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- preventiva
- ustni higienik
- estetska stomatologija - fiksna protetika
- snemna protetika
- oralna kirurgija
- implantologija
- endodontija
- parodontologija
- lasersko zobozdravstvo
- lokalni zobni rentgen
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Agencija za Svetovanje,

d . o . o . , S l o v e n i j a Izterjavo, Posredovanje

Janez PONGRAC -

GSM: 00386 41 630 252

Dunajska cesta 156 - 1000 LJUBLJANA - SLOVENIJA
Tel.: 00386 1 588 14 70
Fax.: 00386 1 588 14 71
e-mail: pongrac@astop.si

Izdelava transportne in komercialne embalaže

Janez Rženičnik s.p.

Tel.: 01/7237 890
Tel./Fax: 01/7238 523

Steletova 5, 1234 Mengeš
Korenova c. 5, 1241 Kamnik
pako@t-2.net

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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VR-elektronika, d.o.o.
Pod Hruševco 48F, 1360 Vrhnika, Slovenija SI
www.vr-elektronika.si
e-mail: vr.elektronika@siol.net

Družba za revidiranje in svetovanje d.o.o., Ljubljana

in-revizija@in-revizija.si
www.in-revizija.com

Slovenija
Tržaška cesta 134
1000 Ljubljana
tel. + 386 1 439 83 90
fax. + 386 1 439 62 08

Resnično
bogastvo
človeka je
dobro, ki
ga stori na
tem svetu.
Majhne
stvari
včasih ne
pomenijo
veliko ampak
pomenijo
vse.

SPECIALIZIRANA
TRGOVINA
ZA STREŠNE KRITINE

OBEN-AUF d.o.o.,
Šlandrova 4c, Ljubljana-Crnuce
T: 01/561 32 39
F: 01/537 14 36
G: 031/891 321
W: www.obenauf.si
W: www.obenaufarhitektura.si
v

v

PE Maribor:
Tržaška cesta 23
T: 02/613 01 00
F: 02/613 01 01

•
•

ZAKAJ NAM LJUDJE ZAUPAJO

•
•
•
•

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...

DOBRE novice
UVODNIK
»Sreča je srečati prave ljudi, ki v tebi
pustijo dobre sledi«, je zapisal Tone Pavček. Kako kratko, enostavno a pomembno sporočilo vsem nam, ki v teh turbulentnih časih iz dneva v dan ne vemo
kam nas bo zanesla pot. Pa ne samo kot
posameznika. Ampak celotno državo, ki
nam kroji usodo. In kamorkoli pogledamo, odpremo časopis, poslušamo radio
in televizijo, povsod samo negativnosti. Strah in prestrašenost sta se naselila
v ljudi. Tisti, ki smo jim zaupali, da nas
vodijo. Tisti, ki smo jim dali naš glas na
volitvah, si sedaj jemljejo pravico, da ne
delujejo po volji ljudstva. Ne delujejo v
naše dobro. Pozabili so, zaradi koga so
tam kjer so.
Na našo srečo in srečo otrok naši donatorji tega niso pozabili. Kljub občasnim
težavam, nam stojijo ob strani. Mogoče svojo donacijo ali pogodbo izpolnijo
malo kasneje, kot so obljubili. A to naredijo. Saj, če on ne bi izpolnil obljube, pa
drugi, pa tretji, bi otrok ostal brez pripomočka.
Iz dneva v dan se trudimo, da kljub temu,
da se možnosti ljudi za pomoč drugemu
zmanjšujejo, iščemo dodatne možnosti,
kako zagotoviti dovolj denarja, da bomo
plačali pripomočke in storili tisto, kar
smo obljubili. In to je tako enostavno.
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Samo storiš tisto, kar si obljubil. Nič več
in nič manj. Ne pa, da takrat, ko nekoga
potrebuješ obljubiš med in mleko, potem pa pozabiš na svojo obljubo. In to je
neprekinjena veriga. Ko vsak člen stori
tisto, kar mora, je veriga trdna. Ko potrebujejo politiki nas volilce, so jih polna usta obljub. V svojih predstavitvah bi
jim lahko zavidali umetniki in slikarji, ki
so iskali popolnost v svojem izražanju,
a so se očitno učili pri napačnih ljudeh.
Morali bi priti v šolo k slovenskim politikom. Ti bi jim vsekakor znali pokazati,
kako naslikati najlepšo prihodnost.
Kot nove možnosti, ki jih iščemo, kako
najti nove donatorje, dobre ljudi, smo v te
Dobre novice vključili dva obrazca. Eden
je po starem imenovan trajnik na tekočem računu. Sedaj se mu po novem reče
Soglasje za direktno bremenitev SEPA in
pa obrazec za namenitev dela dohodnine
našemu skladu za pomoč otrokom oziroma izpolnjevanje otroških želja.
V času nastanka te številke časopisa nas
je presenetila vest, da se zapira prvi zavod v Sloveniji, ki je bil namenjen terapijam po nezgodni poškodbi glave ZARJA.
Pri njegovem nastanku smo sodelovali
tudi mi pred 20 leti. Sedaj pa zaradi neumnosti državnih organov in birokratske
slabovidnosti zaprejo nekaj, kar je tudi v
svetovnem merilu sporočalo, da v Sloveniji imamo voljo in sposobnost izvajati

ČASOPIS
DOBRE NOVICE izdaja ZAVOD VID,
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.

visoke in vrhunske terapevtske programe. V naslednji številki bomo nekaj več
napisali tudi o tem.
Me pa veseli podpora in spodbudne besede naših donatorjev in popolnoma
neznanih ljudi, ki so nam, ko so videli
našo jubilejno števiko ob 20 letnici dela
sporočali dobre želje in nas bodrili, naj
delamo dobro še naprej. Veliko jih je bilo
presenečenih ob tem, da delamo in osrečujemo otroke res že dolgih 20 let. In
kako čas beži ob tem našem srečevanju
pri dobrih dejanjih.
Želim vam, da srečate vsak dan tiste prave ljudi in da boste tudi vi tisti pravi, ki
ga bo nekdo srečal in boste v njem pustili
dobre sledi.

Mojca

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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KAKO MALO JE POTREBNO, …

Maskota želvica in slogan: »Kako malo je
potrebno, da se življenje obrne na bolje,«
ponazarjata bit našega delovanja. 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 računalnike 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.

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

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

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.

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@zavod-vid.si

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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V NJIHOVA ŽIVLJENJA STE PRINESLI SREČO
Slabovidni Marko se bo lažje učil, bral in pisal
Dvanajstletni Marko Zebec iz Zavča
je dobil prenosni računalnik s programom za povečavo ekranske slike.
Marko je za svoja leta zelo resen in
odgovoren fantič, obiskuje 5. razred
OŠ v Cirkulanah, v razredu je 11
otrok in so s sošolci pravi prijatelji.
Zelo rad ima matematiko in športno
vzgojo, rad igra nogomet, šah in riše.

šolsko in domače delo,
učiteljica mu posebej
pripravi in poveča snov,
a gre vse bolj počasi, saj
deček pri učenju ne
more uporabljati knjig
in delovnih zvezkov.
Za elektronsko lupo
pa pravijo, da je še prezgodaj, ker bi mu radi
ohranili vid. Markovi
Marko je otrok s posebnimi potrebami, starši, učitelji ter stroima samo 16 odstotkov vida ter govorno kovnjaki v Zavodu za slepo in slabojezikovno motnjo. Veliko časa porabi za vidno mladino so predlagali prenosni
računalnik, ki bi dečku omogočil lažje
učenje, vendar ga štiričlanska družina
sama ni mogla kupiti. Mamica je po
rojstvu Marka zaradi številnih obiskov
pri zdravniku in v bolnici ostala brez
službe, potem je Marko dobil še sestrico Nežo, ki je letos začela obiskovati 1.
razred. Pred kratkim pa je brez službe
ostal tudi oče. Zato je podjetje Bizant
iz Medvod prijazno prisluhnilo njihovi

Dedo iz Kočevja ima
nov stolček in akumulatorja za voziček
Dedo končno lahko sedi v udobnem
posebej prilagojenem stolu, ne samo
v šoli, ampak tudi doma za mizo,
kjer se lahko enakovredno druži z
ostalimi člani družine. Prav tako
se z novim akumulatorjem lahko
brezskrbno in neomejeno potepa
po domačem kraju in vozi v šolo
Šestnajstletni Dedo ima težko
obliko cerebralne paralize, težko
govori in obiskuje šolo s prilagojenim programom kjer ima enkrat tedensko fizioterapijo. Deček v šoli uporablja poseben
stolček za nameščanje, doma
ga nimajo, ker je starega prerasel, novega pa zavarovalnica ne plača, po 15. letu starosti mu
namreč ne pripadajo več pripomočki
iz sredstev zdravstvenega zavarovanja.

Stolček za sedenje skupaj z dodatki;
mizico, naslon za glavo, pasovi za
telo in podvozje za
lažje

stiski ter jim kupilo računalnik s programom za povečanje ekranske slike s pomočjo katerega bo lahko Marko samostojno
pisal učno snov, reševal naloge in se lažje
učil. Starši pravijo, da je sedaj lažje, njihov
deček je srečen, hitro se uči rokovanja z
njim, kmalu pa mu bodo lahko odprli
tudi okno v svet elektronskih knjig in učbenikov. Doseganje enakih rezultatov kot
njegovi vrstniki. Veseli so, da kljub hitremu in težkemu tempu življenja obstajajo
ljudje, ki jim je mar za sočloveka.

premikanje stola, Dedu omogoča
pravilno sedenje in preprečuje deformacije. Fant namreč ne zmore
sedeti na običajnem stolu, podarjeni - »Zupanov stol« pa je
nastavljiv in prilagodljiv
njegovi velikosti ter stopnji razvoja. Skratka deček
je srečen, ker lahko končno
samostojno in enakovredno
sedi skupaj s svojimi najbližjimi ob domači mizi.
V ugodnih vremenskih razmerah pa Dedo pri gibanju na daljše razdalje veliko uporablja voziček na elektromotorni pogon,
ki pa je imel že zelo slab akumulator. Potreboval je novega a si ga
družina sama ni mogla privoščiti.
Dedo na žalost zaradi bolezni ni mogel priti na izročitev njemu še kako
potrebnega stolčka. Tako, da so bili
na izročitvi prisotni samo Dedov oče,
fizioterapevtka in donator.
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V NJIHOVA ŽIVLJENJA STE PRINESLI SREČO
Lira iz Kranja je dobila nov avto sedež
Lira Kozina se v avtu z veseljem vozi
naokoli, sedi v novem otroškem sedežu
Sascha, posluša pravljice in pesmice ter
se smehlja in uživa v vožnji. Pomembno je, da je sedež varen in udoben ter
prilagojen njenim potrebam.

ki so povezani s tem, da bi deklici
omogočila čim lepše življenje že vsa leta
dokaj visoki. Prilagojen sedež, ki bi Liri
omogočil varen in udoben transport
je nujen pripomoček, brez katerega
si družina ne more zamisliti normal-

Devetletna Lira je bila spočeta kot
dvojčica, vendar je zaredi zapletov
med nosečnostjo en otrok umrl,
Lira pa je utrpela hude možganske
poškodbe. Je popolnoma odvisna
od staršev in prijaznih ljudi v Centru Matija Langusa v Radovljici kamor jo med tednom vozita starša.
A Lira hitro raste in pridobiva na
teži, zato je star otroški sedež postal
premajhen, posebno, ko sta prišla
mraz in zima in je bilo potrebno
obleči toplejša oblačila. Kljub temu,
da sta starša zaposlena, so stroški,

Laura se ponosno giblje po hiši in domačem
dvorišču

Šestnajstletna Laura Ferkulj iz Struge
na Dolenjskem ponosno pove, da je s
pomočjo električne stojke bolj samostojna in počne veliko stvari, ki jih prej
ni mogla. Zato se zahvaljuje vsem, ki
so ji z donacijo to omogočili.

nega življenja. A cena je tako kot pri
ostalih pripomočkih, ki so namenjena
invalidom zelo visoka, previsoka za
njihov družinski proračun, sploh ker
ga morajo sami plačati v celoti. Zato
so bili po nasvetu Lirine fiziatrinje dr.
Grolegerjeve iz Soče primorani prvič
prositi za pomoč. Kar 2.700 evrov je
prispevalo podjetje Merck iz Ljubljane
za nakup sedeža, ki bo Liri in njeni
družini olajšal in polepšal življenje.
Hvala.
Njena
mamica
Klavdija in oče
Marjan pravita, da
se s pomočjo stojke uči tudi skrbeti
zase in prevzema
odgovornosti.
S
stojko se samostojno giblje v domačem okolju in lažje
vključuje v različne
gospodinjske
aktivnosti, v
omaro
lahko pospravi
oblačila, doseže police, vzame knjigo, pobriše
prah, obenem pa vzdržuje stanje
dobre telesne gibljivosti. Z njo
se odpravi tudi na domače dvorišče, kjer se lahko druži skupaj
z mlajšima bratcema in sestricama. Tudi sicer se jim pridruži pri
vsakdanjih opravilih na travniku
in polju, nikoli ni sama, vedno
je skupaj z družino. Sedaj malo
manj, ker med tednom biva v
domu v Želimljah, kjer obiskuje
prvi letnik gimnazije. Zanima jo

veliko stvari, rada poje, a še ne ve kaj
bo študirala naprej, pravi da mogoče
kaj v zvezi z jeziki, to področje jo zelo
zanima. V šoli ima poleg angleščine
in nemščine še španščino. Prepričani
smo, da bo lahko še marsikaj dosegla,
saj je prava borka, pridna in vztrajna,
pa še odlično podporo svoje številne
družine ima. S stojko vredno skoraj
6.000 evrov pa bo Laura lahko še naprej uresničevala svoje cilje ne samo
doma ampak tudi v šoli.
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Delamo to, v kar verjamemo in verjamemo v to, kar delamo in to že 20 let.

V NJIHOVA ŽIVLJENJA STE PRINESLI SREČO
Klančina in invalidski voziček za rejenko Liljano Stevanović
Dvanajstletna Lili, njena rejnica Suzana Braniša iz Kranja jo kliče naš sonček, ima vse kar imajo njeni vrstniki,
topel in ljubeč dom. Deklica v rejniški
družini živi že deset let in je srečna,
predvsem od kar je dobila nov vijolični invalidski voziček in klančino po
kateri jo zapeljejo v avto.

Sedaj bi se samo še vozila
naokoli, na izlete, obiskovala prijatelje in rejničino mamo, ki je bila prav
tako rejnica, celih trideset
let. V svoj dom je sprejela
našteto otrok in mladih,
še danes se radi vračajo
k njej. Lili je zaradi cerebralne paralize odvisna
od invalidskega vozička,
ima električnega a z njim
ne more povsod, uporablja ga v šoli v
Kamniku in za daljše sprehode. Navadni voziček pa potrebuje za prevoze k
zdravniku, na preglede in v trgovino,
povsod tam kjer ni možen dostop z
električnim. Starega je prerasla, novega pa zavarovalnica ni plačala, ker je
dobila električnega.

Lili na preizkusu klančine

povala ustrezne pripomočke. Zaradi
električnega vozička sta zamenjala
tudi avto, za nakup klančine in navadnega vozička pa je zmanjkalo
denarja. Njuni prihodki so majhni,
zato je s pomočjo donatorjev Lili
dobila nov invalidski voziček in
Rejnika se ves čas trudita, da bi de- klančino po kateri jo lahko rejnika
klici olajšala življenje, obnavljala in zapeljeta v avto. S skupnimi močmi
prilagajala sta hišo v pritličju ter ku- smo tako družini precej olajšali vsakodnevne napore in jim dali potrdiLili ob izročitvi vozička v podjetju
lo, da delajo nekaj resnično dobrega
Roltek d.o.o.
in srčnega.

Timoteju smo omogočili nakup nastavka za
stolček za prhanje
Mamica Ana bo sedaj lažje negovala in kopala svojega nepokretnega
sinčka Timoteja. V vedenju, da ni
sama smo ji vsaj malo pomagali v
lepši in lažji jutri.
Šestinpolletni Timotej Cah iz Kopra
je popolnoma odvisen od mamine celodnevne nege. Ne govori, hrani se po
sondi, je popolnoma nepokreten. Mamica se je pred kratkim ločila, ostala je
sama, po več kot letu in pol ji je uspelo
najti stanovanje, ki bo za Timoteja pri-

jaznejše, za mamico pa velika razbremenitev. Najela je kredit, ko poplača
mesečno anuiteto in ostale obveznosti, mora skoraj čarati, da ji uspe iz

meseca v mesec. »Imava namreč še
to nesrečo, da je Timotejev očka pred
kratkim izgubil službo, zato nama ne
more več pomagati v obsegu, kot je
bilo prej možno. Timoteju se je zdravstveno stanje za odtenek izboljšalo,
a še vedno pri dnevni negi potrebuje
poseben stolček, ki se namesti na poseben podstavek, prirejen za uporabo
v kopalni kadi. Tako stolček kot podstavek imava. Težava je v tem, da bova
imela v novem stanovanju prirejeno
kabino za prhanje, za katero sedanji
podstavek ni primeren, Potrebujeva
podstavek prilagojen za kabine, kar
je za najin proračun prevelik zalogaj.«
pove dečkova mamica Ana. Naj jima
podarjeni podstavek za kopanje dolgo
in dobro služi.
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V NJIHOVA ŽIVLJENJA STE PRINESLI SREČO
Aleks Šket Mlinar potrebuje posebno prehrano
Aleksu smo z nakupom posebne
prehrane vsaj za nekaj mesecev
olajšali in polepšali življenje.
Družini, ki se trudi, pa vsaj malo pomagali v tej težki situaciji.

da je dečkova bolezen postala tudi
precejšen finančni zalogaj za družino.

Šestinpolletni Aleks doma iz okolice
Loč je pred dvemi leti čez noč hudo
zbolel. Ni mogel hoditi, jesti, govoriti,
imel je napade besa in avtoagresije,
sledili so dolgi meseci okrevanja.
Zdravniki pravijo, da ima encefalitis,
vnetje možganov, vzrok je neznan.
Deček še vedno težko hodi, na daljše
razdalje uporablja voziček, težko govori, pojavile so se tudi alergije, težave
z dihanjem, učenjem, pozornostjo in
spominom. Aleks je postal otrok s
posebnimi potrebami, kar pomeni

Številne poti k zdravnikom, na
preglede, potrebuje tudi prehrambena dopolnila, ki bi mu
lajšala vsak dan (samo za dopolnila mesečno potrebujejo okoli
150 evrov), pa kreme za kožo
in vse ostalo kar bi mu lajšalo
življenje, tudi nekaj tedensko bivanje na Debelem rtiču. Vse to je
poleg položnic in kredita za hišo
za štiričlansko družino z eno
plačo veliko breme, saj je mamica po sinovi bolezni ostala doma.
Družina je vesela in hvaležna za
vsakršno pomoč, zato upamo,
da jim bomo lahko pomagali z
denarno pomočjo pri nakupu
Aleksovih dodatkov k prehrani, ter mu vsaj malo olajšali
življenje.

Pismo ene od hvaležnih družin v stiski
»Ko srce začuti, da je za sencami dogajanj vse tako, kot mora biti, potem
duša vzdrhti v radosti. Potem se prerodi v radostno hvaležnost, v zahvalo, v brezmejno veselje.«
Beseda HVALA ne more povedati tistega kar v resnici čutim, sedaj ta
trenutek, ko sem prejela Vaš paket. V
meni se poraja nešteto čustev. Na eni
strani neizmerna hvaležnost, da so še
na svetu dobri ljudje, ki imajo posluh
in so pripravljeni pomagati človeku
v stiski, po drugi strani pa jeza obup
in nemoč, ker si ne zmoreš pomagati sam. Zato je včasih težko povedati
človeku, kako si mu hvaležen za nesebično pomoč, resnično iz srca… Nemoč in potreba, da si od nekoga odvisen je včasih lahko zelo boleča, ker
se ob tem zavedaš, da si sam resnično
ne moreš pomagati in si pomoči potreben.. Ponavadi dolgo v noč bedim bom mogla zaspati.
in razmišljam, kaj mi je storiti... Danes Ko bi Vi samo videli te velike otroške
pa zaradi ganjenosti in hvaležnosti ne oči mojih malčkov, ko smo odprli pa-

ket polni pričakovanj, saj sem jim
povedala, da nas je letos »božiček«
obiskal nekoliko prej kot ponavadi.
Z najstarejšim so si hitro razdelili
čokoladice, najmlajša dva pa se že
veselo igrata igrico barve in oblike,
ki ste nam jih poslali. V takih trenutkih se zavedam, da se vsi zavedajo pomanjkanja in so hvaležni in
veseli prav vsega. Še enkrat iskrena
hvala vam, ker smo v Vaših mislih
in mamici, ki je kljub temu , da sama
ne premore veliko to želela deliti
tudi z drugimi. To je dejanje res VELIKEGA človeka. Ob takšnih trenutkih človek dobi upanje, da bodo
nekoč tudi za nas prišli boljši časi..
Jutri, morda drugo leto, a dovolj je
da imam zopet malo upanja v lepši
»jutri«. In to mi daje novih moči za
naprej. Da se bom borila za te moje
otročke skupaj z možem .
Jolanda in Dominik

PODPISANI/A
Priimek in ime
Naslov
Rojen/a
izjavljam, da želim postati pokrovitelj humanitarne organizacije in prostovoljno darujem za pomoč in podporo dejavnosti zavoda VID na področju pomoči otrokom na način direktne obremenitve mojega TRR kot
sledi:
Enkratni znesek

EUR

(Vpišite ustrezen znesek)

oz.

mesecev po

5 10 20 30

ali več

EUR

Vpišite ali obkrožite ustrezen znesek in število mesecev

!

Podpis

S o g l a s j e z a d i r e k t n o ob r e m e ni t e v S E PA
referenčna oznaka soglasja - izpolni prejemnik plačila

Humanitarni zavod VID
Planina 3
4000 Kranj
tel: 04 20 13 930
e: dobrodelnost@zavod-vid.si

Vzpostavitev: X
Sprememba:
Ukinitev:

Plačnik donacije:

S podpisom tega soglasja pooblaščate (A) Zavod VID, Kranj, da posreduje navodila vašemu ponudniku plačilnih storitev za obremenitev vašega plačilnega računa in
(B) vašega ponudnika plačilnih storitev, da obremeni vaš plačilni račun v skladu z navodili, ki jih posreduje Zavod VID, Kranj. Vaše pravice obsegajo tudi pravico do
povračila denarnih sredstev s strani vašega ponudnika plačilnih storitev v skladu s splošnimi pogoji vašega ponudnika plačilnih storitev. Povračilo denarnih sredstev
je potrebno terjati v roku 8 tednov, ki prične teči od dne, ko je bil obremenjen vaš plačilni račun. Prosimo izpolnite polja, označeno z *

Ime in priimek plačnika (naziv) *
Vaš naslov / ulica *

Poštna številka in kraj *
Številka vašega
plačilnega računa (IBAN) *

Država *
S I 5 6

Identifikacijska oznaka banke (SWIFT BIC )*
(za banke izven države plačnika)

Naziv prejemnika plačila: 					VID, Humanitarni zavod, Kranj
Identifikacijska oznaka prejemnika plačila: 			
SI83ZZZ79740111
Ulica in hišna številka/sedež: 					
Planina 3
Poštna številka in kraj: 					
4000 Kranj
Država: Slovenija
bremenitev se izvrši 18. dan v mesecu, oziroma prvi naslednji delovni dan

Vrsta plačila*

Periodična obremenitev

Datum podpisa soglasja*:

ali

Enkratna obremenitev

Kraj podpisa soglasja*:

Podpis donatorja*:
Prosimo, podpišite tukaj

!

S podpisom tega soglasja jamčim za resničnost in pravilnost zgoraj navedenih podatkov in se zavezujem zagotoviti kritje na računu
za znesek direktne bremenitve. V primeru neizvedenega plačila bo prejemnik plačila pošiljal zahtevke za bremenitev računa na
vnovčenje mojemu ponudniku plačilnih storitev večkrat, do plačila donacije.

Opomba: Vaše pravice v zvezi z zgornjim soglasjem so navedene v splošnih pogojih poslovanja, ki jih lahko dobite pri vašem ponudniku plačilnih storitev
Datum prejema,
podpis odgovornega delavca /žig

Izpolnjen obrazec pošljite na naslov: VID, Humanitarni zavod, Planina 3, 4000 Kranj
ali pa ga oddajte našemu pooblaščenemu poverjeniku

S o g l a s j e z a d i r e k t n o ob r e m e ni t e v S E PA

Obrazec na prejšnji strani pomeni vašo možnost, da postanete pokrovitelj pomoči otrokom na zelo enostaven način. Na gornjem delu obrazca izpolnite glede na vaše možnosti
darovanja čas (število mesecev) in znesek, ki ga želite vsak mesec nameniti za pomoči otrokom. Na spodnjem delu obrazca pa izpolnite še ostale vaše podatke s potrebnimi bančnimi
podatki. Obrazec podpišite, ga izrežite in pošljite na naš naslov po navadni ali elektronski
pošti. Vse ostalo z banko pa bomo uredili mi. Na ta način lahko namesto vsakomesečnih
položnic preprosto svojo pomoč zagotovite tako, da s tem obrazcem dovolite, da vam banka
navedeni znesek prenakaže na TRR račun za pomoč otrokom.
Dejansko je to samo spremenjen način tako imenovanega TRAJNIKA, s katerim smo do
sedaj kot posamezniki pooblastili banko, da iz našega TRR-ja vsak mesec poravnava določeno obveznost - elektriko, komunalo, RTV prispevek in seveda tudi dobrodelno pomoč
oziroma prispevek, če smo se tako odločili.
Vsekakor pa vam bomo po poteku obdobja, ko se bo izteklo vaše nakazovanje dobrodelnega prispevka poslali potrdilo za celotno obdobje in celotni skupni znesek, ki ste ga na ta
način darovali. Tako, kot do sedaj ob vsakomesečnih položnicah ali pa starem trajniku.
Na navedeni način je proces poenostavljen. Seveda pa lahko še naprej prispevate tudi po
položnicah, tako kot do sedaj. Le direktna bremenitev je bolj enostavna. Določen čas prepustite skrb za storiti dobro delo na nas.
V kolikor imate seveda kakršnakoli vprašanja
nas pokličite in z veseljem vam bomo svetovali
in pojasnili, kako narediti nekaj dobrega.

											Hvala!

Na naslednji strani je predpisan obrazec, s katerim sporočite davčni upravi RS, da želite, da
iz vaše dohodninske osnove nameni del odmerjene dohodnine za financiranje Fundacije
“IZPOLNIMO OTROŠKE ŽELJE”. Fundacija je ustanovljena s strani Zavoda VID in predstavlja njegov sklad za pomoč otrokom s posebnimi potrebami ter je zavedena v Uredbi o
namenitvi dela dohodnine (vsako leto je objavljen nov seznam)
Obrazec izpolnite z vašimi podatki, odrežite in ga posredujte DURS-u na enega od načinov,
kot je naveden v spodnjih navodilih.

!

HVALA ZA ČLOVEČNOST

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE ZAHTEVE ZA NAMENITEV DELA
DOHODNINE ZA DONACIJE
V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11 - UPB7, 24/12, 30/12,
40/12 – ZUJF in 75/12 ) lahko davčni zavezanec rezident zahteva, da se do 0,5% dohodnine, odmerjene
po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošnokoristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov.
Za splošno-koristne namene se štejejo humanitarni nameni (vključno z varstvom človekovih pravic),
nameni varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, invalidski, dobrodelni, ekološki, kulturni, športni,
religiozni in drugi nameni, ki se opravljajo v okviru dejavnosti rezidentov Slovenije, ki so po posebnih
predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti kot nepridobitnih dejavnosti, in katerim je
s posebnim zakonom ali na podlagi posebnega zakona, zaradi opravljanja te dejavnosti priznan poseben status ali določeno, da je njihova dejavnost v javnem interesu ali da je dobrodelna. Za rezidente iz
prejšnjega stavka se ne štejejo rezidenti pravne osebe, ki so jih ustanovile ali katerih člani so pravne osebe
javnega prava.
Upravičenci, katerim je mogoče nameniti del dohodnine, so določeni v Uredbi o namenitvi dela dohodnine za donacije (Uradni list RS, št. 30/07 , 36/07 in 37/10), seznam (z imenom oziroma nazivom
upravičencev in davčno številko) pa je objavljen na spletni strani Davčne uprave Republike Slovenije:

http://www.durs.gov.si/si/aktualno/namenitev_dela_dohodnine_za_donacije_za_
leto_2012/
Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni 0,1%, 0,2%, 0,3%, 0,4% ali 0,5% dohodnine,
seštevek vseh pa ne more presegati 0,5% dohodnine.
Davčni zavezanec lahko da zahtevo za namenitev kadar koli prek sistema eDavki na spletni stani http://
edavki.durs.si, pisno ali ustno na zapisnik pri davčnem organu.

!

Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se
dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejeme novo zahtevo ali preklic zahteve.

MF-DURS obr. DOHZAP št. 3

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU:

__________________________
(ime in priimek davčnega zavezanca)

__________________________

(podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka)

__________________________
(poštna številka, ime pošte)
Davčna številka

__________________________
(pristojni davčni urad, izpostava)

ZAHTEVA
za namenitev dela dohodnine za donacije

Ime oziroma naziv upravičenca
Fundacija “IZPOLNIMO OTROŠKE ŽELJE”
Planina 3, 4000 Kranj

Davčna številka upravičenca

8 5 4 2 0 2 6 3

V/Na _____________________, dne_________________

Odstotek (%)

0,5%

__________________________
podpis zavezanca/ke
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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.

knjige z doživljenjsko garancijo
TUDI S KNJIGO LAHKO STORITE DOBRO DELO

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

PREDSTAVLJENE KNJIGE so lahko tudi odlično 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 S POSEBNIMI POTREBAMI. 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.
21,90 EUR

Format: 210 x 145 mm, 130 strani

31,90 EUR

Format: 235 x 165 mm, 408 strani

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.

ČE BI IMELI MOŽNOST ŠE IZBOLJŠATI SVOJE PODJETJE, OBRT, VPLIVATI NA POVEČANJE
PRODAJE, NA VAŠE LASTNO POČUTJE, ZDRAVJE, ODNOSE ... BI BILI PRIPRAVLJENI VLOŽITI
MAJHEN DEL DENARJA V ZNANJE. OBENEM PA S TEM NAREDITI ŠE DOBRO DELO.
•
•
•
•

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.

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

