SEKCIJA PRIMORSKE REGIJE

PROGRAM DELA ZA LETO 2014
A.
o
o
o
o
o

OPERATIVNO DELOVANJE
Udeleževali se bomo sej izvršnega odbora, ki jih bomo imeli v Ljubljani.
Redna srečanja sekcije bomo izvajali v Zdravstvenem domu Koper in v Ankaranu.
Izobraževalni vikend članov IO in vodij sekcij (januar).
Udeležba na skupščini društva ( februar).
Sodelovanje z obalno NVO Koper.

B.

IZVAJANJE POSEBNIH SOCIALNIH PROGRAMOV

1.

Socialna varnost in vključenost v običajno življenje
o
o
o

2.

Ohranjevanje zdravja
o
o

3.

Trudili se bomo pri širitvi članstva oziroma pri pridobivanju aktivnih članov.
Članom bomo svetovali in jih informirali tako osebno kot preko e-pošte.
Trudili se bomo informirat širšo javnost o problematiki naše bolezni (mediji, zloženke, glasilo
Kronček)

Udeležili se bomo šol za osebe s KVČB, ki jih bo organiziralo društvo.
Še naprej se bomo trudili pri pridobivanju bonitet v termah in zdraviliščih na osnovi članske
izkaznice društva.

Izobraževalne vsebine za potrebe članov
o
o

Sekcija bo imela lastna strokovna predavanja – datume bomo določili sproti.
Decembra ob dnevu invalidov bomo organizirali strokovno predavanje v Kopru, na katero bomo
povabili obalne sekcije društva revmatikov in psoriatikov.

o

Udeležili se bomo seminarjev in strokovnih predavanj, ki jih bo organiziralo društvo
(aprila v Zagorju, septembra na simpoziju o KVČB, maja ob 10. obletnici delovanja društva,
oktobra na srečanju treh društev, decembra ob prednovoletnem srečanju v Biotermah Mala Nedelja).
4.

Odpravljanje ovir v bivalnem okolju
o

Novembra se bomo udeležili zaključne prireditve ob zaključku akcije Naj javno stranišče, v
Ljubljani.

5.

Informativna in založniška dejavnost
o
o
o
o

6.

Športne, kulturne in druge interesne dejavnosti
o
o
o
o
o

o
o
o

o

7.

V pomoč bomo pri izdaji društvenega glasila Kronček.
Petega aprila bomo v Kopru izvedli dan odprtih vrat (v sodelovanju z centrom Rotunda).
Maja 2014 bomo organizirali informativno stojnico v Kopru, v sklopu prireditve »Teden zdravja«.
Decembra ob dnevu invalidov bomo organizirali strokovno predavanje v Kopru, povabili bomo
obalne sekcije društva reumatikov in psoriatikov.

V kolikor se bodo člani odločili za telovadbo jo bomo pričeli tudi redno izvajati.
Rekreacija-plavanje v bazenih, nordijska hoja.
Februarja tekmovanje članov naše sekcije za prehodni pokal v bowlingu in pikadu v Ankaranu
Tekom leta bomo izvedli nekaj treningov v bowlingu.
12. aprila se bomo udeležili tekmovanja v bowlingu na nacionalni ravni v Zagorju, 14. novembra
ob zaključni prireditvi akcije Naj javno stranišče v Ljubljani in decembra turnirja NVO-obala v
Ankaranu.
17. maja se bomo udeležili družabnega srečanja v Rogaški Slatini ob 10. obletnici društva.
Konec avgusta srečanje članov sekcije v sklopu prireditve ob Ribiškem prazniku party *Stan-Stane*
na barki v spomin na člana Kovačevič Staneta.
Ob Evropskem tednu mobilnosti bomo septembra izvedli pohod in kolesarjenje po Škocjanskem
zatoku.
Decembra se bomo udeležili prednovoletnega srečanja na nacionalni ravni v Biotermah Mala
Nedelja.

Zagovorništvo/samozagovorništvo
Skupina za samopomoč, srečanja v ZD Koper.

Z izvajanjem programov in s pridobivanjem novih članov se bomo trudili tudi v tem letu ter tako poskušali
realizirati zastavljene cilje.

Vodja sekcije
Kukrika Milena

