DOBRE
n o v i c e

številka 12 / 2012

ČASOPIS O DOBRIH DEJANJIH ZA DOBRE LJUDI IN VSE, KI JIH V ŽIVLJENJU VODIJO
ČLOVEČNOST, SOČUTJE, DOBROTA, RAZUMEVANJE IN PRIPRAVLJENOST POMAGATI

NA KATERO STRAN BI SE POSTAVILI, KO BI VAS NAŠ POVERJENIK
POVPRAŠAL O TEM, ALI STE PRIPRAVLJENI SPREMENITI ŽIVLJENJE
OTROKU, TEJ DEKLICI, KI SE JE TAKO LEPO ZAHVALILA S SRCEM,
KO SO JI DOBRI LJUDJE OMOGOČILI NOVO ŽIVLJENJE.

?

TISTI TRENUTEK, KO NEKOGA VPRAŠAŠ ZA POMOČ, TAKOJ VEŠ
KAKŠEN ČLOVEK JE
Oglaševalci v tej številki
RASTOR računovodstvo d.o.o., FOTO BONI, DOLINŠEK kovinopasarstvo s.p.,
VREČEK AGRO d.o.o., PRIMA Filtertehnika d.o.o., CEMENTNI IZDELKI JARC s.p.,
VLAMAT d.o.o., Cangura d.o.o., STEKLARSTVO Željko Stoiljkovič s.p., MAPRO d.o.o.,
ŠOLSKI HOTEL ASTORIA, ER-KONDOR d.o.o., MARKELJ & Co. d.o.o.,
VIZIJA RAČUNOVODSTVO d.d., HIŠA KRUHA, Inštitut za celostno rast osebnosti
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Da lahko pomagamo
otrokom širom Slovenije nam ob strani stojijo
številna dobra podjetja.
V Dobrih novicah z njihovimi oglasi predstavljamo tista, ki so se na
takšen način odločila
sodelovati z nami. Ter
seveda tudi na takšen
način sporočiti, da jim
ni mar za sočloveka, še
posebej ne, če je potrebno priskočiti na pomoč
otrokom.
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UVODNIK
Kako začeti uvodnik v časopisu,
ki naj bi ljudem sporočal dobre
novice. Ko si želiš, da bi jih bilo
iz dneva v dan več. A kot da so
življenjski smerokazi začeli kazati v druge smeri. Kot da bo
moralo priti do korenitih sprememb v družbi. Do čiščenja,
ki bo pometlo s starimi nazori.
S tistim resnično primitivnim
egoizmom posameznikov, kateri v svojem slepem hlastanju po
imeti še in še pozabljajo, da ravno s tem povzročajo oziroma še
bolje spodmikajo stol tudi sebi.
Kajti, napetost zaradi povečevanja razlik med ljudmi ne samo
pri nas ampak tudi po svetu
narašča. Nič narobe ni, da sposoben človek, tisti z več znanja,
tisti, ki vloži več dela, časa, tudi
več zasluži. In ima na ta način
več v življenju. Pa čeprav polno
garažo avtomobilov, nekaj hiš in
vikend na morju, v gorah in še
kje drugje. Do vsega svojega bogastva je prišel na pošten način.
In pri tem, ko je delal ni povzročal socialnih stisk. Ni hodil preko trupel in si jemal tistega, kar
mu ne pripada. Tako, kot nekateri še pred kratkim tako opevani
sposobni gospodarstveniki, ki so

VSEBINA
stran 2-3
naši oglaševalci
stran 5
Laura potrebuje stojko
se jim njihovi imperiji sesuli kot
hišice iz kart. Za razliko od teh,
s katerimi se takorekoč vsakodnevno srečujem in vidim, kako
se trudijo, delajo, spoštujejo druge in kljub plačilni nedisciplini
skušajo sproti plačevati račune,
saj vedo, da je funkcija denarja
njegovo kroženje. S tem prinaša
razvoj. S kroženjem, potovanjem
od enega do drugega vzpodbuja
gospodarstvo. Nekje na računih,
v nogavicah, zaklenjen, je popolnoma nekoristen. Vrednost
denarju dajemo mi sami. In tako
kot z vsako stvarjo na svetu lahko z njim delamo dobro ali pa
slabo. Odločitev je seveda stvar
vsakega posameznika.
Pravijo, da smo Slovenci narod,
ki zna stopiti skupaj. Kako to, da
ne znamo stopiti skupaj sedaj, ko
je okoli nas toliko ljudi, ki še za
kruh nimajo. Ko smo preprosto
pozabili na to, kaj pomeni biti
človek. Saj gre za nas vse. Mar
ne?

So dnevi, so leta in so pomladi, ko se imamo preprosto
radi, so trenutki, ko je treba
na novo začeti in so ljudje, ki
jih je treba preprosto objeti!

stran 6
Urška in Gregor
stran 7
Žan in ptički brez gnezda
stran 8 - 11
spremenili ste jim
življenje
stran 12
je Slovenija socialna
država
stran 13
vse se začne in konča pri
človeku
stran 14 - 15
razne informacije

stran 4 - 11
zgodbica “Potuj z menoj”
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Potrebujejo vašo pomoč!
L aura Ferkulj bi bila z mobilno stojko bolj samostojna
Petnajstletna Laura Ferkulj iz Lipe
na Dolenjskem potrebuje posebno
stojko s katero bi se lahko premikala po domači hiši, naslednje leto pa
tudi v dijaškem domu in tako dosegala stvari, ki jih sedaj ne more.
Laura je izredno samostojno in odraslo dekle, zaradi cerebralne paralize
uporablja električni invalidski vozi-

ček s katerim se zapelje v šolo v domačem kraju. Živi v skrbni in ljubeči sedemčlanski družini. V šoli ima
spremljevalko in je odlična učenka,
zato si želi nadaljevati šolanje na gimnaziji. Po dogovoru s fiziatrinjo dr.
Hermino Damjan je na nas naslovila
prošnjo za pomoč pri nakupu električne stojke, ki bi ji omogočila večjo
samostojnost, obenem pa pomagala

vzdrževati stanje dobre gibljivosti in
kontrole trupa. Stojka stane 5.700
evrov, zavarovalnica jo pokriva le
delno v višini 1.330 evrov, ostalo pa
naj bi doplačala družina sama.

Laurina prošnja dobrim ljudem
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Potrebujejo vašo pomoč!
Urška Novak bi rada hodila
Urškina starša si želita, da bi njuna
devetletna deklica iz Ceršaka pri
Šentilju lahko napredovala pri hoji
in samostojnosti, zato bi morala
hoditi na intenzivne tritedenske terapije, ki stanejo od 1.200 do 1.800
evrov.
Urškina nevrofizioterapevtka Petra
Timošenko pravi, da so posebne Thera Suit terapije namenjene otrokom z
motnjami v razvoju in se izvajajo tri
tedne po 2-3 ure dnevno, ter se ponavljajo na tri do štiri mesece. Zaradi
njene intenzivnosti in uporabe novih
pripomočkov je terapija res učinkovita za vsakega otroka, kar z dosedanjimi tehnikami takšnega napredka niso
mogli doseči. Zvedava Urška zaradi

težje oblike cerebralne paralize obiskuje 2. razred prilagojenega programa v OŠ Gustava Šiliha v Mariboru,
kjer ima spremljevalko. Za premagovanje daljših razdalij uporablja invalidski voziček. Pred tremi meseci je
ob opori ter s spomočjo hodulje začela tudi hoditi. Urška ima fizioterapijo
enkrat tedensko v šoli in dvakrat mesečno v zdavstvenem domu Maribor,
kar je seveda premalo. Zato jo oče vozi
še na dodatne samoplačniške fizioterapije in plavanje, kolikor pač družini
dopuščajo finančna sredstva. Ob očetovi nizki plači in mamini invalidnini
si ne morejo privoščiti še Thera Suit
terapij, kjer bi Urška intenzivno krepila mišice nog in rok ter hitreje napredovala v razvoju.

Trokolo za Gregorja
Osemnajstletni Gregor iz okolice Kranja bi
se rad vozil s terapevtskim kolesom, premagoval daljše razdalje, hkrati pa bi pridobival na kondiciji in spretnosti. Gregor
je duševno prizadet fant, ki je zbolel za levkoencefalopatijo, ima tudi epileptične napade, njegovo gibanje je okorno in oteženo. Ko
je bil Gregor mlajši je za trening gibalnih
spretnosti uporabljal prilagojeno kolo, a ga je
že zdavnaj prerasel. Sedaj bi se Gregor zopet
rad vozil z novim in večjim kolesom, a žal
kolesa na naročilnico pripadajo otrokom le
do petnajstega leta starosti. Tricikel, ki so ga
Gregorju testirali na URI–Soča, ni ravno po-

ceni, saj stane 770 evrov, kar za okrnjen družinski proračun pomeni velik finančni zalogaj. Oče zaradi bolezni prejema invalidnino,
zaposlena je le mama, zato so se za štiričlansko družino zavzeli
tudi zdravniki z Inštituta za rehabilitacijo v Ljubljani.
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Potrebujejo vašo pomoč!
Brajeva vrstica za močno slabovidnega Žana
Štirinajstletni Žan Prša iz Svetega
Jurija pri Ščavnici za nadaljevanje
šolanja med videčimi vrstniki potrebuje brajevo vrstico vredno približno 6.000 evrov.
Žan zaradi slabovidnosti pri učenju,
branju in pisanju uporablja prenosni
računalnik in elektronsko povečevalo. Žal pa se je dečku vid pred kratkim
zelo poslabšal, zato se je zanj zavzela
mobilna tiflopedagoginja Judita Jarh
iz Zavoda za slepo in slabovidno mladino Ljubljana, ki meni, da bi se moral čimpreje učiti tudi po metodi za

Ptički brez gnezda
potrebujejo botre
Otroci in mladostniki, ki živijo v Vzgojnem zavodu Kranj, so zaradi različnih
žalostnih okoliščin prikrajšani za
toplino pravega doma. Izhajajo iz zelo
neugodnih socialno – ekonomskih
razmer, zaznamovanih z boleznijo,
smrtjo, nasiljem, zanemarjanjem,
brezposelnostjo in alkoholizmom.
Za njihove osnovne potrebe poskrbi
zavod, za “priboljške”, vključevanje
v interesne dejavnosti, nakup
oblačil, obutve, šolskih potrebščin in
gledališke karte, pa ni denarja.
Kar enaindvajset jih potrebuje pomoč
in občutek, da niso sami. Prosimo

slepe, za kar pa nujno potrebuje brajevo vrstico s posebnim programom
Jaws. Žan je namreč voden kot slepa
oseba z minimalnim ostankom vida
pod 2%. Šolsko delo je postalo zelo
obremenjujoče, brajeva vrstica, ki jo je
priporočila tudi dr. Vidovičeva v ambulanti za slabovidne v Ljubljani, pa bi
mu zelo olajšala šolanje in Žanu dala
novih moči ter upanja, da zmore vse
kar hoče, saj kljub slepoti jaha, igra
harmoniko in vozi kolo. Vendar štiričlanski družini, kjer je zaposlen samo
oče, nakup drage vrstice predstavlja
preveliko finančno breme.
postanite botri ptičkom brez gnezda in jim z rednimi mesečnimi
žepninami (od 20 - 40 evrov)
omogočite vsaj malo tistega kar
se njihovim vrstnikom zdi nekaj
povsem samoumevnega.
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V NJIHOVA ŽIVLJENJA STE PRINESLI SREČO
Prenosni računalnik, darilo za enajsti rojstni dan
Tadej Banfič iz Ormoža je za
enajsti rojstni dan dobil prenosni računalnik s programom za
povečanje ekranske slike.
Sedaj ne bo več potreboval knjig,
zvezkov in učbenikov, le računalnik,
ki mu bo olajšal šolanje in odprl okno
v svet samostojnega učenja, branja
in pisanja. Tadej je presrečen, ker bo
lahko postal enakovreden svojim
videčim vrstnikom in prijateljem.
Njegovi starši pravijo, da je Tadej
močno slaboviden otrok, poleg tega
ima še spastično tetraparezo a je željan
znanja, učenja in spoznavanja vsega
novega. Prenosni računalnik mu bo
pomagal premagovati marsikatero
oviro in mu omogočil doseganje ena-

Z novim vozičkom je
Eurona srečnejša deklica
Enajstletna Eurona iz Kopra je dobila voziček na elektromotorni pogon
s katerim se bo lahko samostojno
skupaj z mamico, očkom in sestrico
odpeljala na sprehod, v trgovino ali
k zdravniku.
Na predaji vozička so donatorji prejeli
zahvalo družine v katero je mama zapisala: „Hvala vam iz srca. Veseli me,
da so na svetu ljudje, kot ste vi, ki jim
ni vseeno za stisko drugega. Z vašo

kih rezultatov kot njegovi
vrstniki. Veseli so, da kljub
hitremu in težkemu tempu
življenja obstajajo ljudje, ki
jim je mar za sočloveka.

pomočjo bo moja Eurona kljub težki
invalidnosti srečnejša deklica.“
Z novim vozičkom je namreč Eurona
postala bolj neodvisna, prav tako ji
omogoča dvig sedeža, prilagajanje
naslona za glavo, podporo za trup in
medenico, z namestitvijo sedeža pa
počivalnik. Euroni je še nabolj všeč
njegova roza barva. Pravi, da je edina deklica v Sloveniji, ki ima rožnat
voziček.
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V NJIHOVA ŽIVLJENJA STE PRINESLI SREČO
Transportni voziček za Petra iz Velenja
Sedemnajstletni Petar je dobil težko
pričakovani transportni voziček,
starega je namreč prerasel, novega
pa mu zavarovalnica ni plačala, ker
je pred dvemi leti dobil električnega.

šolo v Velenju. Mama pravi, da
je tak kot ostali najstniki, včasih
zadržan predvsem do ljudi, ki
jih ne pozna, rad ima svoj mir in
igra igrice.

Na predaji je bil Petar skupaj z mamo
zelo vesel in ponosen na svoj nov
transportni voziček, ki mu omogoča
bolj udobno in kvalitetno sedenje
tako v šoli kot doma. Z njim se lahko
pelje tudi na šolske izlete in obisk k
zdravniku, prav tako je zelo enostaven
in lahek za zlaganje v avto. Petar je bister deček, ki kljub hudi obliki kožne
bolezni pogumno premaguje vsakodnevne težave in nenehne preglede
pri zdravnikih. V šoli je odličnjak,
obiskuje namreč srednjo trgovsko

Gal je dobil negovalno
posteljo
Sedemletni Gal Majšler iz Maribora
je otrok s posebnimi potrebami in je
popolnoma odvisen od pomoči drugih.
Dopoldne je vključen v predšolski
oddelek s prilagojenim programom
pri OŠ Gustava Šiliha v Mariboru,
popoldne pa je odvisen od mamine
nege. Gal postaja vsak dan težji, zato je
dobil novo 2.800 evrov vredno negovalno posteljo VÖLKER, ki bo mami

Liljani olajšala sinovo vsakodnevno
nego, Galu pa omogočala pravilne in
udobne ležeče in polležeče položaje,
saj deček ne more sedeti. Gospod
Jernej Kusterle, zastopnik
negovalnih postelj Völker
v Sloveniji, se je
pred novim letom
odločil,
da
bo
družini podaril zelo
drago in kvalitetno
posteljo in je obljubo tudi držal. Konec
letošnjega februarja
je namreč družini

uresničil veliko željo, hkrati pa jim
oljašal in polepšal življenje, saj bodo
tako lažje premagovali vsakodnevne
ovire.

10

DOBRE novice

XII / 2012

V NJIHOVA ŽIVLJENJA STE PRINESLI SREČO
Računalniški programi za otroke
Z nakupom računalniških programov Boardmaker-Speaking Dinamically smo omogočili nadomestno
in dopolnilno komunikacijo otrok,
ki nimajo razvitega govora ali pa so
v komunikaciji zelo omejeni. Pomaga tudi tistim otrokom, ki govorijo
a imajo težave z učenjem ali pisanjem, omogoča tudi samostojno
utrjevanje snovi, pripravo prilagojenega načina spraševanja, pisanja
testov in podobno.
Dva programa za nadomestno in dopolnilno komunikacijo smo podarili
osnovni šoli Dragotina Ketteja iz Novega mesta, šoli s prilagojenim programom, ki je pred dvemi leti dobila
nekaj tehničnih pripomočkov, ki jih
sami niso znali uporabljati. Za pomoč
so prosili edino strokovnjakinjo na
tem področju v Sloveniji, logopedinjo
Neno Vovk z Inštituta za rehabilitacijo v Ljubljani. Sodelovanje je bilo zelo
uspešno. Najprej so uvedli komunikacijske knjige za posameznega otroka, individualno delo z otroci, potem
še izobraževanje za starše in učitelje.
Vendar se je izkazalo, da je potrebno
kupiti še drage programe, ki stanejo
med 500-700 evrov, kar pa tako za
starše kot šolo predstavlja prevelik finančni zalogaj.
Ti programi omogočajo izdelati program prilagojen sposobnostim in po-

tudi uvajanje nadomestne in
dopolnilne komunikacije za
vse tiste otroke, ki zaradi narave svoje poškodbe ne morejo razviti običajnega načina sporazumevanja. Novega
načina sporazumevanja se
mora naučiti tako otrok, kot
njegovi domači oziroma njegovo domače okolje. Zato
potrebujejo več programov,
ki bi jih lahko posojali otrotrebam posameznega otroka, poleg kom tudi domov, kjer bi lahko skozi
vizualne omogoča slušno vzpodbudo, daljši čas vadili in utrjevali posebej
lahko se upravlja s pomočjo enega ali za njih pripravljeno gradivo.
več stikal. Je uporaben tudi za otroke,
ki ne obvladajo miške ali tipkovnice, Logopedinja Nena Vovk pravi, da
je prilagodljiv in uporaben tudi za naj- je na trgu zelo veliko različnih kobolj prizadete otroke. S pomočjo pro- munikatorjev, stikal in programov
grama lahko otroci pripravljene vsebi- s katerimi bi otroke, pa tudi njihove
ne ponavljajo in utrjujejo. Ponavljanje starše in učitelje, naučili nadomeje vedno enako, kar je za otroke s po- stne komunikacije, a so dragi. Starsebnimi potrebami še kako pomemb- ši, šole in tudi Inštitut za rehabilitano, otroci imajo radi računalnik zato cijo si jih zelo težko privoščijo. Zato
so jim poleg naših donatorjev na
je učenje še toliko lažje.
pomoč pri nakupu programov priPrograme je dobil tudi Otroški od- skočila tudi Inštitut za rehabilitacijo
delek na Inštitutu za rehabilitacijo v in društvo Kros.
Ljubljani, da bi jih lahko posojali, ter s
tem otrokom in njihovim staršem dali
možnost, da bi pridobljeno znanje na
njihovih terapijah lahko uporabljali
tudi doma.
Na Otroški oddelek URI-Soča prihajajo na rehabilitacijo otroci iz cele
Slovenije. Del njihovih programov je
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Zgodbe našega vsakdana
Družina Peršolja iz
Celja

V petčlanski skromni, a skrbni in
ljubeči družini Peršolja živi mamica
Jolanda, oče Dominik in trije sinovi, petletni Mihael-Nik, sedemletni
Alex Luciano in šestnajstletni Marcel.
Družina živi v socialnem stanovanju
in se poleg vsakodnevnih skrbi, kako
plačati položnice, poravnati terjatve
pri Mercatorju in Adriaticu, kupiti
hrano, oblačila, sooča tudi z zdravstvenimi težavami tako pri mami, očetu
kot otrocih. Z denarno pomočjo oziroma plačili najnujnejših položnic ter
dolgov bo družina vsaj malo lahko zadihala in z radostjo pričakala novega
družinskega člana. Njihovo življenje
pa bo postalo lepše in polno upanja,
predvsem pa vere, da je nekje nekdo,
ki jim je pripravljen prisluhniti in pomagati po svoji moči ter jim želi vse
dobro.

Take in podobne zgodbe prihajajo
tudi na naš naslov, veliko več jih je
kot prejšnja leta, stiske, neplačane
položnice, skrbi in bolezen so odraz
današnjega časa. Na eni strani velika brezposelnost in nizke plače, ki
ne omogočajo dostojnega življenja,
na drugi strani pa tudi veliko manj
donacij in prostovoljnih prispevkov,
ki bi omogočili vsaj malo omiliti
stiske družin in nakupe invalidskih
pripomočkov.
Zato iskrena hvala vsem donatorjem, podjetjem in posameznikom, ki
skupaj z nami pomagate oljašati in
polepšati življenje otrokom s posebnimi potrebami. V podjetju MSD, inovativna zdravila, Ljubljana so zaposleni zbirali denarna sredstva za Eurono,
Tadeja in družino Peršolja, enako
vsoto je primaknilo tudi njihovo podjetje. Podjetje Brenntag iz Ljubljane
in Kovinostrugarstvo Jenko Franjo iz
Šenčurja sta namesto poslovnih daril
denar raje namenila za nakup invalidskih pripomočkov, podjetje EMB Bizant iz Žleb pri Medvodah, foto BONI
in številni drugi, preveč vas je, da bi
vse naštevali, pa še naprej ostajate
naši zvesti donatorji. Hvala vam tudi
v imenu vseh srečnih in bolj samostojnih otrok ter njihovih družin.
Za njih velja, vse se začne in konča pri
človeku in njegovem odnosu do tistega, ki njegovo pomoč potrebuje.

Družina
Kranja

Kranjec

iz

Najana Kranjec je nezaposlena mamica samohranilka štirih čudovitih
fantičev, ki se težko prebija iz meseca v mesec. Njeni trije sinovi so
šoloobvezni, najmlajši dveletni Luka
pa je še v vrtcu. Pravi, da se socialne
pravice iz dneva v dan krčijo, a na
srečo je njeni stiski znala prisluhniti bližnja in daljna okolica. Nekateri
so ji pomagali z oblačili ter darili za
otroke, drugi s posebno prehrano in
mlekom za najmlašega Luka, ki ima
hude alegije, tretji pa z donacijami
za poplačilo položnic in dolgov, saj
so ji grozili z rubežem. Res je vesela,
ker v stiski ni sama, hkrati pa upa,
da bo lahko dobila službo in končno
v miru ter brez skrbi dostojno živela
in svojim otrokom omogočila lepše
otroštvo.
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JE SLOVENIJA SOCIALNA DRŽAVA?
Vse se začne in konča pri človeku
Na to vprašanje v zadnjih časih išče
Razpravljal sem s prijateljem,
odgovor veliko Slovencev. Pa dvomiki pričakuje, da mu bo vesolje dalo
mo, da ga bodo našli. Ne glede na
zapisano ustavno načelo, zakone itd.
vse in je razočaran, če ni vse najboljše.
smo še zelo daleč od tega, da bi bili
Ugotovil sem, da sem sam nagnjen
prava socialna država. Mislimo, da
smo še zelo zelo daleč od tega končk drugi skrajnosti, ničesar ne pričakujem,
nega cilja.
zato sem vedno neskončno hvaležen za
Največjo krivdo pri tem nosi politika,
preproste stvari.
ki se v svojih egoističnih borbah za že
zdavnaj preteklo zgodovino z njo še
vedno ubada in ustvarja nasprotnike,
samo zaradi tega, da bi imela kaj početi oziroma da razdvajajo ljudi. Saj,
če bi se lotila socialne države, vzpostavljanja njenih funkcij, potem bi bilo
dela preveč. S tem pa se nihče noče
ukvarjati. Le toliko, kolikor se lahko
potem izprsiš z odgovori pred javnostjo, kaj si naredil.

Velika večina političnih govorov in
seveda ne smemo pozabiti predvolilnih obljub pa se vrti tako ali tako
samo okoli tega, kaj obljubljajo. Pa se
še nikoli ni našel nek politik, pa ne
samo on ampak tudi zaposlen npr. v
javni upravi, tisti, katerega delo nosi
posledice za ljludi. Pa naj bo to samo
administratorka v državni službi, na
javni upravi, občini ali pa kje drugje.
Učitelj v šoli, ki bi svoje delo opravljal
z več zavzetosti, z željo, kaj bo naredil
za druge.
Socialnost se začne pri vsakem posamezniku. V na izgled stvareh, ki z re-

vščino nimajo nobene zveze a izhajajo veliko državljanov se resnično poiz čisto preprostega človeškega odnosa čuti kot tisti kmet.
do sočloveka.
Večina ljudi, ki se iz dneva v dan
Na tem nivoju pa Slovenci pademo prebija skozi mesec in življenjske
na izpitu. Zakonodaja, ki jo spreje- stroške komaj pokrivajo ali pa jim
mamo ne sledi nekemu ustaljenemu še za te zmanjka in tonejo v vedno
toku vzpostavljanja trajnih temeljev večjih dolgovih se z naslovno trdiza blaginjo državljanov. In če bi nas tvijo oziroma odgovorom nanj še
nekdo opazoval od daleč, bi ugotovil, kako strinjajo.
da preprosto iz dneva v dan samo ekSocialnost se začne pri vsakem
sperimentiramo. Katerakoli politična
posamezniku. V na izgled stvaopcija pride na površje najprej pomete
reh, ki z revščino nimajo nobene
tudi z dobrimi rezultati prejšnje. In na
zveze a izhajajo iz čisto preprotakšnih temeljih je nemogoče graditi.
stega človeškega odnosa do soPravimo, da nam je evropa oziroma
človeka.
razvite države za vzor. In namesto, da
samo vzamemo njihove izkušnje, z
S preprostim pozdravom sosedu.
manjšo modifikacijo spremenimo na
Prinesti košaro ostarelemu iz trgonaše razmere, pa bi bilo. Ne pa da revine. Z nasmejanim obrazom na
snično izumljamo iz dneva v dan nedrugi strani birokratskega okenca.
kakšne terapije. Tako, kot tisti kmet,
Z učiteljevo dobro voljo, ko vstopi v
ki mu je politik zdravil kravo in je na
razred. S politikovo odgovornostjo
koncu poginila, politik pa je bil žaloin spremembo njegove retorike, ....
sten, ker je imel še toliko idej, kaj vse
bi lahko še na tej kravi poizkušal. In
PA SMO TEGA SPOSOBNI?

Humanitarni zavod VID že 20 let s pomočjo donatorjev, podjetij in posameznikov uresničuje izpolnjevati otroške želje predvsem otrokom, ki so zaradi socialnih, zdravstvenih in drugih tegob prikrajšani
za marsikaj v življenju. Otroci in mladostniki, ki so omejeni v gibanju in izražanju se s podarjenimi
pripomočki zopet lahko vključijo nazaj v okolje, igro, izobraževalne procese in ostale aktivnosti. Pri
svojem delu opažamo, da se v vseh teh dveh desetletjih resnično ni zgodilo nič, kar bi situacijo v Sloveniji popravilo. Iz dneva v dan je manj socialnih pravic. Zdravstveni standardi se zmanjšujejo tudi tam,
kjer bi človek najmanj pričakoval. Pri pravicah otrok. Ko takole obiskujemo otroke širom Slovenije
naletimo na resnično težke človeške zgodbe. In na žalost je ljudi, ki pomagajo premalo. Vse več je takšnih, ki samo iščejo izgovore in razloge, da pozabijo na sočloveka. Tudi to je realnost današnjega dne.

DOBRE novice

XII / 2012

13

VSE SE ZAČNE IN KONČA PRI ČLOVEKU
TEST

Prosim, če mi naredite majhno uslugo. Nič vas ne bo stalo. Za trenutek si
zamislite, da ste eden od teh ljudi, neznanih, ki jih ne poznate in o katerih
rezultatih pomoči pišemo v tej številki
dobrih novic. Eden od teh, ki so otroku omogočili, da je pripomoček, za
katerega ste prispevali tudi vi otroku
spremenil življenje.

NE. Predlagam še nekaj boljšega.

Predstavljajte si, da ste ta otrok, ki je
pomoč prejel VI. In da je danes vaš
dan. Kar naenkrat se vam je spremenil svet. Brailova vrstica, elektronsko
povečevalo ali pa nov voziček, ... so
vam spremenili življenje. Kar naenkrat niste več omejeni v pridobivanju
znanja, sami brez pomoči staršev ali
prijateljev se gibljete,... Mar ni to nekaj neprecenljivega. Nekaj, kar se ne
da kupiti.

DA, prav ste uganili. TO JE TO!

ZBIRANJE PRISPEVKOV PO DOMOVIH
V zadnjem času se je zgodilo tudi nekaj zlorab humanitarnih organizacij. Neznanci so obiskovali ljudi po domovih in od njih “zbirali
prispevke”.
PRI TEM VELJAJO SLEDEČE ZAKONSKE

DOLOČBE oziroma PRAVILA

V oddaji na POP TV “Preverjeno” je tudi naš zavod predstavil ta problem in tudi, kako se zaščititi pred zlorabami in poskrbeti, da denar, ki ga
namenite poverjeniku resnično pride v prave roke. VI imate osebo pravico preveriti. Pri sebi mora imeti vso ustrezno dokumentacijo: dovoljenje - odločbo upravne enote o kateri je obveščena tudi policija in DURS.
Poleg tega mora poverjenik imeti tudi pooblastilo organizacije s sliko.
In izročiti mora potrdilo o prispevku. Vi pa se vpišete v darovalno polo
overjeno na upravni enoti, katero ima s seboj poverjenik. In seveda imate
pravico preveriti osebo, ki je pred vami. Če dvomite, pokličite policijo.
Brez skrbi - lažni poverjenik bo takoj odšel, naš predstavnik pa bo seveda
tako kot vedno do sedaj počakal z vami na prihod policije in preverjanje.
Saj se nima kaj bati, ko pa ima vsa ustrezna dovoljenja za delo.
Posebno dovoljenje pa ni potrebno za donatorske pogodbe. Kajti tukaj se
vzpostavlja poslovni odnos med dvema pravnima osebama.

Tega se ne da prodati. Tega se ne da
kupiti. To lahko samo doživite. In v
tem je razlika med ljudmi. VSE SE

»Prijetno sem bil presenečen nad izvedbo vaše pomoči. Kako strokovno ste to naredili. Nisem si predstavljal, kaj pomeni enemu otroku spremeniti življenje. Ko ste me
vprašali, zakaj sem se odločil sodelovati z vašim zavodom ste me prepričali s tem, da
ne obljubljate ampak naredite. Da sem se imel sam priložnost prepričati o tem, da je
otrok pomoč res dobil. Želim vam, da boste tudi v drugem letu srečali čimveč takšnih
podjetnikov, obrtnikov in ljudi, ki ne bodo samo iskali izgovorov, kako ne pomagati
ampak takšnih boljših. Ki vedo, da smo vsi povezani in odvisni drug od drugega. In
če bo katerikoli podjetnik zaradi pomoči vašemu zavodu, zaradi 100 ali nekaj 100
eurov propadel potem naj že danes zapre podjetje.

TVOJE BOGASTVO NI
NIČ VREDNO, ČE GA NE
MOREŠ UŽIVATI. IN NE
UŽIVAŠ GA TAKO, DA
VOZIŠ MERCEDES, SOSED PA NEKO RAZVALINO,
AMPAK DA IMATA OBA
NEKAJ SPODOBNEGA. DA
NI PREPADA, KER PREPAD
POMENI NEVARNOST.

Hvala vam za izkušnjo in obljubim, da tudi v prihajajočem letu najdem možnost, da
enemu od vaših otrok obrnem življenje na bolje. »

ZAČNE IN KONČA PRI ČLOVEKU. TISTI TRENUTEK, KO
GA POPROSIŠ ZA POMOČ
TAKOJ IZVEŠ, KAKŠEN JE.

Sandi Češko, Dnevnik - Objektiv,
sobota 31. 3. 2012

Iz novoletne čestitke enega od slovenskih direktorjev, ki je z donacijo svojega podjetja enemu
od naših otrok spremenil življenje. povabljen je bil na izročitev

Kadar človek naredi dobro delo, ne da bi mu bilo treba se bog ozre navzdol, se nasmehne in pravi:
“ŽE SAMO ZA TA TRENUTEK JE BILO VREDNO USTVARITI SVET”
Naredite danes eno dobro delo, in jutri še enega, čeprav majhnega, a
konec meseca se vas bo spomnilo trideset ljudi, da so od vas dobili trenutek vaše dobrote. In edino to šteje.
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TALE STRAN JE NAMENJENA VAM. NAPIŠITE NANJO KOMENTAR
O TEM , KAKO VI GLEDATE NA ČLOVEKA,
KI NOČE POMAGATI DRUGIM.
Ste se kdaj vprašali, kakšen mora biti človek, da ko ga prosiš za pomoč, zaloputne vrata, ali še
huje uporabi vse kletvice ki jih pozna in se zdere nad človekom, ki ga je to vprašal.
Ena od naših bralk Dobrih novic je doživela prav presenetljiv odziv svojih sosedov v bloku. Pravi, da je bila razočarana nad njimi in da nas je morala poklicati in nam povedati, ker se ji je naša poverjenica prav smilila. Bilo pa
je takole. Pred mesecem dni je v njihovem bloku naša poverjenica zbirala prostovoljne prispevke. Vse tako, kot je
potrebno. Z vsemi dovoljenji, pooblastili itd.
“Ko sem tako sedela pred televizorjem sem zaslišala glasne besede, zmerjanje, grožnje,... Da naj izgine. Da nima
v tem bloku kaj iskati. Da naj ne fehta. Da bodo poklicali policijo. Da vsi samo kradejo. Pa tudi hujše besede.
Grožnje, da jo bodo ročno odstranili iz bloka... Šla sem na hodnik in videla vašo poverjenico, kako odhaja. Nikomur ni rekla žal besede. Povabila sem jo k sebi in ko sva se tako pogovarjali sem spoznala, da to delo kljub slabim
ljudem opravlja z veseljem. Ker ve, da s tem pomaga otrokom. In da je ze kar navajena na taksne slabe ljudi. Da
preprosto pozabi na njih, ko ji zapro vrata pred nosom. Poklepetali sva, dala sem ji prispevek in potem je odšla
naprej. Iskat dobre ljudi. Boljše kot v našem bloku. Recite ji, da ji želim veliko dobrih ljudi in se ji opravičite za
vse neprijetnosti, ki jih je doživela od mojih sosedov. Opravičite se ji v mojem imenu. Sosedje tega niso sposobni.
Resnično nisem pričakovala, da so moji sosedje takšni.«
KAKŠNE PA SO VAŠE IZKUŠNJE Z NAŠIMI POVERJENIKI?
NAPIŠITE NAM IN ČE IMATE ČAS TUDI VI Z VAŠIM
DELOM POMAGAJTE POMAGATI OTROKOM.
								HVALA!
Vaš komentar:

DOBRE novice
Postanite naš poverjenik
Zavod VID deluje na področju celotne Slovenije. Da pa se lahko še bolj približamo ljudem
potrebujemo vas. Če ste upokojenec, želite še
vedno biti aktiven, spoznavati dobre ljudi in z
delom za pomoč otrokom pripomoči spreminjanju njihovega življenja na bolje ste vabljeni,
da se pridružite. Lahko pa pomagamo tudi vam,
če so vas socialne razmere, nizka pokojnina in
dohodki prisilili v to, da komaj shajate. Z vzajemnim delom bomo pomagali drug drugemu.

Jamčimo pa vam tudi, da boste brez
posebnega šolanja postali pravi psihologi.
Spoznali boste, da preprosto vprašanje, ki
ga boste postavili sogovorniku: “Ste pripravljeni pomagati?” o njem v tistem trenutku pove popolnoma vse.
Ne tisto kar ima, kar poseduje, je po izobrazbi ali položaju, ampak po tem, kako
se bo odzval na vaše vprašanje.
ČASOPIS
DOBRE NOVICE izdaja ZAVOD V.I.D,
Planina 3, 4000 KRANJ
Tel: 04/20 139 30 Fax: 04/20 139 32
Je brezplačen časopis namenjen obveščanju javnosti o dobrodelni dejavnosti izdajatelja in drugih organizacij ali posameznikov s katerimi zavod sodeluje.

Avtorske pravice
Ta časopis in novice, informacije in vsebina, še posebej
o dobrih dejanjih se lahko svobodno kopira, povzema za
objavo v drugih medijih v kakršnikoli obliki, razširja in o
dobrih dejanjih obvešča tudi druge, vendar brez kakršnegakoli spreminjanja vsebine, krajšanja ali kakršnegakoli
drugačnega poseganja v tekst. O uporabi kateregakoli dela
iz časopisa je potrebno obvestiti izdajatelja.
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ZAKAJ NAM ZAUPAJO
DOBRI LJUDJE
ker
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pomagamo otrokom po vsej Sloveniji
za vsakim izročenim pripomočkom stoji
ime in priimek otroka, naslov,...
omogočimo otrokom samostojnejše
življenje
je vsak pripomoček prilagojen na potrebo otroka
imamo jasno zastavljene cilje
spoštujemo poslovne običaje, dogovore,
pogodbe
smo strokovni in profesionalni
naredimo, kar obljubimo
smo pomagali že nekaj tisoč otrokom
smo številnim otrokom zadnje upanje
spoštujemo naše donatorje
smo prvo pomoč izvedli že 1992 leta
o vsaki akciji pomoči sklenemo pogodbo
s starši otroka
nam zaupajo starši in otroci
ne obljubljamo ampak naredimo
...

PISMA BRALCEV
Pisma bralcev so namenjena vam. Pišite nam o tem, kaj
dobrega vam je naredil sosed, kako vam je pomagal,
kako je pomagala popolnoma neznana oseba, pohvalite,
zdravnika, terapevta ali pa popolnega neznanca, ki je naredil nekaj dobrega. Pišite o dogodkih, ki so spremenili
življenje vašega otroka na bolje.
Vaša pisma o dobrih dejanjih in vaše dobre novice bomo objavili le, če jih prejmemo z vašimi polnimi podatki, na vašo željo
pa bomo objavili samo kratice.
Anonimnih pisem in pisem, ki so namenjena kritiziranju ali
obtoževanju ne objavljamo. V kolikor boste izrecno želeli, da
vaše pismo z negativno vsebino objavimo, bo to le v primeru,
da objavimo tudi vaše popolne podatke in da v pismu podate
rešitev ali sami sodelujete pri reševanju stvari, ki jo kritizirate.
Pridržujemo si tudi pravico skrajšati pismo v primerih, ko
dolžina presega možnost objave.
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“Če se samo na zavestni ravni odločimo, da bomo nekaj
spremenili, v naši podzavest pa vlada prepričanje, ki tej
naši odločitve nasprotuje, nas bo, vse dokler ne spremenimo tega negativnega prepričanja, znova in znova vodil
“avtomatski pilot.” Gama zdravljenje je znanstveno potrjen
proces, ki bo odpravil omejujoča podzavestna prepričanja,
skrbi, strah in čustveni stres v nekaj minutah.”

Chris Walton je mednarodno priznan strokovnjak in coach na področju človekovega
razvoja in psihologije uspeha.
Je pionir psihološke kineziologije v Veliki Britaniji. Med
drugim se je izobraževal pri dr. Bruceu Liptonu in ravno
njegove raziskave so občutno povečale njegovo razumevanje vpliva naših prepričanj na našo biologijo. Chris je svoje
znanje in raziskave strnil v sistem praktičnih znanj in vaj z
imenom “Gamma Healing”.
Chris vodi delavnice Gama zdravljenja, izobraževanja za organizacije, programe coachinga ter programe treningov za
vrhunske atlete. Je gostujoči predavatelj na Business school
na Univerzi v Westminstru in iskani osrednji govornik. Je
tudi avtor knjig Gama Healing in Peak Performance in 60
seconds.
Namen Gama tehnik je izboljšati svoje delovanje na vseh
področjih in doseči osebno preobrazbo telesa, uma in
duha. Tehnika je sinteza najnovejših raziskav o delovanju
možganov, psihologije sprememb, biologije prepričanj, energijske psihologije in meridianskih tehnik.
Prvi osnutki za knjigo Gamma Healing so
nastali ravno v Sloveniji.

ENA REDKIH KNJIG, ZA KATERO LAHKO REČEMO, DA ZA
VSE, KAR JE V NJEJ NAPISANO DOBITE DOŽIVLJENJSKO GARANCIJO.
Seveda garancija velja, če znanja in tehnike iz knjige uporabljate.

ČE BI IMELI MOŽNOST ŠE
IZBOLJŠATI SVOJE PODJETJE,
OBRT, VPLIVATI NA PRODAJO, .....
“V tej zares spodbudni, zabavni ter lahko berljivi knjigi, vam Chris Walton pokaže, kako
‘programirate’ svoje možgane-um-telo in si
ustvarite uspešno življenje. Je inovativna in
nekaj, kar moramo vsi vedeti, če želimo živeti
izpolnjujoče življenje.”
“Če želite ali morate ustvariti trajne in globoke
spremembe na kateremkoli področju svojega
življenja, uporabite to knjigo. V 19 letih na
področju osebnega razvoja je bilo veliko avtorjev, ki so obljubljali sveti gral trajnih pozitivnih sprememb, ki so večinoma temeljile na
zastarelih tehnikah pozitivnega mišljenja in
motivacije. Ta knjiga izstopa med njimi, po
mojih izkušnjah je ta edina, ki v resnici izpolni
pričakovanja.”
“Ta knjiga je dobesedno spremenila moje
življenje. Imela sem zelo hud strah pred govorjenjem v javnosti, ki me je zadrževal celo
življenje. Ko sem zaključila proces spreminjanja prepričanj o strahu, se je začela moja prihodnost oblikovati v smeri poučevanja in seminarjev za javnost. Pozivam vas, da ne zamudite te
priložnosti za transformacijo svojega življenja!”

27,90
EUR +

poštnina
vam lahko
spremenijo
življenje
Korenito vam bo
spremenila vaše življenje.
Lahko jo naročite tudi pri nas in tudi s
tem pomagate otrokom. Pošljite nam
sporočilo na naš e-naslov:

dobrodelnost@zavod-vid.si
Še veliko dobrih knjig o samorazvoju
pa najdete tudi na
www.cangura.com

