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Da lahko pomagamo otrokom širom Slovenije nam ob strani stojijo
poleg posameznikov tudi številna dobra podjetja. V Jubilejnih Dobrih novicah ob naši 20 letnici pomoči otrokom Vam skupaj z njimi
čestitamo k srečnemu, zdravemu in predvsem razumevanja in sodelovanja polnemu letu, ki prihaja. Želimo Vam, da je v časih, ki so pred
nami upanje močnejše od brezupa. Da v osebi pred seboj vidite in čutite
človeka, ki je takšen kot Vi. Ima enake želje, ima enaka pričakovanja,
čuti bolečino ali pa radost... V nesreči pričakuje roko, ki mu bo ponudila pomoč. Objem, ki ga bo potolažil in mu dal vedeti, da ni sam.
Vi to lahko daste in Vi to lahko prejmete. Vi s svojim odnosom do sebe
in vseh izboljšate ta svet.
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Izdelovanje inox ograj, nadstreškov, konstrukcij, prodaja inox materialov.

Boštjan Pintar s.p., Sveti Duh 20, 4220 Škofja Loka
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KAKO MALO JE POTREBNO, …

Maskota želvica in slogan: »Kako malo je
potrebno, da se življenje obrne na bolje,«
ponazarjata bit našega delovana. Želvica, ki
obleži na hrbtu, je prav tako nemočna kot nebogljen otrok, ki zaradi drugačnosti potrebuje
pomoč. Smiselnost delovanja dobrodelnih organizacij ni v tem, da samo dajemo in s tem pomoči
potrebnega napravijo odvisnega od pomoči. Zavod VID pokaže otrokom, ki so omejeni v gibanju in izražanju, kako se zopet vključijo nazaj
v okolje, igro, izobraževalne procese in ostale aktivnosti. Otrok, ki dobi
računalnik, spet lahko piše in se uči, s pomočjo invalidskega vozička
ima možnost raziskovati svet in se družiti z vrstniki... Postane manj
odvisen in naenkrat se mu življenje obrne na bolje.

KOMU POMAGAMO?
Otrokom in mladostnikom iz vse Slovenije. Delujemo po celotnem
slovenskem prostoru, kar pomeni, da ne postavljamo pogojev, od kod
je otrok ali kakšno je njegovo obolenje. Od 1993 leta dalje, ko se je začel
projekt pomoči otrokom se je naša pomoč na različne načine dotaknila
že nekaj tisoč otrok.
KAKO POMAGAMO?
Na različne načine. Večinoma z nakupom ali doplačilom invalidskih
pripomočkov; invalidskih vozičkov, terapevtskih koles, dvigala za invalide, v zadnjem času pa se na nas obrača vedno več mladih, ki pri
svojem šolanju in delu potrebujejo prilagojene račulnalnike in ostale
komunikacijske pripomočke. Polje naših pomoči je zelo široko. Odvisno od potreb otroka, se pri pomočeh osredotočimo na popolno rešitev.
ZAKAJ POMAGAMO?
Ker številni nimajo brezskrbnega otroštva. Nobena država, prav tako
Slovenija, ne more sama zadovoljiti vseh potreb svojih državljanov.
Zato, tako kot je v navadi v razvitem svetu, računa na pomoč nevladnih organizacij. Tudi družine otrok s posebnimi potrebami si nakup
dragih invalidskih, terapevtskih in prilagojenih učnih pripomočkov
same težko privoščijo.

TRR: SI56 0510 0801 0695 309
/ A BANKA PE Kranj

Bi želeli darovati? Pomagati določenemu otroku?
Pokličite nas na tel: 04/20 13 930 in dogovorili se bomo
o sodelovanju.

BI TUDI VI RADI POMAGALI, PA …
Na Vaša vrata je nedavno tega potrkal naš predstavnik. Predstavil Vam
je delo zavoda in sklada za pomoč otrokom “izpolnimo otroške želje” ter
Vas seznanil s številnimi žalostnimi zgodbami otrok in njihovih družin,
ki jih je življenje usodno zaznamovalo z boleznijo. Povedal Vam je, da
smo številnim že pomagali, a da je še mnogo več tistih, ki še vedno čakajo na našo pomoč. Zaprosil Vas je, da tudi Vi pomagate in podarite del
sredstev, s katerimi bomo skupaj obrnili še kakšno življenje na bolje...
A mogoče dvomite v resničnost navedb. Vam na misel prihajajo izgovori, razni razlogi, da ne bi pomagali... Pokličite nas in povprašajte!
Preprosto! Odločite se in pomagajte. Tudi zaradi vas bo svet tem
otrokom lepši. Upamo, da poznate tisti čudoviti občutek, ki človeka
prevzame, ko nekomu pomaga. Odločite se za donacijo. Lahko pa
postanete tudi naš poverjenik. Stopite z nami na pot volje in dobrote,
pomagajte nam tudi s svojim delom! Včasih traja mesece, da zberemo
dovolj sredstev za nakup dragih invalidskih pripomočkov za otroke. Z
Vašo pomočjo nam bo šlo hitreje in Vaš prispevek bo presegel vrednost
zneska, ki bi ga sicer podarili samo z denarnim zneskom. Na ta način
boste z Vašim delom pomagali skleniti več pogodb in zbrati več sredstev.
POVERJENIKI ZAVODA VID
Kdo so Vidovi poverjeniki?
Pri vzpostavljanju stikov z donatorji smo se v zavodu VID odločili
predvsem za osebni kontakt – obiske poverjenikov. Na ta način donatorji informacijo o delovanju Zavoda VID in našega sklada Izpolnimo otroške želje dobijo iz prve roke, prav tako tudi odgovore na
zastavljena vprašanja.
Kako ravnati ob obisku poverjenika?
Prostovoljne prispevke in ostale oblike zbiranja sredstev na področju
Slovenije zbirajo lahko samo organizacije, ki so v ta namen pridobile
posebno dovoljenje, izdano s strani Upravne enote, na katerem področju ima organizacija sedež dejavnosti. To dovoljenje mora pri zbiranju
prostovoljnih prispevkov imeti poverjenik s seboj in ga na zahtevo
ljudi pokazati. Prav tako pooblastilo organizacije in ostalo dokumentacijo. V dvomu je zaželjeno, da ljudje pokličejo policijo in se s tem
izognejo zlorabam s strani goljufov. Na ta način obenem poskrbite, da
denar resnično pride v prave roke.

let

NAŠI NAČRTI IN CILJI:
Tudi v prihodnje bomo pomagali otrokom, ki nas potrebujejo z:
• nakupom ali doplačilom invalidskih pripomočkov
• kritjem dela stroška operacije, zdravljenja, terapij, letovanja...
• pomoč otrokom iz socialno ogroženih družin
• ozaveščanje javnosti o dobrodelnosti
• izobraževanje
• sodelovanje z drugimi organizacijami
• vzpostavljanje pogojev za delovanje nevladnih organizacij
• uvajanje novih tehnik zbiranja sredstev
• vključevanje kaznovanih oseb v program...
Pišete nam lahko na naslov:
Zavod VID, Planina 3, 4000 KRANJ
telefon: 04/20 13 930, fax: 04/20 13 932

Izven delovnega časa nam lahko pišete na elektronski naslov:

dobrodelnost@zavod-vid.si

V zavodu VID so vsi dobronamerni ljudje vedno dobrodošli, mi pa
pripravljeni na sodelovanje. Saj ne pravi zaman pregovor, da
DOBER ČLOVEK VEDNO NAJDE ČAS, NAČIN IN PRILOŽNOST
ZA POMOČ.
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ČASOPIS
DOBRE NOVICE izdaja ZAVOD V.I.D,
Planina 3, 4000 KRANJ
Tel: 04/20 139 30 Fax: 04/20 139 32
e-mail: dobrodelnost@siol.net

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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peljali do tega, da se grozote - tiste vidne
in tiste, še hujše - nevidne dogajajo. Ob
tem, ko nas prosijo starši ali pa rejniki za
pomoč, da pomagamo otrokom z invalidskimi pripomočki, sedaj prihaja k nam
tudi vedno več prošenj po tistih najbolj
osnovnih potrebah za preživetje. In ko v
prošnji napišejo, da vedo, na kakšen način pomagamo in komu, a da jo pošiljajo
v upanju, da bo mogoče kakšen donator,
podjetje le nakazalo denar in reklo naj to
namenimo za njihovo vsakdanjo stisko takrat te zaboli.

Zaključuje se še eno leto, v katerem smo
kot družba spoznali, da tako ne gre več
naprej. Kar čutili smo, kako se nabira.
Kako se v ljudeh, v njihovi notranjosti
nekaj zbuja. Upam, da se zbujajo pozitivne stvari. V prejšnji številki ste si imeli
priložnost prebrati intervju s Klemenom,
ki je imel toliko poguma in odšel pomagat tja, kjer imajo še manj kot mi. Kjer je
na vsakodnevnem krožniku (ta je tako ali
tako popolnoma prazen) najprej preživetje. In šele potem razmišljajo o tem, ali Sedaj praznujemo. Ja. Praznujemo. Ambo nanj prišlo po dolgih dneh stradanja pak brez velikih dogodkov. Govorov,
kaj hrane. Žalostno, da smo ves svet pri-

medijskega pompa itd. Praznujemo 20
let našega dela, saj je prva pomoč bila
izvedena že daljnega leta 1993. In ponavadi so obletnice obeležene s slavjem. A
ob pogledu na današnjo situacijo, vse to kar se
dogaja v naši družbi postaneš žalosten. Žalost
pride na tisto mesto, kjer bi moralo biti veselje.
Veselje, ko se človek ozre nazaj na prehojeno pot
in reče: »Resnično smo veliko naredili in ponosni
smo na to«.
Več o našem 20-letnem delu pa si preberite v intervjuju z menoj. Vsem vam pa želim da v prihajajočem letu na prvo mesto postavite dobroto. Da
tisto, kar želite sebi daste tudi drugim. Samo to in
nič več, pa bo lepše za vse.

Mojca
ELCON d.o.o.
Podjetje za avtomatizacijo, razvoj in inženiring
Ljubljanska cesta 80, p.p. 47, 1230 Domžale
T: 01 / 724 00 40, F: 01 / 724 00 42
E: info@elcon.si, W: www.elcon.si

Fotografiranje otrok,
nosecnic in družin
v
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REVŠČINA

TRKA

Vedno bolj postajamo narod brez
upanja. Iz začetnega navdušenja ob
osamosvojitvi, kako bo vse bolje,
kako bomo sami odločali o sebi,
ustvarjali prihodnost za naše otroke, jim dajemo popotnico, ki jih bo zaznamovala za vse
življenje. Svojega odraščanja se bodo naši otroci in te generacije spominjale po pomanjkanju, po prepirih okoli
tega kdo je kdaj in kje v preteklosti stal na pravi ali napačni strani. Za katere stvari v naši zgodovini je kdo bolj
zaslužen in zakaj drugemu ne gre toliko pravic, kot jih
ima sam. Spominjali se bomo po egoizmu posameznikov,

NA

NAŠA

2013
VRATA

ki so v želji imeti več kot drugi na tuj račun
grabili in jemali. V imenu neke pravne države
in vladavine prava, ki sta tako ali tako samo še
pojem s katerim politiki opletajo kot svinja z
mehom, smo pozabili na pravičnost. Na tisto
človeško in socialno pravičnost. Na tisto pravičnost, da imajo vsi pravico imeti najmanj toliko, da lahko nudijo svojim otrokom dostojno
otroštvo, šolanje, izobrazbo. Vse to bi morala
zagotoviti država s svojimi institucijami,
katere plačujemo vsi državljani. Je pa ravno obratno. Birokrati in politiki so se v
iskanju svetega grala lastne samonamembnosti, da bi obdržali svoje dobro plačano
mesto odvojili od ljudi. Revščina se dogaja
drugim, ne njim. Bodo pa humanitarne
organizacije poskrbele, da bo ljudem bolje.
In rešitev so našli v tem, da se morajo družine in posamezniki obračati na humanitarne organizacije in čakati v vrsti ter se ob
tem ponižati in izgubljati človeško dostojanstvo samo zaradi tega, da otroci ne bi bili lačni. Žalostno in sramotno
za vse nas. Za sliko, ki jo pomagamo ustvarjati otrokom.
Sliko brez prihodnosti, brez upanja, brez verjeti v pravičnost in humanost. Boste to dopustili ali pa stopili na stran
tistih, ki spreminjamo ta svet? Na vas je, da se odločite.

Potrebujejo vašo pomoč!

Štipendija za Anjo Kranjc
iz Žirov

Devetnajstletna Anja živi v skrbni šestčlanski družini, ima dve mlajši sestrici
srednješolko Ajdo in osnovnošolko Lauro ter petletnega bratca Benjamina, ki
hodi v vrtec.
Družina mora živeti zelo skromno, z dvema

nizkima plačama, oče dela kot poštar, mamica je trgovka se težko
prebijajo iz meseca v mesec. Položnice ostajajo neplačane, najstrejši dekleti ne dobivata štipendije,
v letošnjem letu so jim znižali še
otroški dodatek, za Benjamina pa
povečali plačilo vrtca. Oče Marjan
pravi, da ponoči ne more spati, saj
enostavno ne ve kako naprej.

Družina enostavno ne zmore
vsega, saj imajo podobne stroške
tudi pri Lauri in Ajdi, ki bi letos
morali na zimsko šolo smučanja
pa je predraga in si je ne morejo
privoščiti. Zato bi bila družina
zelo vesela, če bi Anja imela štipendijo, ki bi ji olajšala šolanje,
staršema pa odvzela eno skrb
manj.

Anja je v lanskem letu kot pridna
in marljiva dijakinja zaključila
Gimnazijo VIČ v Ljubljani in se
vpisala na Pravno fakulteto, v
letošnjem letu so ji ostali še trije
izpiti za prvi letnik. Med tednom
biva v Ljubljani, kje mora skupaj
s sostanovalko plačevati najemnino, potem so tu še stroški povezani s šolanjem, malico, ostalo
prehrano in mesečno vozovnico.
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Potrebujejo vašo pomoč!
Družine nimajo denarja za plačilo položnic, hrane, nakupa
šolskih potrebščin, oblačil in novoletnih daril

Stiske ljudi tako denarne kot duševne so vsak dan večje, saj se družine na Zavod VID obračajo tudi s s prošnjami
za pomoč pri plačilu položnic, nakupa hrane, oblačil, šolskih potrebščin, novoletnih daril, štipendij in žepnin.

Družina Fijolič iz Kapele po- v Novem mestu, ostala brez štipendije, ših močeh, a zaposlen je samo oče, ki
trebuje sredstva za plačilo za- s tem pa so se družini povečali stroški ima zaradi bolezni štiriurni delovni
za njeno šolanje.
čas, mami pa denarna pomoč ne pripadlih obveznosti
V štiričlanski družini Fijolič imajo
osemnajstletno invalidno Nastjo, ki
se od rojstva bori z boleznijo spinalne
mišične atrofije. Je na invalidskem vozičku, potrebna vsakodnevne pomoči
in nege ter štirinajstletno Tamaro, ki
hodi 9. razred osnovne šole. Po novem
zakonu je Nastja, ki obiskuje zadnji letnik srednje šole, smer medijski tehnik

Zaradi hčerine bolezni so se iz bloka
preselili v staro leseno hišo, ki je potrebna temeljite prenove, nekaj so že
popravili, dobri ljudje so jim pomagali
zamenjati okna, prenovili so tudi kopalnico in kuhinjo, a streha še vedno
pušča. Potrebno je kupiti nove električne radiatorje, ostalo jim je kup neplačnega dolga in položnic, grozi jim
izklop elektrike. Trudijo se po najbolj-

Družina iz okolice Ptuja potrebuje pomoč pri plačilu fizioterapij in vsakodnevnih voženj
njihovih prezgodaj rojenih
dvojčkov k različnim zdravnikom in ostalim specialistom v
Maribor ter v Ljubljano

pada več.

Obupana mama Helena pravi, da so
se znašli v težavah iz katerih ne vidijo
izhoda, sprašuje ali so si res zaslužili
toliko trpljenja in žalosti, ter se tolaži
s tem, da imajo eden drugega in upa
na malo sreče nekoč v nadaljnem življenju. Zato bi jim sredstva za poplačilo zapadlih obveznosti še kako prav
prišla.

let, najmlajši pa je star 18 mesecev.
Dvojčka sta rojena prezgodaj, po
porodu sta imela veliko zdravstvenih težav, eden od dvojčkov ima
cerebralno paralizo in hidrocefalus,
imel je štiri operacije. Drugi dvojček ima probleme z govorom, je v
postopku usmerjanja, da si pridobi
“Smo šestčlanska družina, zaposlen dodatno strokovno pomoč.
je samo mož, jaz sem iskalka zapo- Z najstarejšim sinom hodimo k logoslitve. Imava štiri otroke, od tega je pedu, z dvojčkoma pa k specialnemuu
en star 6 let in je letos začel hodi- pedagogu, logopedu, na fizioterapijo,
ti v prvi razred. Dvojčka sta stara 5 pregled v Ljubljano, okulistu in pul-

mologu v Maribor. Sinu, ki ima cerebralno paralizo pa še občasno plačamo privatno fizioterapijo, potreboval
bi jo vsaj enkrat na teden, ampak žal
ne gre. Prevozi na terapije veliko stanejo, potem so še položnice, vzdrževanje hiše, ki je potrebna obnove, kredit za hišo in to vse z eno plačo. Jaz
aktivno iščem zaposlitev, ampak jo je
v danajšnjih časih težko najti. Zelo bi
vam bili hvaležni kakršnekoli pomoči,« v prošnjo zapiše njihova mama.

Šestčlanska družina Peršolja iz
Celja se vsakodnevno spopada s
plačili položnic, saj so tako visoke,
da jim niti za hrano ne ostane.

govora tople besede in vedenja, da je
nekje kdo, ki mu ni vseeno zate. V kolikor boste morebiti tudi za našo družinico našli kakšno pomoč, bi vam
bila resnično in iz srca hvaležna,¨ zaključi misli v elektronskem sporočilu,
ki smo ga prejeli.

Mama Jolanda pravi, da si želi samo
toliko sredstev s katerimi bi lahko vsak
mesec plačali položnice, da jim ne bi
bilo potrebno več kukati v denarnico
ali jim bo ostalo še kaj za osnovne življenske potrebščine in za hrano do
naslednje moževe plače, samo to in
nič več. Pove, da prihajajo opomini
pred izklopom elektrike, deložacijo, rubežniki in da pridejo dnevi, ko
človek preprosto obupa, ko vidi same
slabe stvari in ne najde izhoda. Imata
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štiri otroke alergike, tri fantiče in nekaj mesečno dojenčico. Mama ima še
težave s hrbtenico in hude bolečine v
ledvenem delu, zaposlen je samo oče,
z nizko plačo, pa še to mu bodo znižali. Oba se zavedata, da otroke vzgajata z veliko mero ljubezni in kljub
pomankanju materialnih
dobrin živijo življenje polno razumevanja, spoštovanja in ljubezni.
“A bo že, upam, da z novim letom pride nov začetek ali pa vsaj novo upanje. Vem, da je prosilcev
veliko, žal so takšni časi,
a sem vesela Vašega od-
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Potrebujejo vašo pomoč!
Klančina in invalidski voziček za rejenko Liljano Stevanović
Dvanajstletna
Liljana
ima cerebralno paralizo in
je popolnoma
odvisna
od
pomoči drugih, ne govori,
pokretna je z
električnim invalidskim vozičkom. Že deset let živi pri
rejnici Suzani
Braniša na Drulovki pri Kranju, kjer je
našla topel in ljubeč dom. Rejnico kliče
mama, njenega moža pa oče, prav tako
ima rada njuna odrasla otroka z družinama. Je izjemno odprta deklica, zato
ji pravijo, da je njihov sonček, namreč
kamorkoli grejo povsod je v središču
pozornosti.
Rejnica pravi, da sta z možem vsa ta leta
invalidni deklici pomagala z nakupi in
doplačili vseh pripomočkov potrebnih
za njen razvoj. V letošnjem letu pa je
dobila električni voziček, s katerim je Lil-

jana postala
veliko bolj
samostojna,
a
pojavili
so se problemi pri vsakodnevnih
prevozih
do šolskega
kombija, ki
invalidne
otroke pelje
v CIRIUS
Kamnik.
Zato bi potrebovali klančino, vredno
1.860,00 EUR, po kateri bi lahko
deklico skupaj z vozičkom zapeljali v avto. Zaradi električnega
vozička so morali zamenjati tudi
avto, za nakup klančine pa je
zmanjkalo sredstev. Prav tako
nimata denarja za nakup navadnega invalidskega vozička, ki ga
Liljana potrebuje za prevoze k
zdravniku, na terapije, skratka
povsod tam kjer ni možen dostop
z električnim vozičkom. Starega je prerasla, novega, ki stane

približno 2.000,00 EUR, pa zavarovalnica ne plača, ker je dobila električnega.
“Z vašo pomočjo pri nakupu klančine in
navadnega vozička, bi nam precej olajšali
vsakodnevne napore. Najini prihodki so
precej majhni, ker sva vsa leta prenavljala hišo njenim potrebam. Po operaciji
mojega hrbta pa je moj mož ostal doma,
oziroma na zavodu za zaposlovanje, da
mi je v pomoč, ker po operaciji ne smem
dvigovati teže. Zato se obračam na Vas
s prošnjo za pomoč, da nam pri tem pomagate. Že v naprej se Vam iz srca zahvaljujemo,” je prošnjo zaključila rejnica
Suzana.

Žepnine za ptičke brez gnezd
Postanite botri ptičkom brez
gnezda in jim z rednimi mesečnimi žepninami omogočite
vsaj malo tistega kar imajo njihovi vrstniki
Se spomnite, kako lepo je kot
otrok in mladostnik živeti v varnem zavetju svojih najbližjih in
najdražjih ter imeti nekoga ob
sebi na katerega se lahko v težavah
obrneš po nasvet in pomoč. Žal
pa morajo nekateri otroci zaradi
različnih življenjskih usod živeti
daleč stran od tistih, ki jih najbolj
potrebujejo. Izhajajo namreč iz socialno ogroženih družin, ki jih je
zaznamovala bolezen, invalidnost,
nasilje in alkohol.
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V Vzgojnem zavodu Kranj jim vzgojitelji v petih stanovanjskih skupinah,
v Kranju, Črnavi, Mlaki, Stražišču in
Škofji Loki, skušajo nuditi vsaj malo
tistega, kar imajo njihovi vrstniki;
topel in ljubeč dom. Tudi v zavodu

Vid jim s pomočjo botrov že trinajst
let pomagamo olajšati in polepšati
življenje. Trenutno dvajset njihovih
otrok potrebuje pomoč pri nakupu
šolskih potrebščin, obleke, obutve,
plačilu šolskih izletov, interesnih dejavnosti in priboljškov. Nekaj podarjenega denarja pa
vzgojitelji namenijo tudi
za nagrade za dobro delo,
učenje in sodelovanje v skupini.
Postanite tudi vi botri
ptičkom brez gnezda in
jim z rednimi mesečnimi
žepninami (od 20 - 40 EUR)
omogočite vsaj malo tistega,
kar imajo njihovi vrstniki iz
urejenih in srečnih družin.
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Delamo to, v kar verjamemo in verjamemo v to, kar delamo in to že 20 let.
Kaj je tisto, kar bi ljudem
Mojca najprej rada povedala
o zavodu VID?
Mojca: Vse delo zavoda VID stremi k
temu čemur enostavno rečemo “delati dobro ljudem”. Pa tukaj ne mislim
samo na dobrodelne organizacije ali pa
humanitarne, socialne itd. Tu mislim resnično na vse. Na vsak poklic, na vsak
odnos. Pa naj bo to odnos med starši
in otroci. Med možem in ženo. Med direktorjem in zaposlenimi itd. V našem
lastnem odnosu do sočloveka se dejansko pokaže kaj in kdo smo. Ko človeka
vprašaš in ga prosiš, povabiš ali pozoveš k pomoči sočloveku dejansko ugotoviš kakšen človek je. Vse ostalo izgine.
Funkcije, lastništvo oziroma materialno
bogastvo, njegov položaj. Vse to je nepomembno. Je pa res, da se večina ljudi
danes skriva za temi lupinami in si ne
pustijo preprosto biti človek. Pozabijo,
da življenje ne izbira. Tako kot ne vemo,
kdaj bomo zapustili ta svet, bomo doživeli nesrečo ali zboleli in bomo mi tisti,
ki bomo potrebovali pomoč sočloveka.
Torej je nekako na tem razumevanju tudi nastala ideja
za zavod VID?
Mojca: Ja, zavod VID je bila dejansko
na samem začetku resnično najprej ideja. Majhna skupina ljudi je že v letu
1992 začela s pomočmi otrokom. In ker
se je pokazalo zelo kmalu, da se potrebuje organizacija, ki bi to delo lahko
opravljala profesionalno in odgovorno
se je rodil iz te skupine zavod. Nastal
je iz čiste potrebe pomagati. Že tistega
daljnega leta po osamosvojitvi smo se
zavedali, da tudi sociala ne bo več takšna, kot je bila v prejšnji državi, kjer je
bilo nekako za vse poskrbljeno s strani
države. Imeli smo slutnjo, da se bodo
razmere oziroma pravice do zdravstvenih storitev in socialnih pomoči zmanjševale. In kako prav smo imeli. Če danes primerjamo tiste čase z današnjimi
je skoraj 100% razlika. Za pripomočke,
ki so bili takrat recimo v celoti pokriti
iz zdravstvenega zavarovanja jih mora
danes družina v celoti plačati in podobno. Že takrat smo se zavedali, da bodo
na nek način najbolj na udaru otroci.
In to otroci s posebnimi potrebami. Saj
za svoje življenje potrebujejo razne pri-

DN_12_2012.indd 9

pomočke. In z razvojem tehnike in elektronike, ki resnično danes omogočajo
izdelavo pripomočkov, kateri korenito
spremenijo otroško življenje in ga olajšajo so na drugi strani ti pripomočki izredno dragi. Država vedno manj ali pa
sploh nič ne prispeva zanje in predstavljajte si, da imate nizke dohodke morate pa za otroka doplačati nekaj tisoč
EUR, da bo vaš otrok dobil recimo električni voziček, braillovo vrstico za slepe
itd. Tako rekoč misija nemogoče.
Kaj je tista osnovna usmeritev zavoda? Zakaj takšna vrsta pomoči?

li. Takrat je bila podjetniška euforija
resnično na višku. Mi pa smo izbrali
lepo staro slovensko ime Vid. To ime
je iz pravljice »Kdo je napravil Vidku
srajčico«. In resnično ponazarja bistvo
našega dela. Otroka na nek način pomagamo »obleči«. S tem, ko mu pomagamo do prepotrebnega pripomočka, ki
mu bo pomagal izboljšati življenje ali
pa mu omogočil izobraževanje itd. ga
dejansko »oblečemo« za življenje. Obenem pomeni tudi Vid-eti nekoga pomoči
potrebnega. Pomeni Voljo In Dobroto,
da z njima pomagamo.
Kako pa ljudje poznajo dobrodelnost? Vedo, kaj dobrodelnost v resnici je ali pa imajo napačno razumevanje?

Mojca: Seveda. Ravno zaradi tega vse
naše delo izhaja iz potrebe otroka. Kajti, otroci so najbolj ranljivi del družbe
in kakšna družba smo, če ne bomo po- Mojca: Predvsem si dobrodelnost ljuskrbeli zanje. Mislim, da to ni dolžnost dje povsem napačno predstavljajo. Vesamo staršev ampak vseh nas. Tisto, kar lika večina si predstavlja dobrodelnost
sem preje rekla, da moramo biti naj- kot dejavnost, ki prosjači. Po domače,
prej človek se še kako odraža ravno v kot rečemo, je dobrodelnost dejavnost
tem. Ali bo posameznik pripravljen se fehtarjenja. Kljub dolgim 20 letom kar
spomniti, da je bil tudi sam otrok. Da delam z ljudmi, se še vedno srečujem
je tudi on imel želje. Da se je veselil, s tem pojmovanjem naše dejavnosti. V
če mu je kdo pomagal. Ali pa ga spre- glavnem naše dopise, pa ne samo naše
jel v varno zavetje. Že ob ustanovitvi ampak tudi prošnje drugih organizacij
smo bili nekako daljnovidni in se nismo podjetja ali pa posamezniki jemljejo
tako kot razna društva usmerili samo v zadovoljevanje poZAKAJ NAM ZAUPAJO
treb svojih članov. Saj zavod
nima članov. Ne temelji na
ker
članih. Ampak na podpornikih
• pomagamo otrokom po vsej Sloveniji
in strankah, ki se vključujejo
v zavodove projekte pomoči. • za vsakim izročenim pripomočkom stoji ime in
Odločili smo se, da za nas ne
priimek otroka, naslov...
bo važno, v katero društvo je
• omogočimo otrokom samostojnejše življenje
otrok po svoji prizadetosti ali
bolezni včlanjen, katero bole- • je vsak pripomoček prilagojen na potrebo otroka
zen, hendikep ima. Za nas je • imamo jasno zastavljene cilje
najbolj pomemben otrok in
njegova potreba. In naša na- • spoštujemo poslovne običaje, dogovore, pogodbe
loga je da mu jo pomagamo • smo strokovni in profesionalni
izpolniti.
• naredimo, kar obljubimo
Tudi ime zavoda na
nek način opredeljuje njego- • smo pomagali že nekaj tisoč otrokom
vo dejavnost. V tistem času • smo številnim otrokom zadnje upanje
je bilo moderno, da so se za
• spoštujemo naše donatorje
imena podjetij in organizacij
izbirala angleška imena. Vse • smo prvo pomoč izvedli že 1993 leta
to je zvenelo bolj svetovljan- • o vsaki akciji pomoči sklenemo pogodbo s starši
sko. Vse pač v duhu, da bodo
• nam zaupajo starši in otroci
podjetja bolj prepoznavna v
tujini s katero bodo poslova- • ne obljubljamo ampak naredimo...
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kot: »Spet nekdo nekaj prosi, fehta«. Za
razliko od zahodnih evropskih držav in
pa predvsem ZDA, kjer je takšno delo
visoko družbeno cenjeno. Tam ga bolj
poznajo pod imenom »Fundraising«. In
predstavlja pomemben družbeni korektiv za blaženje socialnih krivic.
V Sloveniji smo na žalost zašli v
popolnoma drugo smer. Namesto, da bi
država omogočila z ustreznimi predpisi
in zakoni zadovoljive temelje za delo nevladnih organizacij jih dejansko zatira.
Davčne olajšave so tako nizke, da niso
omembe vredne. In so povsem nestimulativne za posameznike in podjetja.
Druge države dosegajo celo 10% višino
olajšave. Po drugi strani pa je pritisk ne
samo na naš zavod s strani prosilcev po
pomoči ampak tudi na druge organizacije kot so Rdeči Križ, Karitas, Unicef
in druge iz dneva v dan večji. Preprosto
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je socialnih stisk iz dneva v dan več. In v
kakšnem pogovoru ponavadi rečem, da
če bi bilo še vsaj deset takšnih zavodov
kot je naš, pa še ne bi bilo dovolj, da bi
lahko pomagali vsem, ki pomoč potrebujejo.
Po čem pa je Zavod VID najbolj znan? Kako poteka pomoč otroku?

Mojca: Mislim, da nam to vsi priznavajo, da smo profesionalni. Da je vsak
otrok za nas individualen in se njemu popolnoma posvetimo. Na prejšnji strani je v okvirčku navedeno, zakaj nam ljudje zaupajo in sodelujejo z
nami. Mislim, da je vse to bistveno in
da zaradi tega še vedno delamo. Pri
nas poteka pridobitev pomoči na sledeči način. Ko prejmemo prošnjo s strani
staršev, skrbnikov, zdravnika ali pa terapevta najprej vzpostavimo z njimi kontakt. VsakeŽelimo pa se zahvaliti tudi podjetjem, ga otroka oziroma družino
ki so nam pred novim letom stali ob osebno obiščem kjerkoli v
Sloveniji. Na ta način sem
strani:
jo že nekajkrat prekrižarila
po dolgem in počez. Tako
EMB Bizant d.o.o. Medvode
se prepričam, ali je pomoč
Brenntag Ljubljana d.o.o.
oziroma prošnja resnično
EXTRA LUX d.o.o., Ljubljana
upravičena. Po opravljeIntersocks d.o.o., Kočevje
nem obisku navežem stik
Melamin kemična tovarna d.d., Kočevje
z ustreznim terapevtom,
zdravnikom, da uskladimo
Ljubljanska borza d.d., Ljubljana
najbolj optimalno potrebo.
Merck d.o.o., Ljubljana
Potem se, če je potrebno
Keko oprema d.o.o., Žužemberk
opravijo meritve oziroma,
IMP, d.d. Ljubljana
kakšen pripomoček je za
Mercator d.d., Ljubljana
tega otroka najbolj primeKrka d.d., Ljubljana
ren. Pridobimo predračuKovinostrugarstvo Jenko Franjo s.p., Šenčur ne in potem, ko se zbere
Monicolor, d.o.o. Kranj
dovolj sredstev za plačilo
Monicolor Murska Sobota d.o.o.
pripomočka tega plačamo
Lions klub Maribor
in izročimo otroku v upoLions klub Maribor Piramida
rabo. In na takšen način so
bile izvedene vse pomoči
Lions klub Maribor Zarja
od prvega dneva zavoda pa
Odvetniška Zbornica Slovenije
do danes. Takorekoč se pri
Obrtna zbornica Ljubljana Moste-Polje
nas ve za vsak pripomoček,
Občina Šentilj
kdo ga je dobil, kje živi itd.
HC Hidromontaža d.o.o., Maribor
Tudi danes lahko kakšni neNasmeh d.o.o., Kranj
jeverni Tomaži na licu meObčina Gornji Petrovci
sta preverijo, ali je recimo
Družina Debeljak, Šenčur
Darko resnično dobil eleABC Jernej Kunsterle s.p. Podbrdo
ktrični voziček, Ali je slepi
Tinex, d.o.o. Šenčur
Jožko resnično dobil preAsatrans d.o.o., Kranj
nosni računalnik z Braillovo vrstico, ali v Pesnici
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pri Mariboru resnično stoji dvigalo in
ga Kristijan uporablja.... Takšen odprt
in konkreten način pomoči dejansko zagotavlja, da vedno lahko položiš račune
na mizo. Vse te stvari pa tistega, ki noče
pomagati ne bodo nikoli prepričale. Takšen človek bo vedno iskal izgovore in
vzroke, da mu ne bi bilo potrebno pomagati sočloveku.
Kako pa na delovanje zavoda
in drugih organizacij vplivajo razne afere?
Naj se navežem na prejšnji odgovor. So
posamezniki, ki bodo vedno iskali razloge - upravičene ali pa tudi ne - da
jim ne bi bilo potrebno pomagati. Nekateri pa v svoji vnemi celo želijo škoditi. S tem se vsakodnevno srečujejo tudi
naši poverjeniki. Si lahko predstavljate,
da prijazno pozvoniš na kakšna vrata
in človeka, ki ti odpre poprosiš za pomoč otrokom on pa te v tistem trenutku
nahruli. Zlije nate vse bes. Vse lastne
frustracije. Te pošlje recimo pred parlament, ali pa, da naj Janša, Pahor pa
Jankovič in drugi iz parlamenta dajo
denar. Da to ni njegova stvar. In da on
že ne bo pomagal. Ker je pri njem vse
v redu. Da so njegovi otroci zdravi itd.
Ljudje so preprosto v iskanju izgovorov
zelo inovativni. Prelagajo odgovornost
na druge sami pa nebi naredili prav nič.
Enako je tudi v številnih podjetjih. Ko
preprosto že pošto ustavi tajnica in jo
vrže v koš.
Vse afere, ki so se zgodile, so
dejansko zelo škodile nam in tudi drugim humanitarnim organizacijam. Vendar ali si predstavljate svet brez humanitarnih organizacij. To bi bil svet kaosa
in še večje človeške bede in trpljenja.
In kakršnekoli afere so že bile, to niso
afere recimo Rdečega križa, pa Unicefa
in katerekoli druge organizacije. Posameznik v tej organizaciji je naredil
napako, zlorabil položaj, posledice pa
mora potem trpeti nič kriva organizacija. To je tako, kot da bi recimo zaradi
nekaj duhovnikov, ki so zlorabili otroke vse metali v isti koš. Poznam in tudi
sodelovali smo s številnimi duhovniki.
Čudoviti posamezniki, ki so vložili vso
svojo energijo, da smo določen projekt
pomoči speljali skupaj. Sodelovali smo
s številnimi drugimi organizacijami in
skupaj pomagali otrokom. Brez našega
skupnega dela bi tisti otrok, družina še
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danes živela v pomanjkanju. Priložnost
sem imela spoznati čudovite ljudi, prostovoljce iz drugih organizacij ki z vso
predanostjo in srcem pomagajo tistim,
ki pomoč potrebujejo.
Zvračati krivdo na humanitarno organizacijo za napako posameznika
je tako, kot recimo za vsako krajo obdolžiti vse Rome. Za vsako kriminalno
dejanje na področju gospodarstva, ki
so jih storili npr. Hilda Tovšak, Kordež,
Zidar itd. okriviti in v isti koš metati vse
direktorje. To bi bilo skrajno nepošteno.
Osebno poznam in sem sodelovala s številnimi direktorji, ki se zavedajo, da če
od družbe nekaj dobijo ji morajo potem
tudi vračati. Saj so tudi humanitarne
organizacije na nek način uporabniki
oziroma potrošniki njihovih storitev.
Najboljši odgovor je podal Klemen, ki je s Tomom Križnarjem šel pomagat ljudem v Darfur. Rekel je, da bi
svojemu otroku zelo odsvetoval delo v
kakršnikoli humanitarni organizaciji na
nevarnih področjih, kajti šele tam uvidiš, kako je to delo nevarno in obenem
premalo plačano. Spoznal je njihovo
delo na terenu v stalni prisotnosti z nevarnostjo in strahom ali boš naslednjo
minuto še živ, ali bo tvoje vozilo zapeljalo na mino itd. Mislim, da je malo
ljudi takšnih, ki to zmorejo in presežejo
s pomočjo drugim sami sebe.
In že smo pri denarju. Kaj dejansko denar pomeni v delu
humanitarne organizacije?
Mojca: Lahko bi rekla takole: »Nobeno
kosilo ni zastonj«. Vedno ga mora nekdo plačati. Enako je tudi z invalidskimi pripomočki za naše otroke ali pa za
prehranske pakete Rdečega Križa. Za
cepivo, ki ga UNICEF uporabi za cepljenje itd. Brez denarja ta svet preprosto ne obstaja. Denar je v svojem bistvu
samo ničvreden papir. Šele mi mu damo
tisto vrednost, ki jo ima. Predvsem pomensko. Tako kot nož lahko predstavlja
smrtonosno orožje ali pa nek predmet, s
katerim lahko razrežeš hlebec kruha in
ga razdeliš lačnim ljudem. Z denarjem
lahko delamo dobre stvari ali pa tudi
slabe. Od človeka je odvisno, kaj bo z
njim počel. In nič narobe ni, če ima posameznik veliko denarja. Seveda, če je
njegovo bogastvo posledica njegovega
dela, znanja in poštenega načina. Če pa
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njegovo bogastvo temelji na zlorabah,
kraji ali pa celo izkoriščanju ljudi potem pa je ta njegov denar umazan.
Ljudje smo tisti, ki mu dajemo
tisto vrednost, ki mu jo želimo dati. In
ko kupimo otroku pripomoček dejansko
strošek nakupa tega pripomočka pomeni določeno količino denarja, ki smo
ga morali zbrati. A tisto, kar smo s tem
denarjem storili, to pa je neprecenljivo.
Nisem še uspela spoznati človeka, ki bi
mu denar pomenil več kot zdravje. Ki bi
mu denar pomenil več kot to, da lahko,
ko zjutraj vstane, odpre oči in zagleda
ob sebi nekoga, ki ga ima rad. Takrat,
ko pride v tvoje življenje bolezen ali pa
nesreča mi verjemite, da vse tisto bogastvo, hiše, dobri avtomobili, poln bančni račun ne odtehtajo zdravja.
Do vseh anomalij v Sloveniji na
kateremkoli področju življenja je prišlo
predvsem zaradi tega, ker preprosto nimamo tradicije. Nimamo tradicije podjetništva in privatne lastnine. Nimamo
tradicije dobrodelnih in humanitarnih
organizacij. To tradicijo sedaj ustvarjamo na naših napakih in se je učimo.
Namesto, da bi prevzeli vse dobre izkušnje iz sveta in to uporabili. Na ta način
bi hitreje prišli v družbo, kjer bi bil posameznik resnično cenjen, ne pa, da je
samo »potrošno blago«. Ko ga politiki
potrebujejo, takrat ljudem obljubljajo
marsikaj. Potem pa nanj pozabijo.

Kako pa danes družba,
podjetja in posamezniki
sprejemajo vaše delo?
Mojca: Tako, kot vse stvari v življenju.
Če se omejim na podjetnike, direktorje, tiste ljudi, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo nekateri še kako
razumejo naše delo. Nam priznavajo
ves vložen trud. Priznavajo nam profesionalnost. Saj je potrebno tudi dobrodelno organizacijo voditi popolnoma po enakih načelih kot podjetje.
Nekateri ljudje jih sprejemajo in razumejo. Drugi zopet ne.
In tako, kot velikokrat rečem,
da zastonj kosilo ne obstaja, ne obstaja tudi dobrodelna ali humanitarna organizacija, ki bi lahko delovala
brez stroškov poslovanja in delovanja. Res je, da si veliko ljudi predstavlja da recimo 100 EUR ki jih poda-
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rijo v celoti dobi otrok. Ampak otroku
oziroma družini denar v tem primeru
nič ne pomeni. Za njih in otroka je
pomemben npr. električni voziček. Ne
pa denar. Denar je samo sredstvo, s
katerim smo mu omogočili pridobitev
nečesa zanj do tistega trenutka nedosegljivega. In za nek električni voziček ali pa dvigalo se je potrebno zelo
potruditi, da zbereš skupaj več desettisoč eurov.
Enkrat sem zasledila na internetni strani ene od slovenskih organizacij, da oni pa popolnoma vse
kar dobijo podarijo naprej. Ker sem
želela izvedeti kako to njim uspeva
sem jih poklicala. Kajti, tudi mi v zavodu bi želeli delovati brez stroškov
in popolnoma vse razdeliti otrokom.
Ampak sem bila razočarana. Sami
so mi priznali, da se bojijo, da bodo
izgubili ves denar, če bi priznali, da
imajo stroške z delovanjem. Ravno
takšen način ustvarja nezaupanje do
dobrodelnih organizacij.
Pri nabavi enega od pripomočkov najprej svoj lonček pristavi
država s svojim davkom. Ta je v večini
primerov 20 %. To pomeni, da si država najprej vzame svoj delež. Ostali
denar je namenjen naprej podjetju, ki
je pripomoček uvozilo. V njihovi ceni
je torej všteta tudi njihova provizija,
stroški, plače zaposlenih itd. In seveda tudi cena proizvajalca, ki je v
svojo ceno ravno tako vključil svoje
stroške, nabavo materiala, dobiček
lastnika itd. Se pravi, da so vsi pristavili svoj lonček in tisti, to je dobrodelna organizacija, pa naj bi naredila
vse brezplačno. Ravno tako ima stroške s telefonom, najemnino, elektriko
in ostalimi stroški poslovanja. Ampak
ne. Dobrodelna organizacija bi morala delati brez stroškov. In potem se
včasih zgodi, ko kakšno podjetje reče,
da pa bodo oni pokrili celotno ceno
nabave pripomočka. In potem pokrijejo oziroma plačajo tisto ceno, ki jo
je postavil prodajalec pripomočka,
vse delo humanitarne organizacije
pa ne prizna. Takšen podjetnik nima
niti osnovnega poznavanja poslova-
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nja. Na eni strani priznajo vse stroške tistih podjetij in posameznikov,
ki so sodelovali v procesu nastanka
invalidskega pripomočka. Priznavajo celo državi njen del. Ne priznajo
pa dela humanitarne organizacije in
vsega njenega vloženega truda, da se
pomoč izpelje in izvrši.
Najpomembnejše je spremeniti odnos do našega in dela drugih
humanitarnih organizacij. Kajti, tudi
mi smo del te družbe. In ves denar, ki
ga pridobimo dejansko vrnemo nazaj
v družbo. V gospodarstvo, ki ga na ta
način tudi mi podpiramo. Iskreno bi
želela, da mi tisti, ki dvomijo v delo
humanitarnih organizacij pojasnijo,
kako bi morali delati. Pa ne samo s
pripombami v stilu: “Jaz mislim takole, pa takole itd”. Ne! Pridi! Vključi se v naše delo in nam pomagaj, da
bomo še bolj uspešni. V vseh 20 letih takšnega še nismo uspeli najti. V
glavnem se ljudje na ta način skušajo
izogniti našim argumentom, za katere nimajo nobenih pravih izgovorov.
In potem iščejo vse mogoče napake
in razne afere jim še danes, po toliko
letih pridejo prav.
Je lepo, da vam zaupajo?

Mojca: Seveda, to je tisti najlepši

občutek oziroma nagrada, ki jo lahko dobiš za svoje delo. Pa ne zaradi
tega, da bi zbiral priznanja in nagrade. Ampak pomenijo samo potrditev
tistega, da delaš prav. Da to kar delaš nekomu koristi. In pri tem svojem delu mi največ pomeni zahvala
otroških oči. Včasih je prav žalostno,
ko vidiš, da se ti otrok zahvali za pripomoček, s katerim se bo lahko učil.
Hodil v šolo ali pa postal bolj samostojen. Da si ta otrok ne želi ne vem
kakšnih igrač in vsega tistega, kar
imajo zdravi otroci vse polno. Želi si
nekaj, kar mu bo omogočili tisto, kar
je drugim ljudem samoumevno.
Na terenu, ko obiskujem otroke po celotni Sloveniji sem spoznala
številne posameznike, družine, pro-
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stovoljce in organizacije, ki resnično
nesebično pomagajo. To je tisti duh
sodelovanja, ki ti vrača vero v človeka in na podlagi te vere potem pozabiš na vse tiste slabe izkušnje, katere
si dobil od slabih ljudi. Ko doživim,
da družina, katera komaj živi iz dneva v dan z veseljem pokloni v zahvalo, recimo kozarec vloženih gob katere so sami nabrali, samo zato ker jim
je nekdo pomagal, ker je nekdo prisluhnil in pomagal njihovemu otroku.
In se še oproščajo, ker se čutijo dolžne na nek način vrniti dobroto, ki so
je bili sami deležni. Takšne izkušnje
in pa številne narisane in napisane
zahvale otrok, njihove risbice, čestitke pomenijo veliko več, kot vsa tista
uradna priznanja, ki smo jih dobili za
naše dolgoletno delo. Prostori zavoda so preprosto premajhni, da bi lahko uokvirili vse zahvale. Da bi obesili
vse slike iz izročitev. To dobro delo
in vse to je preprosto nekaj, kar nam
nihče ne more vzeti. Vse to je bilo narejeno za slovenske otroke. Skupaj s
številnimi dobrimi ljudmi.
V čast pa si štejemo tudi priznanje, ki so ga nam izkazali v časopisni hiši Dnevnik. Pred leti so sami
vodili akcijo v Nedeljskem dnevniku
»ISKRICA«. V nekaj akcijah smo
skupaj sodelovali z gospo Mavričevo
in sedanjim novinarjem Kranjcem, ki
piše za Iskrico. Ker dejavnost gospodarske družbe ni dobrodelna oziroma
je ne sme opravljati so prosili nas,
če ta del prevzamemo mi. In vsa tista poročila, ki jih tedensko vidite in
berete v Nedeljcu so pripravljana in
vodena pri nas.
Prejeli pa smo seveda tudi
priznanja za Donatorja leta. Zahvale številnih društev in organizacij, ki
smo jim pomagali ali pa smo skupaj
pomagali pomoči potrebnim. To je tisto kar največ šteje. Da za seboj pustiš dobro delo in dobra dela. Samo
to je nekaj vredno. Vse ostalo je minljivo. Upam, da bomo lahko nekoč v
prihodnosti izdali brošuro, kjer bomo
lahko predstavili naše delo še bolj
podrobno in ubenem poučno.

2013
Težko je povedati na tako
malo prostora dolgoletne
izkušnje a kaj bi bil zaključek?
Mojca: Toliko je še stvari, ki bi jih
rada povedala. A je premalo prostora
in preveč čudovitih trenutkov, ki sem
jih doživela z dobrimi ljudmi. Predvsem upam, da bomo še dolgo skupaj
s številnimi dobrimi ljudmi. Da bomo
s tistimi, ki ne bodo iskali izgovorov,
še naprej delali dobro otrokom po
Sloveniji. Kajti, tako enostavno je
biti dober. Trenutek oziroma dejanje
ali pa denar, ki si ga namenil zato,
da nekomu polepšaš življenje ne odtehta neprecenljivega občutka zadovoljstva, ki ga dober človek občuti,
ko je nekomu nesebično pomagal. In
mislim, da je to tisto, kar najbolj šteje
v življenju. In zato vam v letu ki prihaja želim samo to, da bodite človek
za človeka. Vse ostalo bo potem samo
prišlo. Hvala vsem, ki ste bili z nami
dolgih 20 let in upam, da bomo še naprej delali dobro. Hvala in srečno.

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.
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knjige z doživljenjsko garancijo

27,90 EUR

19,90 EUR

29,90 EUR

Format: 235 x 165 mm, 204 strani

Format: 235 x 165 mm, 138 strani

Format: 235 x 165 mm, 204 strani

35,90 EUR

Format: 235 x 165 mm, 360 strani

ČE BI IMELI MOŽNOST ŠE IZBOLJŠATI SVOJE PODJETJE, OBRT, VPLIVATI NA PRODAJO, NA VAŠE LASTNO POČUTJE, ZDRAVJE, ODNOSE ...

BI SE ODLOČILI ZA MOŽNOST SPREMEMBE?

PREDSTAVLJENE KNJIGE
so odlično novoletno darilo. Z njimi spremenite svoje
življenje, povečate dobiček
podjetja, sposobnosti vaših
zaposlenih itd. PODARITE JIH

PRIJATELJEM, SODELAVCEM.
IN TUDI NA TA NAČIN PRISPEVAJTE ZA POMOČ OTROKOM
33,90 EUR
S POSEBNIMI POTREBAMI.
Format: 230 x 145 mm, 408 strani
IZDANE SO BILE Z NAMENOM
PRINAŠATI BOLJŠE ŽIVLJENJE
BRALCU IN S TEM TUDI TISTIM OTROKOM, KI POTREBUJEJO VAŠO POMOČ. KORIST JE TOREJ OBOJESTRANSKA.

VSE mine. Bonboniera se poje, šopek ovene, aparat se pokvari, a znanje, kot je rekel grški filozof, vedno nosimo s seboj, in nikoli ga ne moremo izgubiti.
Vrednost teh knjig ni v papirju, ampak v vsebini, ki je večna.
Ne glede na to ali ste mladi ali stari, se ukvarjate s poslom, ali
pa ste samo zaposleni pri nekom, kvaliteta vašega življenja in
vse kar spada zraven se vam bo dvignila. Postali boste drug
človek. To vam garantiramo. Seveda, če to hočete.

•
•
•
•

Prebrali ste veliko knjig iz področja osebnega razvoja in mislite, da vse
veste? Zmotili ste se… PREBERITE TE!!!... Praktične, jasne, žive, koristne za izkušene iskalce na poti osebnega razvoja in učinkoviti vodiči
za tiste, ki na to pot šele gredo. Ene in druge lahko privedejo na želeno
destinacijo!
Knjige so napisane v obliki, v kateri so pisane zdajšnje knjige, iz tega
in analognih področij v svetu. Toda za razliko od večine njih iz vsake
strani teh knjig izvira moč in emotivnost avtorjev, demonstrirajoč njihovo nesporno kompetentnost in osebno izkušnjo, vezano na tisto, o
čemer pišejo. Berejo se s svinčnikom v roki in z dvema prstoma na
čelu, saj so predvsem mape in vodiči za življenjska potovanja vsakega,
ki jih bo bral.
In hkrati kažipoti in pozivi, da se gre po poteh lastnih vizij, ciljev in
odločitev, z lastnimi močmi in hitrimi koraki pod budnim očesom
pristojnega trenerja. če želite ali morate ustvariti trajne in globoke
spremembe na kateremkoli področju svojega življenja, uporabite te
knjige. V vseh 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. Te knjige izstopajo med njimi in so edine, ki v resnici izpolnijo pričakovanja. Pravi človek bo cenil njihovo vsebino in vrednost, ki
jo dajejo za osebni razvoj.

POGOJI ZA UVELJAVITEV GARANCIJE!

Obstajati morajo dokazi, da ste knjige uporabljali. Zapiski ob vsebini, podčrtane misli itd. Knjige morajo biti rabljene.
Ob knjigah morate predložiti “rešene domače naloge”, ki so podane v knjigah.
Predložiti morate dnevnik, ki ste ga pisali ob uveljavljanju sprememb in znanja v vaše življenje.
Potrebno je, da opišete, kaj konkretno ste naredili, da bi dosegli
tisto, kar želite, z uporabo znanj, tehnik in vaj v teh knjigah in kaj
je manjkalo, zaradi česar niste uspeli.

DN_12_2012.indd 15

Korenito vam bodo
spremenile vaše življenje.

Lahko jih naročite tudi pri nas in tudi
s tem pomagate otrokom. Pošljite nam
sporočilo na naš e-naslov:

dobrodelnost@zavod-vid.si
ali telefon: 04 20 139 30

Še veliko dobrih knjig o samorazvoju
pa najdete tudi na www.cangura.com
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