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Tako pa smo uspešno izvedli še eno letovanje z našimi
uporabniki. Tokrat na novi lokaciji v Pinesti pri Novemgradu.
Novi letovalci so/smo uspešno prestali krst, vsi skupaj pa smo
spoznavali novo okolje, se s turističnim vlakcem odpeljali
pogledat bližnje mesto, predvsem pa veliko plavali in se
zabavali v vodi in ob vodi. Hvala vsem, ki ste/so nam
pomagali, da je bilo to letovanje tudi cenovno ugodnejše od
preteklih let. Hvala še enkrat Igorju Gošte in Mitju Duhu, saj so
bili prostovoljni prispevki zbrani na 4. zasavskem
humanitarnem teku namenjeni prav nam. Res nam je bilo lepo
in padel je sklep, da se naslednje leto vrnemo, če bodo seveda to dopuščale okoliščine (termin, cena ……)

V juniju smo

Mesec smo pričeli z izletom vseh VDC-jevcev v Planico.
Lahko rečemo, da je bilo spet eno izmed doživetij, ki bo
dolgo časa bogatilo naše spomine.
Za spremembo je bilo v mesecu juniju več kulture kot
športa. Člani naše gledališke skupine so nas vse navdušili z
igrico o Sneguljčici. Sneguljčica je doživela kar nekaj
ponovitev in vsakič je bilo občinstvo navdušeno. Predstavili
so se svojcem, uporabnikom, zaposlenim, otrokom iz bližnjega vrtca. Gostovali pa so tudi
v domu starejših v Domžalah.
Zelo pomemben za Zasavski varstveno delovni center je bil 8.6.2016, saj smo na 20.
podelitvi priznanj za inovativnost pri GZS OE Zasavje, zasavski VDC-jevci z inovatorjema
Domnom in Robijem prejeli zlato priznanje: Evropski prostovoljci za višjo kakovost
življenja v VDC-ju. Uvrstili smo se na državno tekmovanje, katerega rezultati bodo znani
21.9.2016.
Kot vsako leto preden se odpravimo na počitnice je tudi letos polno dela, tako, da res
vsi hitimo, da bomo ujeli vse roke za oddajo naročil, da si bomo lahko brez skrbi noge
namočili v slani vodi, v morju ali pa kar v domačem lavorju, pojedli goro sladoleda in
počeli vse tisto za kar med letom nismo imeli časa.
Naslednji teden je skoraj v celoti deloven, v veliki meri bodo prisotni tako mentorji,
kot uporabniki, redno pa bodo potekali tudi prevozi. V tednu od 18.7. do 22.7. bodo
delali predvsem uporabniki socialne vključenosti, prevozov ne bo, lahko pa sami
pripeljete svoje otroke v VDC, kjer bo poskrbljeno za varstvo in malico.
Možno se je dogovoriti za varstvo od 25.7. do 19.8. Le to bo potekalo v naši stanovanjski enoti s predhodno
najavo, - da pokličete in se dogovorimo oziroma skoordiniramo kar je potrebno.
Tako preostane nam le to, da si zaželimo, mirne dopustniške dni, brez nezgod. Da boste lahko našli čas za vse
aktivnosti za katere med letom niste imeli časa in da se polni energije v polni zasedbi spet srečamo 22.8.2016.
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