SEKCIJA ZASAVSKE REGIJE

PROGRAM DELA SEKCIJE ZA LETO 2017
A. OPERATIVNO DELOVANJE




Udeleževali se bomo sej izvršnega odbora, ki jih bomo imeli v Ljubljani in izobraževalnega vikenda v
Rogaški Slatini za vodje sekcij v dneh od 27.1. do 29.1.2017 (izvajanje posebnih socialnih programov
društva v letu 2017, priprava razpisov, priprava prispevkov za spletno stran, za glasilo Kronček,
seznanitev s pravilniki društva) in v dneh od 1. do 3.12.2017 v Rogaški Slatini izobraževalnega vikenda
na temo komunikacija – svetovanje članom društva.
Vsaj enkrat na mesec bomo izvajali redna mesečna srečanja na različnih lokacijah v Zasavju. Točne
datume za srečanje pa se obvesti člane preko elektronske pošte in ob treningih bowlinga, pikada in
izletih.

B. SODELOVANJE Z DOMAČIMI INŠTITUCIJAMI IN DRUŠTVI


Postavili bomo stojnico ob občinskem prazniku občine Radeče v mesecu septembru in sodelovali z
društvi invalidov v Zasavju pri ozaveščanju delovanja društva KVČB.

C. MEDNARODNO SODELOVANJE
D. IZVAJANJE POSEBNIH SOCIALNIH PRAGRAMOV
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 se bomo pri širitvi članstva oziroma pri pridobivanju novih in aktivnih članov.
Članom bomo svetovali in jih informirali osebno, po telefonu in preko elektronske pošte ter informirali
društvo na nacionalnem nivoju o problematiki članov društva na ravni sekcije, pomagali bomo pri
uveljavljanju interesov in pravic članov sekcije.
Članom bomo v pomoč pri svetovanju v zvezi s socialno varnostjo članov invalidov (delavnopravna
zakonodaja). V ta namen je društvo v decembru 2016 podpisalo dogovor o sodelovanju s pravno
informacijskim centrom PIC v Ljubljani. Člani društva, ki bodo potrebovali pravni nasvet se bodo s
prošnjo obrnili na sedež društva (na info@kvcb.si ali na naslov Društvo za KVČB, p.p. 640, 2103
Maribor).
Ob rednih mesečnih srečanjih bomo glede na potrebe svetovali članom sekcije.

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




Člani sekcije se bomo udeleževali šol za osebe s KVČB v Rogaški Slatini.
Pridobivanje bonitet za člane društva na osnovi članske izkaznice.

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:



Organizira se predavanje v sekciji: v jesenskem času (dogovor glede predavatelja in teme še ni
dorečen - datum in temo bomo naknadno vnesli v koledar dogodkov na spletni strani društvai po
dogovoru z dolenjsko sekcijo)
Udeleževali se bomo strokovnih predavanj na nacionalnem nivoju (24. februarja 2017 ob skupščini v
Mariboru in 8. aprila 2017 na spomladanskem srečanju vseh sekcij v Ljubljani, 2. septembra 2017 na
strokovni ekskurziji na dolenjskem in 16. decembra 2017 na prednovoletnem srečanju na območju
Ljubljane).

b) Izobraževanje zdravstvenih delavcev na primarnem zdravstvenem nivoju:


Udeležili se bomo 7. simpozija za zdravnike in vse člane društva v Ljubljani. In sicer 29. septembra
2017. Prav tako bomo zaposlene in obiskovalce v zdravstvenih domovih na lokalnih področjih
seznanjali o delovanju društva za KVČB.

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 nacionalnem natečaju NAJ STRANIŠČNA ZGODBA
in se udeležili zaključne prireditve ob svetovnem dnevu stranišč, dne 17. novembra 2017 v Rogaški
Slatini.

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.





Priložnostno, ob različnih dogodkih in prireditvah v zasavskih občinah, izvesti postavitev stojnice, na
kateri bodo člani sekcije informirali mimoidoče o znakih in zdravljenju ter življenju z boleznima Crohn
in Kolitis ter jim posredovali zloženke na to temo.
Skrbeti za čim širšo prepoznavnost revije društva Kronček.
20. maja 2017 bodo člani sekcije sodelovali na prireditvi na nacionalnem nivoju ob svetovnem dnevu
KVČB in osveščali javnost o kronični vnetni črevesni bolezni – lokacijo bomo določili naknadno.

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.









Treningi bowlinga, preizkusili se bomo tudi v pikadu.
8. aprila 2017 tekmovanje med sekcijami v bowlingu na nacionalnem nivoju, in sicer v Klubu 300 v
Ljubljani.
Pohodniški izlet sekcije v spomladanskem in eno v jesenskem času na eno izmed planinskih točk.
Kopanje in telovadba v Zdravilišču Laško.
Dne 2. septembra 2017 se bomo udeležili strokovne ekskurzije, ki jo bo organizirala Sekcija dolenjske
regije.
17. novembra 2017, ob zaključni prireditvi »Naj stranišče 2017«, se bomo udeležili tekmovanja v
bowlingu v Bowling centru Strike v Mariboru..
16. decembra 2017 udeležba na prednovoletnem srečanju v organizaciji Sekcije LGN regije.

7. Zagovorništvo in samo zagovorništvo
Namen 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.


Ob rednih mesečnih srečanjih bomo imeli tudi srečanje skupine za samopomoč.

Verjamemo, upamo in si želimo, da nam bo s skupnimi močmi zastavljene cilje uspelo realizirati in izpopolniti
delovanje naše sekcije.

Vodja sekcije
Franci Kmetič

