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Spoštovani bralci glasila Vezi,

prišel je mesec december in leto 2021 se 
poslavlja. Za nami je obdobje, polno dogodkov 
in številnih doživetij in presenečenj. Znašli smo 
se v času, ki pred nas postavlja velike izzive.

A ko se ozrem nazaj, se zdi, da smo te izzive 
uspešno premagovali, kar nam vliva upanje in 
moč za prihodnost.

Epidemijo smo kljub številnim okužbam,      
ki smo jim bili priča, uspešno premagali. 
Uporabniki so danes preventivno cepljeni v 
95% in vse to nam daje upanje, da se bodo 
tveganja za ponovne okužbe s tem vendarle 
zmanjšala ter se bo epidemiološka slika tudi       
v zunanjem okolju kmalu umirila.

V letu 2021 smo v CUDV Črna, kot že celo 
predhodno leto 2020, ves čas sledili vsem 
strokovnim smernicam in ukrepom, ki so bili 
naravnani na boj proti COVID-19 ter ohranjanju 
zdravja v naši družbeni skupnosti.

Vesela sem, da nam vse to ni preprečilo 
izvajanja kakovostnih storitev in aktivnosti, ki so 
se odvijale skozi vse leto, s pomočjo pridnih 
sodelavcev našega centra. Bili smo aktivni in 
polni pozitivne energije. Naši uporabniki so 
pridno delali, se vključevali v aktivnosti v centru 
ter v lokalnih okoljih, čeprav smo se zaradi 
ukrepov družili v manjših skupinah, da nismo 
ogrožali sebe in drugih. Ugotavljamo, da smo 
se, skupaj s celotno družbo, naučili živeti na 
drugačen, prilagojen način, s poudarkom na 
varnosti in zdravju ter previdnosti pred 
okužbami. 

Tudi v letu 2021 smo kljub številnim 
epidemiološkim ukrepom hodili na letovanja, 
tabore, športna tekmovanja, izlete, planinske 
pohode. Uporabniki so na letovanjih koristili 
turistične bone, uredili smo brezplačne 
avtobusne vozovnice ter iskali različne pristope 
pri prilagoditvah na nove razmere, da smo 
zagotavljali našim uporabnikom čim več 
socialnih stikov in čim višjo kakovost življenja  
in bivanja v danih razmerah.

Skozi vse leto smo aktivno izvajali tudi 
številne vsebine na projektu deinstitucio-
nalizacije. Uporabnikom smo zagotavljali 
individualno pomoč pri pripravi na preselitve          
v skupnost, izdelovali smo osebne načrte, 
analize tveganja, pričeli smo z oceno potreb       
v skupnosti, z namenom zagotavljanja oskrbe  
v skupnosti po osebni meri.

CUDV Črna se bo v dveh letih iz velike 
institucije preobrazil v Center skupnostnih oblik 
oskrbe ter zagotovil uporabnikom preselitve       
v skupnost, v lokalna okolja, bližje svojim 
primarnim družinam. Ob tem bo uporabnik 
pridobil predvsem ustreznejši bivalni standard 
ter obliko oskrbe oz. podpore v skupnosti po 
osebni meri. Vse te aktivnosti bo CUDV Črna 
izvajal v skladu z željami uporabnikov in 
njihovih svojcev ter zakonitih zastopnikov.

V mesecu novembru smo na Portalu 
objavili Javni razpis za izvajalca gradbenih del 
za prvih 10 stanovanjskih hiš, ki jih bomo v 
pričetku letu 2022 pričeli graditi v občinah 
Mežica, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec, 
Dravograd. Kasneje bomo z izgradnjo in nakupi 
dodatnih kapacitet za bivanje še nadaljevali,  
saj smo bili s prijavo na dodatni razpis MDDSZ 
izbrani še za dodatna finančna sredstva za 
nakup in prenovo 5 stanovanjskih hiš. Na ta 
način bomo lahko v prihodnjih dveh letih 
preselili iz centralne stavbe v Črni 100 
uporabnikov. Prav tako smo maja ob obisku 
ministra Janeza Ciglerja Kralja skupaj z občino 
Črna na Koroškem podpisali sporazum za 
izgradnjo samostojne bivalne enote za otroke 
in mladostnike na dvorišču CUDV Črna na 
Koroškem.

Proces preobrazbe, v katerega smo vstopili 
pred enim letom, zahteva od nas številna 
izobraževanja in usposabljanja uporabnikov           
in zaposlenih, saj bomo lahko le na ta                
način uspešno izpeljali vse naloge in 
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obveznosti v tem obdobju izvajanja projekta 
deinstitucionalizacije. 

V CUDV Črna na Koroškem bomo v 
prihodnjem letu namenili posebni poudarek 
tudi vključevanju svojcev v aktivnosti pri 
izvajanju preobrazbe našega centra.                        
V preteklem obdobju smo bili za to 
sodelovanje nekoliko prikrajšani, saj nam je 
epidemiološka situacija ves čas preprečevala 
številne stike in izvajanja srečanj v večjih 
skupinah, kot smo jih lahko izvajali v preteklih 
letih za naše svojce.     A verjamemo, da bomo 
lahko v prihodnjem letu realizirali tudi ta cilj.

Zaposleni in uporabniki v CUDV Črna smo 
zaradi opisanih aktivnosti polni pričakovanj in 
trudimo se, da bomo naše cilje dosegli 
uspešno. Na ta način bomo vsi skupaj veliko 
pridobili na kakovosti življenja, bivanja in 
zaposlitve.

Verjamem, da nam bo s trudom in skupnimi 
močmi uspel tudi ta izziv, ki nam daje velika 
pričakovanja in razvoj socialno-varstvene 
dejavnosti nasploh.

Za čim večjo informiranost o poteku 
opisanega projekta deinstitucionalizacije in 
preobrazbe CUDV Črna smo pripravili prilogo  
h glasilu Vezi, s podnaslovom »Vezi s 
skupnostjo«, ki vsebuje skupek zanimivih 
informacij in pomembnih podatkov o izvedbi 
projekta. Vljudno vabljeni k branju omenjenih 
vsebin.

Ob zaključku leta se želim posebej zahvaliti 
vsem zaposlenim in uporabnikom za vse 
uspešno premagane izzive in ovire, s katerimi 
smo se na poti našega dela skozi leto 2021 
srečevali. Prav tako velja posebna zahvala tudi 
vam, spoštovani svojci, ki ste bili naša 
spodbuda in pomoč skozi vse leto.

Vsem bralcem glasila »Vezi« pa želim ob 
vstopu v leto 2022 obilo zdravja, sreče in 
nepozabnih spominov, ki nam bodo utirali 
svetlo pot v prihodnost.

Dalja Pečovnik

Boris Ferk
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obveznosti v tem obdobju izvajanja projekta 
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skupinah, kot smo jih lahko izvajali v preteklih 
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lahko v prihodnjem letu realizirali tudi ta cilj.
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informacij in pomembnih podatkov o izvedbi 
projekta. Vljudno vabljeni k branju omenjenih 
vsebin.

Ob zaključku leta se želim posebej zahvaliti 
vsem zaposlenim in uporabnikom za vse 
uspešno premagane izzive in ovire, s katerimi 
smo se na poti našega dela skozi leto 2021 
srečevali. Prav tako velja posebna zahvala tudi 
vam, spoštovani svojci, ki ste bili naša 
spodbuda in pomoč skozi vse leto.

Vsem bralcem glasila »Vezi« pa želim ob 
vstopu v leto 2022 obilo zdravja, sreče in 
nepozabnih spominov, ki nam bodo utirali 
svetlo pot v prihodnost.

Dalja Pečovnik

Boris Ferk
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MIRA ROŽEJ

DRAGICA FERMEVC
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in njena podporna oseba

opravičeno odsoten

in njegova podporna oseba

in njegova podporna oseba

in njegova podporna oseba

povezal se je iz DCR

in njegova podporna oseba

in njena podporna oseba

odsotna (je doma)

Sanda Peter

Dušan Konečnik

Simona Rožej

Branimir Repnik

Knez Mihaela

Melita Kordež Drezgič

Žarko Žohar

SEJA SVETA CENTRA
V mesecu septembru je bila dopisna seja Sveta centra, kjer smo člane seznanili s pripravljenostjo našega centra 
o ukrepanju ob Covid situaciji.

SEJA SVETA STARŠEV
27. 11. je bila seja Sveta staršev, katere zapisnik do zaključka oblikovanja glasila še ni bil potrjen.

SEJA SVETA UPORABNIKOV
ZAPISNIK

5. seje sveta uporabnikov CUDV Črna na Koroškem.
Seja je bila 15. 11. 2021 ob 8. uri na daljavo preko Zoom aplikacije.

Prisotni so bili: 

Prisotni so bili še:
Dalja Pečovnik, direktorica
Špela Mlinar, vodja VIZ
Mihaela Pačnik, socialna delavka

Zapisovala je:  Irena Slekovec

D N E V N I  R E D:
1.  Ugotovimo, ali je dovolj prisotnih, in se pogovorimo, kako bo potekal sestanek.
2.  Poslušali bomo informacije o tem, kako poteka projekt deinstitucionalizacije (direktorica Dalja Pečovnik).
3.  Zvedeli bomo, kako lahko unovčimo turistične bone (socialna delavka Mihaela Pačnik)
4.  Informacije o pridobivanju brezplačne vozovnice javnega medkrajevnega potniškega prometa (avtobus/vlak)                    

nam bo podala socialna delavka Mihaela Pačnik,
5.  O ukrepih v zvezi s korono - cepljenje s tretjim odmerkom bo spregovorila direktorica Dalja Pečovnik.
6.  Vprašanja in pobude članov Sveta uporabnikov.
7.  Razno.

1. sklep
Člani se strinjajo, da se sestanek lahko začne, ker jih je dovolj prisotnih.
Strinjajo se  s tem, kako bo sestanek potekal.

2. sklep
Direktorica je članom sveta uporabnikov povedala, kaj se sedaj dogaja pri projektu deinstitucionalizacije.

3. sklep
Socialna delavka je podala informacijo o turističnih bonih.
4. sklep
Socialna delavka je podala informacijo o brezplačnih vozovnicah za avtobus/vlak za tiste, ki imajo invalidsko kartico.

5. sklep
Direktorica je opozorila, da je potrebno v vsakdanjem življenju upoštevati vse, s čimer lahko sami vplivamo na to,                      
da ostanemo zdravi (maske, razkuževanje, zračenje, razdalja). Za tretji odmerek cepljenja bo za vsakega uporabnika           
posebej odločila zdravnica. 

6. sklep
Mojci Šmon bodo uporabniki povedali pripombe glede prehrane. Mojca se bo udeležila sestanka s kuhinjo CUDV in 
pripombe tam povedala.
Melita Kordež naj zapiše v plan za prihodnje leto, da želijo uporabniki SS Prevalje zunanji kamin.

AD 7 - RAZNO
Peter Ekart, Sebastjan Bajt, Vlado Aldrijan so povedali, da so v svojih enotah zelo zadovoljni z bivanjem, s skrbjo         
zaposlenih za uporabnike. V VDC SG so veseli novih oken, da imajo dovolj dela. Vsi komaj čakajo, da se bodo razmere              
uredile in bo več druženja. Želijo si tudi božičnega obdarovanja.

Predsednica SU Mojca Šmon in njena podporna oseba Sanda Peter

Mirko Kump
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OB IZTEKU LETOŠNJEGA LETA 
(INSTITUCIONALNO VARSTVO ODRASLIH)

Katja Žohar

Zdi se, da smo komaj obrnili list koledarja in 
vstopili v leto 2021, že se to preveša h koncu.     
A za sabo pušča mnoge sledi – obogatilo nas je 
z mnogimi lepimi, nepozabnimi doživetji, ki se 
jih bomo z veseljem spominjali, doživljali pa 
smo tudi situacije, ki so bile nekoliko manj lepe 
in prijetne, a smo se ob njih marsikaj naučili in 
ob njih osebnostno rasli.  

Toda če se ozremo nazaj – več je bilo 
tistega lepega, dobrega, česar se bomo z 
veseljem spominjali in kar nam vliva voljo,              
da s trdnim korakom in optimizmom stopamo 
naprej. Naj nekaj aktivnosti, ki so v drugi 
polovici letošnjega leta obogatile naš vsakdan, 
tudi navedem.

Poletne mesece je kar nekaj naših 
uporabnikov preživelo v domačem okolju, s 
svojci, preostalim uporabnikom, ki so ostali v 
centru, pa smo poskušali poletne dni kar 
najbolj popestriti. Med aktivnostmi v mesecu 
juliju je zagotovo potrebno izpostaviti poletni 
tabor, ki smo ga izvedli v sodelovanju s 
študenti Fakultete za socialno delo Univerze v 
Ljubljani in njihovimi mentorji. Študentje so 
teden od 21.–28. 7. 2021 preživeli v našem 
centru, vključili so se v življenje in delo z našimi 
uporabniki ter popestrili njihov vsakdan s 
številnimi aktivnostmi in doživetji. V mesecu 
juliju in avgustu so se naši stanovalci vključevali 
tudi v različne tabore v Topli (taborniki, 
indijanski, planinski tabor, tabor 
vseživljenjskega učenja), kjer so preživljali dni       
v neokrnjeni naravi pod Peco. Tudi sicer, ne le   
v okviru taborov, se aktivnosti vseživljenjskega 
učenja z uporabniki v Topli izvajajo skozi vse 
leto. Z uporabniki smo od meseca junija naprej 
tudi letovali - nekateri v naših počitniških 
enotah v Moravcih in na Pacugu, nekaj pa se jih 
je odločilo za letovanja izven naših kapacitet v 
Izoli in v Topolšici. Ravno na področju letovanj 
smo v letošnjem letu napravili velik premik v 
smeri normalizacije, dva uporabnika sta namreč 
odšla na letovanje v Topolšico sama, brez 
spremljevalcev, za kar je bilo potrebnih veliko 
vsebinskih in organizacijskih priprav ter 
podpore s strani naših zaposlenih že pred samo 
izvedbo letovanja. Zadovoljstvo in iskrice v 

očeh ob vrnitvi z letovanja so bile same po sebi 
zgovorne, da je dopust uspel in v prihodnje 
nameravata tovrstni način letovanja zopet 
ponoviti.

V drugi polovici letošnjega leta smo 
sodelovali tudi na številnih prireditvah in 
dogodkih, ki so se odvijali v širšem okolju,           
in eni izmed njih so bili dnevi 26. Tedna 
vseživljenjskega učenja, ki so potekali od            
6. 9. do 10. 10. 2021 pod okriljem 
Andragoškega centra Slovenije in območnega 
koordinatorja Ljudske univerze Ravne na 
Koroškem. V okviru te prireditve smo izvedli 
dva dogodka, ki smo ju poimenovali Pot do 
lahkega branja in Pot do povezanosti občanov. 
V okviru prvega dogodka so naši uporabniki 
skupaj z zaposlenimi na stojnici v centru Črne 
ozaveščali krajane o pomenu lahkega branja, ki 
ga z uporabniki izvajamo tudi v našem zavodu, 
drugi dogodek pa je VDC Radlje izvedel                 
v sodelovanju z lokalno skupnostjo Radlje. 
Vseskozi so se uporabniki vključevali tudi                
v aktivnosti zveze Sožitje – udeležili so se 
taborov, letovanj, piknika Sožitja v Šentanelu,  
se vključevali v pevski zbor Sožitja Mlada srca ... 
Naše sodelovanje pa je skozi vse leto potekalo 
tudi z zavodom Risa, in sicer so se naši 
uporabniki tedensko vključevali v pogovorne 
delavnice samozagovorniških skupin, ki so 
potekale na daljavo, sodelovali so pri 
aktivnostih v okviru projekta MyPart, izvajali 
aktivnosti v zvezi z lahkim branjem …

Tudi v letošnjem letu smo v mesecu 
novembru z uporabniki sodelovali v projektu 
»Pobarvaj in podari kamenček«, ki poteka v 
okviru društva Humanitarček. Pobarvane 
kamenčke so uporabniki opremili z lepimi 
mislimi in jih ob dnevu prijaznosti (13. 11.) 
podarjali svojim prijateljem, zaposlenim in 
sokrajanom. 

Uporabniki so se vseskozi tudi športno 
udejstvovali – v mesecu oktobru in novembru 
so se udeležili plavalnih mitingov v Kopru in 
Mariboru, atletskega mitinga v Mariboru, 
nogometnega turnirja na Brdu pri Kranju … 

Vključevali smo se tudi v dogodke in 
aktivnosti, ki so se odvijali v lokalnem okolju       

in v domačem kraju. V mesecu juliju so naši 
uporabniki sodelovali na dogodku ob prihodu 
olimpijske bakle v naš kraj, udeležili so se tudi 
aktivnosti v okviru Evropskega tedna 
mobilnosti (kolesarjenje po okolici Črne za vse 
krajane, obisk stojnice …), ki ga obeležujemo v 
septembru. V mesecu oktobru smo se na 
povabilo lovcev DOLK Črna na Koroškem z 
uporabniki udeležili Lovskega tabora na 
Ježevem, izvedli pa smo tudi oglede gasilskega 
doma v Črni, kjer so gasilci PGD Črna našim 
uporabnikom predstavili gasilsko dejavnost.       
V mesecu novembru je potekalo fotografiranje 
uporabnikov, ki kot prostovoljci sodelujejo z 
nogometnim klubom NK Peca na stadionu v 
Črni, za naše uporabnike se je v cerkvi v Črni 
enkrat mesečno organizirala sveta maša …

Tudi znotraj našega Centra smo z 
uporabniki dnevno izvajali najrazličnejše 
aktivnosti, ki so popestrile njihov vsakdan.           

V drugi polovici leta smo izvedli Dan za gibanje, 
pohode v okviru planinske skupine Kavke, 
čistilno akcijo, v jesenskih mesecih smo prirejali 
kostanjeve piknike in peko kostanja pred našim 
centrom, izvajali najrazličnejše ustvarjalne 
delavnice na temo jeseni, noči čarovnic, 
obeležili smo dan spomina na mrtve z obiski 
grobov svojcev, izvajali čajanke, jesensko 
tombolo, se veselili ob praznovanju rojstnih dni 
naših uporabnikov … Vsi skupaj pa že nestrpno 
pričakujemo mesec december, ki bo zagotovo 
poln veselih dogodkov in aktivnosti, povezanih 
s pričakovanjem Miklavža, božiča in novega 
leta.

Tako se je zapisalo leto 2021, ki se počasi 
zaključuje, mi pa že kujemo načrte za naprej in 

Najda Mesič
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Najda Mesič
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ŠOLA … DELO … PROSTI ČAS … PA ŠE KAJ

Špela Mlinar

V enoto vzgoje in izobraževanja je 
vključenih 30 učencev, od otrok, starih 10 let, 
mladostnikov v najlepših letih pubertete do 
odraslih moških, starih 26 let.

Naš vsakdan poteka po ustaljenem urniku, 
ni pa en enak drugemu. V jutranjem času se 
učenci prebudijo, uredijo, uredijo svoje 
prostore in gredo na zajtrk. Med osmo in 
dvanajsto uro poteka pouk, kjer se učijo 
najrazličnejše stvari, ki so prilagojene vsakemu 
posamezniku. Od tega, kdaj je jutro, popoldan, 
večer, do tega, kako priveka na svet dojenček. 
Zraven tudi likovno ustvarjajo, se učijo pripraviti 
preproste obroke, imajo razgibavanja na 
prostem in v telovadnici, tako enota v centru 
kot dnevni center na Ravnah.

Ker je pouk lahko včasih kar naporen, imajo 
po kosilu zaslužen počitek do 14. ure, nato pa 
sledi do večerje vzgojni program oz. do 
odhoda domov v DCR podaljšano bivanje. Tu 
pa so veliko na svežem zraku, izvajajo projekte, 
se družijo med skupinami, praznujejo rojstne 
dneve, delajo pa tudi v delavnici, kjer se 

privajajo za službo. Ja, njihov vsakdan je pester, 
ves čas se nekaj dogaja. 

V času počitnic pa je drugače, ampak tudi 
takrat naši zaposleni poskrbijo, da učencem ni 
dolgčas. V juliju in avgustu je nekaj učencev 
počitnice preživelo doma, ostali so se vključili 
na tabore v okviru Sožitja in CUDV-ja.

Pestrost dejavnosti je v tem času sicer 
okrnjena, ker moramo slediti smernicam in 
protokolom covid ukrepov, ampak kljub temu 
poskrbimo, da se učencem ponudijo dodatne 
aktivnosti.

Z vajami je pričel pevski zbor Veseljaki, 
enkrat na teden gredo po lastni želji na daljši 
sprehod, ob torkih in četrtkih pa imajo čajanko, 
kjer se pogovarjajo o svojih težavah.

Da vse poteka, kot je potrebno, da so 
učenci zadovoljni, za to pa poskrbijo zaposleni 
v enoti, ki se jim na tem mestu zahvaljujem za 
predanost in srčno delo z našimi učenci. 
HVALA.

Zoran Valenčič

AKTIVNI SMO … TIM I. NADSTROPJE

Čas, ki obsega obdobje od junija do 
decembra tega leta, smo preživeli aktivno, 
dinamično, razburljivo. Tudi ob koroni, ki sicer 
poskuša usmerjati naš ritem življenja in nas 
nenehno ogroža, smo živeli dokaj vsakdanje 
življenje. Seveda ob upoštevanju vseh ukrepov, 
ki ščitijo naše zdravje. Za zdravje smo dnevno 
poskrbeli z rednim gibanjem na svežem zraku 
in uživanjem veliko vitaminov v obliki zdrave 
prehrane. Omogočeno je bilo, da ste starši, 
sorodniki, prijatelji lahko obiskovali svoje 
najdražje v našem centru ali pa so odhajali 
domov na krajše počitnice, in to je seveda 
največje darilo za naše uporabnike. Mi pa smo 
se dnevno trudili, da smo jim polepšali dneve      
z različnimi aktivnostmi in poskrbeli, da jim ni 
bilo dolgčas. Prisluhnili smo njihovim željam         
in potrebam in jih poskusili tudi v veliki meri 
uresničiti. Nekateri uporabniki so letovali na 
Pacugu, večina pa se je med poletjem udeležila 
tematskih taborov v Topli (indijanskega, 
taborniki, planinskega ...). S sodelavci, ki delajo 
na projektu deinstitucionalizacije, so si nekateri 
že tudi pogledali parcele bodočih domovanj.  Lovci so nas povabili na druženje in 

ozaveščanje o skrbi za divje živali in gozd.                 
V samem centru smo redno izvajali 
zaposlitvene aktivnosti na različno tematiko, 
igrali tombolo, sodelovali v projektu barvanja 
kamenčkov za dan prijaznosti, ob dnevu za 
gibanje (15. 10.) smo se peš odpravili v naravni 
park Bistra, skrbeli za čistočo tako notranjih 
prostorov kot tudi okolice centra, se družili ob 
peki kostanja, brali, peli, praznovali rojstne 
dneve in še in še bi lahko naštevali. Tudi 
prihajajoča zima nas ne bo ustavila, da ne bi 
tudi v tem obdobju odhajali     v Toplo. Seveda 
pa je sedaj pred nami zaključni mesec tega leta 
in želimo si, da bi ga preživeli res praznično in 
zadovoljno, predvsem pa zdravo. 

Mateja Osojnik 
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DOGAJA SE TUDI PRI NAS … ENOTA PRITLIČJE

Nuša Skobir in Viljana Polenik

V letu 2021 je bilo 
dogajanje na enoti Pritličje 
pestro. Navkljub težkim 
časom, ki so bili močno 
zaznamovani z epidemijo 
covida-19, nam dobre volje in 
veselja do izvajanja projektov 
ni zmanjkalo. Leto smo otvorili 
z raznolikimi delavnicami, ki 
so se odvijale tekom celega 
leta. V nadaljevanju naj 
izpostavimo tiste, na katere 
smo najbolj ponosni. 
Septembra ob svetovnem 
dnevu pismenosti smo imeli 
stojnico, na kateri smo delili pisma v 
lahkem branju, ki so jih napisali naši uporabniki, 
ter letovali v Topli. Oktober je bil zaznamovan v 
duhu »tetke Jeseni«. V tem času smo spoznavali 
naravne materiale, ki smo jih nabrali na 
sprehodih. V hladnih jesenskih dneh smo si 
kuhali tudi čaj iz doma nabranih zelišč.                   
V novembru smo barvali kamenčke, ki smo jih  
ob svetovnem dnevu prijaznosti delili 
mimoidočim. Izvedli smo dva parlamenta 

uporabnikov, na 
katerih smo se pogovarjali o tem, kaj 
imamo radi. Zanimivih projektov nam do konca 
leta ne manjka, njihove utrinke bomo z vami 
delili v naslednji izdaji Vezi. 

35 LET VDC

V septembru smo v delovni enoti VDC 
Sokolski dom Radlje praznovali 35 let delovanja 
enote in 15 let priključitve k CUDV Črna.

Leto 2021 je za uporabnike in zaposlene v 
VDC Sokolski dom Radlje posebno leto. To je 
leto, ko smo se po 35 letih delovanja na Muti 
preselili v lepe, prostorne, prenovljene prostore 
Sokolskega doma v Radljah. Začetek delovanja 
enote sega v leto 1986, ko je takratna delavnica 
pod posebnimi pogoji, pod okriljem Centra za 
socialno delo Radlje, sprejela prve uporabnike v 
delavnici na Muti. V prvih letih delovanja se je 
preimenovala v VDC Muta. Od  leta 2006 pa 
delavnica deluje kot delovna enota CUDV Črna. 
S tem ko smo se letos preselili v Radlje, smo 
spremenili tudi ime.

Zaradi covid ukrepov smo imeli tudi 

praznovanje drugačno kot običajno. Želeli          
smo se povezati z lokalnimi društvi in s krajani. 
Ker zaradi razmer v tem času ni bilo možno 
druženje in praznovanje, kot smo vajeni, smo 
združili več dogodkov. V okviru 26. Tedna 
vseživljenjskega učenja 2021 (TVU) smo v 
CUDV Črna – DE VDC Sokolski dom Radlje 
izvedli dogodek z naslovom Pot do 
sodelovanja in povezanosti občanov. V 
sodelovanju s knjižnico Radlje in MKC Radlje 
smo pripravili tri delavnice v naših prostorih.       
V prvi delavnici smo ustvarjali knjižna kazala,      
ki nam bodo prišla prav ob branju knjig za 
bralno značko Korošci pa bukve beremo; 
dejavnost se je pričela s prvim oktobrom.              
V drugi delavnici nam je knjižničarka s pomočjo 
kamišibaja predstavila knjigo Čebela bere     
med in v tretji delavnici smo dvignili vibracijo      
z afriškimi bobni in orientalskim plesom. 

Darinka Križan Krajnc

Optimistično zremo v boljše čase, ko se 
bomo lahko spet svobodno družili in 
povezovali. 

ZDRAVSTVENA SLUŽBA

To, da bi bilo že enkrat konec tega 'koronaleta', si zagotovo 
želimo bolj kot česarkoli drugega. Da bi se vrnili v tiste lepe čase 
brez zaščitnih mask in razkužil v običajnem življenju, da bi tudi      
v delovnih okoljih sedeli drug ob drugem, se objeli in si čestitali. 
Da bi razporedi delovne obveznosti zdržali vsaj polovico meseca.

In seveda, da bi nas naši uporabniki prepoznali po nasmehu 
in iskricah v očeh. 

Iztekajoče leto nas je in nas še postavlja pred številne izzive,  
ki jih skupaj tudi uspešno premagujemo, zato bodimo močni za 
naše uporabnike in sebe, da bomo še naprej uspešni pri tej 
preizkušnji, ki nas ves čas spremlja!

Ostanite zdravi in vse lepo v letu, ki prihaja!

Sara Grešovnik
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PREDSTAVLJAMO

V CUDV Črna na Koroškem sem zaposlen že 
približno 17 let. Delam na oddelku oskrba, kjer 
naročujem, prevzemam in izdajam materiale in 
blago, ki je nujno za kvalitetno bivanje naših 
varovancev. Za centralno stavbo CUDV in vse 
dislocirane enote oskrbujem blago za osebno 
higieno, čistila, ves potrošni material za 
objektno higieno, didaktični material, kartuše in 
tonerje, pisarniški material za strokovne delavce 
in varuhe, pralna sredstva, papirno galanterijo, 
splošno prehrambeno blago, poleg vsega pa 
vodim tudi skladiščno evidenco, vključno z 
računalniškimi prevzemi in izdajami materiala. 
Skladišče 1 je največja oskrbna enota v centru 
in vključuje tudi kuhinjska skladišča, za katera 
pa skrbi sodelavka Mirzeta Bečič, ki poleg del  
in nalog skladiščnice opravlja tudi delo 
materialnega knjigovodje. 

Delo je pestro, kakor je nasploh  pestro       
tudi življenje v naši rumeni hiški, vključno z 
zunanjimi enotami. V času corone se je obseg 
dela, kar se tiče oskrbe, močno povečal.            
Med najhujšo epidemijo, ki je prizadela tudi  
naš center, pa je delo potekalo na robu 
zmogljivosti in s 50 % fizično kadrovsko 
prisotnostjo, a vseeno uspešno. Nikoli ni 
zmanjkalo ključnih materialov, vse enote so bile 
dobro preskrbljene. 

Čeprav je moje delovno mesto »nekoliko« 
odmaknjeno od glavnine naših varovancev, se 
z njimi vseeno srečujem sleherni dan. 
Pravzaprav so ljudje s posebnimi potrebami in 
motnjo v duševnem razvoju v mojem življenju 
prisotni že od nekdaj, saj sem odraščal v 
bližnjem okolju takrat še ZDUM Črna na 
Koroškem. Varovanci radi pokukajo v mojo 
pisarno in večkrat »katero rečemo«. Kot največji 
»kapital«, pridobljen v zadnjih letih, si štejem to, 
da me imajo varovanci radi. Kot prostovoljec 
sem v preteklih 17 letih z njimi preživel veliko 
prijetnih uric, ko smo se družili ob prireditvah 
Specialne olimpiade, Abilimpiade, ob mnogih 
proslavah in prireditvah. Bil sem tudi član 
lutkovne skupine Radovedni, s katero smo 
gostovali širom Slovenije. Včasih sem med 
malico »smuknil« v telovadnico in s katerim     
od naših športnikov odigral igro namiznega 

tenisa. Veliko je bilo tega in po vseh teh letih 
lahko rečem, da sprejemam delo v naši 
ustanovi kot poslanstvo, iz katerega sem se tudi 
veliko naučil, saj so toleranca, spoštovanje 
različnosti, pozitivna naravnanost, spoštovanje 
moralnih    in etičnih načel vrednote, ki so 
nujno potrebne v vseh fazah in okoliščinah 
našega življenja. Za delo v ustanovi, kot je naša, 
je nujno potrebno čustvo, ki se mu reče 
empatija, za katerega pa strokovnjaki pravijo, 
da ni prirojeno, ampak »priučeno«. In v tem 
okolju imamo idealno možnost, da se je 
»priučimo«, odločitev je naša, seveda, če 
premoremo vsaj kanček prirojene čustvene 
inteligence. 

»Drugačnost« pod nobenim pogojem ne 
sme imeti slabšalnega prizvoka, drugačnost je 
normalna. 

Drago Repnik

INTERVJU Z DELAVKO ŠTEFANIJO EMERŠIČ

1. Kdaj in kako se je začela tvoja zgodba             
v CUDV?
Moja zgodba v CUDV se je začela 1. aprila 

2004, čeprav mogoče kdo tega ne bi verjel. 
Pred tem sem delala v družbi Jamnica. Takrat 
smo živeli v nekem tranzicijskem obdobju, ko 
so se družbe spreminjale statusno. Jamnica je 
prešla v druge roke, delo je postalo drugačno, 
na oddaljenih lokacijah. V CUDV so bili ravno v 
tem času razpisi, pa sem se prijavila. Sprejeta 
sem bila na delovno mesto varuhinje, česar pa 
me je bilo na začetku zelo strah. Delo je bilo 
zelo drugačno: delovni vikendi, prazniki, 
popoldansko delo. Vendar sem še danes zelo 
hvaležna bivšemu direktorju, da me je zaposlil 
na to delovno mesto. Ugotovila sem, da je bilo 
opravljanje tega dela to, kar sem potrebovala.  
V njem sem se našla in mislim, da sem dobro 
delala tudi za uporabnike.

2. Kako bi opisala svoje delo in kaj se ti      
zdi pri tem pomembno?
Pričela sem kot varuhinja v skupinah 

uporabnikov s težko motnjo v duševnem 
razvoju. Delala sem tudi kot asistenca 
pedagogu, nakar sem dobila možnost 
izobraževanja na FIRIS-u in postala varuhinja        
s specialnimi znanji. Najpomembnejše od 
vsega pa se mi je zdelo, da sem lahko bila pri 
svojem delu inovativna in da sem bila lahko to, 
kar sem.

3. Kaj te je razveselilo, dalo zagona in 
potrditev in kaj te je pri tvojem delu 
potrlo?
Mogoče bi kdo pomislil, da več dela ljudi 

obremenjuje, mene pa je to razveselilo, saj  
sem smatrala, da mi z dodatnimi zadolžitvami 
vodje zaupajo. Potrle pa so me predvsem 
spremembe med zaposlenimi in odnosi med 
njimi. Nekateri delavci nimajo volje niti 
empatije za delo z našimi uporabniki.

4. Delo z ljudmi je plemenito, lahko pa je 
tudi zelo utrujajoče. Kaj najbolj ceniš pri 
ljudeh?
Delo z ljudmi zahteva strpnost. Zelo 

pomembna je odkritost med zaposlenimi, saj 

se z ustrezno komunikacijo problemi rešujejo 
bolj uspešno. Pri delu so mi pomagale pretekle 
izkušnje. Mogoče je lažje delati z ljudmi                    
z motnjo v duševnem razvoju, saj so bolj 
neposredni, iskreni in hvaležni. Glede na to,       
da so me doletele težke življenjske preizkušnje, 
lahko povem, da sem tolažbo našla v delu              
z našimi uporabniki. 

5. Dolga leta si bila predsednica 
Turističnega društva v Črni: kako dolgo, 
projekti, na kaj si ponosna …?
Svoje delo v Turističnem društvu sem 

začela pred več kot 35. leti. Začela sem kot 
članica upravnega odbora, potem sem postala 
tajnica društva. Predsednica sem že dva 
mandata. To je delo, ki te na nek način 
plemeniti. Stvari, ki jih delamo za druge, jih 
delamo na nek način za sebe. Nikoli mi za to ni 
bilo žal. Ob mnogih projektih pa je vsako leto 
najbolj prepoznaven tradicionalni Turistični 
teden v avgustu.



|15

14|

C U D V V e z i C U D V V e z i 

PREDSTAVLJAMO

V CUDV Črna na Koroškem sem zaposlen že 
približno 17 let. Delam na oddelku oskrba, kjer 
naročujem, prevzemam in izdajam materiale in 
blago, ki je nujno za kvalitetno bivanje naših 
varovancev. Za centralno stavbo CUDV in vse 
dislocirane enote oskrbujem blago za osebno 
higieno, čistila, ves potrošni material za 
objektno higieno, didaktični material, kartuše in 
tonerje, pisarniški material za strokovne delavce 
in varuhe, pralna sredstva, papirno galanterijo, 
splošno prehrambeno blago, poleg vsega pa 
vodim tudi skladiščno evidenco, vključno z 
računalniškimi prevzemi in izdajami materiala. 
Skladišče 1 je največja oskrbna enota v centru 
in vključuje tudi kuhinjska skladišča, za katera 
pa skrbi sodelavka Mirzeta Bečič, ki poleg del  
in nalog skladiščnice opravlja tudi delo 
materialnega knjigovodje. 

Delo je pestro, kakor je nasploh  pestro       
tudi življenje v naši rumeni hiški, vključno z 
zunanjimi enotami. V času corone se je obseg 
dela, kar se tiče oskrbe, močno povečal.            
Med najhujšo epidemijo, ki je prizadela tudi  
naš center, pa je delo potekalo na robu 
zmogljivosti in s 50 % fizično kadrovsko 
prisotnostjo, a vseeno uspešno. Nikoli ni 
zmanjkalo ključnih materialov, vse enote so bile 
dobro preskrbljene. 

Čeprav je moje delovno mesto »nekoliko« 
odmaknjeno od glavnine naših varovancev, se 
z njimi vseeno srečujem sleherni dan. 
Pravzaprav so ljudje s posebnimi potrebami in 
motnjo v duševnem razvoju v mojem življenju 
prisotni že od nekdaj, saj sem odraščal v 
bližnjem okolju takrat še ZDUM Črna na 
Koroškem. Varovanci radi pokukajo v mojo 
pisarno in večkrat »katero rečemo«. Kot največji 
»kapital«, pridobljen v zadnjih letih, si štejem to, 
da me imajo varovanci radi. Kot prostovoljec 
sem v preteklih 17 letih z njimi preživel veliko 
prijetnih uric, ko smo se družili ob prireditvah 
Specialne olimpiade, Abilimpiade, ob mnogih 
proslavah in prireditvah. Bil sem tudi član 
lutkovne skupine Radovedni, s katero smo 
gostovali širom Slovenije. Včasih sem med 
malico »smuknil« v telovadnico in s katerim     
od naših športnikov odigral igro namiznega 

tenisa. Veliko je bilo tega in po vseh teh letih 
lahko rečem, da sprejemam delo v naši 
ustanovi kot poslanstvo, iz katerega sem se tudi 
veliko naučil, saj so toleranca, spoštovanje 
različnosti, pozitivna naravnanost, spoštovanje 
moralnih    in etičnih načel vrednote, ki so 
nujno potrebne v vseh fazah in okoliščinah 
našega življenja. Za delo v ustanovi, kot je naša, 
je nujno potrebno čustvo, ki se mu reče 
empatija, za katerega pa strokovnjaki pravijo, 
da ni prirojeno, ampak »priučeno«. In v tem 
okolju imamo idealno možnost, da se je 
»priučimo«, odločitev je naša, seveda, če 
premoremo vsaj kanček prirojene čustvene 
inteligence. 

»Drugačnost« pod nobenim pogojem ne 
sme imeti slabšalnega prizvoka, drugačnost je 
normalna. 

Drago Repnik

INTERVJU Z DELAVKO ŠTEFANIJO EMERŠIČ

1. Kdaj in kako se je začela tvoja zgodba             
v CUDV?
Moja zgodba v CUDV se je začela 1. aprila 

2004, čeprav mogoče kdo tega ne bi verjel. 
Pred tem sem delala v družbi Jamnica. Takrat 
smo živeli v nekem tranzicijskem obdobju, ko 
so se družbe spreminjale statusno. Jamnica je 
prešla v druge roke, delo je postalo drugačno, 
na oddaljenih lokacijah. V CUDV so bili ravno v 
tem času razpisi, pa sem se prijavila. Sprejeta 
sem bila na delovno mesto varuhinje, česar pa 
me je bilo na začetku zelo strah. Delo je bilo 
zelo drugačno: delovni vikendi, prazniki, 
popoldansko delo. Vendar sem še danes zelo 
hvaležna bivšemu direktorju, da me je zaposlil 
na to delovno mesto. Ugotovila sem, da je bilo 
opravljanje tega dela to, kar sem potrebovala.  
V njem sem se našla in mislim, da sem dobro 
delala tudi za uporabnike.

2. Kako bi opisala svoje delo in kaj se ti      
zdi pri tem pomembno?
Pričela sem kot varuhinja v skupinah 

uporabnikov s težko motnjo v duševnem 
razvoju. Delala sem tudi kot asistenca 
pedagogu, nakar sem dobila možnost 
izobraževanja na FIRIS-u in postala varuhinja        
s specialnimi znanji. Najpomembnejše od 
vsega pa se mi je zdelo, da sem lahko bila pri 
svojem delu inovativna in da sem bila lahko to, 
kar sem.

3. Kaj te je razveselilo, dalo zagona in 
potrditev in kaj te je pri tvojem delu 
potrlo?
Mogoče bi kdo pomislil, da več dela ljudi 

obremenjuje, mene pa je to razveselilo, saj  
sem smatrala, da mi z dodatnimi zadolžitvami 
vodje zaupajo. Potrle pa so me predvsem 
spremembe med zaposlenimi in odnosi med 
njimi. Nekateri delavci nimajo volje niti 
empatije za delo z našimi uporabniki.

4. Delo z ljudmi je plemenito, lahko pa je 
tudi zelo utrujajoče. Kaj najbolj ceniš pri 
ljudeh?
Delo z ljudmi zahteva strpnost. Zelo 

pomembna je odkritost med zaposlenimi, saj 

se z ustrezno komunikacijo problemi rešujejo 
bolj uspešno. Pri delu so mi pomagale pretekle 
izkušnje. Mogoče je lažje delati z ljudmi                    
z motnjo v duševnem razvoju, saj so bolj 
neposredni, iskreni in hvaležni. Glede na to,       
da so me doletele težke življenjske preizkušnje, 
lahko povem, da sem tolažbo našla v delu              
z našimi uporabniki. 

5. Dolga leta si bila predsednica 
Turističnega društva v Črni: kako dolgo, 
projekti, na kaj si ponosna …?
Svoje delo v Turističnem društvu sem 

začela pred več kot 35. leti. Začela sem kot 
članica upravnega odbora, potem sem postala 
tajnica društva. Predsednica sem že dva 
mandata. To je delo, ki te na nek način 
plemeniti. Stvari, ki jih delamo za druge, jih 
delamo na nek način za sebe. Nikoli mi za to ni 
bilo žal. Ob mnogih projektih pa je vsako leto 
najbolj prepoznaven tradicionalni Turistični 
teden v avgustu.



|17

16|

C U D V V e z i C U D V V e z i 

 6. Kmalu se boš upokojila. Že imaš 
načrte, kako si boš zapolnila dan, ko boš v 
»penziji«?

Res je. Prišla sem do tega obdobja. Zelo 
rada sem hodila v službo, se navezala na te 
ljudi, skupino. Zato upokojitev doživljam kot 
težko prelomnico. Veselim pa se, da bom imela 
proste dneve, vikende, praznike. Želim si, da bi 
v tem obdobju našla kakšno delo, izziv,                     
s katerim bi spet napolnila svoje baterije.     
Delo me drži pokonci.

Spraševala Pavlina Šepul

7. Za konec pa te prosim, da z nami deliš 
kak nasvet, vodilo. Bi rada kaj sporočila 
svojim sodelavcem?
Najdite pri svojem delu užitke, kljub temu 

da je delo težko.

Štefaniji se zahvaljujemo za strokovno in srčno 
delo ter ji želimo veliko lepih trenutkov na novi 
življenski poti.

MI GREMO PA …

Katarina Lovko Kovačec

Letos je bilo takšno poletje, da smo morali 
uporabiti malo domišljije, kako izpeljati 
letovanje za naše uporabnike v VDC Slovenj 
Gradec. Po tehtnem razmisleku in ustvarjanju 
neštetih scenarijev, oblikovanih po željah 
bodočih turistov, smo prišli do zaključka, da 
gremo malo na morje, malo v hribe.

Dve skupini uporabnikov sta letovali na 
Pacugu, kjer so pod peresom neskončnega 
razvajanja s strani naših delavcev uživali pod 
soncem in se namakali v našem mokrem 
biseru. 

Ker vsi niso morski navdušenci, smo se 
odpravili tudi v Toplo. Sveži zrak, toplo 
septembrsko sonce in nešteto možnosti, kaj 
vse lahko počnemo, je pripeljalo do tega, da se 
je razumevanje časovne orientiranosti kar malo 
zameglilo, saj je vse skupaj prehitro minilo.

Ko smo naredili črto pod naše 
dogodivščine, smo ugotovili, da je pravzaprav 
povsod lepo, ker se znamo imeti lepo, ker se 
znamo zabavati.

Padla je odločitev, da naslednje leto gremo 
tja, kjer je fajn …

TABOR SKUPINE ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE NA PACUGU

Prvič smo se zbrali v tej skupini pred 
dobrimi osmimi leti v okviru Specialne 
olimpijade. Tako smo tudi letos po enoletnem 
coronskem premoru Sabina, Štefka, Ivi, Zoran, 
Irena, Mojca in jaz zvlekli na kup svoje kovčke  
in pobrali po hiši vse, kar rabimo za naše 
bivanje na Pacugu.

V ponedeljek zjutraj smo z veseljem naložili 
kombi in se odpravili na pot. Že kar nekaj let je 
z nami Boža Mlinar, ki nas spremlja kot 
prostovoljka in brez katere si našega tabora na 
Pacugu ne predstavljamo več.

Najprej smo pripravili hišo za prijetno 
bivanje, založili kuhinjo z vso zdravo hrano,           
ki smo jo pripeljali s sabo in jo bomo pripravljali 
sami z Božino pomočjo.

Že kar prvi dan smo se podali na pot v zaliv 
Pacug, kjer smo v morju nabirali kamenčke za 
poslikavo. 

Zvečer pa smo presenetili našega Ivija ob 
rojstnem dnevu. Bil je zelo ganjen in vesel.

Vsako jutro smo delali vaje 'brain gym',             
ki so nam pomagale pri gibljivosti in nam dale 
moč čez dan.

Vsi klanci na Pacugu  so zelo strmi in naša 
Mojca se mora zelo truditi, da jih premaga. 
Vendar se ne da in ji vsakič uspe. Vsi smo jo 
podpirali in izmenjaje hodili z njo.

Obhodili smo vse poti okrog in okrog.          
Šli smo v Piran, v Fieso, Strunjan, zvečer pa             
z lučkami na pohod do obale in nazaj.

Pogovarjali smo se o hrani, njenih zapeljivih 

Vanessa Funkl
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pasteh in pomembnosti vode in  gibanja vsak 
dan. Pogovarjali smo se o pomenu hrane za 
naše zdravje, se tehtali in si merili krvni tlak in 
krvni sladkor. Izdelali smo prehransko piramido.

Po večerih, ko bi se naj končno umirili in bi 
Boža lahko v miru klekljala, smo igrali 'človek, 
ne jezi se', spomin, mikado in spet je bila hiša 
polna smeha.

V sredo nas je obiskala znana slikarka 
Mirjam Senica in nam s svojo srčnostjo in 
pozitivnostjo polepšala popoldan. Pomagala 
nam je pri poslikavi kamenčkov prijateljstva,       
ki se podarjajo 13. novembra. Vsi smo uživali  
ob klepetanju in barvanju. 

Štefka je za to priložnost spekla 'štrudel', ker 
smo želeli Mirjam pripraviti nekaj koroškega, 
domačega. Ob odhodu smo si obljubili, da se 
naslednje leto zopet vidimo.

Dnevi so nam zelo hitro minevali in želeli 
smo si, da bi naše bivanje lahko podaljšali do 
ponedeljka. Vendar red je red in v petek zjutraj 
smo še zadnjič potelovadili, pospravili hišo in se 
napotili nazaj na Koroško, kjer pa nam je tudi 
lepo, saj so nas tam čakali vsi, ki jih imamo radi.

Nataša Zanoškar

V Kongresnem centru Brdo pri Kranju je 
meseca avgusta potekala slovesnost ob 
podelitvi priznanj Prostovoljec leta 2020, ki jo  
je gostil častni pokrovitelj natečaja, predsednik 
Republike Slovenije Borut Pahor. Med 
povabljenimi sta bili tudi naši uporabnici Mendi 
Kajzer in Marica Krajnc. V času epidemije sta         
z dobro voljo opravili največ prostovoljnih ur       
v CUDV (pomoč uporabnikom in zaposlenim) 
in si s tem prislužili posebno priznanje. Prav 
tako je posebno priznanje Prostovoljke leta 
prejela gospa Dušanka Gostenčnik, ki je v času 
največje epidemije in pomanjkanja kadra 
nesebično priskočila na pomoč. Prostovoljno   
je z nasmehom in vzpodbudnimi besedami 
pomagala pri različnih opravilih v pralnici.  

Hvala Mendi, Marici in Dušanki.

PROSTOVOLJEC  LETA 2020

Tina Klemenc

CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO ČRNA NA KOROŠKEM

s skupnostjo
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Žana Avberšek

Ker vas večina že dobro pozna publikacijo 
našega centra »VEZI«, je dobro, da vam na 
začetku pojasnimo, zakaj je naš časopis dobil 
prilogo. 

V CUDV Črna se že dobro leto dni dogajajo 
priprave na nekaj novega, rojevajo se nova 
razmišljanja in padajo nove ideje, kako izboljšati 
vsakdan našim uporabnikom. Čeprav se sliši 
precej enostavno, je ta proces vse prej kot to.  
Kot vodja projektnega tima za 
deinstitucionalizacijo v CUDV Črna sem morala 
na ta proces kot zaposlena iz druge stroke 
najprej pripraviti sebe, začeti razmišljati 
drugače in nato aktivno sodelovati z ostalimi. 
Zavedamo se, da je institucionalna kultura 
močno zakoreninjena v glavah zaposlenih, zato 
se bomo vsi skupaj skozi ta proces usposabljali 
in si pomagali, da bomo dosegli, kar bi že 
davno moralo biti doseženo– enake možnosti 
za vse. »Za vse« mislim predvsem naše 
uporabnike, ki živijo v naši ustanovi že skoraj 
celo svoje življenje. Že ko zapišem besedo 
»uporabniki«, mi zveni tuje, neosebno. To so 
ljudje, ki jih je življenje že v osnovi prikrajšalo za 
normalno življenje in jih pripeljalo v ustanovo, 

kjer so podvrženi pravilom skupine, kjer so 
njihove individualne želje in potrebe večkrat 
spregledane, kjer je možnost, da se svobodno 
odločajo, premajhna. 

V zadnjem letu dni je bilo na projektu 
deinstitucionalizacije tako z vsebinskega kot 
investicijskega dela narejeno precej. Nekatera 
dejanja so vidnejša, nekatera bodo dobila čisto 
sliko šele čez čas. Zato smo se v projektnem 
timu odločili, da bi radi vsaj nekaj aktivnosti na 
projektu podelili z bralci. In ker je v CUDV Črna 
publikacija VEZI že dobro sprejeta, smo se po 
posvetu z uredniškim odborom dogovorili, da 
ne bomo ustvarjali svojega časopisa, ampak 
samo obogatili že obstoječega. Tako smo se 
dogovorili za preobleko starih VEZI in jih 
dopolnili s prilogo, ki je pred vami. Poimenovali 
smo jo VEZI s skupnostjo. To ime zelo dobro 
poveže obstoječo publikacijo z vsebino njene 
nove priloge. 

Pa dobro branje vam želim.

Žana Avberšek, 
vodja projekta DI CUDV Črna

V e z i  s  s k u p n o s t j o

PROJEKT DEINSTITUCIONALIZACIJA

Center za usposabljanje, delo in varstvo 
Črna na Koroškem se je v letu 2020 kot pilotni 
socialno-varstveni zavod prijavil na projekt 
Evropskega socialnega sklada in Evropskega 
kohezijskega sklada za regionalni razvoj, kar 
pomeni nadaljevanje deinstitucionalizacije 
CUDV Črna na Koroškem. 

S tem pristopom želimo v prihodnjih treh 
letih slediti zmanjšanju namestitev v velike 
institucije ter vzpostaviti ustrezno obliko oskrbe 
v skupnosti – skupnostne oblike oskrbe. 
Osebam z motnjami v duševnem razvoju bo na 
ta način zagotovljena socialna vključenost v 
lokalna okolja, bližje domu in primarni družini.

Projekt za izvedbo deinstitucionalizacije 
CUDV Črna je razdeljen na vsebinski in 
investicijski del. To predstavlja celostni pristop  
k preobrazbi CUDV Črna kot celote. Metode 
dela in strokovne pristope pri preobrazbi 
želimo prilagoditi življenju v skupnosti, 
uporabnikom želimo ponuditi individualno 
obliko podpore, ki bo zagotavljala vsakemu 
posamezniku možnost osebnega načrtovanja 
njegovega življenja, možnost lastnega 
prispevka na vseh nivojih življenja in bivanja, 
izbiro različnih prostočasnih aktivnosti in čim 
bolj samostojno vključevanje v družbo. 

Prav tako se bodo ob tem prilagodili in 
optimizirali delovni pogoji za zaposlene, 
oblikovali se bodo mobilni timi, informacijske 
pisarne, uporabnikom bomo pristopili na 
individualni način. Zaposleni se bodo tekom 
trajanja projekta za takšen način ustrezno 
usposobili, s podporo strokovnjakov s področja 
deinstitucionalizacije in s prenosom dobrih 
praks.

V triletnem obdobju trajanja projekta                  
v CUDV Črna načrtujemo preseliti 70 
uporabnikov iz centralne zgradbe v 18 manjših 
stanovanjskih enot v različnih koroških občinah. 
Pri vseh aktivnostih bodo vključeni uporabniki, 
njihovi svojci in zaposleni, ki bodo pri 
preobrazbi našega centra ključni deležniki.  
Prav tako bomo intenzivno sodelovali z vsemi 
lokalnimi okolji in skupnostmi, kjer bomo 
tekom projekta vzpostavili tudi številne 
skupnostne oblike oskrbe in skupaj iskali 

možnosti individualnih zaposlitev za 
uporabnike. 

Uporabniki bodo v stanovanjskih enotah 
živeli bolj neodvisno življenje, ki temelji na 
socialnem modelu in sodobnejših pristopih. 

Operacija bo prispevala k doseganju ciljev 
Resolucije o nacionalnem programu socialnega 
varstva za obdobje 2014–2020. Resolucija v 
drugem cilju, vezanem na spremembo 
razmerja med uporabniki skupnostnih oblik 
socialnega varstva in uporabniki 
institucionalnih oblik (Uradni list RS, št. 39/13)  
v Sloveniji do leta 2020, predvideva bistveno 
okrepljene skupnostne storitve socialnega 
varstva, in sicer tako, da se bo povečal delež 
uporabnikov skupnostnih oblik socialnega 
varstva.

NAMEN PROJEKTA
Namen projekta je pilotna izvedba procesa 

deinstitucionalizacije zavoda CUDV Črna,                  
s čimer se predvideva povečanje in ohranjanje 
dostojanstva uporabnikov, ki se ob ustrezni 
podpori navkljub oviranosti vrnejo nazaj v 
skupnost, da lahko živijo čim bolj samostojno 
življenje. Dodatno bo projekt prispeval                      
k zniževanju institucionalizacije ter s tem 
omogočil čim bolj normalno vključevanje             
in ohranjanje uporabnikov v socialnem oz. 
lokalnem okolju in prilagoditvi delovanja                
in metod dela obstoječih izvajalcev 
institucionalnih storitev ter uporabnikom 
omogočil podporo za samostojnejše življenje. 

CILJI PROJEKTA
krepitev procesa deinstitucionalizacije                 
v Sloveniji, 
razvoj novih in nadgradnja že obstoječih 
oblik in metod dela v socialnem varstvu in 
obravnave uporabnikov socialnovarstvenih 
storitev ter individualizacija storitev 
socialnega varstva, 
vzpostavljene smernice preobrazbe/
/konverzije izvajalcev institucionalnega 
varstva v smeri DI, 
senzibiliziranje okolja do konceptov DI in 
intelektualnih oviranosti, odpravljanje 
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razvoj novih in nadgradnja že obstoječih 
oblik in metod dela v socialnem varstvu in 
obravnave uporabnikov socialnovarstvenih 
storitev ter individualizacija storitev 
socialnega varstva, 
vzpostavljene smernice preobrazbe/
/konverzije izvajalcev institucionalnega 
varstva v smeri DI, 
senzibiliziranje okolja do konceptov DI in 
intelektualnih oviranosti, odpravljanje 
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stigme do oseb z motnjami v duševnem 
razvoju in oseb s težavami v duševnem 
zdravju.
preselitev uporabnikov nazaj v skupnost,
izgradnja hiš, ki bodo v skladu z zahtevami 
za izvajanje socialno-varstvene dejavnosti,
izpostavitev kakovostnih skupnostnih služb,
usposabljanje zaposlenih in uporabnikov  
za življenje in delo v skupnosti,
vzpostavitev nove organizacijske strukture,
ozaveščanje javnosti,
vzpostavitev čim večjega sodelovanja                
s skupnostjo,
nadgradnja zaposlovanja uporabnikov 
(integrirane zaposlitve, zadruge, socialno 
podjetništvo),
vzpostavitev izobraževalnega centra za 
prenos znanj in dobrih praks med izvajalci 
socialnega varstva. 

CILJNE SKUPINE PROJEKTA
Stanovalci CUDV Črna, ki se bodo v okviru 
projekta preselili v skupnost (100 
uporabnikov),
stanovalci CUDV Črna, ki se tekom projekta 
še ne bodo preselili v skupnost,
posamezniki z motnjo v duševnem razvoju, 
ki trenutno ne prejemajo storitve s strani 
CUDV Črna, bi jih pa potrebovali 
(uporabniki na čakalni listi za sprejem               
v zavod CUDV Črna in drugi uporabniki              
v skupnosti, ki se bodo tekom projekta 
obrnili na CUDV Črna).

KRONOLOGIJA DOGODKOV V 
PROJKETU DI V CUDV ČRNA

VSEBINSKI DEL
V CUDV Črna smo za delo na projektu DI v 
mesecu septembru 2020 zaposlili 12 oseb 
za vsebinski del projekta (6 smo jih 
premestili iz že obstoječih zaposlitev - le-te 
smo nadomestili z novimi in 6 oseb smo 
zaposlili na novo).
Formirali smo delovne skupine za 
izobraževanje, osebno načrtovanje, 
ozaveščanje, standarde kakovosti, preselitve 
in nove storitve in zaposlovanje 
uporabnikov.
Pričeli smo z izvedbo profila CUDV Črna ter 
z načrtom preobrazbe, kjer smo sledili 

zgodovinskim prelomnicam 53-letnega 
delovanja zavoda in oblikovali strategijo 
preobrazbe, s pomočjo Evropskih smernic 
za prehod iz institucionalnih k skupnostnim 
oblikam oskrbe, Konvencije o pravicah ljudi 
z ovirami, Nacionalnega programa SV, 
Evropske strategije o invalidnosti 2020, 
Resolucije Evropskega parlamenta in vse 
obstoječe SV zakonodaje.
Organizirali smo okroglo mizo s ključnimi 
deležniki v skupnosti (župani, direktorji 
zdravstvenih domov in centrov za socialno 
delo, koroške razvojne agencije, nevladnih 
organizacij), ki jih vidimo kot ključne 
partnerje v povezovanju med CUDV Črna 
kot centrom skupnostnih oblik oskrbe in 
deležniki v lokalnih okoljih, kamor se bodo 
uporabniki preselili.
Pripravili smo kratek film o začetku 
preobrazbe CUDV Črna.
Pripravili smo zloženke z informacijami           
o poteku projekta deinstitucinalizacije.
O vseh aktivnostih informiramo svojce 
(zloženka, spletna stran, Svet staršev, 
srečanje s straši, lokalni časopisi, interne 
publikacije).
O vseh aktivnostih informiramo člane   
Sveta centra in Sveta staršev.
O vseh aktivnostih informiramo člane 
Kolegija (enkrat mesečno).
O aktivnostih informiramo Strokovni svet.
Formirali smo projektni tim uporabnikov.
Organizirali smo seje Sveta uporabnikov in 
jih informirali o korakih procesa DI.
Svojcem smo poslali anketne vprašalnike 
glede izraženih želja o preselitvah v 
posamezna lokalna okolja.
Izdelali smo približno 70 osebnih načrtov        
z uporabniki in skupaj s svojci in zakonitimi 
zastopniki.
Izvajamo intervjuje z uporabniki na temo 
preselitev (glede na izražene želje).
V vse delovne skupine smo aktivno vključili 
uporabnike.
Izvajamo skupščine za uporabnike,                   
z različnimi temami na procesu preobrazbe 
dela CUDV Črna.
Izvajamo več vzporednih izobraževanj za 
zaposlene in uporabnike (teritorializacija, 
normalizacija, osebno načrtovanje, hitra 
ocena potreb v skupnosti, analiza tveganja, 

poglobljena izobraževanja strokovnjakov         
s področja deinstitucionalizacije, za vse 
zaposlene).
Potekajo redni sestanki z Uradom za 
kohezijo na MDDSZ, obiski predstavnikov 
MDDSZ ter redne konzultacije.
Prvi sestanek Usmerjevalne skupine –          
junij 2021. 
Drugi sestanek Usmerjevalne skupine – 
september 2021.
Sodelovanje z Inštitutom RS za socialno 
varstvo kot partnerjem v projektu, s 
Fakulteto za socialno delo in Pedagoško 
fakulteto (izobraževanja, konzultacije).
Zaključujemo anketiranje uporabnikov         
in zaposlenih o kakovosti življenja 
uporabnikov (evalvacija enkrat letno).
Izvajanje metodologije zbiranja ključnih 
podatkov o uporabnikih in zaposlenih ter       

o aktivnostih, ki se izvajajo na projektu.
Enkrat mesečno je oddaja vsebinskih in 
finančnih poročil na MDDSZ 

INVESTICIJSKI DEL
Odkup 12 parcel – 5 občin (dvakrat Mežica, 
štirikrat Ravne na Koroškem, dvakrat Slovenj 
Gradec, dvakrat Dravograd, dvakrat Radlje 
ob Dravi).
Izvedba investicijske in projektne 
dokumentacije za vse predvidene objekte.
November 2021 – na Portalu objavljen javni 
razpis za izvajalca gradbenih del, ki se 
zaključi 18. 12. 2021.

Dalja Pečovnik, 
direktorica CUDV Črna

Lučka Grbac
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Andreja Rafaelič 

V PROJEKTU SODELUJE IN 
NUDI STROKOVNO POMOČ 
INŠTITUT REPUBLIKE 
SLOVENIJE ZA SOCIALNO 
VARSTVO

V letu 2020 se je v Centru za usposabljanje, 
delo in varstvo v Črni na Koroškem začel 
projekt, ki naj bi na eni strani razgradil 
institucijo, jo odprl navzven, na drugi strani pa 
omogočil prve korake k vzpostavitvi pogojev  
za življenje v skupnosti za vse ljudi ne glede na 
njihov status, položaj v družbi in oviranost. 

Ne gre za enostaven projekt, ki bi zgolj 
preselil nekaj ljudi, ki v tem trenutku živijo               
v ustanovi, v stanovanjske skupine, ampak 
projekt, ki zahteva spremembo celotnega 
delovanja centra kot tudi pokrajine socialnega 
varstva nasploh. Čeprav imamo v Sloveniji že 
številne stanovanjske skupine, ki so boljša 
praksa kot ohranjanje institucij, teh samih po 
sebi mnogi zagovorniki neodvisnega življenja  
v skupnosti ne štejejo kot obliko 
deinstitucionalizacije, saj se te zelo pogosto 
sprevržejo v majhne institucije v skupnosti – 
pogosto se v njih ponovi institucionalna 
kultura, prevlada ritem, ki ga določa 
organizacija, uporabniki morajo v njih ubogati 
osebje in upoštevati vnaprej določene urnike. 
Prav tako se je v državah, kjer so proces 
deinstitucionalizacije izpeljali že pred nami, 
izkazalo, da pogosto povratniki iz institucij ne 
želijo ostajati v stanovanjskih skupinah, ampak 
si želijo bolj neodvisnega življenja, kjer lahko  
ob podpori živijo sami ali z ljudmi, ki si jih sami 
izberejo. 

Pri deinstitucionalizaciji gre torej za veliko 
več kot zgolj izgradnjo novih življenjskih 
prostorov, gre za to, da razvijamo paleto 
skupnostnih služb – od dnevnih oblik podpore 
do intenzivne pomoči na domu, v vsakdanjem 
življenju uporabnika, do razvijanja možnosti za 
dostop do običajnih načinov zaposlovanja, ki 

omogočajo človeku dostojen zaslužek in 
socialno varnost. Prav tako je nujno razvijati 
tudi nove oblike storitev in vzgoje za otroke,        
ki trenutno živijo v instituciji ali bi vanjo utegnili 
priti, kot so na primer specializirano rejništvo, 
življenje v manjših skupnostih za tri do štiri 
otroke, predvsem pa razvijanje takih oblik 
podpore, ki bi omogočale otrokom dostop do 
rednega šolstva. 

Deinstitucionalizacija torej zahteva, da 
presežemo naš način razmišljanja, delovanja, 
načine organiziranja in financiranja. Vse, kar 
delamo, moramo pravzaprav usmeriti v ljudi, 
investirati v njihovo prihodnost in boljše 
življenje in hkrati preprečevati kakršne koli 
investicije v stare in nove institucije.

Novo poglavje za socialno varstvo
Zavod Črna na Koroškem je odprl novo 

poglavje v razvoju socialnega varstva v 
Sloveniji. Z načinom izvajanja projekta bo utrl 
pomembno pot in varno preselitev mnogim 
stanovalcem centralne zgradbe. Pri utiranju 
nove poti se zanašamo predvsem na metode, 
ki omogočajo oskrbo po osebni meri (osebno 
načrtovanje, analiza tveganja) in razvoj 
skupnostnega dela (hitra ocena potreb in 
storitev).  

S pripravo osebnih načrtov smo se lotili 
raziskovanja potreb, želja in ambicij ljudi,                 
ki že leta živijo v ustanovi, in poskusili odpreti 
njihov pogled izven institucionalnih okvirjev.      
Z izvajanjem načrtov pa zagotovimo 
uporabnikom priložnosti, da bi lahko vzeli 
vajeti v svoje roke in prevzeli nadzor nad svojim 
življenjem. Pomembna razlika med običajnimi 
osebnimi, individualnimi načrti in 

individualnimi programi obravnave ter 
osebnimi načrti, ki so jih začeli delati v Črni, je 
predvsem v tem, da slednji zajemajo celotno 
človekovo življenje, ne zgolj aktivnosti, ki jih 
ponuja ustanova. Tako načrtovanje zahteva 
proaktiven pristop pri sodelovanju z vsakim 
uporabnikom posebej in v vsaki situaciji znova 
iskanje in ustvarjanje novih, kreativnih in 
inovativnih rešitev.  

Druga novost, ki jo zavod izvaja, je 
odpiranje navzven, v skupnost. Ne samo da se 
bodo v letu 2023 stanovalci preselili v manjše 
dislocirane enote, ampak zaposleni v zavodu že 
zdaj raziskujejo s hitro oceno potreb in storitev 
potrebe v skupnosti, prav kmalu pa bodo začeli 
opravljati tudi skupnostno delo. Vzpostavili 
bomo informacijske pisarne, ki predstavljajo 
prvi korak vstopa v skupnost. S pomočjo pisarn 
bomo lažje ocenili potrebe in vire skupnosti, 
kar bo uporabnikom pomagalo pri 
uresničevanju ciljev, hkrati pa bomo s tem 
zavod odprli skupnosti in dopolnili ponudbo 
obstoječih storitev socialnega varstva v 
skupnosti. Dopolnili bomo torej storitve, ki so      
v skupnosti pomanjkljive, ali ustvarili storitve,     
ki jih na določenem področju še ni.  

V sklopu projekta preobrazbe zavoda CUDV 
Črna na Koroškem že od samega začetka tesno 
sodeluje s skupnostjo. Povezovanje s starši, 
lokalnimi župani in drugimi pomembnimi 
deležniki v procesu preobrazbe bomo v 
nadaljevanju še nadgradili s sodelovanjem z 
lokalno skupnostjo, kamor se bodo stanovalci 
dejansko preselili. Sodelovanje s širšo in ožjo 
lokalno skupnostjo pomeni pomemben korak 
pri približevanju tematike deinstitucionalizacije 
javnosti, hkrati pa si želimo, da bi bila to hkrati 
tudi uspešna promocija, ki bi olajšala prihodnje 
tudi na tem področju in preobrazbo tudi 
drugih velikih zavodov v Sloveniji.

Potrebna je vizija razvoja in prehoda vseh 
centrov v skupnostne službe.

Preobrazba CUDV Črna na Koroškem 
predstavlja zametke deinstitucionalizacije 
centrov za usposabljanje, delo in varstvo v 
Sloveniji. Morda se je prav zato, ker nimamo 
veliko primerov dobre prakse neodvisnega 
življenja ljudi z intelektualnimi ovirami v 
Sloveniji, CUDV Črna na Koroškem odločil za 
bolj previdno pot preobrazbe in poseben 
poudarek namenil izgradnji novih hiš, kamor se 

bodo stanovalci selili. Pri tem morda manj 
dinamičnemu načinu preobrazbe je zelo realna 
nevarnost prestavljanja institucije v skupnost, 
kar lahko vidimo pri drugih zavodih, ki imajo 
stanovanjske skupine. 

Zato je nujen naslednji korak razvoja 
preselitev v neodvisne oblike življenja, 
stanovanjske oskrbe in razvoj družini podobne 
vzgoje za otroke, ki živijo v ustanovah. Ta 
naloga čaka še vse centre za usposabljanje, 
delo in varstvo, če želijo resnično uveljavljati 
konvencijo o pravicah ljudi z ovirami in 
konvencijo o otrokovih pravicah. Črna na 
Koroškem je odprla možnost za vse ustanove 
za postopno učenje in ustvarjanje novega 
znanja ter ustvarjanje povezav s skupnostjo. 
Znanje in skupnost ustvarjata osnovo za 
ustvarjanje novih načinov dela in storitev,           
ki okrepijo kakovost življenja uporabnikov, 
naredijo sistem oskrbe bolj robusten in 
dinamičen in navsezadnje preprečujejo 
institucionalno kulturo v obstoječih bivalnih 
enotah in stanovanjskih skupinah.  

                                                 Dr. Andreja Rafaelič 
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osebje in upoštevati vnaprej določene urnike. 
Prav tako se je v državah, kjer so proces 
deinstitucionalizacije izpeljali že pred nami, 
izkazalo, da pogosto povratniki iz institucij ne 
želijo ostajati v stanovanjskih skupinah, ampak 
si želijo bolj neodvisnega življenja, kjer lahko  
ob podpori živijo sami ali z ljudmi, ki si jih sami 
izberejo. 

Pri deinstitucionalizaciji gre torej za veliko 
več kot zgolj izgradnjo novih življenjskih 
prostorov, gre za to, da razvijamo paleto 
skupnostnih služb – od dnevnih oblik podpore 
do intenzivne pomoči na domu, v vsakdanjem 
življenju uporabnika, do razvijanja možnosti za 
dostop do običajnih načinov zaposlovanja, ki 

omogočajo človeku dostojen zaslužek in 
socialno varnost. Prav tako je nujno razvijati 
tudi nove oblike storitev in vzgoje za otroke,        
ki trenutno živijo v instituciji ali bi vanjo utegnili 
priti, kot so na primer specializirano rejništvo, 
življenje v manjših skupnostih za tri do štiri 
otroke, predvsem pa razvijanje takih oblik 
podpore, ki bi omogočale otrokom dostop do 
rednega šolstva. 

Deinstitucionalizacija torej zahteva, da 
presežemo naš način razmišljanja, delovanja, 
načine organiziranja in financiranja. Vse, kar 
delamo, moramo pravzaprav usmeriti v ljudi, 
investirati v njihovo prihodnost in boljše 
življenje in hkrati preprečevati kakršne koli 
investicije v stare in nove institucije.

Novo poglavje za socialno varstvo
Zavod Črna na Koroškem je odprl novo 

poglavje v razvoju socialnega varstva v 
Sloveniji. Z načinom izvajanja projekta bo utrl 
pomembno pot in varno preselitev mnogim 
stanovalcem centralne zgradbe. Pri utiranju 
nove poti se zanašamo predvsem na metode, 
ki omogočajo oskrbo po osebni meri (osebno 
načrtovanje, analiza tveganja) in razvoj 
skupnostnega dela (hitra ocena potreb in 
storitev).  

S pripravo osebnih načrtov smo se lotili 
raziskovanja potreb, želja in ambicij ljudi,                 
ki že leta živijo v ustanovi, in poskusili odpreti 
njihov pogled izven institucionalnih okvirjev.      
Z izvajanjem načrtov pa zagotovimo 
uporabnikom priložnosti, da bi lahko vzeli 
vajeti v svoje roke in prevzeli nadzor nad svojim 
življenjem. Pomembna razlika med običajnimi 
osebnimi, individualnimi načrti in 

individualnimi programi obravnave ter 
osebnimi načrti, ki so jih začeli delati v Črni, je 
predvsem v tem, da slednji zajemajo celotno 
človekovo življenje, ne zgolj aktivnosti, ki jih 
ponuja ustanova. Tako načrtovanje zahteva 
proaktiven pristop pri sodelovanju z vsakim 
uporabnikom posebej in v vsaki situaciji znova 
iskanje in ustvarjanje novih, kreativnih in 
inovativnih rešitev.  

Druga novost, ki jo zavod izvaja, je 
odpiranje navzven, v skupnost. Ne samo da se 
bodo v letu 2023 stanovalci preselili v manjše 
dislocirane enote, ampak zaposleni v zavodu že 
zdaj raziskujejo s hitro oceno potreb in storitev 
potrebe v skupnosti, prav kmalu pa bodo začeli 
opravljati tudi skupnostno delo. Vzpostavili 
bomo informacijske pisarne, ki predstavljajo 
prvi korak vstopa v skupnost. S pomočjo pisarn 
bomo lažje ocenili potrebe in vire skupnosti, 
kar bo uporabnikom pomagalo pri 
uresničevanju ciljev, hkrati pa bomo s tem 
zavod odprli skupnosti in dopolnili ponudbo 
obstoječih storitev socialnega varstva v 
skupnosti. Dopolnili bomo torej storitve, ki so      
v skupnosti pomanjkljive, ali ustvarili storitve,     
ki jih na določenem področju še ni.  

V sklopu projekta preobrazbe zavoda CUDV 
Črna na Koroškem že od samega začetka tesno 
sodeluje s skupnostjo. Povezovanje s starši, 
lokalnimi župani in drugimi pomembnimi 
deležniki v procesu preobrazbe bomo v 
nadaljevanju še nadgradili s sodelovanjem z 
lokalno skupnostjo, kamor se bodo stanovalci 
dejansko preselili. Sodelovanje s širšo in ožjo 
lokalno skupnostjo pomeni pomemben korak 
pri približevanju tematike deinstitucionalizacije 
javnosti, hkrati pa si želimo, da bi bila to hkrati 
tudi uspešna promocija, ki bi olajšala prihodnje 
tudi na tem področju in preobrazbo tudi 
drugih velikih zavodov v Sloveniji.

Potrebna je vizija razvoja in prehoda vseh 
centrov v skupnostne službe.

Preobrazba CUDV Črna na Koroškem 
predstavlja zametke deinstitucionalizacije 
centrov za usposabljanje, delo in varstvo v 
Sloveniji. Morda se je prav zato, ker nimamo 
veliko primerov dobre prakse neodvisnega 
življenja ljudi z intelektualnimi ovirami v 
Sloveniji, CUDV Črna na Koroškem odločil za 
bolj previdno pot preobrazbe in poseben 
poudarek namenil izgradnji novih hiš, kamor se 

bodo stanovalci selili. Pri tem morda manj 
dinamičnemu načinu preobrazbe je zelo realna 
nevarnost prestavljanja institucije v skupnost, 
kar lahko vidimo pri drugih zavodih, ki imajo 
stanovanjske skupine. 

Zato je nujen naslednji korak razvoja 
preselitev v neodvisne oblike življenja, 
stanovanjske oskrbe in razvoj družini podobne 
vzgoje za otroke, ki živijo v ustanovah. Ta 
naloga čaka še vse centre za usposabljanje, 
delo in varstvo, če želijo resnično uveljavljati 
konvencijo o pravicah ljudi z ovirami in 
konvencijo o otrokovih pravicah. Črna na 
Koroškem je odprla možnost za vse ustanove 
za postopno učenje in ustvarjanje novega 
znanja ter ustvarjanje povezav s skupnostjo. 
Znanje in skupnost ustvarjata osnovo za 
ustvarjanje novih načinov dela in storitev,           
ki okrepijo kakovost življenja uporabnikov, 
naredijo sistem oskrbe bolj robusten in 
dinamičen in navsezadnje preprečujejo 
institucionalno kulturo v obstoječih bivalnih 
enotah in stanovanjskih skupinah.  

                                                 Dr. Andreja Rafaelič 
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PRVA KONFERENCA S 
PREDSTAVNIKI LOKALNIH 
SKUPNOSTI

Prva konferenca z lokalno skupnostjo

Ključni partnerji pri izvedbi projekta 
deinstitucionalizacije v Centru za usposabljanje, 
delo in varstvo Črna pozdravljajo projekt in so 
pripravljeni (še nadalje) sodelovati pri njem.       
To je bilo osnovno sporočilo prve konference, 
ki so jo v CUDV pripravili s predstavniki lokalnih 
skupnosti, župani vseh občin, in njihovimi 
predstavniki, Centrom za socialno delo Koroške 
Slovenj Gradec in enotami Radlje ob Dravi, 
Ravne na Koroškem in Dravograd, Koroškega 
zdravstvenega doma Ravne in Dravograd, 
društev Sožitje v Dravski, Mislinjski in Mežiški 
dolini ter Regijske razvojne agencije Koroška. 

Konferenca, ki je potekala konec maja v 
elektronski obliki, je bila zelo dobro obiskana, 
prisotna je bila večina vabljenih, torej kar              
28 predstavnikov omenjenih lokalnih skupnosti 
in ustanov ter društev.     

V uvodnem prispevku je direktorica CUDV 
Črna Dalja Pečovnik podrobneje predstavila 
projekt deinstitucionalizacije, torej prehod od 
institucionalne oblike varstva do oskrbe v 
skupnosti. Predstavila je vsebinski del projekta, 
ki zajema priprave na preobrazbo centra, plan 
prehoda uporabnikov v bivanje v skupnosti, iz 
investicijskega dela so bile prikazane idejne 

rešitve za posamezne stanovanjske skupine       
na šestih različnih lokacijah na Koroškem. 
Direktorica je tudi povedala, kako bo potekal       
o informiranje širše javnosti v lokalni skupnosti, 
in izrazila pričakovanja ter navedla izzive, ki 
čakajo vse akterje. Svoja pojasnila je predstavila 
tudi vodja projektne skupine Žana Avberšek  
ter dve delavki, zaposleni na projektu.

V razpravi so prav vsi sodelujoči pohvalili 
bistvo projekta, torej prehod v bolj humane 
oblike bivanja uporabnikov, tudi način, kako      
so se v CUDV tega lotili. Vsi so tudi po svojih 
najboljših močeh izrazili pripravljenost 
sodelovati. Predstavnica društva Sožitje je 
predlagala, da bi razširili dejavnost na 
počitniško varstvo za otroke, ki niso vključeni, 
izražena je bila tudi želja, da bi projekt 
predstavili na občinskih svetih. Na slednje je 
direktorica povedala, da ga bodo na povabilo     
z veseljem predstavili.    

Izobraževanje v okviru projekta 
deinstutitucionalizacije 

Za uspešno izvedbo procesa 
deinstitucionalizacije, ko prehajamo iz 
institucionalne v skupnostne oblike oskrbe,           
je ključnega pomena izobraževanje in 
usposabljanje zaposlenih, uporabnikov, 
sorodnikov in drugih zaposlenih v službah v 
skupnosti. 

Izobraževanje in usposabljanje bo vseskozi 
tesno povezano z načrtovanjem in uvajanjem 

sprememb, ki jih želimo v zavodu doseči, in je 
zato tesno povezano z delom petih delovnih 
skupin, ki smo jih vzpostavili za potrebe 
preobrazbe  CUDV Črna, in sicer za standarde 
kakovosti, preselitve in nove storitve, 
zaposlovanje, ozaveščanje in izobraževanje.

Na podlagi tega, kakšno znanje je potrebno 
za preobrazbo zavoda, je delovna skupina za 
izobraževanje skupaj z Inštitutom Republike 
Slovenije za socialno varstvo, s Fakulteto za 
socialno delo in s Pedagoško fakulteto 
pripravila načrt izobraževanja. V njem so 
zapisana tako teoretična in vsebinska izhodišča 
ter nameni izobraževanja kakor tudi koledar           
s predvidenimi temami in način, kako bomo  
le-te posredovali naprej. Namen izobraževanja 
je namreč, da zaposlene, uporabnike in njihove 
sorodnike, pa tudi nekatere sodelavce v 
skupnosti, opremimo z znanjem, novimi 
pristopi in metodami dela, jih skupaj 
preizkusimo in spremljamo njihovo uvajanje       
v redno delovanje centra. Izobraževanje bomo 
zato povezovali s konkretnimi projekti in 
uvajanjem sprememb v zavodu. Ni dovolj,             
da organiziramo predavanja, na katerih so 
udeleženci zgolj pasivni poslušalci, naš namen 
je, da vzpostavimo terensko izobraževanje in 
usposabljanje v zavodu in zunaj njega: redna 
mentorstva in konzultacije, spremljanje 
uvajanja novih pristopov in metod na terenu, 
spoznavanje in prenos dobrih praks iz drugih 
okolij. Dodatno usposabljanje kadrov v centru, 
novo zaposlenih na projektu, pa tudi 
uporabnikov in skupnosti, je ključna aktivnost, 
ki jo moramo izvesti, v kolikor želimo uveljaviti 
nov način dela. 

Že v samem začetku projektnega dela in 
načrtovanja preobrazbe zavoda smo videli 
potrebo po organizaciji še nekaterih skupin,          
ki bi se poglobile v pripravo dokumentov ali           
v raziskovanje teme oz. metodologije. Do zdaj 
smo v ta namen ustanovili skupine za pripravo 
načrta preobrazbe, za osebno načrtovanje in 
izvajanje, za analizo tveganja in za hitro oceno 
potreb in storitev. Vse omenjene skupine imajo 
kontinuirana izobraževanja in delavnice, kjer 
nadgrajujejo že pridobljeno znanje in ga tudi      
v najboljši meri že vpeljujejo v redno delo             
v zavodu. V oktobru smo formirali tudi skupino 
za lahko branje, kjer se bodo zaposleni 
usposobili za »prevajanje« v lahko berljive 

oblike in bomo na tak način tudi dokumentirali 
spoznanja in učno gradivo, ki bo ustvarjeno           
v procesu prehoda. Tako bomo omogočili 
vsem zainteresiranim, predvsem pa 
uporabnikom, dostopnost in osnovno 
poznavanje konceptov in načel delovanja.

Oblikovali smo še projektni tim 
uporabnikov, ki ga sestavljajo uporabniki iz 
centralne zgradbe in iz bivalnih enot. Namen  
te skupine je, da spremljajo in usmerjajo  
proces preobrazbe zavoda, da (so)odločajo             
o pomembnih temah in spremembah v 
zavodu in da krepijo uporabniško vlogo pri 
upravljanju zavoda in uvajanju sprememb. 

Vseskozi je delovna skupina za 
izobraževanje skupaj s skupino strokovnih 
delavk iz zavoda in z zunanjimi mentorji s 
Fakultete za socialno delo, Pedagoške fakultete 
in Inštituta RS za socialno varstvo pripravljala 
tudi intenzivni seminar za vse zaposlene, ki je 
namenjen tako podpori organizacijskih 
procesov pri prehodu v skupnost kot razvijanju 
demokratičnega ozračja in odnosov v zavodu 
kot celoti, ki pa ga zaradi epidemioloških 
razmer kljub večkrat prestavljenim terminom 
nismo uspeli izvesti v živo. Tako smo v drugi 
polovici novembra organizirali 4-dnevni 
seminar za vodstvene delavce preko Zoom 
aplikacije, za naprej pa že načrtujemo nove 
izvedbe tudi za ostale zaposlene.

V prihodnje načrtujemo še veliko predavanj, 
delavnic in spremljevalnih dogodkov, kjer  
bodo v večji ali manjši meri vsi zaposleni 
spoznali pristope in metode dela, ki jim bodo 
skozi preobrazbo zavoda v pomoč pri delu          
z uporabniki, ter tudi vse ostale sodelujoče            
v procesu preobrazbe opolnomočili za delo         
za naprej.

                                                               Jasmina Urh
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DELAVNICE NORMALIZACIJE 
V CUDV ČRNA

V okviru projekta deinstitucionalizacije so  
se v našem zavodu pričele izvajati delavnice      
na temo normalizacije. Vodila jih je Andjelka 
Prvulović, univ. dipl. soc. z Inštituta RS za 
socialno varstvo, namenjene pa so bile tako 
zaposlenim kot tudi uporabnikom. 

Vabljeni so bili slušatelji iz prav vseh vrst 
zaposlenih ter uporabniki iz centralne stavbe  
in ostalih enot. 

Delavnice smo pričeli izvajati z namenom, 
da normalizacijo predstavimo tistim, ki se s  
tem pojmom morda še niso srečali, vse ostale,               
ki so z njo dobro seznanjeni, pa zgolj spomniti, 
na kaj naj bodo pri svojem delu še posebej 
pozorni. Zaposlenim so pomenila spodbudo      
k razmišljanju, kako bi lahko naredili življenje 
naših uporabnikov čim bolj bogato in 
predvsem bolj podobno našim že sedaj v 
zavodu. Uporabnike smo prav tako pozvali k 
razmišljanju, kako jim pravzaprav ugaja njihovo 
življenje, ali so zadovoljni s potekom svojega 
dneva, česa si želijo in česa trenutno ne morejo 
realizirati, kakšno življenje bi si želeli izven 
institucije in na katerem področju bi si želeli 
napredovati. 

Naša druženja so trajala po dve uri, čeprav 
ne bi bilo, po besedah Andjelke Prvulović, prav 
nič odveč, če bi bila še kakšno uro daljša. To se 
je pokazalo že na samem začetku, ko smo 
kakšno od njih »v redu zavlekli«. Vrstila so se 
namreč številna vprašanja, na katera smo 
skupaj iskali odgovore. Vsaj veliko večino smo 
jih tudi našli.

Delavnice smo pričenjali s 
samopredstavitvijo vsakega udeleženca. 
Navadno smo sedeli v krogu. Vsak od nas je 
povedal kaj o sebi, kot na primer, kako dolgo   
je v zavodu, kakšno je njegovo življenje in delo, 
koliko informacij ima o deinstitucionalizaciji    
ter kakšno je njegovo mnenje o preselitvah          
v stanovanjske skupine. Predvsem zaposleni       
so ob tem izrazili tudi kakšno svojo skrb - kako 
bomo v lokalnih skupnostih uporabnikom 
zagotavljali tako kakovostno oskrbo kot sedaj, 
kaj bo z njihovimi zaposlitvami. 

V drugem delu druženja smo se razdelili v 
manjše skupine. Na podlagi na lističih zapisanih 

povedi, ki jih je dobila vsaka skupina, se je razvil 
pogovor o tem, kaj je za koga pomembno, kaj 
so njegove največje želje in katere od slednjih 
ima možnosti uresničiti se tam, kjer živi. Kaj 
hitro se je pokazala razlika med željami 
uporabnikov in zaposlenih … kako željan je 
lahko nekdo miru in tišine, kako želi si poslušati 
»svojo« glasbo in kako samoumevno je to 
lahko nekomu, ki je tega deležen vsak dan. 

Udeleženci so si z velikim zanimanjem 
ogledovali predvsem gradivo v obliki kratkih 
filmov, ki so ga prispevale organizacije, ki so že 
izvedle deinstitucionalizacijo in s tem dosledno 
upoštevale tudi načela normalizacije. Poleg 
filmov smo na naših delavnicah kratko 
predstavili tudi pet načel normalizacije po 
Brandonu. Podkrepili smo jih z izvirnimi slikami 
in fotografijami, izročke pa so udeleženci po 
zaključku lahko odnesli s seboj. 

Predstavitev in zapisane povedi smo 
pripravili tudi v obliki, lažji za razumevanje, 
trenutno pa jih naša skupina za lahko branje 
prevaja v lahko berljivo obliko. Gradivo je 
potrebno le še testirati, kar bo izvedla kontrolna 
skupina uporabnikov za lahko branje.

Z našimi delavnicami bomo nadaljevali,       
in sicer v izboljšani in še bolj pestri obliki. V 
začetku smo na naših srečanjih reševali vse 
vrste dilem, nato pa se je dodobra izkazalo, kaj 
je njihov najpomembnejši cilj - da naredimo 
življenje uporabnikov čim bolj kakovostno, 
skupaj z veselimi in bridkimi trenutki, z  vsem, 
kar nam življenje lepega in manj lepega 
prinaša. 

                                                 Branka Brinc Jeznik

Marica Krajnc
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Lahko izberemo:
kdaj se bomo zbudili, kadar nismo v službi,
kaj bomo počeli v prostem času,
kaj bomo jedli,
kaj bomo skuhali, 
kdaj bomo šli na sprehod,
kam bomo šli na sprehod,
kdaj se bomo tuširali,
ali bomo imeli domačo žival
s kom bomo živeli v sobi. 
Veliko je stvari
o katerih se lahko odločamo. 

Prisotnost

To pomeni, da sem zraven,
da sem tam, kjer se stvari dogajajo,
da sem zraven,
ko se pogovarjajo o meni.
Lahko pogledam,
kaj je o meni napisano na papirjih.
Imam pravico vedeti kaj se dogaja.
Povem, kaj si želim.
Povem, kaj je za mene pomembno v življenju.
Želim, da upoštevajo kaj povemo
na svetu uporabnikov ali na parlamentu. 
Želim iti na volitve.
Želim nositi obleke, ki so mi všeč,  
obleke, ki si jih sam izberem. 
Želim iti k frizerju in si sam izbrati frizuro. 

Druženje

Pomembno je, da so okoli mene različni ljudje.
Da imam možnost se srečati z ljudmi,
ki ne živijo v centru.
Želim imeti možnost,
da grem k zdravniku v zdravstveni dom.
Da me ne pregleda le zdravnik v centru.
Želim imeti možnost,
da grem v knjižnico, na banko, 
da se včlanim v društvo,
da treniram šport v kraju.

Želimo živeti normalno

Živeti normalno pomeni,
da živimo tako kot si želimo.
Seveda pa moramo upoštevati pravila.

Dobri odnosi

To pomeni, da se z drugimi dobro razumemo.
Do ljudi okoli nas
se lepo obnašamo. 
Ne kričimo na druge, 
ne zmerjamo, se ne pretepamo.
Kadar hočemo, se družimo,
skupaj hodimo na sprehode, na izlete, 
skupaj plešemo, beremo. 

Dobre odnose imamo z vsemi.
Tudi z zaposlenimi moramo imeti dober odnos.
To so delavci, ki skrbijo za nas, nam pomagajo.

Z delavci se lahko pogovorimo,
prosimo jih za pomoč, 
lahko se samo družimo, 
skupaj pijemo kavo.

Želim, da me delavci podpirajo.
Želim, da mi pomagajo,
pri mojih odločitvah.
Da mi delavci svetujejo, 
če kaj ne vem,
če moram rešiti problem, 
Želim, da mi pomagajo,
če se težko gibam,
me peljejo v trgovino, k frizerju, 

Veliko izbire

Dobro je, da imamo veliko stvari na izbiro. 
To pomeni, da si lahko izberemo kaj želimo,            
kaj nam je všeč,
kaj potrebujemo.
Sami se lahko odločimo,                   
kaj bomo izbrali. 

Katarina Lovko Kovačec in 
skupina za lahko branje
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OSEBNO NAČRTOVANJE V 
CUDV ČRNA NA KOROŠKEM

Osebno načrtovanje je metoda dela, ki na 
podlagi raziskovanja življenjskega sveta 
posameznika oblikuje cilje in načrtuje uporabo 
sredstev, ki jih posameznik ima na voljo in ki jih 
mora še pridobiti, da bi cilje dosegel. Pri 
uresničevanju ciljev posamezniku 
zagotavljamo pomoč in podporo. 

Pri osebnem načrtovanju želimo izpostaviti 
ključna načela, ki so pomembna za uporabnika, 
to so participacija, vpliv in moč posameznika 
pri postavljanju njegovih ciljev. V procesu 
načrtovanja imata poleg posameznika ključno 
vlogo načrtovalec in ključna oseba, ki si jo 
posameznik izbere. 

Proces osebnega načrtovanja sestavljajo 
vzpostavljanje delovnega odnosa s 
posameznikom, raziskovanje njegovega 
življenjskega sveta in zapisovanje načrta. 
Izdelek je OSEBNI NAČRT. Osebni načrt je 
izključno rezultat uporabnikovih potreb in želja. 
Skozi pisanje osebnega načrta posameznika 
bolje spoznavamo, spremljamo njegove 
potrebe, želje, spretnosti in znanja. Opažamo, 
da imajo posamezniki različne želje, od 
ponavljajočih, npr. ohranjanje samostojnosti, 
skrb zase, udejstvovanje pri planinskem 
društvu ipd., kratkoročnih ciljev, na primer 
nakup telefona, nakup oblačil, srednjeročnih 
ciljev, npr. udeležiti se tečaja šivanja, naučiti se 
uporabljati  tablico, do dolgoročnih ciljev, npr. 
preselitev, vračanje poslovne sposobnosti ... 

Iz osebnih načrtov posameznikov lahko 
razberemo različne cilje, tudi »nerealne«, ki so 
že mogoče zaradi specifičnega stanja 
uporabnika nemogoče izvedljivi. Poudarjamo 
pa, da je pot do določenega cilja realna, končni 
rezultat pa je lahko tudi alternativa prvotnemu 
cilju. 

Pri uresničevanju ciljev imajo poleg ključne 
osebe pomembno vlogo tudi izvajalci načrta. 

Osebni načrt potrdimo na timski 
konferenci, kamor povabimo vse, ki si jih izbere 
posameznik - lastnik osebnega načrta in so 
vključene osebe v izvajanje osebnega načrta. 
Če posameznik nima opravilne sposobnosti,      
je na timsko konferenco povabljen tudi njegov 
zakonit zastopnik/skrbnik. Namen timske 

konference je ovrednotenje dela in načrtovanje 
nadaljnjih ciljev. Formalno veljavo da 
osebnemu načrtu zapisnik timske konference.

V okviru projekta  deinstitucionalizacije smo 
k osebnemu načrtovanju pristopili tudi v CUDV. 
Projektni tim, zaposlen na projektu DI v Črni      
na Koroškem, se je v začetku zaposlitve 
neposredno vključil v delo z uporabniki.                
Na ta način je tim spoznal življenje, navade, 
posebnosti/specifike in različne načine dela z 
uporabniki. Omenjen načina dela se nam zdi 
ključen pri osebnem načrtovanju, saj priprava 
osebnega načrta temelji na zaupanju in 
spoštovanju uporabnika. Pričeli smo s pisanjem 
osebnih načrtov uporabnikov. Vsak uporabnik 
bo skupaj z načrtovalci osebnih načrtov napisal 
in izvajal svoj osebni načrt. 

Osebne načrte načrtujemo, izvajamo in 
evalviramo po metodah individualnega in 
timskega dela. Upoštevamo načela aktivnosti, 
avtonomije, možnost izbire in dostopnosti 
oblik, individualizacije, normalizacije, 
celovitosti, kontinuiranosti in 
multidisciplinarnega pristopa.

V CUDV Črna na Koroškem je 53 
dokončanih osebnih načrtov, 18 osebnih 
načrtov je še v teku.  Za pripravo osebnih 
načrtov smo oblikovali skupino načrtovalcev,  
ki jo poleg zaposlenih na projektu sestavljajo 
tudi zaposleni iz CUDV. Vsi smo na temo 
osebnega načrtovanja imeli interno 
izobraževanje. Redno potekajo tudi 
konzultacije z IRSSV.

Določeni cilji, ki so si jih uporabniki zadali      
v osebnih načrtih, se že izvajajo. Veliko 
kratkoročnih ciljev je realiziranih.

V procesu osebnega načrtovanja nas čaka 
še veliko izzivov, npr. kako vključiti v osebni 
načrt ostale službe - medicinsko oskrbo, 
delovno terapijo in fizioterapijo, ki so za 
uporabnika tudi ključnega pomena za 
ohranjanje čim bolj samostojnega življenja, 
kako združiti osebni načrt z individualnim 
programom, aktiviranje ključnih delavcev in 
ostalih vključenih v izvajanje osebnega načrta. 
Velik izziv nam predstavlja oblikovanje 
individualnih paketov storitev.

Maruša Janet Štader in 
Jana Stopajnik

PRIJAVLJAM SE K BESEDI

Od maja dalje smo izvedli več parlamentov 
uporabnikov kot obliko vključevanja 
uporabnikov v odločanje. Na njih uporabniki 
govorijo na vnaprej izbrano temo, lahko izrazijo 
svoje želje in pričakovanja. Na sestanku 
parlamenta se piše zapisnik in sprejemajo 
sklepi. Najbolje je, da se posedemo v krogu, 
tako da potem vsak pride do besede. 
Naslednjič se preveri, ali so bili sklepi 
uresničeni. Na vsakem sestanku parlamenta se 
tudi določi tema, o kateri bo tekla beseda na 
naslednjem srečanju parlamenta. 

Skupaj je bilo doslej 17 srečanj, sklepi pa      
so bili zelo različni, med njimi zelo tehtni.            
Na primer na parlamentarno pobudo se je 
pospešilo obiskovanje lokacij, kjer bodo 
postavljene hiše bodočih stanovanjskih skupin.    

                                                              Marko Vrečič
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Prvi parlament v stanovanjski skupini Ravne 
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OSEBNO NAČRTOVANJE V 
CUDV ČRNA NA KOROŠKEM
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oblik, individualizacije, normalizacije, 
celovitosti, kontinuiranosti in 
multidisciplinarnega pristopa.

V CUDV Črna na Koroškem je 53 
dokončanih osebnih načrtov, 18 osebnih 
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SODELOVALI SMO NA 
MEDNARODNI KONFERENCI 
V DUBROVNIKU

Predstavniki projektnega tima za 
deinstitucionalizacijo v Centru za usposabljanje 
delo in varstvo Črna na Koroškem so se 
udeležili mednarodne konference z naslovom 
»Breaking the ice« – The Inter – COVID Edition 
of Social Work in Dubrovnik, ki je potekala med 
6. in 10. septembrom v Dubrovniku. 
Konferenca je potekala v prostorih IUC (Inter – 
University center), ki je neodvisen center za 
napredne študije in ga podpira mednarodna 
mreža partnerskih univerz. IUC že vse od leta 
1985 organizira razne konference in tečaje na 
temo teorije in prakse socialnega dela.

Konference so se udeležili predstavniki 
različnih držav, tj. Nizozemske, Nemčije, Avstrije, 
Makedonije, Srbije, Bosne, Anglije, Grčije, Indije, 
Slovenije …

Iz CUDV Črna so s prispevki na konferenci 
aktivno sodelovale: Žana Avberšek je 
predstavila proces in izkušnje z 
deinstitucionalizacijo v CUDV Črna, izkušnje      
z osebnim načrtovanjem sta predstavili Jana 
Stopajnik in Maruša Janet Štader, razvoj modela 
kakovosti pa Zala Rančigaj.

Predavanja in delavnice so potekale v 
različnih oblikah, in sicer v predavalnicah IUC 
preko Zoom aplikacije in na prostem. Zaradi 
velikega števila prispevkov in sodelujočih so 

V predavalnici 

Slovenski udeleženci konference

nekatere delavnice in predavanja z različnimi 
vsebinami s področja socialnega dela potekala 
vzporedno. Po izvedenih vzporednih 
delavnicah je bil plenum/skupščina, kjer so         
se naredili povzetki z vseh predavanj.

Refleksija je prisotne udeležence na 
konferenci povezala v podobna mnenja                 
o socialnem delu v institucijah, procesu 
deinstitucionalizacije in izzive, s katerimi se 
bodo še srečali na poti preobrazbe. Vsebine 
mednarodne konference so zakladnice znanja, 
ki bodo našim zaposlenim, tako na projektu      
DI kot ostalim zaposlenim v CUDV, prinesle 
ideje za drugačne metode dela, povezovanja  
in izmenjave znanja. Mreženje različnih 
strokovnjakov s strokovnimi znanji je ključnega 
pomena za nadaljnje delo znotraj in zunaj 
institucije.

Maruša Janet Štader
Zala Rančigaj

KONFERENCA ALPE-ADRIA-
DONAVA MREŽE ZA 
DEINSTITUCIONALIZACIJO 
2021

Na gradu Cmurek na Tratah se je od 10. do 
12. junija odvijala konferenca Alpe- Adria-
Donava, ki se ga je udeležilo šest članic 
projektnega tima za deinstitucionalizajo (DI). 

Prvi sklop konference se je nanašal na temo 
uporabniške skupščine, kjer smo slišali 
prispevke na temo: Potrebna je preobrazba iz 

institucij v skupnost, Moja osebna pot: od 
doma v zavod, iz zavoda domov ali preselitev  
iz Doma na Krasu in mreže, ki delujejo tudi            
v času izrednih razmer: kako smo preživeli 
ukrepe in ohranili kvaliteto življenja. Sledila je 
okrogla miza, kjer smo se spraševali, kako 
ljudem, ki potrebujejo kontinuirano oskrbo, 
zagotoviti pravico do življenja v skupnosti na 
podeželju. Drugi sklop konference se je nanašal 
na prehod v skupnost, v tretjem sklopu smo 
obravnavali ženske, mlade in obrobje, kjer smo 
se usmerili v ženske, ki so ujete v nasilju in na 
nove sistemske rešitve na podeželju ter 
izobraževanja OMRA v podeželskem okolju. 
Četrti sklop je bil usmerjen na temo 
zagovorništva, peti se je nanašal na azilarno 
prakso socialnega skrbstva v obdobju 
državnega socializma in evgeniko kot obliko 
socialnega nadzora nad ženskami z 

intelektualno oviro, ki so same skrbele za 
otroke.  

Drugi dan konference se je predstavila tudi 
naša uporabnica Nevenka Kos s podporo 
osebne načrtovalke Maruše Janet Štader,               
ki je zaposlena na projektu DI. V sodelovanju        
z zavodom Risa je v predstavitvi Individualni 
projekt preselitve iz CUDV Črna v samostojno 
življenje z njima sodelovala tudi Saša Lesjak. 

Sedmi sklop smo posvetili temi Težavne 
dediščine. Tema osmega sklopa konferenca je 
bila Ujetniki epidemije. Udeleženci so 
predstavili uporabo umetniške metode 
fraktalne risbe v času izrednih razmer, 

epidemije Covid-19; Gluhi in naglušni - 
razumevanje komunikacijskih ovir v času 
epidemije; življenjske svetove uporabnikov           
in uporabnic v času epidemije; izvajanje  
oskrbe v skupnosti v času epidemije C-19           
in primer skupnostne službe zavoda Franko 
Maribor. 

Konferenca se je končala s temo 
Superheroine izza zidov: zakaj je 
deinstitucionalizacija ženskega spola in                 
s koncertom glasbene skupine Nea.

Sklepe konference so udeleženci podali          
na spletnem srečanju.

Naše udeleženke Ekipa iz CUDV Črna in iz inštituta

Maruša Janet Štader

|35

34|



|35

34|

V e z i  s  s k u p n o s t j o V e z i  s  s k u p n o s t j o

SODELOVALI SMO NA 
MEDNARODNI KONFERENCI 
V DUBROVNIKU

Predstavniki projektnega tima za 
deinstitucionalizacijo v Centru za usposabljanje 
delo in varstvo Črna na Koroškem so se 
udeležili mednarodne konference z naslovom 
»Breaking the ice« – The Inter – COVID Edition 
of Social Work in Dubrovnik, ki je potekala med 
6. in 10. septembrom v Dubrovniku. 
Konferenca je potekala v prostorih IUC (Inter – 
University center), ki je neodvisen center za 
napredne študije in ga podpira mednarodna 
mreža partnerskih univerz. IUC že vse od leta 
1985 organizira razne konference in tečaje na 
temo teorije in prakse socialnega dela.

Konference so se udeležili predstavniki 
različnih držav, tj. Nizozemske, Nemčije, Avstrije, 
Makedonije, Srbije, Bosne, Anglije, Grčije, Indije, 
Slovenije …

Iz CUDV Črna so s prispevki na konferenci 
aktivno sodelovale: Žana Avberšek je 
predstavila proces in izkušnje z 
deinstitucionalizacijo v CUDV Črna, izkušnje      
z osebnim načrtovanjem sta predstavili Jana 
Stopajnik in Maruša Janet Štader, razvoj modela 
kakovosti pa Zala Rančigaj.

Predavanja in delavnice so potekale v 
različnih oblikah, in sicer v predavalnicah IUC 
preko Zoom aplikacije in na prostem. Zaradi 
velikega števila prispevkov in sodelujočih so 

V predavalnici 

Slovenski udeleženci konference

nekatere delavnice in predavanja z različnimi 
vsebinami s področja socialnega dela potekala 
vzporedno. Po izvedenih vzporednih 
delavnicah je bil plenum/skupščina, kjer so         
se naredili povzetki z vseh predavanj.

Refleksija je prisotne udeležence na 
konferenci povezala v podobna mnenja                 
o socialnem delu v institucijah, procesu 
deinstitucionalizacije in izzive, s katerimi se 
bodo še srečali na poti preobrazbe. Vsebine 
mednarodne konference so zakladnice znanja, 
ki bodo našim zaposlenim, tako na projektu      
DI kot ostalim zaposlenim v CUDV, prinesle 
ideje za drugačne metode dela, povezovanja  
in izmenjave znanja. Mreženje različnih 
strokovnjakov s strokovnimi znanji je ključnega 
pomena za nadaljnje delo znotraj in zunaj 
institucije.

Maruša Janet Štader
Zala Rančigaj

KONFERENCA ALPE-ADRIA-
DONAVA MREŽE ZA 
DEINSTITUCIONALIZACIJO 
2021

Na gradu Cmurek na Tratah se je od 10. do 
12. junija odvijala konferenca Alpe- Adria-
Donava, ki se ga je udeležilo šest članic 
projektnega tima za deinstitucionalizajo (DI). 

Prvi sklop konference se je nanašal na temo 
uporabniške skupščine, kjer smo slišali 
prispevke na temo: Potrebna je preobrazba iz 

institucij v skupnost, Moja osebna pot: od 
doma v zavod, iz zavoda domov ali preselitev  
iz Doma na Krasu in mreže, ki delujejo tudi            
v času izrednih razmer: kako smo preživeli 
ukrepe in ohranili kvaliteto življenja. Sledila je 
okrogla miza, kjer smo se spraševali, kako 
ljudem, ki potrebujejo kontinuirano oskrbo, 
zagotoviti pravico do življenja v skupnosti na 
podeželju. Drugi sklop konference se je nanašal 
na prehod v skupnost, v tretjem sklopu smo 
obravnavali ženske, mlade in obrobje, kjer smo 
se usmerili v ženske, ki so ujete v nasilju in na 
nove sistemske rešitve na podeželju ter 
izobraževanja OMRA v podeželskem okolju. 
Četrti sklop je bil usmerjen na temo 
zagovorništva, peti se je nanašal na azilarno 
prakso socialnega skrbstva v obdobju 
državnega socializma in evgeniko kot obliko 
socialnega nadzora nad ženskami z 

intelektualno oviro, ki so same skrbele za 
otroke.  

Drugi dan konference se je predstavila tudi 
naša uporabnica Nevenka Kos s podporo 
osebne načrtovalke Maruše Janet Štader,               
ki je zaposlena na projektu DI. V sodelovanju        
z zavodom Risa je v predstavitvi Individualni 
projekt preselitve iz CUDV Črna v samostojno 
življenje z njima sodelovala tudi Saša Lesjak. 

Sedmi sklop smo posvetili temi Težavne 
dediščine. Tema osmega sklopa konferenca je 
bila Ujetniki epidemije. Udeleženci so 
predstavili uporabo umetniške metode 
fraktalne risbe v času izrednih razmer, 

epidemije Covid-19; Gluhi in naglušni - 
razumevanje komunikacijskih ovir v času 
epidemije; življenjske svetove uporabnikov           
in uporabnic v času epidemije; izvajanje  
oskrbe v skupnosti v času epidemije C-19           
in primer skupnostne službe zavoda Franko 
Maribor. 

Konferenca se je končala s temo 
Superheroine izza zidov: zakaj je 
deinstitucionalizacija ženskega spola in                 
s koncertom glasbene skupine Nea.

Sklepe konference so udeleženci podali          
na spletnem srečanju.

Naše udeleženke Ekipa iz CUDV Črna in iz inštituta

Maruša Janet Štader

|35

34|



|37

36|

V e z i  s  s k u p n o s t j o V e z i  s  s k u p n o s t j o

POLETNI TABOR S ŠTUDENTI
FAKULTETE ZA SOCIALNO 
DELO UNIVERZE V LJUBLJANI

V mesecu juliju smo izvedli poletni tabor s 
študenti FSD in njihovimi mentorji, ki je potekal 
od 21. 7. do 28. 7. 2021. Obiskalo nas je sedem 
študentk s svojimi mentorji, ki so ta teden bivali 
pri nas v zavodu. Tako za uporabnike kot tudi za 
nas zaposlene je poletni tabor predstavljal 
povsem novo izkušnjo. Študentje z mentorji        
so med nas vnesli novo energijo in kar je 
najpomembneje - uporabnikom s polepšali 
njihov vsakdan. Odvijale so se najrazličnejše 
aktivnosti, ki jih sicer tudi drugače v našem 
zavodu ne manjka. A tokrat je bilo drugače, saj 
so bili z nami naši gostje. Uporabniki so jih vzeli 
za svoje zaupnike in jim tako razkrivali svoje 
želje, cilje, občutja, stališča, svoje veselje ter  
tudi težave in stiske, ki jih težijo. 

Skozi ves teden so se odvijale najrazličnejše 
aktivnosti, ki so popestrile čas našega skupnega 
bivanja. Vsak dan smo pričenjali z jutranjo 
telovadbo, izvajale pa so se tudi najrazličnejše 
aktivnosti, ki so si jih po večini zaželeli 
uporabniki sami. Izvedli smo karaoke, različne 
delavnice, športne igre, piknik, kuhanje 
uporabnikov s študenti, različne predstavitve,   
ki so jih pripravili naši uporabniki, sladoledni 
piknik in še bi lahko naštevali. Veliko aktivnosti 
je bilo povezanih tudi s procesom 
deinstitucionalizacije našega zavoda, saj so se  
v tem tednu po vseh enotah izvajali parlamenti 

z uporabniki, delavnice na temo osebnega 
načrtovanja, analize tveganja, velik poudarek 
pa je bil tudi na vzpodbujanju normalizacije 
življenja naših stanovalcev.

V tem tednu se je naša vsakdanja rutina 
nekoliko spremenila, tudi določena pravila,       
ki sicer narekujejo način življenja v našem 
zavodu, so se premaknila iz okvirjev, ki smo jih 
vajeni. Naš dan se na primer ta teden za nas         
ni zaključil ob 22 h zvečer, kot je to običajno, 
temveč se je druženje študentov in 
uporabnikov, ki so si to želeli, podaljšalo še             
v poznejše ure.   

Stanovalci so aktivno sodelovali pri pripravi 
programa poletnega tabora, ga glede na svoje 
želje tudi spreminjali, izvajali … Skratka, v veliki 
meri je prišla do izraza njihova možnost izbire 
in odločanja. 

Ta teden je bil tako za naše uporabnike        
kot tudi za nas zaposlene nekaj posebnega. 
Veseli smo bili novih, svežih pogledov, ki so jih 
v tem tednu med nas vnesli naši obiskovalci, 
zato smo se odločili, da bomo tudi v prihodnje 
tovrstne tabore še ponovili. In res so nas 

študentke FSD s svojim 
mentorjem ponovno 
obiskale v mesecu 
novembru, ko smo od        
17. 11. do 1. 12. 2021,               
v času opravljanja njihove 
prakse pri nas, tovrstni 
tabor zopet izvedli.

Katja Žohar

Po želji - spanje v šotoru ali v telovadnici

Jutranja telovadba je pritegnila 
veliko pozornosti 

OGLEDI PARCEL NAŠIH HIŠ

Odkar pri nas govorimo o selitvi iz naše 
velike hiše v manjše, družinam primerne enote, 
se uporabniki sprašujejo, kje pravzaprav bodo 
te majhne hiške stale, kako bo izgledala okolica, 
kam bodo lahko hodili na sprehode, v trgovino 
ali na kavico.

Odločili sva se, da začneva načrtovati kratke 
izlete v kraje, kamor se bodo posamezniki 
preselili. V veliko veselje nama je bilo, da sva 
popestrili njihov vsakdan, uporabniki pa niso 
mogli skriti iskric v očeh. To nama daje dodatno 
energijo, zadovoljstvo in moč. Pri izvajanju 
ogledov nama je bilo v pomoč kar nekaj 
sodelavcev, za kar sva jim toplo hvaležni. Hišniki 
so nama pomagali, da sva sploh opravili izpit  
za kombi. Medicinke so za uporabnike skrbno 
pripravljale vso zdravstveno dokumentacijo, 
varuhi pa so poskrbeli, da so se na pot odpravili 
v lepih in udobnih oblačilih. Na nekatere poti 
so se z uporabniki podali tudi drugi projektni 
delavci in varuhi. 

Oglede zemljišč sva razdelili na več dni in 
vsakokrat smo obiskali en kraj. Tako smo bili v 
Radljah ob Dravi, Dravogradu, Slovenj Gradcu, 
na Ravnah in v Mežici – v petih različnih krajih. 
Poleg tega, da so uživali v vožnji, so se tisti 
uporabniki, ki bodo nekoč živeli skupaj, tudi 
družili. Na krajih, kjer bodo zgrajene hiše, smo  
si ogledali tudi izrise zanje in si čim bolj 
poskušali predstavljati, kako bo tam izgledalo 
naše življenje. Videli smo se na ležalnikih naših 

vrtov, na balkonih, v velikih dnevnih sobah          
in kako v kuhinjah pripravljamo kosilo. 

Udeleženci teh izletov si sedaj lažje 
predstavljajo, kako bo izgledalo življenje,          
ko se bodo preselili, ali vsaj, kje bodo hiše stale. 
Zaposleni smo se potrudili tudi na kakšnem 
posebnem področju normalizacije – 
uporabniki so imeli možnost izbire slaščic              

in pijač. Posebej naj omeniva obisk parcele                 
v Radljah ob Dravi, ki nam je vsem ostal                  
v izjemno lepem spominu, saj se v neposredni 
bližini nahajata gasilski dom in VDC. 

Ti ogledi so tudi pri ostalih uporabnikih 
spodbudili velike želje, da bi odšli na takšen 
izlet, si ogledali naše parcele in kaj lepega 
doživeli. Seveda jih ne moreva pustiti na cedilu. 
Že načrtujeva nove poti. 

Branka Brinc Jeznik, Zala Rančigaj

Na lokaciji v Mežici 

Uporabniki na lokaciji v Dravogradu 

|37

36|



|37

36|

V e z i  s  s k u p n o s t j o V e z i  s  s k u p n o s t j o

POLETNI TABOR S ŠTUDENTI
FAKULTETE ZA SOCIALNO 
DELO UNIVERZE V LJUBLJANI

V mesecu juliju smo izvedli poletni tabor s 
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najpomembneje - uporabnikom s polepšali 
njihov vsakdan. Odvijale so se najrazličnejše 
aktivnosti, ki jih sicer tudi drugače v našem 
zavodu ne manjka. A tokrat je bilo drugače, saj 
so bili z nami naši gostje. Uporabniki so jih vzeli 
za svoje zaupnike in jim tako razkrivali svoje 
želje, cilje, občutja, stališča, svoje veselje ter  
tudi težave in stiske, ki jih težijo. 
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ki so jih pripravili naši uporabniki, sladoledni 
piknik in še bi lahko naštevali. Veliko aktivnosti 
je bilo povezanih tudi s procesom 
deinstitucionalizacije našega zavoda, saj so se  
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nekoliko spremenila, tudi določena pravila,       
ki sicer narekujejo način življenja v našem 
zavodu, so se premaknila iz okvirjev, ki smo jih 
vajeni. Naš dan se na primer ta teden za nas         
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študentke FSD s svojim 
mentorjem ponovno 
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v času opravljanja njihove 
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Katja Žohar
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OGLED ZEMLJIŠČA BODOČE 
HIŠE Z OČMI SPREMLJEVALCA

Na vremensko turoben oktobrski dan, 
vendar v naših srcih dan, poln upanja, smo se   
z uporabniki iz mansarde odpravili na ogled 
zemljišča v Mežico, kjer bo nekoč stala naša 
hiška.

Zadovoljstvo in zanimanje uporabnikov je 
bilo moč čutiti že med samo vožnjo do lokacije. 
Porajala so se razna vprašanja o hiški in lokaciji, 

kje bo umeščena. Ko smo stopili iz kombija        
na »naše« dvorišče, smo zaman iskali hiško.         
Tokrat je bila hiška narisana le na kosu papirja. 
Ob ogledovanju načrtov smo prišli do 
skupnega zaključka, da bo to ena 'kul' hiška          
v 'kul' kraju. 

Po ogledu lokacije smo se odpravili na 
zasluženo pijačo, kjer smo strnili misli in si 
zadali, da naslednjič, ko se zopet vrnemo            
na ogled, tam ne bo le prazno dvorišče,   
ampak delovno gradbišče.

                                                            Janže Blatnik

O  PROJEKTU 
DEINSTITUCIONALIZACIJE 
SNEMAMO DOKUMENTARNI 
FILM

Film bo dokumentiral naš projekt, 
dokumentarec naj bi bil dolg okoli 50 minut.  
Še prej bo posnetih do 8 krajših filmov, ki bodo 
osvetljevali projekt iz različnih zornih kotov, na 
primer uporabniškega, staršev ali skrbnikov, 
zaposlenih in podobno. Iz njih bo zmontirana 
končna verzija. 

K sodelovanju smo pritegnili mladega, a že 
zelo priznanega režiserja Toma Novosela iz 
Slovenj Gradca. Pogovor z njim je pripravil 
Marko Vrečič. 

Kako si predstavljaš končni 
dokumentarni film o projektu 
deinstitucionalizacije? Kaj bi moral 
prikazati publiki?
Mislim, da je potrebno pri vsakem 

dokumentarnem filmu imeti v mislih publiko, 
ampak v smislu nekoga, ki ne pozna CUDV, 
situacijo, projekt. Tako lahko začnemo na novo 
filmsko »graditi« zgodbo in neobremenjeni 
gledalec bo lahko hitro vstopil v svet, ki mu ga 
bomo predstavili. Predvsem moramo omeniti, 
kaj je bilo do sedaj, da se ne pozabi trud in delo 
ljudi, ki so CUDV vsa ta leta ohranjali, hkrati pa 
moramo najti smiseln prehod do projekta, ki 
nakazuje velike spremembe za uporabnike in 
pokazati predvsem pogled uporabnikov na 
njihovo možnost za – na nek način – nov 

začetek te zgodbe. Rad bi posnel film, ki bi tudi 
mene izredno zanimal, iz tega izhajam.

 Še prej bodo posneti krajši filmi.    
Katere teme bi po tvojem mnenju  
morali izpostaviti?
Definitivno spopadanje s problematiko 

pandemije med snemanjem filma. Zdi se mi,  
da vsi projekti, pri katerih sem sodeloval od 
začetka epidemije, vedno želijo ignorirati, da se 
je ravno med snemanjem odvijala pandemija 
covid-19, a kot kaže, bo to dejstvo ostalo še 
nekaj časa del našega vsakdana, zaradi tega je 
prav, da je tudi v filmu del tega viden. Mislim, 
da so tako zaposleni kot uporabniki v času 
prvega vala izredno dobro odreagirali in 
posvetili velik del svojega (tudi zasebnega) 
vsakdana CUDV, da so lahko skupaj iz te krize 
prišli močnejši. Tu vidim tudi veliko pozitivnih 
zgodb, četudi gre za takšno obdobje. 

Nisi zgolj filmar, ampak so ti blizu tudi 
socialne teme. Zakaj? 
Sam sem tesno povezan z različnimi 

socialnimi temami, ki jih izpostavljam v svojih 
filmih, delno je to zagotovo posledica mojega 
študija, saj sem po izobrazbi magister 
socialnega dela. Ko sem bil proti koncu študija, 
sem praktično usposabljanje opravljal tudi v 
CUDV Črna na Koroškem, kar mi je dalo dober 
vpogled v vsakdan varovancev zavoda, tako da 
se v tem smislu tu počutim še bolj povezanega.

Katere so tvoje izkušnje pri snemanju 
dokumentarcev s tega specifičnega 
področja, torej tematike ranljivih 
skupin?  
Mislim, da sem vseskozi prisoten pri teh 

temah, a najbolj konkretno sem bil v zadnjih 
letih vključen v pilotni projekt Dolgotrajne 
oskrbe. Pri tem projektu sem posnel številne 
različno dolge promocijsko-dokumentarne 
vsebine na temo projekta, ki je vključeval 
uporabniško skupino starostnikov iz Doma 
starostnikov Črneče ter Slovenj Gradec. Izredno 
sem užival ob delu, ker to ni samo delo kot 
takšno, pač pa gre za spoznavanje življenjskih 
zgodb ljudi, tu se spletejo prijateljstva, ki 
ostanejo. 

Kaj pa siceršnje reference, kakšne filme 
si doslej snemal in kako so bili opaženi? 
Začel sem z daljšim celovečercem Tu se 

piše življenje, ki je bil prvi koroški celovečerni 
film, potem pa sem hitro presedlal na bolj 
dokumentarne filme. Moj igrani film Rezbar je 
bil izredno dobro mednarodno sprejet in je bil 
leta 2015 eden uspešnejših slovenskih filmov 
na tujih festivalih, še prej pa sem začel za svoja 
dela dobivati nagrade za svoja dokumentarna 
dela – tako sem 2014 prejel nagrado za 
najboljši neodvisen slovenski film na Festivalu 
neodvisnega filma v Ljubljani. Moji filmi so se 
do sedaj predvajali v več kot 30 državah in sam 
se trudim, da bi nivo produkcije vsakič še 
izboljšal. Poleg režijskega in scenarističnega 

dela pa sem tudi že več let mentor filmskega 
izobraževanja za osnovne šole in gimnazije ter 
v programu ESS izobraževanja za mlade 
brezposelne, kjer različnim skupinam skušam 
približati filmsko ustvarjanje. 

 Si tudi organizator festivala kratkih 
filmov, ki vsako leto poteka v Slovenj 
Gradcu. Lahko kaj več poveš o tem 
projektu? 
Festival se imenuje SHOTS in je resnično v 

nekaj letih prerasel svoje okvirje. Začeli smo z 
manjšo verzijo mednarodnega festivala kratkih 
filmov, ki bi Koroški kot regiji približal kratki film, 
a smo kaj kmalu pristali v resnih mednarodnih 
vodah, ko smo bili razglašeni za enega izmed 
najboljših filmskih festivalov na svetu. Zdaj 
festival – naslednje leto že sedmič – poteka v 
prvem vikendu avgusta in dnevno privabi okoli 
500 ljudi. Želel bi poudariti, da je to festival 
celotne regije, četudi se finale odvija v Slovenj 
Gradcu, in izredno veseli smo, da se ga 
udeležujejo prav iz vseh krajev naše čudovite 
dežele.

 
Doslej sta bila posneta dva krajša filma  

o projektu, lahko si ju ogledate direktno na 
kanalu You Tube, v brskalnik vtipkate Cudv 
Črna, linki so tudi preko spletne strani Cudv 
Črna ali FB. V času zaključevanja tega 
članka sta filma že zabeležila čez 1000 
ogledov. 

Tomo Novosel
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MYPART PROJEKT

Mojca Šmon

Mojca Šmon

V začetku novembra sta se v prostorih 
VDC Slovenj Gradec dve uporabnici 
udeležili izobraževanja v projektu My part. 
Prispevek je pripravila Mojca Šmon.

V zavodu Risa so se prijavili na projekt 
Mypart modul. To je projekt, ki ga financira 
Evropska unija. V projekt so vključene: 
Portugalska, Madžarska, Nemčija in Avstrija.        
Ta projekt se nanaša na naše volilne pravice. 
Kako lahko volimo osebe z motnjo v duševnem 
razvoju. Izdelali bomo priročnik, ki bo pomagal 
pri volitvah. To je moj projekt. Nismo veliko 
vedeli o volitvah, kako se moramo obnašat na 

voliščih. Meni je bilo zelo všeč, veliko sem se 
naučila. Nujno je, da se ljudem zagotovi polna 
politična udeležba.

NEŽA V SLOVENJ GRADEC?

 Nekega dne sem prejela informacijo, da se 
bo v CUDV Črna izvajala deinstitucionalizacija. 
Skrbno sem prebrala zloženko, kjer je ves 
projekt razložen. A tisti pravi vpogled in 
razumevanje vsega dogajanja sem dojela v 
pogovoru z gospo Branko Brinc Jeznik.

Torej, moja sestra Neža se bo selila v Slovenj 
Gradec. Na območje, imenovano Ozare. Te 
informacije sem bila zares vesela. V samem 
Slovenj Gradcu sem živela enaindvajset let in 
nekoč, morda, se bom tja spet preselila. In tam, 
na robu Ozar, me bo čakala Neža, da se bova 

Neža Močnik 

odpravili v center mesta na kavico, ogled izložb, 
kakšno sadno kupo. Pa tudi, če se še ne bom 
preselila, mi je Slovenj Gradec ljub in zato ji ga 
bom z veseljem razkazovala. To njeno selitev 
sprejemam kot eno res dobro potezo v 
življenju, njenem in mojem.  

Prav zares se veselim tudi sodelovanja v 
projektu, kjer bom lahko postavljala vprašanja 
in vem, da ne bom ostala brez odgovorov. Sicer 
pa res zaupam v strokovnost delavcev v CUDV, 
zato nimam nobenega strahu oziroma dvomov 
v njihov projekt glede deinstitucionalizacije.

                                                       Irma Marija Zajc

POMEŠALI SMO SE MED 
UMETNIKE IN ROKODELCE

V četrtek, 12. avgusta, smo projekt 
deinstitucionalizacije, ki poteka v CUDV Črna, 
predstavili tudi na prireditvi Umetniki in 
rokodelci na vasi, ki je potekala v okviru 
letošnjega Turističnega tedna v Črni. Na lastni 
stojnici smo člani tima razstavljali dokumente      
v lahkem branju, brošuro, knjigo o osebnem 
načrtovanju in nekatere fotografije, ki so 
nastale ob akcijah sodelovanja uporabnikov         
v skupnosti. Da bi bila za obiskovalce stojnica 
bolj atraktivna, smo pred trgovino centra 
razstavljali še katalog in izdelke, ki nastajajo           
v delavnicah varstveno-delovnih centrov.           
Ob tem je bila odprta tudi trgovina.

Uporabnice iz VDC Kovač Franja Pšeničnik, 
Sandra Brečko in Anita Rednak pa so 
mimoidočim nazorno prikazovale tehniko 
vezenja.

                                                                Marko Vrečič

Prikaz vezenja

Stojnica je bila bogato založena

Obiskovalci so lahko izdelke tudi kupili 
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OBISK KNJIŽNICE, POŠTE IN 
RAZSTAVE OLIMPIJCEV

V CUDV Črna se že veselo pripravljamo na 
življenje v skupnosti. Obiskali in ogledali smo       
si nekaj ustanov v Črni na Koroškem. Na pošti 
nas je prijazno sprejela vodja pošte Andreja 
Grobelšek, ki nam je na kratko predstavila 
delovanje pošte. Kupili smo znamke ter našim 
sorodnikom poslali kartice z lepimi pozdravi        
iz Črne. Na koncu obiska je Andreja Grobelšek 
za nas pripravila presenečenje in vsakemu 
podarila srečko. Tudi med nami sta bila dva 
»srečka«, saj se je pod premazom skrival 
dobitek. Zelo smo bili veseli. 

V knjižnico smo se odpravili na lov za 
knjigami, zgodbami, ki jih zelo radi poslušamo. 
Pri knjižničarki Blažki Kunc smo povprašali po 
knjigi Tina in medvedja moč avtorja Primoža 
Suhodolčana. Sposodili smo si jo in že hiteli 
med krošnje dreves, ki so nas prijetno hladile 
med prebiranjem knjige. Prebrali smo jo in jo  
še isti dan vrnili v knjižnico. Sklenili smo, da se 
bomo po olimpijski poti mimo medveda, ki je  
v naši zgodbi Tini pomagal pri smučarskih 
podvigih, odpravili na ogled razstave Olimpijci 
iz Črne na Koroškem.

Na TIC Črna so nas z veseljem sprejeli in 
nam omogočili ogled razstave. Ogledali smo        
si fotografije, predmete in filme kar sedmih 
črjanskih olimpijcev, in sicer Draga in Danila 
Pudgarja, Katjuše Pušnik, Mitje Kunca, Nataše 
Lačen, Aleša Gorze in Tine Maze. Veseli smo,       
da smo bili povsod lepo sprejeti in da smo 
preživeli dan malo drugače.

Zala Rančigaj

Nakupili smo znamke 

Kartice bodo prispele na pravo mesto 

Obiskali smo znano točko v Črni 

Ogledali smo si 
izposojo knjig

V muzeju olimpijcev

Pred knjižnico 
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PREDSTAVILI SMO SE NA 
DNEVU STAREJŠIH NA 
RAVNAH

21. oktobra 2021 je na prostoru ravenske 
tržnice potekal »Dan za starejše« v organizaciji 
Občine Ravne na Koroškem, javnih zavodov           
in društev. Namen prireditve je izboljšanje 
informiranosti in vključenosti starejših 
prebivalcev občine in s tem posredno 
izboljšanje kazalnikov duševnega zdravja 
starejše populacije.

K sodelovanju so bile povabljene vse 
organizacije, združenja in društva, ki delujejo  
na območju občine Ravne in ki pri svojem delu 
vključujejo tudi starejše, med njimi Center za 
usposabljanje, delo in varstvo v Črni, ki ima v tej 
občini varstveno-delovni center, dnevni center 
Javornik in stanovanjsko skupino na Čečovju. 

Prezentacijo na stojnici smo pripravili člani 
projektnega tima za deinstitucionalizacijo,  
Žana Avberšek, Jana Stopajnik, Nastja Kompan 

Marko Vrečič Barvanje kamenčkov in 
izdelovanje obeskov

Pevec Damjan Zih na naši stojnici

Župan Tomaž Rožen si je ogledal načrte hiškPrireditev je pritegnila veliko starejših občanov

in Marko Vrečič, skupaj z VDC Ravne, kjer so 
sodelovali Jože Kropivnik ter uporabnika Mira 
Rožej in Damjan Naraločnik. Obiskovalci so si 
lahko na naši stojnici ogledali del izdelkov iz 
bogate ponudbe ravenskega centra, katalog 
vseh izdelkov, ki nastajajo v CUDV Črna, ter 
zloženke in foto dokumentacijo iz projekta 
deinstitucionalizacije. Na ogled smo postavili 
tudi reprodukcije treh hiš, ki se bodo gradile         
v občini Ravne. Mira in Damjan sta prikazala 
izdelovanje nagrobnih kamenčkov - 
nadomestilo za sveče in lesenih obeskov za 
ključe.

Za obiskovalce in nastopajoče so poskrbeli 
ravenski gasilci, ki so pekli kostanj. V kulturnem 
programu so sodelovale pevke skupine Koroški 
mix in pevec Damjan Zih. Pripravili so tudi 
slovesnost ob 700. vožnji Prostoferja, 
prostovoljnega združenja šoferjev, ki prevažajo 
starejše občane.
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POHOD DO NARAVNEGA 
PARKA BISTRA

V okviru 65. Koroškega turističnega tedna          
v Črni na Koroškem smo se udeležili pohoda  
do naravnega parka Bistra. Najbolj zavzeta 
skupina uporabnikov se je peš odpravila izpred 
centralne stavbe CUDV, nekaj uporabnikov pa 
se je s kombijem odpeljalo do naselja Pristava 
ter od tam peš nadaljevalo svojo pot. Po dobri 
uri smo prispeli do naravnega parka Bistra,         
kjer smo imeli daljši postanek, se okrepčali ter 
nabrali novih moči. Na poti nazaj smo se 
ustavili na odcepu za dolino Bistre, saj nas je 
tam čakalo sladko presenečenje – sladoled. 
Zelo smo se razveselili. Posladkali smo se in se 
počasi odpravili nazaj proti CUDV. Preživeli  
smo lep, aktiven dan, ki pa je bil še s soncem 
obsijan. 

Se že veselimo naslednjih pohodov.

                                                               Zala Rančigaj

Pohod v Bistro na lep poletni dan 

Na cilju Pri studencu 

Sladoled za nagrado 

V e z i  s  s k u p n o s t j o V e z i  s  s k u p n o s t j o
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C U D V V e z i 

DRŽAVNO PRVENSTVO V ATLETIKI

»Končnooo!« je bilo slišati iz ust naših 
športnikov. Končno, po letu in pol smo se lahko 
udeležili tekmovanja in druženja z vrstniki iz vse 
Slovenije. Odpravili smo se v Maribor na 
državni miting v atletiki. Na tekmovanju in 
druženju se je zbralo preko 250 uporabnikov in 
spremljevalcev, ki so se pomerili v različnih 
atletskih disciplinah.

Osnovno vodilo Specialne olimpiade: »… 
če ne morem zmagati, mi dovolite, da 
pogumno poizkusim,« je prisega, ki je bila 
izrečena pred otvoritvijo mitinga. Vendar se mi 
tega vodila v celoti nismo držali. Domov v 
olimpijsko vas smo z nasmehi na obrazih okoli 
vratu prinesli tudi z zlatom obarvano medaljo. 
Boj za medalje je bil neizprosen in izenačen, 
vendar v duhu fair play-a, kar je tudi rdeča nit 
Specialne olimpiade.

Upajmo, da bo v prihodnje lahko 
organiziranih čim več takšnih dogodkov, 
druženj in možnosti za dokazovanje fizičnih 
sposobnosti, ki so pridobljene s treningi tekom 
celega leta. 

Športni pozdrav!
Janže Blatnik

C U D V V e z i
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Mario Grbac je prijazni posebnež. Rad se 
druži s takimi, ki delajo, še rajši ga družijo taki,  
ki mu dajo kaj za delat, saj je delo za njega 
nekaj drugega kot za večino. Morda tudi iz tega 
izhaja njegov rek, ki si ga je priredil pred več kot 
20 leti, ko smo bili na Svetovnih igrah Specialne 
olimpiade v Severni Karolini.

Poslušal je Američane in si po svoje priredil 
njihovo kletvico » O, sh …« in jo začel 
uporabljati kot » O, šiht«. To je bilo še toliko bolj 
originalno, ker je tedaj kot edini hodil na šiht        
v Lesno na Prevalje.

No, poleg šihta in vseh drugih obveznosti je 
vedno rad plaval. Pa saj je Primorec. Ampak saj 
veste, kako je s Primorci in plavanjem. Ampak 
on res plava, in to zelo dobro. Tudi pri 60 letih  
je marsikomu lahko vzor v vztrajnosti in tehniki. 
Tu in tam se v našem centru pojavi kdo, ki mu 
je kos, ampak ti fantje odnehajo ali se zredijo ali 
… Mario pa plava in plava, plavalna je še 
zmeraj tudi njegova postava.

In tako je v vseh teh letih preplaval 
ogromno kilometrov in osvojil ogromno kolajn, 
od olimpijske leta 1998 do prve kolajne med 
veterani letos v rodnem Kopru. Pa še bo plaval, 

ŠPORTNIK MARIO

Matjaž Ferarič

pravi, le na daljših progah, včasih vmes preklopi 
s kravla na prsno, ker ga včasih krči lovijo, v finiš 
pa še vedno zakravla na polno. Potem pa, če  
ga vprašaš, »kako je bilo«, odvrne, »o, šiht, vmes 
me je pa res malo matralo.«

Tak je Mario in tak naj ostane, ker ga je 
vedno lepo srečati.

Bernardka Majdič

C U D V V e z i 

Jesen je čas, ko se drevesa odpravijo k 
zimskem počitku. Listje v krošnjah se obarva v 
čarobne barve, kakršne premore le jesenski čas. 
Čarobno obarvano listje se v vrhuncu jeseni 
poslovi od drevja, na katerem je sobivalo vso 
pomlad in poletje ter krasilo in ščitilo mogočna 
drevesa pred soncem, dežjem in vetrom.

Da v jesenskem času ne opazujemo le 
odpadanja listov z dreves in grabimo odpadlo 
listje pod drevjem, smo se v enoti Mansarda 
odločili zasaditi novo »življenje«. Gorskemu 
javorju smo omogočili, da se bo lahko 

ZASADITEV DREVESA MIRU

Janže Blatnik

razbohotil visoko nad CUDV in nam v poletnih 
mesecih nudil prijetno senco, kjer se bomo 
ohlajali in družili.

Jesensko sajenje je boljše od 
pomladanskega, saj se drevje bolje ukorenini 
kot drevje, sajeno spomladi. Zato smo se na 
lepo sončno sredo z uporabniki odločili, da 
bomo na ta dan opravili dobro delo. Dobro 
delo v smislu, da naravi vrnemo, kar ji ves čas 
jemljemo (pljuča). Z namenom krepitve 
odpornosti ekosistema, blaženja podnebnih 
sprememb in ozaveščanja uporabnikov o 

pomenu gozdov za nas, ljudi, 
smo simbolno zasadili lopato 
ter v izkopano luknjo posadili 
sadiko gorskega javorja.           
Da bo nekoč ta javor zrastel      
v mogočno drevo, bomo zanj 
skrbeli in ga negovali skozi 
vse leto. Saj je z dnem 
zasaditve postal naš 
polnopravni član enote!

Se že veselimo prihodnje 
jeseni in kopanja nove luknje 
za novega člana enote.

OKTOBER - MESEC POŽARNE VARNOSTI

Čeprav gasilci skozi vse leto skrbimo za 
požarno varnost in je naš dom odprt za vse 
prebivalce, pa je v mesecu oktobru vse le malo 
drugače.

Obišče nas veliko več skupin, med katerimi 
so tudi uporabniki CUDV Črna na Koroškem. 
Vedno smo veseli, če pokažejo zanimanje za 
ogled naše opreme, vozil in prostorov, ki jih 
gasilci uporabljamo v svoje namene. Kot 
zaposlen v našem centru in član PGD Črna že 
nekaj let sodelujem pri pripravi in vodenju 
ogleda naših uporabnikov. Tako je bilo tudi 
letos, ko sva se z Galom potrudila, da pokaževa  
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Franc Forstner

čim več naše opreme in odgovoriva na vsa 
vprašanja naših uporabnikov. Po končanih 
ogledih in pogovorih smo izpolnili še željo 
skoraj vseh in vklopili gasilske sirene na naših 
avtomobilih. Nekaj pa je bilo tudi takšnih, 
malce bolj zahtevnih želja, da se tudi peljejo         

z našimi avtomobili. Ugodili smo tudi tej želji.      
Za konec ogleda smo sedli za mizo, se odžejali, 
posladkali in se poslovili do naslednjega obiska.

Z gasilskim pozdravom NA POMOČ!     

SREČANJE Z LOVCI

Mateja Osojnik in Štefanija Emeršič

V oktobru so nas na lep, sončen in topel 
dan v lovskem domu Ježevo prijazno gostili 
lovci. Skupaj smo preživeli dan in se tudi veliko 
naučili. Poslušali smo njihove zgodbe o 
opazovanju gozdnih živali, sobivanju z naravo, 
gozdovi in gorami. Vsak, ki je bil deležen tega 
spoznavnega druženja, je dobil v spomin tudi 
majico.

Znašli smo se v času, ko je vse manj 
strpnosti v času neštetih prepovedi in omejitev. 
Prepovedano nam je druženje, prepovedan 
nam je stisk roke, objem. Prepovedana nam je 
človeška bližina …

Ravno v teh časih, ko tako pogrešamo 
bližino, obisk, dotik, toliko bolj cenimo vsako 
prijazno gesto. Vsak nasmeh in prijazne besede 
nam ogrejejo srce. Da pa ti nekdo nekaj podari 
samo zato, ker je pač prijazen in ker ti želi s tem 
polepšati dan, je za marsikoga neprecenljivo. Pa 
ni srečen le tisti, ki je s prijaznostjo obdarovan, 
tudi tisti, ki obdaruje, čuti v sebi zadovoljstvo in 
občutek sreče. 

POBARVAJ IN PODARI 
KAMENČEK
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To smo občutili zaposleni in uporabniki 
CUDV Črna na Koroškem, ki smo sodelovali v 
projektu »Pobarvaj in podari kamenček« 
vseslovenskega gibanja naključne prijaznosti. 

Družili smo se v barvanju kamenčkov, se ob 
tem veselili in pogovarjali o prijaznosti. Komaj 
smo čakali dneva, ko smo lahko kamenčke 
predali novim lastnikom. 

Podarili smo jih prijateljem, sodelavcem, 
mimoidočim, obiskali smo lokale, trgovine, 
skupaj s sporočilcem smo jih nastavili na 

klopce, poštne nabiralnike, na mize pred lokali, 
v čakalnice, garderobne omare … 

Razveseljevali smo ljudi v Črni, na Prevaljah, 
Ravnah, v Radljah in Slovenj Gradcu. Pobarvali 
in podarili smo kar 1236 kamenčkov. Ljudje so 
bili prijetno presenečeni, veseli. Povedali so, da 
smo jim s to gesto res polepšali dan, in 
pogosto je bila izrečena tudi želja, da bi bil 
dan prijaznosti prav vsak dan. Poskrbimo,    
da bo res tako!

Mateja Kristavčnik

PREJEM ZAKRAMENTA SVETE BIRME 
ZA UPORABNIKE CUDV ČRNA NA KOROŠKEM

Na lep junijski dan, 6. 6. 2021, smo skupaj       
z uporabniki, sodelavci in starši obhajali 
svečano mašo. Cerkev svetega Ožbolta v Črni je 
bila praznično okrašena. Birmanci so si pripravili 
»mašno« obleko, ki so jo oblekli za ta poseben 
dan. Še bolj skrbno so si izbrali svoje botre, ki 
jih bodo spremljali na njihovi duhovni poti. 
Želeli so si, da jih spremljajo ljudje, ki jim 
zaupajo, ki jih imajo radi, ki so vedno 
pripravljeni prisluhniti njihovim stiskam in 
težavam …

Ob domačem župniku Jožetu Lipovšku nas 
je v cerkvi pričakal birmovalec, generalni vikar 
Mariborske škofije, gospod Janez Lesnika. 
Birmance so pri maši spremljali tudi njihovi 
starši, svojci in prijatelji, s katerimi so po maši na 

Simona Rožej

svojih domovih tudi skupaj praznovali ob 
upoštevanju vseh veljavnih ukrepov za 
preprečevanje okužb.

Že v začetku koledarskega leta smo z 
uporabniki, ki so želeli prejeti zakrament svete 

birme, pričeli s pripravami. Čeprav smo obdani 
s časom, ko smo omejeni z ukrepi in so vse 
aktivnosti usmerjene k skrbi za zdravje in k 
preprečevanju okužb, smo uspeli organizirati 
slovesno mašo, kjer je šest naših uporabnikov 

prejelo zakrament potrditve 
v veri. 

Letos so zakrament svete 
birme prejeli Jure, Miha, 
Mario, Ivo, Tonček in Aljaž. 
Polni pričakovanj in veselja 
so se pripravljali na ta dan, 
ko so doživeli veličino 
zakramenta, prejeli darove 
svetega duha in se 
opolnomočili za 
nadaljevanje poti v duhovno 
zrelost ter utrdili milost, ki so 
jo prejeli ob krstu.

Jani Kavčič
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INTERVJU Z BERNARDO PUŠNIK

RADA BI VAM PREDSTAVILA BERNARDO 
PUŠNIK. PREDVSEM NJENO ODRASLO 
DOBO IN ZAPOSLITVE. PA PRIČNIMO.

KDAJ SI PRIŠLA V CENTER?
Takrat se je imenoval Zavod. Ko sem prišla, sem 
bila mala. Vsaki teden sem šla domov. Sama 
sem šla na avtobus. Takrat ni bilo prevozov,       
kot so zdaj.

KATERA TOVARIŠICA TI JE OSTALA V 
NAJLEPŠEM SPOMINU?
Več jih je, Vera, Marička, Ivanka. Najrajši sem 
imela Faniko Lepičnik. Še zdaj imam doma 
punčko, ki mi jo je dala Fanika. Ko sem bila pri 
Pudgar Rozki, sem delala pri Abraham Mojci v 
frizerskem salonu. Prala sem lase, barvala, 
strigla sem fante. Druge punce so bile v 
šivalnici.

TO JE BILO, KO SI BILA ŠE NA 
USPOSABLJANJU. KATERA JE BILA TVOJA 
PRVA ZAPOSLITEV, KO SI USPOSABLJANJE 
ZAKLJUČILA?
Delala sem v šivalnici. Šivalnica je bila v bloku      
v Rudarjevem. Sem šivala. Potem sem šla za 
čistilko. Čistila sem pri Kovaču, pisarne, 
delavnice, kuhinjo, wc-je, vse.

IZ ČRNE SI SE PRESELILA V HIŠO SREČE NA 
RAVNAH. KAM SI PA HODILA NA RAVNAH 
V SLUŽBO?
V dnevni center na Javornik. Peš sem hodila, 
čistila sem.

IZ HIŠE SREČE SI SE POTEM VRNILA          
DOMOV …
Domov k mami in atanu. Takrat je ata še živel. 
Ko je ata umrl, sem šla živet s fantom Nacetom 
v blok na Muti.

KAKO JE BILO PA POTEM S TVOJO 
ZAPOSLITVIJO? ŽIVIŠ NA MUTI. ALI SI SE 
TAM VKLJUČILA V DELAVNICO?
Ne. Vozim se s Kamotom v Ravne. Bila sem 
spremljevalka za Tilena pa Markota pa Denisa. 
Tilen je umrl. Še vedno delam v DCR.
Ob spominu na Tilna je pričela jokati.

Spraševala Alenka Feregotto

MI LAHKO OPIŠEŠ SVOJ DELOVNI                               
DAN V DCR-JU?
Zjutraj se pripeljem v Ravne s Kamotom. Pol 
pospravim kuhinjo, pometem plato. Redno 
razkužujem kljuke pa ograje, ker je zdaj 
epidemija. Včasih naredim, kar mi naročite, če 
jaz ne vidim. Jaz tk al tk sama vidim delo. Po 
kosilu pospravim kuhinjo in grem s Kamotom 
pa Denisom domov.

KAKO SI PA ZADOVOLJNA Z DELOM V 
DCR?
V redu je, sem zadovoljna. Rada hodim na šiht.

KAJ PA PLAČA?
Pač tk. Če ne delam, če sem bolna, ne dobim 
nič. (Če je cel mesec ni.)

Bernarda dela v dnevnem centru že od samega 
začetka. Je pridna, zanesljiva, redoljubna. Kot je 
povedala že sama, sama vidi delo in ga tudi 
opravi. Če ne vem, kje je kakšna stvar, moram 
vprašati njo, ona bo prav gotovo vedela. Vesele 
smo, da jo imamo, in verjamem, da se tudi ona 
med nami dobro počuti.

MOJI VTISI V DCR-ju NA RAVNAH NA KOROŠKEM

Ko sem izvedel, da grem letošnje šolsko 
leto na Javornik sem bil zelo vesel. Sem si rekel, 
spet bom videl moje prijatelje, ki so pred 
epidemijo hodili v CUDV Črna na Koroškem.  
Po dolgem času sem jih spet videl in bilo mi je 
v veselje. Tam me ima lepa in simpatična 
vzgojiteljica Ines Piletič, poleg nje sem še 
spoznal: varuhinje to so Vlasta, Sonja in Blanka. 
Tam dela tudi Alenka Feregotto in vsak dan jo 
vprašam kako je kaj njen mož Fabio, ker me je 
učil informatiko, po njegovi zaslugi in trdem 
delu sem šel na tekmovanje v VDC Polž v 
Maribor. Tam sem dosegel 3. mesto zaradi moje 
hitrosti, a če ne bi divjal bi bil prvi.

 Vozim se s kombijem, ki ga ima podjetje 

Kamot. Ustanovitelj tega podjetja je Matjaž 
Kamnik, zelo prijazen in ljubeč človek, ki pa  
tudi donira denar za Sožitje Mežiške doline…   
poleg njega so še dobri šoferji in izkušeni:        
Jure, Silvo, Niko, Samo in Franci z vsemi se 
dobro razumem, veliko se hecajo in so vedno 
dobre volje in mi dajo kakšen šoferski nasvet.                      
S prijatelji se pogovarjamo in pripravljamo na 
božično- novoletne praznike, ter pripravljamo 
eno dramsko igro. Ines je zelo prijazna 
vzgojiteljica, vsako jutro me sprejme z 
nasmehom na ustih, čeprav ga ne vidim, 
vseeno vem, da me sprejme.

Peter Ekart

NAJINO PRVO SAMOSTOJNO LETOVANJE  (Pripoveduje Anica Kokol)

Že lansko leto sva si želela, da bi midva šla 
sama na dopust. Mojco sem prosila za pomoč, 
da bi kaj našli. Zaradi virusa lani nisma mogla  
iti. Mislila sma, da bi šla februarja za mojo              
50-letnico, pa je bilo tudi vse zaprto.

Poleti sma šle z Mojco vprašat direktorico, 
če lahko grema. Nisem imela upanja, da bi 
nama dovolila. Pa je vseeno dovolila, da lahko 
začnemo rihtat. Želela sma v Dobrno, ker sma 
tam že bila in poznama potke in kraj. Tam ni 
bilo prostora, zato je Mojca predlagala, da 
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PUŠNIK. PREDVSEM NJENO ODRASLO 
DOBO IN ZAPOSLITVE. PA PRIČNIMO.
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nasmehom na ustih, čeprav ga ne vidim, 
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da bi kaj našli. Zaradi virusa lani nisma mogla  
iti. Mislila sma, da bi šla februarja za mojo              
50-letnico, pa je bilo tudi vse zaprto.
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nama dovolila. Pa je vseeno dovolila, da lahko 
začnemo rihtat. Želela sma v Dobrno, ker sma 
tam že bila in poznama potke in kraj. Tam ni 
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grema v Topolšico. Mitja ni želel, ker ne pozna 
kraja, pa se je pol vseeno odločil, da grema tja. 
Oba z Mitjanom sma bila nervozna. Zato smo 
se odločili, da gremo Topolšico najprej 
pogledat, da vidima, kako je tam. Ko sma 
videla, se nama je takoj dopadlo. Pogledali smo 
hotel, ki se imenuje Vesna, jedilnico, kraj, kje je 
pošta, trgovina, gostilna. 

Ko sma se pripravljala na dopust sma kupila 
nove kovčke, nekaj za oblečt in za obut. 

Majdo sem prosila, če bi pazila na mojega 
Tačka. To je maček, ki ni navajen biti sam doma. 
Majda je  rekla, da bi ga vzela k sebi domov, da 
bo imel družbo in mu samemu ne bo dolgčas.

Na dopust sma šla od 16.8. do 20.8. Do 
odhoda naju je bilo zelo strah, ker nisma 
vedela, kako bo to potekalo. Prvi dan, ko sma 
ostala sama, nisem verjela, da sma res ostala 
sama na dopustu. Drugi dan je bilo že v redu. 
Večkrat smo se po telefonu slišali z  vzgojitelji. 

Najina soba se nama je zdela fajn, mislila 
sem, da bo soba manjša, pa je bila velika in sma 

bila vesela, da je imela tudi balkon. V jedilnici 
smo si sami dobili hrano, veliko je bilo izbire, 
včasih so bili 4 meniji. Smešno se nama je 
zdelo, da smo morali imeti na rokah plastične 
rokavice, ko smo si dobili hrano. To je bilo 
zaradi virusa.

Zjutraj, ko sma vstala, sma se pogovarjala, 
kam boma šla. Po zajtrku sma šla na sprehod . 
Popoldne sma šla v bazen. Potem pa na 
večerjo. En dan sma šla v Šoštanj. Na tabli je 
pisalo, da je 1 ura in 20 min za hodit, midva 
sma prišla v 45 minutah. V Topolšici sma si 
ogledala hišice iz drv. V parku zraven hotela pa 
sma se zabavala na otroških igralih. Vsak dan 
sma šla na kavo, vsakič drugam. Ogledala sma 
si dom za starejše in počitniške hišice.

Mitja: meni je bili v Topolšici res všeč, rad 
bi, da bi še šla kdaj, pa za bolj dolgo. Želim si iti 
tja za moj rojstni dan, ki bo novembra.

Novo jutro. Že nekaj dni je minilo, odkar 
sem se vrnila z dopustovanja v Izoli kamor sem 
se odpravila skupaj z prijatelji. Bilo je lepo. Že, 
ko smo se peljali proti obali smo vedeli, da bo 
ta naš dopust nekaj posebnega. In res je bilo 
tako.

Prvič se je namreč zgodilo, da smo 
stanovalci cudv-ja sami odšli na dopust z 
prostovoljci, ki niti niso bili zaposleni v zavodu, 
ampak so z nami delili svoj dopust, čas, talente 
in samega sebe.

Sama sem se kot pobudnica že februarja 
lotila dela, pri čemer sta mi (da je bilo vse po 
pravilih in kot treba) pomagali Mojca in Katja.

Ob sebi sem zbrala ekipo prijateljev, ki sem 
jih spoznala na različne načine in jih povezala. 
Pred odhodom sta bila še dva sestanka pa tudi 
malo strahu in radovednosti. Zraven sem 
namreč povabila še Blaža in Mišelo, ki nista 
poznala spremljevalcev a, ko so nas prišli iskat 
sem po njunem odzivu takoj vedela, da je to, 
to..

Sproščen, spoštljiv pristop veliko empatije 
in postali smo družina, kjer je bil vsak izmed nas 
pomemben ter lahko tisto kar je..

Ob prihodu nas je lastnica apartmaja 
prijazno sprejela, uredili smo formalnosti, nato 
pa razpakirali in se kasneje dogovorili še ostale 
stvari, ki so bile potrebne. Na večerjo smo odšli 
v bližnji lokal, se po njej malo podružili nato pa 
večina odšli spat saj je utrujenost zahtevala 
svoje.

V novo jutro nas je prebudil vonj kave in 
čaja saj sta Maša in Manca že pripravljali zajtrk. 
Medtem smo ostali hitro pripravili mizo na 
terasi, da smo lahko jedli. Ker smo bili složni       
in si pomagali med sabo ni bilo težav z 
pospravljanjem in čas za naš spoznavni krog. 
Vsak je povedal kaj pričakuje od našega 
druženja, si želi, pa tudi nekaj o sebi..

Dogovorili smo se, da bomo imeli vsak 
večer krog si podelili misli in vtise ter sproti 
dogovarjali kaj bomo naslednji dan počeli, 
skuhali.. Krog je bil namenjen tudi reševanju 
kakih nepredvidenih situacij, če bi prišlo do 
njih.. Nato smo vzeli vsak svoje stvari in se 
odpravili na plažo. Čas pred kosilom smo 
namreč izkoristili za kopanje in ohladitev v    

LETOVANJE S PROSTOVOLJCI V IZOLI

vodi saj je sonce že pošteno grelo.
Blaž je imel bližnje srečanje z čebelo, ki se  

je skrivala v travi in poskrbela, da je sebi in za 
svojo drago šel kupit copate za vodo ter 
slamnik.

Po vrnitvi v apartma smo skuhali kosilo in  
se po počitku odpravili v mesto.

V večernih urah smo na pomolu prisluhnili 
pouličnima muzikantoma si privoščili zelo 
dober sladoled, spili pijačo, seveda pa ni šlo 
brez ogleda stojnic na katerih si hitro lahko 
našel kaj zase. Dan smo zaključili z refleksijo          
in dogovorom za naslednji dan ter se odpravili 
počivat.

V ponedeljek smo dobili že v naprej 
napovedani obisk mojega brata, ki se je odločil, 
da bo imel podaljšan vikend ter nas obiskal. 
Postregli smo mu z kavo in piškoti, malo 
poklepetali, nato pa odšli na plažo.

Medtem, ko smo bili v vodi si je eden od 
galebov privoščil brezplačno kosilo z koruznimi 
krekerji, ki smo jih preslabo pokrili. Bomo pa 
drugič bolj pametni.

Sama sem po zelo dolgem času ponovno 
skuhala rižoto, ki je šla zelo hitro v promet.      
Dan je bil kot nalašč za vožnjo z vlakcem a nas 
je med vožno zafrknila ploha. Medtem vlakec 
zaradi preobremenjenosti ter gum ni mogel 
speljati zato ga je bilo treba potisniti. Med 
tistimi ki so šli pomagat je bil tudi naš Ožbi. 
Bravo!

Ko sta se iz večerje vrnila Mišela in Blaž smo 
večer zaključili z krogom in naredili plan za jutri.

Pot nas je zanesla v Koper kjer smo imeli kaj 
za videti. Šli smo na razgledno ploščad pri luki, Dragica Fermevc
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grema v Topolšico. Mitja ni želel, ker ne pozna 
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sama na dopustu. Drugi dan je bilo že v redu. 
Večkrat smo se po telefonu slišali z  vzgojitelji. 
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sem, da bo soba manjša, pa je bila velika in sma 

bila vesela, da je imela tudi balkon. V jedilnici 
smo si sami dobili hrano, veliko je bilo izbire, 
včasih so bili 4 meniji. Smešno se nama je 
zdelo, da smo morali imeti na rokah plastične 
rokavice, ko smo si dobili hrano. To je bilo 
zaradi virusa.

Zjutraj, ko sma vstala, sma se pogovarjala, 
kam boma šla. Po zajtrku sma šla na sprehod . 
Popoldne sma šla v bazen. Potem pa na 
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ogledala hišice iz drv. V parku zraven hotela pa 
sma se zabavala na otroških igralih. Vsak dan 
sma šla na kavo, vsakič drugam. Ogledala sma 
si dom za starejše in počitniške hišice.
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bi, da bi še šla kdaj, pa za bolj dolgo. Želim si iti 
tja za moj rojstni dan, ki bo novembra.

Novo jutro. Že nekaj dni je minilo, odkar 
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se odpravila skupaj z prijatelji. Bilo je lepo. Že, 
ko smo se peljali proti obali smo vedeli, da bo 
ta naš dopust nekaj posebnega. In res je bilo 
tako.

Prvič se je namreč zgodilo, da smo 
stanovalci cudv-ja sami odšli na dopust z 
prostovoljci, ki niti niso bili zaposleni v zavodu, 
ampak so z nami delili svoj dopust, čas, talente 
in samega sebe.

Sama sem se kot pobudnica že februarja 
lotila dela, pri čemer sta mi (da je bilo vse po 
pravilih in kot treba) pomagali Mojca in Katja.

Ob sebi sem zbrala ekipo prijateljev, ki sem 
jih spoznala na različne načine in jih povezala. 
Pred odhodom sta bila še dva sestanka pa tudi 
malo strahu in radovednosti. Zraven sem 
namreč povabila še Blaža in Mišelo, ki nista 
poznala spremljevalcev a, ko so nas prišli iskat 
sem po njunem odzivu takoj vedela, da je to, 
to..

Sproščen, spoštljiv pristop veliko empatije 
in postali smo družina, kjer je bil vsak izmed nas 
pomemben ter lahko tisto kar je..

Ob prihodu nas je lastnica apartmaja 
prijazno sprejela, uredili smo formalnosti, nato 
pa razpakirali in se kasneje dogovorili še ostale 
stvari, ki so bile potrebne. Na večerjo smo odšli 
v bližnji lokal, se po njej malo podružili nato pa 
večina odšli spat saj je utrujenost zahtevala 
svoje.

V novo jutro nas je prebudil vonj kave in 
čaja saj sta Maša in Manca že pripravljali zajtrk. 
Medtem smo ostali hitro pripravili mizo na 
terasi, da smo lahko jedli. Ker smo bili složni       
in si pomagali med sabo ni bilo težav z 
pospravljanjem in čas za naš spoznavni krog. 
Vsak je povedal kaj pričakuje od našega 
druženja, si želi, pa tudi nekaj o sebi..

Dogovorili smo se, da bomo imeli vsak 
večer krog si podelili misli in vtise ter sproti 
dogovarjali kaj bomo naslednji dan počeli, 
skuhali.. Krog je bil namenjen tudi reševanju 
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raziskali stari del mesta, obiskali stolnico                    
z razglednim stolpom.. Čeprav sem pred 
letovanjem rekla, da niti slučajno ne grem        
po tistih 207 stopnicah se je zgodilo ravno 
obratno. Ucvrla sem jo po zvoniku navzgor           
in bila skupaj z ostalimi nagrajena z lepim 
razgledom.

Lakota in utrujenost sta zahtevali svoje        
zato smo si privoščili kosilo med katerim sta 
nam dan popestrila dva okajena vinska bratca  
v bližini.

Imela sta delo sama z sabo mi pa odšli v 
nakupovalni center kjer smo se razkropili po 
trgovinah in kupili tisto kar smo želeli. Nato 
smo se polni vtisov odpeljali nazaj v Izolo ter 
po počitku in večerji med sabo podelili svoje 
vtise.

Ker se je prejšnji večer naredilo testo za 
palačinke ni bilo dvoma, da bom prišla na svoj 
račun. Mišela in Manca obvladata zato so bile 
hitro pečene mi pa siti. Razdelili smo se v dve 
skupini in odšli po trgovinah. To je bil tudi čas, 
da smo bolje spoznali drug drugega, poglobili 
prijateljske vezi in se še bolj povezali. Ugotovila 
sem tudi, da se stranske posledice moje letnice 
rojstva že počasi kažejo a glede tega bomo 
paniko zganjali kasneje.

V morju so eni preizkusili maske za 
potapljanje, ki jih je s sabo prinesel Ožbi ter 
občudovali morsko dno, drugi pa nastavljali 
sončnim žarkom.

Srečali smo tudi prijatelje iz Slovenj Gradca 
ki so bili ravno tisti čas na taboru preko sožitja. 
Po vrnitvi smo si pripravili pozno kosilo, naša 
dva golobčka pa sta šla po svoje. Dan smo 
zaključili z krogom in dogovorom.

Piran je zelo lepo mesto sploh, če ga 
opazuješ iz obzidja. Da prideš na vrh rabiš že 
skoraj planinske sposobnosti zaradi stopnic,        
ki so bile na nekaterih mestih kar samosvoje.

Tu se je še posebej izkazalo kako prav je,      
da imamo vsak svojega spremljevalca saj mi je 
Ožbi moral kar dosti pomagati. Ampak smo 
zmogli.

V oštariji zraven obzidja smo naleteli na 
simpatičnega oštirja in njegovo ženo, ki je prvo 
mislila, da se hočemo stacionirati kar na terasi 
apartmaja, ki sta ga oddajala. Pa kaj hočemo,  
če je bil tako lep plac miza pa ravno za šest 
oseb.. Plus tega pa je spodaj pisalo terasa 
zgoraj. Simpatičen nesporazum smo hitro rešili 

zraven pa poleg pijače dobili še kosilo. Mjami, 
mjami.. Ogledali smo si cerkev sv. Jurija pri 
kateri ni bilo veliko obiskovalcev. Stare ulice 
okoli mestnega jedra imajo svoj čar sploh pa 
male lokalne prodajalne domače obrti.                     
Z starejšo gospo, ki ustvarja nakit iz kristalov 
sma se kar zaklepetali in težko sem se odločila 
kaj naj kupim. Toliko lepih stvari na izbiro.          
Na koncu nisem preveč tuhtala ampak izbrala 
kar tisto, ki me je najbolj povleklo..

Muzej školjk je bil spet ena lepa in zanimiva 
izkušnja saj smo izvedeli veliko novega o teh 
morskih prebivalcih, ki niti ena drugi ni 
podobna. Po ogledu smo se odpravili do 
pomola kjer smo se vkrcali na ladjico ter 
odpeljali nazaj v Izolo. Čeprav je bilo Mišelo 
sprva malo strah je pozneje pri refleksiji 
priznala, da je bil ta dan res fajn in se je imela 
lepo.

Petek je bil predzadnji dan našega 
letovanja. Blaž je za zajtrk vsakemu spekel jajca, 
šli smo se kopat preizkusili pa tudi na novo 
naučene veščine potapljanja. Pozno popoldan 
smo se odpravili nazaj do apartmaja in 
pripravili zaključni piknik z hrenovkami na žaru 
ter pečeno zelenjavo. Posebno presenečenje     
je bil tudi sladoled s katerim smo se posladkali, 
seveda pa ni šlo tudi brez razkritja skritih 
prijateljev.

Slovesa so že itak težka a še bolj, če ti je          
na letovanju bilo lepo. Sama sem kar dobro 
skrivala žalost a nekoga, ki te pozna že vrsto      
let in sam videl tudi v slabi koži pač ne moreš 
pretentati.

V soboto počistimo po hiši in počakamo 
naš prevoz. Naložimo prtljago in se hočemo       
že odpeljati, ko naenkrat odpove akumolator 
enega izmed avtomobilov, ki nas je že na vožni 
dol hecal. Ja nič gremo do bencinske in kupit 
novega..

Medtem, ko sta naša dva šoferja urejala 
zadevo smo ostali počakali na terasi apartmaja. 
Med vožnjo nazaj proti črni se vmes še 
ustavimo na Trojanah za kosilo.

Letovanje v Izoli ni samo letovanje.                    
Je veliko več. Dokaz da se z zaupanjem, 
strpnostjo, potrpežljivostjo vse da. Navsezadnje 
mi to povedo slike, spomini, pohvale. In to 
šteje.

Nevenka Kos

Počitnice sem preživel doma, Imeli smo se lepo. Bilo je 
lepo vreme, veliko sem hodil na sprehode. Avgusta smo 
praznovali mojih 50 let – abrahama. Imel sem ga že 
decembra, zaradi korone mi takrat niso mogli priti voščit. 
Zato sem jih povabil avgusta v Šentanel v šotor. Vesel sem 
bil, okoli 25 sorodnikov in prijateljev je prišlo. KAMOT je 
podaril velik sedežni ležalnik. Plesali smo. Pa še 3 dni smo 
bili pri mojem stricu Andreju v Radljah ob Dravi, tam smo 
spali. Naslednji pa smo šli na divjo vožnjo  z avtomobilom 
v gozdu. In pa v nedeljo na Dravo, kjer smo se peljali z 
ladjo. Uživali smo, vreme je bilo lepo. Ustavili smo se v 
vodnem parku. Za kosilo smo jedli pizze. Zelo dobre so 
bile. Fajn je bilo!

                                                                                            Robi Štruc

Z Ivanom sva se v ponedeljek peljala v Rimske toplice. 
V lepem hotelu sva uživala. Sprehajala sva se v parku. Na 
pohod sva šla v gozd. Pisala sem razglednice: mami, sosedi 
in Barbiki. Po večerji sva gledala televizijo. V petek sva se 
odpeljala domov. Doma sem oprala oblačila in jih zložila      
v omare. Pospravila in sčistila sem sobo. V sobo sem dobila 
novo pisalno mizo in nov stol. Veliko časa sem preživela           
v sobi, kjer sem sestavljala puzzle. Z Ivanom sva skupaj 
kuhala. Večkrat sva se peljala na obisk k mami v Črneče         
in k sorodnikom v Vuzenico in Slovenj Gradec.

POČITNICE
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V Vuzenico in Pameče sva šla nabirat 
zdravilne rastline  za čaj in kumino. Hodila sva 
po travniku. Doma sva zelišča sušila v gajbicah. 
Kumino sem »zluščila« in jo shranila v posodice.

Doma sem bila dalj časa, bilo je fajn.

                                                            Marjetka Mori

IZOLA

Zadnjega avgusta smo odšli pari na morje  
v Izolo. Željko, Sabina, Poldi in jaz smo bili 
skupaj v sobi. Ob 8. uri zjutraj smo pili kavo, 
potem je sledil dober zajtrk z namazi. Posodo 
smo sami pomili. Popoldan smo imeli vse 
skupaj, kosilo in večerjo. Šli smo v restavracijo. 
Naročili smo si vsak zase, po želji.

Na morju sem imela rojstni dan. Za rojstni 
dan sem dobila od Poldija nočno lučko. Bila 
sem je zelo vesela. 

Na morju smo se veliko kopali in sončili. 
Opazovala sem zanimive galebe, ki so kradli 
hrano. Šli smo v lokal na večerjo in na sladoled. 
Se pogovarjali. Videli smo čudovit sončni 
zahod. Zvečer smo si ogledali lučke, na drugi 
strani obale. Bilo je romantično.

                  Vesna Kržišnik
                                          

PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI

V začetku septembra v stanovanjski skupini 
na Ravnah praznujemo rojstni dan: Franci, 
Vesna in Marička.

Letos zaradi bolezni ni praznoval z nami 
Franci.  Vsi ga zelo pogrešamo in upamo,           
da se čimprej vrne med nas.

Kljub temu, da ga ni bilo med nami, smo 
mu pripravili majhno presenečenje. Vsak izmed 
nas mu je narisal in napisal voščilo za rojstni 
dan. Na dan njegovega rojstnega dne smo se 
vsi zbrali v dnevnem prostoru in ga poklicali  
po telefonu. Vsak mu je osebno zaželel veliko  
zdravja, sreče in da se čimprej vrne med nas. 
Nato smo mu še vsi skupaj zapeli pesem »Vse 
najboljše za te«. Franci je bil tega voščila zelo 
vesel. Tudi sam pravi, da nas pogreša in upa,   
da se čimprej vidimo.

                                                             Vesna Kržišnik

DUŠANOV ROJSTNI DAN

Prišel je barviti jesenski čas, ko je Dušan 
praznoval rojstni dan.

Torta, pijača in darilo so mu pričarali 
nasmeh na obraz.

Tako drugačen, pa vendar enak med 
enakimi…

Vse najboljše Dušan!
                                                              Violeta Burjak

ROJSTNI DAN KLINGER BOGDAN

V petek, 22. 10. 2021, smo praznovali 60. 
rojstni dan Klinger Bogdana. Pogostil nas je z 

BOBNARSKA DELAVNICA

Prišel je gospod Vlado. Povedal nam je od 
kod so bobni. Prišli so iz Afrike. Igrali smo na 
bobne in tudi plesali. Bilo je fajn. Bobni so iz 

antilopine kože. Naučil nas je kako igrajo 
pesem v Afriki. Za ples je povedal, da smo zelo 
v redu plesali. Rekel je, da smo prijazni. Hvala 
gospod Vlado, da nas učiš igrati bobne.

                                                                     Robi Šmid

lepo torto z ognjemetom in pizzo. Mi pa smo 
mu zapeli, nazdravili in mu podarili skodelico z 
njegovim imenom in številko 60. Hvala, 
Bogdan, za lepo preživet popoldan.

Lili Miklič
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lepo torto z ognjemetom in pizzo. Mi pa smo 
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Z našim društvom Sožitje sem šel nabirat 
kostanje. Nabirali smo jih v kraju spodnja 
Selnica. Bilo nas je za dva kombija. Imeli smo 
lepo vreme. Kostanj smo nabirali kar v gozdu  
in nekaj po cesti. Bilo ga je kar veliko. Nabral 
sem ga skoraj polno. Pri nabiranju sem 
uporabljal rokavice, da me ježevke niso pikale.

Po nabiranju smo se s kombiji odpeljali na 
domačijo. Imeli smo kosilo in seveda pečen 

NABIRANJE KOSTANJA

ADVENTNI ČAS

kostanj. Bila je tudi kratka prireditev in        
razstava slik.

Po vsem tem smo se vsi z dvema 
kombijema odpeljali proti domu. Vsi                         
v stanovanjski skupini so me pričakali in bili 
veseli, ko sem prinesel skoraj polno vrečo 
kostanja.

Bilo je lepo in nepozabno. Želim si še            
več takšnih dni.

                                                                     Simon Fujs

Vsako leto je v našem centru tradicija, da 
izdelujemo adventne venčke, ki polepšajo naš 
dom. Z ustvarjalnimi delavnicami smo približali 
naravo tistim, ki že težje stopajo po gozdu. 
Spomnili smo jih na vonj smole, mahu, vejic 
jelke, smreke, na otip storžev, lišajev itd. Nismo 
pozabili niti na duhovni pomen adventa. Da je 
to čas, za katerega upamo, da bo minil mirno in 

v slogi in preko katerega se bomo lahko z 
različnimi sproščujočimi dejavnostmi pripravili 
na božično-novoletne praznike. Tako kot se 
narava v jeseni odene v tople barve, tako se 
bomo mi v našem domu odeli v vonjave peke 
piškotov, peciva in težko pričakovali prihod treh 
dobrih mož, za katere dobro vemo, da se bodo 
na svoji poti ustavili tudi pri nas.

                                                            Mateja Osojnik

V SLOVO

                    Edi

Toplo poletje, ki se je prevešalo v jesen. Vsi smo komaj 
čakali, da se ponovno srečamo v naši delavnici. Nebo se je v 
jesenskem soncu spet barvalo s tistimi čudovitimi barvami,      
ki se jih vsi spominjamo že iz otroštva.

Ko smo izvedeli, da si zbolel in da se zdraviš v bolnišnici, 
se je čas pričel iztekati nemirno in hitro. 

Vsak dan si težko zapuščal svoj dom, nisi se želel iztrgati 
iz objemov, brezpogojne ljubezni in bližine svojih najdražjih. 
Ob mamini spodbudi si le zbral pogum in se odpravil na 
kombi, ki te je peljal v Črno, na delo in druženje v varstveno-
delovni center. Bil si naš prijatelj, naš učenec in sodelavec 
skoraj petdeset let. Bili smo radi v tvoji družbi. Vedno si rad 
poklepetal in nas zabaval s svojimi zgodbami. Vsako težavo si 
rešil tako, da smo se na koncu vsi nasmejali. S tabo je bilo 
druženje vedno veselo. Tudi sam si se veliko smejal. Tvoj smeh 
bo ostajal v naših mislih, pogrešali ga bomo. V delavnici pri 
Kovaču si imel svoj prostor, svoj kotiček, kjer si lahko počival, 
poslušal svojo priljubljeno glasbo ali na samem s kom 
poklepetal. Počivalnik, na katerem si tako rad sedel, ostaja 
prazen… pomagal si nam na drugačen način iskati poti do 
sočloveka, zato smo ti hvaležni. 

Edek - In memoriam

Bil je prekrasen dan, zadnji v oktobru. Dan, ko smo 
se poslovili od Edeka, mirnega, drobnega fanta, ki  je 
moral  prekmalu oditi. Rodil se je 18. 10. 1966.

Edo Plaz, vsi smo ga klicali Edek, je bil nežen fant,    
ki je imel nadvse rad glasbo. Spominjam se, da je hodil po 
cesti z vrečko v roki, v kateri je imel glasbene kasete, več 
jih je bilo, bolj je bil vesel. Če je  srečal človeka, ki ga je 
poznal, je hitel kazati svojo dragoceno zbirko. Nasmeh se 
mu je razlezel do oči, ko si pohvalil, kako lepe kasete ima . 

Pozneje, pred leti, ga ni bilo več videti zunaj. Najraje 
je bil doma pri mami in očetu ter sestri. Tudi v delavnico v 
zavod ni hotel več. Kot bi slutil, da se bo kmalu moral 
posloviti od svojih dragih.

In res, to leto se je vse spremenilo. V njihov dom je 
udarilo zlo z imenom covid. Mesec dni nazaj je umrl 
njegov ati, ni zmogel bitke z zahrbtnim virusom. Edek          
je takrat ležal v bolnici, zdravniki so se trudili, da bi ga 
obdržali pri življenju, njegovo telo pa ni zmoglo 
premagati bolezni. Moral je oditi za svojim očetom.          
Zdaj sta za večno skupaj tam zgoraj, na nebesnih 
poljanah, kjer je konec trpljenja . 

Naj mu bo lahka zemlja, v kateri počiva skupaj                  
z očetom. 

                                                                                     Erika Žagar

Kjerkoli boš, nas boš spremljal. Ostal nam boš v lepem 
spominu. Miren naj bo tvoj počitek in hvala za tvoj dragocen 
košček mozaika na naši skupni poti …

                                                                                        Simona Rožej

Viljem Donau

V častitljivem 80. letu starosti je preminil dolgoletni           
član društva Sožitje Mežiške doline  Viljem Donau.

Poleg dveh sinov je bil tudi oče Aleša, sina z motnjami       

v duševnem razvoju. V tem poslanstvu je bil tudi v vlogi 
dolgoletnega zvestega zagovornika pravic in življenja oseb        
z motnjami. S sinom Alešem sta bila zelo povezana. Stal mu 
je ob strani v veselju in žalosti. Prisluhnil je vsem njegovim 
pobudam in bil njegov soustvarjalec in vodnik skozi življenje.

Prepoznal je tudi potrebe in stiske preostalih Aleševih 
sodelavcev in članov Sožitja. To se je posebej odražalo                     
v njegovi vlogi spremljevalca v programih VŽU-ja.

Njegov odnos do vseh oseb z motnjami v duševnem 
razvoju je bil globoko humanističen.

V Sožitju je bil dolga leta prostovoljec na različnih 
področjih: trener malega nogometa, spremljevalec v 
programu vseživljenjskega učenja, član NO društva, 
soorganizator obletnic društva in še bi lahko naštevala. 
Prepoznan je bil kot pravi vizionar človeške družbe do ljudi           
z motnjami.
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V CUDV Črna je bil v zadnjem obdobju predsednik Sveta 
staršev in predstavnik staršev v VDC Ravne na Koroškem.

V času mojega delovanja v društvu sva z g. Donauom 
sodelovala v mnogih programih in vedno je znal postaviti 
pravo besedo. Znal se je zoperstaviti krivicam in iskati          
pravo pot.

V spominu nam bo ostal kot velik optimist, kot človek        
z veliko poguma, smelosti in dobrega dela za ljudi z motnjami  
v duševnem razvoju.

Naj počiva v miru.
                                                                                                    Danica Ozimic

Martina …

Če  pomislimo nanjo, se nam na usta prikrade nasmešek 
za vse, kar je bila, in hkrati grenak priokus ob zavedanju,             
da je ni več med nami. 

Zakaj? Vedno znova se sprašujemo, zakaj morajo  ljudje, 
kot je Martina, tako hitro oditi nad mavrico. Ali nam je 
zapustila že vse lekcije ali mora pomagati še na oni strani?

Skozi vsa leta dela nam je bila v oporo. S svojo dobro 
voljo in nasmeškom je med delavce in uporabnike vnašala 
pozitivno energijo.

Delati z njo je bila čista poezija, prevzemal nas je njen 
večni optimizem. Z njo smo delo premagovali z nasmeškom  
in nemalokrat ob pesmi. Od Martine smo se marsikaj naučili, 
solidarnosti, sodelovanja …

Bila si vse, kar si človek želi od sočloveka, bila si človek        
z veliko začetnico. In za to smo ti zelo hvaležni.

Srečno nad mavrico, kjer se nekega dne spet srečamo. 

                                                                                           Anita Gregor

V našem društvu Sožitje se nam je letos 
veliko zgodilo. Spomladi smo začeli naše 
tematske pohode. Šli smo na grad, na Homec, 
na letališče. Ogledali smo si Erčevo žago in 
mlin. Prijazen gospod nam je pokazal, da še 
danes dela. Bilo mi je zelo všeč. Videli smo 

NI NAM DOLGČAS

KATJA SEŠELJ
VDC SLOVENJ GRADEC

metereološko postajo. Gospod nam je govoril 
o vremenu. Imeli pa smo tudi kostanjev piknik.

Letos smo začeli jahati konje v Črnečah.     
Jaz sem jahala Liska. Bilo je super. Sem ga tudi 
božala in čistila.

V plesni šoli Devžej imamo plesne vaje.      
Bila sem samo enkrat. Zdaj sem pa bolna. Želim 
si, da bi ozdravela in šla na plesni tečaj.
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PROJEKT VDC RAVNE, RADLJE IN SLOVENJ GRADEC

Kuharska knjiga z naslovom:

RADI KUHAMO
RECEPTI ZA NAŠE NAJLJUBŠE JEDI

Začeli smo septembra lanskega leta. Začeli 
smo zbirati recepte. K sodelovanju smo 
povabili naše sodelavce iz enot VDC, takrat še 
Muta, sedaj Radlje, Slovenj Gradec in Ravne.

Oktobra nas je presenetil drugi val korone, 
zato nas je Metka vsak teden klicala na naše 
domove in smo nadaljevali z našo kuharsko 
knjigo.

Ko smo se lahko vrnili na šiht, smo recepte 
zbirali naprej.

Ker pandemije še vedno ni konec in se še 
vedno ne smemo družiti, smo oktobra letos 
organizirali ZOOM sestanek vseh nas iz vseh 
treh enot VDC, ki sodelujemo pri tem projektu.

Naša mentorica je Metka Hohnjec Zvonar, 
njeni pomočniki pa smo iz enote Radlje Danica, 
iz enote Slovenj Gradec Vlado in z Raven Mira.

Ker bi radi prodali čim več izvodov naše 
kuharske knjige, smo se učili tudi, kako postaviti 
ravno prav visoko ceno, da bomo z njo tudi kaj 
zaslužili in našli zanjo čim več kupcev.

Pri tem projektu nas sodeluje 36. Vsi smo 
prispevali zanjo vsak svoj najljubši recept.

Nekateri znamo jedi po teh receptih tudi 
skuhati čisto sami. Nekateri od nas rabimo 
pomoč. Nekaj pa nas je takšnih, ki smo uživali      
v jedi, ki nam jo je pripravil nekdo drug.

Potrudili smo se, da so recepti slastni, da 
večina jedi ni preveč redilnih, čisto nam to ni 
uspelo, a včasih se je treba tudi malo pregrešiti.

Pri delu na kuharski knjigi so se nam 
pogosto cedile sline.

Ker smo se take vrste projekta lotili prvič, 
vse naše bodoče kupce in vesele kuharje 
prosimo, da ne bi bili preveč kritični, če boste 
našli kakšen recept, ki se vam ne bo zdel dovolj 
natančno razložen ali pa se nam je prikradla 
kakšna napakica.

Vse naše  starše, skrbnike, brate, sestre, 
babice, dedke, tete, strice, sosede, znance, 
prijatelje  prisrčno vabimo, da kupite našo 
kuharsko knjigo, ker boste s tem prispevali           
za naše nagrade v VDC, ker je del našega 
lastnega programa.

Pa še to vas prosimo, da skupaj z nami 
uživate v pripravi jedi po naših receptih, saj ni 
kaj lepšega kot skupaj nekaj slastnega skuhati 
in nato tudi pojesti.

Našo kuharsko knjigo boste lahko naročili 
na spletni strani CUDV Črna, lahko jo boste 
kupili na srečanjih s starši in skrbniki ali pa jo 
naročili pri vodjih VDC Ravne, Radlje in Slovenj 
Gradec.

Pomagajte naši kuharski knjigi najti mesto    
v čim več kuhinjah, saj ni navadna kuharska 
knjiga, preko nje se boste povezali tudi z vsemi, 
ki smo jo ustvarjali, kako, pa boste ugotovili,       
ko jo boste prvič prelistali. Vsega, kar je v njej, 
vam  ne bomo izdali.

Ker želimo kanček naše dobre volje in 
optimizma prinesti čimprej, bomo z vami 
podelili enega od naših že preizkušenih 
receptov, ki so se med pavzo v naših VDC-jih 
zelo dobro obnesli.

RECEPT ZA 
LJUBEZENSKI NAPOJ

Posušeni melisni listi (najboljši so domači)
Limone
Med

Zavrete tolikšno količino vode, za kolikor oseb ga boste 
pripravljali.
Dodate posušene liste melise.
Iz oprane in prerezane limone iztisnete sok.
Po 5 minutah melisin čaj precedite.
Dodate limonin sok.
Po okusu osladkate z medom.

ČOKOLADNO KOKOSOVA 
RULADA Z MALINAMI /za 8 oseb/

Sestavine
NADEV:
100 gramov na sobno temperaturo ogretega masla
100 gramov sladkorja v prahu

VLASTIN IN EVIN RECEPT 
ZA ČAJANKO

50 gramov kokosove moke
100 gramov malin

TESTO:
300 gramov maslenih piškotov
1 rumov sladkor
50 gramov sladkorja v prahu
2 žlici nesladkanega kakava v prahu
100 do 150 mililitrov mleka iz mleka v prahu

POSTOPEK:
Piškote drobno zmeljemo in jih stresemo v večjo skledo.
Zmešamo jih s kakavom, sladkorjem v prahu in rumovim 
sladkorjem.
Prilijemo toliko mleka, da dobimo kompaktno testo, ki se ne 
lepi na prste.
Testo pregnetemo.
Za nadev zmehčano maslo in sladkor v prahu kremasto 
umešamo.
Dodamo kokosovo moko in z žlico ali kuhalnico dobro 
premešamo, da dobimo enotno kremo.
Na delovno površino položimo večji kos papirja za peko.
Po njem potrosimo sladkor v prahu.
Nanj damo testo.
Preko testa pa še en kos papirja za peko.
Preko papirja za peko enakomerno razvaljamo testo približno 
pol centimetra na debelo.
Razvaljano testo premažemo s kokosovim nadevom.
Po nadevu položimo polovičke malin.

Testo s pomočjo papirja za peko previdno zvijemo v rulado.
Povaljamo jo v kokosovi moki.
Zavijemo jo v folijo za živila in vsaj za 2 uri shranimo                         
v hladilnik, da se dodobra ohladi in učvrsti.
Previdno jo narežemo na rezine in postrežemo skupaj                    
z ljubezenskim napojem.
Da bo napoj lahko deloval, vas prosimo, da ga tistim,                   
za katere ste ga pripravili, postrežete z iskrivim pogledom              
in iskrenim nasmehom na ustnicah. 

ŽELIMO VAM, DA BI BILI SREČNI IN ZDRAVI!
                            
                         Danica Krajnc in mentorica Marjeta Hohnjec Zvonar

S skupino smo bili v Topli. Po dveh ali treh dneh je vedno več učencev za 
prebavo potrebovalo olje Portalak. Ko ga pri zajtrku že skoraj vsi zahtevajo 
pa se Petru dvigne pritisk in »zarobanti«: 
»Pa kaj si vi mislite, da smo na Petrolu?«

Iz učilnice se sliši prepir dveh uporabnikov.
M: »Tk si me razkuril, da te bom ubil, pa boš pol v grobu živel.«

V Topli smo se odpravljali k zajtrku. V jedilnico pride Peter pa prosi učiteljice.
Peter: » Dajte mi prosim en striptis.«
Po začudenih pogledih pa pravi: »Ja grlo me boli!!! En striptis za grlo bi mel.« 
(Strepsils tableto)

Peter je zelo vesel, ker ga učiteljica Ines vedno sprejme z nasmehom. 
Pa je Peter radoveden: »Koliko pa si ti stara?«
Ines: »Petdeset.«
Peter: »Petdeset!!!!! Pa se še vedno smejiš?«

ISKRICE
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PROJEKT VDC RAVNE, RADLJE IN SLOVENJ GRADEC

Kuharska knjiga z naslovom:

RADI KUHAMO
RECEPTI ZA NAŠE NAJLJUBŠE JEDI

Začeli smo septembra lanskega leta. Začeli 
smo zbirati recepte. K sodelovanju smo 
povabili naše sodelavce iz enot VDC, takrat še 
Muta, sedaj Radlje, Slovenj Gradec in Ravne.

Oktobra nas je presenetil drugi val korone, 
zato nas je Metka vsak teden klicala na naše 
domove in smo nadaljevali z našo kuharsko 
knjigo.

Ko smo se lahko vrnili na šiht, smo recepte 
zbirali naprej.

Ker pandemije še vedno ni konec in se še 
vedno ne smemo družiti, smo oktobra letos 
organizirali ZOOM sestanek vseh nas iz vseh 
treh enot VDC, ki sodelujemo pri tem projektu.

Naša mentorica je Metka Hohnjec Zvonar, 
njeni pomočniki pa smo iz enote Radlje Danica, 
iz enote Slovenj Gradec Vlado in z Raven Mira.

Ker bi radi prodali čim več izvodov naše 
kuharske knjige, smo se učili tudi, kako postaviti 
ravno prav visoko ceno, da bomo z njo tudi kaj 
zaslužili in našli zanjo čim več kupcev.

Pri tem projektu nas sodeluje 36. Vsi smo 
prispevali zanjo vsak svoj najljubši recept.

Nekateri znamo jedi po teh receptih tudi 
skuhati čisto sami. Nekateri od nas rabimo 
pomoč. Nekaj pa nas je takšnih, ki smo uživali      
v jedi, ki nam jo je pripravil nekdo drug.

Potrudili smo se, da so recepti slastni, da 
večina jedi ni preveč redilnih, čisto nam to ni 
uspelo, a včasih se je treba tudi malo pregrešiti.

Pri delu na kuharski knjigi so se nam 
pogosto cedile sline.

Ker smo se take vrste projekta lotili prvič, 
vse naše bodoče kupce in vesele kuharje 
prosimo, da ne bi bili preveč kritični, če boste 
našli kakšen recept, ki se vam ne bo zdel dovolj 
natančno razložen ali pa se nam je prikradla 
kakšna napakica.

Vse naše  starše, skrbnike, brate, sestre, 
babice, dedke, tete, strice, sosede, znance, 
prijatelje  prisrčno vabimo, da kupite našo 
kuharsko knjigo, ker boste s tem prispevali           
za naše nagrade v VDC, ker je del našega 
lastnega programa.

Pa še to vas prosimo, da skupaj z nami 
uživate v pripravi jedi po naših receptih, saj ni 
kaj lepšega kot skupaj nekaj slastnega skuhati 
in nato tudi pojesti.

Našo kuharsko knjigo boste lahko naročili 
na spletni strani CUDV Črna, lahko jo boste 
kupili na srečanjih s starši in skrbniki ali pa jo 
naročili pri vodjih VDC Ravne, Radlje in Slovenj 
Gradec.

Pomagajte naši kuharski knjigi najti mesto    
v čim več kuhinjah, saj ni navadna kuharska 
knjiga, preko nje se boste povezali tudi z vsemi, 
ki smo jo ustvarjali, kako, pa boste ugotovili,       
ko jo boste prvič prelistali. Vsega, kar je v njej, 
vam  ne bomo izdali.

Ker želimo kanček naše dobre volje in 
optimizma prinesti čimprej, bomo z vami 
podelili enega od naših že preizkušenih 
receptov, ki so se med pavzo v naših VDC-jih 
zelo dobro obnesli.

RECEPT ZA 
LJUBEZENSKI NAPOJ

Posušeni melisni listi (najboljši so domači)
Limone
Med

Zavrete tolikšno količino vode, za kolikor oseb ga boste 
pripravljali.
Dodate posušene liste melise.
Iz oprane in prerezane limone iztisnete sok.
Po 5 minutah melisin čaj precedite.
Dodate limonin sok.
Po okusu osladkate z medom.

ČOKOLADNO KOKOSOVA 
RULADA Z MALINAMI /za 8 oseb/

Sestavine
NADEV:
100 gramov na sobno temperaturo ogretega masla
100 gramov sladkorja v prahu

VLASTIN IN EVIN RECEPT 
ZA ČAJANKO

50 gramov kokosove moke
100 gramov malin

TESTO:
300 gramov maslenih piškotov
1 rumov sladkor
50 gramov sladkorja v prahu
2 žlici nesladkanega kakava v prahu
100 do 150 mililitrov mleka iz mleka v prahu

POSTOPEK:
Piškote drobno zmeljemo in jih stresemo v večjo skledo.
Zmešamo jih s kakavom, sladkorjem v prahu in rumovim 
sladkorjem.
Prilijemo toliko mleka, da dobimo kompaktno testo, ki se ne 
lepi na prste.
Testo pregnetemo.
Za nadev zmehčano maslo in sladkor v prahu kremasto 
umešamo.
Dodamo kokosovo moko in z žlico ali kuhalnico dobro 
premešamo, da dobimo enotno kremo.
Na delovno površino položimo večji kos papirja za peko.
Po njem potrosimo sladkor v prahu.
Nanj damo testo.
Preko testa pa še en kos papirja za peko.
Preko papirja za peko enakomerno razvaljamo testo približno 
pol centimetra na debelo.
Razvaljano testo premažemo s kokosovim nadevom.
Po nadevu položimo polovičke malin.

Testo s pomočjo papirja za peko previdno zvijemo v rulado.
Povaljamo jo v kokosovi moki.
Zavijemo jo v folijo za živila in vsaj za 2 uri shranimo                         
v hladilnik, da se dodobra ohladi in učvrsti.
Previdno jo narežemo na rezine in postrežemo skupaj                    
z ljubezenskim napojem.
Da bo napoj lahko deloval, vas prosimo, da ga tistim,                   
za katere ste ga pripravili, postrežete z iskrivim pogledom              
in iskrenim nasmehom na ustnicah. 

ŽELIMO VAM, DA BI BILI SREČNI IN ZDRAVI!
                            
                         Danica Krajnc in mentorica Marjeta Hohnjec Zvonar

S skupino smo bili v Topli. Po dveh ali treh dneh je vedno več učencev za 
prebavo potrebovalo olje Portalak. Ko ga pri zajtrku že skoraj vsi zahtevajo 
pa se Petru dvigne pritisk in »zarobanti«: 
»Pa kaj si vi mislite, da smo na Petrolu?«

Iz učilnice se sliši prepir dveh uporabnikov.
M: »Tk si me razkuril, da te bom ubil, pa boš pol v grobu živel.«

V Topli smo se odpravljali k zajtrku. V jedilnico pride Peter pa prosi učiteljice.
Peter: » Dajte mi prosim en striptis.«
Po začudenih pogledih pa pravi: »Ja grlo me boli!!! En striptis za grlo bi mel.« 
(Strepsils tableto)

Peter je zelo vesel, ker ga učiteljica Ines vedno sprejme z nasmehom. 
Pa je Peter radoveden: »Koliko pa si ti stara?«
Ines: »Petdeset.«
Peter: »Petdeset!!!!! Pa se še vedno smejiš?«
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www.cudvcrna.si

CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO
ČRNA NA KOROŠKEM

TELEFON: 02 870 40 00, FAX: 02 870 40 20

OBIŠČITE NAS TUDI NA NAŠI SPLETNI STRANI, 
DA BODO VEZI MED NAMI ŠE TESNEJŠE:

CENTER 144, 2393 ČRNA NA KOROŠKEM


