas bo spet razveselilo jesensko sonce. Od zadnje informacije je minilo že kar precej časa. Ves čas smo bili aktivni, čeprav smo si vmes privoščili tudi nekaj dopusta.
Letošnje letovanje v Pinesti je na srečo minilo brez poškodb in nezgod, kljub pravemu morskemu »viharju«, ki nas je presenetil in dodobra zdesetkal našo senco okrog Pinete. Kar lepa druščina nas je bila na morju, saj nas je skupaj s svojci in
člani društva cerebrovaskulrnih bolnikov letovalo kar 103.
Njihova članica Jožica je v svojem prispevku za revijo Kapnik zapisala: Na pobudo
predsednika Zasavskega kluba CVB Izlake in predsednika Sekcije članov Združenja
CVB Slovenije Milana Tomšeta je prva Morska terapija bila enkratno organizirana in izvedena. Želimo si, da bi se ta program v našem klubu nadaljeval še naprej. Zahvala
vsem spremljevalkam in spremljevalcem z gospo Hedo in direktorico Varstveno Delovnega Centra Zagorje za njihovo požrtvovalno delo. Seveda posebna zahvala vsem
mladim uporabnikom, za lep, topel sprejem in lepa skupna doživetja.

V SEPTEMBRU SMO SE:
Konec avgusta in začetku septembra sta se naša uporabnika Nik in Klemen v spremstvu zaposlenega Robija udeležila
14 dnevne evropske izmenjave mladih v Žilini na Slovaškem. Bilo je raznovrstnih izkušenj na pretek. Tisti, ki imate doma računalnike lahko utrinke iz Slovaške pogledate v kratkem filmu, ki je objavljen na naši FB strani.
Stanovalci in stanovalke naše bivalne in stanovanjske skupnosti so se skozi poletje udeleževali različnih taborov vseživljenjskega učenja v okviru Zveze Sožitje, prejšnji teden pa si organizirali še mini letovanje v Čatežu, ki so si ga financirali sami. Na drugi evropski izmenjavi za osebe s posebnimi potrebami v Makedoniji pa sta ravno v teh dneh ponovno dva
uporabnika z mentorico Mojco .
Dela je trenutno dovolj, včasih se zelo mudi, včasih malo manj, pride kakšen dan, ki mine tudi bolj
sproščeno. Kot vseskozi do sedaj se prilagajamo
potrebam naših kooperantov, da so naročila pravočasno in kvalitetno oddana. V lastnem programu
dekleta ustvarjajo najrazličnejše izdelke darilnega
in praktičnega programa. Lepo poteka prodaja tudi
preko spleta, tako, če potrebujete darilo in ne
morete priti do nas, se lahko poslužite spletne
prodaje. Še vedno se trudimo za prepoznavnost.
Tudi letos smo sodelovali na prireditvi Perkmandeljc, ki jo vsako leto organizira KS Franc Farčnik
in na otroškem bazarju, ki ga vsako leto organizira
naše ministrstvo na Gospodarskem razstavišču.

PRIJAVNICA ZA 6. TEK IN HOJO ZA UPANJE
NA TEK IN HOJO ZA UPANJE 1.10.2017 PRIJAVLJAM NASLEDNJE OSEBE:

IME PRIIMEK

ŠTEVILKA MAJICE
(XS, S, S, L, XL, XXL)

Mesec september vsako leto namenimo skupnemu druženju v obliki piknika pred
našim VDC-jem, Na srečanju smo se seznanili z najbolj aktualnimi projekti, ki jih
trenutno pelje VDC. V prvi vrsti gre tukaj za čim bolj pravično in bolj transparentno financiranje zdravstvene nege, saj uporabnik, ki je nastanjen v zavodu v
Vipavi prejme cca. desetkrat toliko kot uporabnik nastanjen pri nas, govorimo seveda o priznanih storitvah za zdravstveno nego. Poleg tega smo bili uspešni na
dveh evropskih razpisih. V prvem projektu Novo rojstvo bodo prišli na račun
bolj uporabniki, ki se radi umetniško izražajo (igranje, ustvarjanje), poleg tega pa
je ekološko naravnan in namenjen predvsem ozaveščanju in ponovni uporabi surovin ter krožnemu gospodarstvu. Drugi projekt Nasmeh za vse je namenjen
predvsem uporabnikom, ki bodo lahko del nagrade zaslužili z integrirano zaposlitvijo z
izvajanjem masaž in raznimi podpornimi storitvami, ki bile dostopne in namenjene tudi
vsem zasavčanom, še posebej vsem tistim, ki si takšne vrste storitev težko privoščijo.
Tečejo tudi aktivnosti in dogovori za odkup hiše (hiša pokojne Juvan Milke) na Trboveljski cesti 12, s katero želimo povečati dosedanje kapacitete bivalne in stanovanjske
enote in omogočiti tudi bolj samostojne oblike bivanja, hkrati pa v primeru izkazanih potreb
omogočiti sobivanje svojca in uporabnika skupaj. Skratka veliko aktivnosti - vse s ciljem
povečati kakovost življenja, dela in bivanja uporabnikov in njihovih družin.
AKTIVNOSTI, KI SLEDIJO:
V petek 22.9.17 bo na zagorskem nogometnem igrišču potekal nogometni turnir SOS. Seveda bomo ponovno držali
pesti za naše nogometaše, vsi pa ste lepo vabljeni, da se nam na navijaških tribunah pridružite.
27.9. pričnemo z izobraževanjem za vse zaposlene za usposobljenost za delo v socialnem varstvu. Izobraževanje
vseh zaposlenih bo potekalo v dveh sklopih, tako, da bo delo teklo čim bolj nemoteno, predvsem kar se tiče dela in zagotavljanja vseh nujnih oziroma rednih aktivnosti. Nadstandardne aktivnosti, kot so kopeli, masaže, pedikure….. se v času izobraževanja ne bodo izvajale, zato prosimo za razumevanje. Po 3.10., ko končamo s prvim sklopom izobraževanja se bodo vse
aktivnosti vrnile v stare tirnice.
Finale nogometne lige SOS se bo letos odvijal na brdu pri Kranju. Vsa organizacija in udeležba na turnirju bo pravočasno
javljena.
Dan VDC-ja, ki je bil načrtovan za petek 6.10. je sedaj zaradi odsotnosti predavatelja prestavljen na 13.10. Torej uporabniki normalno 6.10. pridejo v VDC, 13.10. pa je VDC zaprt, z izjemo vnaprej dogovorjenih nujnih varstev.
20. in 21.10 se bodo tri uporabnice udeležile Abilimpiade v Dornavi. Vrnimo se nazaj na 1.10.2017. Tudi letos Zasavski
VDC Zagorje ob Savi v sodelovanju z Europodonno organizira
6. Tek in hojo za upanje v Europarku Zagorje s pričetkom ob 15:00 uri. Ker je ta dan nedelja prosimo Vas svojce, da
se nam skupaj z uporabniki, prijatelji, sorodniki znanci na teku pridružite. S pravočasno prijavo na spodnji prijavnici pa
si zagotovite majico in vodo. Startnine ni, dobrodelni prispevki se bodo letos namenili za nakup rehabilitacijskega pripomočka MotoMed 2. Letošnji 6. tek bo še posebej slovesen, saj združenje Europadonna praznuje 20. letnico delovanja v Sloveniji, zato res lepo vabljeni na dobrodelno prireditev. Dogodek promoviramo preko naše spletne strani, preko FB profila, tako,
da lahko tudi Vi informacijo veselo širite naprej. Prosimo, da nam zaradi tega, da Vam bomo lahko zagotovili majico ustrezne
velikosti na spodnji prijavnici označite kdo se bo teka udeležil in kakšno velikost majice potrebuje. Prijavnice oddate pri
Hedi ali Domnu najkasneje do četrtka 25.9.2017.
PRIJAVNICA ZIMOVANJE 2018
Zaradi pravočasne rezervacije prostora na Ribnici na Pohorju (takšna je bila odločitev uporabnikov) se nam je tudi letos še
uspelo dogovoriti za isto ceno, kot v preteklih dveh letih. Torej cena za nesmučarje ostaja enaka 135€ na uporabnika in za
smučarje 145€ na uporabnika. Predviden termin zimovanja je od 9. do 13.3.2017. V mesecu februarju 2018 bodo izdane
položnice za prispevek, ki ga bo potrebno poravnati do konca meseca februarja, tako, da lahko pravočasno načrtujete in razporejate finančna sredstva. Spodaj podpisana _______________________________ dovoljujem udeležbo svojega sina/
hčerke, uporabnika, uporabnice - __________ na Zimovanju v okviru VDC Zagorje v terminu od 9.3. do 13.3.2018 na Ribnici
na Pohorju. S svojim podpisom spodaj se zavežem, da bom pravočasno poravnal/a prispevek za zimovanje 135€ oziroma
145€ uporabnika.
Podpis uporabnika:___________________________ Podpis zakonitega zastopnika:__________________________

PROSIMO, DA NAJKASNEJE DO PONEDELJKA 9.10.2017 ZAINTERSIRANI UPORABNIKI VRNETE IZPOLNJENO SOGLASJE K HEDI ALI DOMNU.

