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V letu 2021/22 nas je zadel že peti val 
epidemije, ki smo ga z zelo utečenimi 
ukrepi premagali in v poletje zakorakali 
zdravi. V aprilu se je odprlo življenje, 
kot je bilo pred epidemijo, na koncu 
smo odvrgli še maske.

Res je življenje teklo v času korone 
počasneje, a smo zadane poslovne cilje 
skoraj v celoti dosegli. V zadnjem času 
nadomeščamo vse ostale aktivnosti 
uporabnikov in zaposlenih, ki so bile 
nedostopne in omejene.

Svoje delo in vse aktivnosti si želimo 
nadaljevati v normalnih razmerah, ko 
ni treba več upoštevati vseh ukrepov, 
ki so nas omejevali pri našem delu in 
življenju.

Po zasluženih poletnih počitnicah 
bomo jeseni pristopili k intenzivnemu 
urejanju dveh bivalnih enot na Dobrni 
nad Tušem v sodelovanju z uporabniki, 
starši, zaposlenimi in zunanjimi 
deležniki.

Prav tako bomo pričeli z gradnjo dveh 
novih bivalnih enot na Dobrni pod 
Škoflekom, za kateri smo pridobili 
sredstva od ustanovitelja, nekaj pa 
dodali tudi lastnih.

Vse utečene aktivnosti, ki so bile do 
sedaj izvajane v okrnjeni obliki, bomo 
pospešeno in obogateno z novimi 
projekti udejanjali še naprej.

Želim vam, da ostanete v poletju zdravi 
ter da z novim zagonom zakorakate v 
jesenske dni.

mag. Zlatka Srdoč Majer,
direktorica CUDV Dobrna

MASKE SO PADLE                                
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Če se peljete ali greste mimo našega centra, ste 
verjetno na sončnem hribu ob cesti opazili našo 
novo pridobitev: mobilno hiško. Postavitev je 
financiralo Ministrstvo za zdravje. V oktobru je bil 
opravljen nadzor o ustreznosti in po pozitivnem 
mnenju je bila hiška predana v uporabo.

Zajema ogrevan delovni prostor in dvoje med 
seboj ločenih sanitarij ter pokrito teraso. V 
primeru okužbe v CUDV bi v njej vzpostavili rdečo 
cono. Ker pa smo trenutno vsi zdravi in upamo, 
da bo tako tudi ostalo, jo uporabljamo za druge 
namene. 

V dopoldanskem času služi kot učilnica in 
igralnica, v popoldanskem pa za izvajanje 
prostočasnih dejavnosti. V njej lahko uporabniki 

počivajo, berejo, listajo po knjigah in revijah, se 
pogovarjajo, poslušajo glasbo, igrajo družabne 
igre ali pa sprejemajo obiske domačih. Če je 
treba, jo spremenimo v frizerski salon ali masažno 
sobo. 

Nekaj pa le manjka. Hiška še nima imena. 
Uporabniki zavzeto iščejo primerno ime … 
mogoče imate vi kakšno idejo?

Marija Krajnc,
vodja VDC

NOVA PRIDOBITEV
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Razdelj je majhna vasica med 
Socko in Novo Cerkvijo, kjer 
živijo prijazni ljudje, ki so nas 
z veseljem sprejeli medse. V 
juniju 2021 je tukaj zaživela 
nova delovna enota VDC 
Dobrna, ki deluje v okviru 
CUDV Dobrna že od leta 2005. 
Delavnice v Razdelju bodo vsak 
dopoldan s svojo mirno lokacijo 
in prijetnim domačim okoljem 
nudile kvalitetno bivanje in 

OTVORITEV ENOTE 
VDC RAZDELJ
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zaposlitev pod posebnimi pogoji 
približno 24 odraslim. 

Nove prostore sta 7. 9. 2021 
svečano otvorila minister za delo, 
družino, socialne zadeve in enake 
možnosti, gospod Janez Cigler Kralj, 
in lastnik prostorov, gospod Uroš 
Goričan. V prijetni družbi gostov in 
prijateljev smo preživeli sproščeno 
dopoldne.

V delovni enoti VDC Razdelj se 
večina uporabnikov vključuje v 
zaposlitve v lesni delavnici in v zeleni 
program, novi prostori pa bogatijo 
čas in dajejo dobre možnosti za 
razvijanje novih spretnosti in veščin 
tudi uporabnikom z najtežjo oviro v 
intelektualnem razvoju.

Minister za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti, gospod 
Janez Cigler Kralj, je ob tej priložnosti 
obiskal tudi enoto našega VDC-ja v 
Vojniku, kjer že vse od leta 2009 
nastajajo prepoznavni izdelki iz 
gline, eko papirja, ročnih vezenin. 

Ob tej priložnosti se zahvaljujemo 
vsem, ki ste se na dan otvoritve 
veselili z nami, obenem pa vas 
vabimo, da nas obiščete v delavnicah 
ali pa naši galeriji Zvonček v centru 
Dobrne. Z veseljem vam bomo 
pokazali, kaj vse znamo in zmoremo 
narediti.

Vesna Žerjal, 
skupinska habilitatorka

Brigita Kuder,
vodja IVO
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V septembru smo se odpravili na 
letovanje v Kranjsko Goro.

Temperature so bile poletne, 
zato smo bazen pred apartmajem 
odlično izkoristili za vsakodnevno 
kopanje. Poleg kopanja smo s 
kolesom prevozili Belopeška jezera, 
Trbiž, se povzpeli na Vršič pogledat, 
če je še 24 serpentin do vrha, šli 
smo vse do Korenskega sedla. 

Vedoželjnost nas je vlekla, zato 
smo se peš podali do Martuljških 
slapov, se sprehodili ob jezeru 
Jasna, skočili do Planice, kjer smo 
si ogledali planiško velikanko in se 
preizkusili, kako bi mi pristajali. 

Pot nas je vodila tudi v Avstrijo v 
vojaški muzej, kjer smo se peljali 
s čisto pravim vojaškim tankom. 
Letovali smo v vili z bazenom in se 
naužili gorenjskih lepot. Z željo, da 
se drugo leto spet vidimo, smo se 
polni novih doživetij vrnili domov. 

Tanja Pinter in Denis Krajnc, 
varuha

LETOVANJE V KRANJSKI GORI
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V septembru in oktobru 2021 sva se z direktorico mag. Zlatko Srdoč 
Majer udeležili delavnic z nazivom Zavzeti asi v okviru projekta Celovita 
podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile, ki je potekal pod 
taktirko Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendij. Projekt se je 
zaključil maja letos.

Spoznali sva zakonodajnopravne okvire ukrepov, ki se nanašajo na 
starejše zaposlene in proučevanje razvojnopsiholoških zakonitosti 
staranja, se seznanili s fizičnimi spremembami pri staranju, konceptom 
aktivnega staranja in spoznali vidik skrbi za duševno zdravje ter 
obvladovanje stresa.

Spodbujanje strokovnega in osebnega razvoja (starejših) zaposlenih, 
vpeljevanje sprememb v povezavi s (starejšimi) zaposlenimi ter prenos 
znanja in izkušenj na mlajše generacije zaposlenih bodo morali postati 
ključne prioritete kadrovske politike našega Centra.

Podrobnosti v zvezi z navedeno tematiko si lahko ogledate v Katalogu 
upravljanja starejših zaposlenih, ki je dostopen na: https://www.srips-
rs.si/storage/app/media/RAZVOJ%20KADROV/ASI/Katalog%202021/
Katalog_ukrepov_za_UUSZ_11_2021/index.html

Simona Miklavžin,
vodja službe za upravnopravne in kadrovske zadeve

RAZVOJ IN 
UPRAVLJANJE 

STAREJŠIH 
ZAPOSLENIH
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Na sončen jesenski dan  smo  se odločili za pot 
proti Ostrici. Hrib v osrčju pogorja je ponujal 
odličen izziv našim učencem, ki obiskujejo 
oddelek na Paškem kozjaku.  Po zajtrku smo 
se ustrezno opremili in naredili plan poti. Trije 
razredi smo krenili na razgibano in slikovito pot. 
Pot nas je vodila po prašni poti čez pašnike in 
travnike ter mimo osamljenih kmetij Paškega 
Kozjaka. Dobra volja je bila naša spremljevalka. 
Svež zrak, čudoviti razgledi in pisana narava 
so nas spodbujali pri proučevanju biotske 
raznovrstnosti. Zadnji jesenski metulji so si pred 
bližajočo se zimo nabirali moči na cvetlicah. 
Na poti smo videli različne vrste rastlin, žuželk 
in ptic, ki so se radovedno spreletavale nad 
našimi glavami. Počitek smo poiskali na velikem 

travniku, kjer smo ob malici opazovali krave na 
paši. V vročem dnevu so poiskale hlad v senci 
bližnjega gozda. Pot smo uspešno zaključili z 
vrnitvijo v šolo.   

Pohodništvo je odličen način za izkustveno 
učenje, razvijanje in ohranjanje športnih 
aktivnosti ter veščin gibanja in za utrjevanje 
telesne kondicije, raziskovanje okolja ter učenje 
o naravi in ekosistemih. 

Simon Krajnc,
individualni habilitator

POHOD NA OSTRICO



GLASILO CUDV DOBRNASTOP INJ ICE  ST .  34 ,  jun ij  2022 13



GLAS ILO  CUDV  DOBRNA STOP INJ ICE  ST .  34 ,  jun ij  202214

GLASBENE URICE V DNEVNEM 
CENTRU CELJE

Najprej intonacija za 
uglasitev

Dirigent zamahne 
z roko …

In že pojemo!

LANA in ENEJ
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Zadnje tople jesenske dneve 
in lepo vreme smo izkoristili 
za realizacijo dveh strokovnih 
ekskurzij za uporabnike in 
uporabnice, ki so vključeni v 
delavnice VDC-ja. Uporabniki 
enote VDC Vojnik, ki so vključeni 
pretežno v delavnice z glino, so 
si ogledali keramično delavnico 
gospoda Urbana Magušarja 
v Radovljici in si v tovarni 
keramičnih peči Pika v Mojstrani 
nakupili material za svoje delo. 
Preostanek dneva so izkoristili za 
ogled Kranjske Gore in Planice. 

Uporabniki lesnega in zelenega 
programa enote VDC Razdelj pa 
so se podali na Koroško, kjer so 
si najprej ogledali EKO kmetijo 
Rdečnik, kjer vzrejajo škotsko 
govedo, nato pa so si ogledali 
mizarstvo Pajenk, kjer izdelujejo 
raznovrstno pohištvo in izdelke iz 
lesa. 

Na strokovni ekskurziji so se 
uporabniki naučili marsikaj 
poučnega, pridobljeno znanje 
pa bodo s pridom izkoristili pri 
svojem delu.

Vesna Žerjal,
skupinska habilitatorka

STROKOVNA EKSKURZIJA 
UPORABNIKOV VDC DOBRNA
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V okviru fotografskega krožka smo v okolici naše šole na Paškem Kozjaku 
raziskovali naravo in fotografirali biotsko pestrost flore in favne pokrajine. Vsak 
letni čas nam je ponudil svoje bisere, ki so se razkrivali v vsej svoji veličini, 
barvah in oblikah. Opazovanje narave nam je odstiralo skrivnosti, ki jih v svojih 
zakladnicah skriva Paški Kozjak. Z izborom fotografij vam odstiramo pogosto 
prezrt pogled in zavest o neokrnjeni naravi, ki nas obdaja, ter o življenju, ki ga 
moramo ohraniti v vsej njegovi veličini in pestrosti. 

Simon Krajnc,
mentor fotografskega krožka

NEOKRNJEN PAŠKI KOZJAK 
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Z novembrsko zaključno akcijo smo sklenili 
letošnji program zasaditve sadnega in okrasnega 
drevja v svoji okolici. Akciji smo zastavili že v 
pomladnem obdobju, ko smo realizirali prvi 
del zasaditve drevnin in grmovnic. Izbrali smo 
drevesne sorte, ki so odporne na škodljivce, ne 
zahtevajo tretiranja s škropivi ter potrebujejo 
minimalno rez. 

Pri izvedbi zasaditev so sodelovali vsi uporabniki 
tako šolskega dela kot VDC, ki so zavzeto in 
motivirano priskočili k nalogi.

Nestrpno čakamo na pomlad, ko bodo vidni prvi 
rezultati našega dela!

Simon Krajnc,
eko koordinator

ZASADITEV SADNEGA DREVJA 
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Jesen nam vsako leto postreže z obilico jesenskih 
sadežev, ki se jih naši učenci zelo razveselijo. 
Nudijo nam pestro izbiro ustvarjanja in učenja. 
V skupini PP V A smo se odločili, da iz prekrasne 
buče izdelamo strašilo, del pa jo pripravimo 
kot okusen obrok.  

Krasna oranžna debelinka se je v hip spremenila 
v čudovito dekoracijo, izrezljali smo oči in usta, 
odstranili peške, prižgali svečke in pred nami je 
zasijala v vsej svoji oranžni veličastnosti. Drugi 
del krasotice pa smo izkoristili za preizkušanje 
svojih kulinaričnih spretnosti. Del buče smo 
narezali na rezine, ki smo jih namazali z 
maslom, posolili in spekli v pečici. In slastna 
pojedina za celo skupino je bila pripravljena.

Ob družbi oranžne krasotice na okenski polici 
smo zelo uživali v slastni jedi. Tudi sami jo 
morate poskusiti. Pa dober tek!

Simon Krajnc,
Individualni habilitator

VESELA JESEN
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V CELJU DOGAJA!

Pri nas v Dnevnem centru Celje je fajn. Vsak dan se nam dogaja kaj zanimivega. Ker smo sladkosnedi, si 
radi spečemo slastne palačinke, praznujemo rojstne dneve, likovno ustvarjamo, vrtnarimo, v veselem 
decembru praznično okrasimo svoje prostore in okolico dnevnega centra, radi se smejimo in se česa 
novega naučimo. 

Ekipa DC Celje

22
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Ko se bliža praznični čas, še posebej decembrski, 
se po naši hiši vsakič znova začnejo razlegati

prijetno vznemirjenje, sladko pričakovanje, 
otroška razigranost in čarobna zimska radost. Po

hodnikih diši po sveže pečenih piškotih, sliši 
se zvončkljanje skodelic toplega čaja, okraski, 
narejeni izpod prstov naših uporabnikov, njihovih 
varuhov, vzgojiteljev, delovnih inštruktorjev, 
krasijo okna, bivalne prostore ter sobe. December 
je! In prav vsak je na svoj način magičen. 
Letos smo v začetku meseca tradicionalno ob 
prepevanju pesmi prižgali lučke na naši smreki, 
kmalu za tem nas je obiskal Miklavž, svoje 
spretnosti smo preizkusili na Veselem božičnem 
poligonu, izdelovali voščilnice ter si ogledali 
veliko božičnih filmov. Svečana pojedina na 

predbožični večer nam je napolnila želodčke, 
najbolj pa smo se razveselili prihoda Božička 
in njegovih bogatih daril, ki jih je pripravil za 

vsakega izmed nas. V novo leto 2022 smo vstopili 
s skupnim odštevanjem in zdravico z otroškim 
šampanjcem ter svojim znamenitim pohodom 
po Dobrni z Vilmo. Oh, kako prekrasen mesec!

Maja Užmah,
socialna delavka

VESELI DECEMBER 
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V veselem decembru smo imeli na odraslem oddelku še dodaten razlog za veselje. Naš Matjaž je 
dopolnil pol stoletja svojega življenja. Vsi skupaj smo se odpravili na slavnostno kosilo v okolici Mozirja 
in si nato ogledali še praznično osvetlitev Mozirskega gaja. Dodatno presenečenje za Matjaža pa je bil 
poleg torte in darila še obisk sestre dvojčice Alenke, ki živi v neposredni bližini.

Brigita Kuder in Marija Krajnc,
vodji IVO in VDC

MATJAŽ KREFL – NAŠ 
ABRAHAMOVEC
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OBISK DELEGACIJE IZ TUJINE 

19. 1. 2022 je Center za usposabljanje, delo in 
varstvo Dobrna obiskala delegacija sodelujočih 
partnerjev: predstavniki posebne osnovne šole iz 
Vukovarja, Javne ustanove za otroke in odrasle s 
primanjkljaji v razvoju iz Zenice ter Javne agencije 
za razvoj občine Tešanj. Predstavniki iz Črne Gore 
se zaradi zdravstvenih težav obiska niso udeležili.

V pogovoru smo si izmenjali izkušnje in primere 
dobrih praks ter preučili zakonske podlage, ki 
urejajo področje oseb s posebnimi potrebami. 
V okrnjeni obliki in ob strogem upoštevanju 

preventivnih ukrepov smo predstavili svoj Center, 
enote ter vse dejavnosti, ki jih izvajamo.

Največ skupnih točk se je v izmenjavi mnenj 
pokazalo z Javno ustanovo za otroke in odrasle 
s posebnimi potrebami. Ta ustanova ima šest 
varstveno delovnih centrov, ki delujejo v Zeniško–
Dobojskem kantonu. Koristniki na teh delavnicah 
ob pomoči varuhov in delovnih inštruktorjev 
izvajajo podobne zaposlitve kot v našem Centru.  

Ob koncu obiska so se vsi zahvalili za dobrosrčen 
obisk in izrazili željo, da jih obiščemo v Bosni ter 
poglobimo sodelovanje.

mag. Zlatka Srdoč Majer,
direktorica
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Od 11. 1. 2022 do 12. 1. 2022 je v Centru 
potekala 3. certifikacijska presoja kakovosti po 
modelu E-Qalin. Presojo sta opravila Mateja 
Hauser in Domen Pociecha. Na podlagi rezultatov 
certifikacijske presoje kakovosti je CUDV Dobrna 
prejel certifikat E-Qalin, ki velja do 5. 2. 2025.

Presojevalca sta v poročilo zapisala, da je 
CUDV Dobrna ustanova, ki je v svojem okolju 
prepoznana, cenjena in razvojno naravnana. 
Opazila sta dobre prakse, kot poseben dosežek 
pa sta izpostavila pridobitev dodatnih zaposlitev 
na področju zdravstva.

Obveznih izboljšav nista odredila, smo pa 
dobili priporočila za izboljšavo vsebine in 
dokumentiranje korakov PDCA-i kroga. 
Presojevalca sta predlagala, da se po letu in pol 
opravi kontrolna presoja. V zaključku poročila 

sta zapisala, da sta med certifikacijsko presojo 
sodelovala s timom ljudi, ki razumejo svoje 
poslanstvo v ustanovi in dejavnosti ter izkazujejo 
veselje do svojega dela.

V CUDV Dobrna smo z opravljeno presojo dobili 
nov pogled v potek in izvedbo presoje. Presoja 
je bila kvalitetno izvedena. Videlo se je, da 
presojevalca poznata področje, ki ga presojata, 
in da sta na presojo dobro pripravljena. Z danimi 
priporočili in nasveti pa sta nam dala nov zagon 
za nadaljnje delo v 4. triletju.

Snežana Poljšak,
vodja kakovosti

E-QALIN V 3. CERTIFIKACIJSKI 
PRESOJI KAKOVOSTI
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Kljub umirjenemu letu smo 
folkloristi starejše folklorne 
skupine letos pridno pilili plesne 
korake in krepili glasilke.

S soplesalcem Matjažem smo v 
zimskih mesecih s plesom pričakali 
prihod njegovega abrahama.  V 
aprilu smo imeli čast zaplesati 
na otvoritvi MATP iger, ki smo jih 
letos gostili na Dobrni. Čaka nas 
še nastop na zaključni prireditvi v 
juniju, potem pa si bomo tudi mi 
privoščili nekaj poletnega oddiha.

Upamo, da se bomo prihodnje 
leto lahko udeležili revije folklornih skupin in se s tem predstavili tudi širši javnosti. Do takrat bomo pa 
brusili pete vsak teden na vajah.     

Vanesa Kolbl,
udeleženka folklorne skupine

  FOLKLORA 2022



GLAS ILO  CUDV  DOBRNA STOP INJ ICE  ST .  34 ,  jun ij  202232

Na pustni torek, 1. 3. 2022, so oblast v CUDV 
Dobrna prevzele pustne šeme in uspešno 
pregnale zimo. Na soncu smo rajali in se 
sladkali s krofi ter vročo čokolado. 

Svoje vtise sta najbolje predstavila naša 
uporabnika:

TINA

Jaz sem bila za pusta hrusta čebelica, ostali v 
skupini so bili čebelarji. Rajali smo pred centrom, 
kjer so nas pričakali krofi in vroča čokolada. Bilo 
je zelo dobro. 

Plesali smo ob glasbi, dobili smo priznanje za 
najboljšo masko, za nagrado pa pisana pisala in 
čokolado. Na koncu smo se fotografirali. Dan mi 
je bil zelo všeč.

ZLATKO

Letošnje pustovanje je bilo zame zelo posebno, 
saj sem povezoval celoten program.

Na začetku pustovanja sem vse zbrane lepo 
pozdravil, nato so skupine šolskega in odraslega 
dela predstavile svoje maske in se fotografirale. 
Na oder so prišle ninja želve, kralji in kraljice, 
čebelarji, čebele, Miki miške, psi, mačke, 
zdravniki, ptiči, Indijanci, hudički ...

Nagrade za najboljše maske so prejeli čebelarji, 
čebelice in uporabnik Vinko kot princ iz Abu 
Dhabija. Na koncu pustovanja sem se vsem 
zahvalil za sodelovanje in tako smo zaključili pust. 
Najbolj všeč mi je, da sem napovedoval in užival 
na pustovanju. 

Azra Mujaković in Leon Štrok, 
skupinska habilitatorja

PUSTOVANJE V CUDV DOBRNA 
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Koronski časi tudi naši mini 
trgovinici niso prizanašali, saj 
smo zaradi ukrepov in priporočil 
za zajezitev širjenja virusa imeli 
večkrat zaklenjena vrata za 
obiskovalce. A če so razmere 
dopuščale, smo pridno delali v 
manjših »mehurčkih« v delavnicah 
in tako poskušali z zaposlitvami 
zapolniti delovne dopoldneve. 
Zdaj je naša galerija na široko 
odprla vrata in z navdušenjem vas 
vabimo, da nas obiščete, mogoče 
samo malo pokramljate z nami, si 

ogledate razstavni program ali pa izberete kakšen izdelek, spominek, drobno darilo ... saj se je naša 
ponudba razširila z novimi ročno izdelanimi izdelki. Ves izkupiček od prodaje je namenjen denarnim 
nagradam za uporabnike.

Z veseljem pa vam sporočamo, da bomo v aprilu pričeli tudi s spletno prodajo svojih izdelkov. 

(www.darilce.com)

Vljudno vabljeni v Galerijo Zvonček na Dobrni 13 c. 

Team Galerija Zvonček

RAZSTAVNO-PRODAJNA 
GALERIJA ZVONČEK CUDV 

DOBRNA
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ZLATA RIBICA, IZPOLNI MI 
ŽELJO …

K nam v DC Celje so priplavale tri majhne zanimive pisane ribice. Ulovili smo jih in si jih podrobno 
ogledali. Ker pa stvari lažje spoznavamo tako, da se jih dotaknemo, smo v akvarij pogumno pomočili 
roke in začutili njihovo gibanje. Opazovanje akvarija nas je pomirilo in v nas zbudilo upanje, da nam 
ribice morda le izpolnijo naše skrite želje.

Ekipa DC Celje
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V letu 2007 so bili s preselitvijo iz stare graščine 
v novo, sodobno zgradbo ljudem z motnjami v 
duševnem razvoju in zaposlenim v CUDV Dobrna 
po večletnih pričakovanjih in prizadevanjih 
vendarle zagotovljeni dostojni prostorski pogoji za 
življenje in delo. A vodstva ustanove so se v letih 
po preselitvi hitro znašla pred novimi izzivi. Na eni 
strani so se povečane prostorske kapacitete hitro 
zapolnile z odraščajočimi mladostniki v centru 
in s posamezniki, ki so se lahko iz oddaljenih 
socialnovarstvenih ustanov preselili bližje domu. 
Tako se danes v centru soočamo s konkretno 
prostorsko stisko pri bivanju odraslih. Na drugi strani 
pa razvoj stroke in evropske smernice na področju 
skrbi za osebe s posebnimi potrebami narekujejo 
odpiranje obstoječih ustanov navzven s selitvijo 
stanovalcev v manjša stanovanja v skupnosti. 
Govorimo o procesu deinstitucionalizacije. 

Krajani Dobrne uporabnike CUDV Dobrna redno 
srečujete med obiski lokalov v kraju, na sprehajalnih 
poteh, športnih in kulturnih prireditvah ali v naši 
trgovinici Zvonček. Mnogi ste s centrom povezani 
še tesneje, saj je marsikatera družina skozi 
generacije imela v centru zaposlenega vsaj enega 

družinskega člana. Tako vas z veseljem 
obveščamo, da jeseni načrtujemo 
selitev dvanajstih stanovalcev v dve 
na novo zgrajeni stanovanji v centru 
Dobrne. Stanovanji se gradita v zdaj 
neizkoriščenem nadstropju nad trgovino 
Tuš. Tako bo priložnosti za druženje 
in spoznavanje še več. Uporabniki 
potrebujejo priložnosti za vstopanje 
v aktivne in cenjene družbene vloge. 
Verjamem, da jih bomo skupaj ustvarili 
veliko.

    Brigita Kuder,
    vodja IVO

ŽIVLJENJE V SKUPNOSTI
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ČRTASTA SRAJČKA IN DROBCENA 
KRILA, V LONČEK IZ VOSKA BO 

MED NATOČILA

Med je darilo na-
rave, ki ga pridne 
čebele proizvajajo 
iz cvetličnega nek-
tarja. Zelo radi si ga 
privoščimo za zajtrk, 
si z njim sladkamo 
čaj ali pa spečemo 
kakšno okusno sla-
dico. Uporabniki in 
zaposleni Centra za 
usposabljanje, delo 
in varstvo Dobrna, ki 
obiskujemo delavni-
ce v VDC v Razdelju, 
smo se preizkusili 
tudi v izdelavi tako 
imenovanih sit, na 
katerih čebele gra-
dijo satje. 

V lesni delavnici 
smo pričeli z izde-
lovanjem lesenih 

okvirjev, v katere smo vpeli žico. Ker si nismo znali 
predstavljati, na kakšen način s svojimi izdelki po-
magamo pridnim čebelam, smo se odpravili na 
strokovno ekskurzijo v Čebelarski muzej v Rado-
vljico. 

V muzeju so nas z veseljem sprejeli in nam predsta-
vili dolgo tradicijo čebelarstva na Slovenskem. 
Ogledali smo si, kako nastanejo posebne hišice za 
čebele, ki jih imenujemo čebelnjaki, ki dajejo če-
belam varno zavetje. Čebelnjake najdemo v skoraj 
vsaki vasi. Za Slovenijo je znana predvsem kranjska 

čebela (Apis mellife-
ra carnica), ki je dru-
ga najbolj razširjena 
medonosna čebela 
na svetu.  Kranjska 
čebela je zaščitena z 
zakonom, kar pome-
ni, da je pri nas do-
voljeno čebelarjenje 
izključno z njo.

Ogledali smo si tudi 
poslikane panjske 

končnice, ki običajno krasijo snemljivi leseni del 
panja. Zbirka poslikanih panjskih končnic Čebelar-
skega muzeja obsega več kot 800 primerkov in je 
največja v Sloveniji – tako po številu kot po repre-
zentativnosti. Najznamenitejša je tista z motivom 
božjepotne Marije iz leta 1758, ki je najstarejša 
ohranjena poslikana panjska končnica. Spozna-
li smo tudi vso opremo, ki jo pri delu s čebelami 
potrebujejo čebelarji. 

Poskusili smo tudi nekaj izdelkov iz medu, zalju-
bljene pa so najbolj pritegnila lectova srca, ki izra-
žajo ljubezen in naklonjenost.

Ob obisku muzeja smo lahko za trenutek začuti-
li, kako živijo čebele, in se preselili v njihov  pisan 
svet. Z veseljem bomo še naprej izdelovali lesena 
sita in se sladkali z medom. Ko pa bo iz naše kuhi-
nje v VDC v Razdelju zadišalo po pecivu, pa vas va-
bimo, da se oglasite. Z veseljem vas bomo pogos-
tili z medenjaki in čajem iz svojega zeliščnega vrta. 

Vesna Žerjal,
skupinska habilitatorka
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V telovadnici Osnovne šole Dobrna so se v 
soboto, 23. 4. 2022, po daljšem premoru zaradi 
koronavirusa odvijale MATP igre celjsko-
koroške regije. Organizator iger je bil CUDV 
Dobrna. Prijavljenih je bilo 36 tekmovalcev 
in 29 trenerjev iz devetih različnih ustanov 
celjsko-koroške regije (OŠ s prilagojenim 
programom, varstveno delovnih centrov in 
centrov za usposabljanje). 

V Sloveniji razvijamo MATP program – trening 
motoričnih aktivnosti (kratica izhaja iz ameriškega 
poimenovanja Motor Activities Training Program) 
že od leta 2000. Program specialne olimpijade ni 
namenjen le športu, ampak združuje športne, 
socialne, psihofizične in kulturne aktivnosti. 

S programom treninga motoričnih aktivnosti 
načrtno, strokovno in celostno vplivamo na 
mlade in starejše generacije športnikov specialne 
olimpijade, še posebej na njihovo pozitivno 
doživljanje prilagojenih športnih aktivnosti.

Za doseganje vseh teh ciljev in dobrih rezultatov 
je potreben dober MATP trener, ki s svojimi 
teoretičnimi, praktičnimi, didaktičnimi znanji 
in izkušnjami pravilno načrtuje, izvaja, analizira 
in evalvira takšen program treninga motoričnih 
aktivnosti. 

Cilj programa je omogočiti tekmovalcem, da 
razvijejo spretnosti, tekmovalcem pa daje tudi 
priložnost, da pokažejo svoje najboljše rezultate 
v spretnostih. Na koncu iger so vsi udeleženci 
veliki zmagovalci in prejmejo tudi priznanja in 
medalje. 

MATP IGRE CELJSKO-KOROŠKE 
REGIJE V OKVIRU SPECIALNE 

OLIMPIJADE
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Slogan specialno-olimpijskega gibanja se glasi:

“Pustite mi zmagati, če pa ne morem 
zmagati, naj bom pogumen v svojem 

poskusu.“

Tekmovanje je potekalo na šestih tekmovalnih 
poligonih, ki so bili prilagojeni tekmovalčevim 
sposobnostim. Po napetem in končanem 
tekmovanju je sledila še skupinska aktivnost s 
ponjavo.

Po uspešno zaključenem športnem delu iger 
je sledila zabava z ansamblom Klateži, ki so 
poskrbeli za sproščen zaključek iger. Tekmovalci 
so ob glasbi zapeli in zaplesali.

Na igrah je medalje vsem športnikom podelila 
naša olimpijka Gloria Kotnik, naša vrhunska 
deskarka, ki je dokaz, da se vztrajnost splača. S 
svojo prisotnostjo je tekmovalce navdušila nad 
aktivnim preživljanjem prostega časa.

Pred odhodom domov je bilo poskrbljeno tudi za 
kosilo, tako so se lahko vsi zadovolji po uspešnem 
dnevu vrnili domov.

Organizacija MATP pomeni precejšen logističen, 
finančni in nenazadnje organizacijski podvig. 
Radi bi se zahvalili vsem, ki so nam kakorkoli 
pomagali. Zahvala, da smo lahko igre organizirali, 

gre OŠ Dobrna in Občini Dobrna, 
ki sta nam odstopili telovadnico in 
občinske prostore, vsem zaposlenim 
CUDV Dobrna in prostovoljcem ter 
vsem sponzorjem, ki so kakorkoli 
pomagali pri organizaciji.

Hvala vsem!                           

Organizacijski odbor CUDV Dobrna
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11. maja smo jaz, Enej Kovačič in Luka Šoster 
odšli na izlet v Ljubljano. Obiskali smo  Ljubljanski 
grad in se z vzpenjačo spustili v staro Ljubljano. 
Sprehodili smo se po njej in si kupili spominke, 
pisane zapestnice. Pred odhodom domov smo 
si privoščili dobro kosilo. 
Vreme je bilo zelo poletno in 
v mestu je bilo veliko turistov. 
Najbolj všeč mi je bila vožnja 
z vzpenjačo. Razgled je bil 
lep, videla sem celo Ljubljano 
in gore v ozadju. 

Nika,
uporabnica

IZLET V LJUBLJANO 
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Letos februarja smo v 
CUDV Dobrna organizirali 
2. mednarodni likovni na-
tečaj Naša velika imena. 
Tokrat je bil likovni natečaj 
kiparski, tema je bila Jakob 
Savinšek in modernizem. Z 
natečajem smo želeli obe-
ležiti 100. obletnico kipar-
jevega rojstva in raziskova-
ti kiparske medije, v maju 
pa smo natečaj zaključili s 
podelitvijo priznanj in na-
grad ter z otvoritvijo sple-
tne razstave. Sodelovali so 
učenci posebnega progra-
ma, nižjega izobrazbenega standarda in upo-
rabniki varstveno delovnih centrov.

Skupno smo prejeli in ustvarili lepo število likovnih 
del z raznoliko tematiko in v različnih kiparskih 
tehnikah. Razstava je virtualna in jo je mogoče 
videti v spletni galeriji: https://www.artsteps.
com/view/627bbdd775301c99275132ad.

 Zaključnega dogodka so se poleg uporabnikov in 
zaposlenih CUDV Dobrna udeležili še sodelujoči 

ustvarjalci iz CUDV Črna na Koroškem, VDC 
Murska Sobota – enote Ljutomer, VDC Gornja 
Radgona in CVD Golovec iz Celja. Sicer pa so bili 
sodelujoči in nagrajenci še iz naslednjih ustanov: 
Anna de Vita iz Italije, OŠ Ane Gale Sevnica, OŠ 
Primoža Trubarja Laško, VDC Zasavje – enota 
Litija, VDC TONČKE HOČEVAR – enota Zelena 
jama, OŠ ROJE Domžale, OŠ Minke Namestnik – 
Sonje Slovenska Bistrica in OŠ Rogaška Slatina.

Vsem sodelujočim iskrene čestitke in hvala 
za sodelovanje. Zahvala tudi Moderni galeriji 
Ljubljana za donacijo v obliki monografij Jakoba 
Savinška 1922–1961.

Helena Maček,
likovna pedagoginja

2. LIKOVNI NATEČAJ NAŠA 
VELIKA IMENA
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OBNOVILI SMO POLNI CERTIFIKAT 
DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE

Z veseljem sporočamo, da smo v Centru za 
usposabljanje, delo in varstvo Dobrna februarja 
2022 v skladu s predpisanim postopkom že 
drugič obnovili Polni certifikat Družini prijazno 
podjetje (v nadaljevanju DPP). 

Certifikat DPP izhaja iz sistema »European 
work & family audit«, ki ga je razvila nemška 
organizacija Berufundfamile. V Sloveniji ga je 
v okviru programa EQUAL v letu 2007 vpeljalo 
razvojno partnerstvo Mladim materam/družinam 
prijazno zaposlovanje. Od novembra 2007 je 
nosilec postopka Ekvilib inštitut, ki sodeluje z 
Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti ter drugimi partnerji. 

CUDV Dobrna je 8. 12. 2011 prejel osnovni 
certifikat DPP, v okviru katerega je v obdobju od 
decembra 2011 do decembra 2014 zaposlenim 
ponudil različne aktivnosti iz nabora 17 ukrepov. 

Po uspešno opravljenem revizorskem pregledu 
prvega triletnega obdobja in izbiri dodatnih 
ukrepov je CUDV Dobrna 20. 2. 2015 prejel Sklep 
Revizorskega sveta Ekvilib inštituta o podelitvi 
Polnega certifikata DPP. Le-tega je prvič obnovil 
novembra 2018, drugič pa februarja letos. 
Slovesna podelitev certifikata je bila 16. 5. 2022 
ob mednarodnem dnevu družine. Prevzela ga 
je direktorica, mag. Zlatka Srdoč Majer. Ob tej 
priložnosti je CUDV Dobrna prejel posebno 
zahvalo za širjenje kulture družini prijaznega 
podjetja v Sloveniji.

Aktivnosti Certifikata DPP, ki jih z zaposlenimi 
in za njih izvaja CUDV Dobrna, so »žive«, se 
spreminjajo, dopolnjujejo, prilagajajo situacijam 
v okolju (covid-19) ter potrebam zaposlenih in 
njihovih družin. Najbolj priljubljeni so naslednji 
ukrepi: izmensko delo, načrtovanje letnega 
dopusta, ukrepi za varovanje zdravja in druženje 
med zaposlenimi.

 Veseli smo vseh predlogov za uvedbo novih 
aktivnosti ali izboljšanje obstoječih. Še prav 
posebej pa smo veseli potrditev s strani 
zaposlenih, da so izvedeni ukrepi in aktivnosti 
koristni – da jim pomagajo pri usklajevanju 
družinskega in poklicnega življenja.

Mateja Čerenak, 
zastopnica DPP
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3. MEDNARODNI POSVET IZ 
PRVE ROKE

Trenutna direktorica Centra za usposabljanje, 
delo in varstvo Dobrna mag. Zlatka Srdoč Majer 
je v posvetu prepoznala dobro prakso, prisluhnila 
željam uporabnikov in podprla izvedbo 3. 
mednarodnega posveta Iz prve roke. 

Omenjeni posvet je potekal 18. maja 2022 v 
hotelu Paka v Velenju. Na uradni otvoritvi posveta 
je zbrane pozdravila direktorica CUDV Dobrna 
mag. Zlatka Srdoč Majer, v kulturnem delu pa sta 
nastopila strokovna delavca CUDV Dobrna Anja 
Irmančnik in Nej Lešnik. 

Na dogodku je bilo predstavljenih 28 prispevkov, 
ki so se nanašali na teme: Življenje in delo v 
skupnosti, Življenje pod masko – kako sem živel v 
času epidemije covida-19 in Osebna asistenca – 
pomoč ali ovira. Svoj prispevek so nam na daljavo 
predstavili tudi naši prijatelji iz Pule. 

Uporabniki so nam s svojimi prispevki odprli nov 
in drugačen pogled na zgoraj omenjene teme. 
Poslušalci smo tako spoznali, da si uporabniki 
želijo soodločati, želijo si življenja v manjših 
bivalnih enotah ter več samostojnosti. 

Zgodovina posveta Iz prve roke sega v oktober leta 2014. Pobudnica posveta je bila takratna 
direktorica dr. Irena Ceglar. Po štirih letih je pod vodstvom direktorice Brede Božnik luč sveta 
ugledal 2. mednarodni posvet Iz prve roke. 
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Zadnji dve leti je naša življenja zaznamovala 
epidemija covida-19. Ukrepi, ukinitev javnega 
življenja, kot smo ga poznali pred epidemijo, 
so med uporabnike naselili strah, negotovost 
in osamljenost. V svojih prispevkih so nam 
predstavili, s kakšnimi težavami so se soočali, 
kako so premagovali strah in si krajšali dolge 
dneve. Mnogi so bili več mesecev ločeni od 
družin, stike so imeli zgolj »na daljavo«, spet 
drugi so to obdobje preživeli doma in bili ločeni 
od prijateljev. V centrih in bivalnih enotah so 
se učili novih veščin, v svojih mehurčkih so 

spoznavali bližnjo okolico in iskali pozitivne stvari 
v življenju. Vsi uporabniki pa so imeli le eno željo, 
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da ostanejo zdravi in da se svet vrne v stare 
tirnice.

Osebna asistenca – pomoč ali ovira je vprašanje, 
ki si ga pri razmišljanju o osebni asistenci 
marsikdo zastavi. Na omenjeno temo smo imeli 
le tri prispevke, vsi trije pa so nam predstavili 
različna vprašanja in dileme, s katerimi so se 
uporabniki OA soočali, preden so se sploh 
odločili za to možnost. Vsi trije avtorji prispevkov 
opisujejo osebno asistenco kot dobrodošlo 
pomoč v svojem vsakdanjem življenju. 

3. mednarodni posvet Iz prve roke smo zaključili 
s kratkim kulturnim programom, v katerem je 
sodelovala Barbara Žerjav. Udeležence posveta 
je razveselila s skladbami Dekle iz zlate ladjice, 
Ne čakaj na maj, Življenje je lepo, Na vrh sveta in 
Moč ljubezni. 

 Udeleženci posveta so bili veseli za še eno 
pozitivno izkušnjo, hkrati pa so se spletla tudi 
nova prijateljstva. 

 Urška Perko,
 koordinatorica posveta 
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V sredo, 18. maja, smo se po zajtrku s kombijem 
odpeljali v Velenje na 3. posvet Iz prve roke. 
Na posvetu sem tudi jaz predstavil svoj 
prispevek o tem, kako sem preživel covid-19. 
Tudi ostali prispevki so mi bili všeč in spoznal 
sem marsikatero zanimivo zgodbo. Vsi smo se 
lepo potrudili. Zelo všeč mi je bil nastop Anje 
Irmančnik in Neja Lešnika z glasbeno točko ter 
uvodni govor gospe direktorice. Predstavniki 

različnih zavodov so pripovedovali o zanimivem 
življenju v času epidemije in kako so premagovali 
svoje stiske. Po predstavitvah smo v jedilnici 
poslušali živo glasbo in pojedli okusno kosilo. Po 
koncu smo se vrnili v zavod. Imel sem lep dan.

Enej,
uporabnik

POSVET IZ PRVE ROKE
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STROKOVNA EKSKURZIJA V 
VUKOVAR 

Sodelovanje, izmenjava izkušenj, mreženje, rast. 

Vse našteto se zgodi, ko se kot inštitucija ali kot 

posamezniki znajdemo v vlogi bodisi 
gostitelja bodisi gosta. Tako je bilo tudi 
v primeru, ko so naš Center obiskali 
gostje iz različnih delov Hrvaške ter 
Bosne in Hercegovine, s sabo prinesli 
ogromno znanja in dobrih praks ter 
nas vljudno povabili k vrnitvi obiska. 

Od tod tudi ideja za ogled Osnovne 
šole Josipa Matoša v Vukovarju. 
Oddaljenost omenjenega kraja nas 
je vse malce skrbela, a vendar smo 
se nadvse dobrovoljni 20. 5. 2022 
navsezgodaj odpravili na pot. Ob 
dogovorjeni uri smo se srečali z 
ravnateljico Osnovne šole Josipa 
Matoša, ki nam je s svojimi sodelavkami 
predstavila posebnosti njihovega 
delovanja. Gre za edino samostojno 
šolo za otroke z motnjami v razvoju v 
Vukovarsko-sremski županiji. V šolo je 
vključenih 65 učencev, starih do 21 let, 
z lažjo, zmerno, težjo in težko motnjo 
v duševnem razvoju, avtizmom in 
cerebralno paralizo. Nekateri so 
nas prišli na hitro pozdravit ali pa so 
samo pokukali s hodnikov, imeli pa 
smo priložnost tudi spoznati enega 
od bivših učencev z avtizmom, ki 
se je na šoli uradno zaposlil kot 
pomočnik kuharja. Iz barvite in svetle 
avle smo krenili proti učilnicam, 
kjer se odvijajo podaljšano bivanje 
z raznimi vsebinami, si ogledali 

njihovo delavnico za ustvarjanje z različnimi 
materiali, kuhinjo, jedilnico, učilnico za predmet 
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gospodinjstva ter telovadnico. Iz centralnega dela 
stavbe smo nato še prešli na drugo stran ulice 
do dela šole, ki je namenjen izključno otrokom z 
avtizmom. 

Težko smo natančno primerjali naši instituciji, saj 
gre pri njih za izključno šolski sistem, presenetila 
pa sta nas skromnost in majhnost prostorov (v 
primerjavi z našimi), ki pa vseeno vidno ponujajo 
vse potrebno za kvaliteten učni proces. Za navdih 
in morda tudi kot zgled je vztrajno prijavljanje 
šole na projekte, s katerimi uspejo realizirati 
veliko pomembnih ciljev, kot sta npr. ureditev 
senzorne sobe in nabava tablic in komunikatorjev 
za otroke ter službenih prenosnikov za vsakega 
učitelja. Na podlagi opisanega in videnega je 
mogoče zaključiti, da gre za poln zanosa in 
korajžen pristop k razvoju in večni nadgradnji že 
obstoječega bodisi sistema bodisi stanja.

 V tem duhu smo se odpeljali na ogled 
vukovarskega Vodnega stolpa, simbola hrvaške 
osamosvojitvene vojne, in nadaljevali s 
sprehodom po mestnih ulicah, kjer se vpadljivo 
prelivajo sledi preteklosti ter koraki sedanjosti 
in prihodnosti. Obšli smo spomenik Vučedolske 
golobice, Križ, kjer se zlivata Vuka in Donava, 
zaključili pa s postankom ob dvorcu Elz in 
zasluženim kosilom. Z željo, da bi morda še malce 
podaljšali svojo ekskurzijo, smo z vrečo novih 
vtisov odpotovali domov. 

Maja Užmah,
socialna delavka
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SPOZNAVANJE PRIMEROV 
DOBRE PRAKSE ŽIVLJENJA V 

SKUPNOSTI NA ČEŠKEM

Življenje v skupnosti, kot prevajamo tuj izraz 
deinstitucionalizacija, je zelo aktualna tema na 
področju

institucionalnega varstva, pa naj gre za 
organizirane oblike institucionalne skrbi za 
starejše, ljudi s težavami v duševnem zdravju ali 
ljudi z motnjami v duševnem razvoju.

Nam sorodna ustanova iz Črne na Koroškem izvaja 
v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti pilotni 
projekt življenja v skupnosti ljudi z motnjami v 
duševnem razvoju. V okviru projekta prejemajo 
podporo tudi s strani Inštituta za socialno varstvo 
in drugih evropskih partnerjev. V začetku maja so 
organizirali strokovni obisk projektne skupine na 
Češko, skupini pa sva se pridružili tudi s sodelavko, 
gospo Vesno Žerjal.

Na Češkem smo v glavnem mestu obiskali 
Ministrstvo za zdravstvo in več ustanov v 
regijah Vysočin in Usti nad Labem, ki so se v 
zadnjih letih uspešno preobrazile iz ponudnika 
socialnovarstvenih storitev v velikih centrih z 
nad 80 vključenimi stanovalci v izvajalce storitev 

izključno v manjših enotah, tj. stanovanjih za 
dva, štiri, največ šest oseb. Tudi na Češkem so še 
prisotne razlike med regijami in povsod še niso 
uspeli vzpostavi takšne socialne podpore. Glavni 
poudarek pa je bil na ozaveščanju udeležencev 
o pomembnosti celotnega procesa preobrazbe 
institucionalne skrbi. Selitev v manjše stanovanje 
ali hišo je le prvi in na zunaj najbolj viden korak 
v procesu še pomembnejših sprememb v smeri 
dostojnejšega življenja od izbire sostanovalcev 
dalje. 

Tudi v našem centru že delamo prve korake v 
tej smeri. Organizirano je bilo predavanje za 
širši krog zaposlenih ter več sestankov za vse 
deležnike: uporabnike, starše in zaposlene.

S prispevkom uporabnikov na to temo smo 
sodelovali tudi na 3. posvetu Iz prve roke sredi 
maja v Velenju.

Brigita Kuder, 
vodja IVO
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LETOVANJE 

Bili smo na letovanju v Radencih. Vsak dan smo 
se kopali in hodili na sprehode. Po večerji smo 
obiskali zdraviliški bife. Hrana je bila zelo dobra, 
posebej sladice. Prvi dan letovanja smo obiskali 

živalski vrt. Videli smo opice, lamo, papige, 
pave, koze, ovce, želve in druge živali. Hišnika 
sta dobila ideje za ureditev domovanja koz v 

našem zavodu. Našli smo vrelec z imenom Vilma 
in poskusili smo zdravilno vodo. Naši Vilmi smo 
pripravili presenečenje za okrogli 60. rojstni dan. 
Od veselja je vriskala. Čas letovanja se je hitro 
končal. Imeli smo se tako lepo, da se bomo kmalu 
zopet podali na potep. 

Učenci in spremljevalci oddelka PP V A 
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DAN PROSTOVOLJSTVA A1 V 
CUDV DOBRNA

V četrtek, 2. 6. 2022, je našo telovadnico 
napolnilo 50 prostovoljcev podjetja A1. Tu jih 
je "pozdravilo" orodje, barve za les in beton, 
rokavice, škarje ter ves material, ki smo ga z 
njihovimi doniranimi sredstvi nabavili posebej 
za to priložnost. Po pozdravnem nagovoru 
naše direktorice smo prostovoljcem predstavili 
delovne postaje in naše zaposlene, zadolžene 

za delo na njih. Pripravljenih je bilo pet postaj 
(rezanje in pletje žive meje ter sivke, barvanje 
lesenih igral, klopi in zunanjosti senika, obnovitev 
poslikave na servisnem vhodu).  Po zajtrku se je 

pričelo zares. Pod vodstvom naših zaposlenih so 
prostovoljci opravili vso delo, ki je bilo predvideno. 
Pri barvanju klopi so pomagali tudi Zlatko, 

Dani in Žan. Tekom dopoldneva smo skrbeli za 
zaščito pred soncem in hladno pijačo. Dobre 
volje in smeha je bilo obilo. Nekaj prostovoljcev 
smo komaj pregovorili, da so si utrgali čas za 
skupinsko fotografiranje. Po izvrstnem kosilu, ki 
so ga pripravile naše kuharice, se je direktorica 
osebno zahvalila in vsakemu prostovoljcu predala 
simbolično darilo, izdelek naših uporabnikov. Vsi 
so jih bili resnično zelo veseli. Služba za odnose z 
javnostmi podjetja A1 je posnela našega Zlatka in 
direktorico za kratek film o dnevu prostovoljstva 
A1. Ko bo pripravljen, bomo organizirali ogled. 
Fotografije si lahko ogledate na naši spletni in 
Facebook strani.

Vsem uporabnikom in zaposlenim, ki ste 
kakorkoli prispevali k temu, da je dan 
prostovoljstva A1 v CUDV Dobrna uspel, se 
najlepše zahvaljujem. Skupaj smo sebi in drugim 
ponovno pokazali, da znamo in zmoremo.
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S strani predstavnikov podjetja A1 in 
prostovoljcev smo ob zaključku dneva prejeli več 
pohval za organizacijo in izvedbo, posebej pa še 
za srčnost in prijaznost vseh zaposlenih. Enako 
lahko rečemo za prostovoljce – vsi po vrsti so bili 
pozitivno naravnani in izjemno motivirani za delo 
ter pripravljeni sprejeti nove izzive. Ponovno smo 
se lahko prepričali: še so na svetu dobri ljudje!

 Poleg tega, da je bilo v okolici Centra opravljenega 
veliko dela, smo z dnevom prostovoljstva A1 
pridobili nova poznanstva in neprecenljive 
izkušnje sodelovanja s prostovoljci. Majice, ki 
smo jih prejeli vsi sodelujoči, pa nam bodo drag 
spomin na dogodek.

 Veselimo se novih podvigov!

Mateja Čerenak,
vodja dogodka

61



GLAS ILO  CUDV  DOBRNA STOP INJ ICE  ST .  34 ,  jun ij  2022

STROKOVNA EKSKURZIJA V 
PULO

Sedemintrideset sodelavcev se nas je v zgodnjih 
jutranjih urah v petek, 3. 6. 2022, odpravilo na 
strokovno ekskurzijo v Pulo. V dopoldanskem 
času smo obiskali rehabilitacijski center Veruda, 
ki je javna ustanova, ki izvaja zgodnjo diagnostiko 
in rehabilitacijo otrok, mladostnikov in odraslih 
oseb s posebnimi potrebami s težavami v 
motoričnem in duševnem razvoju, okvarami 
govora, motnjami pozornosti in koncentracije, 
integracije in drugimi težavami v razvoju. Center 
je nastal leta 2000 na pobudo staršev otrok 
s posebnimi potrebami in izhaja iz Društva 
staršev otrok s cerebralno paralizo. Strokovna 
ekipa zagotavlja timski pristop, in sicer tako, da 
istočasno z otrokom dela več članov tima, ki 
imajo poleg osnovne izobrazbe še razna dodatna 
specialna znanja, ki omogočajo različne pristope 
(npr. senzorna integracija, brain gym, metoda 
funkcionalnega učenja, PECS tehnika, terapija 

po Bobathovi metodi, različne komunikacijske 
metode …). Center spremlja uporabnike skozi 
celo šolsko vertikalo in s posebnimi delavnicami, 
ki jih izvajajo v okviru EU projektov Evropskega 
socialnega sklada, skrbi za opolnomočenje 
staršev otrok z informacijami in podporo za 
učinkovito spopadanje z izzivi, ki jih prinese 
življenje z otrokom/odraslim s posebnimi 
potrebami. Center izvaja psihosocialno podporo 
šoloobveznim otrokom, vključenim v redni 
šolski program, ki je namenjena spodbujanju 
kognitivnih, funkcionalnih, komunikacijskih in 
socialnih veščin otrok. Tim strokovnjakov, ki ga 
sestavljajo logopedi, psihologi, fizioterapevti, 
delovni inštruktorji in rehabilitatorji, vzgojitelji, 

medicinske sestre in zunanji sodelavci glede na 
specifične potrebe uporabnikov, zagotavljajo 
pomoč pri vključevanju otroka ali mladostnika 
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v programe rednih vrtcev oz. šol. Izvajajo tudi 
poldnevni program za otroke, stare od 7. do 
21. let, z motoričnimi in duševnimi motnjami in 
poldnevno bivanje v stanovanjski enoti za osebe, 
starejše od 21 let, s telesnimi okvarami. Center 
vodi in skrbi za okoli 400 oseb na območju Pule, 
potrebe pa so dosti večje. 

Po okusnem kosilu v eni od dobrih fažanskih 
gostiln smo popoldanski čas prijetnega druženja 
namenili obisku najlepšega otočja Sredozemlja, 
nacionalnega parka Brionov. Po njem nas je 
vodila prijazna vodička, ki nas je popeljala do 
Titovega muzeja in njegovega cadillaca, z vlakcem 
do slovitega živalskega vrta, kjer smo spoznali 
abrahamovko, slonico Lanko, in do 1300 let stare 
oljke, kjer so nastale fotografije za kroniko.

Ves dan so nas spremljali smeh, dobra volja ter 
sproščeno vzdušje in prijetno utrujeni smo dan 
zaključili s hvaležnostjo – za to, da smo lahko bili 
skupaj, da smo spoznali nove pristope pri delu 
z osebami s posebnimi potrebami, lepote morja 
in tiste skrite dobre lastnosti vseh, ki nas sicer 
družijo predvsem delovne naloge. 

Simona Žnidar, 
razredničarka
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Po desetletjih aktivnosti vodstvenih kadrov, ki so 
se zvrstile v omenjenem obdobju v CUDV Dobrna, 
se je zaključila saga menjave stare graščine na 
Dobrni. K njej spada tudi idilična hiška ob vznožju, 
v kateri so se do nedavnega odvijale zaposlitve 
za naše uporabnike. Ker pa so potrebe vedno 
večje, smo pristopili k iskanju večjih, svetlejših 
in uporabnejših prostorov za najem. Po tehtnem 
premisleku smo se odločili za čudovito lokacijo 
v vaškem okolju v Razdelju, za prostore v lasti 
družine Goričan, ki je bila pripravljena prilagoditi 
notranjost in zunanjost zgradbe, da bo primerna 
za zaposlitve uporabnikom pod posebnimi 
pogoji.

Vsak delovni dan se na tri različne lokacije iz CUDV 
Dobrna odpravi 50 uporabnikov, ki ob podpori 
zaposlenih ustvarjajo unikatne izdelke, ki jih nato 
ponudijo v prodajo v lastni prodajno-razstavni 

Galeriji Zvonček na Dobrni. V delavnicah v Vojniku 
(nad delavnico Ostri) se uporabniki zaposlijo z 
delom z glino, šivanjem, izdelovanjem papirja, 
sitotiskom in enostavnejšo obdelavo lesa. 

Delavnice v Razdelju, ki so ena izmed destinacij, 
smo začeli koristiti 1. junija 2021, uradna 
otvoritev je bila 7. 9. 2021, ko nas je z obiskom 
počastil takratni minister za Delo, družino in 
socialne zadeve Janez Cigler Kralj s svojo ekipo. 

Dnevno vključuje do 26 uporabnic in uporabnikov 
ob podpori šestih zaposlenih. V lesni delavnici 
se uporabniki ob skrbnem nadzoru zaposlenih 
seznanjajo z rokovanjem s stroji za obdelavo 
lesa. Ob tem nastajajo lično izdelane gajbice, 
pručke, leseni nakit, podstavki in dodatki za 
dekoracijo. Pridno skrbijo za urejenost okolice. V 
okviru zelenega programa obdelujejo zeliščni vrt 
in nato pridelana zelišča predelajo v čaje, mila, 

NOVI PROSTORI VDC DOBRNA 
V RAZDELJU
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kreme in olja. Spomladi se je dejavnost razširila 
še na zelenjavni vrt za lastne potrebe, ureditev 
visokih gred ter skrb za cvetoče lončnice. S 

tem uporabniki ohranjajo svoje sposobnosti in 
usvajajo postopke obdelovanja zemlje ter hkrati 
preživljajo kakovosten del časa na prostem. 

V šiviljski delavnici se ob strokovni pomoči urijo 
v strojnem vezenju. Za potrebe celotnega centra 
označujejo v Razdelju oblačila uporabnikov.

Težje zaposljivi uporabniki izvajajo aktivnosti 
enostavnih zaposlitev, veliko časa preživijo na 
prostem ob sprehodih v bližnjo okolico, druženju 
v atriju in preprostih dejavnostih. Pogosto 
iz kuhinje zadiši po svežem pecivu in drugih 
dobrotah.
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Skupina uporabnikov ob podpori dveh 
zaposlenih izvaja redne kolesarske treninge, v 
okviru obstoječih možnosti se udeležujejo tudi 
kolesarskih maratonov in letovanj.

S tem osebe s posebnimi potrebami ohranjajo 
obstoječa in pridobivajo nova znanja ter 
uresničujejo lastne ideje, ob tem pa krepijo 
občutek koristnosti in samopotrditve.

Marija Krajnc,
vodja VDC
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ŽELEZNIŠKA POSTAJA 
TRUBARJEVA

Zadnja leta naša država vlaga v železniško 
omrežje ogromne vsote denarja. Opaziti je 
hitrejše kompozicije in nove vagone, ki drvijo 
po naših tirih. Pohvalno. Več in večkrat bi se 
morali odločiti za vožnjo s slovenskimi vlaki. Če 
ne zaradi drugega, pa zaradi varovanja našega 
okolja. No, pa tudi zaradi druženja s sopotniki 
ter varnosti in zanesljivosti te vrste transporta.

Poseben čar imajo železniške postaje. Od nekdaj 
in tudi danes.

Nekaj dni nazaj sem se nenadejano znašel na 
železniški postaji Trubarjeva v Celju. Niste vedeli 
zanjo? No, tudi sam si nisem niti mislil, da na 
Trubarjevi stoji železniška postaja. In ne le to. 
Na to postajo tu in tam zapelje tudi vlakovna 
kompozicija. Čisto posebna, popolnoma 
neobičajna, skoraj čarobna. Posebni železniški tiri, 
nenavadno oblikovani vagoni, na njih dobrovoljni 
otroci in seveda glavni mojster, kretničar Mile. 
Kar nekaj nas je osuplo stalo na postaji in 
prav začudeno opazovalo mimovoze čarobne 

vlakovne kompozicije. 
Res je bilo pravljično. 
Slišati je bilo namreč 
glasne pogovore med 
posameznimi vagoni. Ja, 
res. Jasno se je slišalo 
godrnjanje vagona zadaj, 
ko se je kompozicija 
nenapovedano ustavila. 
Glasba iz vagonov je 
spremljala in spreminjala 
razpoloženje med nami 
na postaji. Vsak premik 

kompozicije so spremljali vzkliki in smeh veselih 
vagonov. Presenetljivo je bilo, kot v pravljici.

A kmalu, prekmalu je … počil lonec … in pravljice 
bilo je konec!!!

Pravljično okolje se je nenadoma spremenilo v 
lepo urejene prostore Dnevnega centra CUDV 
Dobrna na Trubarjevi ulici v Celju. Seveda, 
tradicionalen dan odprtih vrat Dnevnega centra! 
Kot vsako leto v tem pomladnem času. Starši, 
uporabniki, zaposleni, tudi direktorica zavoda in 
seveda »naključni obiskovalec« smo bili še enkrat 
več navdušeni nad pripravo in izvedbo dogodka. 
Predstavitev dela in dosežkov uporabnikov in 
zaposlenih vsako leto znova osupne. Da ne 
omenjam urejenega letnega vrta, okrasitve in 
pogostitve. Bravo za Martino, Urško, Alenko in 
vse ostale ustvarjalce dneva odprtih vrat!!! Še 
pridemo! Vedno in z veseljem!

»naključni obiskovalec« Primož
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PIKNIK S TANJO ŽAGAR

Bil je torek, 7. 6. 2022. Povabljeni smo bili na pi-
knik, kjer naj bi nas čakala vodna zabava. “Le kaj 
naj bi to pomenilo,” smo se spraševali. V upa-
nju, da nam jo ne bo zagodlo nestanovitno vre-
me, smo že v zgodnjih jutranjih urah postopali 
po zadnjem dvorišču našega Centra. Okoliš so 
že krasili baloni, hišniki in kuharice so šibali sem 
ter tja vsak s svojim dobro začrtanim planom in 
zadnjim izvedbenim korakom, zvočniki so počasi 
prelivali prijetno glasbo po okolišu in skozi okna 
pisarn ter ostalih bivalnih prostorih. Ob deseti 
uri smo vsak v svojem ritmu kapljali na prizorišče 
piknika – nekateri na zelenico z igrali, drugi pod 
paviljone, tretji za označene mize s pripravljeno 
pijačo, spet četrti smo že odkrivali igrice z vodni-
mi balončki in milnimi mehurčki. Prava poslastica 
sta bili vodna drča ter bazenček, ki je neumorno 
brizgal vodo ter nas – poleg okusnih raznobarv-
nih brezalkoholnih koktejlov – hladil v vročih do-
poldanskih intervalih. Nepretrgoma so iz vsakega 
kotička odmevali smeh, veselo kramljanje in kriki 
veselja, sproščenosti, pristnega ugodja.

Potem pa je med nas s širokim nasmehom, 
dobroto v očeh ter srcu prikorakala Tanja Žagar.

Nismo mogli verjeti videnemu. S svojim lepim 
glasom in poskočno energijo nas je zvabila, 
da smo z njo prepevali, plesali, si na trenut-

ke sposodili tudi njen mikrofon in uprizorili pravi 
pravcati koncert. Kako veliko nam je pomenilo, da 
je prišla do vsakega posebej, nas pobožala,

objela, prijela za roko in nam z iskrenim pogledom 
dala vedeti, da je vesela, da je tukaj z nami, in da 
še pride. Neverjetna je! Vseh se nas je dotaknila s 
svojo dobroto, prisrčnostjo in spoštljivostjo. Dolgo 
se bomo spominjali tega glasbenega preseneče-
nja in držimo pesti, da se

še kdaj ponovi. Toliko dogajanja v tako kratkem 
času, a ne? Ja, smo postali že kar malo lačni.

Zato pa so nas po končanem Tanjinem nastopu 
že čakali okusni čevapčiči, hrenovke in klobase ter 
solatke, za konec pa smo se posladkali še z narav-
nimi sladoledi – pravi klasičen piknik pač. Tako fajn 
je bilo, že komaj čakamo naslednjega!

Maja Užmah,
socialna delavka
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KONJENIŠKI TABOR PRI STARI 
GRAŠČINI

V juniju smo organizirali enodnevni terapevtski 
konjeniški tabor pri stari graščini. Udeležba 
na taboru je našim uporabnikom omogočila 
intenzivno socialno in motorično učenje ter 
ponudila možnost za pridobivanje novih in 
drugačnih spretnosti, veščin in znanj. Deležni 
smo bili dela s konji, nege ter umivanja konj, 
razlage komuniciranja konj, njihove telesne 
govorice, terenskega jahanja v okolici Dobrne, 
hipoterapije, v preostalem času pa smo si iz lesa 
izdelali loke in puščice ter se preizkusili v ciljanju 
tarče. Večerjo smo si spekli na žaru in uživali v 
dobri hrani. Vse skupaj je bila vaja za dvodnevni 
konjeniški tabor, ki bo organiziran ob koncu 
avgusta ali v začetku septembra.

Tomaž Majerič,
vodja tabora
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RDEČE ČEŠNJE
Otroci iz skupine PPIB smo v okviru 
likovnega pouka s prstki ustvarjali češnje. 
Nato smo nabrane veje s češnjami 
opazovali, tipali in okušali. Bile so nam 
všeč, saj so bile zelo sladke. Punce smo 
si iz češenj naredile tudi uhane! Za konec 
smo poslušali pesem Rdeče češnje rada 
jem. 

Klara Božnik,
skupinska habilitatorka



STOP INJ ICE  ST .  34 ,  jun ij  2022 75

ŽUPANSKO PRIZNANJE
Z veseljem sporočamo, da sta direktorica 
mag. Zlatka Srdoč Majer in uporabnica 
Ina Košič v sredo, 15. 6. 2022, ob prazniku 
Občine Dobrna prevzeli župansko 
priznanje, ki ga je CUDV Dobrna prejel 
za strokovno in odločno ravnanje pri 
obvladovanju razmer med epidemijo 
covida-19, s čimer je pomembno 
prispeval k omejevanju virusa covida-19 
v občini Dobrna.
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