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Spremna beseda

Zbornik ob 50-letnici ustanovitve društva delovnih invalidov na Kozjanskem je trajen spomin na
ljudi, ki smo drugačni, zaznamovani z boleznijo, poškodbami in zmanjšano delazmožnostjo, pa
vendar enako mislimo, čutimo, želimo in se trudimo, da bi bili enakovredni člani družbe in ne samo
njeno breme.
Od odrinjenosti na rob družbe, v revščino, zapostavljenost in manjvrednost, so invalidi v
petdesetih letih uspeli narediti velik premik v miselnosti celotne družbe, vendar proces še zdaleč ni
končan. Mnogi invalidi in njihove družine težko živijo z nizkimi dohodki, njihova samozavest je hudo
okrnjena, vendar v sebi ohranjajo ponos. Pomembno je, da vedo, da obstajajo organizacije in
ljudje, ki jih razumejo, jih poslušajo in jim pomagajo na takšen ali drugačen način takrat, ko odpove
socialna država in so birokratske ovire prehude.
Zbornik naj bo hvaležen spomin vsem prostovoljcem, ki so od ustanovitve društva pa vse do
današnjih dni namenili svoj prosti čas, svoje talente in dobro voljo v izboljšanje položaja invalidov,
v vključevanje invalidov v različne dejavnosti za sprostitev in ohranjanje psihofizičnih sposobnosti.
Zbornik naj bo posebna zahvala vsem številnim poverjenikom (mnogi so se od nas že poslovili), ki
so prepoznali stisko bližnjega in preko društva pomagali na takšen ali drugačen način, mnogokrat
tudi z obiskom, stiskom roke, spodbudno besedo, ali samo s sočutno prisotnostjo.
Zbornik pa naj bo s predstavitvijo vsebin delovanja Območnega društva invalidov Zgornje Posotelje
tudi spomin vsem tistim, ki bodo nadaljevali plemenito poslanstvo pomoči sočloveku.
Betka Šeligo Plavčak
Predsednica ODI Zgornje Posotelje

3

Uvodnik

Pred 50 leti se je ustanovilo Območno društvo invalidov Zgornje Posotelje. Tako se je začelo.
V društvo se je lahko vključil vsak, ki se je čutil telesno oviranega ali v celoti ni mogel zadovoljevati
potreb osebnega, družinskega in družbenega življenja v okolju, v katerem je živel in delal.
Zveza delovnih invalidov Slovenije ima status invalidske organizacije, status reprezentativne
invalidske organizacije in status organizacije, ki deluje v javnem interesu. Pod njenim okriljem
deluje več kot 54.000 članov v 69. društvih, med katerimi je tudi Območno društvo invalidov
Zgornje Posotelje, ki letos praznuje že 50-letnico svojega delovanja.
Tako kot se je oblikovala Zveza, se je profiliralo tudi vsako njeno društvo. V svoje vrste vključujemo
delovne invalide in osebe s telesno okvaro. Vedno bolj smo pozorni na problematiko zaposlovanja
invalidov.
50 let je dolga doba. V tem času sta se zamenjali dve državi, tri valute, doživeli smo
spremembo družbenega sistema, informacijsko revolucijo, radikalne spremembe na različnih področjih
življenja in dela, naše osnovno načelo pa vendarle vedno znova prestaja teste časa, namreč da smo
ljudje skupaj močnejši. Da ima združevanje in povezovanje, kot je danes moderno reči, sinergične
učinke, smo se kot človeška vrsta zavedali že na samem začetku, iz primitivnih oblik bivanja razvili
vasi in mesta, postopoma smo oblikovali kompleksne družbene strukture in obratno, družbene
strukture so oblikovale nas. Zgodovina nas je naučila, da si moramo svoje pravice invalidi izboriti
sami; niti najbolj socialna država nam sama od sebe ne bo dala veliko. Zato potrebujemo invalidske
organizacije, ker smo skupaj močnejši.
V Območnem društvu invalidov Zgornje Posotelje kot invalidski organizaciji delovnih
invalidov in oseb s telesno okvaro ste lahko ponosni na vaše delo, na vaše člane, ki so pripravljeni
sooblikovati društvo, ki so pripravljeni dihati z društvom; na dobre stike z lokalno skupnostjo; na posebne
socialne programe in raznolikost delavnic, ki jih izvajate.
Ne smemo pozabiti omeniti skromnih, nesebičnih prostovoljcev na področju prostovoljnega
socialnega dela, ki so v dobro skupnosti žrtvovali svoj prosti čas, ji posvečali energijo, voljo in
pripravljenost. S tem, ko so pomagali sočloveku invalidu v stiski, so izkazali svojo srčnost in vero v
življenje.
4

Že res, da smo civilna družba, ki sama ne more nuditi socialne varnosti invalidom, se pa zavedamo
svoje pravice in dolžnosti, da na vseh ravneh zagovarjamo in podpiramo načelo enakih možnosti in
enakopravne obravnave, se zavzemamo za pravice invalidov kot človekove pravice in nasprotujemo
vsaki diskriminaciji invalidov.
Ob vašem jubileju pa poudarjam: to, kar je dobro, naj se obdrži, tisto, kar je še boljše, naj se še
dodatno razmahne in razvije. Dobro vemo, da tradicijo sicer lahko ustvarimo, toda samo z njo še
ne moremo ničesar doseči.
Območno društvo invalidov Zgornje Posotelje svojih članov, pa tudi tistih, ki še to niso, ne bo
razočaralo. Verjamem, da boste še naprej delovali v dobro invalidov, zagovarjali principe socialne
države in si prizadevali za javno korist, h kateri lahko in moramo prispevati vsi.
Vam, ki obeležujete 50. obletnico delovanja, čestitam za dosedanje delo in vam želim še veliko
uspehov v prihodnje. Prihodnost bo brez dvoma prišla, toda prihodnost še ni nadaljevanje uspehov
iz sedanjosti, ki bi nam bili dani sami po sebi. Za uspehe si moramo prizadevati.
Želim vam, da bi nam vsem skupaj bilo v prihodnje boljše.
Drago Novak, predsednik
Zveza delovnih invalidov Slovenije
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Spoštovani!
Praznovanje obletnic je lahko pomembno, še posebej, če gre za jubilej, kot ga obeležuje Območno
društvo invalidov Zgornje Posotelje. Za vami je pol stoletja delovanja, pol stoletja dela z invalidi
in za invalide na območju šestih občin Obsotelja in Kozjanskega. Pričujoči zbornik bi moral imeti
mnogo več strani, če bi želeli zapisati le del tistega, kar ste v petih desetletjih dobrega storili
za svoje člane in nasploh za ljudi s posebnimi potrebami. Z uspešnim delom dokazujete, da je
vloga vašega društva pri socialnem vključevanju invalidov pomembna tudi širše, to je na področju
delovanja vseh slovenskih invalidskih organizacij.
Vaše delo pomembno prispeva k pozitivnemu odnosu družbe do invalidov, ko v sodelovanju z
lokalnimi skupnostmi in širšim okoljem skušate okrepiti podporo javnosti pri zavzemanju za
dostojanstvo, pravice in blaginjo invalidov. Kljub nekaterim še pomanjkljivo rešenim zadevam za
invalide pa ugotavljamo, da je vse manj predsodkov in vse več solidarnosti, kar je lahko tudi razlog
za optimizem.
Ob tej spoštljivi obletnici delovanja društva v imenu županov vseh občin Obsotelja in Kozjanskega
iskreno čestitam invalidom, članom vašega društva. Hkrati pa se želim zahvaliti za vse vaše delo in
pomoč, ki jo nudite občanom občin, na območju katerih deluje društvo. Za uspešno delo društva
v preteklosti gre zasluga tudi številnim preteklim vodstvom in poverjenikom, ki tvorijo pomembno
vez z invalidi na terenu. Vsem omenjenim in ostalim, ki ste v preteklosti ali pa še danes dajete svoj
prispevek k delovanju društva, naj prav tako velja iskrena zahvala.
Vaša obletnica naj ne bo le nostalgičen pogled v preteklost, temveč naj bo hkrati tudi zagon in
pogled v prihodnost. Naj vam ne zmanjka motivacije, zanosa in pozitivne energije, da boste lahko
to pomembno poslanstvo za invalide uspešno opravljali tudi v prihodnje.
mag. Branko KIDRIČ
Župan Občine Rogaška Slatina
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Zgodovina

Leta 1967 se je na takratnem občinskem sindikatu in občinskem odboru SZDL porodila ideja, da
bi po vzoru Hrvaške tudi v Sloveniji ustanovili organizacijo, ki bi povezovala in zastopala delovne
invalide. V takratnih velikih podjetjih (Steklarna, Kambrus, Zdravilišče) je bilo zelo veliko delovnih
invalidov. Prvi sestanek je bil septembra 1967 v Ratanski vasi. Alberta Piška, delovnega invalida,
zaposlenega v Zdravilišču Rogaška Slatina, so zadolžili, da ustanovi iniciativni odbor. Vanj so bili
takrat imenovani:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Albert Pišek, roj. 1935 - Rogaška Slatina
Konrad Žaberl, roj. 1922 - Rogaška Slatina
Anton Kolšak, roj. 1927 - Bistrica ob Sotli
Ferdinand Brodnik, roj. 1910 - Rogaška Slatina
Edvard Škorjanc, roj 1914 - Trnovec
Danica Krofl, roj. 1921 - Lesično
Marta Bohorč, roj. 1940 - Kozje
Elizabeta Varjačič, roj. 1931 - Log - Rogatec
Terezija Cigler, roj. 1943 - Šentvid
Rozika Gobec, roj. 1908 - Rogatec

Prvi in častni
predsednik Albert Pišek

Na sestanku decembra 1967 v Restavraciji Sonce v Rogaški Slatini so se dogovorili o načinu in
delovanju društva invalidov ter pripravi programa in osnutka pravil društva. Osnutek pravil so
pripravili na podlagi vzorca pravil društva Planinske zveze Slovenije iz Ljubljane in ga prilagodili
potrebam invalidov. 27. marca 1968 se je na ustanovnem občnem zboru ustanovilo Društvo delovnih
invalidov občine Šmarje pri Jelšah. Prvi in častni predsednik je bil Albert Pišek, ki je društvo vodil
polnih dvajset let. Da je bila ustanovitev društva res potrebna, nam pove podatek, da se je že prvo
leto v društvo včlanilo več kot 900 delovnih invalidov.

Sestanek
delovnih
invalidov
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Društvo se je leta 1969 za nekaj mesecev vključilo v Medobčinsko društvo telesnih invalidov Celje,
se ponovno osamosvojilo in na izrednem občnem zboru spet postalo samostojno Društvo telesnih
invalidov občine Šmarje pri Jelšah. Sprejet je bil nov statut in pravilnik za komisije (za socialne
zadeve, za šport in za delo s poverjeniki). Po osamosvojitvi Slovenije in nastanku šestih občin
(Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli) se je društvo
preimenovalo v Območno društvo invalidov Zgornje Posotelje, saj so se invalidi odločili, da ostanejo
v enotni organizaciji na območju Upravne enote Šmarje pri Jelšah.
Leta 1982 je društvo s podjetji sklenilo sporazume o „invalidskem dinarju“. S tem je društvo
pridobivalo sredstva za delovanje, povezanost, druženje in pomoč mnogim članom. Z nastankom
Slovenije se je prispevek preimenoval v invalidski tolar in leta 2007 v invalidski evro, s privatizacijo
podjetij pa je zadeva počasi izzvenela in danes nam iz tega naslova donirata nekaj sredstev samo
še dve podjetji (Jagros d.o.o. Podplat in OKP Rogaška Slatina).
Od leta 1988 do 1990 je bil predsednik društva Joško Bajc, Albert Pišek pa je opravljal delo tajnika
vse do leta 2006. Leta 1990 je postal predsednik Anđelko Bendelja, ki je društvo vodil četrt stoletja
in za društvo uspel pridobiti lastne poslovne prostore. Invalidi so tako dobili prostor za druženje
in izvajanje različnih delavnic v okviru posebnih socialnih programov. Po nenadni bolezni Anđelka
Bendelje je marca 2015 predsednica postala Betka Šeligo Plavčak, ki je letos dobila potrjen mandat
še za naslednja štiri leta.

Trije predsedniki Anđelko Bendelja, Betka Šeligo Plavčak, Jože Bajc
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V petdesetih letih delovanja je društvo organiziralo odmevna tradicionalna srečanja društev vseh
invalidov Slovenije na Boču. Do leta 2009 jih je bilo 31. Leta 2013 je bilo ob 45-letnici društva na
Boču 32. vseslovensko srečanje delovnih invalidov. Letos, ob 50. letnici društva, bo 7. 7. 2018 na
Boču 33. srečanje delovnih invalidov Slovenije.

Srečanja invalidov na Boču

Društvo invalidov je v začetnih letih delovalo predvsem na socialnem področju, na vključevanju
invalidov v družabno življenje z različnimi srečanji in invalidom prilagojenimi športnimi igrami.
Z leti so se dejavnosti in področja delovanja širila, tako da društvo danes izvaja osem
psiho-socialnih programov.
Članstvo v društvu se je od začetnega množičnega vključevanja le počasi povečevalo, prišlo do
številke 1200 in se ustalilo okrog številke 1100. Po osamosvojitvi in velikih spremembah v lastništvu
podjetij je začelo počasi upadati. Člani so se starali, mlajši se niso včlanjevali. Konec leta 2014 je
bila številka le nekoliko višja od tiste v letu 1969 – nekaj nad 900. S pomlajenim vodstvom smo
uspeli trend upadanja obrniti in do konca leta 2017 je članstvo naraslo na 1073.
Za svoje delovanje je društvo leta 1990 prejelo srebrni znak občinskega odbora SZDL in leta 2008
od Zveze delovnih invalidov Slovenije listino »Občina po meri invalidov«.
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1968–2018: Petdeset let delovanja društva invalidov
Ob začetku mojega vodenja je društvo invalidov premoglo 16m2 poslovnega prostora. S pomočjo
ZDIS in domačih obrtnikov smo uspeli pridobiti še en prostor ter urediti ogrevanje. Kot članu
upravnega odbora in kasneje nadzornega odbora ZDIS mi je uspelo pridobiti sredstva FIHO, s
katerimi smo kupili čudovite prostore v Ulici XIV. divizije v Rogaški Slatini, ki nudijo mnogo boljše
in prijaznejše pogoje za delovanje društva.
Ob tem namenjam veliko zahvalo za pomoč županu občine Rogaška Slatina mag. Branku Kidriču.

Otvoritev novih poslovnih prostorov ODI Zg. Posotelje
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Županom vseh šestih občin se iskreno zahvaljujem za njihovo razumevanje, pomoč in podporo pri
vodenju društva, ki sem ga leta 1990 prevzel za gospodom Jožetom Bajcem, ki je letos vstopil v
102. leto življenja.
Leta 2008 je občina Rogaška Slatina pridobila listino “Občina po meri invalidov”. Ob vseh, ki so
zaslužni za pridobitev tega priznanja, smo nanj ponosni tudi v našem društvu, saj so se z njo
uresničila mnoga naša prizadevanja za izboljšanje razmer invalidov. Gonilna sila pri tem projektu
je bil Marjan Čuješ, tajnik Občine Rogaška Slatina, za kar se mu v svojem imenu in v imenu vseh
invalidov iskreno zahvaljujem.
									
Anđelko Bendelja

Župani vseh šestih občin
na otvoritvi razstave ročnih del invalidov

Marjan Čuješ, tajnik občine Rog. Slatina
vedno prisoten in pripravljen pomagati.
11

Organiziranost društva

Območno društvo invalidov Zgornje Posotelje je prostovoljno, neodvisno, samostojno,
nestrankarsko, nepridobitno, socialno združenje, v katero se združujejo invalidi zaradi
zadovoljevanja posebnih potreb invalidov, medsebojne pomoči in uresničevanja in zastopanja
svojih posebnih interesov. Društvo vključuje delovne invalide po ZPIZ in tudi druge invalidne osebe.
Neinvalidi pa so lahko podporni člani.
Najvišji organ društva je skupščina, ki jo sestavljajo delegati rednih članov društva.
Izvršilni organ skupščine je izvršni odbor s predsednico Betko Šeligo Plavčak, ki društvo zastopa,
predstavlja in vodi delo izvršnega odbora. Izvršni odbor ima enajst članov. Za mandatno obdobje
2018−2022 so člani IO: Jože Lipar, podpredsednik, Jernej Kokot, Ivan Krulec, Leopold Ogrizek,
Stanislav Ivekovič, Gizela Cvetko, Anton Rajher, Anton Simunič, Ivo Šeligo, Danica Verbančič in
Anton Vodušek.
									

Upravni odbor 2018-2022
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Nadzorni odbor spremlja in nadzira finančno in materialno poslovanje društva ter uresničevanje
sklepov skupščine in IO. Predsednica NO je Brigita Halužan, člana Franci Novak in Jože Brantuša.
Častno razsodišče razsoja v spornih zadevah med člani in organi društva. Predsednik častnega
razsodišča je Darko Hlupič, članici Marija Mlakar in Danica Tadina.
Tajnica društva je Dragica Artič.
Društvo ima dve stalni komisiji. Člani komisije za socialna vprašanja v tem mandatu so:
predsednica Fanika Vrtačnik in člani Jože Babič, Jožefa Dimec, Mirjana Bursač, Anton Rožencvet in
Štefanija Kidrič.
Komisijo za šport pa sestavljajo predsednik Ivo Šeligo in člani Ivan Gosak, Andrej Gošnjak, Jože
Lipar, Silvo Lubej in Aleš Prah.
Imenovana je še tretja, inventurna komisija v sestavi Lidija Ulbin, predsednica, ter člana Marjanca
Koražija in Anton Čokl.
Pomembno funkcijo v društvu opravljajo poverjeniki, ki so vez med društvom in člani. Trenutno
ima društvo triindvajset poverjenikov. Ti so: Jože Babič, ki predaja delo Danici Verbančič (Bistrica
ob Sotli), Tone Simunič (Kozje), Danica Šket (Podčetrtek), Milan Ferlež (Šentvid – Grobelno), Jože
Lipar, Štefka Gosak, Ivanka Fijavž predaja Gordani Šraml, Branko Vehovar (Šmarje pri Jelšah),
Cilka Planinšek (Pristava, Zibika), Tone Čokl (Kristan Vrh, Mestinje), Sonja Šrimf (Pečica, Gabernik,
Sladka Gora), Otilija Lampret, Danica Padjan, Albina Drofenik, Ivan Kovačec, Marija Gaberšek,
Magda Prah, Erika Rusl, Darinka Samec, Vida Kuraj (Rogaška Slatina z okolico), Danica Tadina
(Kostrivnica), Marjeta Kuhar (Rogatec), Anton Rajher (Dobovec).
									

V poslovnih prostorih društva
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PSP 1
PREPREČEVANJE IN BLAŽENJE
SOCIALNIH TER PSIHIČNIH
POSLEDIC INVALIDNOSTI

Druženje v Dobovi
14

Namen organiziranih aktivnosti je iskanje predlogov, mehanizmov, metod in aktivnosti za boljše
socialno vključevanje invalidov, za preprečevanje in blaženje socialnih ter psihičnih posledic
invalidnosti, za boljše sožitje med neinvalidno in invalidno populacijo in njihovo medsebojno
sodelovanje. Naš cilj je zagotoviti invalidom vključenost v družbo in sodelovanje v vsakdanjem
življenju.
Nudimo jim podporo pri vzpostavljanju lastnih moči pri soočenju z invalidnostjo, težavami in
problemi, ki se ob tem pojavljajo. Zavedamo se, da so pomembni majhni, začetni koraki in vztrajnost.
Poklicno socialno delo ne more in nikoli ne bo moglo razvijati svoje dejavnosti v tolikšnem obsegu,
da bi povsod, kjer ljudje živijo in delajo, preprečevalo nastajanje problemov in sodelovalo pri
njihovem razreševanju. Iz tega videnja so aktivnosti društva invalidov za preprečevanje in blaženje
socialnih ter psihičnih posledic invalidnosti v dobro invalidov neprecenljive vrednosti. Zlasti za težje
invalide, socialno ogrožene in tiste s šibko socialno mrežo moramo v programu društva invalidov
zagotoviti vsebine, za katere so kot specifična skupina v družbi prikrajšani, kar pomeni tudi njihovo
integracijo v vsakdanje življenje. Društvo invalidov navedeni program, ki je prepoznan in vpet v
delovanje širše lokalne skupnosti, izvaja ves čas svojega delovanja.

Srečanje invalidov
15

Srečanje težje gibljivih v Rogatcu

Najpogostejša aktivnost v okviru tega programa so obiski invalidov na domu, pogovor s težko
gibljivim invalidom o težavah, ki ga bremenijo, kar je pomembna komponenta pri preprečevanju
in blaženju socialnih ter psihičnih posledic invalidnosti. Starejši in težji invalidi potrebujejo
pomoč prostovoljcev pri iskanju poti sodelovanja v družbenem življenju in pri reševanju težav v
medgeneracijskih odnosih.
Oblika programa so tudi srečanja, katerih poglavitni cilj je vzpostavljanje socialnih stikov preko
druženja, doživljanja kulturno umetniških stvaritev na teh srečanjih in psihično sproščanje. To je
tudi priložnost, da zdravi soobčani pomagajo s prevozi, da se lahko tudi najtežji invalidi družijo,
kar je z vidika vključevanja v življenje pri osamelih in vedno na dom vezanih invalidih izredno
dragoceno doživetje.
Društvo invalidov posameznikom v težki finančni situaciji po svojih skromnih možnostih pomaga
tudi s finančno pomočjo, pred božičnimi prazniki pa več kot sto invalidov obdarimo z vrednostnimi
boni.
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POVRNJENO ZAUPANJE V LJUDI
Bila je mlado dekle. S široko razprtimi očmi in vero v ljudi je z zaupanjem zrla v svet. V življenju
je spoznala mnoge dobre ljudi, mnoge dobre delovne tovariše, a vsi niso bili takšni. Za nekatere
niso veljale vrednote, s katerimi jo je mama poslala v svet: delavnost, poštenost, prijaznost, čut do
sočloveka. Zlomili so jo, saj na takšne predstavnike človeške vrste ni bila pripravljena, do takrat ni
vedela, da obstajajo. Po dolgotrajnem okrevanju je na društvu invalidov znova našla prijaznost,
toplino, razumevanje, ljubezen. Našla je pisalno mizo, za katero se znova počuti koristna. Vsako, še
tako drobno opravljeno delo je cenjeno in spoštovano, kar ji daje pogum, da izraža svojo srčnost
in vero v življenje.
Ni več mlado dekle, a našla je izgubljeno zaupanje v ljudi. Potrdilo se je tisto, kar ji je mama
položila v zibel: splača se ostati Človek, čeprav je za to treba včasih plačati visoko ceno. Tisoč v
veter izrečenih plehkih besed ne pomeni toliko kot en sam globok in razumevajoč pogled, kot en
sam objem…
							
Dragica Artič

Na druženju invalidov je vedno veselo

Člana društva invalidov sva že vrsto let in upava, da bova še dolgo. V društvu se čutiva dobrodošla,
rada greva na srečanja in izlete. Hvala predsednici in njenemu kolektivu za prisrčnost, objem
in stisk roke ob naših srečanjih. Takrat kar pozabiš na bolezen in tegobe. Srečanje je kot neko
čudežno zdravilo, za katerega ne potrebuješ zdravniškega recepta.
Darinka in Ivan Krulec
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Članica ODI Zg. Posotelje sem že 43 let,
mož pa več kot 30 let. Prva desetletja
nisem bila obveščena o dogajanju
v društvu niti povabljena na kakšna
srečanja ali izlete, verjetno zato, ker se
je vse bolj dogajalo med zaposlenimi
invalidi, mene pa so zelo hitro invalidsko
upokojili. Stvari pa so se zelo spremenile,
odkar je pri nas poverjenica Albina Drofenik.
Redno nas obvešča o novostih in povabi
na srečanja ali druženja, za kar se ji lepo
zahvaljujeva.
Med najstarejšimi člani
Lizika in Jože Šeligo,
poročena 65 let

Čeprav sem težje gibljiva, so na vseh
druženjih zame vedno lepo poskrbeli,
zato se vodstvu društva za prijaznost in
pozornost lepo zahvaljujeva.
Lizika in Jože Šeligo

Veliko let sem že članica DI. Večkrat so naju z možem vabili na druženja, vendar mož zaradi
parkinsonove bolezni ni želel med ljudi, jaz pa sem skrbela zanj in iz solidarnosti z njim tudi
sama nisem nikamor hodila.
Prišlo je žalostno leto 2012, ko sem v osmih mesecih izgubila tri ljubljene osebe: moža, sina
in vnuka. Bilo mi je zelo hudo in veliko sem prejokala.
Po približno letu in pol me je poklicala poverjenica iz ODI Zg. Posotelje Erika Rusl in me
vztrajno prepričevala, da sem dovolj jokala in da je čas, da grem v družbo.
Težko se je bilo takrat odločiti, vendar mi ni bilo žal. Lepo sem se imela in od takrat ne
zamudim nobenega druženja, če sem le zdrava. Vedno se imamo zelo lepo in smo kot ena
velika družina.
Videla sem že veliko lepih krajev, ki jih sicer ne bi. Hvala Bogu, imamo zlato predsednico
Betko, ki zna delati s starejšimi ljudmi, pa tudi tisti, ki ji pomagajo, so super.
Matilda Špoljar
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Obisk pri Srečku Vodebu

Obisk pri dolgoletnem
poverjeniku Avgustu Rajteriču
Obisk v domu Šmarje,
Mirko Halužan in Štefanija Kidrič,
85. roj. dan

Poverjenik Milan Ferlež in Elica Vaš obisk ob 90. RD pri Stanku Spolenaku
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PSP 2
ZAGOTAVLJANJE ZAGOVORNIŠTVA,
SVETOVANJE, PRAVNA POMOČ

Jože Lipar, Marija in Anđelko Bendelja ter
dolgoletna poverjenica Nežika Nežmah
20

V okviru tega programa želimo doseči čim večjo neodvisnost in samostojnost invalidov, ki bi se
vključevali v življenje skupnosti, uveljavljali skupne interese, se družili s sebi enakimi, oblikovali
in ohranjali socialne mreže v okolju, kjer živijo in delajo. Invalidom nudimo laično in strokovno
pomoč s področja zakonodaje, pomoč pri manjših sporih med delodajalci in invalidi ter njihovimi
pravicami, ki izhajajo iz zakona o delovnih razmerjih, ter drugimi problemi, kot so: pridobitev statusa
invalidnosti, upokojitev, pravice iz zdravstvenega zavarovanja ipd.
Pomagamo pri uveljavljanju pravic na področju socialnega varstva in varovanja zdravja,
medicinske in socialne rehabilitacije, pomagamo pri reševanju administrativnih in birokratskih težav.
Sodelujemo s strokovnjaki s področja prava, sociale in zdravstva, kar je zaradi težavnosti
problematike uporabnikov nujno potrebno.
Ob lastni prizadetosti invalidi v mnogih življenjskih situacijah, v katerih se znajdejo, ne
najdejo izhoda iz duševne stiske, pojavljajo se vedenjske motnje, z izgubo duševnih sposobnosti
se zmanjšuje občutek lastne vrednosti, zaupanja vase, porajajo se številna vprašanja o lastnih
sposobnostih, strah pred nesamostojnostjo ter odvisnostjo od drugih. Invalidi se počutijo sami,
nepotrebni, odvečni. V takih kritičnih trenutkih je pomoč društva invalidov zelo dobrodošla.
Invalidi dobijo konkretno pomoč pri pisanju vlog in prošenj na različne institucije, kot sta CSD,
ZPIZ; prostovoljci osebno spremljajo invalida, kadar potrebuje zagovornika v svojem vzpostavljanju
komunikacije za reševanje problemov z institucijami. Tako pomagamo pri uveljavljanju človekovih
pravic invalidov in njihovo nediskriminacijo.
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Med uradnimi urami
v pisarni društva

OH, KAKO ČAS HITRO TEČE!
Pred štirinajstimi leti sem se na pobudo Avgusta Rajteriča, ki je bil takrat poverjenik za občino
Bistrica ob Sotli, včlanil v Društvo invalidov Zgornje Posotelje. Prijaznost tako vodstva kot članov
me je navdušila. Vrstila so se srečanja, izleti.
Druženja s težkimi invalidi so se mi najbolj vtisnila v spomin. Tako mi je prišla misel, da
pomagam tistim, ki so pomoči najbolj potrebni, dokler je še sam ne potrebujem. Zato sem na pobudo
takratnega vodstva sprejel nalogo poverjenika za občino Bistrica ob Sotli. Obiski in pogovori
z osamljenimi člani mi ostanejo v lepem spominu.
Naj velja beseda HVALA vsem, ki nudijo pomoč ljudem, ki jo potrebujejo.
Ob častitljivem jubileju, 50-letnici društva, iskrene čestitke.
Jože Babič

								

Pri Janku Strnadu - Brigita Halužan, Betka Šeligo,
desno poverjenik Tone Simunič
22

Že mnogo let sam skrbim za invalidnega brata
Mirka Zorenča, ki je paraplegik. Na obisk so nam
prišli z vodstva ODI Zgornje Posotelje.
Z bratom sva bila vesela. Mirko je ponosno
pokazal, kako se pelje z električnim invalidskim
vozičkom. Povedal sem, da brata večkrat peljem
na kakšno prireditev, kjer sedi kar v avtu in
posluša.
Parkirne karte nisem imel urejene, ker so mi že
pred leti na upravni enoti v Šmarju rekli, da do
nje nisem upravičen. Podpredsednik Jože me je
prepričal, da grem še enkrat k zdravniku, nato
je šel kar on z menoj ne UE Šmarje pri Jelšah.
Uslužbenka mi je spet rekla, da ne morem dobiti
parkirne karte, ker zdravnik nečesa na obrazcu
ni obkrožil in me je kar odslovila.
Bil sem spet zelo razočaran, Jože pa jezen in
je uslužbenki povedal, da se zelo neprimerno
obnaša, ji zadevo razložil, obkrožil podatek, ki
ga je pozabil zdravnik, tako da imam končno
urejeno tudi to.
Obisk bratov Zorenč
Brigita Halužan, Betka Šeligo,
poverjenik Jože Babič

Enako je bilo, ko sem potreboval dvigalo za
brata. Zdravnik in sestra sta mi po enem
mesecu čakanja povedala, da brat ni upravičen
do pripomočka. Do zdravnika je šel naš
poverjenik Jože Babič. Skupaj so ugotovili, da
nam po pravilniku pripada tudi dvigalo.
ODI se lepo zahvaljujeva za obiske in pomoč.
Mirko in Peter Zorenč
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PSP 3
INFORMIRANJE

Druženje
24

Naš namen je, da invalide in njihove družine pa tudi širšo javnost obveščamo, ozaveščamo in
seznanjamo s pomembnimi predpisi iz invalidske, socialne in delovnopravne zakonodaje, s področja
socialnega in zdravstvenega varstva in z dejavnostjo društva. Invalide spodbujamo k opiranju na
lastne moči in sposobnosti, k večji neodvisnosti in samostojnosti z namenom lažjega in boljšega
vključevanja v življenje skupnosti.
Ob lastni prizadetosti invalidi v mnogih življenjskih situacijah, v katerih se znajdejo, ne
najdejo izhoda iz duševne stiske, pojavljajo se vedenjske motnje. Z izgubo duševnih sposobnosti
se zmanjšuje občutek lastne vrednosti, zaupanja vase, porajajo se številna vprašanja o lastnih
sposobnostih, strah pred nesamostojnostjo ter odvisnostjo od drugih. Invalidi se počutijo sami,
nepotrebni, odvečni - v takšnih kritičnih trenutkih je pomoč društva invalidov zelo potrebna in
invalidu daje občutek, da ni sam.
Program izvajamo že več kot petnajst let. Ljudje radi prihajajo po informacije v pisarno društva v
času uradnih ur in velikokrat tudi izven. Pomembno je obveščanje na terenu, ki ga izvajajo naši
poverjeniki, ki tudi najbolje poznajo naše člane invalide. Glede na starost, nižjo izobrazbo od
povprečja, težo invalidnosti in finančne zmožnosti posameznikov je za večino delovnih invalidov še
vedno največja možnost dostopa do informacij, pomembnih za njihovo življenje in delo, v obliki
pisnih društvenih informacij, zato člani vsako leto prejmejo zgibanko Informator. Člani v začetku
leta prejmejo tudi setveni koledar z dodatnimi informacijami o društvu, poverjenikih in prireditvah,
ki jih organiziramo.
V okviru Občine Rogaška Slatina imamo internetno stran, obvestila objavljamo v lokalnih časopisih
Oko in Rogaške novice, kjer objavljamo tudi članke o dogodkih in aktivnostih na društvu,
sodelujemo z Zavodom za kulturo in turizem in objavljamo dogodke v njihovem koledarju prireditev.
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Članice Marija Dečko,
Vida Koražija in
poverjenica
Darinka Samec

UO, poverjeniki in člani komisij na gradu Podsreda

V slogi je moč
Prihajam z Zgornjega Tinskega. Leta 1996 sem imel zelo hudo prometno nesrečo, postal sem
invalid I. kategorije in se kmalu včlanil v društvo invalidov. Kar osemnajst let sem se lahko premikal
le s pomočjo bergel, vendar sem se zelo rad udeleževal ekskurzij in druženj, ki jih je organiziralo
naše društvo. Z močno voljo in vztrajnostjo sem kljub slabim napovedim zdravnikov po dolgih letih
začel hoditi brez bergel.
Leta 2016 me je zdajšnja predsednica Beti Šeligo Plavčak povabila k aktivnemu delovanju v društvu
in me predlagala za podpredsednika, zaupali so mi tudi naloge poverjenika za velik del šmarske
občine.
Vsako zaupano nalogo opravim zelo rad, s srcem in hvaležnostjo, saj sem bil mnogo let odvisen od
pomoči dobrih ljudi, zdaj pa lahko jaz pomagam drugim.
Naše članstvo se povečuje iz leta v leto, druženja in ekskurzije so množično obiskane. Med
drugim smo bili lani v Bosni in Hercegovini, letos maja pa načrtujemo ekskurzijo v Beograd.
Z Brigito Halužan vodiva skupino za samopomoč, ki se je naši člani radi udeležujejo. Z veseljem
organiziram treninge pikada, obiskujem naše člane na domu in pomagam članom pri urejanju različnih
dokumentov.
Vesel sem, da vsi, ki smo aktivno vključeni v delo društva, delamo složno in se dopolnjujemo, saj
se zavedamo, da je samo v slogi moč.
Jože Lipar
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Pred vhodom
v jamo Pekel

Tudi na avtobusu
je vedno veselo
27

“Dobri časi ne padajo z neba, dobri ljudje ustvarjajo dobre čase.”
Ta misel mi odzvanja ob praznovanju 50. obletnice delovanja našega društva invalidov
Zgornje Posotelje, v katerega sem se včlanil na občnem zboru 20. februarja 1991. leta.
V vsem tem času sem po svojih zmožnostih deloval na različnih področjih v društvu: bil
sem član ekipe balinarjev, s katero smo dvakrat dosegli odlične rezultate na državnem
nivoju, deloval sem v komisiji za socialna vprašanja in pomoč težjim invalidom in
komisiji za šport. Zelo lepi spomini me vežejo na srečanja invalidov iz vse Slovenije, ki jih je
naše društvo večkrat organiziralo na Boču in sem sodeloval pri vodenju športnih iger.
Zadnje obdobje sem član izvršnega odbora in tako sta mi delovanje in problematika društva še
toliko bližja. Z veseljem in odgovornostjo hodim na seje, kjer razpravljamo o različnih aktivnostih
društva, predvsem pa o tem, kako biti članom čimbolj v pomoč. Ob pregledu dokumentacije
vidimo, da je društvo vzorno vodeno in dobro dela, zato čutim dolžnost, da pohvalim celotno vodstvo.
Sam sem na društvu našel mnogo dobrih tovarišev in prijateljev, s katerimi lahko delim bolečino
in veselje, našel sem toplino in zadovoljstvo, da z razumevanjem prisluhnemo in pomagamo
drug drugemu. Veliko mi pomeni tudi to, da sem ob prihodu na društvo vselej toplo sprejet.
S temi besedami bi najlažje izrazil vezi, ki prepletajo naše društvo:
“Samo kruh, ki ga komu podeliš, te bo nasitil.
Samo bolečine, ki jih lajšaš, potolažijo tvojo žalost.
Samo veselje, ki si ga prinašal, te bo razveselilo.
In samo sreča, ki jo podarjaš, te bo osrečila.”
Društvu želim še veliko uspešnih let.
								
Jernej Kokot
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PSP 4
USPOSABLJANJE ZA AKTIVNO
ŽIVLJENJE IN DELO

Invalidi radi slišimo kaj novega

29

Namen in cilj tega programa je, da uporabniki pridobijo znanja in veščine, da sprejmejo svojo
invalidnost in pridobijo tiste spretnosti, ki jih potrebujejo za premagovanje vsakdanjih ovir, dosežejo
najvišjo možno raven osebnega razvoja, pridobijo veščine za socialno vključevanje in se pripravijo
za neodvisno življenje, pridobijo praktično pomoč pri integraciji v družbo in pri premagovanju
problemov, s katerimi se srečujejo v življenju.
V društvu invalidov izvajamo izobraževanje invalidov preko predavanj in praktičnih delavnic.
Brezposelni, zaposleni in prostovoljci se lahko udeležujejo brezplačnih dvodnevnih izobraževanj in
seminarjev, ki jih organizira ZDIS. Pomembno je delo na posamezniku za premik v pozitivno smer
pri sprejemanju invalidnosti, oblikovanju usklajene osebnosti − skozi podporo, izobraževanje in
usposabljanje.
Poudarek je na medsebojnem sodelovanju in ne na tekmovalnosti, zato je ozračje v
skupinah sproščeno. Uporabniki dobijo podporo pri doseganju ciljev na področju dela, ohranjanja
in širjenja socialne mreže in socialnega vključevanja, naučijo se odzivati na kritiko, tehnik reševanja
problemov in ravnanja s težavnimi osebnostmi.
Ker imamo vsi veliko stika s starejšimi in umirajočimi, imamo predavanja na temo realnosti
umiranja in žalovanja, demenci ter pozitivne psihologije s predavateljico dipl. sociologinjo.

Vse življenje se je treba učiti
30

Bilo je davnega leta 1969, ko sem se kot mlad 18-letni fant, poln življenjske energije in sanj o lepi
prihodnosti vračal iz službe.
Toda usoda je bila tega dne zelo kruta. Imel sem prometno nesrečo, dobil sem hude poškodbe
glave in bil v komi več kot tri tedne. Zdravniki so se borili za moje življenje. Ko sem se prebudil, je
bilo zelo težko sprejeti kruto resnico: znova sem se moral učiti govoriti, hoditi, bil sem kot otrok.
Trdna volja in optimizem sta mi dajala moč za dolgotrajno rehabilitacijo, po kateri pa sem kljub
vsemu ostal invalid I. kategorije.
Leta 1980 sem se včlanil v tedanje Društvo invalidov v občini Šmarje pri Jelšah s sedežem v
Rogaški Slatini in se aktivno vključil v delovanje društva. Od takrat naprej sem poverjenik, ki skrbi
za vez med invalidi in društvom. Z veseljem se udeležujem srečanj invalidov, delavnic in drugih
prireditev, ki jih društvo skozi celo leto zelo uspešno organizira, kar se vidi po vedno večji udeležbi in
zadovoljstvu članov.
Društvo mi zelo veliko pomeni, saj se tam najdemo ljudje s podobnimi težavami, se pogovarjamo
in tudi poveselimo, zaradi prijazne besede vodstva pa se tja vedno znova rad vračam. Vsak od nas
invalidov ima svojo, drugačno zgodbo, ki nam je zelo spremenila način življenja. Vsak posameznik
pa se mora truditi, da se čim bolje vključuje v aktivno življenje in se ne počuti manj vrednega –
torej invalida.
Naše društvo letos praznuje že 50 let delovanja. Še naprej želim uspešno delo v korist vseh
invalidov, saj v dobro njih žrtvujejo svoj prosti čas in pripravljenost pomagati sočloveku.
Hvala vam!
Naj svoje pisanje končam s citatom našega pesnika Toneta Pavčka.
“Ta svet je lep, če nekomu nekaj daš.
Ta svet je lep, če nekoga rad imaš,
če stisneš roko komu, ki ga kaj boli.
Ta svet je lep, če si človek do ljudi.”
Tone Čokl
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Po ogledu Repnice, Bizeljsko

MORAŠ SE IMETI RAD ...
Že 21 let sem član društva invalidov. Zakaj sem invalid? Danes bi rekli, da sem »pregorel«. Infarkt.
Operacija srca. Moral sem popolnoma spremeniti svoje življenje, moral sem se umiriti, začel sem
se imeti rad. Če imaš rad sebe, mnogo bolj ljubiš tudi druge. V društvu invalidov sem bil izvoljen za
člana upravnega odbora, tukaj lahko pomagam drugim invalidom.
Spoznal sem, da se je treba družiti, sproščati, pogovarjati, plesati, mnogo brati in pomagati tistim,
ki so odvisni od pomoči drugih. Vse to počnemo v našem društvu invalidov. Nikamor se mi ne mudi.
Tudi politika me preveč ne zanima, je pa dobro, da kaj predebatiramo in poskušamo prispevati k
boljšemu razvoju domovine – lastne države Slovenije.
Človek nikoli ne sme pretiravati. Ker ne morem v hribe, uživam na morju. Uživam v pridelavi bio
sadja in povrtnine v sožitju z ženo, otroki in vnuki, s prijatelji ob kozarčku rujnega.
Sprejmimo, česar ne moremo spremeniti, in uživajmo v življenju, kakršno nam je namenjeno.
Bodimo zadovoljni s tistim, kar imamo in si želimo izboljšati to, kar je v naši moči. Bolezen je lažje
prenašati, če si zadovoljen s seboj in okolico. Zato bodimo kljub bolezni in invalidnosti pozitivno
usmerjeni in optimistični.
Leopold Ogrizek
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Na druženjih je
vedno veselo
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PSP 5
OHRANJANJE ZDRAVJA

Radi imamo toplice
34

V okviru programa »ohranjanje zdravja« izvajamo in zadovoljujemo potrebe delovnih invalidov in
njihovih družinskih članov, po pridobivanju, ohranjanju in izboljševanju fizične kondicije in zdravja.
S tem prispevamo k povečevanju možnosti za aktivnejše vključevanje v življenje in delo in v lažje
vključevanje v skupnost.
Invalidi lažje sodelujejo pri oblikovanju in sprejemanju različnih odločitev in se družijo s sebi
enakimi za uveljavljanje skupnih ciljev. Tako lažje oblikujejo socialno mrežo v okolju, kjer živijo in
delajo.
Država ne pokriva vseh potreb, ki se pojavljajo v zvezi s skrbjo za zdravje in v zvezi z rehabilitacijo
invalidov, zato društvo invalidov s tem programom dopolnjuje državno skrb za invalide. Na področju
delovanja društev invalidov ne izvaja navedenega posebnega socialnega programa za delovne
invalide nobena druga invalidska organizacija.
Program se izvaja po sprejetem planu aktivnosti. Skozi vse leto lahko invalidi in njihovi družinski
člani koristijo enotedenski oddih v počitniških kapacitetah ZDIS v toplicah in na morju, invalidom so
vse leto na razpolago regresirane kopalne karte za Terme Olimia in Terme Rogaška, trikrat na leto
pa organiziramo kopalni dan z druženjem v različnih slovenskih klimatskih zdraviliščih. Zaposleni in
brezposelni invalidi lahko koristijo tudi enotedensko psiho-socialno rehabilitacijo v različnih termah
s sofinanciranjem ZDIS.

Druženje po rekreaciji
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Naše Območno društvo invalidov Zgornje Posotelje si zasluži največjo pohvalo za svoje požrtvovalno
delo. Druženja, ekskurzije, delavnice, vse to poteka v prijaznem in prijetnem vzdušju, od koder
lahko vsak ponese s seboj zadovoljstvo v duši. Prostovoljci, ki delajo v vodstvu, prisluhnejo
vsakemu posamezniku in mu po najboljših močeh pomagajo. Med ostalim društvo svojim članom
omogoča letovanje po ugodnih cenah v dodeljenih počitniških kapacitetah, kar nama z možem
ogromno pomeni. Oba sva invalida in najine zdravstvene težave so vedno večje.
V mladih letih si z možem nisva mogla nikoli privoščiti dopusta, saj sva 25 let negovala na posteljo
priklenjene starše. Sedaj imava oba skromno kmečko pokojnino in si oddiha po tržnih cenah spet
ne bi mogla privoščiti. Toda naše društvo resnično “pogleda” na vsakega posameznika. Tako sva
z možem že nekajkrat letovala v počitniških kapacitetah ZDIS. S hvaležnostjo sprejmeva dopust
tudi v terminu, ki ga drugi odklonijo, ker je izven sezone. Na teh dopustih si pridobiva novih moči,
se sprostiva in tako lažje prenašava jesen življenja. Tisočkrat hvala vsem, posebej še predsednici
Betki, ki je naš angel.
Marta in Albin Škoberne

					

Na bazenu je odlično
36

Druženje
po rekreaciji

Ogled Žičke kartuzije

Med orhidejami
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PSP 6
ŠPORT IN REKREACIJA

Moška in ženska ekipa - pikado
38

Zaradi različnih omejitev je pri invalidih zelo pomembno, da sprejmejo šport in rekreacijo kot
način življenja in razmišljanja. S tem invalide potegnemo iz osame, da sami sebi dokažejo, da so
še marsičesa sposobni, omogočimo jim integracijo v družbeno življenje. Na ta način ohranjajo
psihofizične sposobnosti in zdravje. Zelo pomemben je tudi vidik družabništva.
Rekreacija delovnih invalidov po ZPIZ, oseb s telesno okvaro z odločbo ZPIZ in oseb s statusom
invalida po ZZRZI ima izredno pomembno vlogo pri integraciji le-teh v skupnost; je eden izmed
vidikov normalizacije in je izredno pomemben faktor pri socializaciji, oblikovanju osebnosti, ter pri
intelektualnem razvoju.
Razvoj množične rekreacije je pomemben za ohranjanje psihofizičnega zdravja, zvišanja delovne
storilnosti in ohranjanja delovnih navad. Rekreacija invalidov je sestavina ohranjanja njihove fizične
kondicije in vključitve v družbeno življenje. Invalidi se na različnih druženjih zelo radi med seboj
pomerijo v invalidom prilagojenih športnih igrah.
Udeležujemo se območnih tekmovanj v različnih športnih panogah, ki jih financira ZDIS, balinarji
pa se uvrščajo tudi na državno prvenstvo invalidov.
Izvajanje programa vsebuje organizirano rekreacijo za skupine invalidov, s katero dosegajo
boljšo telesno kondicijo in ohranjajo zdravje in preostale zmožnosti za delo. Družijo se pred in po
organizirani telesni aktivnosti, s tem krepijo medsebojne socialne vezi in dobijo občutek
enakopravne vključenosti v družbo.
Izvajanje je seveda vezano na finančne možnosti najema športnih dvoran in igrišč. Invalidi se
srečujejo tedensko pri šahu, namiznem tenisu, balinanju in plesu, dvakrat mesečno pri pikadu, po
dogovoru pa gredo na ribolov, mesečno na krajše pohode po Rogaški Slatini, nekajkrat na leto pa
organiziramo pohod z druženjem z avtobusnim prevozom.

Balinanje

39

Viseče kegljišče

Invalidsko sem se upokojila leta 2015. Včlanila sem se, ker sem potrebovala stike. Pogrešala sem
komunikacijo, saj sem 33 let delala z ljudmi.
V društvu se počutim zelo dobro in lepo so me sprejeli. S člani se srečujemo na raznih izletih,
druženjih in tekmovanjih. Dvakrat na mesec igram pikado. Srečna sem, da sem med tako dobrimi
ljudmi.
Drug drugemu pomagamo, smo kot ena velika družina. Društvo mi pomeni veliko in vesela sem, da
se imamo vedno zelo lepo.
Rada vas imam!
Fanči Vrtačnik

V Logarski dolini
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Gremo - Prekmurje

Mlada leta so zelo lepa, če pa zboliš, se ti svet obrne na glavo. Tako je bilo pri meni.
Postala sem invalidka, nisem bila več takšna kot drugi. Kmalu potem, ko se je
ustanovilo društvo invalidov, sem se včlanila. Člani so bili večinoma starejši ljudje,
vendar so me toplo sprejeli. Med invalidi sem se počutila enako med enakimi. Tako je še danes,
po petdesetih letih, ko v društvo prihajajo mlajši, ki pa znajo biti sočutni do nas starejših.
Vsa leta sem poverjenik. Pri tem mi pomaga tudi mož, ki je prav tako postal invalid. Vsa
leta se društvo trudi za nas, invalide, vedno se kaj dogaja. Zapeljemo se do toplic, imamo
srečanja z drugimi društvi. Gremo na pohode – kolikor kdo zmore. Med invalidi sem
spoznala mnogo prijateljev. Ko se srečamo, spijemo kavico, kakšno rečemo, smo si v
oporo in zato tudi boljše volje. Vsem, ki delajo na društvu izrekam iskreno zahvalo, ker
skrbite za tako veliko število svojih članov. Ostanite takšni še naprej in mi bomo ostali z vami.
Štefka in Ivan Gosak
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Zaposlen sem bil v lesni industriji in tam sem
postal delovni invalid. V ODI Zgornje
Posotelje sem se včlanil na povabilo
prvega predsednika društva Alberta Piška, in
sicer pred 28 leti. Sprva zaradi družinskih
obveznosti
nisem
bil
preveč
aktiven,
zadnja leta pa sem postal bolj agilen, postal sem
član UO in prevzel tudi delo referenta za šport.
Športna
aktivnost
mi
pomeni
zelo
veliko, saj s tem skrbim za svoje zdravje
in seveda druženje z vedno več prijatelji.
Redno se udeležujem tudi enodnevnih druženj
(pohodov, kopanja), ki potekajo po različnih
krajih Slovenije. Vedno se imamo zelo lepo
in se domov vračamo veseli ter polni lepih
vtisov, nekoliko pozabimo na vsakdanje težave.

Balinarji - med najboljšimi v Sloveniji
Ivo Šeligo
Kope

Naša druženja mi pomenijo eno samo
zadovoljstvo, invalidi si izmenjamo izkušnje in
zaupamo razne težave. Zelo prijetno se počutim,
kadar se z nekom, ki je v težavah, pogovorim ali
pa mu na kakršen koli način lahko pomagam.
Pohvaliti pa moram naše vodstvo, saj nas
na društvu vedno prijazno sprejmejo in
povabijo medse na kavico, čaj in vsem
prepotrebni pogovor.
Ivo Šeligo

Zvonko Mikolič
Kope
42

Metanje obročev

Na športnih srečanjih invalidov

Pauza med treningom pikada
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Pohod Zagorje

Pohod na stolp ljubezni
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PSP 7
DELAVNICE, KLEPETALNICE,
SKUPINE ZA SAMOPOMOČ

Invalidi - umetniki
45

S programom skupine, ki se ukvarja z ljubiteljskimi dejavnostmi, spodbujamo interes invalidov za
ustvarjalnost, ki je morda tudi kdaj prikrita zaradi nezainteresiranosti okolja ali nedostopnosti do
pogojev za izvedbo le-te. Invalidi razvijajo svoje spretnosti skozi ustvarjanje različnih izdelkov in si
ob tem krepijo samozavest.
Program obsega različne vrste skupinskega ročnega dela in različnih spretnosti. V delavnicah
nastajajo vrhunski izdelki iz suhega cvetja, krep papirja, voščilnice v različnih tehnikah, koledarji,
darilne škatlice, vrečke, ovojnice, okraski … Sodelujemo z društvom upokojencev, društvom Sožitje,
z domovi ostarelih, osnovno šolo, naši umetniki se udeležujejo tudi
mednarodnih likovnih kolonij.
Na ta način invalidi krepijo medosebne odnose in spoznavajo druge ljudi s posebnimi potrebami.
Vrhunec sodelovanja je vsakoletna razstava ročnih del invalidov ob svetovnem dnevu invalidov.
Program izvajamo tudi v obliki skupine za samopomoč in terapevtske skupine, klepetalnice, ki jo
vodita dva naša člana, pri določenih temah sodeluje tudi medicinska sestra.
Sprememba okolja, zadoščenje ob lastni ustvarjalnosti, dobro počutje, jačanje psihofizične
kondicije so cilji, ki jih v društvu invalidov zasledujemo in dosegamo. Pomemben cilj je tudi krepitev
samopodobe invalidov, socialno vključevanje in izmenjava izkušenj in znanja.
Invalide je treba spodbujati, da se začnejo zavedati svojih enakih in posebnih pravic na vseh
nivojih ter jih uveljavljajo in si tudi sami prizadevajo zagotoviti čim bolj enake življenjske možnosti,
sprejemajo pa tudi dolžnosti in njim prilagojene obveznosti. Na področju delovanja društva
invalidov navedenega posebnega socialnega programa za delovne invalide, osebe s telesno okvaro
in invalide po ZZRZI, ne izvaja nobena druga invalidska organizacija.

Klekljane mojstrovine
Fride Križanec
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Bili so trenutki mojega življenja, ko nisem videla sonca, ko rože več niso cvetele…
Pred mnogimi leti me je življenje kot invalida pripeljalo na društvo invalidov. Postala sem
poverjenica na terenu. Tako sem se znova znašla v družbi, ki sem se ji pred tem izogibala.
Pri svojem delu sem začela srečevati mnoge dobre ljudi. Vsak izmed njih je nosil težak
»nahrbtnik« težav, pa vendar sem bila pri vseh lepo sprejeta. Razumevanje in spoštovanje drug
drugega sta spletli čudovito druženje članov na sedežu društva, kamor vsi radi zahajamo, se
udeležujemo druženj in ekskurzij.
Vsak lahko najde nekaj zase. Sama se udeležujem različnih delavnic ročnih del. Tam sem se naučila
kvačkati, prvič sem prijela v roke slikarski čopič in barve. Z izdelovanjem rož iz krep papirja so v
moji duši zopet zacvetele rože, na katere je znova posijalo sonce.
Z vsemi udeleženci teh delavnic imam še vedno stike in so vpleteni v lep šopek sreče, ki jo skupaj
z drugimi člani doživljam na našem društvu.
Darinka Samec

							

Delavnica ročnih del
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Društvo invalidov je kraj srečanj, pogovorov, bližine. Tu najdem ljudi, ki imajo podobne težave
in skupne interese. Eden takih so ročna dela. V veliko veselje mi je, da znanje, ki sem ga
pridobila, lahko posredujem naprej na delavnicah ročnih del.
Poleg tega, da z veseljem ročno izdelamo kakšen izdelek, se družimo in se drug od drugega
učimo spoštovati sebe in druge ter ceniti naše delo. To veselje prenašamo tudi naprej, saj se
velikokrat zgodi, da kakšen izdelek komu podarimo.
S tem, ko smo ga naredili sami, mu podarimo delček sebe, delček svoje ljubezni. Vsak od nas
je nekaj posebnega, enkratnega, in taki so tudi naši izdelki. Ob njih se začuti, da so narejeni
z ljubeznijo. Če smo pozorni na lepo in dobro, se to še povečuje.
Marija Mlakar

Vezenje prtičkov
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Izdelovanje
butar

Razstava ročnih del invalidov
Mojster Jure Bele

Albin Škoberne
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Slikarka Lidija Ulbin
pred svojimi umetninami

Razstava ročnih del invalidov

Šolarji na razstavi
ročnih del invalidov
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PSP 8
KULTURNA DEJAVNOST

Ogled Rimske nekropole Šempeter
51

V društvu invalidov spodbujamo interes invalidov za doseganje ciljev na področju kulturne
dejavnosti. Na ta način si invalidi krepijo samozavest, ohranjajo svoje preostale zmožnosti, krepijo
spomin, hitrost reakcij, deljeno pozornost, izkušenost in modrost.
Zaradi prizadetosti nekaterih funkcij invalida, je naš namen ohranjati še preostale funkcije oz.
jih zaradi dejavnosti celo dvigniti. Sam invalid mora prevzeti glavnino pobude in odgovornosti za
svojo socialno vključenost, kajti invalidnost oslabi ali uniči človeku le nekatere funkcije, preostale,
neokrnjene pa so startna točka za novo življenje.
Društvo invalidov izvaja tiste aktivnosti, ki so pomembne za kvaliteto življenja invalida.
Najpomembnejši je socialni stik z ljudmi, vključevanje v družbo skozi doživljanje kulturno umetniških
stvaritev, ki pa morajo biti za invalide dostopne in prilagojene. V okviru našega društva si invalidi
lahko ogledajo gledališke predstave, muzikale, različne prireditve, razstave ipd.
Invalidom omogočimo ogled kulturno-zgodovinskih in naravnih zanimivosti pod strokovnim
vodstvom. Seznanijo se z različnimi deli na kmetijah (čebelarstvo, mlekarstvo, mlini, oljarne) in v
gospodarstvu (cvetličarstvo, botanika). Na tak način si širijo obzorje, zelo pomemben vidik pri tem
pa je tudi socialno vključevanje invalidov in s tem izboljšanje kakovosti njihovega življenja.

Na gradu Štatenberg
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Čas tranzicije je mnogim do temeljev spremenil življenje. Tudi meni, saj sem leta 1996 ostala brez
dela. Doživela sem hud pretres, že drugi hujši v nekaj letih. “Kaj pa sedaj?” sem se vprašala in takoj
tudi odgovorila. “Imaš otroka, treba se je boriti naprej.” Eden prvih korakov me je takrat vodil na
Društvo invalidov, kjer pa se v tistem času stvari niso odvijale po mojih pričakovanjih. Nekajkrat na
leto sem šla na izlet, ker pa rada svoje mnenje povem na glas, se nisem več počutila sprejete in
sem se za nekaj let oddaljila.
V tem času se mi je veliko dogajalo: čudoviti pohodi v hribe, UTŽO z veliko zanimivih dejavnosti,
prišli so tudi vnučki. Vmes pa sem večkrat slišala od prijateljev, da se tudi pri “invalidih” dogaja
veliko novega. “Pridi pogledat,” so me vabili.
Razplet ponovnih srečanj na društvu je: samo v letu 2017 sedem enkratnih ekskurzij, na katerih
smo marsikaj videli, doživeli, kjer je bilo vedno lepo.
Vsem želim dosti zdravja in elana, da se bomo tudi v prihodnje skupaj veselili, čeprav me malo
ovira mesečno srečanje z realnostjo – bedno pokojnino.
							
Gizela Cvetko

V cerkvi na Žusmu
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V Plečnikovi cerkvi v Bogojini

Po ogledu - veselo naprej
Muzej Polovič

54

Moje življenje je bilo kot barka, ki pluje po razburkanem morju. Bilo je polno padcev pa tudi
vzponov. Ko se nate zgrnejo črni oblaki, te je strah vsakega novega dne in kaj bo le-ta prinesel.
Na mojo srečo mi je Bog v zibelko položil dobro voljo, s katero premagujem vse težave.
Izgubila sem največje bogastvo tega sveta – zdravje. Šele ko človek izgubi zdravje se zave, kako
majhen je in kako težko je lahko življenje. Kruta usoda je vzela tudi del mene – mojega sina. Ostali
pa so ožji svojci, ki so mi vedno stali ob strani in mi vsakič, ko je bilo to potrebno, ponudili roko, da
sem zmogla vstati. Še danes je tako. Moje življenje bogatijo tudi prijateljice in prijatelji. V društvo
invalidov sem se včlanila že pred mnogimi leti, ko sem aktivno sodelovala še v društvu upokojencev
kot prostovoljka.
Sedaj, na jesen življenja, pa sem v našem društvu invalidov našla sorodne duše. V času uradnih
ur z veseljem skuham kavo ali čaj našim članom, ki nas množično obiskujejo, vesela sem, ko
lahko koga spravim v dobro voljo, radi se skupaj nasmejemo in tudi kakšno zapojemo. Z veseljem
sodelujem pri izvedbi različnih aktivnosti ali se skupaj s poverjeniki odpravim na obiske k
težje gibljivim članom. Pohvalila bi naše novo, pomlajeno vodstvo ODI Zg. Posotelje z našo
predsednico Betko Šeligo Plavčak. Organizirajo mnoge zanimive ekskurzije, delavnice, športne
aktivnosti, druženja. Povsod je vedno lepo. Vsak, ki prestopi prag poslovnih prostorov našega
društva, je toplo sprejet. Pridite in videli boste, da je to res. Našemu vodstvu želim veliko zdravja,
uspeha in miru. Enako tudi vsem članom, vsem ljudem.
Pa srečno!									
Štefanija Kidrič

Na stolpu Vinarium, Lendava
Viteška dvorana Brežice
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Sodelovanje z društvi invalidov
v Sloveniji in tujini

Mednarodno srečanje s šestimi društvi invalidov iz Hrvaške 2017

ODI Zgornje Posotelje se povezuje in sodeluje na športnem in kulturnem področju z društvi
invalidov celjske regije: MDI Šentjur, MDDI Celje, MDI Žalec, ODI Dravinjske doline, MDI Šaleške
doline, ZMDI Mozirje, DI Laško in DI Rimske Toplice ter z društvi invalidov iz sosednje Hrvaške:
UI Ludbreg, UI Koprivnica, Društvo distrofičasa Varaždin, UI Ivanec, DIRK Krapina, Invalidi rada
Sisak.
Dolga leta izmenjujejo izkušnje in ohranjajo lepe spomine na številna druženja.
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Utrinki iz likovne kolonije Ješkovo:
slabovidna Ana iz Hrvatske in
naša slikarka Lidija Ulbin s svojo sliko

OBJEMI
Objemi so dotiki
univerzalnega jezika ljubezni.
Objameš otroka
z milino dajanja varnosti,
da si, si bil in boš..
Objameš kužka v trenutku
čarovnije pogleda,
ki ti ga je dal tako spontano.
Objameš drevo,
ki kljubuje času od nekdaj do
nekoč, ko bo konec.
Objameš nekoga ob sebi v noči,
ki želi biti dan
in veš, vedno veš zelo dobro,
kaj ti vrne objem.

Naš dragi dolgoletni prijatelj
Slavko Kuzmić, predsednik DI Koprivnica

Lidija Ulbin
57

GENERALNI SPONZOR
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SPONZORJI
®

zanesljivo močnejši že 40 let

Ostali spozorji: Aleš Plemenitaš s.p. Rog. Slatina, Denis Jus s.p. Rog. Slatina, Marjan Bračun
s.p. Rog Slatina, Irena Toplišek s.p. Rog. Slatina, Anton Škrabl s.p. Rog. Slatina, A2S d.o.o. Celje,
Delavska hranilnica d.d. Ljubljana, Ferčec Ivan Sv. Florijan, AS sistemi Šmarje pri Jelšah, Medicina
dela Rogaška d.o.o. Rog. Slatina, Kangal d.o.o. Rog. Slatina, Vetropack Straža d.d. Hum na Sutli,
Darko Kos s.p. Podplat, Narat Oton s.p. Pišece, Gradnje Tadina d.o.o. Podplat, Milan Herman
s.p. Podplat, Edmund Savski s.p. Podplat, Marija Krivanik s.p. Podplat, Prah d.o.o Rog. Slatina,
Zavarovalnica AS Rog. Slatina, Sanja Gregorčič s.p. Rogatec
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Posebni socialni programi so sofinancirani s pomočjo:

Občina
Rogaška
Slatina

Občina
Šmarje pri
Jelšah

Občina
Rogatec

Občina
Bistrica ob
Sotli

Občina
Kozje

Občina
Podčetrtek

