------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V okviru projekta

Ekološki mlečni izdelki in zelišča z Goričkega v trajnostni prehranski verigi
vas v petek, 3. julija 2020 vabimo na delavnico
Usposabljanje lastnikov kmetij za delo z ranljivimi skupinami.

Delavnica je nadgrajevanje teoretičnega učenja o delu z ranljivimi skupinami in bo temeljila na praktičnem
spoznavanju življenja in posebnosti v komuniciranju z uporabniki dveh centrov, ki ju bomo obiskali v Murski
Soboti:
1. Dnevni center Ozara, kjer so svoj kotiček našli uporabniki s težavami v duševnem zdravju.

»Dnevni center v Murski Soboti je en od petih centrov, ki jih ima Ozara Slovenija, Nacionalno združenje
za kakovost življenja - nevladna, humanitarna organizacija, ki deluje v javnem interesu na področju
socialnega in zdravstvenega varstva.
Dnevni centri ponujajo strokovno svetovanje in različne oblike strokovnega dela za razvoj in krepitev
individualnosti vključenih oseb, razrešujejo njihove osebne stiske ter jim pomagajo pri vključevanju v
aktivno življenje. Služijo tudi različnim oblikam preživljanja prostega časa, družabnemu življenju in
skupinskim dejavnostim. Tako omogočajo uporabnikom nadaljevanje rehabilitacijskega procesa v
sproščenem okolju kar pripomore k ohranjanju in krepitvi njihovega zdravja ter njihovo hitrejše in
kakovostnejše okrevanje.«
2. Center Sonček Murska Sobota, kjer ima svoj sedež eno od 15 regijskih društev za
cerebralno paralizo.

»Sonček – Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije so.p. je neprofitna, nevladna in
nepolitična - nacionalna invalidska organizacija ter deluje po načelih socialnega podjetništva. V zvezi se
zavzemajo za enake možnosti vseh prebivalcev Slovenije, ne glede na njihove telesne in intelektualne
sposobnosti, za življenje po svoji predstavi, v sožitju z vsemi drugimi prebivalci ter za ustvarjanje takšnega
kulturnega okolja, ki bo drugačnost v telesnih in intelektualnih sposobnostih sprejemalo brez vrednostnih
predznakov.«
V Center Sonček Murska Sobota, so vključeni uporabniki s cerebralno paralizo - motnjo gibanja, drže ali
koordinacije, ki je posledica nenapredujoče okvare ali poškodbe nedozorelih možganov. Cerebralna
paraliza zajema paleto različnih stanj, od najtežjih do blagih oblik in lahko prizadene posameznika na
različne načine. To pomeni, da je vsak posameznik s cerebralno paralizo poseben – individum.
Vsi udeleženci se zberemo ob 9.55 na parkirišču restavracije Uno Rajh, Cvetkova ulica 21, Murska
Sobota, od koder se bomo skupaj sprehodili najprej do Dnevnega centra Ozara in nato naprej do Centra
Sonček.
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Naprošamo vas, da imate s seboj maske in tako poskrbite za varnostne ukrepe predpisane zaradi Covid
19.
Prijave pošljite do četrtka 2. 7. 2020 na naslov vodilnega partnerja:
grega.frangez@ssgt-mb.si.
ali pa se prijavite na Ljudski univeruzi Murska Sobota
alenka.kucan@lums.si oziroma po telefonu 02 536 15 62 (Alenka Kučan).

Veselimo se srečnja z vami.
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