SEKCIJA POMURSKE REGIJE

PROGRAM DELA SEKCIJE ZA LETO 2014
A. OPERATIVNO DELOVANJE




Udeleževali se bomo sej izvršnega odbora, ki jim bomo imeli nekaj v Ljubljani in nekaj v Mariboru in
izobraževalnega vikenda za vodje sekcij v dneh od 31.1. do 2.2.2014 (izvajanje posebnih socialnih
programov društva v letu 2014, priprava razpisov, priprava prispevkov za spletno stran, za glasilo
Kronček, seznanitev s pravilniki društva...).
Izvajali bomo redna srečanja sekcije v prostorih knjižnice 5. nadstropje kirurgije Rakičan ob 18.00 uri,
vsako zadnjo sredo v mesecu.

B. SODELOVANJE Z DOMAČIMI INŠTITUCIJAMI IN DRUŠTVI
C. MEDNARODNO SODELOVANJE
D. IZVAJANJE POSEBNIH SOCIALNIH PROGRAMOV
1. Socialna varnost in vključenost v običajno življenje
Namen tega posebnega socialnega programa je nuditi svojim članom in tudi nečlanom informacije, jih
informirati ter jim zagotoviti druge oblike pomoči in svetovanja v zvezi s socialno varnostjo. Zato bomo izvajali
naslednje aktivnosti:




trudili si bomo pridobivati nove člane ter pomagati novim članom društva, ki jih gastroenterologi
napotijo v naše društvo, da se lažje vključijo v društvo ter v običajno življenje,
članom svetujemo in jih informiramo, tako osebno kot preko elektronske pošte,
ob rednih mesečnih srečanjih bomo glede na potrebe svetovali članom sekcij.

2. Ohranjevanje zdravja
Namen posebnega socialnega programa je z rehabilitacijskimi vsebinami in dejavnostmi pomagati ohranjati
zdravje svojim članom. Zato bomo izvajali naslednje aktivnosti:



udeležili se bomo šol za osebe s KVČB v Rogaški Slatini, ki jih organizira društvo,
trudili si bomo pridobivati nove bonitete za naše člane.

3. Usposabljanje za aktivno življenje in delo - izobraževanje za specialne potrebe invalidov s KVČB
Namen posebnega socialnega programa je izobraževanje članov in nečlanov za specialne potrebe, ki jih prinaša
invalidnost oz. KVČB. Prav tako ima namen izobraževati zdravstvene delavce na primarnem zdravstvenem
nivoju.

a) strokovna predavanja:
 Člani naše sekcije se bomo udeleževali strokovnih predavanj na nacionalnem nivoju (14. februarja v
Ljubljani, 2. aprila v Zagorju in 17. maja v Rogaški Slatini). Naša sekcija bo organizator strokovnega
srečanja za vse člane društva dne 20. decembra v Biotermah Mala Nedelja.


In v sami sekciji bomo organizirali strokovna predavanja za člane naše sekcije v SB Rakičan, in sicer:
29. 1. 2014 bomo imeli predavanje na temo prehranska dopolnila, dne 26. 2. 2014 predavanje
Puc Kous Tatjane, dne 26. 3. 2014 predavanje prim. asist. mag. sc. Maje Šeruga, dne 28. 5. 2014 predavanje dr.
inter. med. Petric Vlaste - se dogovarjamo in dne 24. 9. 2014 predavanje o KVČB.
b) Izobraževanje zdravstvenih delavcev na primarnem zdravstvenem nivoju:
 udeležili se bomo 4. slovenskega in 1. mednarodnega simpozija za zdravnike in člane društva, dne 26.
septembra 2014.
4. Odpravljanje ovir v bivalnem in delovnem okolju
Namen tega posebnega socialnega programa je osveščati javnost o potrebah oseb s KVČB in spodbuditi občine
ter druge javne inštitucije k razmisleku o čistih in primerno urejenih javnih straniščih, ki navsezadnje niso
pomembne le za ljudi s KVČB, zato že od leta 2009 dalje vsako leto izvajamo akcijo Naj javno stranišče.


Z zgodbami s straniščne školjke bomo sodelovali na natečaju Naj straniščna zgodba in se udeležili
zaključne prireditve ob svetovnem dnevu stranišč (19. Novembru) – prireditev bo 14. novembra 2014 v
Ljubljani.

5. Informativna in založniška dejavnost
Namen tega posebnega socialnega programa je informirati in osveščati člane društva, zainteresirane ter drugo
javnost o kronični vnetni črevesni bolezni, zdravljenju in težavah, ki jih prinaša KVČB.




s svojimi prispevki bomo pomagali oblikovati 9. številko glasila Kronček,
s stojnicami bomo sodelovali na različnih prireditvah na območju naše sekcije,
skrbeli bomo za sprotno informiranje članov preko spletne strani društva.

6. Športne, kulturne in druge interesne dejavnosti
 Namen posebnega socialnega programa je z organiziranjem športnih, kulturnih in drugih interesnih
dejavnosti popestriti življenje oseb s KVČB in jim s prilagojeno obliko dati možnost za sodelovanje ter priložnost
za druženje in izmenjavanje izkušenj. Zato bomo v sekciji izvedli dne:









17.1.2014 bowling
21.2.2014 bowling,
14.3.2014 bowling,
11.4.2014 bowling
10.5.2014 pohod z ogledom ruskega studenca iz leta 1919 in muzeja starih motorjev
21.6.2014 piknik v Peskovcih
5.7.2014 izlet v planine Logarske, slap Rinka in na Okrešel
7.9.2014 bučarija kot vsako leto v Mekotnjaku

 19.10.2014 bowling
 7.11.2014 bowling
 12.12.2014 zakluček z bowlingom ali delavnice
Udeležili se bomo tekmovanja v bowlingu med sekcijami dne 12. aprila v Zagorju in 14. novembra 2014 v
Ljubljani ob zaključni prireditvi akcije naj javno stranišče.

7. Zagovorništvo in samozagovorništvo
Namen tega posebnega socialnega programa je pomagati v skupinah za samopomoč pridobivati izkušnje
sočlanov, da bodo postali samozavestnejši kljub svoji bolezni oz. invalidnosti ter bodo na ta način uspešno
premagovali ovire v življenju ter tako gradili pozitivno samopodobo.


Redna srečanja skupine za samopomoč imamo vsako zadnjo sredo v mesecu ob 18. uri v prostorih
knjižnice 5. nadstropje kirurgije Rakičan.

Z delom v letu 2013 znotraj Sekcije pomurske regije, smo zadovoljni, saj smo uspešno izvedli kar nekaj
aktivnosti. Želimo si, da bo tako tudi v letu 2014.

Vodja sekcije
Jožef Magdič

