
MESEČNA INFORMACIJA ZA SVOJCE  AVGUST, 
SEPTEMBER, OKOTBER  

Na poletne dogodivščine, lenarjenje na plaži, kopanje v 
znoju na travniku, v hribih ali kje drugje bo kmalu le še 
spomin. Popolnoma smo se že prepustili jesenskemu 
dogajanju in pod streho spravili jesensko srečanje s svojci z 
rekordnim številom udeležencev. Veseli nas, da se v tako 
velikem številu odzivate na naša povabila in nas podpirate 
pri našem delu.  
 

V avgustu smo 
ponovno pričeli z delom,   stanovalci bivalne in stanovanjske enote so si podaljšali počitnice v Čateških 
toplicah. Dva uporabnika z mentorico so preko evropskega 
prostovoljskega projekta  imeli možnost 14 dnevnega obiska 
na Slovaškem. Sodelovali so v različnih delavnicah, spoznavali 
udeležence iz drugih držav, navezovali stike, spoznavali 
znamenitosti in značilnosti Slovaške ter spoznavali tudi sebe. 
14 dni bivanja v drugi državi – ni mačji kašelj. Zadovoljni in 

polnih novih 
znanstev in 
izkušenj so se 
naši trije že vrnili v Slovenijo. 
Dela imamo res ogrooomno. Zahvaljujemo se vsem 
svojcem, ki svoj prosti čas namenite nam in nam 
priskočite na pomoč pri delu. Vsaj do sedaj nam je še 
vedno uspelo, da smo v roku oddali prejeta naročila za 
naše kooperante.  

September 
V začetku meseca septembra smo sodelovali na prodajno razstavnih stojnicah v Kamniku, na dnevu 

narodnih noš ter na otroškem bazarjuv Ljubljani,  katerega pokroviteljica je bila naša ministrica dr. Anja 

Kopač Mrak. Danes in jutri se kot edina negospodarska organizacija predstavljamo med 

gospodarskimi inovacijami na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, jutri pa bomo za inovacijo EVS 

prostovoljstvo  za višjo kakovost življenja v VDC prejeli  nagrado na Brdu pri Kranju.  
 

 

 
 

 
Oktober 

Oktober kot vsako leto pričenjamo s humanitarno prireditvijo 5. Tek in 

hoja za upanje v Europarku, ki se bo dogajal kot že napisano 1.10.2016 

od 10:00 ure dalje v zagorskem Europarku.  

Letos pride 1. oktober na soboto, zato Vas že sedaj prosimo, da poskrbite 

za prevoz uporabnikov na prireditev in nazaj domov. Prav je, da s svojo 

udeležbo prireditev podpremo, saj bodo prostovoljni prispevki 

zbrani na prireditvi namenjeni uporabnikom za nakup 

kombiniranega vozila  za zagotavljanje zdravstvenih prevozov 

uporabnikov. Prevoze k zdravnikom, specialistom je iz dneva v dan več, 

država sama pa nam sistemskega denarja za pokrivanje izdatkov za to ne 

da. Tudi z množično udeležbo vse nas, lahko opozarjamo na to, da ni 

prav, da morajo zavodi kot je naš za dobrobit uporabnikov zbirati 

finančna sredstva z organizacijo humanitarnih prireditev. Ni prav, da 

imamo v zasavskem VDC-ju priznanih le borih 4, 69€ na dan 

V PETEK 23.9.2016 IMAMO ZAPOSLENI IZOBRAŽEVALNO PLANSKE DNEVE. VDC BO TA 

DAN ZAPRT. NUJNO VARSTVO BO ORGANIZIRANO V NAŠI STANOVANSJKI ENOTI. ČE 

POTREBUJETE VARSTVO TO SPOROČITE SVOJEMU MENTORJU. 



zdravstvene nege in to le v institucionalnem delu, saj bi moral imeti uporabnik slovenskega VDC-ja 

enakovreden položaj, ne glede na to v katerem delu Slovenije živi in v kateri VDC je vključen, ali v tistega, 

ki iz zdravstvene blagajne prejme cca.25€ na dan in ima na ta način zagotovljeno fizioterapijo, delovno 

terapijo in ostale zdravstvene storitve, ki jih zaradi lajšanja svoje ovire potrebuje, ali v tistega, ki vsak dan 

hodi po robu, da lahko uresničuje potrebe uporabnikov. Hvaležni bomo, če boste povabilo na tek širili 

med svoje znance, prijatelje, sosede, da nas bo 1. oktobra v Europarku res veliko. 

 

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 najkasnje 

do ponedeljka 26.9.2016.  

  

Natresli smo Vam nekaj najpomebnejših novičk, dnevno dogajanje pa lahko seveda spremljate na našem FB 

profilu in spletni strani.  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------             

PRIJAVNICA ZA 5. TEK IN HOJO ZA UPANJE 

 

 

NA TEK IN HOJO ZA UPANJE 1.10.2016 PRIJAVLJAM NASLEDNJE OSEBE: 

 

IME IN PRIIMEK      VELIKOST MAJICE (S, M, L, XL, XXL) 

1. ______________________________  __________________________ 

2. ______________________________  __________________________ 

3. ______________________________  __________________________ 

4. ______________________________  __________________________ 

5. ______________________________  __________________________ 

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


