
 
 
 

PROGRAM DELA SEKCIJE CK REGIJE ZA LETO 2014 
 

A) OPERATIVNO DELOVANJE: 

 Udeleževali se bomo sej izvršnega odbora ( v Ljubljani in/ali Mariboru) 

 Redna mesečna srečanja sekcije - vsako prvo sredo v mesecu ob 18. uri v Zdravstvenem domu Velenje  
 

B) SODELOVANJE Z DOMAČIMI INŠTITUCIJAMI IN DRUŠTVI 

 udeležba predavanj, srečanj društva za boj proti raku (Velenje) 

 Stičišče NVO Savinjske regije (IPAK Inštitut) 
 

C) IZVAJANJE POSEBNIH SOCIALNIH PROGRAMOV 
 

1. SOCIALNA VARNOST IN VKLJUČENOST V OBIČAJNO ŽIVLJENJE 

 Širitev članstva  oz. pridobivanje novih članov 

 Individualna svetovanja  

 Pomoč pri pridobivanju statusov (status dolgotrajno bolnega otroka oz. mladostnika, status invalida, olajšave 
pri dohodnini …) 

                                                            
2. OHRANJEVANJE ZDRAVJA 

 Udeležba članov v šolah  za osebe s KVČB    

 Pridobivanje bonitet v zdraviliščih 
 

                                                                            
3. USPOSABLJANJE ZA AKTIVNO ŽIVLJENJE IN DELO – IZOBRAŽEVANJE ZA SPECIALNE POTREBE INVALIDOV S KVČB 
    
 a) strokovna predavanja in delavnice na lokalnem nivoju: 

  5. marec 2014, Celje  (tema: "Družinska psihoterapevtka svetuje") 

  4. kuharska delavnica (april 2014) 

 5. kuharska delavnica (oktober 2014) 
 
Udeležba članov naše sekcije na predavanjih na nacionalnem nivoju. 
 
 4. ODPRAVLJANJE OVIR V BIVALNEM IN DELOVNEM OKOLJU 

 Sodelovanje pri akciji  NAJ JAVNO STRANIŠČE  in na zaključni prireditvi ob svetovnem dnevu stranišč (Ljubljana, 
november 2014) 
                                                      

5. INFORMATIVNA IN ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST 

 delovali bomo preko sredstev javnega obveščanja na območju sekcije 

 sodelovanje pri 9. številki glasila Kronček  

 Predstavitev na stojnici  v Slovenj Gradcu (september 2014) in morda v Velenju ter drugih krajih po CK 
regiji 

                                                                              
6. ŠPORTNE, KULTURNE IN DRUGE INTERESNE  DEJAVNOSTI 

 Tekmovanje v bowlingu v Zagorju - 12. april 2014  

 Prirejanje razstav članov otroške in  mladinske sekcije ob različnih strokovnih in drugih prireditvah 

 Izdelava voščilnic za rojstne dneve članom društva ob okroglih obletnicah ( 15 let, 18 let, 30 let, 40 let, 50 let, 
60 let, 70 let, 80 let…) 

 pohod na Boč ali Celjsko kočo (22. ali 29. junij 2014) 

 mesečno srečanje na bowlingu v Celju (vsak tretji torek v mesecu oz. po dogovoru s člani) 

 udeležba članov na drugih organiziranih izletih in tekmovanjih 



 joga - vsak četrtek ob 18.45 uri v Topolšici (vodi: Mojca Fidej) 

  20. decembra  se bomo udeležili prednovoletnega srečanja vseh članov društva na nacionalnem nivoju v 
organizaciji Sekcije pomurske regije. 
 

 
7. ZAGOVORNIŠTVO / SAMOZAGOVORNIŠTVO 

 bo delovalo v okviru rednega mesečnega srečanja oz. po dogovoru s člani.  
 
                                                                          
    
 
 
 
                                                                          Pripravila: 
       Mateja Potočnik 
       Vodja sekcije CK regije                                                                             


