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Spoštovani bralci glasila Vezi,

v naši rumeni hiši je v zadnjih mesecih spet 
posijalo sonce. Epidemiološka situacija v okolju 
se je izboljšala in tako smo lahko pričeli izvajati 
vse aktivnosti v polni meri. Življenje nam zopet 
ponuja številne dogodivščine in zdi se, kot bi 
želeli vse nadoknaditi za nazaj.

Veselimo se vsega, kar se dogaja okoli nas. 
Naši uporabniki odhajajo na tekmovanja, 
prireditve,  izlete, letovanja, na obiske in 
dogodke v domače okolje. Naši obrazi so 
postali zopet bolj vedri in nasmejani.

Vzporedno z vsakodnevnimi obveznostmi, 
v skladu z letnim delovnim programom, 
aktivnostmi in kakovostnim preživljanjem 
prostega časa tudi aktivno izvajamo številne 
naloge na projektu Deinstitucionalizacija.

V tem letu smo organizirali dve srečanji           
s svojci, predavanje za svojce in zakonite 
zastopnike, formirali smo projektno skupino 
svojcev in zakonitih zastopnikov, ki bo vezni 
člen med uporabnikom, zaposlenimi, družino 
in lokalnim okoljem v času preobrazbe našega 
centra.

Ravno v tem obdobju pričenjamo z 
izgradnjo stanovanjskih hiš, ki bodo našim 
uporabnikom ponudile lepši bivalni standard 
ter višjo kakovost življenja in bivanja v širšem 
pomenu besede.

V lokalnih okoljih, kjer bodo naši uporabniki 
bivali, jim bodo, poleg osebne podpore,  
zagotovljene različne aktivnosti, zaposlitve in 
druženje s prebivalci in skupnostjo.

Veselimo se novih spoznanj, izkušenj in 
zanimivih doživetij. Naša velika želja je, da 
bomo v novih okoljih lepo sprejeti, in trudili       
se bomo, da bodo z našo prisotnostjo tudi 
lokalna okolja bogatejša. Želimo si novih 
poznanstev ter dobrega sodelovanja z vsemi 
prebivalci sosednjih občin.

V prihajajočih poletnih mesecih bomo 
lahko več časa preživeli tudi z našimi družinami, 
saj se bližajo dopusti in potovanja. Vse to nam 
bo vlilo novih moči in energije za prihodnje 
izzive.

Skupaj se veselimo vseh prihodnjih 
dogodkov in razvoja našega centra, v smislu 
vključevanja v širšo družbeno okolje, kar bo 
omogočalo povezovanje in širjenje socialne 
mreže naših uporabnikov.

Želim vam prijetne poletne dni.

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

Dalja Pečovnik

Franci Smrekar
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SEJA SVETA STARŠEV
Ker do zaključka oblikovanja prejšnje številke Vezi še ni bil potrjen zapisnik seje z dne 27. 11. 2021,                   
ga objavljamo v tej številki.

6. seje SVETA STARŠEV (žalna seja), ki je potekala dne 27. 11. 2021 ob 10.00 uri v zbornici centra 

DNEVNI RED:
1.    Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 6. redne seje Sveta staršev,
2.    počastitev spomina na preminulega člana in predsednika Sveta staršev, g. V. D.,
3.    potrditev zapisnika 5. redne seje Sveta staršev z dne 28. 5. 2021,
4.    poročanje o pripravi Finančnega načrta in Poslovnega načrta 2021 za CUDV Črna,
5.    predstavitev aktualnih aktivnosti na projektu Deinstitucionalizacija v CUDV Črna,
6.    poročanje o trenutnem stanju v zvezi z ukrepi COVID-19 v CUDV Črna,
7.    dogovor v zvezi z izvolitvijo nadomestnega člana in predsednika Sveta staršev,
8.    pobude in predlogi,
9.    razno.

Ad 1. Sejo je vodila namestnica predsednika, ga. Irena Hudi 

Svet staršev ni bil sklepčen. Prisotni so se odločili, da bodo danes dogovorjeno poslali vsem ostalim staršem 
po elektronski pošti v vednost in potrditev.

Pregledal se je dnevni red. 

1. SKLEP

Prisotni člani Sveta staršev se strinjajo, da se seja vseeno izpelje, vendar se dogovorjeno                         
pošlje vsem ostalim članom v pregled in potrditev.

2. SKLEP 

Dnevni red se potrdi.

3. SKLEP

Svet staršev je počastil spomin na dolgoletnega člana in predsednika Sveta staršev, g. Viljema 
Donaua.

4. SKLEP

Svet staršev je pregledal in potrdil zapisnik 5. seje Sveta staršev z dne 28. 5. 2021.

5. SKLEP

Člani Sveta staršev so se seznanili s Finančnim in Poslovnim načrtom za leto 2021 za CUDV Črna.

6. SKLEP

Člani Sveta staršev so se seznanili z aktivnostmi na projektu DI.

7. SKLEP

Člani Sveta staršev so se seznanili o trenutnem stanju v zvezi z ukrepi COVID-19 v CUDV Črna. 

8. SKLEP

Člani Sveta se strinjajo z izvolitvijo nadomestnega člana in predsednika Sveta staršev.

7. seje SVETA STARŠEV, ki je potekala dne 19. 2. 2022 ob 10.00 uri v zbornici centra

DNEVNI RED:
1.    Pregled zapisnika 6. seje Sveta centra, ki je bila 27. 11. 2021,
2.    potrditev novega člana Sveta staršev in izvolitev predsednika Sveta staršev CUDV Črna na Koroškem,
3.    aktualna problematika strokovnih delavcev in zaposlenih v CUDV Črna na Koroškem,
4.    seznanitev z osnutkom letnega poročila 2021,
5.    seznanitev z osnutkom finančnega načrta za leto 2022 in programom dela 2022,
6.    predstavitev protokola o obveščanju javnosti in izrednih dogodkih,
7.    informacija o deinstitucionalizaciji v CUDV Črna,
8.    pobude in predlogi,
9.    razno:
       - seznanitev s potekom mandata članom Sveta staršev.

1.1 SKLEP

Svet staršev je pregledal in potrdil zapisnik 6. seje Sveta staršev z dne 30. 11. 2021.

1.2 SKLEP 

Svet staršev se je dogovoril, da se zapisnik oblikuje tako, da se povzamejo bistvene stvari.

2. SKLEP

Svet staršev je za predsednico Sveta staršev do konca izteka mandata izbral go. Hudi.

2.1 SKLEP

Svet staršev je za namestnico predsednice izbral go. Došen.

3. SKLEP

Svet staršev se dogovori, da se ta tema postavi tudi na dnevni red seje Sveta centra.

3.1 SKLEP

Člani Sveta staršev soglasno podpirajo strokovne pedagoške delavce v CUDV Črna na Koroškem pri 
izboljšanju njihovega statusa. Enako pobudo za njihovo podporo se naslovi tudi Svetu centra.

3.2 SKLEP

Vsakih 6 mesecev ob evalvaciji IP je potrebno o vsebini ter rezultatih obveščati starše.

4. SKLEP

Svet staršev se je seznanil z osnutkom Letnega poročila 2021.

5. SKLEP

Svet staršev se je seznanil z osnutkom Finančnega načrta za leto 2022 in z osnutkom Programa dela 2022.

Člani Sveta staršev so se dogovorili, da se 6. in 7. točka dnevnega reda zamenjata.

6. SKLEP

Svet staršev se je seznanil s potekom projekta DI.

7. SKLEP

Svet staršev se seznani s Protokolom o obveščanju javnosti ob izrednih dogodkih.

Ad 8. 

Pobude in predlogi.
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SEJA SVETA STARŠEV
Ker do zaključka oblikovanja prejšnje številke Vezi še ni bil potrjen zapisnik seje z dne 27. 11. 2021,                   
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6. seje SVETA STARŠEV (žalna seja), ki je potekala dne 27. 11. 2021 ob 10.00 uri v zbornici centra 

DNEVNI RED:
1.    Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 6. redne seje Sveta staršev,
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4.    poročanje o pripravi Finančnega načrta in Poslovnega načrta 2021 za CUDV Črna,
5.    predstavitev aktualnih aktivnosti na projektu Deinstitucionalizacija v CUDV Črna,
6.    poročanje o trenutnem stanju v zvezi z ukrepi COVID-19 v CUDV Črna,
7.    dogovor v zvezi z izvolitvijo nadomestnega člana in predsednika Sveta staršev,
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9.    razno.
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4.    seznanitev z osnutkom letnega poročila 2021,
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Ad 9. 

Razno

Direktorica je obvestila člane, da jim poteče mandat 13. 10. 2022. Sredi poletja se bodo začele aktivnosti                            
za izvolitev novih članov. 

Zapisala:                                                                                              Predsednica Sveta staršev:
Žana Avberšek                                                                              Irena Hudi
                                                                                                            

SEJA SVETA UPORABNIKOV
Povzetek 6. seje sveta uporabnikov CUDV Črna na Koroškem. Seja je bila 5. 5. 2022 ob 10.30 v telovadnici centra.

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 nove informacije o tem, kako poteka projekt deinstitucionalizacije (direktorica Dalja Pečovnik);
3. izvedeli bomo, kako poteka parlament, o čem so se pogovarjali po enotah in kako bodo srečanje potekalo v
         bodoče (članica skupine DI Jana Stopajnik);
4. informacije o letošnjih letovanjih in taborih (Katja Žohar); 
5. poročilo o delu v letu 2021 in Plan za 2022 (direktorica Dalja Pečovnik);
6. vprašanja in pobude članov Sveta uporabnikov;
7. razno.

1. MOJCA ŠMON in njena podporna oseba Sanda Peter

2. KAREL KRAJNC in njegova podporna oseba Katja Žohar

3. VLADO ALDRIJAN in njegova podporna oseba Dušan Konečnik

4. BLAŽ KOMPAN in njegova podporna oseba Breda Košutnik

5. ALEKSANDER JESENK in njegova podporna oseba Branimi Repnik

6. PETER EKART in njegova podporna oseba Urška Morn

7. SEBASTJAN BAJT in njegova podporna oseba Melita Kordež Drezgič

8. MIRA ROŽEJ in njena podporna oseba Žarko Žohar

9. DRAGICA FERMEVC in njena podporna oseba Andreja Stopar

Vabljeni:
· člani sveta uporabnikov in njihove podporne osebe,
· direktorica,
· vodja VIZ,
· vodja IVO, 
· Jana Stopajnik.

1. sklep
Člani se strinjajo, da se sestanek lahko začne, ker jih je dovolj prisotnih.

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

3. sklep
Izvedeli smo, kako poteka Parlament, o čem smo se pogovarjali po enotah in kako bodo 
srečanja potekala v bodoče (Jana Stopajnik - članica projektne skupine).

4. sklep
Katja Žohar je predstavila letovanja in tabore, ki bodo potekali v času letošnjih počitnic.

5. sklep
Direktorica je podala poročilo o delu v letu 2021 in Plan dela za leto 2022.

Predsednica SU Mojca Šmon in njena podporna oseba Sanda Peter

Sebastjan Bajt
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Nihče ne more preživeti sam …

Časi, ki smo jim priča, nam niso naklonjeni.
Zelo so nas zaznamovale situacije, pravila, na katere se nismo pripravili.
So se samo zgodile.
Veliko pa smo se iz njih naučili.
Naučili, da edino, kar šteje, je človek in pot k sočloveku.
Vsakdanje delo nas vedno znova opominja, da tega ne pozabimo.
Ne moremo.
Klic, sočuten pogled, pogovor, pomoč, podpora …
Ne zaradi dosežkov.
Zaradi človeka!
»Življenje izbere osebe, s katerimi se bomo srečali.
Vendar sami izberemo tiste, s katerimi bomo ostali«.

… brez bližine, razumevanja, dotika.

Skupaj tkemo vezi.
Velikokrat smo postavljeni pred težke naloge,
nove izzive.
Tako uporabniki kot mi, delavci.
Delovni dan ni in ne more biti »samo še en šiht«.
Pa čeprav se zdi, da včasih »samo« prelagamo papirje, dvigujemo telefone.
Vsak dan znova USTVARJAMO dom.
Prijateljstva.
Družina.
SKUPAJ.
Povezani.

Le skupaj lahko GRADIMO!

Mihaela Pačnik

PRVA POLOVICA LETA JE ZA NAMI (PROGRAM IVO)

Zdi se, da smo šele obrnili list novega leta, 
že smo na pragu poletja in prva polovica 
letošnjega leta je za nami. Lahko rečemo, da so 
bili pretekli meseci polni novih doživetij, 
vključevali smo se v najrazličnejše dogodke in 
aktivnosti in doživeli marsikaj zanimivega.            
A postavljeni smo bili tudi pred številne izzive, 
ki so za nas predstavljali take in drugačne 
preizkušnje, ki pa smo jih s skupnimi močmi 
bolj ali manj uspešno premostili.

Tudi tokrat smo bili dejavni na različnih 
področjih in se vključevali v najrazličnejše 
aktivnosti in dogodke. Mnoge izmed njih smo 
pripravili sami, v okviru našega centra, 
sodelovali pa smo tudi na različnih prireditvah 
in dogodkih, ki so bili organizirani v širši 
skupnosti. 

Tako kot prejšnja leta smo se tudi v začetku 
letošnjega leta vključili v prireditev Gradovi 
kralja Matjaža, ob dnevu centra so praznovali 
naši uporabniki in zaposleni – jubilanti, 
prireditev Kukavica pa je bila tako kot vsako 
leto namenjena uporabnikom, ki so se v 
preteklem letu na različnih področjih kulturno 
udejstvovali. V mesecu aprilu smo uspešno 
zaključili Bralno značko lahkega branja »Korošci 
pa bukve beremo« in za naše bralce smo v 
začetku maja pripravili prireditev, v okviru 
katere nas je obiskala knjižničarka Koroške 
osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika Ravne ter 
sodelujočim podelila lepe nagrade. Uporabniki 
SS Ravne so se udeležili zaključka Bralne značke 
v knjižnici na Ravnah. Ker si ves čas 
prizadevamo za čim bolj zdrav način življenja, 
smo sodelovali tudi na dogodku ob promociji 
zdravega načina življenja, ki je bil organiziran  
na stadionu NK Peca s strani Občine Črna na 
Koroškem in NIJZ. Na to temo smo v 
sodelovanju z Društvom za kulturo inkluzije 
izvedli tudi delavnice »Specialni Zdravko«, v 
katere je bilo vključenih 30 naših stanovalcev.  
Z različnimi dogodki, ki smo jih pripravili, smo 
sodelovali v okviru prireditve 27. Tedni 
vseživljenjskega učenja, katerih območni 
koordinator je LURA. 

Naši uporabniki so bili v prvi polovici leta 
zelo aktivni tudi na športnem področju, in sicer 
so se v zimskih mesecih udeležili športnih 

tekem v alpskem smučanju v Mariboru, bili 
smo organizatorji Specialne olimpijade 
Slovenije v tekaških tekih, udeležili so se SOS    
v namiznem tenisu v Ljubljani, 26. regijskih iger 
koroško-celjske regije, kolesarjenja v Škoi Loki, 
iger MATP in še bi lahko naštevali. Izvedli smo 
tudi športne dneve oz. dneve za gibanje po 
posameznih enotah.

Vseskozi so se naši uporabniki vključevali 
tudi v različne dejavnosti in dogodke v okviru 
društva Sožitje – udeleževali so se izletov, 
pohodov, taborov, srečanj, občnega zbora 
Sožitja, obiskovali so pevske vaje in se 
udeleževali nastopov pevskega zbora Sožitja         
v okviru različnih prireditev in festivalov.

Poleg omenjenega pa smo izvedli še vrsto 
drugih dogodkov in aktivnosti, ki so popestrili 
vsakdan naših uporabnikov. Mednje zagotovo 
spadajo tudi letovanja ter zaključni izleti 
uporabnikov in zaposlenih v mesecu maju in 
juniju, ki so vsakokrat znova za vse udeležence 
nepozabno doživetje.

Prva polovica leta je tako za nami, v drugi 
del leta pa vstopamo polni pričakovanj, med 
drugim tudi zaradi projekta 
Deinstitucionalizacija, saj se že letos obetajo 
prve preselitve uporabnikov na nove lokacije.  
S tem namenom se uporabniki in zaposleni 
vseskozi vključujemo v najrazličnejše aktivnosti, 
katerih namen je opolnomočiti uporabnike za 
življenje v skupnosti ter zaposlene za delo ob 
preselitvi uporabnikov. Izvajajo se različna 
izobraževanja, parlamenti uporabnikov po 
enotah, kjer med drugim potekajo pogovori  
na temo preselitev, normalizacije in življenja v 
skupnosti. Uporabniki z zaposlenimi odhajajo 
na učne ekskurzije v kraje, kamor bodo 
potekale preselitve, na oglede parcel, 
spoznavajo inštitucije, društva in organizacije 
znotraj teh krajev, z njimi sodelujejo in se 
vključujejo v različne aktivnosti in dogodke        
na območjih, kamor bodo potekale preselitve.

Dan za dnem, korak za korakom smo 
zastavljenim ciljem bližje in prepričani smo,       
da nam bo s skupnimi močmi uspelo.

Katja Žohar
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Naši uporabniki so bili v prvi polovici leta 
zelo aktivni tudi na športnem področju, in sicer 
so se v zimskih mesecih udeležili športnih 

tekem v alpskem smučanju v Mariboru, bili 
smo organizatorji Specialne olimpijade 
Slovenije v tekaških tekih, udeležili so se SOS    
v namiznem tenisu v Ljubljani, 26. regijskih iger 
koroško-celjske regije, kolesarjenja v Škoi Loki, 
iger MATP in še bi lahko naštevali. Izvedli smo 
tudi športne dneve oz. dneve za gibanje po 
posameznih enotah.

Vseskozi so se naši uporabniki vključevali 
tudi v različne dejavnosti in dogodke v okviru 
društva Sožitje – udeleževali so se izletov, 
pohodov, taborov, srečanj, občnega zbora 
Sožitja, obiskovali so pevske vaje in se 
udeleževali nastopov pevskega zbora Sožitja         
v okviru različnih prireditev in festivalov.

Poleg omenjenega pa smo izvedli še vrsto 
drugih dogodkov in aktivnosti, ki so popestrili 
vsakdan naših uporabnikov. Mednje zagotovo 
spadajo tudi letovanja ter zaključni izleti 
uporabnikov in zaposlenih v mesecu maju in 
juniju, ki so vsakokrat znova za vse udeležence 
nepozabno doživetje.

Prva polovica leta je tako za nami, v drugi 
del leta pa vstopamo polni pričakovanj, med 
drugim tudi zaradi projekta 
Deinstitucionalizacija, saj se že letos obetajo 
prve preselitve uporabnikov na nove lokacije.  
S tem namenom se uporabniki in zaposleni 
vseskozi vključujemo v najrazličnejše aktivnosti, 
katerih namen je opolnomočiti uporabnike za 
življenje v skupnosti ter zaposlene za delo ob 
preselitvi uporabnikov. Izvajajo se različna 
izobraževanja, parlamenti uporabnikov po 
enotah, kjer med drugim potekajo pogovori  
na temo preselitev, normalizacije in življenja v 
skupnosti. Uporabniki z zaposlenimi odhajajo 
na učne ekskurzije v kraje, kamor bodo 
potekale preselitve, na oglede parcel, 
spoznavajo inštitucije, društva in organizacije 
znotraj teh krajev, z njimi sodelujejo in se 
vključujejo v različne aktivnosti in dogodke        
na območjih, kamor bodo potekale preselitve.
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Katja Žohar
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OD DECEMBRA PA DO JUNIJA …

V novo koledarsko leto smo vstopili s 
številko 30 … trideset učencev v Posebnem 
programu vzgoje in izobraževanja. 

Da uživamo v zimskih radostih, že vemo, 
zato sta se skupini USP B in USP C kar v začetku 
januarja odpravili v zimsko gozdno šolo v 
naravi. Začela se ni najbolje, končala pa srečno 
in z mnogo novimi izkušnjami.

Sodelovali smo tudi na natečaju Gradov 
Kralja Matjaža in skupina USP B je osvojila             
1. nagrado. 

V začetku februarja smo izvedeli za 
zahrbtno bolezen naše Mojce, a smo pozitivno 
naravnani pristopili k reševanju in 
premagovanju njenih težav.

S 1. februarjem sta posebni program vzgoje 
in izobraževanja zaključila Mendi in Peter in 
vstopila v svet odraslih … ostalo je 28 učencev.

Skoraj vsi učenci so sodelovali v 
tekmovanju za najboljšo kukavico in prejeli 
zaslužena priznanja.

V marcu smo pripravili darila za mamice,      
na proslavi nastopali, veliko smo se gibali v 
naravi v okviru projekta.

S 1. aprilom je posebni program vzgoje in 
izobraževanja zaključil Valter, 4. 4. pa je zaradi 
bolezni za vedno zaspala Mojca … ostalo je     
26 učencev.

V maju smo odšli na mini olimpiado v 
Slovenj Gradec, na naravoslovni dan v Mozirje 
in na igre dobre volje v Maribor.

Pred nami pa je še junij, izvedli bomo 
zaključne evalvacije individualiziranih 
programov, priredili valeto za naše učence, saj 
konec šolskega leta posebni program vzgoje  
in izobraževanja zaključujeta še Jan in Benjamin 
… ostalo bo 24 učencev.

Veliko stvari smo še naredili, čez celotno 
šolsko leto se trudimo učencem zapolniti 
njihov vsakdan čim bolj pestro, trudimo pa se 
tudi pridobiti nove učence, saj jih tako malo še 
nikdar ni bilo.

V prihodnost zremo pozitivno in upamo,  
da se nam pridružijo novi učenci … saj več   
nas bo, lepše bo.

Špela Mlinar

MANSARDNO DOGAJANJE
Od lanskega decembra se je v naši enoti zgodilo in zvrstilo mnogo stvari. Kronološko se          

bom skušal sprehoditi le po pomembnejših dogodkih, ki so nam bogatili čas.
Leto se je zaključilo s praznovanjem za mnoge najlepšega časa v letu – božiča. Ob tem smo          

z veliko mero okusa okrasili prostore, jelko želja s svojimi skromnimi željami za boljši jutri ter 
pripravili izdelke za bazar. V ta namen smo s podporo vzgojiteljic spekli kekse in pripravili izdelke,  
ki smo jih prej celo leto izdelovali 
v delavnicah. Da smo preteklo 
leto zaključili v stilu in s sijajem           
v očeh, smo se odpravili tudi na 
izlet v Mozirje, kjer smo si ogledali 
praznične lučke velikih 
razsežnosti. 

V začetku januarja smo se 
udeležili likovne razstave v avli 
Kulturnega doma, kjer smo 
aktivno sodelovali v tematskih 
delavnicah.

Ko se je pomlad že dodobra prikradla med nas, smo v boj v Škoo Loko poslali našega 
cestnega dirkača. Spretno se je boril z najboljšimi kolesarji v Sloveniji in pridirkal do naslova 

državnega podprvaka v kolesarjenju. Čestitke.
Ob vsem naštetem smo med drugim 

praznovali rojstne dneve, bili na obiskih pri 
domačih, pekli mafine za prireditev NIJZ-ja, se 
udeležili Specialnega Zdravka v telovadnici 
(gibalno usmerjena delavnica), od novega leta 
dalje sodelovali pri Bralni znački, udeležujemo  
se taborov v okviru Sožitja. Tisti, ki so se 
udejstvovali na kulturnem področju tekom leta, 
so se udeležili prireditve Kukavica. In še bi lahko 
našteval, vendar kot že na začetku prispevka 
rečeno, sem se omejil le na »pomembnejše« 
dogodke, ki jih brez vrlih vzgojiteljic in 
vzgojiteljev ne bi bilo. 

Že je prišel čas, ko je iz naše kuhinje v mansardi pridišalo po sveže pečenih krofih.                           
Po recepturi naših babic smo jih spekli in podelili med vse, ki so bili našemljeni. Udeležili smo          
se tudi povorke v kraju.

Istega meseca so svoj jubilej obeležili jubilanti, 
ki so za svojo zvestobo centru prejeli plakete. 
Slovesnost smo zaokrožili s pogostitvijo 
jubilantom.

Preden je skopnel še zadnji sneg, smo v boj za 
medaljo poslali našo uporabnico. Pritekla jo je v 
Bistri na državnem prvenstvu v teku na smučeh. 
Čestitke.

Ko je zeleni Jurij priklical pomlad, se je ta 
prikradla tudi v mansardo. S kreativnimi 
delavnicami smo izdelovali dekoracije, stene 
oblekli v naravne barve in tako pričarali del narave 
kar v enoto.

Da pa nismo ogledovali le sten, oblečenih                     
v naravne barve, smo se odpravili tudi v naravo.          
Ob dnevu gozdov smo s skupino uporabnikov izvedli športno-naravoslovni dan. Odpravili smo se 
v osrčje krajinskega parka v Topli, kjer smo ob hoji po mehkih gozdnih tleh spoznavali različne 
drevesne vrste, ki rastejo pri nas.  

Sedaj nas čaka skok v vroče poletje, kjer bomo 
nabirali novo energijo za nove izzive, ki nas že 
pričakujejo. Vroč pozdrav.

Janže Blatnik
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ČAS HITRO BEŽI DELO V ENOTI 2. NADSTROPJE

Čas hitro beži in polletno obdobje je 
naokrog. Preživeli smo ga mnogo bolj 
sproščeno kot prejšnje leto. Konec februarja 
nas je končno zapustila corona, na katero pa 
kljub sproščanju ukrepov ne moremo pozabiti 
zaradi posledic, ki jih je pustila za sabo.                 
Pa vendar, čas teče naprej in življenje se   
dogaja brez prestanka.

To polletje smo preživeli aktivno. 
Vsakodnevnih aktivnosti je toliko, da jih je 
nemogoče našteti. Uporabniki so se vključevali 
v nakupovalne izlete po Koroški regiji in širše,        
si ponovno lahko privoščili kavico in obede           
v lokalnih restavracijah, obiskovali prireditve           
v kraju, mašo v cerkvi sv. Ožbolta, se družili … 
Za praznike so odšli domov na krajše počitnice 
ali dobili obisk sorodnikov. Stiki so postali 
pogostejši, bolj sproščeni, kar je pozitivno 

Življenje se po covidu vrača v stare tirnice. 
Pred nami so novi izzivi in prihodnost, ki našim 
uporabnikom omogoča več vključevanja v širše 
socialno okolje. Vsi mi, tako uporabniki kot 
delavci in sorodniki, smo postavljeni pred velik 
izziv - deinstitucionalizacijo, ki je seveda zelooo, 
zelooo širok pojem. Izpostavljam dejstvo, da 
moramo stopiti iz cone udobja, zaščitništva 
odraslih uporabnikov in jim dati možnost 
svobodnejšega soodločanja. Do sedaj smo 
delavci pravzaprav zavzemali materinsko-                
-zaščitniški odnos do uporabnikov in jih ščitili 

Mateja Osojnik

vplivalo tudi na psihično počutje stanovalcev. 
Veliko uporabnikov se je vključevalo tudi v 
aktivnosti društva Sožitje, se udeleževalo raznih 
pohodov, izvajali so se tabori v Topli, redna 
služba itd. Obdobje smo zaključili s končnim 
izletom, ekskurzijo v živalski vrt Slovenske 
Konjice. Ker pa je bil to celodneven izlet in 
nekateri uporabniki ne bi zmogli takšnega 
napora, bomo tiste, ki se ga niso mogli 
udeležiti, popeljali na krajše izlete v našo 
prečudovito okolico Črne. Pred nami je poletje, 
čakajo nas poletni tabori, letovanja na morju. 
Ker je vsak uporabnik individuum sam po sebi, 
poskušamo aktivnosti približati željam in 
sposobnostim vsakega posameznika in se 
trudimo, da je v bogati paleti doživetij vsak po 
malem udeležen.

pred tveganji, ki jih prinaša vsakdan. Naučiti in 
dopustiti moramo možnost, da tudi oni 
sprejmejo in stopijo na pot določenih tveganj 
ter seveda ob potrebni podpori začutijo 
življenje izven institucije. Vsi smo kar malo, ne 
malo, kar precej vznemirjeni, prestrašeni pred 
to potjo v neznano, za katero pa verjamemo,  
da bo ob pomoči strokovnjakov z izkušnjami 
postala pot večjih možnosti in izkustvenega 
življenja.

Dnevi v vaši enoti so bili zapolnjeni z 
mnogimi aktivnostmi. Varovanci so velikokrat 
odhajali na krajše sprehode v okolico CUDV ali 
pa do centra Črne, odvisno od sposobnosti 
varovancev, ker nekateri pač zmorejo le krajše 
poti (varovanci skupin IVO). Zaposleni v enoti 
smo skrbeli za vsakodnevno gibanje in 
ohranjanje njihovih psihofizičnih sposobnosti. 
Ker varovancem glasba veliko pomeni in jo 
seveda radi poslušajo, so odhajali tudi v 
glasbeno sobo, kjer so poslušali zvoke različnih 
malih ritmičnih instrumentov, zaigrali nanje ter 
si prepevali slovenske pesmi. Seveda pa so se 
ob zvokih glasbe in občasno tudi harmonike 
zavrteli in zraven sprostili in podružili. Radi pa 
so si tudi pogledali kak star slovenski film 
(Kekec, Ne joči, Peter, Poletje v školjki ...). Skupaj 
s projektnima delavkama Jano in Marušo smo 
večkrat sodelovali na kreativnih ustvarjalnih 
delavnicah (pingvini, pomladne rožice … ),      
kjer so si uporabniki sami ali s pomočjo naredili 
najrazličnejše izdelke in bili nanje zelo ponosni. 
Občasno pa so odšli  tudi v sobo za sproščanje 
snoozelen, kjer so se z aromaterapijo in z 
izvajanjem vaj bazalne stimulacije ob 
meditativni glasbi sproščali in umirjali. 

Z varovanci smo se s pomočjo različnih 
člankov in sličic pogovarjali o praznikih, 

običajih in aktualnih temah. Pridno in redno so 
sodelovali tudi na vseh parlamentih, kjer so 
spregovorili o različnih temah, ki so si jih izbrali 
kar sami. Varovanka Dragica Fermevc je skupaj 
z mano kot podporno osebo zelo aktivno 

Andreja Stopar

sodelovala na svetu uporabnikov. Dragica tudi 
zelo rada bere in zato se je vključila v aktivnost 
"Korošci pa bukve beremo" z mentorico Sando 
Peter. Skupna XI.DV je pet dni preživela na 
letovanju v Topli. Prav tako pa je skupina osmih 
varovancev skupin IVO tam teden dni uživala        
v sožitju z naravo. Skupina varovank DV se je 
udeležila letovanja v Ankaranu. Za dobrobit 
uporabnikov smo vsakodnevno dobro 
sodelovale varuhinje, delovni inštruktorji in jaz, 
pri delu smo upoštevali njihove želje ter seveda 
njihove sposobnosti. Skupaj z njimi smo skrbeli 
za dobro počutje. Menim, da se je v naši enoti 
dogajalo kar precej najrazličnejših aktivnosti,       
v katere so se varovanci z veseljem in po svojih 
sposobnostih lepo vključevali in sodelovali           
pri njih.
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Mateja Osojnik
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Andreja Stopar

sodelovala na svetu uporabnikov. Dragica tudi 
zelo rada bere in zato se je vključila v aktivnost 
"Korošci pa bukve beremo" z mentorico Sando 
Peter. Skupna XI.DV je pet dni preživela na 
letovanju v Topli. Prav tako pa je skupina osmih 
varovancev skupin IVO tam teden dni uživala        
v sožitju z naravo. Skupina varovank DV se je 
udeležila letovanja v Ankaranu. Za dobrobit 
uporabnikov smo vsakodnevno dobro 
sodelovale varuhinje, delovni inštruktorji in jaz, 
pri delu smo upoštevali njihove želje ter seveda 
njihove sposobnosti. Skupaj z njimi smo skrbeli 
za dobro počutje. Menim, da se je v naši enoti 
dogajalo kar precej najrazličnejših aktivnosti,       
v katere so se varovanci z veseljem in po svojih 
sposobnostih lepo vključevali in sodelovali           
pri njih.
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ZDRAVSTVENA SLUŽBA POD NOVIM VODSTVOMPRI NAS V PRITLIČJU JE VEDNO PESTRO …

Juhuhu, težko pričakovano poletje je pred 
vrati! V tem prispevku vam bomo na kratko 
predstavili, kako aktivno in zanimivo smo 
preživeli čas od decembra pa vse do junija. 
Decembra smo izdelovali novoletne voščilnice 
in adventne venčke, obiskali bližnje in se 
sladkali s prazničnimi dobrotami. V mesecu 
januarju smo gradili gradove Kralja Matjaža in 
sodelovali v nagradnem natečaju za najboljši 
grad. Ob dnevu zaljubljencev smo izdelovali 
srčke, obujali spomine o preteklih in sedanjih 
ljubeznih. Mesec marec je bil posvečen veliki 
noči in mamam. Barvali smo pirhe in izdelali 
mozaik velikonočnega zajčka, pri katerem je 
prav vsak dodal svoj pečat. Mamam smo ob 
materinskem dnevu poslali voščilnico in jim na 
ta način pokazali, da jih imamo radi. April je bil  
kar deževen, zato smo sadili zelišča. Mesec maj 
pa smo že kar nestrpno pričakovali, saj smo si 
po vsem napisanem in povedanem »prislužili« 
končni izlet. Za lokacijo smo si izbrali Ivarčko 
jezero. Odpravili smo se takoj po zajtrku, na 
krasen sončen dan. Ogledali smo si jezero,           
se sprehajali in se igrali različne igre. Preživeli 
smo lepo četrtkovo dopoldne. Komaj čakamo, 
da ga naslednje leto zopet ponovimo.

Nuša in Viljana

V Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na 
Koroškem sem prvič vstopila ob zaključevanju 
srednješolskega izobraževanja v okviru predmeta psihologije. 
Kot mlado, bodočo medicinsko sestro so se me posebej 
dotaknili programi varstveno delovnega centra. Ob navidezno 
nemogočem sem opazila aktivnosti, ki so jih pod strokovnim 
spremljanjem izvajali uporabniki. Prav tako so me navdušili 
rezultati uporabnikov na številnih športnih in tudi nešportnih 
aktivnostih. 

Ob ogledu hiše so nam bili med drugim predstavljeni 
prostori za sproščanje in relaksacijo, navdušil me je bazen          
in  še mnogo drugega. Od takrat in vse do danes, ko sem            
v letošnjih pomladanskih mesecih prestopila prag kot novo 
zaposlena vodja zdravstvene službe, me je spremljala misel, 
kako malo sem vedela o delovanju centra. 

Vez, ki sem jo stkala takrat, se ni pretrgala, se je le jačala.       
V letu 2020, ko smo se, kot celotna družba, soočili z začetki 
epidemije COVID- 19 in ni bilo zdravstvene ali socialne 

ustanove, ki se ne bi soočala s pomanjkanjem zdravstvenega kadra, sem se prostovoljno pridružila 
ekipi zaposlenih v rdeči coni - kot diplomirana medicinska sestra. Bogata izkušnja, ki bi jo privoščila 
vsakomur. Vsa ta želja in vnema vodstva in vseh zaposlenih po skrbi za najranljivejše v težki situaciji 
mi je vez do ustanove, uporabnikov in zaposlenih še povečala. 

Koncept deinstitucionalizacije in posledično zagotavljanja obravnave uporabnikov na 
najvišjem nivoju osamosvajanja, samostojnosti in neodvisnosti ter kakovosti bivanja je »tisto 
nekaj«, pri čem želim dodati svoje bogate delovne izkušnje in še naprej utrjevati vezi.

Simona Polajšer

Fanika Ladinik
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DNEVNI CENTER RAVNE 

Sprejeti moraš, karkoli ti pride na pot, 
pomembno je le, da se s tem soočiš pogumno in    
z vsem,  kar najboljšega premoreš. (Eleanor 
Roosevelt).

Čas, ki nam je prišel na pot, je bil poln 
neznank, vprašanj in nesigurnosti. Kako bo 
danes in kaj nam bo prineslo jutro? 

V naši šoli smo se z vsemi močmi borili  
proti virusu, ki je zaznamoval naše delo. 

V prejšnjih letih smo se aktivno družili                
s številnimi vzgojno-izobraževalnimi oddelki 
občine Ravne na Koroškem. Druženja so bila v 
»koronskem« času drugačna. Povezovali smo se 
preko pisanja pisem in risanja risbic. V pomoč 
nam je velikokrat bila tudi tehnika, ki nam je 
pomagala, da smo se videli tudi v »živo«.

Nemalokrat je v našo enoto priplaval vonj 
po pecivu, krofih, potici ali torti. Veselili smo se 
ob rojstnih dnevih, ustvarjali ob praznikih in 
razveseljevali mamice z unikatnimi darili.

Letošnje leto je ob vsebini rednega 
posebnega programa namenjeno tudi 
študijskemu krožku. Z Ljudsko univerzo       
Ravne na Koroškem ter s številnimi mentorji 
realiziramo pestra dogajanja na temo                    

»O Prežihu«. Vsak učenec je lahko v pestrem 
programu študijskega krožka našel kaj zase. 
Izbirali so lahko med:

* pohodom na Prežihovino,
* spoznavanjem življenja včasih 
  (Andreja Šipek),
* poslušanjem ali branjem črtice iz Solzic,
* likovnim ustvarjanjem ali slikanjem na
   platno z  našo likovno pedagoginjo, 
* med pohodom dela poti Čez goro
   k očetu,
* ustvarjanjem na temo o črticah, 
* risanjem risbic za igro spomin.

Mesečno v enoti poteka tudi parlament 
pod vodstvom Jane Stopajnik, na katerem se 
odvijajo razprave o željeni temi. 

Skupina Dcr A Dnevnega centra se je 
vključila tudi v skupino lahkega branja. 

V mesecu aprilu so fantje opravili prakso v 
VDC SG. Tri tedne so zelo pridno in po svojih 
najboljših močeh delali pod vodstvom Katarine 
Lovko Kovačec, ki je fante vodila in jim 
pripravljala ustrezne zaposlitve.

Prijavili smo se na sodelovanje v okviru 
tednov vseživljenjskega učenja. Svoje delo smo 

Del našega delovanja pa so 
tudi starši. Skupaj z njimi smo 
izvedli zeleni dan. Pomagali so 
nam presaditi lončnice, urediti 
visoki gredi in posaditi rožice v 
okolici. Po zeleni delovni akciji pa 
sem se skupaj s starši podala na 
pohod na Navrški vrh.

Maja nas je obiskala tudi gospa 
Jelka Kos iz Koroške osrednje 
knjižnice Ravne na Koroškem.         
Ob obisku je učencem podelila 
priznanja ob zaključku Bralne 
značke Petra Nosa.

predstavili skozi temo Spoznavam igro z 
lutkami. Naučili in zaigrali smo igrico o Rdeči 
kokoški. Predstavili smo jo otrokom vrtca Ajda 
in učencem 4. razreda OŠ Prežihovega Voranca 
Ravne na Koroškem. Igrico smo izvedli tudi kot 
zaključek pravljičnega krožka, ki je potekal celo 
šolsko leto.

V mesecu maju smo se vsi skupaj odpravili 
v gozdno šolo v Topli, kjer smo preživeli 
nepozaben teden v čudoviti in neokrnjeni 
naravi. 

C U D V V e z i 
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Mihaela Knez

Konec maja se je nekaj učencev udeležilo 
iger Dobre volje, ostali učenci pa so se udeležili 
iger M.A.T.P. 

Z veseljem smo se odzvali vabilu 4. r. OŠ 
Prežihovega Voranca, kjer smo skupaj izvedli 
športne igre v parku.

V prostorih Koroške osrednje knjižnice bo 
14. 6. zaključna razstava del študijskega krožka. 
Dogodek bo kulturno zelo pestro obarvan.

Ob koncu šolskega leta pa seveda ne 
moremo brez končnega izleta. Podali se bomo 
na ogled mini živalskega vrta v Radlje. Pa še … 
no, vsega vam pa ne bomo izdali. Naj nam 
ostane kakšna sladka skrivnost v tem krasnem 
šolskem letu. Če bomo zadnji šolski dan 
preglasni, nič zato, čudno, pa vseeno bogato 
šolsko leto bomo proslavili na palačinka party 
in predstavitvi igrice za starše.

VARSTVENO DELOVNI CENTER RAVNE NA KOROŠKEM

Varstveno delovni center Ravne na 
Koroškem je ena izmed delovnih enot Centra 
za usposabljanje, delo in varstvo Črna na 
Koroškem. Začetki delovanja našega VDC 
segajo v leto 1993. Takrat smo na Koroški cesti 
14, na območju Železarne Ravne na Koroškem, 
odprli invalidske delavnice.

Danes se v program vodenja varstva in 
zaposlitve pod posebnimi pogoji vključuje     
42 uporabnic in uporabnikov z motnjo                 
v duševnem razvoju. Prihajajo iz območja 
celotne Mežiške doline. Nekateri živijo doma, 
drugi so vključeni v eno od oblik 
institucionalnega varstva. Ena od takšnih oblik 
institucionalnega varstva odraslih je tudi 
stanovanjska skupnost Ravne, na Čečovju,            
ki ji radi rečemo tudi Hiša sreče. Uporabnike na 
delo prevažamo sami, naš kombi lahko srečate 
na poti iz Kotelj, Mežice, Črne ali Prevalj. 

Delo v delavnicah zajema razna 
kooperantska dela, izdelujemo tudi lastne 
izdelke, kjer pretežno uporabljamo reciklirane 
materiale. Naši izdelki so primerni tako za 
dekoracijo kot za osebna ter poslovna darila. 
Zelo ponosni smo, da smo lahko vključeni v 
proizvodni proces podjetja Vivapen d.o.o. iz 
Celja, ki nam zaupa pakiranje črnilnih vložkov. 
Nemalokrat najdete črnilne vložke, ki smo jih 
vložili v prodajno embalažo, na policah vseh 
večjih trgovskih verig tako v Sloveniji kot v 
Evropi. V sklopu našega VDC deluje tudi 
lesarska delavnica. Za podjetja, kot sta Akers 
valji Ravne na Koroškem in Oprema Ravne na 
Koroškem, izdelujemo lesene zaboje, ki jih 

 VDC Ravne

uporabljajo za transport svojih izdelkov. 
Podjetju Cablex d.o.o. pa pomagamo pri 
izdelavi polagalnih tabel za izdelavo električnih 
snopov. Izkazali smo se kot zanesljiv partner,  
saj nam omenjena podjetja zaupajo že vrsto 
let. 

Z veseljem opravljamo tudi integrativne 
zaposlitve. Za Občino Mežica izvajamo 
integrativno zaposlitev v Narodnem domu,      
en uporabnik pa je vključen v procese dela 
podjetja Kamot d.o.o. s Prevalj.

VDC Ravne pa ni samo delo, zelo radi smo 
aktivni na športnem področju. Redno 
sodelujemo in tekmujemo na specialnih 
olimpijskih igrah, udeležujemo se Abilimpiade 
ter drugih športnih prireditev tako na lokalni, 
državni, kot tudi na evropski in svetovni ravni. 

Zelo radi tudi ustvarjamo. Aktivni smo na 
likovnem področju, gledališkem področju, radi 
pojemo, sodelujemo tudi pri projektu Bralna 
značka. 

Kot samozagovorniki se zavedamo naših 
pravic in odgovornosti, zato se radi udeležimo 
tudi kakšne delovne ali čistilne akcije v lokalni 
skupnosti. Pod okriljem Občine Ravne na 
Koroškem smo se tudi letos udeležili čistilne 
akcije Očistimo Slovenijo. Čistili smo področje 
od gostišča Toni v Kotljah pa vse do Hiše sreče 
na Čečovju. Sodelujemo z NK Fužinar, kjer s 

prostovoljcem Samom Vidovičem izvajamo 
treninge nogometa za fante in telovadbo za 
dekleta. Pred kratkim so nas obiskali tudi 
predstavniki podjetja SIJ Systems Ravne, ki so   
z nami preživeli en delovni dan. V sredini junija 
pa so nas povabili na njihovo prireditev, kjer 
bodo podelili nagrade najboljšim inovatorjem 
celotne skupine SIJ za preteklo leto.

Druženje s podjetjem SIJ Systems Ravne

Radi se odpravimo tudi na letovanje. Poleti gremo na morje ali v toplice. Zelo radi gremo tudi na 
kakšen izlet. Jeseni smo se odpravili v Limbuš nabirat kostanj, konec meseca maja pa se odpravljamo      
na strokovno ekskurzijo z vlakom v Maribor, kjer si bomo ogledali akvarij in terarij.

Na kratko sem vam poskušal približati varstvo, vodenje in delo v VDC Ravne na Koroškem. 

Jože Kropivnik

Jure Pisar
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Mihaela Knez
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DAN CENTRA

V letošnjem letu je CUDV Črna na dan 
centra v mesecu februarju obeležil 54 let 
svojega delovanja. V tem tednu so praznovali 
svoj okrogli jubilej vključitve v program VDC 
naši uporabniki jubilanti in skupaj z njimi tudi 
zaposleni, ki letos obeležujejo okroglo 
obletnico pričetka svojega dela v centru, ter 
dobitniki priznanj in plaket za opravljeno delo. 

V letošnjem letu je bilo med uporabniki kar 
50 jubilantov, ki so vključeni v VDC Črna že 10, 
15, 20, 25, 30, 35 ali celo 40 let. Nekateri izmed 
njih živijo pri nas že od samega začetka 
ustanovitve centra in skozi čas je CUDV za njih 
postal že pravi dom. Med sostanovalci in 
zaposlenimi so našli prijatelje, zaveznike in 
zaupnike, s katerimi skupaj spletajo nitke 
življenja že dolga leta.

Tudi letos je praznovanje potekalo slovesno. 
Zaposleni smo skupaj z uporabniki posneli 
kulturni program, v katerega smo poskušali 
ujeti utrip našega centra. Na dan praznovanja 
smo si po enotah program ogledali, sledila pa 
je slovesna podelitev priznanj uporabnikom - 
jubilantom s strani direktorice Dalje Pečovnik. 

Katja Žohar 

Da je bilo praznovanje še slajše, smo bili vsi, 
tako uporabniki kot zaposleni, deležni 
pogostitve.

Dogajanje ob praznovanju in podelitvi 
priznanj smo obeležili tudi s fotografijami,               
ki so jih posamezni jubilanti dobili v dar za še 
trajnejši spomin na ta lep dogodek.

 

HIŠA ŠT. CENTER 144

Pred 53 leti še nisem vedela, da bom z 
veliko rumeno hišo, ki ima hišno število Center 
144, nepretrgano povezana vse življenje. 
Povezana tako, da vezi ni mogoče razvezati, 
raztrgati, zrahljati, skrajšati.  

Kot otrok sem bila veliko bolna. Pogosto 
sem ležala v bolnici, bodisi sem si poškodovala 
koleno bodisi bila operirana na mandljih ali kaj 
drugega. Potem sem odrasla, se poročila in 
rodila sina v tej isti bolnici. Hišne številke se ne 
spomnim, prav gotovo pa ni bila taka, kot je 
danes. Tudi bolnica je bila manjša, za polovico. 

Taka je bila. 

Kdaj so jo dogradili na zdajšnjo velikost, ne 
vem točno, vem pa, da so bolnico ukinili leta 
1967. Bilo je veliko protestov proti temu, ljudje 
so se zbirali pred poslopjem in vpili: »Bolnice  
ne damo!« A ni pomagalo. Leto 
pozneje so v poslopje prišli prvi 
varovanci s posebnimi potrebami, ki 
se bodo tukaj učili za življenje. 

In tu se prične zgodba mojega in 
Mihelinega življenja, še bolj se 
povezovati s to hišo.

Rodila se je leta 1969, torej leto 
pozneje       od ustanovitve ZDUM, 
kot se je takrat reklo današnjemu 
CUDV-ju. Bila je ljubek otrok,         
čisto nič ni bilo videti, da je kaj 
narobe. Drobna črnolasa deklica, ki 
je prva leta veliko spala. Počasi smo 
spoznavali, da ni vse tako, kot bi 

moralo biti. Ni shodila, ko bi morala, in ni 
spregovorila, ko je bil že čas za to. Minila so 
prva leta in spoznanje, da je Mihela drugačna, 
da ne bo mogla samostojno živeti, da bo za 
vedno potrebovala vso pomoč drugih, je bilo 
vedno bolj jasno. Tako je pri petih letih začela 
svojo življenjsko pot v zavodu. Sprva je bila v 
dnevnem varstvu, pozneje v celodnevnem. 
Težko je bilo, ker je vedno jokala, ko je odhajala 
od doma. Tolažili smo jo, kakor smo vedeli in 
znali: da bo kar kmalu prišla domov, da gre 
samo za par dni, da si bo potem, ko pride 
domov, kaj kupila in tako naprej. Čisto napačno. 
Tega smo se zavedali šele veliko let pozneje.  
Že na samem začetku bi ji morali predstaviti 
zavod kot nekaj prijetnega, kjer ima prijateljice, 
prijazne tovarišice, lepo posteljo in veliko 
zabavnih zaposlitev. 

Sčasoma je tako prepričevanje zaleglo. 
Vedno manj se je upirala in na moje besede: 
»Ja, Mihela, prijateljice te težko čakajo, Nežika 
ne more sama na zajtrk,« so se ji zasvetile oči       
in na lica se ji je prikazal nasmešek.

Potem smo morali še samo počakati na 
kombi, ki je obstal pred vrati in kar hitro je 
sedela v njem. 

Vedeli smo in vemo, da gre v dobre roke, 
med skrbne ljudi in prijateljice, s katerimi so 
skupaj že nekaj desetletij. 

Hvala vsem, da skrbite za najino deklico, 
brez vas bi ne zmogli. 

Hvaležna Mihelina ati in mama
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NORA ŠPORTNA POMLAD

Pomlad se je začela en dan za našim 
državnim turnirjem v smučarskem teku v Bistri. 
Uspešno smo izvedli tekmovanje, še bolj 
uspešno tekmovali in že naslednji dan je 
odjuga odnesla večji del proge.

Potem pa se je začelo najprej s turnirjem v 
kolesarjenju v Škoi Loki,  sledil je namizni tenis 
v Ljubljani pa regijske igre v Celju in balinarski 
miting v Ljubljani, kjer bo tudi nogometni 
turnir, in za konec še Letne igre v Zagorju.           
S turnirjem v smučarskem teku smo zaključili 
sanje o zimskih igrah v Rusiji in začeli delati          
za letne igre, ki bodo naslednje leto v Berlinu.  
In vsa letna tekmovanja, vključno z atletskim 
turnirjem lani v Mariboru, so bila tudi izbirna      
za te svetovne igre. To pomeni, da si tekmovalci 
z osvojeno zlato medaljo lahko z uspešnim 
nastopom na državnih igrah priborijo nastop       
v slovenski reprezentanci.

Nastopi na vseh turnirjih so bili uspešni. Vsi 
tekmovalci so si želeli končno spet tekmovati, 
tudi če so jim ti čudni časi z raznimi zaporami 
prinesli kakšen odvečen kilogram in zato 
odnesli kakšno medaljo. Vseeno jih je bilo kar 
veliko. Nekaj tudi takih, ki ciljajo na svetovne 
igre. Še posebej so bili uspešni na kolesarjenju, 
kjer so osvojili tri zlate medalje in eno srebrno. 
Tako bodo na državne igre odšli tekmovalci z 
zlatimi medaljami (kolesarjenje – Miha 
Gostenčnik in Štefka Krajnc, atlet Zoran 
Valenčič in v namiznem tenisu Franja 
Pšeničnik).

Matjaž Ferarič

Slike naj vam vsaj malo pričarajo uspešne 
tekmovalne trenutke.

SMUČANJE NA TREH KRALJIH   

Skoraj je že bilo konec zime, ko smo se       
10. marca z Marico, Vesno, Valterjem, Simonom, 
Tončkom in Zoranom zgodaj zjutraj odpravili 
na pot. Polni veselja in pričakovanj smo prispeli 
na smučišče Trije kralji. Vreme je skozi okna 
našega »kombija« izgledalo sončno, ampak ko 
smo stopili ven, nas je z vseh strani obdajal 
veter. Kljub temu smo za začetek naredili nekaj 
zavojev po progi in se ogreli. Sledilo je 
privajanje na sneg, smuči in vlečnice ter ogled 
prog, ki so čakale na smučarje. Proga je bila 
odlično pripravljena, tako tudi sama 
organizacija tekme. Tekmovalci so se pomerili   
v treh različnih disciplinah: začetnem 
veleslalomu, lažjem veleslalomu ter težjem 
veleslalomu. Po končani tekmi je sledila 
razglasitev rezultatov in podelitev medalj. Pri 
tem smo bili zelo uspešni, prejeli smo  zlato, 
srebrno in bronasto medaljo, po eno četrto in 
peto mesto. 

Organizatorji so po razglasitvi poskrbeli za 
kosilo v hotelu Jakec, nato pa je bil že čas za 
povratek domov. Domov je ekipa prišla prijetno 
izmučena, vendar so bili vsi  polni novih vtisov.

“Pustite mi zmagati, če pa ne morem 
zmagati, naj bom pogumen v svojem 
poskusu!” 

Ana Špeh Kert



|25|25

24|24|

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

NORA ŠPORTNA POMLAD
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MOČ JE V MENI!

Stanovalci CUDV Črna so bili v preteklosti 
vključeni v Projekt »Zdrav življenjski slog«, ki ga 
je organizirala Specialna olimpijada Slovenije. 
Letos smo se odločili za nadaljevanje projekta v 
okviru našega centra. Preimenovali smo se v 
projekt »Moč je v meni«. V projekt se je prijavilo 
8 stanovalcev in vodja projekta z željo po 
spremembi in izboljšanju kvalitete življenja.  

Na začetku projekta smo si vsak zase 
zastavili in zapisali enostavne in lahko 
dosegljive cilje. Srečanja potekajo enkrat na 
teden. Skupaj se odločamo, kaj bomo počeli ter 
kakšna nova znanja in veščine bomo razvijali. 

Osnovnemu konceptu projekta – 
informiranju o zdravem življenjskem slogu, 
učenju o zdravi prehrani in pomenu gibanja - 
smo dodali še druge stvari, ki so se nam zdele 
zabavne in koristne.

V programu projekta je veliko vsebine 
namenjene tudi tehnikam za sproščanje in 
umirjanje, kreativnim delavnicam in praktičnim 
delavnicam, razvijanju skupinske dinamike, 
deljenju  izkušenj med člani skupine in nudenju 
podpore, kognitivnem prestrukturiranju 
(spoznanje, da nam ene misli ne služijo in 
učenje spreminjanja nekoristnih misli z mislimi, 
ki nam bodo pomagale – če spremenimo misli, 
spreminjamo čustva/počutimo se boljše), učenju 
o delovanju možganov, učenju uporabe 

Vanja Grabovac

pozitivnih afirmacij in vizualizacije,  zbiranju idej 
za zdrave recepte, planiranju in organiziranju 
aktivnih izletov …

Septembra zbiramo prijave za nove vpise. 
Veselimo se novih članov. Dobrodošli.  

SPECIALNI ZDRAVKO

… nas je obiskal in nam s svojimi 
pomočniki iz Centra Janeza Levca v Ljubljani 
pripravil poučno družabno gibalno igro.           
Ob metanju kocke smo telovadili in se učili            
o zdravem načinu življenja. Pohvalil nas je,         
saj smo o tem že veliko vedeli. 

Program Specialni Zdravko je projekt v 
okviru sofinanciranja programov na področju 
prehrane in telesne dejavnosti za zdravje in je 
sofinanciran s strani Ministrstva za zdravje. 
Namen programa je izboljšati zdravje oseb          
s posebnimi potrebami, predvsem otrok in 
mladostnikov z motnjo v duševnem razvoju,  

Mateja Kristavčnik

na njim razumljiv način približati pomen 
zdravega prehranjevanja in telesne aktivnosti 
ter spremeniti njihove rutine. V okviru 
programa so izdali brošure, ki so pisane v lahko 
berljivi različici in so nam jih ob zaključku tudi 
podarili.

Zdravku smo obljubili, da bomo po svojih 
močeh skrbeli za zdravo prehrano, da se bomo 
čim več gibali, on pa je obljubil, da nas bo z 
veseljem še obiskal.

PLANINSKA SKUPINA KAVKE

V našo skupino je vključenih 30 
uporabnikov. Vsi se udeležujemo pohodov po 
naši lepi Sloveniji in tudi zunaj meja. Letos smo 
se najprej udeležili zbora članov PD Črna, saj 
smo sekcija tega društva.

Meseca marca smo šli na pohod na vrh 
Košenjaka. Pot je bila naporna, saj so bile 
razmere še zimske. Po vrnitvi smo si privoščili 
kosilo in kavico na koči.

V aprilu smo šli na ogled rastišča lepega 
Marta Prah

jegliča na Pogorevc. Te zaščitene rastline rastejo 
le na redkih skalnatih pobočjih in jih je bilo v 
naravi zelo lepo gledati. Na lovski koči na 
Duklesu smo pomalicali, si malo odpočili in se 
vrnili v center na kosilo.

V mesecu maju imamo čistilno akcijo po 
naših planinskih poteh, saj smo na  pohodnih 
opazili, da je kar nekaj nemarno odloženih 
odpadkov. 

Junija imamo v načrtu ogled planinskega 
muzeja v Mojstrani.
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KUKAVICA 2021

Slovenci 8. februarja že od leta 1945 
praznujemo slovenski kulturni dan. To je dan, 
ko praznujemo vsi kulturniki. Beseda kultura 
izhaja iz latinske besede cultura, izpeljane iz 
besede colere, kar pomeni gojiti. Danes beseda 
kultura pomeni zbirko dosežkov, vrednot 
človeške družbe kot rezultat človekovega 
ustvarjanja. Ob tem prazniku tudi v CUDV Črna 
na Koroškem vsako leto pripravimo kulturno 
prireditev, ki se imenuje Kukavica. Nagrada 
Kukavica je namenjena kulturnikom iz našega 
centra. Vsakoletna tradicionalna prireditev z 
bogatim kulturnim programom je prirejena v 
čast našim kulturnikom, prejemnikom točk.

Letos smo proslavo ob podelitvi nagrade 
Kukavica izvedli v mesecu aprilu, ko 
obeležujemo svetovni dan knjige. 

Nagrado za kulturne dosežke Kukavica smo 
letos podelili že osmič. 

Leto 2021 je bilo posebno leto, 
zaznamovano z epidemijo koronavirusa. Mnogi 
kulturniki po celem svetu so se morali povezati 
drugače in so kljub razdalji ustvarili zanimive 
umetniške in kulturne projekte. V tem času se 
je spremenila dostopnost do kulturnih vsebin. 
Je bil pa to čas, ko smo lahko pokazali še več 
svoje ustvarjalnosti, idej in želje po 
udejstvovanju na kulturnem področju. Naše 
aktivnosti smo morali prilagoditi danim 
okoliščinam. Kultura je bila živa, dejavnosti so 
se odvijale znotraj enot in skupin ter preko 
Zoom-a, kar je bilo tudi svojevrstno drugačno 
doživetje. 

Kulturnih dogodkov v centru in izven njega 
je bilo veliko. Projekt Kukavica je projekt vseh 
nas: kulturnikov, ki se ukvarjajo s kulturo, in 
njihovih mentorjev. Naloga mentorja je 
spodbujanje pri umetniškem ustvarjanju, 
vodenje in usmerjanje. Skupaj nastajajo veliki 
uspehi. Dodatna naloga mentorjev pa je 
skrbno beleženje udejstvovanja posameznikov, 
saj so točke pot do nagrade. Točkujejo se vsa 
področja kulture, na katerih so aktivni naši 
uporabniki. Že mnogo let radi pokažejo svojo 
kreativnost z igro, likovnostjo, glasbo, petjem in 
plesom, branjem in novinarstvom. Točke 
komisija sešteje in razglasi nagrajence. Glavna 
nagrajenca letošnje Kukavice sta Katja Sešel in 

Domen Rudl, ki sta prejela najvišje število točk. 
Nagrado za posebne dosežke je prejel Robi 
Šmid.

Domen Rudl je umetniška duša. Izraža se 
skozi besede, skozi risbe, skozi ustvarjanje. V 
lanskem letu je bil gonilna sila pri lahkem 
branju. Sodeloval je pri nastajanju besedil v 
okviru projekta in besedil v enoti VDC Slovenj 
Gradec. Prav tako sodeluje pri projektih Zavoda 
Risa. Redno je pisal prispevke za interno glasilo. 
V lanskem letu je v glavni vlogi nastopil v igri, ki 
so jo ustvarili in nastopali v VDC SG. V okviru 
projekta Jeklena volja in izdelovanja zapestnic 
je bilo veliko medijske pozornosti in Domen je 
kot glavni akter nastopil pri snemanju filma ter 
pri intervjujih in člankih, ki so bili temu 
namenjeni. 

Katja Sešelj je tiha oseba, ki se glasno izraža 
skozi pisanje, branje in ustvarjanje. Je 
nepogrešljiva članica skupine lahkega branja. 
Sodelovala je pri nastajanju besedil v okviru 
projekta in besedil v enoti v SG. Prav tako 
sodeluje pri projektih Zavoda Risa. Redno skozi 
pisanje v interno glasilo sporoča dogajanja v 
Slovenj Gradcu. Uživa v likovnem ustvarjanju in 
je sodelovala pri vseh ustvarjalnih projektih v 

okviru CUDV in VDC SG. Z likovnim 
ustvarjanjem se je predstavila tudi v okviru 
projekta Igraj se z mano. 

Robi Šmid je ob otvoritvi novega VDC 
Radlje napisal prispevek, ki ga je na prireditvi 
tudi prebral. Z zborčkom, ki šteje vse člane 
VDC-ja, je z dvema odpetima pesmicama 
popestril ta velik dogodek. Robi zelo rad 
ustvarja tudi na likovnem področju, pri katerem 
je z velikim zanosom proučil podrobnosti pri 
gradnji gradu za natečaj Gradovi Kralja Matjaža. 
Sodeloval je tudi na natečaju Bodi umetnik. 
Lotil se je tudi izdelovanja pustnih mask ter 
izdelkov za dan žena, materinski dan in veliko 
noč. S celotno skupino je poslikaval kamenčke 
prijaznosti, kjer je imel čudovite zamisli in tako 
napravil prave mojstrovine. To leto je bil tudi 
zelo zavzet pri Bralni znački »Korošci pa bukve 
beremo«. Veliko je bral skupini, obnovil in 
pokomentiral vsebino. Sodeloval je tudi pri 
lahkem branju »Te Nika še mika«. Kot je vsem 
znano, Robi rad prime v roke svinčnik. Napisal 
je krajša besedila za Vezi in Solze in smeh - 
Iskrice. Je veseljak in neizmerno uživa v glasbi, 
kar je dokazoval v bobnarski delavnici.

Naš kulturni dan, proslava Kukavica, je 
poseben dan. Takrat se naši ustvarjalni 
kulturniki spremenijo v goste in dogajanje na 
odru je le zanje. Za njih pridejo drugi umetniki 
in jim pokažejo svoje znanje in delo. Tudi letos 
so naš kulturni program obogatili različni 
koroški kulturniki.

Pozdravili sta nas direktorica CUDV Črna,  
ga. Dalja Pečovnik, ter županja občine Črna na 
Koroškem, mag. Romana Lesjak. S svojim 
obiskom nas je počastila ga. Saša Lesjak iz 
Zavoda Risa, ki je tudi vrsto let delala z nami na 

Katja Srebre in Emilija Sušić

področju kulture in pomagala ustvarjati 
Kukavico. Predstavila je novosti na področju 
lahkega branja in povedala, da še vedno 
spremlja naše delo in je ponosna na naše 
kulturnike.  Posebni gost je to leto bil g. Stanko 
Grl, ki je letos izdal že svojo četrto pesniško 
zbirko. Našim umetnikom je namenil krajši 
nagovor in z nami podelil nekaj pesmi iz svoje 
nove knjige. Za glasbeni del prireditve sta 
poskrbeli ga. Boža Potočnik, ki je uglasbila 
nekaj pesmi g. Grla in nam jih je ob zvokih 
kitare zapela, ter Taja Jesih, mlada flavtistka,      
ki nam je zaigrala nekaj skladb. Neža Kovačec 
pa je s svojo poezijo prinesla dodaten čar 
prireditvi.

Na prireditvi prejmejo nagrajenci Kukavice 
priznanja in nagrade. Nagrade so bile tudi letos, 
kakor vsako leto, bogate. Glavna nagrajenca 
Kukavice, ga. Katja Sešelj in g. Domen Rudl, sta 
prejela uri ter unikatne portrete, risbe s 
svinčnikom, ki jih je ustvaril in podaril vrhunski 
risar in mojster tetovaž, g. Anže Antolič. Za 
sceno se lahko zahvalimo Kocka baru na 
Poljani, ki so nam posodili starinsko pohištvo     
in s tem omogočili, da je dogajanje na odru 
izgledalo še bolj  vrhunsko.

Za konec velja še povabilo za tekoče leto. 
CUDV Črna je poznan v Sloveniji kot center, 
kjer živijo in ustvarjajo močni in zelo kreativni 
ljudje. Ne zaspimo, ampak nadaljujmo s svojim 
dobrim delom. Spoštovani kulturniki, 
kulturnice in mentorji: »Čas je, da začnemo 
pisati novo zgodbo in dosegati nove zmage!«

Čas je za kulturo. 
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Čas je za kulturo. 
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V Črni je bil četrtek, 21. 4., poseben dan. 
Z Domnom sva prejela nagrado za 

kulturnika leta 2021. Imenuje se kukavica.
Sodelovala sem v lahkem branju, likovnem 

ustvarjanju, pisala sem prispevke za Vezi ter 
Solze in smeh. Bila sem zelo vesela in 
presenečena. Prejela sem zmagovalno 
nagrado. Za nagrado sem dobila digitalno uro, 
naslikan moj portret in lepo rožico. Vse je bilo 
lepo zavito. 

Kulturna prireditev mi je bila zelo všeč.                
Še nikoli nisem bila na odru. Ko sem prejela 
nagrado, sem bila solzna od sreče. 

Hvala vsem, ki ste me spodbujali.                 

KUKAVICA 2021

Katja Sešelj

Tudi v VDC-ju so bili ponosni na mene in na 
Domna. Tudi letos se bom trudila za nagrado.

TVU USTVARJALNE DELAVNICE: SPOZNAVAMO ČEBELE

Mateja Kristavčnik

Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) so 
najvidnejša promocijska kampanja na področju 
izobraževanja in učenja v Sloveniji. V projektu 
sodeluje na stotine ustanov, skupin in 
posameznikov po vsej državi. Z njim 
opozarjamo na pomembnost učenja  v vseh 
življenjskih obdobjih in za vse ljudi v različnih 
skupnostih. 

TVU je član mednarodnega gibanja 
festivalov učenja in vsako leto zaživi na številnih 
prizoriščih, povezanih z učenjem, 
izobraževanjem in ustvarjalnimi dejavnostmi. 
Od začetnih 450 dogodkov leta 1996 se bo 
letos izvajalo prek 8000 različnih dogodkov.        
V  maju in juniju se po vsej Sloveniji dogaja 
obilo najraznovrstnejših prireditev za ljudi vseh 
starosti, izobrazbenih ravni, z najrazličnejšimi 
interesi in potrebami. 

V CUDV Črna smo se prijavili kar s petimi 
aktivnostmi. Ena izmed njih je bila ustvarjalna 
delavnica na temo Spoznavamo čebele, s 
katero smo obeležili svetovni dan čebel, ki je 
20. maja.

Na prireditvenem prostoru pred Kulturnim 
domom v Črni na Koroškem smo postavili 
stojnice s promocijskim materialom, učnim 
gradivom in ustvarjalnimi delavnicami. 
Sodelovali so člani Čebelarskega društva Črna 

KIPARSKI NATEČAJ
»NAŠA VELIKA IMENA: JAKOB SAVINŠEK IN MODERNIZEM«

V mesecu marcu je bil ob 100-letnici rojstva 
kiparja Jakoba Savinška razpisan mednarodni 
kiparski natečaj " Naša velika imena".

V delavnici z glino smo se takoj odločili 
sodelovati.

Sama ideja se je razvila iz izdelkov, ki smo  
jih v delavnici že izdelovali. Že nekaj časa 
ustvarjamo z pomočjo kalupov in kroglic iz 
gline. Imamo vedno več idej, kaj vse lahko 
naredimo s tako preprosto tehniko (posode, 
skodelice, krožniki, eterične lučke itd).

Sami uporabniki so tehniko dela skozi čas 
zelo dobro osvojili in moram poudariti, da 
imamo v glini prave ustvarjalce z zelo dobrim 
občutkom za glino.

Projekta smo se resno lotili. Vsak je prispeval 
svoj delež znanja in zmogljivosti.

Ko smo izdelke izdelali, smo bili mnenja, da 
jih je treba čim lepše predstaviti. V VDC Ravne 
so nam z veseljem priskočili na pomoč. Izdelali 
so nam lesene podstavke, na katerih smo 

predstavili glinene izdelke. Z izgledom smo bili 
zelo zadovoljni. 

Predstavili smo se z dvema izdelkoma.
Razstavni eksponat OBJEMI so majhne 

ročno izdelane posodice. Te posodice so 
polepšane z barvami. Predstavljajo objeme 
ljudi.

na Koroškem, ki so z veseljem predstavili čebele 
in vzgojo čebel, za pokušino pa so nam 
ponudili domači med. Na ustvarjalnih 
delavnicah smo barvali predloge čebel,               
se učili pesmico o čebeli in izdelovali čebelice. 
Sodelovali so uporabniki CUDV, učenci prve 
triade OŠ Črna in otroci iz vrtca Kralja Matjaža 
Črna. 

Otroci so bili navdušeni, z veseljem                     
so barvali, poslušali čebelarje in izdelovali 
čebelice.
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Drugi razstavni eksponat je DOTIK Z GLINO. 
Izdelali smo krogle različnih velikosti s pomočjo 
kalupov. Tukaj je predstavljeno predvsem naše 
delo. Za obe deli smo prejeli priznanje.

Podelitev priznanj je bila 12. 5. 2022 v CUDV 
Dobrna. Udeležili smo se otvoritve razstave in 
preživeli lep dan.

Kot njihova mentorica lahko rečem, da sem 
navdušena, kako lepo in pridno sodelujejo v 
delavnici. Uporabniki so zelo motivirani in željni 
novih stvaritev, saj so včasih sami presenečeni, 
kaj vse zmorejo.

Veselimo se novih izzivov. 

Darja Črešnar

TOMAŽ SODELUJE NA KIPARSKEM NATEČAJU

V mesecu marcu smo s strani CUDV  
Dobrna prejeli povabilo za sodelovanje na 
mednarodnem kiparskem natečaju »Naša 
velika imena: Jakob Savinšek in modernizem«. 
Na natečaju so se lahko predstavile skupine ali 
posamezniki. Tomaž Ozimic se je odločil, da bi 
rad sodeloval, saj ima zelo rad vse vrste 
umetnosti, od glasbe do fotografije. Ker                
v preteklosti ni nikoli sodeloval na kiparskem 
natečaju, je rekel, da bi se rad preizkusil tudi        
v teh vodah. Zaradi njegovih omejenih 
motoričnih sposobnosti sva se odločila za 
reliefno tehniko, material pa les. Delo je 
potekalo brez težav. Letnice lesa je lepo 
poudaril s plinskim gorilnikom, iz raznih likov 
pa je sestavil čudovito reliefno sliko z naslovom: 
»Moja vasica ponoči«.

12. maja 2022 sva se po končanem natečaju 
odpravila tudi na zaključno prireditev v 
Dobrno, kjer je Tomaž prejel priznanje za 
sodelovanje ter majhno nagrado. Danes ga 
lahko mirno naslovimo z »mojster kipar Tomaž 
Ozimic«.

SLIKARSKE DELAVNICE V DNEVNEM CENTRU 
RAVNE NA KOROŠKEM

V tem šolskem letu smo pričeli izvajati 
likovni pouk v DC Ravne nekoliko drugače. 
Dvakrat mesečno sem jih obiskala in skupaj 
smo ustvarjali. Vsakič druga tehnika, tematiko 
smo prilagajali letnim časom in  praznikom.  

Vedno sem najprej slišala: »Jaz pa tega ne 
znam …«

Pa smo hitro razčistili situacijo: vsi smo 
različni med sabo, imamo različne sposobnosti, 
različno mišljenje, svet vidimo v drugačnih 
barvah. Tudi če rišemo isto stvar, bo na koncu 
toliko različnih izdelkov, kolikor bo različnih 
ustvarjalcev. In nič ni narobe!        

V umetnosti je marsikaj dovoljeno. Izrazimo 
naša čustva ter  razvijamo domišljijo in 
ustvarjalnost.  V tem je tudi čar likovnega 
ustvarjanja. Tako kot domišljija nima meja,     
tako je brezmejno tudi naše ustvarjanje.

Vključila sem se tudi v študijski krožek 
Dnevnega centra v sodelovanju z Ljudsko 
univerzo na Ravnah na temo: Učimo se o 
Prežihu. Ker so prebrali in se pogovarjali o 
črticah iz knjige Solzice, smo ustvarjali na to 
temo. Pripravili smo prave slikarske delavnice,   
s čisto »tapravimi« slikarskimi stojali in platni. 
Izkoristili smo prostor pred telovadnico in 

Jernej Urh

Mateja Kristavčnik

ustvarjali na prostem ob pogledu na Uršljo 
goro. Kako zbrani so bili fantje pri ustvarjanju, 
hkrati pa tako sproščeni in dobre volje. In to se 
je odražalo tudi na slikah, ki so nastale. 

Fantje so bili zelo ponosni na svoje končne 
izdelke. Radi so jih pokazali in se pohvalili z 
njimi. Naše delo pa bomo predstavili tudi 
širšemu krogu na zaključni razstavi projekta,        
ki bo v Študijski knjižnici Ravne na Koroškem.

Mateja Kristavčnik
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BRALNA ZNAČKA »KOROŠCI PA BUKVE BEREMO«

»Čarovnija je povsod, kamorkoli pogledaš.
Sedi in sprosti se, vse, kar rabiš, je knjiga!«
Dr. Seuss    

V sodelovanju s Koroško osrednjo knjižnico 
dr. Franca Sušnika smo 14. bralno sezono začeli  
novembra 2021ob dnevu slovenskih splošnih 
knjižnic in jo zaključili aprila 2022 na svetovni 
dan knjige. 

Bralna značka za odrasle Korošci pa bukve 
beremo je potekala v našem centru že deseto 
leto in je zelo odmeven projekt. Za Bralno 
značko berejo posamezniki ali bralne skupine     
s pomočjo mentorjev. 

Tako kot vsako leto smo tudi letos dobili 
priročno knjižico, v kateri je bralni seznam, ki 
vsebuje knjige za lahko branje in je namenjen 
tistim, ki težko berejo. Letos je 49 uporabnikov 
centra prebralo, poslušalo ali prelistalo vsebino 
knjig s seznama.

V obdobju od novembra do aprila smo 
izvedli srečanja, na katerih smo skupaj brali in 
se pogovarjali o prebranih knjigah.

Nekaj misli naših bralcev:
»Sama grem v knjižnico po knjigo. Zelo  

rada berem.« Mojca
»Besedila so mi všeč,« Martin
»Zelo rad berem na glas,« Bojan
»Knjige, ki sem jih prebrala, so mi bile všeč,« 

Sabina
»Rada berem knjige. Za nagrado, ker smo 

pridno brali, smo dobili lepe nagrade,« Dragica
»Rad poslušam, ko drugi berejo, potem se 

pogovarjamo,« Joži

Na zaključku, ki smo ga izvedli pred 
centrom, smo pripravili kratek kulturni program 
za vse bralce in mentorje. Za naše zvesto branje 
nas je knjižničarka, gospa Petra Makuc, v 
svojem nagovoru pohvalila in vsem bralcem  
ter njihovim mentorjem podelila nagrade za 
uspešno opravljeno Bralno značko za odrasle 
za sezono 2021/2022.

GRADOVI KRALJA MATJAŽA

Zimski čas je lep, če pa nas razveselijo snežinke, ki 
pobelijo vse okoli nas, pa je še toliko lepši. Vanj je vpletena 
še legenda o kralju Matjažu, ki v nas prebudi domišljijo.           
Ta nas spodbudi k ustvarjanju. Gradovi kralja Matjaža so           
bili spet med nami.

Veselili smo se in komaj čakali, da tudi mi pokažemo 
naše delo. Vedeli smo, da je konkurenca vedno velika, a to 
nas je še bolj priganjalo, da pokažemo, da zmoremo. V ekipi 
je moč, sodelovanje pa vedno prinese dobre rezultate.

V kategoriji risbe nad 15 let smo ponovili uspeh lanskega  
leta. Dosegli smo 1. mesto in si prislužili za nagrado pizzo.              

USP B in Tanja Merzdovnik

SODELOVANJE Z LOKALNO SKUPNOSTJO

Oh, kako hitro čas beži - ta fraza je res že 
dodobra oguljena, vendar pa zares drži. Pred 
skoraj enim letom smo se kot manjša skupina 
(VDC Muta) delavcev in varovancev preselili iz 
Mute v Sokolski dom Radlje ob Dravi. Z rahlo 
zaskrbljenostjo smo se spraševali, kako se 
bomo počutili v novem okolju in kako nas 
bodo meščani Radelj sprejeli. Vsa skrb je bila 
odveč.

Smo skupina ljudi, ki smo opaženi že na 
daleč. Smo iskreni, srčni, prijazni ... s prirojenimi 
vrednotami, kot sta poštenost in odkritost, 
pravzaprav smo zelo posebni v duši in seveda 
tudi na zunaj. Veseli smo, da nas je okolica tako 
lepo sprejela, saj to čutimo na vsakem koraku; 
bodisi na pohodih do Županka, na grad, po 
vodni učni poti ali pa do Dobrave. Zanimivo je, 
da če nas ne srečajo dalj časa, že tarnajo, kako 
so nas pogrešali.

Sodelujemo z različnimi organizacijami.       
Za kulturni praznik smo v sodelovanju s ŠKTM 
preko ZOOM-a pripravili kulinarično sladico         
v čast največjemu slovenskemu pesniku              
dr. Francetu Prešernu - Prešernove kroglice.                
V pustnem času smo namaskirani obiskali 
prostore ŠKTM, kjer smo se poveselili in rajali. 
Med tem časom pa so nekateri izmed 
varovancev v sodelovanju z gospo Dominiko 

spekli miške, ki smo jih tudi z velikim apetitom 
pojedli.

Za osmi marec nas je obiskal naš župan, 
gospod Alan Bukovnik, ki nas je ženske obdaril 
z lepimi rdečimi nageljni. S to gesto je dokazal, 
kako mu je mar za nas. Večkrat nas tudi za 
kratek čas obišče.

S preselitvijo se dolgoletno sodelovanje s 
knjižnico ni nič spremenilo. Redno obiskujemo 
njene prostore. Povabljeni smo bili na podelitev 
priznanj za Bralno značko Korošci pa bukve 
beremo  (sodelujemo že dobri dve desetletji).

V sklopu dogajanj JSKD smo bili povabljeni 
na ogled lutkovnih predstav, ki smo si jih z 
navdušenjem ogledali.

Čez cesto v neposredni bližini pa so naši 
veliki idoli GASILCI. Budno spremljamo vsak 
izvoz njihovih vozil. Da nas imajo radi tudi oni, 
pa so dokazali takrat, ko smo jih obiskali.

To je le kratek opis sodelovanja z mestom 
Radlje. Vsak, ki je in še bo prebral ta članek, je in 
bo začutil, kako toplo smo sprejeti v to lokalno 
skupnost.

Družabnici Viktorija in Cilka 
(zaposleni preko javnih del)

Sanda Peter
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DELOVNA PRAKSA

Delovna praksa je letošnje šolsko leto 
potekala malo drugače. Še vedno smo bili  
malo omejeni zaradi covid razmer. 

Del prakse smo opravljali v gozdni šoli v 
Topli, kjer smo poleg pestrega programa skušali 
po svojih močeh počistiti našo hišo. Tako smo 
se vsak dan lotili enega prostora in ga očistili. 

Drugi del prakse pa smo opravljali v hiši.         
V sodelovanju z VDC Slovenj Gradec, kjer so 
nam prijazno priskrbeli nekaj svojega  
kooperantskega dela, smo lepili izrezane 
krogce na filc. Delo je bilo za uporabnike novo,  
zanimivo in so ga z veseljem opravljali.

Tina Klemenc

DELO V PRALNICI

Leta 2000 sem prišla v pralnico čisto po 
naključju. Nujno sem potrebovala službo in 
dobiti službo je bilo takrat veliko težje kot 
danes. Ponujeno sem sprejela, čeprav je bilo to 
le za polovični delovni čas. V kolektivu sem bila 
toplo sprejeta in kmalu so se med nami spletle 
tesne vezi. Delo v pralnici je zelo razgibano, 
zato je potrebno medsebojno sodelovanje in 
pomoč drug drugemu.
Leta 2006 sem napredovala. Dobila sem mesto 
vodje pralnice. Tudi struktura zaposlenih se je       
z leti spremenila. Delavke, ki so bile prisotne        
v mojih začetkih, so šle v pokoj. Zelo smo jih 
pogrešali. Nekako se ne moreš sprijazniti, da je 
konec nekega obdobja, nekih vezi, ki so vrsto 
let zapolnjevale tvoje življenje. Frida, Maruša, 
Ivica, Jožica … vse so bile izvrstne sodelavke. 
Dobili smo podmladek, s katerim se ravno tako 
dobro razumemo in sodelujemo.
Posebno mesto v mojem srcu pa imajo 
uporabniki, ki so nam v veliko pomoč pri 

našem delu. Bojana, Stanka, Sebastjan in Anica 
so del našega tima. Pomagajo zlagati, nalagati 
in razvažati perilo. Z veliko vnemo se dan za 
dnem trudijo, da postorijo, kar je v njihovi moči. 
So vestni, skrbni in predvsem zelo delovni. 
Včasih se skupaj do solz nasmejimo, sploh 
kadar nam Sebastjan postreže s kakšno svojo 
prigodo, kot na primer, ko se je šel fotografirat 
za osebni dokument »V SLIKARNICO« ali pa, ko 
pripoveduje, kako pogreva hrano v » MIKRO 
LOVKI«. Tudi sicer imamo vsakodnevne stike z 
uporabniki, saj vsak dan prihajajo po garderobo 
ter jo odnesejo v svoje prostore. Včasih imajo 
kakšno posebno željo ali prošnjo in redno jim 
poskušamo ustreči, čeprav velikokrat iz 
industrijske postanemo unikatna pralnica.
Delo v pralnici se je od prvih začetkov pa do 
danes precej spremenilo. Vodstvo CUDV zelo 
skrbi za posodobitev in napredek pralne 
tehnike. Imamo dokaj nove industrijske pralne 
in sušilne stroje z veliko kapaciteto pranja. 
Operemo povprečno 600 kg perila dnevno, to 

je kar 1,7 tone tedensko. Delavke perilo najprej 
skrbno ločijo po barvi in materialu in šele 
potem ga operemo. Doziranje kemije v stroje je 
avtomatsko, tako da nam ni treba dodajati 
pralnega praška. Kemiki izberejo kemijo, ki je 
potrebna, da se pri izbrani temperaturi perilo 
dobro opere in dezinficira. Vse tekstilije in 
oblačila je potrebno označiti z imenom in 
priimkom lastnika oblačil. Dosledno 
označevanje perila je zelo pomembno pri tako 
velikem številu uporabnikov.
Privilegij je opravljati delo, ki te veseli, ki te tako 
osebnostno kot poklicno dopolnjuje. Dobri 
odnosi med sodelavci in prijetna delovna klima 
ter razumevanje s strani vodstva organizacije in 
zadovoljni uporabniki pa seveda dodajo še 
tisto piko na i. Ker mi nikoli vseh teh letih ni bilo 
zjutraj težko vstati in iti v službo, potem 
enostavno veš, da je to to. 

Lilijana Belaj
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INTERVJU Z DELAVKO ANKO DIMNIK

1. Kdaj si začela delati v centru?
Tu sem začela delati leta 2004. Moja 
delovna pot je pisana. S 23 leti sem začela  
v šoli v Koprivni. Takrat sem nadomeščala 
učiteljico razrednega pouka. Potem sem 
zaplavala v druge vode. Delala sem pri 
Rudniku kot vodja prijavno-odjavne službe. 
Nato sem bila trgovski poslovodja v trgovini 
Mavrica, delala sem tudi v Dravogradu v 
Traberg centru. Na koncu sem bila 
zaposlena v trgovini Konzum in ko je ta       
šel v stečaj, sem prišla v CUDV.

2. Kakšno je tvoje delo?
Sem varuhinja v enoti Kovač. Sem 
vzgojiteljica, mama, ata, prijateljica ... Sem 
del velike družine, kjer ima vsak svoje 
potrebe in želje. Niti dva dneva si nista 
enaka. Pestro je, vedno se nekaj dogaja.

3. Kaj se ti zdi pri tvojem delu najtežje?
Najtežje so tiste nepredvidljive situacije, ko 
se moraš v trenutku sam znajti, saj lahko gre 

tudi za življenje. Takrat rešiš situacijo, 
emocije pridejo šele za tabo. 

4. Katere stvari so te držale pokonci 
oziroma dajale zagona pri delu?

Zdaj delam to, kar me veseli, kar sem si že 
vseskozi želela. Vedno sem imela nek ozek 
krog dobrih sodelavcev, ki smo si bili v 
oporo. Znali smo si prisluhniti, dati nasvet. 
Kar je zlata vredno.

5. Ali že težko pričakuješ »penzijo«? 
Načrti?
Ja, veselim se septembra, ko se bom 
končno lahko bolj posvetila sama sebi in 
svojim vnukom. Dobila bom tudi psička – 
angleškega buldoga, s katerim bova skupaj 
preživljala umirjene trenutke.

6. Ali imaš kakšen nasvet za sodelavce?
V prvi vrsti: ko se odločiš za delo v centru, 
moraš biti človek v pravem pomenu 
besede. Uporabnike moraš videti, slišati, 
sprejeti takšne, kot so. Pa seveda sodelovati 
s sodelavci. Če vleče vsak na svoj mlin, ne 
gre. Kar daš, to žanješ!

7. Ali imaš kakšno anekdoto – kakšen 
zanimiv pripetljaj?
Uporabnik Peter se je preselil na Pristavo. 
Peter: »Anka, jaz pa ne morem kakat!«
Anka: »V trgovini bova kupila donat.« 
S Petrom greva v trgovino in kupiva dva 
litra donata.
Naslednji dan pa Peter pravi Anki: »Jaz 
imam pa drisko!«
Anka: »Ja, koliko donata si pa spil?«
Peter: »Ja, vsega, da bi bilo čim prej bolje.«

Anki se zahvaljujemo za sodelovanje in prijeten 
klepet. V penziji pa veliko lepih trenutkov.
Spraševali Mateja Kristavčnik in Pavlina Šepul

CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO ČRNA NA KOROŠKEM

s skupnostjo
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Žana Avberšek

Žana Avberšek, 
vodja projekta DI

Zdaj ko smo s prejšnjo številko Vezi nekako 
prebili led z našo prilogo, je dobro, da 
pogledamo malo globje v samo vsebino in 
potek projekta. Kot je že naša direktorica,               
ga. Dalja Pečovnik, navedla v prejšnji številki 
časopisa, je namen našega projekta 
Deinstitucionalizacija CUDV Črna preobraziti 
zavod iz institucionalne oblike bivanja in 
mišljenja v bolj individualiziran in skupnostni 
način življenja. Uporabnikom želimo čim bolj 
nuditi individualno obliko podpore, možnost 
večje participacije, večjo možnost izbire ter bolj 
samostojnega vključevanja v družbo. V smeri 
uresničevanja teh ciljev že sedaj v naši veliki 
rumeni hiši in tudi navzven delujemo na način 
bolj individualnega pristopa. Uporabnike 
podpiramo pri načrtovanju njihovega življenja 
s tem, da z njimi delamo osebne načrte, ki 
pripomorejo k večji krepitvi moči uporabnikov. 
Z rednimi »parlamenti« po enotah in po 
območnih timih jih seznanjamo s potekom 
projekta in jih vzpodbujamo k večjem izražanju 
svojih potreb in želja. Ravno te izražene 
potrebe in želje so osnova za naše delo. To delo 
pa zahteva drugačne pristope in načine. In 
ravno za te drugačne pristope dela se zaposleni 
ves čas izobražujejo in usposabljajo. Ob tem se 
bodo spremenili tako način dela kot delovni 
pogoji za zaposlene na bolje. Oblikovali se 
bodo mobilni timi za tri naša koroška območja, 

in sicer dravski tim, mežiški tim in tim za 
Mislinjsko dolino. V timu bodo zastopani vsi 
profili zaposlenih. Vsak tim bo deloval na 
območju, kamor se bodo selili uporabniki.            
Že zdaj potekajo aktivnosti na teh območjih 
preseljevanja za namen spoznavanja okolja, 
kjer bodo živeli. Uporabniki in zaposleni se 
vključujejo v razne delavnice, ki potekajo po 
Koroški, v organizaciji lokalnih društev in skupin 
(medgeneracijska društva, knjižnice, trgovine, 
šole, vrtci, javni zavodi …). Na vsakem območju 
imamo tudi info pisarne, ki so namenjene tako 
za občane, svojce, zunanje uporabnike. Tam se 
pišejo osebni načrti, potekajo razna druženja z 
namenom širitve socialne mreže, delavnice ...        
V okviru delovnih skupin za hitro oceno potreb 
in storitev v skupnosti smo opravljali intervjuje 
z lokalnimi akterji, kot so zdravstveni domovi, 
centri za socialno delo, z občinami, društvi, kjer 
smo v prvi vrsti želeli ugotoviti, kakšne storitve 
v skupnosti manjkajo, prav tako pa skozi 
pogovore pripraviti skupnost na preselitve 
naših uporabnikov v manjše enote. 

Aktivno deluje »projektna« skupina 
uporabnikov, ki poskuša sooblikovati potek 
procesa preobrazbe in sodeluje pri sprejemu 
oz. oblikovanju odločitev. Intenzivneje poteka 
tudi sodelovanje s starši oz. svojci preko 
skupnih sestankov, individualnih pogovorov  
ter timskih konferenc v sklopu osebnega 

načrtovanja. Ker je povsem smiselno, da se 
ljudje vključujejo v družbo tam, kjer bodo živeli, 
jim delovna skupina za zaposlovanje išče 
možnosti zaposlitve v rednih delovnih okoljih 
pri različnih delodajalcih. Seveda je podlaga          
za iskanje zaposlitev želja in pripravljenost 
uporabnikov. 

V okviru standardov kakovosti v 
sodelovanju z našim projektnim partnerjem          
že zastavljamo nova merila in kriterije za 
preverjanje kakovosti življenja uporabnikov,  
kjer bodo interesi uporabnika postavljeni pred 
interese institucije.

Da pa bo tudi fizično prišlo do preselitev 
uporabnikov, v CUDV Črna intenzivno delamo 
na investicijski in drugi dokumentaciji za 
izgradnjo novih objektov, to je manjših 
stanovanjskih skupin, kjer bo bivalo od 4 do            
6 ljudi. Vzporedno poteka aktivno iskanje tudi 
že obstoječih nepremičnin ter priprave na 
obnovo naših dveh obstoječih stanovanj. Prvo 
hišo smo uspešno odkupili konec lanskega leta 
in sedaj potekajo priprave na preselitve v to 
hišo. CUDV Črna na Koroškem namreč poleg 

projekta »Deinstitucionalizacija v CUDV Črna na 
Koroškem«, kjer naložbo sofinancirata Evropska 
unija iz Evropskega socialnega sklada in 
Republika Slovenija in projekta »Vzpostavitev 
stanovanjskih skupin za odrasle osebe z 
motnjami v duševnem razvoju na območju 
vzhodne kohezijske regije«, vzporedno izvaja 
tudi projekt »Vzpostavitve stanovanjske 
skupine za osebe, mlajše od 65 let«, kjer smo 
dobili odobren nakup 5 dodatnih stanovanjskih 
hiš. Naložbo za zadnja dva navedena projekta 
sofinancirata Evropska unija iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj in Republika 
Slovenija.

Sredi meseca maja se je zaključilo javno 
naročilo za izvajalce gradenj, kjer smo dobili 
izvajalce za izgradnjo 7 hiš na lokacijah v 
Slovenj Gradcu, Dravogradu, na Ravnah - Dobja 
vas in Šance. Objavljen pa je tudi že nov razpis 
za izvajalce gradenj ostalih petih enot. 
Zaključek gradnje je določen v aprilu 2023. 

Marica Krajnc
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INTERVJUJI: HITRA OCENA POTREB IN STORITEV

V okviru delovne skupine, zadolžene za  
hitro oceno potreb in storitev, smo organizirali 
in izvajali intervjuje z zaposlenimi v CUDV, 
uporabniki, svojci/skrbniki in lokalno 
skupnostjo z namenom pridobivanja informacij 
in akcij, ki nam bodo v pomoč pri preselitvah 
uporabnikov in vzpostavitvi storitev v 
skupnosti. 

Z zaposlenimi smo se pogovarjali o 
njihovem delu, o izkušnjah, delovnih nalogah 
in tudi o izzivih in ovirah, ki jih spremljajo na 
delovnem mestu ter delovni klimi v timu. 
Obenem smo spoznali njihov pogled na 
prihodnje delo, ki se bo izvajalo in prilagajalo         
v obdobju preobrazbe centra. 

Z lokalno skupnostjo smo govorili o 
dejavnostih in storitvah, ki jih kot organizacije 
opravljajo v skupnosti. Spregovorili smo o 
njihovem sodelovanju s CUDV Črna na Kor.,           
o morebitnem delu z našimi uporabniki ter 
sodelovanju z drugimi ustanovami. Pogovarjali 
smo se o novih storitvah, ki bi jih lahko nudili        
v lokalni skupnosti in bi bile koristne in 
zaželene za naše uporabnike.

Uporabniki so v intervjujih govorili                     
o njihovem prihodu v center, o preživljanju 
časa, o vplivih nad njihovim življenjem in 
načrtih za prihodnost. Vprašanja so se 
navezovala tudi na izražanje mnenja o podpori 
in pomoči, ki jo potrebujejo ali bi jo potrebovali 
v skupnosti. Uporabniki so podali mnenja tudi 
o njihovem delu in težavah, ki jih želijo rešiti,   
ter o pričakovanjih ob preselitvi. 

Povezali smo se s svojci in zakonitimi 
zastopniki naših uporabnikov. Pridobili smo 
informacije o uporabnikih, bivanju v centru      
oz. izkušnjah z delom v VDC-jih., ki jih 
uporabniki obiskujejo. Svojci in zakoniti 
zastopniki so podali izkušnje s centrom, 
zadovoljstvo z bivanjem njihovega 
svojca/sorodnika v centru oz. storitvami               
VDC-ja. Pridobili smo mnenja o projektu DI       
oz. dileme in izzive, ki jih svojci in zakoniti 
zastopniki uporabnikov pričakujejo ob 
preselitvi. 

S pomočjo vseh deležnikov smo opravili 
skoraj 60  intervjujev z zaposlenimi v centralni 
hiši in stanovanjskih enotah, z domskimi in 
eksternimi uporabniki, s svojci oz. zakonitimi 
zastopniki uporabnikov, občinami, CSD-jem 
Koroške, zdravstvenimi domovi, Sožitjem  
Mežiške, Dravske in Mislinjske doline, 
medgeneracijskimi centri in nevladnimi 
organizacijami.

Intervjuje bomo analizirani s pomočjo 
orodja za analizo podobnih raziskav, skupaj z 
Inštitutom za socialno varstvo. Z rezultati bomo 
dobili pomembne informacije za lažje soočanje 
z izzivi, ki nas čakajo v prihodnosti, ko bomo 
naše uporabnike selili v lokalne skupnosti. 

 
Maruša Janet Štader, Jana Stopajnik, 
Sonja Ditinger

VZPOSTAVLJANJE STANDARDOV KAKOVOSTI V 
CUDV ČRNA NA KOR. IN NJIHOV POMEN ZA UPORABNIKE 
SKUPNOSTNIH STORITEV

Skupnostne storitve, ki se poleg vseh ostalih 
dejavnosti skladno s projektom 
deinstitucionalizacje izvajajo in se vzpostavljajo 
s prehodom iz institucionalne kulture v 
skupnostno obliko oskrbe, so namenjene 
uporabnikom CUDV Črna na Koroškem, da se 
jim zagotovi podpora, ki jim bo omogočila,          
da bodo lahko (za)živeli polno življenje. Da bi to 
dosegli, je potrebno usmeriti skrb na vsakega 
uporabnika posebej, tako da pogledamo nanj 
kot na človeka s pravicami in dostojanstvom. 
Poleg tega je treba upoštevati, da uporabniki 
centra nimajo drugačne izkušnje in ne vedo, 
kako je živeti izven okov takšne ustanove ter se, 
v smislu normalizacije, vključevati v skupnost 
ter polno družbeno dogajanje zunaj nje. In ker 
oni takšnega načina življenja ne poznajo, je 
pomembno, da jih upoštevamo na način, da  
jih vključujemo v sam proces preobrazbe, jih 
zagovarjamo in podpiramo pri njihovem 
odločanju ter jih postopoma navajamo na 
spremembo. In glede na to, da je delovna 
skupina na standardih kakovosti že s prehodno 
vodjo kakovosti, Zalo Rančigaj, ugotovila,           
da niti za Slovenijo niti za evropski prostor ni 
primernih standardov za skupnostne storitve 
oziroma so obstoječi uporabni bolj na ravni 
ustanove, in še to predvsem za osebe z motnjo 
v duševnem zdravju. Na ugotovitev, da so 
osebe z motnjo v duševnem razvoju premalo 
izpostavljene in upoštevane, je bila sprejeta 
odločitev delovne skupine za uvajanje 
standardov kakovosti v CUDV Črna na 
Koroškem, da naj bodo ti standardi napisani         
za oskrbo v skupnosti. 

Delovno skupino za kakovost sestavljajo 
člani iz IRSSV (Inštitut RS za socialno varstvo),  
to so Andreja Rafaelič, Andjelka Prvulović in 
Samo Pirec (raziskovalci in strokovna podpora), 
ter člani s strani CUDV Črna na Koroškem, to so 
Žana Avberšek (vodja projekta DI), Željko 
Seferović (uporabnik CUDV stanovanjske 
skupine), Ana Špeh Kert in Maruša Pajenk            
(s projektnega tima DI), Jože Kropivnik (vodja 
VDC Ravne), Maja Kos in Nataša Zanoškar 

(zdravstveno osebje) in Nežka Voler (vodja 
uvajanja standardov kakovosti skupnostnih 
storitev DI). 

Cilj skupine za standarde kakovosti je 
vzpostavitev standardov kakovosti, ki so v 
skladu z načeli prostovoljnega evropskega 
okvirja, evropskimi smernicami za prehod iz 
institucionalne v skupnostno oskrbo in 
Konvencijo o pravicah invalidov. V središču 
standardov kakovosti je uporabnik oziroma to, 
kako izvajanje skupnostnih storitev vpliva na 
kakovost življenja uporabnika, kakšna je 
njegova potreba po podpori, njegova 
opolnomočenost in cilji.

Na evropski ravni obstajajo številne pobude 
za vzpostavitev skupnih načel kakovosti                   
za socialne in zdravstvene storitve. Odbor            
za zaščito je leta 2010 sprejel Evropski okvir za 
kakovost socialnih storitev, s ciljem razvijati 
splošno razumevanje kakovosti socialnih 
storitev v Evropski uniji. Izvajanje tega okvirja  
je prostovoljno in je uporaben v državnem, 
regionalnem in lokalnem kontekstu. Evropska 
socialna platforma je opredelila devet načel, 
vsakemu od njih pa sledi niz kazalnikov. Po tej 
platformi morajo kakovostne storitve: 

- upoštevati spoštovanje človekovega 
dostojanstva in temeljnih pravic;

- dosegati pričakovane rezultate;
- biti izdelane po meri uporabnikov
       storitev;
- zagotavljati varnost uporabnikov
       storitev, vključno najranljivejših;
- biti participatorne in krepiti moč
       uporabnikov storitev, da samostojno
       sprejemajo odločitve;
- biti celostno naravnane;
- biti zagotovljene v partnerstvu s
       skupnostmi in drugimi akterji; 
- biti zagotovljene s strani usposobljenih
       strokovnjakov, ki delajo v dobrih
       zaposlitvenih in delovnih pogojih; ter
- biti upravljane na odgovoren in
       transparenten način.
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INTERVJUJI: HITRA OCENA POTREB IN STORITEV
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Maruša Janet Štader, Jana Stopajnik, 
Sonja Ditinger
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Delovna skupina pripravlja izvedbeni načrt 
za standarde kakovosti, ki zajema teoretični del, 
s konceptualno utemeljitvijo standardov, 
mednarodnim pregledom standardov in orodij 
za merjenje kakovosti, situacijo glede 
standardov kakovosti v Sloveniji ter njihovo 
uporabo v socialnem varstvu. Temu sledi 
praktični del, ki zajema sintezo in shemo, kjer  
so v nastajanju posamezni standardi in merila. 
Slednji se intenzivno oblikuje, dopolnjuje in 
spreminja, skladno z DI, in sicer se standardi in 
merila prilagodijo glede na potrebe, ki se s 
procesom prehoda iz institucionalne v 
skupnostno obliko oskrbe pokažejo kot nujne. 
Proces vzpostavitve standardov kakovosti 
vključuje potek razvoja standardov kakovosti, 
od ocene stanja oziroma ocene profila zavoda, 
do končnega dokumenta in spremembe 
pravilnikov, nanašajočih se na kakovost. 

Shema kakovosti opredeli dimenzije razvoja 
standardov po različnih sklopih, od kakovosti 
življenja uporabnika do razvoja stroke DI in 
metod dela z uporabniki, zaščite in pravic 
uporabnikov, demokratizacije in 
debirokratizacije. Znotraj teh sklopov se 
razporejajo različni standardi in merila, ki se        
še oblikujejo.

Vzporedno z uvajanjem in preverjanjem 
standardov skupina za kakovost in IRSSV vsako 
leto trajanja projekta izvajata tudi evalvacijo 
kakovosti življenja uporabnikov in zaposlenih       
v centru, od katerih sta bili že izvedeni 
preliminarni analizi zadovoljstva uporabnikov 
in zadovoljstva zaposlenih za leto 2021, katero 
je izpolnilo 199 uporabnikov ter 107 
zaposlenih. Rezultate je pripravil IRSSV. 

Nežka Voler

VZPOSTAVITEV INFORMATIVNIH PISARN

V okviru projekta deinstitucionalizacije (DI), 
ki poteka v vseh treh dolinah Koroške, smo 
meseca januarja 2022 vzpostavili tri 
informativne pisarne. Vsaka pokriva eno 
območje, kamor se bodo preselili naši 
uporabniki – Mislinjsko, Dravsko in Mežiško 
dolino.

Osnovni namen pisarn je informiranje, 
svetovanje in zagovorništvo ter izvajanje 
preventive oz. aktivnosti dnevnega centra s 
ciljem odpiranja v skupnost. Prostore 
uporabljamo za druženje, za izvedbo delavnic 
in drugih aktivnosti.

V mesecu februarju in marcu smo izpeljali 
veliko aktivnosti. V informativnih pisarnah v 
vseh območjih smo izvajali timske konference 
za naše uporabnike, intervjuje s svojci oz. 
zakonitimi zastopniki uporabnikov ter drugimi 
organizacijami, ki so pomembne za uspešno 
izvajanje projekta DI. 

Izvajali smo različne delavnice na aktualne 
teme z namenom navezovanja novih stikov in 
povezovanja s skupnostjo. Poslužujemo se tudi 
mobilne informativne pisarne z namenom 
predstavljanja projekta DI in drugih aktivnosti, 
ki se dogajajo v centru. Za ta namen smo se 
udeležili dogodka »Dan za spremembe«. 

Maruša Janet Štader, Jana Stopajnik, 
Sonja Ditinger

Informacijska pisarna Ravne

Informacijska pisarna Slovenj Gradec

Informacijska pisarna Radlje ob Dravi

V naslednjih mesecih načrtujemo aktivnosti 
v okviru učilnice za samostojno življenje, npr. 
učenje informacijske tehnologije, spoznavanje 
lokalnega okolja, kuharske delavnice, 
fotografske delavnice ipd. oz. bomo pri 
organizaciji dogodkov upoštevali želje, mnenja 
in pobude uporabnikov, svojcev in drugih 
deležnikov v lokalnem okolju.

PREDSTAVLJAMO: ANDJELKA PRVULOVIĆ

V ekipi inštituta za socialno varstvo, ki 
sodeluje pri projektu deinstitucionalizacije 
v CUDV Črna, je tudi  Andjelka Prvulović. 
Skupaj s sodelavcem Samom Pircem sta 
posebej zadolžena za našo lokacijo …

Prihajaš iz Srbije, kaj si delala v svoji 
domovini in zakaj si se odločila za 
Ljubljano? 

V Srbiji sem delala  v  zavodu za osebe z 
oviranostjo, v katerem je živelo okoli 200 oseb. 
Moje delo je bilo bolj praktično kot zdaj, veliko 
več časa sem preživela v direktnem stiku s 
stanovalci in sem to imela rada. Po nekaj letih 
izvajanja dezinstitucionalizacije smo začeli 

izobraževati tudi zaposlene v drugih zavodih. 
Želeli smo jih vzpodbuditi, da tudi oni začnejo 
s spremembami. 

Po desetih leta dela, ki sem ga imela zelo 
rada, sem žal morala dati odpoved, ker ni bilo 
možno etično in profesionalno delati naprej,  
ko se je spremenilo vodstvo zavoda. Potem je 
prišla ponudba iz Ljubljane, da nadaljujem delo 
na tem področju, bolj raziskovalno in tudi 
usmerjeno na podporo zaposlenim v zavodu,  
ki je v procesu sprememb. Zelo vesela sem bila 
zaradi ponudbe in sem jo rada sprejela.

Področje spremembe zavodov iz 
institucionalne oblike oskrbe v skupnostno 
že poznaš, delala si na podobnem projektu 
v Srbiji. Kje se je to dogajalo, kako ste se 
tega lotili in kakšen je bil uspeh? 

Ko sem začela delati v Čurugu, je bil zavod 
popolnoma zaprt. Ljudje, ki so tam živeli, sploh 
niso mogli iti ven - niti po nakupih niti na 
sprehod. Lahko je šla samo majhna skupina 
določenih, ki so jih strokovnjaki ocenili za 
»sposobne«. Nasilje, najpogosteje nevidno,             
je bilo sestavni del vsakdanjega življenja 
stanovalcev. Celotno njihovo življenje je bilo 
omejeno na zavod, znotraj zidov institucije. 
Zaposleni so bili globoko prepričani, da ti ljudje 
tudi ne morejo živeti drugače. Ko se je začela 
deinstitucionalizacija, sem tudi jaz imela svoje 
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dvome glede nekaterih ljudi, nisem si jih  
mogla predstavljati v odprtemu okolju. 

Vendar ni trajalo dolgo, da sem ugotovila, 
da sem stvari postavila narobe.                                 
V deinstitucionalizaciji ne gre za našo oceno,  
ali so ljudje »sposobni« za življenje zunaj ali 
niso. Gre za osnovno pravico ljudi z ovirami,     
da živijo kot vsi drugi, da se družijo, sodelujejo, 
imajo svoja življenja, kakor si jih želijo. Na 
strokovnjakih in zaposlenih, ki delajo z ljudmi, 
ki rabijo podporo, pa je, da jim to podporo 
zagotovijo na način, ki jim ustreza, in tudi 
kakšno potrebujejo.

Proces transformacije smo v Čurugu, vasi 
blizu Novega Sada, začeli kot pilotni projekt, 
ampak je žal evropskim projektom bilo 
zagotovljeno dovolj denarja samo za eno hišo. 
Naslednjo hišo je kupila mati enega stanovalca 
in so se tudi njegovi prijatelji preselili z njim. 
Naslednje dve hiši smo najeli in potem dobili 
sredstva iz evropskega projekta za še dve. 
Načrtovali smo razseliti vse stanovalce v 
desetih  letih in zavod transformirati v izvajalca 
skupnostnih storitev. Za nekatere smo iskali 
individualne rešitve, raziskovali, ali obstajajo 
možnosti, da se vrnejo v svojo lokalno 
skupnost. Pri nekaterih smo tudi bili uspešni.

Življenje ljudi se je spremenilo, teh, ki so se 
preselili v skupnost, in tudi onih, ki so živeli v 
zavodu. Vsi so lahko šli ven, kot so hoteli – če 
niso mogli sami, smo jim zagotovili podporo. 
Vloge so se jim spremenile – od »uporabnika« 
so počasi postajali sosedi, kmeti, prodajalci na 
tržnici, prodajalci časopisa ... Bilo je veliko ovir 
na tej poti – veliko stereotipov glede ljudi z 
ovirami, veliko zakonskih ovir … Šli smo korak 
za korakom in spreminjali sistem od znotraj.

Žal v Srbiji ni bilo zagotovljenega več 
denarja skozi evropske projekte, da 
transformacijo izpeljemo takrat, ko je bil čas,     
ko smo imeli tudi dobro ekipo zaposlenih na 
projektu in direktorja, ki je bil za spremembe, 
ko se je ustvarila atmosfera sprememb. V Srbiji 
sicer ni resne volje za izvajanje takšnih 
sprememb, ki gredo v smeri večanja človeških 
pravic.

Vse je v rokah direktorja, ki je najbolj 
pogosto na tej poziciji iz političnih in ne 
strokovnih razlogov. V določenem trenutku se 
je proces ustavil in ni bilo možno delati naprej -  
razvijati skupnostno oskrbo in delati v skladu      

s stroko. Trenutno v tej instituciji gradijo nov 
zavod in bodo za novo stavbo dali toliko 
denarja, kolikor bi verjetno bilo dovolj, da se 
proces transformacije konča in ljudje živijo v 
skupnosti kot vsi drugi ljudje.

Za kaj si zadolžena v našem projektu, 
katera področja pokrivaš? 

V projektu »Črna na Koroškem« sem 
zadolžena za podporo zaposlenim v projektni 
skupini, vodstvu in tudi drugimi zaposlenim,  
če jo rabijo. Sem tudi zadolžena za nekatera 
izobraževanja, normalizacijo na primer, in za 
iskanje načinov uvajanja novih in drugačnih 
praks v vsakdanje delo. Pri delu zaposlenih              
z Inštituta gre tudi za raziskovalno delo – za 
opazovanje, raziskovanje in evalvacijo procesa 
in tudi za usmeritve, da proces poteka v skladu 
z najboljšim praksami. Pa tudi skozi moje delo 
vedno poskušam okrepiti stanovalce in 
zaposlene. Tudi če vsi hočemo delati najboljše 
in z najboljšim namenom, institucija prinaša 
veliko praks in situacij, ki jih ni v skupnosti in       
ki slabo vplivajo na vse osebe, ki so vključene     
v življenje institucije.

 
Kako bi ocenila dosedanje delo v 

projektu, kje smo naredili veliko, na 
katerem področju moramo pospešiti delo? 

Zelo sem vesela, ko sem slišala, da se je prva 
stanovalka preselila v skupnost, da je dobila 
svoje stanovanje in osebno asistenco po šestih 
mesecih preskakovanja različnih ovir. Takšna je 
tudi pot preobrazbe zavoda. Ovire so povsod – 
v zakonodaji, v praksi različnih subjektov v 
skupnosti, s katerimi moramo sodelovati. Velika 
ovira je bila tudi korona. Morda so največje 
ovire v naših glavah in strahu pred 
spremembami. Zdaj je v Črni prišel čas, da se 
gre naprej odločno, da ovire, ki jih opažamo, 
poskusimo odpraviti, eno po eno. In ne samo 
zunaj, za ljudi, ki se selijo v skupnost, ampak 
tudi znotraj zavoda, medtem ko so nekateri 
stanovalci še vedno tukaj. Tudi če se nam zdi, 
da bo šlo težko ali da je nemogoče. To je edini 
način za spremembe, ki pa so  nujne. Ne gre za 
vprašanje, ali si takšne spremembe želimo in ali 
mislimo, da so dobre – gre za našo obveznost, 
da ljudem zagotovimo njihove pravice, 
enakopravnost in možnost, da živijo kot drugi,  
s podporo, ki jo rabijo.

Kakšni so tvoji stiki z uporabniki? 
Zdaj je prišel čas, ko moj sodelavec Samo   

in jaz lahko prideva vsak teden, ampak ni bilo 
vedno tako zaradi koronskih ukrepov. Nekatere 
ljudi, ki živijo v domu, sem bolje spoznala kot 
druge in sem vesela vedno, ko lahko preživim 
čas z njimi in se imam priložnost pogovarjati. 
Mislim, da so, na splošno, ti stiki dobri, da se 
lahko odprto pogovarjamo. Je pa tudi različno 
za vsak stik posebej. Žal mi je, ker do zdaj nisem 
imela več priložnosti preživeti časa z ljudmi, ki 
so bolj »nevidni«. Mislim na ljudi, ki rabijo več 
podpore, so na primer v vozičkih ali v postelji  

in ne morejo priti sami. Upam, da bom imela 
priložnosti to popraviti v prihodnosti.

Novi Sad in Ljubljana sta veliki mesti, 
Črna  je vas. Kako si se navadila na delo           
v tem kraju?

Črna mi je všeč, tudi Koroška. Narava je 
prelepa in ljudje so prijazni. Utrujajoča pa je  
pot od Ljubljane do Črne in nazaj; z javnim 
prometom traja predolgo. 

Marko Vrečič

Lovro Svetec
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KAKO BODO IZGLEDALE NOVE STANOVANJSKE ENOTE 
(SKUPINE) IZ PROJEKTA DI 

Kot je že dobro znano, v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Črna že nekaj časa poteka 
projekt deinstitucionalizacije, ki pomeni selitev iz ustanove, boljše bivalne pogoje uporabnikov       
in možnost lažjega vključevanja v družbo. 

Na sedmih lokacijah bo zraslo 12 enot (hišk). In tako bodo izgledale od zunaj …

Na zgornji sliki je hiška na lokaciji v Dravogradu, kjer sta predvideni  dve enoti, v 
vsaki bo živelo po 5 uporabnikov.

Na tej sliki sta hiški v Mežici, na lokaciji v centru mesta, 
v vsaki bo živelo 5 uporabnikov. 

Slika prikazuje hiški v Radljah ob Dravi, v neposredni bližini Varstveno delovnega 
centra Sokolski dom Radlje ob Dravi. V vsaki bo dovolj prostora za 6 uporabnikov. 

Prikazani sta hiški v Dobji vas pri Ravnah na Koroškem, 
v vsaki bo prebivalo po 6 uporabnikov. 
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Najmanjša med enotami bo hiška na Čečovju na Ravnah, ki se bo nahajala 
v bližini naše že obstoječe Stanovanjske skupine Ravne. V njej bo 
prostora za 4 uporabnike. 

Na tem prikazu je še ena hiška na Ravnah, v naselju Šance. 
Prostora bo za 6 uporabnikov.

Tukaj je še hiša v Slovenj Gradcu. Predvideni sta dve enoti, 
v vsaki bo mesto našlo 5 uporabnikov. 
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PREOBLIKOVANJE ZAVODOV NA ČEŠKEM

V projektu deinstitucionalizacije je 
predvideno tudi seznanjanje s primeri dobrih 
praks v drugih državah. Zato se je v tem okviru 
pripravila strokovna ekskurzija v republiko 
Češko. Udeležilo se je je deset strokovnih 
delavcev iz CUDV Črna, eden iz Inštituta za 
socialno varstvo, v skupini sta bili še delavki         
iz podobnega zavoda v Dobrni. Gostitelj 
ekskurzije je bil Jan Pffeifer, ki je tudi član 
usmerjevalne skupine projekta DI v Črni. 
Organizator je poskrbel tudi za simultano 
prevajanje iz češkega v slovenski jezik, za 
celoten čas ekskurzije.

Prva točka programa je bil obisk ministrstva 
za zdravstvo v Pragi, kjer so bili udeležencem 
podrobneje predstavljeni dosežki 
transformacije. Socialna delavka Terezija 
Hradilkova je delala kot vodja preoblikovanja v 
12 zavodih. Zavodi so bili locirani na odročnih 
podeželskih lokacijah, v njih so v glavnem bivali 
uporabniki iz glavnega mesta Praga. Predstavila 
nam je primer Zavoda v Svojščicah, ki je 
domoval v stari graščini, tam je živelo 118 ljudi. 
Po končani transformaciji jih še 30 živi                      
v drugem zavodu, saj so staro graščino zaprli,          
za ostale so našli stanovanja na območju 
glavnega mesta in jih postopoma vključili              
v skupnostne storitve. Obiskali smo stanovanje 
Bare in Petra. Ona je oseba z motnjami                       
v duševnem zdravju in on oseba z motnjo                  

v duševnem razvoju. V Svojščicah sta imela 
oskrbo 24 ur na dan, sedem dni v  tednu.           
Od leta 2019, ko so zanju našli stanovanje, sta 
se zelo osamosvojila, najprej so ukinili nočno 
izmeno pri oskrbi, zdaj pa potrebujeta le 4 ure 
oskrbe na dan, 5 dni v tednu. V glavnem gre za 
pomoč pri finančnem načrtovanju, medtem  
ko večino opravil opravita sama. Vključena sta            
v redno zdravstveno mrežo. Gospa še štiri ure 
dela kot čistilka, gospod pa je že v celoti 
upokojen, prej je pomagal v kuhinji. Stanovanje 
imata kar veliko, dobro opremljeno in lepo 
urejeno. 

Prvi dan smo si ogledali še otroški dom 
Charlotte Masarykove, kjer skrbijo za nekaj več 
kot 10 otrok brez staršev oz. staršev, ki ne 
morejo opravljati starševskih dolžnosti. V tem 
času so bili v domu večinoma ukrajinski 
begunci, pravzaprav matere z otroki. Dom je 
lepo opremljen in ima velik park in igrišče za 
otroke. 

Drugi dan smo se odpeljali proti severu.          
Ob nemški meji sta mesti Usti nad Labo in 
Dečin, na pol poti med njima v kraju Nebočady 
ima sedež socialna ustanova Jurta. Ukvarjajo se 
s socialnimi storitvami skupnostne oskrbe. 
Vodja storitev, socialna delavka Zuzana 
Thurlova, je povedala, da imajo 25-letno 
tradicijo. Sprva so se ukvarjali le s treningom 
uporabnikov za samostojnejše življenje, kot so 

kuhanje, čiščenje, pranje ipd., kasneje so 
dejavnost razširili na šolanje, socialno 
podjetništvo in celo kmetijsko dejavnost. Letno 
gre skozi njihove programe okrog 35 ljudi na 
treh lokacijah. Imajo 18 skupnostnih stanovanj, 
v katerih živi 85 ljudi, od tega jih je 65 z 
motnjami v duševnem razvoju. Najbolj spretni 
uporabniki so vseeno rabili 3 do 5 let, da so se 
toliko usposobili, da za pomoč rabijo samo eno 
osebo. Najbolj pogosta je podpora pri ravnanju 
z denarjem. Našo gostjo je tudi zanimalo, kako 
je projekt zastavljen pri nas. Ugotovili smo,          
da je slovenska zakonodaja precej rigorozna, 
težave nastajajo zaradi javnih naročil, tudi 
delovna zakonodaja je na Češkem bolj 
fleksibilna. V razgovoru se je rodila tudi ideja,  
da bi lokacijo v Topli uporabljali kot center za 
trening veščin, ki so pomembne v 
samostojnem življenju.

Zadnji dan ekskurzije smo si že na poti 
domov ogledali dom Haj (slov. Gaj) v kraju 
Svetla nad Sazavo.  Predstavila sta nam ga 
predstojnica Nada Pajerova in vodja enote 
František Čapek. Na Češkem so za tovrstno 
dejavnost zadolžene regije, tu gre za regijo 
Vysočina, z glavnim mestom Jihlava. V njej je 
sedem organizacij, Gaj je ena od njih, ki je 

začela transformacijo pred osmimi leti, pred 
desetimi meseci so se dokončno preselili v 
manjše enote. V Svetli imajo dve stanovanjski 
enoti s po šestimi uporabniki v vsaki. V njih 
bivajo izključno uporabniki z večjo stopnjo 
podpore, medtem ko so osebe, ki potrebujejo 
manj podpore, naselili v stanovanja. 
Stanovanjski enoti sta veliki po 350 kvadratnih 
metrov in zelo dobro opremljeni za delo s težje 
pokretnimi. 

Zanje skrbi 13 zaposlenih, na splošno 
ocenjujejo, da so morali v celotnem zavodu 
dvigniti število zaposlenih za eno tretjino.             
So se pa posluževali tudi prekvalifikacij, 
kuharice iz centralne kuhinje so postale 
gospodinje s kontaktom z uporabniki. 
Medicinsko osebje dela na dve izmeni,                  
v dislociranih stanovanjih koristijo zunanjo 
medicinsko oskrbo.

V Svetli sta še sedež uprave s konferenčnim 
centrom, delavnica in trgovina. 

Polni novih vtisov smo  četrti dan obiska          
v zgodnjih urah novega dne prispeli domov.

Marko Vrečič 

Dom za otroke Predstavitev organizacije Jurta

Uporabniki v domu Gaj Hiški v Svetli nad Sazavo
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PREOBLIKOVANJE ZAVODOV NA ČEŠKEM
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LAHKO BRANJE V CUDV ČRNA KOROŠKEM

Lahko branje (ali lažji jezik) je v CUDV Črna 
prisotno že vrsto let. Tako za uporabnike in 
njihove svojce kot za zaposlene predstavlja 
orodje za uspešno in spoštljivo komuniciranje 
tako znotraj centra kakor tudi v širši družbi.           
V letih pred covidom je bilo v centru aktivnih 
več skupin lahkega branja.

Tatjana Knapp in Saška Fužir sta sodelavce 
in uporabnike s knjigami, napisanimi v lahkem 
branju, popeljali na novo pot spoznavanja 
leposlovnih besedil. Besedila so bila brana in 
besedila so nastajala.

V nekem trenutku se je dejavnost lahkega 
branja nekoliko ustavila. K temu je deloma 
pripomoglo tudi stanje v času epidemije.

V želji po nadaljevanju dobre prakse smo 
iskali nove izzive. Projekt DI je bil dober skok v 
nove izzive. Skozi prevajanja besedil so se lahko 
uporabniki seznanili z glavnimi nameni 
projekta in kako bo le-ta potekal. Pri prevodu 
prvega teksta so aktivno sodelovali uporabniki 
in zaposleni v VDC Slovenj Gradec, dve 
uporabnici iz enote v Črni ter dva zaposlena na 
Inštitutu RS za socialno varstvo, ki tudi sicer 
aktivno sodeluje pri izvedbi celotnega projekta 
deinstitucionalizacije. 

V letu 2021 je ista skupina lahkih bralcev 
prevedla še teksta na temo »življenjski stili« in 
»normalizacija«. Vse tri tekste smo uporabili kot 
učno gradivo pri izobraževanju uporabnikov in 
zaposlenih v sklopu projekta.

V začetku leta 2022 pa smo želeli skupino za 
lahko branje razširiti in ji dati neko kontinuiteto 
v delu. K sodelovanju smo povabili sodelavce  
in testne bralce, ki so se na področju lahkega 
branja že izobraževali in delali. Skupini pa so       
se pridružili tudi novi člani, ki so bili nad temo 
navdušeni in so se prevajanja želeli na novo 
naučiti. Druženje v živo ni bilo mogoče, zato 
smo naša srečanja organizirali preko zoom 
aplikacije, kar je omogočilo delo, druženje, 
razširitev kroga lahkih bralcev. Pri prevajanju v 
lahko branje so bili tako vključeni zaposleni in 
uporabniki iz enot v Črni, zunanjih enot VDC 
Slovenj Gradec, VDC Radlje ter Dnevni center 

Ravne. Pri prevajanju pa je prav tako sodelovalo 
pet članov projektnega tima. 

Delavnice so bile vedno zelo živahne. 
Pomenile so spoznavanje novih vsebin, učenje 
novih stvari, druženje. V tem času smo prevedli 
zahteven tekst o procesih 
deinstitucionalizaciije, ki so ga študenti 
Fakultete za socialno delo v Ljubljani oblikovali 
iz teoretskih besedil, ki se ukvarjajo s temo DI. 
Ob samem tekstu smo si tudi sami postavljali 
mnoga vprašanja in nanje iskali odgovore. Tudi 
besede in deli besedila, ki so nam predstavljali 
najtrše orehe, smo uspeli prevesti v tako obliko, 
da je bila razumljiva veliki večini testnih bralcev. 
Besedilo smo opremili tudi s slikami za še lažje 
in boljše razumevanje. 

Takoj po končanem tekstu o DI pa smo 
pričeli s prevodom brošure »Na pomoč 112«.  
To besedilo je bilo krajše od prejšnjega in tudi 
tematika je bila testnim bralcem bolj znana, 
zato lažje izvedljiva. Ogledate si ga lahko v tej 
številki priloge Vezi s skupnostjo.

Želimo si, da bo delo skupine za lahko 
branje še naprej potekalo tako kontinuirano, 
kot nam je to uspelo v prvih mesecih leta 2022, 
zato že pripravljamo nova besedila, ki jih bomo 
prevajali v lažje berljivo obliko.

Jasmina Urh in Katarina Lovko Kovačec

Ko potrebujemo pomoč

Ko potrebujemo pomoč, �� � � � �
lahko pokličemo na številko 112.

Koga pokličemo na številko 112?

Gasilce.                           � � � �         

Reševalce.

Kdaj pokličemo gasilce?

Ko gori hiša, stanovanje, 

ko rešujemo ljudi iz goreče hiše, 

ko je prometna nesreča, 

če rešujemo živali, 

če se zaklenemo v hišo, 

če so naravne nesreče.

Naravna nesreča je 

poplava, potres, žledolom, požar v naravi. 

Kdaj pokličemo reševalce?

Ko je prometna nesreča, 

če kdo hudo zboli, 

če se kdo poškoduje, 

če se kdo duši,

če ženska rojeva. 

Osebi, ki se nam oglasi,

moramo povedati:

Kdo kliče?                                        

To pomeni, da povemo

svoje ime in priimek.
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Zakaj kličemo? 

To pomeni, da povemo,

kaj se je zgodilo.

Kje potrebujemo pomoč?

To pomeni, da povemo, 

kam naj se pomoč pripelje.

Kje je kraj,

kjer se je dogodek zgodil.

Kdaj se je zgodilo? 

Povemo čas, kdaj se je zgodilo.

Koliko ljudi potrebuje pomoč?

Povemo, ali pomoč potrebuje ena oseba

ali več oseb.

Povemo, kdo potrebuje pomoč.

Kaj se je zgodilo osebam,

ki potrebujejo pomoč?

To pomeni, da povemo,� � � � � �
ali je oseba poškodovana

in kako je poškodovana.

Ni pa nujno, da je poškodovana.

Lahko je tudi bolna.

Kaj se dogaja na kraju,

kjer potrebujemo pomoč?

To pomeni, da opišemo, 

kar vidimo.

Kakšno pomoč potrebujemo?

To pomeni, da povemo,

kdo naj nam pride pomagat.

Povemo, 

ali potrebujemo gasilce

ali reševalce.

Lahko potrebujemo gasilce in reševalce.

Številko 112 lahko pokličemo�
z mobilnega telefona� � �
ali navadnega telefona. 

Pokličemo lahko tudi,

če na računu nimamo denarja.

Lahko napišemo tudi sporočilo.

Tudi če napišemo sporočilo,

natipkamo številko 112.

Na številko 112 lahko pokličemo

tudi, če nimamo signala. 

Na številko 112 lahko pokličemo

samo v primeru,

če res potrebujemo pomoč.

Če se zlažemo,

smo lahko kaznovani.

Kadar kličemo številko 112,

naš klic snemajo.�  � � � � � � �
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SREČANJE S SVOJCI IN ZAKONITIMI ZASTOPNIKI

Vizija našega dela je med drugim tudi 
sodelovanje s svojci in zakonitimi zastopniki 
naših uporabnikov. Sodelovanje se nam zdi 
ključnega pomena za dobrobit uporabnikov, 
zato smo v stalnih stikih, tudi preko telefonskih 
pogovorov, elektronske pošte idr. Najbolj 
učinkovito pa je srečanje v »živo«. Srečanja           
v taki obliki so v preteklosti redno potekala 
spomladi in jeseni. Zaradi ukrepov ob epidemiji 
smo lahko prvo srečanje po »koroni« 
organizirali in izpeljali v mesecu aprilu 2022. 

Srečanje smo organizirali v Kulturnem 
domu Črna na Koroškem. Udeležilo se ga je        
74 svojcev in skrbnikov. 

V ta namen smo pripravili kulturni program, 
kjer so nastopili uporabniki in zaposleni. 
Srečanje je vodila Mojca Šmon. V programu so 
sodelovali Boris Ferk, Natalija Forjan, Aleksander 
Slatič in Tjaša Krajnc. Osrednja gostja je bila 
Danijela Zeme Pečnik s svojo družino, ki je s 
svojim glasbenim vložkom popestrila program. 

Staršem in sorodnikom smo podali aktualne 
informacije o delu v centru, o aktivnostih na 
projektu deinstitucionalizacije ter jih povabili       
k aktivnemu sodelovanju pri preobrazbi CUDV 

Jana Stopajnik

Srečanje s svojci

Črna, osebnem načrtovanju in preselitvah 
uporabnikov v stanovanjske enote.

Na koncu so potekali skupinski in 
individualni razgovori po skupinah ter 
sproščeno druženje.

POSVET IZ PRVE ROKE  

V velenjskem hotelu Paka je potekal tretji 
posvet Iz prve roke. Vsaki dve leti ga pripravlja 
Center za usposabljanje, delo in varstvo 
Dobrna. Letos so bile teme Življenje in delo           
v skupnosti, Življenje pod masko (v času 
epidemije) in Osebna asistenca.

Svoje izkušnje je predstavilo 35 
uporabnikov s podpornimi osebami.

Iz CUDV Črna sta sodelovala Blaž Kompan 
in podporna oseba Janže Blatnik na temo 
covida ter Uroš Kotnik, ki ga je spremljal Marko 
Vrečič s temo integrativne zaposlitve. 

Blaž in Uroš sta zelo dobro opravila svoje 
delo, torej predstavitev svojih izkušenj. Blaževe 
misli so objavili tudi v časniku Večer. Predstavili 
smo tudi filma, o življenju v času covida ga je 
posnel Tomo Novosel, o Uroševi zaposlitvi v 

 Predstavitvena dvorana

Uroš KotnikBlaž Kompan in Janže Blatnik

Marko Vrečič

komunali Črna pa Marko Vrečič. Predstavitev     
je požela veliko zanimanja, saj zelo redki 
uporabniki delajo izven sistema VDC-jev.

Organizatorji so se zelo potrudili, 
otvoritvena slovesnost je potekala v 
velenjskem kinu, delo je potekalo v dveh 
ločenih dvoranah, zaključek z živo glasbo pa         
v restavraciji hotela. Goste je zabavala znana 
pevka Barbara Žerjav iz nekdanje skupine 
Donačka. Udeleženci so se razšli z željo, da se 
čez dve leti ponovno srečajo. 

OBISKI PRI SVOJCIH

V sredo, 22. decembra, dan po njenem 
rojstnem dnevu, smo našo uporabnico Lučko 
popeljali na obisk k sorodnici na Primorsko.        
Na izletu sta se nam pridružili še Natalija in 
Slavka, dekleti iz njene skupine. Spremljali smo 
jih vzgojiteljica Zlatka, prostovoljec Miran in 
Branka, zaposlena na projektu 
deinstitucionalizacije. Lučka za načrtovanje 
izleta ni vedela, zato jo je čakalo rojstnodnevno 
presenečenje zjutraj, takoj ko se je zbudila. 

Po zajtrku smo sedli v kombi in polni 
pričakovanj zapeljali z dvorišča naše hiše.  

»Adijo, Črna!« je klicala Lučka. 
Veselje v trenutku, ko smo zagledali morje, 

je bilo neizmerno. Počasi smo se mu čisto 

približali, a nas je pot kmalu popeljala navzgor 
med griče in nasade oljk ter prelepe 
tradicionalne primorske hiše. 

V vasi Sveti Peter nad Dragonjo smo 
poiskali dom ge. Rožane, Lučkine sestrične. 
Solze sreče so nam tekle po licih ob njunem 
toplem snidenju. Precej časa je minilo, odkar 
sta se nazadnje videli, od Lučkinega zadnjega 
obiska v domačih krajih pa še več. Gospa 
Rožana pa je takšna oseba, da bi lahko z 
njenimi zgodbami napolnili celo številko glasila 
Vezi. 

Po čudoviti domači pogostitvi smo se 
odpravili na pokopališče na idiličnem hribčku, 
kjer je Lučka prižgala sveče svojim staršem. 
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Zapeljali smo se še do vasi Krkavče na 
ogled cerkvice sv. Mihaela. Sprejel nas je 
mežnar, g. Pavlo Goja, ki nam je z velikim 
veseljem pokazal notranjost cerkve in vse  
njene zgodovinske dragocenosti. Tudi Lučkin 
krstni kamen. 

Ko smo del poti stopili peš, so Lučko krajani 
ves čas pozdravljali. Čutiti je bilo neizmerno 
domačnost in povezanost domačinov.

V popoldanskih urah smo si na domu ge. 
Rožane privoščili še torto, saj je ta pot pomenila 
praznovanje Lučkinega rojstnega dne. Zapeli 
smo Lučki, Natalija je igrala na flavto, ga. 
Rožana pa nam je kazala svoje dragoceno 
literarno gradivo – dela, v katera je bilo vloženo 
neizmerno znanje in raziskovanje, pomenijo 
pomembno zgodovinsko dediščino slovenske 
Istre. 

Pozno popoldne smo se odpravili proti Črni. 
Razšli smo se polni prelepih vtisov in bili smo si 
enotni, da je bil ta dan poseben, ne samo za 
Lučko, ampak tudi za vse nas. 

Ponovno na Primorsko
Polna prijetnih spominov na decembrski 

obisk pri Lučkini sestrični Rožani sem dobila 
idejo, da bi Rožano povabili na Koroško. Zdelo 
se mi je prav, da bi bilo povabilo osebno, zato 
sem jo poklicala in povprašala, če jo lahko z 
Lučko, Faniko in Slavko obiščemo. 

Dan pred odhodom sem povedala 
dekletom, da gremo na pot.  21. aprila smo se 
tako odpravili na Primorsko. Okoli enajste ure 
smo prispeli k Rožani. Veselo smo se pozdravili 

Branka Brinc Jeznik in Zlatka Schaeffer

S prvega obiska 
na Primorskem

Cerkev sv. Mihaela

in objeli. Prijazna Rožana nas je povabila v hišo, 
kjer je že prijetno dišalo. Prijetno okrepčani smo 
se sprehodili do pokopališča, nato pa nas je 
Rožana popeljala po vasi, kjer nam je pokazala 
ostanek hiše, v kateri je Lučka živela takoj po 
rojstvu. Polni vtisov in čustev smo se odpravili 
proti muzeju, kjer smo videli, kako so včasih 
stiskali oljčno olje. Nato smo se odpeljali v 
Piran. Tam nam je Rožana pokazala hišo, kjer je 
Lučka hodila v dnevni center. Ogledali smo si 

še akvarij. Siti in utrujeni smo se vrnili k Rožani, 
kjer smo prespali.

Naslednji dan smo se odpravili še na ogled 
strunjanske cerkve. Z zanimanjem smo si 
ogledovali tudi Center za usposabljanje Elvire 
Vatovec, kjer je Lučka obiskovala pouk, preden 
je prišla v Črno. Nato smo se sprehodili še do 
Belega križa in se fotografirali. Pot smo 
nadaljevali v Koper, kjer je Lučko čakalo še eno 
presenečenje. Pri cerkvi sv. Marka jo je čakala 
njena sestra, katere Lučka ni videla že 20 let.       
Ko sta se objeli, so nam vsem pritekle solze 
radosti. Ko smo se poslovili od Lučkine sestre 
Danile, smo si šli ogledat še največje orgle v 
Sloveniji, ki se nahajajo v koprski cerkvi.

Čas nas je preganjal. Dogovorili smo se, da 
se ponovno vidimo konec avgusta, ko pridemo 
v Izolo na letovanje. 

Obisk na Dolenjskem
Že pred drugim obiskom Primorske smo se 

s Slavkinim bratom in njeno družino dogovorili 
za obisk .Tako  smo ob vračanju s Primorske        
v Ljubljani zavili proti Grosuplju in nadaljevali 
pot proti Dolenjski. Googlov vodič poti nas je 
pripeljal do hiše Slavkinega brata. Ker se že 
dolgo nista videla, je bil objem še slajši. Slavkini 
domači so nas prijazno povabili v hišo, kjer smo 
poklepetali. Jelka, žena Slavkinega brata, je 
poskrbela tudi za naše želodčke. Žal je čas 
prehitro mineval in morali smo se vrniti nazaj      
v Črno. Ko smo se poslovili, smo si obljubili,        
da se še večkrat vidimo v Črni ali v Temenicah 
na Dolenjskem. 

SODELOVALI SMO NA ČISTILNI AKCIJI

V akciji Dan za spremembe, ki jo pripravlja 
Slovenska filantropija, izvajajo pa nekatere 
slovenske občine,  je med drugim potekala 
čistilna akcija, ki so se je udeležili uporabniki      
iz Varstveno delovnega centra Ravne. Tako kot 
lani so pod svoj drobnogled vzeli cesto od 
Kotelj (pri Toniju) preko Šrotneka do Raven na 
Koroškem. V enem letu so se spet nabrali 
odpadki …

Pri Toniju

Najbolj pogost odpadek
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Najbolj pogost odpadek
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NEVENKINA ZGODBA

Prva preselitev 

Nevenkina pot se je začela s pričetkom 
izvajanja projekta deinstitucionalizacije in 
posledično s pisanjem osebnega načrta.           
Ena izmed njenih večjih želja je bila selitev            
v stanovanje. V sodelovanju z nevladno 
organizacijo RISA in CUDV-jem Črna, bratom,  
ki je Nevenko podpiral v ideji in 
samozagovorništvu ter ji zagotovil tudi 
finančno podporo, ter drugimi akterji v 
lokalnem okolju smo naleteli na veliko izzivov 
in ovir, ki smo jih uspešno premostili. 

V začetku procesa smo najprej pridobili 
odločbo za osebno asistenco, ki pa je Nevenka 
ni mogla koristiti, dokler je bila nastanjena              
v instituciji. Nevenka je prejela 50 ur osebne 
asistence na teden. Med procesom smo 
intenzivno iskali primerno stanovanje, ki smo 
ga iskali skoraj leto in pol, saj izbire stanovanj 
na trgu ni veliko oz. so nekatera cenovno 
nedostopna, neurejena ipd. Iskali smo več 
možnosti pridobitve stanovanja – od 
upokojenskega stanovanja, stanovanja 
stanovanjskega sklada, najemniških stanovanj 
in občinskih stanovanj. Zaznali smo tudi 
pojavljanje različnih zadržkov in pomislekov           
s strani najemodajalcev in nekaterih služb v 
okolju glede oddaje stanovanja »drugačni« 
osebi brez zaposlitve in nizkih prihodkov. 
Najemniško stanovanje primerne velikosti in 
cenovno dostopno smo uspeli pridobiti letos 
maja. 

V vmesnem času smo prišli do razmišljanja, 
kakšen bo način financiranja stroškov in 
najemnine stanovanja. Sodelovanje z Mestno 
občino Slovenj Gradec je bilo ključnega 
pomena, saj smo lani jeseni dosegli sprejem 
Pravilnika o dodeljevanju denarnih pomoči v 
MO SG, ki bo omogočal doplačevanje bivanja  
v najemnem stanovanju v okviru procesa 
deinstitucionalizacije v enakem znesku, kot 
stane plačilo bivanja institucionalnega varstva. 
Na ta način je občina omogočila lažji prehod 
Nevenke iz institucije v samostojno življenje. 

Maruša Janet Štader

Nevenka Kos

V času priprav na preselitev smo urejali 
možnosti pridobitve osebnega zdravnika izven 
centra. Le-tega smo uspeli pridobiti v občini 
Slovenj Gradec. Potekale so priprave na 
vključitev v VDC Slovenj Gradec, kamor se je 
Nevenka po preselitvi vključila za 5 ur dnevno. 
V kratkem času si je Nevenka izbrala tudi 
osebno asistentko, s katero se družita 5 ur 
dnevno vsak delovni dan. Osebna asistentka 
nudi Nevenki podporo in motivacijo pri 
različnih aktivnostih, npr. kuhanju, gibanju, 
uradnih zadevah ipd. 

Nevenka je že sama imela v lokalnem 
okolju zelo dobro razvito socialno mrežo,  
zaradi česar se je zelo veselila vključitve v 
lokalno skupnost. Njeni prvi vtisi so zelo 
pozitivni in polni pričakovanj. V prihodnosti       
se bo osredotočala na dolgoročne cilje, ki si           
jih je zastavila v osebnem načrtu.

DAN ZA SPREMEMBE NA RAVNAH

Pod motom »Spremenimo Ravne«                     
je 7. 4. 2022 v športnem parku potekala velika 
prireditev ob Dnevu za spremembe, ki ga 
pripravlja krovna organizacija Slovenska 
filantropija. Na povabilo občine Ravne na 
Koroškem je sodelovalo preko dvajset 
organizacij, društev, klubov in šol. Program         
in prijetno spomladansko vreme je v park 
privabilo veliko množico ljudi; bilo jih je kakšnih 
tisoč: otrok, njihovi staršev, dedkov in babic,       
pa tudi drugih zainteresiranih. Skupaj so 
prisluhnili kulturnemu programu in preverili 
ponudbo na stojnicah. Prisotne sta pozdravila 
podžupan občine Ravne Aljaž Verhovnik in 
predstojnica območne enote Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje Neda Hudopisk.

S projektom deinstitucionalizacije je na 
samostojni stojnici sodeloval tudi Center za 
usposabljanje, delo in varstvo Črna. Na ogled 
smo ponudili fotografije in brošure, ki so 
nastale v postopku prenove zavoda, prav tako 
so si obiskovalci lahko ogledali nekaj naših 
izdelkov. Obiskali so nas tudi uporabniki iz 
stanovanjske skupine Ravne.

Prireditev je pritegnila veliko obiskovalcev

Naša stojnica

Tudi društvo Sožitje je sodelovalo

Uporabniki iz stanovanjske 
skupine Ravne
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OBISKALA NAS JE DELEGACIJA IZ BOSNE IN
HERCEGOVINE TER HRVAŠKE

Center za usposabljanje, delo in varstvo            
v Črni je obiskala delegacija iz Bosne in 
Hercegovine ter Hrvaške. Gostje so si ogledali 
več socialnovarstvenih zavodov v Sloveniji,          
z namenom, da pridobijo informacije o 
primerih dobre prakse v slovenskih ustanovah.                      
V delegaciji so bili Ismar Alagič, direktor 
razvojne agencije v občini Tešanj v BIH, 
Nurdžehan Šahinović, direktor javne ustanove 
za otroke s posebnimi potrebami dobojsko-
zeniškega kantona, Mateja Vukas iz osnovne 
šole Josip Matoš za otroke s posebnimi 
potrebami v Vukovarju ter Slobodan Obradović 
iz iste šole. Omenjene druži čezmejni evropski 
projekt Enakost in odgovornost pri izvajanju 
socialnih pravic, ki ga evropska unija podpira         
v treh sosednjih državah. 

Po krajšem ogledu Varstveno delovnega 
centra Kovač so pogovori potekali v prostorih 
občine Črna. Direktorica CUDV Črna Dalja 
Pečovnik je podrobneje predstavila delovanje 
črjanskega centra, njegovo preteklost in 
sedanjost ter projekt deinstitucionalizacije. 
Nato so udeleženci predstavili vsak svojo 
ustanovo. Goste je zelo zanimalo, kako se 
socialnovarstvena dejavnost financirana pri nas, 
kako poteka delo v varstveno delovnih centrih, 
prav tako so jih zanimale naše izkušnje pri 
izvajanju projekta deinstitucionalizacije. Sprejem na občini

Gostje so se zanimalo za delo v VDC

… in za izdelke v trgovini

NA FESTIVALU MAKARONFLAJŠA V MEŽICI JE SODELOVALA 
TUDI EKIPA IZ CENTRA ZA USPOSABLJANJE, 
DELO IN VARSTVO ČRNA

V Mežici je po kovidni pavzi spet potekal 
tokrat tretji festival Makaronflajša 
(makaronovega mesa) in tife (endivije). Na 
platoju pri Narodnem domu je od zgodnjega 
dopoldneva lonce razpostavilo 21 ekip, njihova 
naloga je bila, da do približno 13. ure pripravijo 
jedi za lačne obiskovalce. 

Svoje kuharske sposobnosti so preizkusili 
tudi naši uporabniki Štefka Krajnc, Peter Ekart  
in Blaž Kompan, pod mentorstvom Irene 
Modrej. Ekipi se je za pomoč pridružila Kristina 
Kasnik iz medgeneracijskega centra Mežica. 
Ekipa je nastopila z enotnimi predpasniki z 
motom Povezani skupaj. Pridno so se lotili dela 
in skuhali makaronovo meso, za katerega so 
uporabili 4 kilograme testenin, 5 kilogramov 
mesa in veliko količino čebule. Ker so skuhali 
hitro in niso uporabljali preveč začimb, se je pri 
njihovem štantu hitro nabrala skupina lačnih in 
še posebej otrok, ki nimajo radi začinjenih jedi. 
Tako je porcij hitro zmanjkalo.

Pri delu sta jih pozdravili županja Črne 
Romana Lesjak in direktorica CUDV Črna Dalja 
Pečovnik. 

Najbolj jim je bilo všeč, da so bili lepo 
sprejeti in da je vse potekalo gladko. Zato se 
bodo na ta dogodek še podali, morda z dvema 
ali več ekipami.

Prizorišče festivala makaronflajšaEkipa CUDV Irena Modrej, Štefka Krajnc, 
Blaž Kompan in Peter Ekart

Mojstrici 
kuhe pri delu

Vzpodbuja 
glavni 
organizator 
Dejan Dimec

Marko Vrečič

Marko Vrečič
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V SLOVO

       Jožica Posl

Nekaj besed o Jožici je težko napisati. O njej bi lahko 
napisali knjigo. V njej bi lovili vse besede, ki jo opišejo, vse 
pripetljaje, skozi katere nas je naša skupna pot vodila, vse 
dogodivščine, ki smo jih preživeli, vse spomine, ki so se 
zarisali v naša življenja. Če bi hoteli naslikati sliko za 
naslovnico te knjige, bi bila prelita z nešteto barvami, ki se 
prelivajo v neskončne valove in se nikoli ne ustalijo v eno 
sliko. Ker biti z Jožico nikoli ni bilo enobarvno, predvidljivo 
doživetje. Bilo je paleta čustev, dogajanj, druženja, 
preizkušanja in iskanja poti, ki smo jih po svoje prehodili 
skupaj. Na poti je bilo veliko ogledal, ki nam jih je nastavila,  
in ta ogledala so bila lahko naše veselje ali naša preizkušnja. 
Bila so tudi naša rast, naše učenje. Poznati Jožico, ja, nekateri 
smo imeli to možnost in hvala ti. 

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 …

                                                                            
                                                                       Katarina Lovko Kovačec

            Mojca Jarh

Lahko bi rekli, da kot je Zemlja okrogla, je tudi naše 
življenje krog, ki ga rišemo skozi življenje.

Mojca je svoj krog začela risati 4. aprila in na isti dan ga je 
tudi dokončala. 

V ta krog je narisala čudovito osebo, ki se je težko izražala 
z besedami, ampak je govorila s svojimi dejanji, s svojim 
srcem, s svojo dobro voljo. 

V svoji skromnosti so jo veselile vsakdanje stvari, male 
stvari, za katere je bila hvaležna. Rada je bila s svojimi 
sošolkami, se z njimi nasmejala, hodila v naravo, ki ji je bila 
blizu, rada je šla z njimi v trgovino, kjer si je vedno znova 
izbrala enake stvari: čokolado, čips, kokakolo in kremo za roke. 
Rada je sodelovala v vseh aktivnostih, rada je pomagala vsem 
okoli sebe. 

Majhne pozornosti so na njen obraz narisale nasmeh, bila 
je hvaležna za vse lepe stvari okoli sebe. Znala jih je videti in z 
njo tudi mi.  

V zadnjem času smo lahko videli, da peša, vendar Mojca 
se ni pustila motiti bolezni. Še vedno je bila rada okoli sošolk, 
rada je šla na svež zrak, rada se je nasmejala. Bila je hvaležna 
svojim sošolkam, ki so ji pomagale, bile z njo in jo bodrile, 
kadar je bilo bolj hudo. 

Vstopila je v naša življenja in nam pokazala tudi skrite 
kotičke, kamor posije sonce. Ostala bo z nami v najlepših 
spominih in za to smo ji hvaležni. 

Hvala ti, Mojca. 

Majhna pojava z velikim glasom. Nežen obraz z 
nagajivim nasmehom. Majhne oči s prodornim pogledom. 
Veliko besed o Lojziju vsebuje besedo majhno, vendar Lojzi je 

Katarina Lovko Kovačec

Katarina Lovko Kovačec

C U D V V e z i

v naših očeh vedno bil velik mož z močnim karakterjem, ki je 
zasedel svoj prostor pod soncem in pustil pečat.

Ob sebi je dolga leta imel svojo Slavko, ki je bila kos 
njegovemu dnevu. Imel je ljubečo družino, ki mu je stala ob 
strani. Imel je tudi nas, ki smo bili radi ob njem. 

Njegov glas odmeva v prostoru in zdi se, da bo za vedno 
ostal z nami. 

Lojzi Hribernik

OBISK SVOJCEV

Vsako leto naši stanovalci obiščejo svojce, 
starše, brate, sestre, ki tako kot oni živijo v 
podobnih ustanovah. S službami iz drugih 
ustanov planiramo srečanja in se jih vsi skupaj 
veselimo. Pogosto obnavljamo spomine in se 
po srečanjih pogovarjamo, kako smo se lepo 
imeli. Naši obiski so zdaj že tradicija! 

Kepe Peter in njegov brat Pavel sta dvojčka. 
Peter vsako leto obišče brata, ki je prej živel            
v Radencih, zdaj pa živi v manjši bivalni enoti        
v Apačah. Brata po navadi presenetimo. 

Sašo Firbas je obiskal svojega očeta, ki živi      
v Hrastovcu. Po obiskih je Sašo vedno pomirjen, 
ko vidi, da je za očeta dobro poskrbljeno.      
Med vožnjo nazaj domov že načrtujeva 
naslednji obisk.

Ena najlepših misli o družini pravi, da je 
družina kompas, ki nas vodi. Je navdih,                   
s pomočjo katerega lahko dosežemo višave,          
in je naše udobje, ko tu in tam omahnemo …

Vanja Grabovac

Irena Jurič na obisku pri očetu. Sreča, 
veselje in hvaležnost pri obiskih so nemerljivi. 
Irena obišče tudi mamo, ki živi v bivalni enoti      
v sklopu Hrastovca. 
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MOZIRSKI GAJ

V Mozirskem gaju vsako leto pripravijo 
razstavo tulipanov. Letos so jih posadili več 
kot 120.000 in ti so najlepše cveteli prav za 
prvomajske praznike. In ker se učenci 
usposabljanja najboljše počutijo v naravi, 
smo se odločili, da ga obiščemo v maju.         
To pa v tem šolskem letu ni bilo prvič. Tam 
smo si decembra v večernih urah že ogledali 
več kot milijon lučk, ki so bile prepredene 
čez grmovnice, drevesa, hiške in igrala. Bilo  
je čarobno.

Pavlina Šepul

Tokrat smo se v gaj odpravili na sončno sredo. Po enourni 
vožnji smo si najprej privoščili malico. Med čudovitim 
sprehodom skozi gaj smo občudovali pisane tulipane in mačehe, 
se sproščeno pogovarjali in naredili kar nekaj fotografij. Seveda 
pa nismo mogli mimo bara. Tam smo si privoščili sladoled. 
Prijetno utrujeni in polni lepih vtisov smo se vrnili nazaj v Črno.

Valter Šeruga

C U D V V e z i 

TOPLA

Skupaj s skupino USP C 
smo se letos meseca aprila 
udeležili gozdne šole v Topli. 

V Topli nas je prvi dan 
pričakal sneg, tako da smo si 
morali najprej očistiti cesto, da 
smo lahko sploh pripeljali do 
hiše. Že isti dan popoldan je 
pričelo sijati sonce in do večera 
je skoraj ves sneg izginil. 

Vreme je bilo cel teden 
čisto poletno … sonce je 
pripekalo, nas grelo na vseh 
pohodih in vseh ostalih 
aktivnostih. Pridno smo osvajali 
bližnje hribe in se na travnikih 
prepuščali sončnim žarkom. 

Tina Klemenc

Vsak večer smo se po večerji družili ob 
družabnih igrah, plesu in gledanju filma. 

Vsega lepega je hitro konec in tako je tudi 
naš teden minil kot …

Ker so se bližali velikonočni prazniki, je bilo 
potrebno tudi pobarvati jajčka, izdelati košarice 
in zajčke. 

Uporabniki so opravljali tudi del delovne 
prakse in so pridno očistili našo hišo. Brez težav 
so si razdelili delo. 

V kuhinji smo dnevno skupaj pripravljali 
obroke. Spekli smo tudi torto in praznovali 
Vanessin in Timov rojstni dan. 
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Uporabniki SS Ravne in spremljevalke

Najprej smo se odžejali in posedli v senco. 
Čebelarjeva žena nam je postregla s slastnimi 
penastimi zavitki, sokom in kavo. Spoznavali 
smo se in klepetali. Pogovor smo usmerili na 
čebele in čebelarstvo.
Gospod Janko je izkušen čebelar, zato nam je 
razložil vse o čebelah in njihovih posebnostih. 
Tudi sami se lahko pohvalimo, da smo o čebelji 
družini in nastajanju medu že marsikaj vedeli.   
Z nami je delil svoje številne zanimive zgodbe 
o čebelarjenju. Poučili smo se in preizkusili, 
kako ravnati, ko brenči okoli naše glave 
radovedna čebela. Teh je bilo kar nekaj. Še 
skupinska slika za spomin in smo se poslovili.
Pot smo nadaljevali na razpotje pri Šratneku in 
se od tu vračali v smeri Raven. Vroč popoldan je 
bil, zato smo bili hvaležni, da smo hodili v senci 
dreves. Utrujeni, a izredno zadovoljni smo še 
ves večer premlevali dogodke dneva.

ZAKLJUČNI IZLET ENOTE BKS NA ROGLO

Po dolgih letih smo v enoti stanovanjskih 
skupnosti in bivalnih enot uspeli organizirati 
celodnevni avtobusni zaključni izlet, za 
katerega smo izbrali Roglo. Ne le da imamo v 
naši enoti na 9 lokacijah kar 49 stanovalcev in 
se že zaradi tega nekoliko težje usklajujemo,  
ker ima pač vsak svoje želje in interese, 
nenazadnje je tako velika skupina tudi sicer 
organizacijsko precejšen zalogaj. 

Tokrat se je velika večina - kar 44 
stanovalcev - brez cincanja odločila, da se 
odpravimo na skupno avanturo na Roglo. Pot 
med krošnjami se je začela s tremo. Ali bomo 
uspeli skenirati črtne kode na vstopnicah, da 
bomo sploh lahko vstopili? Kaj je koda in kje je 
na tej mali karti?  Kam naj jo prislonim? Ali gre 
lahko kaj narobe? Pomagaj mi, prosim! Zelene 
lučke za vstop sploh nismo utegnili videti, ker 
je bilo treba istočasno premakniti še vrtljiv  
drog za vstop … Pravi zmagovalci so postali 
posamezniki, ki so se na to pot s pomočjo 
vzgojiteljev odpravili kljub neznosnemu strahu 
pred višino. Resda se niso povzpeli povsem na 
vrh, a zmaga je bila vseeno sladka. 

C U D V V e z i 

PACUG

Ko je sonce že močno pridobilo na svoji 
moči, smo se odpravili na naš priljubljeni 
Pacug. Sprva se nam je morska voda še zdela 
mrzla, ampak ko je Silvica ugotovila, da zna 
plavati kot "lesena riba", smo se ji v vodi vsi 
pridružili. Tudi kakšna manjša odrgnina nas ni 
odvrnila od veselega čofotanja. Poldi in Stanko 
pa sta na plaži uživala predvsem v razgledu ...

Ogledali smo si vrt kaktusov v Seči, kjer je 
najstarejši kaktus star prav toliko kot naš 
Stanko. Zelo zanimiv je bil tudi ogled 
pokopališča školjk, kjer smo vsi začudeni pod 
svojimi nogami opazovali nešteto drobnih 
školjk. Območje školjčišča je naravni rezervat  
in dom za različne morske in kopenske živali. 
Naš teden ni minil brez piva in sladoleda v 
Portorožu, izdelavi majic po želji, peki pizze in 
še rojstni dan smo praznovali. Predvsem pa 
smo se veliko smejali in ker je smeh nalezljiv,  
se smejte tudi vi. 

POHOD NA PREŠKI VRH

Uporabniki SS Ravne: Robi, Marjeta, Metod, 
Marija, Edi, Marička in Vesna s spremljevalkami 
Mojco, Renato in Melito smo si organizirali dan 
za gibanje in ga združili z dnevom čebel. 
Izkoristili smo čudovito sončno popoldne za 
pohod na Preški vrh. Pot nas je vodila po 
asfaltni cesti proti Šratneku. Kmalu smo zavili 
čez most in nadaljevali po makadamski cesti,     
ki se je vila nekaj časa ob potoku, nato precej 
strmo navkreber. Prišli smo do zaselka z lepo 
urejenimi stanovanjskimi hišami in velikimi 
vrtovi. Ob poti smo opazovali okolico. Ugotovili 
smo, da smo »zamudili« smrekove vršičke,           
saj so bili že izredno veliki. Kmalu bo zacvetel 
bezeg.
Prispeli smo na cilj, do čebelnjaka, za katerega 
skrbi gospod Janko. 

Vesna Starc
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NAKUPOVALNI IZLET 
Z ALEŠEM

V četrtek, 17. 3. 2022, smo se podali na 
nakupovalni izlet v Slovenj Gradec. Ker je Aleš 
priklenjen na invalidski voziček, je bil to za nas 
poseben izziv. Pred nakupovalnim središčem 
smo na velikem parkirišču izstopili iz kombija  
in se z Alešem na čelu napotili v trgovine. 
Najprej si je v trgovini Takko izbiral majice               
s kratkimi rokavi. V veliki izbiri je vidno užival. 
Zaželel si je tudi trenerke za poletje. Všeč mu    
je bila siva z okrasnimi črtami ob žepih. Šli smo 
naprej v športno trgovino, kjer smo še za ostale 
kupili majice in spodnje dele trenerk. Prodajalka 
je bila zelo prijazna in se je posebej hecala                 
z Alešem. Pri tem nakupovanju smo se veliko 
smejali. Iz Slovenj Gradca smo se zapeljali na 
Ravne na zasluženo kavico in tortico. V center 
smo se vrnili pozno, a polni lepih vtisov na 
uspešno in koristno preživet popoldan. Tudi 
nerganje kuharice, ker smo zamudili večerjo          
in nas je čakala, nam ni pokvarilo dobrega 
razpoloženja.

Marta Prah

DRUŽENJE Z LOKALNO SKUPNOSTJO

Toplo četrtkovo jutro, 12. 5. 2022,  so nas v 
enoti VDC Ravne na Koroškem obiskali 
prostovoljci iz koroških družb skupine SIJ, in 
sicer iz družb SIJ METAL RAVNE, SIJ RAVNE 
SYSTEMS IN SIJ ZIP CENTER. Med njimi so bile 
tudi plavalke Plavalnega kluba Fužinar.

Tradicionalen dan sodelovanja z lokalno 
skupnostjo pod sloganom »JEKLENE VEZI MED 
NAMI« je za nas poseben dan. To je dan, ki nam 
vedno nariše na obraz nasmeh.

Spoštovanje in sprejetost sta temelj 
človekovega dostojanstva, to pa je začetek 
vseh odnosov - vseh jeklenih vezi. 

Hvaležni smo, da jih znamo in zmoremo 
tkati. 

Hvaležni smo vsem, ki jih tkejo z nami.

C U D V V e z i 

Za adrenalinski spust s sanmi je bilo najprej 
le nekaj interesentov, ravno dovolj, da so 
posebej za nas odprli progo. Ko pa so ostali 
videli njihove zadovoljne obraze po vrnitvi na 
start, se je vrsta kar daljšala. Ker vožnja ni bila 
povsem nezahtevna, so spusti potekali s 
spremljevalci, ki nas je bilo naenkrat premalo. 
Seveda s(m)o vsi prišli na svoj račun, če bi imeli 
več časa, pa bi se vsak od uporabnikov gotovo 
peljal dvakrat, trikrat, štirikrat … Res je bil 
užitek!

Seveda pa brez kave in piva izlet ne bi bil 
pravi izlet. Četudi smo morali na koncu že 
pohiteti, je bila za nekatere to pika na i. Spet 
drugi pa so zadnje moči usmerili še v nakupe 
spominkov, ki so jih pričakovali in se jih veselili 
že od začetka, predvsem pa od zaključka Poti 

nad krošnjami, ko smo prečkali tamkajšnjo 
ljubko trgovinico. Na stojnicah pa med 
ponujenimi pohorskimi dobrotami nismo 
izbrali viljamovke, ampak točen sladoled.

Mojca Močivnik
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C U D V V e z i
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C U D V V e z i

Tov. Petra zeha, pa jo Nevenka pogleda in reče: »Vi pa danes rabite kolumbijsko 
infuzijo …«

Simon pove Mariu, da bodo v torek pripeljali kontejner za kosovne odpadke. 
Pa se Mario razburi: »Torek je že bil!«

Rišimo čebelo in jo opisujemo.
Pa vprašam: »Kaj ima čebela tu?« (pokažem na sliko)
Oglasi se Sebastjan: »Želod!«

Benjamin: »Rama me boli!«
Tilen: »Si pa ž kam trešo!«

Fanika gleda Matejo pa ji pravi: »Ti si tk simpatična, samo če bi se na mene 
ostrigva, bi bva še bol!«

Mihaela reče Lovru: »Ti imaš pa res dolge roke.«
Lovro: »Al, tk ko hodo leto.«

Nevenka reče Mateji: »A veš kk mi rečemo habilitacijskemu timu?«
Mateja: »Pojma nimam.« 
Nevenka: »Ministrstvo za zunanje zadeve!«

Srečata se Tonček in Majda.
Pa pravi Tonček Majdi: »KK se maš?«
Majda: »Ka je?«
Tonček: »KK se maš?«
Majda: »Ne, nimam jih! Ko jih bom meva, ti jih bom pa dava.«

ISKRICE

C U D V V e z i 

»V tišlariji sem pokazal moškim in ženskam, 
kako tolčejo žeblje v zaboje. Proti koncu dela 
smo na dvorišču pojedli mini palačinke in 
kokice. Bilo je zanimivo. Vedno smo veseli 
obiskov in pomoči.« Grega Juh

»Fajn mi je bilo, ko smo skupaj izdelovale 
čestitke. S Heleno sva pokazali, kako se dela.
Ene ženske so rekle, da je kar težko sukati ročko 
na strojčku.« Nastja Forsner

Grega, Nastja, Marjetka, Vesna

MARIO GRBAC

»Z mano je bila gospa iz Kotelj. Všeč mi je 
bil pogovor z njo. Skupaj sva vlagali pumpice v 
plastiko. Všeč mi je bila tudi igra na dvorišču, 
kjer smo z zavezanimi očmi sestavljali trikotnik. 
Fajn smo se podružili.« Marjetka Mori

Mario je že v mladih letih postal član PGD 
Črna na Koroškem. Njegovo zanimanje je  
opazil njegov, zdaj že upokojeni vzgojitelj     
Peter Kropivnik, ki je bil tudi poveljnik PGD  
Črna na Koroškem. 

Mario že vsa leta sodeluje pri delu v 
gasilskem domu. Z veseljem pomaga pri 
čiščenju oblek, prostorov in vozil.                              
Z zanimanjem opazuje in sodeluje pri gasilskih 
vajah, sodeloval je tudi pri sanacijah po 

Tatjana Napečnik

intervencijah, vesel je vabil na gasilske 
dogodke in se jih oblečen v svojo slavnostno 
uniformo zelo rad udeležuje. Dnevno zavzeto 
opazuje okoliške hribe, vodotoke … Sam pravi: 
»Požarna straža, red mora bit.«

V maju je Mario dopolnil okroglih 60 let.  
Ob jubileju je Mario na praznik gasilcev ob           
sv. Florjanu na slovesnosti prejel plaketo          
PGD Črna na Koroškem.

Mario, čestitke in NA POMOČ.
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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


