Tudi letošnje leto smo vrata na stežaj odprli za
vse dobre može. Miklavž nas je že obdaroval. Da
izhajamo iz rudarskih krajev vsako leto znova
potrdimo tudi z udeležbo na Jamatlonu. Blato je
zakon pravijo naši Jamatlonci
Mogoče
samo
še
informacija, da z novim
letom stopita v veljavo dva zakona, ki sta za nas zelo
pomembna. Prvi je zakon o socialnem vključevanju
invalidov, ki prinaša spremenjeno višino nadomestila
za invalidnost in varstvenega dodatka v višini
577,34€, možnost prehoda na trg dela in kar je najbolj
pomembno tudi nazaj, če nekdo zaposlitve več ne
zmore. Z novim zakonom preneha tudi preživninska
obveznost staršev. Več informacij lahko dobite na
pristojnih enotah centrov za socialno delo.
Drugi zakon pa je zakon o osebni asistenci, ki se bo prav tako pričel izvajati s
1.1.2019. Svojci upam, da ste informacije glede tega zakona že prejeli preko
društev Sožitje in CSD-jev. Če ima kdo glede tega še kakšno vprašanje, pa se
seveda vedno lahko obrne tudi na nas.
Ostane nam praktično le še en delovni dan in potem petek, ko si bomo zadnjič
v tem letu stisnili roke, si zaželeli, da bi se tudi leto 2019 pričelo v slogi,
spoštovanju in medsebojnem sodelovanju.
Na željo uporabnikov bo avtobus v petek, 21.12.2018 imel spremenjen vozni
red. Pred tem pa bomo zaključek leta proslavili s petjem, plesom, zabavo,
skupnim voščilom zaposlenih in skavtsko poslanico, ki jo vsako leto tudi k nam
prinesejo zagorski Skavti.

21.12.2018 BO ODHOD AVTOBUSA 45 MINUT PREJ KOT
OBIČAJNO.
TOREJ AVTOBUS LAKNER IZ ZAGORJA ODPELJE OB
13:00 URI.

Če kdo izmed uporabnikov še ni oddal prijavnice za zimovanje naj to stori
čimprej in odda prijavnico najkasneje do 8.1.2019. Zaradi priprave pogodbe
je potrebno javiti število, da bomo imeli zagotovljenega dovolj prostora.
Ponudba je ugodna, dnevi na zimovanju pa nas povezujejo in bogatijo vse tja
do poletja. Prijavnico najdete spodaj v prilogi mesečne informacije.

prijavnico oddajo samo tisti uporabniki, ki se še niso prijavili na
zimovanje, pa bi se še želeli.
Za konec leta pa delim z vami kar letošnjo poslanico miru, ki bo
potovala skupaj z lučko iz Betlehema.
Plamen je v mojih rokah. Gori in me greje. Prepričala me je njegova
toplota in privabila njegova svetloba. Zdaj imam priložnost, da ga širim
naprej – poiščem bližnjega, začutim njegovo stisko, se darujem zanj in
mu pomagam Toda kako?
Ko sprejmem mir v svoje srce, sem podoben sveči, ki je sprejela plamen.
Da ohrani plamen, mora sveča goreti. Prav tako moram jaz, da ohranim
mir, darovati samega sebe. Vendar sveča z gorenjem izginja, človek pa
nikoli
ne
izgine,
če
gori
iz
ljubezni.
Vem, da nas je več, ki gorimo. Skupaj lahko ustvarimo mogočen ogenj,
ki ga ne bo pogasil noben nemir.
Naj bo za leto 2018 dovolj.

PPRIJAVNICA ZIMOVANJE
TISTI KI STE ŽE ODDALI NE ODAJTE PONOVNO
SPODAJ PODPISANI/A SOGLAŠAM, DA SE

«Ime» «Priimek»
UDELEŽI ZIMOVANJA V OKVIRU VDC ZAGORJE V TERMINU OD
.3.2019 DO 12.3.2019 NA RIBNICI NA POHORJU. S SVOJIM
PODPISOM SPODAJ SE ZAVEŽEM, DA BOM PORAVNAL/A
PRISPEVEK ZA ZIMOVANJE 135€ OZIROMA, 145€ ZA
SMUČARJE PO POLOŽNICI, KI BO IZDANA 1.3.2019.
PODPIS UPORABNIKA:

Z DELOM PONOVNO PRIČNEMO V ČETRTEK, 3.1.2019

IME PRIIMEK ZAKONITEGA ZASTOPNIKA:
PODPIS ZAKONITEGA ZASTOPNIKA:

Informacijo pripravila: Heda KOVAČ
Direktorica VDC Zagorje ob Savi: dr. Špela REŽUN

Leto 2018 se približuje koncu.
Resnično lahko zapišemo, da je bilo to
leto polno presežkov, kot je zapisala
naša direktorica Špela. V začetku leta
smo odprli novo enoto dnevnega
varstva v Litiji, v mesecu marcu smo
dokončno odkupili stanovanjski
objekt na Trboveljski cesti 12, ki vse od meseca marca nudi dom 7
stanovalcem in stanovalkam, ki so sposobni bolj samostojnega življenja. Skozi
vse leto smo sodelovali na športnih aktivnostih Specialne Olimpiade, 4
uporabnikom omogočili 14 dnevno mednarodno izmenjavo v tujini, bili
uspešni na dveh evropskih razpisih. Oba projekta sta v prvi vrsti
uporabnikom omogočila višjo kakovost življenja in omogočila delo z dodano
vrednostjo. V sklopu projekta so se zaposleni skupaj z uporabniki naučili
muzikal o Minki Pločevinki s katero osveščajo otroke zasavskih vrtcev in šol
o recikliranju, ločevanju, v teh prazničnih dneh pa z Minko navdušujejo otroke
ob obiskih Dedka Mraza. Skozi vse leto smo uporabnikom, omogočali
zaposlitev pod posebnimi pogoji, bili dobrodelni na Teku in hoji ter kot
prostovoljci sodelovali v projektu Manj svečk za manj grobov. To je le
nekaj drobtinic, leto je bilo resnično aktivno, burno, tudi včasih polno takšnih in
drugačnih težav, ki smo jih tudi z vašo podporo in zaupanjem uspešno reševali
za kar smo VAM zelo hvaležni.
Zadnji mesec v letu je pri nas vedno
veliko dela. Vsi kooperanti želijo pred
koncem leta obnoviti zaloge. A kljub
temu vsako leto pred prazniki najdemo
čas tudi za novoletno okrasitev in
priljubljeno peko piškotov, s katerimi
se bomo posladkali zadnji delovni dan v
tem letu. Vsi zaposleni smo se
udeležili dobrega predavanja o
avtizmu, ki so ga za nas pripravili na
OŠ dr. Slavko Grum, za kar se vodstvu
šole in seveda predavateljici Nevi in
Mateji zahvaljujemo.

