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KKoo  nnee  ggrree  vvee~~,,  kkoo  ssee  vvssee  uussttaavvii,,  

ssee  pprrii  nnaass  nnaa  [[eennttuu  jjaavvii!!

[ENT – Slovensko zdru`enje za du{evno zdravje je neprofitna, nevladna organizacija, ki je namenje-
na posameznikom s te`avami v du{evnem zdravju in tistim, ki se znajdejo v trenutni du{evni stiski, nji-
hovim svojcem, strokovnjakom s tega podro~ja ter vsem ostalim, ki jih zanima podro~je du{evnega
zdravja. Zdru`enje je bilo ustanovljeno leta 1993.  
Ima status humanitarne organizacije pri Ministrstvu za delo, dru`ino in socialne zadeve (MDDSZ) in
status dru{tva v javnem interesu na podro~ju socialnega varstva. 

PPoossllaannssttvvoo  zzddrruu`̀eennjjaa

Poslanstvo zdru`enja je psihosocialna rehabilitacija oseb s te`avami v du{evnem zdravju z namenom
izbolj{anja njihovega socialnega polo`aja in krepitve njihove mo~i pri skrbi zase, {e zlasti pa ustvar-
janja mo`nosti za njihovo ~im bolj kakovostno in samostojno `ivljenje. 

Poslanstvo zdru`enja se udejanja z izvajanjem in razvijanjem razli~nih programov na ve~ kot 30
lokacijah po vsej Sloveniji, ki predstavljajo pomembno dopolnitev javne slu`be socialnega varstva.

[[EENNTT--oovvii   pprrooggrraammii   

Glavna naloga zdru`enja je razvijanje in izvajanje programov psihosocialne rehabilitacije oseb s te`avami
v du{evnem zdravju. Poglavitni cilji programov so kakovostno in samostojno `ivljenje oseb s te`avami v
du{evnem zdravju, delovanje v smeri prepre~evanja predsodkov in stigme do du{evne bolezni ter pou-
darjanje pozitivnega du{evnega zdravja in skrb za preventivo. Programe izvajajo strokovni delavci, lai~ni
sodelavci in prostovoljci. 

PPrrooggrraammii  ppssiihhoossoocciiaallnnee  rreehhaabbiilliittaacciijjee:: (dnevni centri, stano-
vanjske skupine, nizkopra`ni programi za odvisnike od prepovedanih drog). Dnevni centri (DC) nudijo
pomo~ pri strukturiranju dnevnih aktivnosti uporabnikov preko razli~nih skupin, delavnic, te~ajev, indi-
vidualnih informativnih in svetovalnih razgovorov, skupine za samopomo~, socialne mre`e,  taborov in
izletov. Nizkopra`ni programi (DC, terensko delo, zaveti{~e) za odvisnike od prepovedanih drog so
namenjeni zmanj{evanju {kodljivih posledic uporabe drog in predvsem zmanj{evanju socialnih in
zdravstvenih  tveganj, ki so jim izpostavljeni odvisniki prepovedanih drog. Stanovanjske skupine (SS)
omogo~ajo bivanje uporabnikov v stanovanjski skupini ali v lastnem stanovanju na podlagi individualne-
ga na~rta in ob strokovni podpori zaposlenih.
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PPrrooggrraammii  zzaappoosslloovvaannjjaa  iinn  ddeelloovvnneeggaa  uussppoossaabblljjaannjjaa (z razli~nimi
programi aktivne politike zaposlovanja in socialne vklju~enosti nudimo pomo~ pri zaposlovanju). Zdru`enje
je ustanovilo [ENTPRIMO – zavod za svetovanje, usposabljanje in rehabilitacijo invalidov, PREMIKE – zavod
za svetovanje, promocijo in razvoj dostopnega turizma, Ljubljana; zaposlitvene centre (ZP): [ENTPLAV@,
ZAVOD Dlan, KARSO zaposlitveni center, d. o. o., Zaposlitveni center DOBRO[IN, d. o. o.,  invalidsko pod-
jetje Dobrovita plus, d. o. o., ki ponujajo razli~ne storitve ali zaposlitev osebam s te`avami v du{evnem
zdravju. 

PPrrooggrraammii  vvaarroovvaannjjaa  ~~lloovveekkoovviihh  pprraavviicc  iinn  zzaaggoovvoorrnnii{{ttvvoo

oosseebb  ss  ttee`̀aavvaammii  vv  dduu{{eevvnneemm  zzddrraavvjjuu (Svet uporabnikov, Forum svojcev).  

PPrrooggrraammii  ddeessttiiggmmaattiizzaacciijjee  iinn  pprreevveennttiivvnnoo  ddeelloo (izobra`evanja,
razli~ni dogodki, delo z mediji, zalo`ni{tvo). 

PPrroojjeekkttnnoo  iinn  rraazziisskkoovvaallnnoo  ddeelloo na lokalnem, nacionalnem in mednarod-
nem nivoju.  
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PPiissmmoo  pprreeddsseeddnniikkaa  [[EENNTT--AA,,

mag.  Eda P.  Belaka

V
skladu s svojim poslanstvom je delovanje zdru`enja [ENT tudi v preteklem obdobju

potekalo po posameznih ciljno opredeljenih programih, ki so, kljub zaostrenim

ekonomskim razmeram v dr`avi, do`ivljali pove~anje obsega in dosegali visok nivo

kakovosti storitev.

Ne bom se spu{~al v podrobnosti, saj poro~ilo o poslovanju zdru`enja nudi celovit vpogled v nje-

govo delovanje in radovednemu bralcu, ki se v branje poglobi, ponudi vse potrebne informacije.

Morda samo omenim {iritev na{e dejavnosti na vse ve~ podro~ij v Sloveniji, nove lokacije so na

Notranjskem, Koro{kem, Dolenjskem, predvidene in planirane pa so raz{iritve tudi v druge regije,

npr. Prekmurje. Vse to pokrivamo z dnevnimi centri, socialno vklju~enostjo, stanovanjskimi skup-

nostmi, vse z namenom, da na{e storitve, ki so namenjene psihosocialni rehabilitaciji oseb s te`a-

vami v du{evnem zdravju in te`je zaposljivih oseb, izbolj{anju njihovega socialnega polo`aja z ust-

varjanjem mo`nosti za njihovo ~im bolj kakovostno in samostojno `ivljenje, krepitvi mo~i pri skrbi

zase, ~im bolj pribli`amo tistim, ki te storitve potrebujejo. Skratka dostop do  storitev za vse enak.  

Opa`am pove~ano dejavnost uporabnikov znotraj njihove populacije kot tudi bolj{e sodelo-

vanje s svojci in pa seveda z drugimi uporabniki preko koordinacije nevladnih organizacij (NVO) 

s podro~ja du{evnega zdravja. Uporabnikom v razmislek, morda bi kazalo ustanoviti {e kak{no

uporabni{ko organizacijo, ki bi tudi lokalno odgovorila potrebam nekega okolja.

Sodelovanje uporabnikov in svojcev se ka`e v vse bolj koordiniranem nastopanju pri opozar-

janju vlade in njenih institucij na nere{ena vpra{anja na podro~ju du{evnega zdravja.  [e posebej z

bedenjem nad obstoje~o in na novo nastajajo~o zakonodajo – Zakon o du{evnem zdravju (ZDZdr)

in Resolucija o nacionalnem programu du{evnega zdravja, da ne bi prevladali parcialni interesi

posameznih skupin, predvsem ko gre za finan~na sredstva.

Skozi poslanstvo [ENT-a se uspe{no uresni~ujejo tudi programi:

• zaposlovanja (Dobrovita Plus, ZC Dobro{in, ZC [entplav`, ZC Karso, ZC Dlan, Zavod Premiki,

Zavod [entprima);

• [entprima – koncesionar zaposlitvene rehabilitacije in podpornega zaposlovanja uspe{no deluje

na podro~ju socialnega varstva, invalidskega varstva in izobra`evanja;

• izobra`evalni programi, namenjeni ciljnim skupinam uporabnikov, svojcev in strokovnih

delavcev, ki jih {irimo in poglabljamo;
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• redno obve{~anje {ir{e javnosti o delovanju zdru`enja preko revije [ENT, okroglih miz in ostalih

medijev;

• program mre`enja uspe{no razvija odnose in povezave znotraj na{e dr`ave in izven nje, posebej

v EU, ki postaja tudi vse pomembnej{i vir financiranja na{ih programov;

• priznanja in nagrade v mednarodnem okolju – zavod Premiki je prejel nagrado Ulysses za inova-

tivnost na podro~ju turizma v nevladnem sektorju za razvoj dostopnega turizma;

• aktivno delovanje v mednarodnih organizacijah MHE, CEFEC, EUFAMI, WHO, WAPR, EUROPSY,

strokovni svet za socialno podjetni{tvo v EU idr.

[e bi lahko na{teval, seveda nam pretekli uspehi dajejo potrebno mo~ in izku{nje, na katerih

lahko samozavestno na~rtujemo prihodnost.

In katere so tiste aktivnosti, kjer bi [ENT v prihodnje moral, tako kot `e mnogokrat doslej,

prevzeti aktivno vlogo, da bodo zadeve stekle predvsem v dobrobit uporabnikov in svojcev?

Ena najpomembnej{ih nalog, kjer bo na{a vloga klju~nega pomena, je program skupnostne

psihiatri~ne obravnave, prave, ki se izvaja na primarnem nivoju in v sodelovanju z NVO. Zgraditi

tak{no mre`o pomo~i in podpore v skupnosti, ki bo dostopna vsem in uporabna za vsakogar, ki jo

potrebuje – uporabnik in svojec. Delovati pa bo morala tudi preventivno, da se bomo kon~no

znebili "vodilnega" mesta na lestvici samomorov. 

Proces deinstitucionalizacije na podro~ju du{evnega zdravja mora kon~no ste~i tudi pri nas v

Sloveniji.  

Tako zgrajena mre`a bo v veliki meri delovalo tudi v smeri zmanj{evanja stigme, pri tem bo imel

pomembno vlogo na{ program zagovorni{tva – Svet uporabnikov in Forum svojcev Slovenije (FSS). 

Veliko dela in strpnih pogovorov bo potrebno, da se tudi Resolucija du{evnega zdravja

kon~no pripelje do sprejema in implementacije ter da postane obvezujo~a za vse udele`ence na

podro~ju du{evnega zdravja.

Pripravlja se tudi prenova dopolnitve zakona DZdr, kjer bo nujna budnost in aktivno sodelovanje.

Morda uporabniki razmislijo o {irjenju organiziranega pristopa v lokalno okolje – uporabni{ka

organizacija, svojci pa o tem, da ve~ aktivnih ljudi ve~ ve in ve~ zmore.

Za ve~jo podporo in pomo~ uporabnikom vsekakor potrebujemo {e bolje organizirane in

{tevil~nej{e bivanjske kapacitete. Dvigniti nivo kakovosti bivanja v sodelovanju z MDDSZ.

Iskanje mo`nosti za zaposlitev oseb s te`avami v du{evnem zdravju ostaja permanentna 

naloga tudi v prihodnje.

Delo za pridobivanje sredstev iz EU bo moralo biti {e bolj intenzivno, saj tako pridobivamo

tudi novo znanje in pospe{ujemo {iritev [ENT-a v EU in svet.

Izobra`evanje, ki te~e preko na{e pisarne za informiranje, projekte, promocijo in izobra`e-

vanje (IPPI),  je `e doslej bilo na zavidljivi kakovostni ravni in pestro, naj te~e {e bolj intenzivno.  

[e zahvala vsem, ki sodelujete v izvajanju na{ega poslanstva uporabnikom, in svojcem;

strokovni ekipi, ki uspe{no sodeluje z uporabniki in njihovimi svojci ter s stroko in javnim sektor-

jem; prostovoljcem in vsem, tudi zunaj [ENT-a, da skupaj pi{emo prelepo, prijazno in uspe{no

zgodbo, imenovano [ENT.

Ljubljana, 7. 7. 2012 
Mag. Edo P. Belak

Predsednik  
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PPrrooggrraammii  ppssiihhoossoocciiaallnnee  rreehhaa

PPrrooggrraammii  zzaappoosslloovvaannjjaa  iinn  ddeell

PPrrooggrraammii  vvaarroovvaannjjaa  pprraavviicc  oo

vv  dduu{{eevvnneemm  zzddrraavvjjuu  iinn  zzaaggoovvoo

PPrrooggrraammii  ddeessttiiggmmaattiizzaacciijjee  iinn
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aabbiilliittaacciijjee

lloovvnneeggaa  uussppoossaabblljjaannjjaa

sseebb  ss  ttee`̀aavvaammii  

oorrnnii{{ttvvoo

nn  pprreevveennttiivvnnoo  ddeelloo
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OOrrggaanniiggrraamm  zzddrruu`̀eennjjaa

^LANI / 

ZBOR PO

SKUP[

PREDSEDNIK ZDRU@ENJA

SVETOVALNI ORGANI

SVET UPORABNIKOV

FORUM SVOJCEV

PROGRAMSKI ODBOR

^ASTNO RAZSODI[^E
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^LANICE

ODRU@NIC

[^INA

NADZORNI ODBOR

IZVR[NI ODBOR

STROKOVNA SLU@BA

[ENTOVE PRAVNE OSEBE

• [[EENNTTPPRRIIMMAA – Zavod za svetovanje, 

usposabljanje in rehabilitacijo invalidov

• DDOOBBRROOVVIITTAA  PPLLUUSS,,  dd..  oo..  oo.. – Dru`ba za 

usposabljanje in zaposlovanje invalidov

• Zaposlitveni center DDOOBBRROO[[IINN,,  dd..  oo..  oo..

• PPRREEMMIIKKII – Zavod za svetovanje, promocijo 

in razvoj dostopnega turizma, Ljubljana

• Zaposlitveni center ZZaavvoodd  DDLLAANN,, Maribor

• KKAARRSSOO zaposlitveni center d. o. o.

• ZZaavvoodd [[EENNTTPPLLAAVV@@  Zaposlitveni center
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PPrreeddssttaavviitteevv  ssttrrookkoovvnnee  sslluu`̀bbee
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SSrree~~aannjjee vv  ddnneevvnneemm  cceennttrruu  [[eenntt  LLjjuubblljjaannaa

V petek, 25. marca 2011, smo se v prostorih dnevnega centra [ENT Ljubljana sre~ali s predstavnico
hrva{ke nevladne organizacije s podro~ja du{evnega zdravja Radmilo Stojanovi} Babi} ter z Zsoltom
Bugarskim in Jodee Bugarski z univerze v Budimpe{ti. Gospa Babi} je vodja programa stanovanjskih
skupin za osebe s te`avami v du{evnem zdravju v organizaciji Udruga za psihosocijalnu pomo} Susret iz
Zagreba. Zsolt Bugarski, ki kot svetovalec `e nekaj let sodeluje z organizacijo Susret, je profesor na uni-
verzi v Budimpe{ti (ELTE Univesity, Faculty of Social Sciences), gospa Bugarski pa skrbi za koordinaci-
jo projekta, ki ga izvajajo na univerzi. S [ENT-a so se z gosti pogovarjali izvr{ni direktor mag. Nace
Kova~, strokovna direktorica [pela Zgonc in direktorica zavoda Premiki Dolores Kores. Beseda je tekla
o sistemskih mo`nostih in pomanjkljivostih sektorja nevladnih organizacij na podro~ju du{evnega zdrav-
ja v Sloveniji in sosednjih dr`avah, o mo`nostih in virih financiranja, [ENT-ovih programih - zlasti o pro-
gramu stanovanjskih skupin in programih zaposlovanja ter socialnem podjetni{tvu, kar je goste najbolj
zanimalo. Glavna ugotovitev sre~anja je bila izra`ena potreba po tesnej{em povezovanju ter izmenjavi
izku{enj med organizacijami in `elja, da se to v bodo~e uresni~i v najve~ji mo`ni meri s skupnim ciljem
okrepitve nevladnega sektorja v primerjavi z javnimi slu`bami.

Pogovor v sejni sobi, foto Barbara Dolni~ar
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OOkkrrooggllaa  mmiizzaa  SSee  ggllaass  zzaaggoovvoorrnniikkoovv  ssllii{{ii??  

V sredo, 18. maja 2011 smo v avditoriju Centra Evropa organizirali okroglo mizo z naslovom Se glas
zagovornikov sli{i? 
Zagovorni{tvo je potrebno postaviti v zakonske okvire, da bi lahko razli~ni zagovorniki oziroma
zastopniki pravic delovali neodvisno, njihovo delo pa bi bilo v najve~ji mo`ni meri u~inkovito.
Nevladne organizacije so uspe{ne pri informiranju o vrstah pomo~i, ki jih nudijo razli~ni zagovorni-
ki, saj jim ljudje zaupajo.
V kolik{ni meri in kdaj se lahko obrnemo po pomo~ zagovornika so na okrogli mizi razpravljali dr.
Zdenka ^eba{ek Travnik, varuhinja ~lovekovih pravic, Bo{tjan Vernik [etinc, zagovornik na~ela
enakosti iz Urada Vlade RS za enake mo`nosti, mag. Edo P. Belak, predsednik zdru`enja [ENT in
zastopnik pravic oseb s te`avami v du{evnem zdravju, Andreja [tepec, predsednica Sveta uporab-
nikov [ENT in zagovornica oseb s te`avami v du{evnem zdravju, Jerneja Munc, zagovornica social-
nega varstva iz psihosocialne svetovalnice Akcija!, Romana Vidovi~, vodja skupin za samozagov-
orni{tvo ljudi z motnjami v du{evnem razvoju v zavodu Dornava, in Ana Canjko, vodja projekta
Prostovoljska pomo~ osebam z demenco RESje iz Zveze dru{tev upokojencev Slovenije.
Glavne ugotovitve okrogle mize je ob koncu povzel izvr{ni direktor [ENT-a mag. Nace Kova~.
Zagovorni{tvo je potrebno postaviti v jasne sistemske okvire in posledi~no zagotoviti prenos ve~jih
pristojnosti na posamezne zagovornike. Kova~ se strinja s pobudo zagovornika enakosti, ki pravi,
da pri vsem tem pomembno nalogo opravijo nevladne organizacije.

Moderator mag. Nace Kova~ in govorci, foto Silvia Tav~ar
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PPoossvveett KKaajj   ppoonnuujjaa  [[eenntt  nnaa  NNoottrraannjjsskkeemm

[ENT, Slovensko zdru`enje za du{evno zdravje, je v ~etrtek, 23. junija, ob 10. uri organiziral posvet
z naslovom Kaj ponuja [ENT na Notranjskem. Posvet je potekal v Kulturnem domu v Postojni in je
bil namenjen seznanitvi strokovne javnosti in predstavnikov lokalnih skupnosti z vsebino pro-
gramov, namenjenih osebam s te`avami v du{evnem zdravju, ki jih [ENT uvaja na podro~je
Notranjsko-kra{ke regije, in sicer programe Sredi{~e za psihosocialno rehabilitacijo, Socialna vklju-
~enost in Zaposlitvena rehabilitacija ter zaposlitveni center Karso, d. o. o.
Na posvetu so sodelovali Tina Nanut, strokovna vodja programa Sredi{~e za PSR; Lea Jaki~ Hiti iz [ent-
prime, strokovna vodja zaposlitvene rehabilitacije; Peter Svetina, direktor Zaposlitvenega centra
Karso, d. o. o.; ter Sa{ka @nidarc, strokovna vodja programa zaposlovanja in delovnega usposabljanja.
Posveta so se udele`ili predstavniki CSD-jev Cerknica in Postojna, ob~ine Cerknica, psihiatrinja
Mirjana Damej, dr. med., predstavniki ZRSZ Cerknica in Postojna, predstavnica [entprime ter nov-
inarki Dela in Primorskih novic, pogre{ali pa smo predvsem predstavnike doma~e lokalne skupnosti.
[ENT je namre~ v Postojni s 1. junijem 2011 za~el izvajati program Sredi{~e za psihosocialno reha-
bilitacijo. Gre za nekak{en predhodnik programa dnevni center v nekoliko okrnjeni obliki.
Trenutno program poteka v prostorih Ljudske univerze Postojna oziroma zavoda Znanje na Ljubljan-
ski ul. 2, kjer lahko najdete tudi vse podrobnej{e informacije o samih vsebinah programov ter tudi
urnik izvajanja posameznih dejavnosti.
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OObbiisskk iizz  VVeelliikkee  BBrriittaanniijjee

V ~etrtek, 9. junija 2011, smo se predstavniki [ENT-a sre~ali z Liso Mussewhite, medicinsko sestro iz
Velike Britanije, ki jo je v okviru evropskega programa HOPE (http://www.hope.be/) gostil Univer-
zitetni klini~ni center Ljubljana.
Odzvali smo se povabilu Simone Virant iz Slu`be za zagotavljanje sistema kakovosti in varnosti na
UKC Ljubljana, ki je program obiska tudi pripravila in izmed nevladnih organizacij na podro~ju
du{evnega zdravja izbrala [ENT. Ob skoraj {tiritedenskem obisku v Sloveniji je Lisa namre~ pridobi-
vala informacije o sistemu slovenskega zdravstva in socialnega varstva, ki jih bo drugim udele`en-
cem, vklju~enim v program, predstavila na zaklju~ni konferenci na Finskem.
V okviru obiska v Sloveniji si je ogledala tudi javne institucije, ki delujejo na podro~ju skrbi za osebe
z motnjo v du{evnem razvoju, ter nekatere nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z ljudmi, ki imajo
tako zdravstvene kot psihosocialne te`ave. 
Ob obisku smo ji predstavili programe [ENT-a, iskali podobnosti in razlike v razmerah na podro~ju
du{evnega zdravja v obeh dr`avah ter se dogovorili o mo`nem sodelovanju v bodo~e. 

Sre~anje, foto Barbara Dolni~ar



“
2255PORO^ILO O DELU [[EENNTT, 2011

PPoolleettnnii   ttaabboorr  nnaa  PPoohhoorrjjuu  22001111

Tabora na mariborskem Pohorju, ki je potekal od 22. do 26. avgu-
sta 2011 v okviru Centra za du{evno zdravje v skupnosti Dolenj-
ske regije, enota Ko~evje, se je udele`ilo 9 uporabnikov in 7 upo-
rabnic, skupaj torej 16 oseb s te`avami v du{evnem zdravju iz vse
Slovenije. Spremljali so jih strokovna delavka Margerita Humar,
Zvonka Klobu~ar – mentorica – ter Sa{o @itnik – spremljevalec. 
Tabor je bil strokovno voden po vnaprej pripravljenem progra-
mu. Tematsko je bil razdeljen na {portno-rekreativne in ustvar-
jalne dejavnosti. [portne dejavnosti smo prilagodili fizi~nim spo-
sobnostim udele`encev. Z jutranjo telovadbo, pohodi v naravi ter
igranjem dru`abnih {portnih iger smo posameznike motivirali v
skrb za zdravo `ivljenje. 
Del ~asa na taboru je bil namenjen ustvarjalnim delavnicam. Pou-
darek je bil na grajenju zaupanja udele`encev v lastne spretnosti
in sposobnosti. 

Poleg prosto~asnih in {portnih aktivnosti so bili ve~eri namenjeni psihosocialni rehabilitaciji (socialne igre,
komunikacija, igre brez meja …), s katero so se udele`enci u~ili sodelovanja, komunikacije ob tekmovan-
ju z drugimi, prena{anje poraza, zavrnitve. 
Tabor se je odvijal v Andrejevem domu – Pajk na Slivni{kem Pohorju, ki le`i odmaknjen od ceste v neokr-
njeni naravi ter ponuja poleg le`i{~ in prehrane tudi velik vrt z razli~nimi igrali ter ve~namensko sobo za
dru`enje. 
Namen tabora je bila krepitev in {irjenje socialne mre`e, zadovoljstvo uporabnika, krepitev mo~i uporab-
nika za skrb zase in za lastno zdravje, zvi{anje samopodobe, samozavesti, kakovostno pre`ivljanje proste-
ga ~asa. Varnost uporabnika je bila dose`ena, kar dokazujejo tudi izpovedi udele`encev tabora.
Tabor je bil izpeljan v lepem vremenu, kar nam je omogo~ilo, da smo izkoristili vse dneve za pohode v
neokrnjeni naravi ter ostale aktivnosti. Vsi udele`enci so bogatej{i za nekaj novih izku{enj, pa naj bo to
ustvarjanje pristnej{ega stika z naravo, u~enje socialnih ve{~in skozi igro, skrb za zdravo `ivljenje, pa tudi
za nova poznanstva in prijateljstva. Vzdu{je na taboru je bilo odli~no in po mnenju vseh se je izkazal za
koristnega ter prijetnega. In ne nazadnje – uporabniki so bogatej{i za nekaj lepih nepozabnih spominov.

Meni osebno so bili v{e~ pohodi po Pohorju: prijetno dru`enje z dobro

dru`bo in lepimi trenutki v lepem okolju. Nepozabno … Drugo leto pa 

na morje. Izola, Debeli rti~. Prosim, ~e nam omogo~ite poletni tabor. 

Lep pozdrav, Zoran Gol~man”

Bilo je lepo, le prehitro je minilo. Pravi dopust, odklop od vsakdanjih

skrbi, v nekaterih trenutkih tudi preve~ spro{~en, vrnitev v otro{ke ~ase.

Od tu se bom vrnil domov du{evno bogatej{i. Anonimen

Dobila sem spodbudo za nadaljnjo fizi~no aktivnost. Irena Fras

Kreativna delavnica izdelovanja mandal, 
foto Margerita Humar

”
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FFeessttiivvaall  LLUUPPAA

V okviru festivala nevladnih organizacij LUPA je v ~etrtek, 15. septembra 2011, potekal bazar nevladnih
organizacij na Pre{ernovem trgu in v neposredni okolici. 
Na bazarju se je predstavilo preko 130 organizacij, med njimi tudi [ENT. Letos so nas zastopali [entovci
iz Ko~evja, ki so na stojnici prodajali svoje izdelke, informirali mimoido~e o delu [ENT-a ter k sodelo-
vanju vabili nove prostovoljce. S tem namenom so po prizori{~u delili letake, ki vabijo mlade in druge
zainteresirane, da se kot prostovoljci pridru`ijo [ENT-u in del svojega ~asa namenijo drugemu. ^as je
hitro minil in [entovci so si dan popestrili tudi z ogledom dogajanja na glavnem odru. 

Pogovor z mimoido~im, foto Barbara Dolni~ar
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[[eennttoovvccii   OO  uuppoorraabbii   iinnffoorrmmaaccii jjsskkiihh  tteehhnnoollooggiijj

Kombinacija klasi~nega – osebnega – pristopa in

uporaba pripomo~kov nove informacijske

tehnologije bi lahko bistveno zmanj{ala stro{ke

zdravljenja in rehabilitacije ter vplivala na bolj{o

kakovost storitev in njihovo ve~jo dostopnost.

Od 27. do 29. septembra je v Cankarjevem domu potekal Festival za tretje `ivljenjsko obdobje, in
sicer `e enajsti po vrsti. V sredo, 28. septembra, so na prireditvi sodelovali tudi predstavniki [ENT-a, v
pogovoru o uporabi informacijske tehnologije pri delu z osebami s te`avami v du{evnem zdravju. 
Pogovor je moderiral Drago Rudel, predstavnik MKS elektronski sistemi, d. o. o., kot gosti pa so
sodelovali mag. Nace Kova~, izvr{ni direktor zdru`enja [ENT, Andreja [tepec, predsednica Sveta
uporabnikov [ENT, ter psihiatrinja doc. dr. Vesna [vab. Gosti so poudarili naklonjenost k novim
tehnologijam pri delu v zdru`enju [ENT oziroma pri delu z osebami s te`avami v du{evnem zdravju
nasploh, vendar ob upo{tevanju dejstva, da je izrednega pomena tudi oseben pogovor oziroma
pristop. Kombinacija obojega bi torej po mnenju govorcev lahko bistveno zmanj{ala stro{ke zdrav-
ljenja in rehabilitacije ter vplivala na bolj{o kakovost storitev in njihovo ve~jo dostopnost.
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OOttvvoorriitteevv  ddnneevvnneeggaa  cceennttrraa [[eenntt  RRaaddlljjee  oobb  DDrraavvii  

V torek, 27. septembra 2011, je v Radljah ob Dravi potekala otvoritev dnevnega centra. 
Na prireditev, ki se je pri~ela ob 13.00 uri, smo povabili lokalna dru{tva, Center za socialno delo Radlje
ob Dravi, sosednje ob~ine, Dom Hmelina Radlje, knji`nico Radlje, Ozaro Slovenj Gradec, koordinatorko
obravnave v skupnosti, Zavod za zaposlovanje Radlje ob Dravi, VDC Muta, UKC Maribor, Center za reha-
bilitacijo invalidov Koro{ke. Udele`ba je presegla na{a pri~akovanja.
Dogodek je vodil predsednik zdru`enja mag. Edo P. Belak, nato sta strokovna direktorica [pela Zgonc
in koordinatorka zaposlitvenih programov Sa{ka @nidarc predstavili programe dnevnih centrov ter so-
cialne vklju~enosti, ki jih izvajamo v okviru centrov za du{evno zdravje v skupnosti.
Predstavili sta se tudi Fanika Lon~ar, vodja CDZS Koro{ko-[ale{ke regije ter Larisa Safran, ki vodi dnevni
center v Radljah. Ob koncu je nekaj besed povedal {e izvr{ni direktor mag. Nace Kova~.
Po uradnem delu so si gostje ogledali prostore, ki so na voljo na{im obiskovalcem in v katerih se lahko
udele`ujejo skupinskih dejavnosti ter se dru`ijo. Ob prijetnem klepetu so se tudi posladkali in od`ejali.
Prav vsi so izrazili zadovoljstvo nad odprtjem dnevnega centra na tem delu Koro{ke, saj smo s tem na{e
storitve pribli`ali ljudem, ki imajo te`ave v du{evnem zdravju in te storitve nujno potrebujejo, pa so jim
bile do sedaj te`je dostopne zaradi precej{nje oddaljenosti od ve~jih sredi{~. Posebej navdu{eni so bili
nad urejenostjo prostorov, saj je bila to prej stara stavba, ki je sedaj popolnoma prenovljena in tudi na
pogled lepa.
Ob zaklju~ku predstavitve smo prejeli tudi darilo ZIP centra, d. o. o. (center za rehabilitacijo invalidov
Koro{ke), ki smo ga posebej veseli.

Otvoritev DC Radlje ob Dravi, foto Larisa Safran



10 oktober – 
svetovni dan
du{evnega
zdravja
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ZZEELLEENNAA  PPEENNTTLLJJAA IINN  AAKKCCIIJJAA  

VVSSAAKK  33..   SSLLOOVVEENNEECC  ––  PPRREEPPRREE~~IIMMOO!!

V znak solidarnosti in preventive ter v opozorilo na probleme oseb s te`avami v
du{evnem zdravju smo za svetovni dan du{evnega zdravja, 10. oktobra,  posku-
{ali vso Slovenijo preplaviti z zelenimi pentljami in se vsaj za en dan posvetiti
drug drugemu in na{emu du{evnemu zdravju. 
Na [ENT-u smo se letos odlo~ili pripraviti vseslovensko akcijo, ki smo jo
poimenovali VSAK 3. SLOVENEC – PREPRE^IMO!
Akcija je vsebovala podeljevanje zelenih pentelj, ki simbolizirajo du{evno
zdravje in skrb za preventivo. Poleg tega smo razdeljevali tudi svin~nike
z napisi, ki so opozarjali na pere~e probleme na podro~ju du{evnega
zdravja v slovenskem prostoru. 
Opozarjali smo na:
• pogostost du{evnih motenj v Sloveniji; 
• slabo urejenost stanovanjskih razmer in nemo`nosti za pridobitev lastnega socialnega stanovan-

ja za osebe s te`avami v du{evnem zdravju;
• nedostopnost oziroma neenakomerno dostopnost do psihiatri~nih storitev;
• nizko stopnjo zaposlenosti med osebami s te`avami v du{evnem zdravju kljub dejstvu, da velika

ve~ina `eli delati;
• rev{~ino, s katero se velikokrat sre~ujejo osebe s te`avami v du{evnem zdravju, ter
• socialno izklju~enost, ki jo, kljub akcijam osve{~anja in vse ve~ji informiranosti javnosti, na svoji

ko`i osebe s te`avami v du{evnem zdravju {e vedno prepogosto ob~utijo. 

Hkrati smo poudarjali, da te`ave v du{evnem zdravju lahko prizadenejo vsakega izmed nas! In
da je na{a skupna odgovornost, da to prepre~imo. 

V [ENT-ovih enotah po Sloveniji smo na dan du{evnega zdravja zato priredili dneve odprtih vrat,
promocijske stojnice ter v znak solidarnosti, prevzemanja skupne odgovornosti za dobrobit vseh in
za ozave{~anje delili simbolne zelene pentlje ter svin~nike s slogani. 
V elektronski obliki smo pentlje poslali {ir{i javnosti in vsak si je lahko izrezal svojo ter si jo v znak
solidarnosti pripel na ra~unalnik, obleko, torbico ipd. Z njimi smo posku{ali preplaviti vso Slovenijo
in se vsaj za en dan posvetiti drug drugemu in na{emu du{evnemu zdravju. V posameznih [ENT-
ovih enotah se je dogajalo marsikaj, vtise si preberite v slede~ih zapisih. 
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10 oktober –
svetovni dan
du{evnega
zdravja

Dnevni center [ENT Ljubljana

To je bil tudi dan, ki je pokazal, da veliki ve~ini sploh ni mar, da obstaja problem, ki zadeva sicer vsakega
sedmega Slovenca; mnogi med njimi so s te`avami v du{evnem zdravju celo trajno zaznamovani. 
Pa morda ne toliko s samo boleznijo, ~e tako re~emo, kot s pojmovanjem dru`be in posameznih ljudi,
za katere je to tabu tema, ki jo odrivajo na stran ali celo take ljudi getizirajo v posamezne bolj ali manj
zaprte skupine, ki potem nimajo dosti skupnega z "normalnim" svetom: Nekaj je narobe z njimi, naj so
tam. Bojijo se jih.
Pa se nas je res potrebno bati? Nas je res treba odrivati na rob? Ne, pravzaprav je to strah, da se tudi sami
ne znajdejo "na oni strani zavese".

Lojze Smole

Polepimo svet! Foto Alenka Robi~
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Dnevni center Radlje ob Dravi

Na dan du{evnega zdravja smo narezali pentlje in po{tar nam je prinesel zlo`enke [ENT-a, ki sva jih z
Darkom {la delit v center in ogovarjat ljudi. Prvo zlo`enko sem dal sosedi iz bloka, ki sem jo sre~al na
trgu. Hotela mi jo je pla~ati, pa sem humanitarno to ponudbo zavrnil. Zlo`enke sva delila tudi po frizer-
skih lokalih in drugod. Dal sem jo celo lepo oble~eni dami v srednjih letih, ko je ~akala na avtobus.
Ostale zlo`enke sva z Darkom razdelila pred po{to v Radljah in pred banko. 
Zelo dobro je, da psihi~nega pritiska ne skriva{ vase, ampak se pravi ~as zaupa{ nekomu, da te ne popel-
je {e globlje. Imam to izku{njo in ne silim ter se ne vpletam v kak{ne igrice, pitje alkohola in podobno. 

Vasilij Dietner

Dnevni center [ENT Ko~evje

Priprave na ta dan so se pri~ele `e teden dni
prej, ko smo v dnevnem centru izdelovali ze-
lene pentlje skupaj z udele`enci programa,
ki smo jih potem delili na informativni stojni-
ci in podali izjavo za radio o dogodkih, ki so
potekali 10. oktobra 2011 v centru mesta
Ko~evje. Stojnica brez na{ih zvestih prosto-
voljcev ne bi bila mogo~a. 
V sklopu dneva du{evnega zdravja smo 21.
oktobra 2011 v sodelovanju z lokalnim
radiem Univox organizirali oddajo Du{evna

bolezen in stigma, v okviru katere je bila
~astna gostja dr. Vesna [vab. V samem centru
pa smo za uporabnike pripravili delavnico

Kaj lahko sami naredimo za izbolj{anje du{evnega zdravja in kako si lahko pomagamo, kadar

se nam zdravstveno stanje poslab{a.

Tatjana Romih

10 oktober –
svetovni dan
du{evnega
zdravja

Na{i zvesti prostovoljci, foto Tatjana Romih
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Dnevni center Nova Gorica

Ob svetovnem dnevu du{evnega zdravja smo v petek, 7. oktobra, v dvorcu Coronini v [empetru pri
Gorici odprli razstavo umetni{kih del na{ih uporabnikov. Razstava z naslovom Vsak 3. Slovenec …

prepre~imo je potekala do 18. novembra. V ponedeljek, 10. oktobra, pa smo imeli promocijsko sto-
jnico na Bevkovem trgu v Novi Gorici, kjer smo mimoido~im delili zelene pentlje ter svin~nike.

Margerita Humar

Stojnica pred MONG, foto Adriana U{aj

Umetni{ka dela, foto Adriana U{aj

10 oktober –
svetovni dan
du{evnega
zdravja
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Dnevni center [ENT CELEIA Celje

V ponedeljek, 10. oktobra 2011, smo se ~lani [ENT-a Celeia zbrali v dnevnem centru.
Ob 10. uri je bila proslava. Na za~etku proslave nas je nagovorila vodja CDZS Savinjske regije Mateja
Alegro. Nato so Aljo{a, Nina Marina in Matja` recitirali pesmi, ki so jih ustvarili sami, Klavdija pa nam je
lepo zapela. Na koncu smo vsi skupaj zapeli Kek~evo pesem in pesem Ko si sre~en. 
Ob tej prilo`nosti je bil v dnevnem centru dan odprtih vrat. Obiskali so nas prijatelji in sorodniki.
Nato nas je {est [entovcev od{lo na celjske ulice, kjer smo mimoido~e seznanjali o svetovnem dnevu
du{evnega zdravja in delili zlo`enke, kemi~ne svin~nike ter zelene pentlje – znak za du{evno zdravje.
Bil je lep in produktiven dan, kakr{nih si [entovci {e `elimo.

Ivica Trafela

Nastopajo~i na recitalu, foto Mateja Alegro

10 oktober –
svetovni dan
du{evnega
zdravja

Dnevni center [ENTGOR Radovljica

V [ENTGOR-u v Radovljici smo
10. oktobra obele`ili svetovni
dan du{evnega zdravja in leto-
{nje leto prostovoljstva, ki ga je
razglasila Evropska unija in po-
teka pod geslom Bodi prosto-

voljec, spreminjaj svet!. Pripra-
vili smo kulturni program, kraj{i
nagovor za prostovoljce, ki so-
delujejo v na{em programu psi-
hosocialne rehabilitacije, in jim
podelili lectova srca, ki so jih
zanje naredili na{i uporabniki v
okviru sodelovanja v Lectar-
jevem projektu v Radovljici. 

Marija Zupanc podeli nagrado prostovoljki Miji Brak, foto Valerija Ker{i~
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Dnevni  center [ENTKNAP Trbovlje

10. oktober je na{ dan – dan du{evnega zdravja. Dan nas, du{evnih bolnikov. V teh dneh je namenjena
malo ve~ja pozornost nam, na{i bolezni in vsemu, kar je povezano z nami, ki imamo te`ave v du{evnem
zdravju. Vsepovsod po medijih smo bili videni in sli{ani na tak ali druga~en na~in. 
Tudi v [ENTKNAP-u smo se pripravili na ta dogodek. Za~etek je bil ob 10. uri. Za uvod je Rebeka Novak
pozdravila vse prisotne, nato sem prebral nekaj svojih misli o tem dnevu. Tudi Desa je pripravila sestavek
o svoji izku{nji in moram re~i, da sva se oba dotaknila iste to~ke. To je, da smo {e vedno stigmatizirani,
~eprav ne ve~ tako, kakor pred nekaj leti. Svoj pogled o problematiki du{evnega zdravja je delil z nami in
bil zelo prepri~ljiv tudi predsednik [ENT-a, mag. Edo P. Belak, Bojan pa je prebral, kako deluje program
socialne vklju~enosti. Nato je nastopal Stanko, ki je zopet blestel na igranju njemu priljubljenega instru-
menta – orglice. Po Stankovemu nastopu pa smo [entovci zapeli nekaj pesmi, ob katerih so se nam
pridru`ili {tevilni gostje treh zasavskih ob~in: svojci, predstavniki medijev, institucij in dru{tev.
Ves dogodek je snemala tudi lokalna televizija ETV, Rebeka pa se je dogovorila z novinarko radia Kum
za intervju, ki je bil na sporedu naslednji torek.
Dru`enje je trajalo {e kar nekaj ~asa. Vsem gostom smo razdelili tudi pentlje in svin~nike z destigmati-
zacijskimi napisi. Tako smo se pogovarjali z gosti, odgovarjali na njihova vpra{anja in bilo nam je prav
prijetno. Nekateri od gostov so bili {e posebej navdu{eni nad nami in na{im delom v dnevnem centru in
mislim, da je v Zasavju zopet malo padla stigma o du{evni bolezni.

Repat Dolenc

Stanko je zaigral na orglice, foto Nika Nedeljko

10 oktober –
svetovni dan
du{evnega
zdravja
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Enota Postojna,   Sredi{~e za 

psihosocialno rehabil itacijo

Letos smo v Postojni ob dnevu du{evnega zdravja, skupaj z dru{tvom Vezi, [ENTPRIMO in [ENT
Postojna, na stojnici v sredi{~u mesta mimoido~im delili informativne letake, publikacije in zelene pentl-
je, ki simbolizirajo du{evno zdravje. 
Opozarjali smo na dejstva, pred katerimi si {e vedno vse ve~ ljudi zatiska o~i. V torek, 11. oktobra, pa je
[ENT Postojna organiziral izobra`evalno in svetovalno predavanje z naslovom Skrb za du{evno zdrav-

je v lokalnem okolju. Po uvodni predstavitvi [ENT-a v Postojni smo z velikim zanimanjem poslu{ali dr.
Vesno [vab, ki {e vedno meni, da je na podro~ju du{evnega zdravja in skrbi za osebe v du{evnih stiskah
premalo storjeno, predvsem zaradi stigme, ki je posledica nerazumevanja te problematike. Dr. [vabova
navaja, da je danes zaradi nezmo`nosti realizacije samega sebe in lastnih ciljev vse ve~ du{evnih stisk.
Kot posledica vse pogostej{ih stresnih situacij se te`ave v du{evnem zdravju iz dneva v dan ve~ajo. Po
njenem mnenju potrebuje pomo~ na tem podro~ju vsaj 5 % ljudi. Za bolj{e sodelovanje in nudenje
ustrezne pomo~i osebam s te`avami v du{evnem zdravju pa je poudarila pomen medsebojnega sodelo-
vanja. [ENT Postojna se je ob dnevu du{evnega zdravja odzval tudi povabilu na proslavo dru{tva Vezi in
SVZ Dutovlje v Kosovelovem domu v Se`ani.

Anamarija Samec

Na stojnici – [ent Postojna, [entprima in dru{tvo Vezi, foto anonimen 

10 oktober –
svetovni dan
du{evnega
zdravja
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Stanovanjska skupina Brod

Glede na to, da se je bli`alo prvo leto na{ega bivanja v stanovanjski skupini Brod in da je bil pred vrati
svetovni dan du{evnega zdravja, smo si v stanovanjski skupini Brod zamislili dan odprtih vrat – dru`enje
ob kavici in pecivu. 
Na obisk so pri{li stanovalci iz Novega polja in Kamnika v spremstvu mentorice Barbare Bajc. Na veliko
presene~enje sta prvi~ obiskala to enoto tudi Zmago in Alenka, zaposlena v ljubljanskem dnevnem centru.
Da je bilo vzdu{je res prijetno in jesensko, smo spekli jabol~ni zavitek, ob prihodu pa smo pekli kostanj,
pili kavico, doma~i ~aj in jabol~nik ter glodali doma~e orehe. Prostore smo primerno ogreli, saj je zunaj
mo~no padal de`, jih pospravili in okrasili z jesenskimi dekoracijami. 
Vsi obiskovalci so bili z na{o pogostitvijo in dru`enjem zadovoljni in tudi ~as nam je hitreje minil. 
Prav vsem je bilo {e posebno v{e~ vabilo in na njem zapisana pesem Toneta Pav~ka.
[e nekaj izjav stanovalcev: 
Imeli smo se lepo; Veseli smo bili obiskov in veseli smo, da jim je bil pe~en kostanj in jabol~ni

zavitek, ki smo ga skupaj pripravili, v{e~; Vsi obiskovalci so bili zadovoljni z na{o postre`bo,

Zmago je na svoji skupini pohvalil na{ dogodek ob prazniku.

Maru{a Binder Lesar in 

stanovalci T. M., I. J. in [. A.
10 oktober –
svetovni dan
du{evnega
zdravja



3377PORO^ILO O DELU [[EENNTT, 2011

IInnoovvaattiivvnnoosstt vv  ssoocciiaallnnii   eekkoonnoommiijj ii

V petek, 14. oktobra 2011, je v hotelu MONS potekala mednarodna konferenca 2. dnevi socialne

ekonomije – financiranje in konkuren~nost socialne ekonomije, katere organizatorji so bili SKUP
– Skupnost privatnih zavodov, [ENT – Slovensko zdru`enje za du{evno zdravje, Dobra borza ter
Premiki – zavod za svetovanje, promocijo in razvoj dostopnega turizma. Konferenca se je uradno
za~ela `e dan prej z otvoritvijo novih prostorov zavoda Premiki.
Konference se je udele`ilo 63 udele`encev in udele`enk. Po vsebini je bila nadaljevanje mednarodne
konference, ki je potekala lansko leto oktobra. V letu 2011 so bile teme osredoto~ene na inovativno
financiranje socialne ekonomije, inovativne primere praks financiranja, pomen konkuren~nosti za
socialno ekonomijo ter socialno ekonomijo v turizmu s poudarkom na dostopnosti.
Strokovnjaki, ki so sodelovali v razpravi, so pri{li s Finske, iz Italije, Velike Britanije in Slovenije. Prin-
cip Zaokro`imo na dobro, spletna trgovina Brez dobi~ka, ki izkupi~ek namenja za zaposlovanje
ranljivih dru`benih skupin, mikrokrediti in zadru`na hranilnica NVO je le nekaj primerov inova-
tivnosti na podro~ju socialne ekonomije, ki se uvajajo tudi `e v Sloveniji.  

Udele`enci, foto Nace Kova~

Konferenco so podprli:

Organizatorji:
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OOttvvoorriitteevv  PPRREEMMIIKKOOVV  ––  zzaavvooddaa  zzaa  ssvveettoovvaannjjee,,

rraazzvvoojj  iinn  pprroommoocciijjoo  ddoossttooppnneeggaa  ttuurriizzmmaa

Zavod Premiki, v okviru katerega deluje tudi prva turisti~na agencija za dostopni turizem v Sloveniji,
je socialno podjetje in je rezultat projektov, ki so se izvajali v okviru [ENT-a – Slovenskega zdru`enja
za du{evno zdravje. 13. oktober 2011 so odprli poslovne prostore na Kunaverjevi 4 v Ljubljani. V
okviru zavoda deluje prva turisti~na agencija za dostopni turizem v Sloveniji.
Od leta 2006 [ENT izvaja razli~ne projekte na podro~ju dostopnega turizma. Premiki – zavod za sve-
tovanje, razvoj in promocijo dostopnega turizma v Sloveniji – so nastajali v okviru mednarodnih pro-
jektov: NETMEN, E. T., ITTI in TURAG4ALL, ki so financirani iz sredstev Evropske unije, programa
EGP, Norve{kega finan~nega mehanizma in prora~una Republike Slovenije. 
V projektih, katerih rezultati se zrcalijo in uporabljajo v zavodu Premiki, ki deluje kot socialno pod-
jetje, smo vseskozi strmeli k razvoju dostopnega turizma v Sloveniji, hkrati pa aktivno vklju~evali
kon~ne uporabnike dostopnega turizma.

Dolores Kores, foto Matic [ubelj
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ZZnnaannii zzaa  RREE::GGEENNEERRAACCIIJJOO!!

Mojca Mavec o akciji, foto Markacija

V sklopu Re:generacije so se 14. decembra 2012 v Hostlu Celica zbrali znani slovenski obrazi in
podprli humanitarno in ekolo{ko akcijo, ki se s Primorske vse bolj {iri po celotni Sloveniji. Mojca
Mavec, Borut Marolt, Rok Ku`el, Manja Ple{nar, Andrea Effe, Lorella Flego, Hannah Mancini, Jasmina
Jamnik in {tevilni drugi so darovali svoje obleke, ki jih bodo mladi modni oblikovalci iz Atelierja
Indevine predelali, ob spomladanskem zaklju~ku akcije pa prodali na posebni dra`bi. Izkupi~ek bo
namenjen delovanju Dru{tva za du{evno zdravje Slovenije – [ENT."Akcija se mi zdi super, saj je
potrebno ve~ govoriti o tem, koliko energije in vode se v tekstilni industriji porabi in kako lahko s
ponovno uporabo obla~il vsak prispeva k izbolj{anju na{ega okolja," je povedala Mojca Mavec, ki je
tudi sama darovala svojo obleko. 
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PPrroojjeekktt  NNiisseemm  vvee~~  ssaamm  ––  ddeellaamm  kkoott  pprroossttoovvoolljjeecc  22

Evropska unija je z namenom spod-
bujanja in ustvarjanja ugodnih pogo-
jev za prostovoljstvo ter krepitve oza-
ve{~enosti o vlogi prostovoljnega dela
leto 2011 razglasila za evropsko leto
prostovoljstva. 
[ENT se je aktivnostim v okviru leta
prostovoljstva priklju~il s projektom
Nisem ve~ sam – delam kot prosto-

voljec 2, ki je bil sofinanciran s strani
Urada Vlade RS za komuniciranje. 
Aktivnosti so bile razdeljene na pro-
mocijo, brezpla~ne delavnice za bo-
do~e prostovoljce in javni dogodek S
tekom nad stigmo. S promocijskimi
aktivnostmi v obliki stojnic, plakatov, deljenjem promocijskih letakov in delom z mediji smo poudar-
jali pomen prostovoljnega dela, pridobivali nove prostovoljce, informirali o du{evnem zdravju in
oblikah pomo~i, ki jih nudi [ENT. 
Osrednji dogodek v okviru projekta pa je bila prireditev S tekom nad stigmo, ki je potekala v petek,
3. junija 2011, v Ko~evju na mestni plo{~adi. Pridru`ilo se nam je nad 90 teka~ev vseh starosti in sku-
paj smo dokazali, da lahko sodelujemo in presegamo predsodke do du{evne bolezni in drugih ome-
jitev. Na odru so brezpla~no nastopili {tevilni glasbeniki in umetniki, na plo{~adi pa so se s stojnicami
in ustvarjalnimi delavnicami poleg [ENT-a predstavila tudi druga dru{tva iz Ko~evja in okolice. 
Z omenjenimi aktivnostmi projekta smo opozarjali na pomembnost prostovoljcev vseh generacij pri
pomo~i osebam, ki imajo dolo~ene omejitve, na potrebo po {e ve~ji solidarnosti tako na lokalni kot {ir{i
ravni. Zmanj{evali smo razlike, presegali predsodke in vplivali na ozave{~enost ljudi o du{evni bolezni.

Stojnica [ENT-a,  foto Barbara Dolni~ar 

Tek,  foto Barbara Dolni~ar 
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OObbiisskk  ppaarrttnneerrjjeevv  vv  ookkvviirruu  pprroojjeekkttaa  GGRRUUNNDDTTVVIIGG

V mesecu maju, natan~neje od 16. do 19. maja 2011, smo v centru [ENTLENT Maribor v okviru pro-
jekta Grundtvig gostili partnerje iz [panije in Velike Britanije. 
V dneh, ko so bili pri nas, smo jim prikazali in predstavili razli~ne delavnice, ki jih izvajamo v cen-
tru. Tako so si na{i gostje lahko ogledali in seveda tudi sodelovali v glasbeni delavnici Irene Hladnik
in Ane Delin ter v delavnici Samoizraz skozi glino Ane Te`ak @mavc. Tovrsten prikaz je ponudil
odli~no prilo`nost za izmenjavo razli~nih tehnik in metod dela na podro~ju glasbe in seveda s tem
tudi izmenjavo dobre prakse. Na{im gostom smo omogo~ili tudi obisk in ogled UKC Maribor, odd-
elka za psihiatrijo, kjer so nas predstojnica oddelka dr. Sa{a ^elan Stropnik in njeni strokovni sode-
lavci prijazno sprejeli in seznanili s svojim delom. Tudi tukaj so se na podlagi pogovora ustvarile
mo`nosti za nove oblike sodelovanja oddelka z institucijami, iz katerih prihajajo na{i partnerji. In
prav v tem, torej v vzpostavitvah mo`nosti za sodelovanje, je namen projekta, v katerem sodeluje-
mo. Za bolj{e razumevanje slovenskega podro~ja du{evnega zdravja in s tem hkrati zakonskih okvir-
jev, v katerih razli~ne slu`be delujemo, je predsednik [ENT-a mag. Edo P. Belak predstavil Zakon o

du{evnem zdravju, Tadeja Ka-
pun pa [ENT in na{e delo. 
Gostom smo razkazali oziroma
predstavili tudi mesto Maribor
in Pohorje, nad katerim so bili
navdu{eni. 

Delavnica Ane Te`ak @mavc Samoizraz skozi glino, foto Tadeja Kapun
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BBaarrvviittii  pprroojjeekktt  zzaa  pprriijjaatteelljjee

V novembru 2010 je [ENT
kot partner pristopil k
projektu I want to be

your friend, katerega no-
silec je bilo hrva{ko Zdru-
`enje za psihosocialno
zdravje Sto koluri. Gre za
nevladno organizacijo, nji-
hovo glavno poslanstvo
pa je pomo~ in podpora
otrokom in mladostnikom
z motnjami v razvoju in
vedenju. Projekt se je kon-
~al poleti 2011. 
Glavni cilji, ki so si jih
zastavili s projektom, so
bili predvsem prepre~e-
vanje institucionalizacije,

stigmatizacije in diskriminacije u~encev s posebnimi potrebami, promocija du{evnega zdravja in
socialnega vklju~evanja ter pove~anje mo`nosti za dosego bolj{ega {olskega uspeha pri u~encih s
posebnimi potrebami. Prav ni~ manj{e te`e pa niso imeli  tudi specifi~ni cilji projekta, kot so bili:
krepitev mo~i u~iteljev in strokovnih slu`b pri delu z u~enci s posebnimi potrebami, razvoj modela
u~enja in izobra`evanja v srednjih strokovnih {olah ter njihovo osve{~anje javnosti o potrebah
u~encev s posebnimi potrebami. Projekt je bil sestavljen iz ve~ faz in projektnih aktivnosti. Poglavit-
na vloga [ENT-a je bila izmenjava in posredovanje izku{enj, znanja in dobrih praks s podro~ja du-
{evnega zdravja in obravnave oseb s te`avami v du{evnem zdravju ter modelov obravnave u~encev
s posebnimi potrebami v srednjih strokovnih {olah v Sloveniji. Ena izmed teh aktivnosti je potekala
14. januarja 2011 v Splitu, kjer je dr. Vesna [vab predavala o zna~ilnostih posameznih motenj veden-
ja, predvsem o ADHD (primanjkljaj pozornosti in motnja hiperaktivnosti) ter poti in mo`nosti re{e-
vanja te`av u~encev z omenjeno motnjo.

Novinarska konferenca Split, Sto koluri, 14. 1. 2011, foto Petra Barbali} 
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[[eennttoovvoo  bboo`̀ii~~kkoovvaannjjee

Leto je {vignilo mimo in spet je pri{el ~as za [ENT-
ovo bo`i~kovanje. To se je letos zgodilo v sredo, 21.
decembra, ko smo se v dnevnem centru Ljubljana
zbrali [entovci z vseh vetrov – iz Ljubljane, Trbovelj,
Nove Gorice, Celja in Ajdov{~ine. 
Vseh obiskovalcev je bilo pribli`no 70. Dogodek je
slavnostno za~ela gledali{ka skupina KRTKI s pre-
mierno uprizoritvijo predstave Mavri~ni krtek, ki jo
je napisala in dramatur{ko prilagodila na{a ~lanica
Zdenka Kokotec. Vsi nastopajo~i smo bili v vlogi
igralcev prvi~ in treba je povedati, da smo se kar
dobro zna{li ter komaj ~akamo na ponovne uprizo-
ritve. Predstavi je sledil pevski zbor iz dnevnega
centra [ENT Ljubljana, predstavniki iz Kopra, Mar-
tina Po~kaj s pesmijo o ljubezni, Trbovelj~ana Stan-
ko in Tina s skladbo, zaigrano na citre in orglice,
Mojca Leban iz Nove Gorice, ki nam je zapela pe-
sem Sveta no~, ter Jo`e iz Ajdov{~ine s svojo pesmi-
jo o ljubici. Vsem nastopajo~im ~estitamo za pogum. 
Kulturnemu delu je sledila kulinari~na poslastica, {e prej pa tekmovanje za najbolj okusen in o~em
privla~en muffin. Vse udele`ene enote [ENT-a so namre~ pripravile muffine in jih ponosno prinesle
v ocenjevanje strokovni `iriji, ki se jih je, `e med preizku{anjem, dodobra najedla. No, zmago so po-
brali stanovalci iz stanovanjske skupine na Stani~evi ulici za muffine, ki so nastali izpod rok Timke.
Vsi sodelujo~i "kuharji" so dobili nagrade, zmagovalci pa tudi glavno nagrado – dva aparata za kavo,
ki nam jih je doniralo podjetje BSH Hi{ni aparati, d. o. o. 
Sledilo je razdeljevanje daril, potem pa dru`enje in pogostitev ter oku{anje zmagovalnih in drugih
muffinov. Ob obilici dobrot in slastnih picah ni nih~e ostal la~en. 
Na{e bo`i~kovanje ne bi bilo mogo~e brez pomo~i donatorjev. Vsem se ISKRENO zahvaljujemo za
pomo~ in donacije.

Izdelek iz [ENT-ove novoletne kolekcije, 
foto Rebeka Novak
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TV Slovenija, 17.02.2011

Pogovor z gosti v studiu 
o socialnem podjetni{tvu
Dolores Kores: " V [ent-u razvijamo to socialno podjetni{tvo v kakr{ni koli 
obliki, statusni, `e 15 let. Na{a prva ciljna skupina so vsekakor osebe s 
te`avami v du{evnem zdravju..."

Radio Robin, oddaja, 7.03.2011
[ent ima nove prostore 

na novi lokaciji
MARGARITA HUMAR (vodja dnevnega centra): Konec februarjasmo kon~no dobili nove prostore, nahajamo pa se na lokaciji CestaGori{ke fronte 11v [empetru pri Novi Gorici. Prostori so pre~udoviti,ve~ji in mislim, da smo re{ili marsikatero stisko s katero smo se vlanskem letu sre~evali. 

www.planet.si, 11.04. 2011

Kdo bo odgovarjal,

~e na~rt ne bo 

izpolnjen

11. 4. – "Ministrstvo za zdravje ni

upo{tevalo na{ega predloga, da bi 

ves finan~ni na~rt in mre`o ter njeno

{iritev vklju~il v predlog resolucije 

o nacionalnem programu du{evnega 

zdravja 2011-2016."
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www.sta.si, 18.05.2011
[ent: Zagovorniki pravic
posameznikov potrebujejo 
bolj{i sistemski okvir delovanja
Glas zagovornikov pravic posameznikov se prebuja in uveljavlja, 
a potrebujejo jasen sistemski okvir, ki bo dolo~il njihove dejanske
mo~i v odnosu do institucij, opozarja Nace Kova~, zakoniti 
zastopnik Slovenskega zdru`enja za du{evno zdravje ([ent). 

TV Koper, 15.04. 2011

Nisem ve~ sam, 
delam kot prostovoljec 
Letos je evropsko leto prostovoljstva. Ob dana{njem svetovnem dnevu mladih 

prostovoljcev pa je [ENT, Slovensko zdru`enje za du{evno zdravje, 

v Novi Gorici osve{~alo mimoido~e o prostovoljnem delu v njihovi 

organizaciji in projektu Nisem ve~ sam, delam kot prostovoljec. 

Primorske novice, 19.05.2011

Tudi s pismom nad ovire

V~eraj{nji dan muzejev so v parku voja{ke zgodovine

obele`ili s podpisom pisma s katerim so se zavezali, da bodo

sku{ali dostopnost ponudbe ~im bolj zagotoviti tudi osebami

z gibalnimi ovirami in s posebnimi potrebami. 

Celjan, 25.05.2011
Nisem ve~ sam,
delam kot 
prostovoljec

S takim povabilom je
Slovensko zdru`enje za
du{evno zdravje [ent, 
ki ima v Celju tudi svoj
dnevni center, pritegnilo 
k brezpla~nemu 
usposabljanju za delo 
z ljudmi z du{evno 
motnjo in njihovimi svojci. 
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Radio Slovenija 1, oddaja, 27.05.2011

Zavodu Premiki presti`na 
nagrada Zdru`enih narodov 
za dostopni turizem
Zavod Premiki, ki ga je lani ustanovilo Zdru`enje za du{evno zdravje [ent, 
si je za razvijanje dostopnega turizma pridobil leto{njo presti`no nagrado 
Zdru`enih narodov za inovativnost v turizmu.

Studio D, 06.06.2011

V ZNAK SOLIDARNOSTI SE JENA KO^EVSKE ULICE PODALO
KAR PREK 90 TEKA^EV

Slovensko zdru`enje za du{evno zdravje je v okviru projekta Nisem ve~ sam - delam kot prostovoljec 2, ki ga sofinanciraUrad Vlade RS za komuniciranje, v petek, 3.6.2011, v Ko~evjuorganiziralo prireditev S tekom nad stigmo.

Socialno 
podjetni{tvo 
se {e opoteka 
Dnevnik, 18.06.2011

V Sloveniji imamo {e vedno samo nekaj primerov
dobrih praks socialnega podjetni{tva, finan~nih
mehanizmov pa {e ne. 
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Celjan, 24.08.2011

Ponovna
sre~anja
[ENT - Slovensko zdru`e-
nje za du{evno zdravje je
organizacija, ki je namenje-
na osebam s te`avami v du-
{evnem zdravju, njihovim svoj-
cem, strokovnjakom s tega
podro~ja ter vsem ostalim,
ki se zanimajo za podro~je
du{evnega zdravja.

Primorske novice, 24.06.2011

Ko ne gre ve~
"Ko ne gre ve~, ko se vse ustavi, se pri nas
na [ENT-u javi!" je slogan Slovenskega
zdru`enja za du{evno zdravje, ki je
v~eraj predstavilo programe, namenjene
osebam s te`avami v du{evnem zdravju,
v Notranjsko-kra{ki regiji.    

www.sta.si, 30.09.2011 

Gori{ki `upani bodo darGori{ki `upani bodo darovali svojaovali svoja
obla~ila v humanitarne nameneobla~ila v humanitarne namene
Nova Gorica, 30. septembra (STA) - Novogori{ka trgovska dru`ba Manufaktura
je pripravila prvo zbiranje starih obla~il. Akcijo so pripravili ob 50-letnici dru`be, s
katerim bodo spodbujali ponovno uporabo starih obla~il, tako zbrana finan~na 
sredstva pa namenili za potrebe [enta.

Vsak sedmi 
z du{evnimi 
motnjami
Hopla, 21.10.2011

Zaradi du{evnih motenj v svetu ta hip, tako pravijo
podatki v Svetovne zdravstvene organizacije, trpi
okoli 450 milijonov ljudi.

SSvveettoovvnnii  ddaanndduu{{eevvnneeggaa  zzddrraavvjjaa
PPOOPP  TTVV,,  02.11.2012
Vsak sedmi Slovenec ima du{evno motnjo in vsaktretji jo bo imel vsaj enkrat v `ivljenju. Najpogostejeanksioznost ali depresijo. "Dobro je, ~e ima{ nekogana katerega se lahko obrne{. Da te podpira dru`ina,prijatelji. In ravno zato je pomembno, da ne skriva{"je povedala Andreja [tepec. 
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Vse izhaja iz strahu
Na [entu nudijo brezpla~no pomo~ v du{evni stiski vsem, ki se
obrnejo na njih? @alostne zgodbe imajo lahko tudi sre~en konec. 

Dolenjski list, 03.11. 2011

Radio Kranj, 12.12.2011

Mesec obdarovanj

iinn  lleeppiihh  `̀eelljjaa
December velja za mesec obdarovanj in izrekanja lepih `elja.

Za socialno {ibkej{e dru`ine pa je lahko december tudi mesec

velikih stisk s katerimi se zaradi gospodarske krize soo~a vse

ve~ ljudi. Stiske ljudi `elijo vsaj deloma omiliti {tevilne

dobrodelne akcije, ki v tem ~asu potekajo po Slovenji. 

Tako bodo v sredo v ljubljanski Celici preoblikovali 

podarjene obleke znanih osebnosti in jih prodali na 

dra`bi, ter izkupi~ek namenili dru{tvu [ent. 

www.dnevnik.si, 05.12.2011

S shizofrenijo lahko sobivamo 
Lidija Mari~i~ je ena redkih bolnikov s shizofrenijo,
ki svoje bolezni ne skrivajo in o njej tudi javno 
spregovorijo. Tako je `ivljenje s to boleznijo
nedavno predstavila tudi na Forumu svojcev pri
Slovenskem zdru`enju za du{evno zdravje [ENT. 
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Pod vodstvom mentorjev v
posameznih enotah [ENT-a 
nastajajo izpod rok na{ih
~lanov razli~ni izdelki. 
S tem vzpodbujamo njihov 
osebnostni razvoj ter 
pridobivanje novih
prakti~nih ve{~in 
za vsakdan. 

Ve~ na www.sent.si 
(galerija izdelkov [ENT-a)
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V barve zaljubljen…. in lepe oblike;
ustvarjati z njimi
je u`itek, ki pelje naprej po poti
odkrivanja in spoznavanja
govorice barv in oblik,
ne le zunanjih,
ampak tudi tistih znotraj,
ki se s tem izrazijo navzven
in ori{ejo ob~utke do`ivljanja,
takega ali druga~nega ob~utenja
`ivljenja, sebe, sveta.

Slabko Treb{e, 

~lan [ENT-a iz Nove Gorice 
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CCDDZZSS  OOssrreeddnnjjeesslloovveennsskkaa  rreeggiijjaa

EEnnoottaa  LLjjuubblljjaannaa

NA[ GOST TOMO KRI@NAR

Malo pred 20. uro smo se zbrali pred dnevnim centrom. Nestrpno smo
~akali na Toma in ga v veselje nas vseh do~akali. Povedal nam je, da se je
pravkar vrnil z dalj{e poti in kljub temu da je bil utrujen, pa {e "praktikabli"
so nam malo "ponagajali", nam je s pomo~jo ra~unalnika predvajal in pred-
stavil svoje literarno delo – knjigo NUBE. Knjiga vsebuje predvsem ~loveka
nevredno bitko za ~rno zlato – NAFTO in vir `ivljenja – VODO, Nuba pa je
ime plemena v Afriki. Eno knjigo je knji`nici v dnevnem centru tudi podar-
il. Prijetno se je z nami pogovarjal, nam povedal zgodbo, kako je bilo leta
2006 v Darfurju, ko je po krivem pristal v zaporu. Slikovito nam je opisal
razmere v njem. Njegove o~i so "govorile" oziroma s kretnjami vsega tele-
sa je pokazal, da mu je {lo "precej na tesno". Pravzaprav ga je takrat re{il
na{ tedanji predsednik Drnov{ek ob podpori svetovnega politi~nega vrha.
Med drugim nam je zaupal kar nekaj svojih ~isto osebnih stvari: o svoji
bolezni, kako jo je premagal itd.
Kar je mene, in mislim, da tudi ostale, pozitivno presenetilo, je njegova

nesebi~na odkritosr~nost, spro{~enost, odprtost, poleg vsega tega pa {e izreden smisel za humor. Dve uri v
njegovi dru`bi sta nam minili "kot blisk". Vsem nam je dal obilo lepega, predvsem pa pozitivno energijo.
Zahvaljujem se vsem, ki so nam omogo~ili sre~anje s TOMOM, {e posebno pa na{i prostovoljki Zdenki, ki
je veliko pripomogla k temu, da smo se tistega ve~era imeli izredno lepo. Sr~na hvala, TOMO, da si bil z
nami, in v imenu vseh {e enkrat hvala za tvoj ~as in knjigo NUBE, ki si jo podaril na{emu dnevnemu centru.

Martina Po~kaj
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Tomo v DC [ENT Ljubljana, 
foto Brane Cverle

Tomo med nami, foto Brane Cverle
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EEnnoottaa  [[EENNTTKKNNAAPP  TTrrbboovvlljjee

RAZSTAVA RO^NIH DEL

Prvi teden v marcu smo na{e izdelke razstavljali v Delavskemu domu Trbovlje. K sodelovanju so nas `e tret-
je leto zapored povabili iz Dru{tva vojnih invalidov Trbovlje v okviru katerega deluje skupina ro~nih del
Nagelj. Z vodjo skupine Olgo [pajzer sodelujemo `e kar nekaj ~asa, sodelovanje pa je obrodilo `e veliko
lepih izdelkov. Vedno smo veseli povabila, saj je to izredna prilo`nost, da se predstavimo lokalni skupnosti.
Na{i ~lani so v pripravo razstave vlo`ili ogromno truda in energije. Na njeni otvoritvi smo predstavili na{e
programe, na{ ~lan pa je prebral svojo pesem, ki jo je napisal za to prilo`nost. Obiskovalci so se zbrali kar v
lepem {tevilu, na{i izdelki so prejeli marsikatero lepo besedo, na kar smo zelo ponosni.

Nika Nedeljko

Vo{~ilnice na razstavi, foto Dejan

Ostali izdelki na razstavi, foto Dejan
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CCDDZZSS  GGoorreennjjsskkaa  rreeggiijjaa

EEnnoottaa  [[EENNTTGGOORR  RRaaddoovvlljjiiccaa

Sr~ki ki smo jih podelili prostovoljcem,
foto Valerija Ker{i~

Ma{nice in svin~niki, pripravljeni za razdeljevanje 
v lokalnem okolju, foto Valerija Ker{i~

V [ENTGOR-u v Radovljici smo 10. oktobra obele`ili svetovni dan du{evnega zdravja in  leto prostovoljst-
va, ki ga je razglasila Evropska unija in potekalo pod geslom Bodi prostovoljec, spreminjaj svet!. Pripravili
smo kulturni program, kraj{i nagovor za prostovoljce, ki sodelujejo v na{em programu psihosocialne re-
habilitacije, in jim podelili lectova srca, ki so jih zanje naredili na{i uporabniki v okviru sodelovanja v
Lectarjevem projektu v Radovljici. 
Pridru`ili smo se [ENT-ovi vseslovenski akciji Vsak 3. Slovenec … prepre~imo! z namenom opozarjati {ir{o
javnost o pomenu du{evnega zdravja v dru`bi ter o vseh posledicah in razse`nostih tega problema. 
V Radovljici in okolici so prostovoljci in uporabniki iz [ENTGOR-a delili zelene pentlje, ki sim-
bolizirajo du{evno zdravje in skrb za preventivo. Razdeljevali smo tudi svin~nike z napisi, ki opozar-
jajo na pere~e probleme s podro~ja du{evnega zdravja v slovenskem prostoru. 
Toplo nas je sprejel `upan ob~ine Radovljica Ciril Globo~nik. Prav posebno pozornost so nam po-
svetili dijaki Srednje gostinske in turisti~ne {ole Radovljica in naklju~ni mimoido~i.
V prostorih [ENTGOR-a smo pripravili kulturni program. Jo`e Andreja{ je zaigral na orglice in pred-
stavil Lectarjev projekt, v okviru katerega so uporabniki [ENTGOR-a naredili lectova srca, s kateri-
mi smo se prostovoljcem zahvalili za njihovo delo in dragocen prispevek na podro~ju prostovoljne-
ga dela, ki bogati program psihosocialne rehabilitacije. Zahvalili smo se uporabnikom [ENTGOR-a,
med katerimi je veliko prostovoljcev, in zunanjim prostovoljcem.

Marija Zupanc
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NA IZLETU NA BELOPE[KIH JEZERIH

V za~etku junija, to~neje 2. junija, smo se odpravili na izlet v "neznano".
Nih~e od nas ni to~no vedel, kam. Odrinili smo `e ob 8. uri. Vreme je
bilo malo ̀ alostno, zato nas je skrbelo, da bo de`evalo. Ko smo se vozili
po gorenjski magistrali, smo se spra{evali, kam se peljemo. Jaz sem
dejala, da v Avstrijo, nekateri pa, da v Italijo. Ustavili smo se v Zelencih,
kjer smo malicali, popili kavico in se posladkali s sladoledom.
Ko smo zavili proti italijanski meji, nam je bilo jasno, da gremo v tujino.
S cariniki nismo imeli opravka. Zapeljali smo se k Belope{kim jezerom
in za~eli s hojo. Tisti, ki slab{e hodimo, smo ogledovali cvetje in posedali na klopcah, ostali pa so od{li k
spodnjemu jezeru. A kmalu se jih je kar precej vrnilo. Povedali so, da je pot drsna in zelo slaba. Ko so se
vrnili najbolj vztrajni, smo se posvetovali, ali gremo {e k drugemu jezeru ali ne. Odlo~ili smo se, da se zapel-
jemo v Planico. Tam smo si ogledali letalnico bratov Gori{ek in dejali, da so vsi letalci res junaki Planice.
Nato smo se utaborili pri prvi restavraciji in malo po~ili, kon~no pa odrinili proti Kranjski Gori. Ta kraj je
zelo lep in tudi lepo vzdr`evan. Tu smo si ogledali ^rno jezero in vsak si je moral nabrati vsaj en poseben
kamen~ek. Tu je pot zelo te`ka, ker je terasasta. Zato smo nekateri ostali na obali in hranili race.
Ob 13.50 smo se napotili proti domu. V avtobusu je bilo zelo veselo. Nekateri so klepetali, drugi se {alili,
jaz pa sem poslu{ala Fante s Praprotna in trio Lojzeta Slaka.
Ob 15. uri smo bili `e v Kranju. Zelo lepo smo se zahvalili prijaznemu {oferju, zahvalo pa dolgujemo tudi
donatorju gospodu Hudelji, ki nam je polep{al dan oziroma ves junij.

Ivana Treven
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Potaplja{ka, foto Du{anka Trbovi}

Skupinska, foto Du{anka Trbovi}
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EEnnoottaa  [[EENNTT  [[kkooffjjaa  LLookkaa

RIBA NA OKO PO LO[KO

Ker pri nas radi dobro kuhamo in jemo, smo se odlo~ili, da obi~ajno kuharsko delavnico popestri-
mo z nekak{nim tekmovanjem. V duhu televizijske oddaje Riba na oko smo v DC pripravili podob-
no tekmovanje. Na seznamu tekmovalcev nas je bilo kar deset. Vsak je pripravil svoj meni in tisti dan
je bil glavni kuhar, ostali smo bili njegovi pomo~niki. Ko smo kosilo pojedli, je sledilo anonimno
glasovanje oziroma podajanje ocen glavnemu kuharju. Ob koncu tekmovanja smo razglasili naj
lo{kega kuharja in si v Gostilni pr' Starman v [kofji Loki privo{~ili prazni~no zaklju~no kosilo, ki so
nam ga prijazno donirali. Vsak udele`enec tekmovanja je prejel tudi ro~no izdelano leseno `lico, na
kateri je bil v`gan motiv lo{kega kuharja.

Monika @ust

Utrinki s kuharskega 
tekmovanja, 
foto Mario Mezek
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CCDDZZSS  SSeevveerrnnoopprriimmoorrsskkaa  rreeggiijjaa

EEnnoottaa  NNoovvaa  GGoorriiccaa

^AS JE ZA RE:GENERACIJO

@e od samega za~etka delovanja
dnevnega centra Nova Gorica se sre-
~ujemo s problematiko socialne iz-
klju~enosti oseb s te`avami v du{ev-
nem zdravju, ki se dnevno soo~ajo z
materialno in socialno ogro`enostjo,
za katero niso in ne morejo biti
odgovorne. Zato smo v sodelovanju s
trgovskim podjetjem Manufaktura ter
ob podpori marketinga Markacija,
podjetja Komunala in Mestne ob~ine
Nova Gorica pripravili dru`beno
humanitarno akcijo RE:GENERACIJA,
ki nam ponuja odli~no prilo`nost za
socialno integracijo marginaliziranih

skupin, da jih naredimo vidne. Zakaj pravzaprav gre? Dobrodelna akcija spodbuja posameznika, da svoja
rabljena obla~ila preda v ponovno uporabo ter s tem deluje okolju in dru`bi prijazno, v Manufakturi pa pri-
dobi nekatere ugodnosti. Pridobljena uporabna obla~ila smo prodajali na stojnicah pred prodajalno
Manufakture, in sicer v Novi Gorici na Bevkovem trgu vsak zadnji, v [empetru vsak prvi in v Ajdov{~ini vsak
drugi petek v mesecu od 10. do 17. ure. 
Tako so posamezniki, ki si ne morejo privo{~iti dragih novih oblek, lahko kupili cenej{a obla~ila, kon~ni
izkupi~ek akcije pa je {el neposredno v roke neprofitne organizacije [ENT. Poleg tega smo osebam s
te`avami v du{evnem zdravju omogo~ili, da se vklju~ijo v dru`beno `ivljenje, se vpletejo v dogajanje in s
svojo lastno aktivnostjo prislu`ijo denar, za kar so bili tudi nagrajeni. Z akcijo smo povezovali tiste, ki so
darovali, in tiste, ki so obla~ila potrebovali, ter prispevali k ve~ji meri ekolo{ke in dru`bene ozave{~enosti 
Akcija je potekala od 30. septembra 2011 do 30. junija 2012. Prva promocijska predstavitev akcije je potekala
v petek, 16. septembra, na Bevkovem trgu v Novi Gorici. Po tiskovni konferenci se je odvijala prva sim-

boli~na predaja obleke `upana Mestne ob~ine Nova
Gorica Mateja Ar~ona. V petek, 30. septembra 2011, pa
so se nam v sklopu akcije Znani obrazi na stojnici
Re:generacije pridru`ili znani obrazi iz {ir{e Gori{ke
regije. Darovana obla~ila so vsak s svojo zgodbo
po~akala na vi{ek dogodka v maju 2012, ki je bil pre-
pleten v duhu praznovanja 50. obletnice Manufakture,
z modno revijo in drugim spektakularnim progra-
mom, predvsem pa z dra`bo obla~il znanih osebnosti.
Medijski pokrovitelji akcije so bili Primorske novice,
Radio Robin ter TV Vitel.

Margerita Humar

[entova prisr~na ekipa,  foto Ivan Rob

Predaja obla~ila `upana MONG,  foto Aleksandra Von~ina
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EEnnoottaa  AAjjddoovv{{~~iinnaa

SKUPNO SRE^ANJE

Dolgo ~asa smo se menili za skupno sre~anje in pri{el je dan, ko smo se skupaj z italijanskimi uporab-
niki in njihovimi mentorji odpravili na skupen izlet. Pot smo za~eli v Vipavskem Kri`u, kjer nam je
pater Bo{tjan razkazal znamenitosti cerkve in opisal njeno zgodovino. Videli smo tudi knji`nico. V
samostanu je prebival tudi pater Andrej Bo`i~, ki je bil tudi eksorcist. V knji`nici hranijo tudi primerek
piranhe, ki jo je prinesel sam pater Bo`i~ iz Amazonije, kjer je dolga leta tudi deloval. Dobro, da je
bila piranha mrtva, saj bi lahko druga~e koga ugriznila.
Pot smo nadaljevali v Pla~e, kjer smo si ogledali kip device Marije, ki je duplikat kipa v Lurdu. Ker
smo postali la~ni, smo se odpravili na kosilo v gostilno Anja v Logu. Tam smo se dolgo zadr`ali, saj
smo imeli veliko jeda~e in pija~e. Meni je bil sestavljen iz kalamarov, pomfrija ter pic. Po kosilu smo
pot nadaljevali na Zemono, kjer smo si ogledali Lantierijev dvorec. Pred dvorcem smo naredili skup-
no sliko in se zmenili, da se v kratkem spet vidimo.
Zmenili smo se, da bo na{ naslednji skupni izlet v Akvilejo. Tudi to sre~anje nestrpno pri~akujemo.

Jo`ko Likar

Skupno sre~anje, foto Andrea Bellavite



6666 PORO^ILO O DELU [[EENNTT, 2011

EEnnoottaa  DDnneevvnnii  cceenntteerr  zzaa  uuppoorraabbnniikkee  pprreeppoovveeddaanniihh  ddrroogg

Razposajenci iz DC za uporabnike prepovedanih drog, foto samospro`ilec s pomo~jo Luke Mraka

DNEVNI CENTER ZA UPORABNIKE PREPOVEDANIH DROG 

NOVA GORICA NA DEBELEM RTI^U

6. in 7. september sta bila za obiskovalce in delavce dnevnega centra nekoliko druga~na. Namre~ potekala
je misija: morje. Uporabniki ter delavci v dnevnem centru smo skupaj od{li na dvodnevni izlet na morje,
natan~neje na Debeli rti~. 
Bili smo dokaj pisana dru{~ina – razpon v starosti je bil kar 41 let; najmlaj{a je {tela 8, najstarej{i pa 49 let.
Zjutraj smo se odpravili s kombijem in enim avtom ter bili okoli poldneva `e nastanjeni v hotelu, od koder
smo se potem hitro odpravili na pla`o in zaplavali v morju. Za hrano smo poskrbeli `e dan pred odhodom,
saj v hotelu nismo imeli mo`nosti priprave hrane. Zve~er pa smo si privo{~ili dru`enje ob ognju in
~evap~i~ih v bli`ini morja, pod zvezdnatim nebom. Ker smo imeli s seboj kar nekaj iznajdljivih, mo~nih rok,
smo ustvarili na pla`i prav poseben koti~ek z dvema ognji{~ema – eno za pe~enje mesa, drugo pa za svet-
lobo in prijetnej{e vzdu{je. Ve~er je potekal spro{~eno, z veliko humorja in celo nekaj pevskimi vlo`ki za
popestritev. Naslednji dan pa smo si {e enkrat privo{~ili morje ter son~enje. Lahko bi rekli, da je bil v tistem
trenutku smisel `ivljenja predvsem le`anje na pla`i z mo`gani na off, samo ~ivave nismo imeli na stra`i. Pa
vendar smo se imeli super. Pred odhodom smo izpeljali {e igro "sex, drugs and rock'n'roll", pri kateri smo
tekmovali v znanju o drogah, varni spolnosti ter za{~iti pred spolno prenosljivimi boleznimi in splo{ni izo-
brazbi o slavnih osebah, ki so bili znani tudi po tem, da so `iveli boemsko `ivljenje. Igra je bila zelo zabav-
na, poleg tega pa je poskrbela, da smo tudi ponovili znanje o teh temah in se celo kaj nau~ili. 
Vsi smo bili zelo zadovoljni z izpeljavo projekta, tako uporabniki kot ekipa dnevnega centra, saj je {lo za
prvi dvodnevni projekt. Led je prebit, torej, ni dvoma, da bo {e kdaj izpeljan podoben dvodneven izlet. 

Ana Kralj, {tudentka na praksi 
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EEnnoottaa  [[EENNTTMMAARR  KKooppeerr  

Pravi in nepravi sne`aki, foto Jure ^ernec

DAN NA SNEGU

Kljub pomanjkanju snega to sezono smo do~akali "na{ ~etrtek", 10. marca 2011, ko smo se spravili v
kombi in se odpeljali dogodiv{~inam naproti. 
V prtlja`nik smo nabasali sanke, smu~i, palice in kup dobre volje. ^e ste bili tisti dan na Starem vrhu, ste
nas mogo~e videli, kako se smejimo, sankamo, smu~amo, skratka ZABAVAMO. S seboj smo vzeli topel
~aj in sendvi~e ter se na snegu pogostili. Tudi vreme nam je bilo zelo naklonjeno, saj je nad nami sijal
son~ek in nas grel; na{emu sne`enemu mo`u/volku, ki smo ga poimenovali Vu~ko, pa to ni bilo ravno
v{e~. Saj si lahko mislite, zakaj.
Na poti nazaj smo od prijetne utrujenosti v kombiju zaspali – razen voznika, seveda. :)
Ob tej prilo`nosti se zahvaljujemo na{emu donatorju, Mobitelu, ki nam je ta izlet omogo~il.

Branka Aleksi}
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EEnnoottaa  PPoossttoojjnnaa

IZLET NA GRAD SNE@NIK

V poletnih mesecih je bil z Narodnim muzejem Slovenije sklenjen dogovor, na podlagi katerega je [en-
tovcem omogo~en brezpla~en ogled gradu Sne`nik. In tako smo se iz [ENT-a Postojna v petek, 21. okto-
bra 2011, odpravili na izlet.
Odpeljali smo se okrog pol desetih dopoldan in tja prispeli malo ~ez deseto uro. Tam nas je ~akala
vodi~ka in tudi na{i kolegi iz [ENT-a Ko~evje. Skupaj smo si ogledali grajske prostore in pohi{tvo, ki je
bilo zelo staro. Kot je vodi~ka omenila, je staro od 400 do 500 let, ampak meni je bilo videti, kot bi bilo
staro 20 let, saj je tako zelo ohranjeno.
Ogledali smo si tudi okolico gradu. Potem smo se s kombijem odpeljali proti Cerkni{kem jezeru. Videli
smo, do kam sega jezero, kadar je polno vode. Takrat zalije tudi cesto, tako da ni ve~ prevozna.
Potem smo se odpeljali proti Cerknici, kjer smo si ogledali izdelke na{e delovne in{truktorice Mihaele Klan~ar,
ki jih sama skupaj s svojim mo`em in s pridnimi rokami izdeluje. Izdelki so res ~udoviti, tako da ~e bi imela
polno denarja, bi vse te izdelke kar kupila in bi jih imela doma, ampak na `alost to ni mo`no. Tako da vam
nikoli ne bo `al, ~e boste galerijo Urh v Cerknici tudi sami obiskali. Tako se boste tudi sami lahko prepri~ali,
da so ti izdelki iz gline res pre~udoviti. Prepri~ana sem, da vas bo zamikalo, da bi tudi sami kaj kupili.
Prisr~na zahvala gre tudi na{im kolegom iz Nove Gorice, ki so nam prijazno odstopili kombi, da je bil ta
izlet res narejen, kot je treba.
Najlep{a zahvala gre tudi na{i voznici Anamariji Samec, ki nas je sre~no pripeljala v obe smeri. Pa tudi
vreme nam je bilo zelo naklonjeno, ker dan prej je bilo res obupno. Bilo je res lepo in ~udovito.
Hvala Narodnemu muzeju Slovenije, s pomo~jo katerega smo pre`iveli ~udovit dan.

Mojca Studni~ka

Skupna fotografija [ent Postojna in {ent Ko~evje, foto Zvonka Klobu~ar 
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EEnnoottaa  [[EENNTTLLEENNTT  MMaarriibboorr

KREATIVNE DELAVNICE ZA OTROKE V OKVIRU FESTIVALA LENT

V ~asu od 27. junija do 1. julija je [entlent sodeloval na festivalu Lent, in sicer natan~neje na ART KAMPU.
Gre za prireditve, ki se vsako leto dogajajo v ~asu festivala Lent in so namenjene razli~nim ustvarjalnim
delavnicam za otroke kot tudi za odrasle. 
Leto{nji ART KAMP se je izvajal v mestnem parku Maribor, kjer smo tudi [entlentovci izvajali svojo delavni-
co izdelave zapestnic in ogrlic iz obeskov razli~nih materialov. Obeske so predhodno naredili oziroma
pripravili v kreativni delavnici in v programu socialna vklju~enost. Otroci so jih povlekli iz pripravljenih
{katlic in vedno znova bili presene~eni in navdu{eni nad razli~nimi oblikami, barvami in materiali obeskov.
Prav pri tem segmentu presene~enosti, kak{en obesek bodo izvlekli in ga potem uporabili pri izdelku, smo
potegnili vzporednico s stigmo in sku{ali otrokom povedati oziroma prikazati, da so lahko tudi stvari, obes-
ki, ljudje ..., ki imajo izku{njo v du{evni bolezni, prav tako zanimivi in da lahko iz razli~nih obeskov nas-
tane prav ~udovita ogrlica ali zapestnica. 
V okviru festivala Lent smo imeli tudi informacijsko-prodajno stojnico. 

Tadeja Kapun

Izdelava ogrlic in zapestnic, foto Tadeja Kapun
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EEnnoottaa  CCeelljjee

FOTOGRAFSKA DELAVNICA

V petek, 18. februarja 2011, smo v [ENT-u
Celeia imeli fotografsko delavnico. Idejo je
dobila Ivica, ko je za tovrstno delavnico izve-
dela na zdravljenju v kliniki Ljubljana.
V delavnici smo sodelovali: Meri, Jo`ica,
Matej, Sandi, Roman, Ivica in Bla`.
Najprej nam je Jure Kravanja razlo`il
osnove fotografiranja in rekel, da smo ~isto
vsi nadarjeni za fotografijo, da se lahko ~i-
sto vsi nau~imo slikati in narediti dobre
fotografije.
Nato smo od{li proti parku in sproti
fotografirali ljudi, zgradbe in `ivali.
Bili smo navdu{eni nad tem, kaj vse lahko ujamemo v fotoaparat: mimoido~e, ~ustva, pokrajino, nara-
vo, zgradbe ... in da vsak fotografira druga~e, da vsak vidi svet druga~e.
Na koncu smo si na{e fotografije ogledali na ra~unalniku. Vsak je spoznal, da se v njem skrivajo skrite
fotografske sposobnosti. Fotografije so osnutki na{ega `ivljenja, spomini, ki nam ostanejo.

Meri Draksler

Udele`enci na fotografski delavnici,  foto Meri Draksler
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CCDDZZSS  DDoolleennjjsskkaa  rreeggiijjaa

EEnnoottaa  NNoovvoo  mmeessttoo

PUSTOVANJE

Dne 8. marca, smo imeli pustovanje v DC Novo mesto. 
Tega so popestrili, na{emljeni v maske, Nene, Amadea in Dejan, na{i mentorji in svetovalka, ki skrbijo
za dobro voljo in za vse drugo v na{em DC. Nene nam je spekla okusne mi{ke, pri tem smo ji pomagali
tudi mi. Na{a svetovalka Ana nam je prikazala na diaprojekciji kurentovanje in pustovanje ter najlep{i
del parade Novega mesta razli~nih mask, ki jo je organiziral na{ prijatelj in obiskovalec Sokolskega doma
s svojo voljo in trudom ob pomo~i svoje ekipe na Glavnem trgu. Pri{li so tudi k nam v DC na obisk.
Prisr~na hvala vsem, da smo se imeli zelo lepo in da smo u`ivali v pustnih maskah. 

Zvonko

Tako smo pustovali, foto Nene Bor~ilo
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EEnnoottaa  KKoo~~eevvjjee

^ISTILNA AKCIJA

V ~etrtek, 14. aprila 2011, je v ob~ini
Ko~evje potekala ~istilna akcija.
Odlo~ili smo se, da se pridru`imo in
poskrbimo za lep{i izgled na{ih
gozdov tudi letos. V [ENT-u se nas
je zbralo nekaj kandidatov. Pred
{tartom smo si razdelili naloge,
dobili navodila o lo~evanju odpad-
kov in se odpravili polni dobre volje
v ~istilno akcijo. Pridno smo za~eli
pobirati smeti od Turja{ke ulice ~ez
Marof in gozd proti Podgorski ulici.
Zbrali smo osem vre~ smeti. K sode-

lovanju nas je povabila na{a dolgoletna prostovoljka Tina Kotnik, ~lanica Prostovoljnega gasilskega dru{tva
Dolga vas. Vedno radi sodelujemo in tudi v bodo~e se bomo udele`ili podobnih akcij za bolj ~isto okolje.

Tatjana Romih in Darja Kri`ani~

Pre~esati je treba vse – tudi travo, foto Andreja Erjavec

[entovi aktivci , foto Andreja Erjavec
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EEnnoottaa  MMeettlliikkaa  

[ENT TUDI V METLIKI

Kitajski pregovor pravi: "Potovanje,
dolgo tiso~e kilometrov, se za~ne z
enim samim korakom." In res je tako.
Korak za korakom in uspelo nam je.
Govorim namre~ o [ENT-u, ki je pri~el
z delovanjem tudi v Beli krajini, natan-
~neje v Metliki. Uradno se imenuje Sre-
di{~e za psihosocialno rehabilitacijo
Metlika, v njem pa se dnevno izvaja {ti-
riurni program. 
Nahajamo se v prijetnem belokranjskem
okolju, v prijaznem in lepo urejenem pro-
storu. Za vse tiste, ki vas bo pot kdaj

zanesla v te kraje ob reki Kolpi, pa {e prijazno povabilo. Obi{~ite nas in nam s svojim obiskom popestrite
na{ in va{ vsakdan. Nahajamo se na naslovu Naselje Borisa Kidri~a 9, Metlika. Vsi prijazno dobrodo{li.
Ob tej prilo`nosti pa bi se rada zahvalila tudi vsem donatorjem, ki so prispevali, da je danes prostor
tak{en, kot je. Ni jih malo in prav vsak {teje. Nekateri so prispevali pisarni{ko pohi{tvo, drugi so v pros-
toru opravili razli~na dela, spet tretji so bili pri vsej zadevi mo~na ~ustvena in moralna opora. Prav vsem
in vsakemu posebej iskrena HVALA. 

Ana Gra{inar

Notranjost Sredi{~a,  foto Ana Gra{inar



7744 PORO^ILO O DELU [[EENNTT, 2011

CCDDZZSS  KKoorroo{{kkoo--[[aallee{{kkaa  rreeggiijjaa

EEnnoottaa  DDnneevvnnii  cceenntteerr  zzaa  zzmmaannjj{{eevvaannjjee  {{kkooddee  zzaarraaddii  ddrroogg  VVeelleennjjee

PREDSTAVITEV DRU[TEV, KLUBOV TER IZOBRA@EVALNIH INSTITUCIJ V VELENJU

Na Titovem trgu v Velenju je v soboto, 17. septembra 2011, med 8. in 12. uro potekala predstavitev dru{tev,
klubov in izobra`evalnih institucij s podro~ja Velenja. 
Dogodek je organizirala Mestna ob~ina Velenje. Na prireditvi smo sodelovali dru{tva, zavodi in ustanove, ki
smo svojo dejavnost predstavili na predstavitvenih stojnicah.
Namen dogodka je bil prispevati k ve~ji prepoznavnosti nevladnih organizacij, promociji na{ih dejavnost in
predvsem ponuditi prilo`nost, da se tesneje pove`emo med seboj. 
Lahko zapi{em, da smo [ENT-ov dnevni center za zmanj{evanje {kode zaradi drog Velenje predstavili na
zanimiv in atraktiven na~in, saj si je stojnico ogledalo precej ljudi, predvsem mladih, ki so obenem dobili
tudi koristne informacije o ostalih programih, ki jih izvajamo v [ENT-u.

Fanika Lon~ar

Predstavitev dru{tev, klubov ter izobra`evalnih institucij v Velenju , foto Fanika Lon~ar
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EEnnoottaa  DDnneevvnnii  cceenntteerr  RRaaddlljjee  oobb  DDrraavvii  

DNEVNI CENTER RADLJE OB DRAVI 

Na dan du{evnega zdravja smo narezali pentlje in po{tar nam je prinesel zlo`enke [ENT-a, ki sva jih
z Darkom {la delit v center in ogovarjat ljudi. Prvo zlo`enko sem dal sosedi iz bloka, ki sem jo sre~al
na trgu. Hotela mi jo je pla~ati, pa sem humanitarno to ponudbo zavrnil. Zlo`enke sva delila tudi po
frizerskih lokalih in drugod. Dal sem jo celo lepo oble~eni dami v srednjih letih, ko je ~akala na avto-
bus. Ostale zlo`enke sva z Darkom razdelila pred po{to v Radljah in pred banko. 
Zelo dobro je, da psihi~nega pritiska ne skriva{ vase, ampak se pravi ~as zaupa{ nekomu, da te ne
popelje {e globlje. Imam to izku{njo in ne silim ter se ne vpletam v kak{ne igrice, pitje alkohola in
podobno. 

Vasilij Dietner
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SSttaannoovvaannjjsskkee  sskkuuppiinnee  [[EENNTT

SKUPNI IZLET V POSTOJNSKO JAMO

Stanovanjske skupine [ENT-a iz Ljubljane, Celja, Kopra in Tolmina smo izmed {tirih mo`nih izletov
izbrale slovenski in svetovni biser Postojnsko jamo. 
V son~nem dopoldnevu smo se vsi sre~ali pred vhodom v prelestno jamo. Nekateri smo se `e po-
znali, z nekaterimi pa smo se sre~ali prvi~. Dobro razpolo`enje nas je povezalo in brez vsakega
strahu smo se z vlakcem podali v temne in ~arobne globine. 
Postojnska jama je ena najlep{ih in najbolj obiskanih turisti~nih znamenitosti v svetu in Evropi. Jamo
je v dveh milijonih letih ustvarila ponikalnica reka Pivka, pomagale pa so ji kapljice, ki so neumorno
pronicale skozi strop, odlagale apnenec in v ve~ni temi ustvarjale ~udovite umetnine. ^eprav so
jamarji in strokovnjaki odkrili `e ve~ kot 20 kilometrov zakapanih rovov, galerij in dvoran, si obisko-
valci lahko ogledajo samo 5,3 kilometre jame. 
@e z vlakca smo strmeli v ~udovite dvorane, ki so ena za drugo izginjale v komaj prehodnih rovih.
Najlep{i del jame smo prehodili. Niso nas motile padajo~e kapljice, prav tako ne hlad, saj je temper-
atura v podzemlju vedno od 8 do 10 °C. Prevzeli so nas kapniki, ki se v vseh oblikah spu{~ajo s stropa
ali rastejo s tal, se zdru`ujejo v stebre, oblikujejo se zavese in mala jezerca. Mati narava je ustvarila
~udovite skulpture, ki so v soju lu~i skrivnostne in na trenutke prav srhljive. 
Vodi~ka, ki nas je vodila skozi jamo, nam je obrazlo`ila tudi, da v postojnsko-planinskem svetu `ivi
preko 130 vrst `ivali, od tega je 84 pravih jamskih vrst, kar je svetovni rekord. Najznamenitej{a je
~love{ka ribica. Gre za endemi~no `ival, zna~ilno za slovenski Kras. Je prilagojena za `ivljenje pod
zemljo, diha s {krgami in plju~i in je popolnoma bele barve. Hrani se lahko samo desetkrat v sto letih.
V zadnjem delu poti smo se ustavili v akusti~ni koncertni dvorani, kjer nas je pevski zbor po~astil z
nastopom. Le misel na dobro
kosilo nas je pregnalo do vlak-
ca, ki nas je zadovoljne odpeljal
do izhoda. [e zadnji pozdrav
reki Pivki in zna{li smo se v
ble{~avi sonca. 
Sledila je {e gasilska fotografija,
ki nas bo spominjala na prijetno
dru`enje.
Odpeljali smo se {e do prijazne
gostilne, kjer so nas obilno po-
stregli. Pogovarjali smo se o
vsakdanjih stvareh, tudi kak{na
te`ava se je na{la vmes. Toda ob
misli, da ima{ toliko prijateljev
okrog sebe, so vsi problemi
manj{i in la`ji. ^e si jih bomo
zaupali med seboj in jih skupaj
nosili, nam bo v `ivljenju lepo. 
Nasvidenje {e kdaj! Gasilska.  Foto Ana Ivani{evi} Valeti~
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SSvveett  uuppoorraabbnniikkoovv

ZA NAS 

Predstavniki Sveta uporabnikov [ENT-a smo bili v letu 2011 zelo aktivni na podro~ju uvajanja skup-
nostne psihiatrije. Glas uporabnikov se na tem podro~ju premalo sli{i in premalo se upo{teva na{e
`elje in potrebe.
V ta namen smo intenzivno sodelovali z doc. dr. Vesno [vab, ki je za nas edina kompetentna oseba za
vzpostavitev delovanja skupnostne psihiatrije v Sloveniji. Na posvetu o nadgradnji zdravstvenega varst-
va v Sloveniji, ki sta ga pripravila Svet pacientov Univerzitetno klini~nega centra Ljubljana (UKCL) in
Ministrstvo za zdravje (MZ) smo se javno obrnili na tedanjega ministra za zdravje dr. Dorijana Maru{i~a.
Javno smo mu podali zahtevo za vzpostavitev storitve skupnostna psihiatrija, seveda z utemeljitvijo
nujnosti vzpostavitve ter navedbo prednosti pred bolni{ni~nim zdravljenjem. 
O zagovorni{tvu in deinstitucionalizaciji smo razpravljali tudi s predstavniki mednarodne mre`e uporab-
nikov ENUSP, s katerimi smo se sre~ali tudi na seminarju Evropske organizacije za du{evno zdravje
(MHE) v Bruslju, kjer smo govorili o krepitvi glasu uporabnikov. Skupaj smo ugotovili, da ~eprav se
nekatere vlade hvalijo, koliko so na tem podro~ju naredile, uporabniki {e vedno ~utimo nezadovoljstvo,
ker vidimo, da je ve~inoma vse to le podoba za medije, ne pa dejansko stanje v psihiatriji.

Andreja [tepec

Na dnevih zdravja v Bosni, foto neznan
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FFoorruumm  ssvvoojjcceevv  

KREATIVNA DELAVNICA V ENOTI [ENTGOR RADOVLJICA

V za~etku januarja 2011 smo bili star{i prijazno povabljeni na kreativno delavnico v enoto [ENTGOR
Radovljica, da skupaj z na{imi otroki obele`imo zaklju~ek uspe{nega sodelovanja in da bi skupaj s
~lanico Danico Dobnik (glina) in zunanjo sodelavko Darjo Zupanc (vizitke) ustvarjali. 
Iz materiala, ki ga ponavadi uporabljamo za kuhanje: ri`, sezam, rde~a paprika, bu~no seme, poper
in {e veliko drugega, smo skupaj z na{imi otroki ustvarili ~udovite vizitke. Prav vse so nekaj poseb-
nega. Najprej smo na papir narisali skico prazni~nega motiva, jo prenesli na vizitko, nato pa na vizi-
tko nalepili prej navedeni material. S tem na~inom izdelovanja vizitk sem se sre~ala prvi~ in mi je bil
zelo v{e~. Tako smo se poglobili, da je prav {koda, da je zmanjkalo ~asa za ustvarjanje z glino.
Zaposleni, ~lani in uporabniki [ENT-a so za nas pripravili tudi razstavo izdelkov, ki so nastali v
kreativnih delavnicah med celim letom in so plod dela na{ih umetnikov. To so ~udovite unikatne
umetnine. Razstavljene izdelke je bilo mogo~e tudi kupiti. 
Po kreativni delavnici so zaposlene [ENT-ove sodelavke Marija Zupanc in Anela Halilovi} Keri}
predstavile delovanje [ENT-a, programe zaposlovanja, rehabilitacije in socialne vklju~enosti. 
Zelo mi je bil v{e~ ta na~in spoznavanja zaposlenih, uporabnikov in delovanja [ENT-a. 

Irena Bizjak
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DDrruuggee  pprraavvnnee  oosseebbee

ZZaavvoodd  PPrreemmiikkii  

NAGRADA ZDRU@ENIH NARODOV ZA INOVATIVNOST V TURIZMU

Svetovna turisti~na organizacija pri Zdru`enih narodih (UNWTO) je podelila [ENT-u nagrado za inova-
tivnost v turizmu za nevladne organizacije v letu 2011.
Projekti s podro~ja Turizem za vse, ki jih v [ENT-u razvijamo in izvajamo od leta 2006 ter so pripeljali
do ustanovitve socialnega podjetja in zavoda Premiki, je strokovna `irija organizacije ocenila za primer
inovativnosti v turizmu. Nagrade smo se razveselili in smo ponosni nanjo, saj to pomeni, da smo se z
na{imi idejami in izvedenimi projekti za~eli vklju~evati v gospodarstvo, katerega pomemben del pred-
stavlja tudi turizem.
Nagrado smo prevzeli na letnem kongresu UNWTO v Villamuri na Portugalskem. S ponosom smo po-
slu{ali utemeljitev in pohvalo za svoje delo. V formalnih in neformalnih pogovorih z generalnim sekre-
tarjem UNWTO, vidnimi predstavniki te organizacije ter uglednimi strokovnjaki z vsega sveta smo vedno
znova ugotavljali, da je bila na{a usmeritev pravilna in da moramo vztrajati na za~rtani poti.
Turisti~na agencija Premiki www.premiki.com, ki je plod razvoja te inovativne ideje, `e ka`e prve rezul-
tate. Zavedamo se, da je pred nami {e trnova pot, vendar smo pripravljeni na izzive.

Nagrada zdru`enih narodov, foto neznan
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[[eennttpprriimmaa

"ZNAM, ZMOREM, HO^EM, potrebujem le

prilo`nost, da se izka`em."

Osebe s te`avami v du{evnem zdravju imajo ve-
likokrat ote`en dostop do trga dela. Velikokrat so
ravno predsodki tisti, ki predstavljajo veliko ovi-
ro pri iskanju slu`be. Prav zato smo se [ent-
primovke odlo~ile, da letos dan du{evnega zdra-
vja obele`imo malo druga~e. 
Tako je za`ivel projekt Delajmo skupaj, v okviru
katerega smo v petek, 14. oktobra 2011, skupaj z
na{imi rehabilitanti v Kopru "prevzeli" Figa rock
bar. Namen je bil jasen: dokazati, da osebe s te`avami v du{evnem zdravju znajo, zmorejo in `elijo delati.
Dan je potekal v duhu informiranja, destigmatizacije, bu~ne glasbe in vestnih natakarjev, ki so vneto
opravljali svoje delo. [e enkrat bi se `eleli zahvaliti vsem, ki ste omogo~ili, da je bil na{ projekt uspe{no
izveden, in predvsem, da je dosegel svoj cilj, saj je opozoril, da predsodki na podro~ju zaposlovanja oseb
s te`avami v du{evnem zdravju {e vedno obstajajo in da se jim [entprimovke, na{i rehabilitanti ter delo-
dajalci, ki z nami sodelujejo, z mo~no vnemo upiramo.
Kot je povedal Andrej Vegelj: "Delo v baru mi je pomenilo zanimivo izku{njo, ker sem to delal prvi~. V{e~
mi je bilo medsebojno sodelovanje, ker rad delam tudi v skupini. Ob tem delu sem spoznal, da mi delo
natakarja dolgoro~no ne bi ustrezalo, se pa vidim v 'sociali', v pomo~i ljudem, ki potrebujejo razli~no
obliko pomo~i.
Delo mi pomeni zelo veliko, ~eprav ne morem delati osem ur. Mi pa tisti ~as, ko lahko delam, osmisli
dan, da se na splo{no po~utim bolje. Bolj se cenim in na `ivljenje gledam bolj pozitivno. Zavedam se
dejstva, da si bom samo z delom in vi{jim dohodkom lahko zagotovil samostojno in bolj{e `ivljenje.
Menim, da bi vsi ljudje morali imeti mo`nost dobiti delo za toliko ur, kolikor zmorejo delati."

Ksenija Bratu{ Albreht

Seveda znam, foto Zlatko Muharemovi~

[entprimovke, 
foto Zlatko Muharemovi~
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DDoobbrroovviittaa  pplluuss,,  dd..  oo..  oo..  

V Dobroviti plus, d. o. o., smo v letu 2011 izvajali vse obstoje~e dejavnosti:

• urejanje in vzdr`evanje zelenih povr{in in vrtov,
• ~i{~enje poslovnih in stanovanjskih prostorov ter hi{ni{ko-vzdr`evalna dela,
• kooperantska dela: sestavljanje izdelkov, 
• administrativna dela: pomo~ v administraciji in tajni{ka dela,
• rrazvoj programov zaposlovanja invalidov in dolgotrajno brezposelnih: programi javnih del, pro-

gram Zaposli.me, usposabljanje na delu, zaposlitvena rehabilitacija.

Na vseh tr`nih dejav-
nostih je bilo zaradi
gospodarske krize
potrebno veliko do-
govarjanja z naro~ni-
ki glede ni`anja cen
na{ih storitev, prido-
bitev novih poslov
na javnih razpisih pa
je spremljala huda
konkurenca.

V letu 2011 smo
uspe{no sodelovali z
ve~imi koncesionarji
zaposlitvene rehabi-
litacije tako na stro-
kovnem podro~ju v
smislu izobra`evanj
kot tudi konkretno, z
vklju~evanjem oseb
v zaposlitveni reha-

bilitaciji v prav vse dejavnosti, ki jih na Dobroviti izvajamo. Za nekatere, konkretno za 6 oseb, se je
rehabilitacija uspe{no zaklju~ila z zaposlitvijo pri nas. 
Manj prijeten dogodek leta 2011 je bila izguba najemne pogodbe z dotedanjim najemodajalcem, kar
nas je mo~no aktiviralo v iskanje primerne lokacije za vse na{e programe, s tem pa tudi v iskanje
sredstev za mo`nost nakupa lastnih prostorov, kar se je v za~etku zdelo bolj "misija nemogo~e" kot
realnost. S trdim delom in s prijavo projekta na Slovenski podjetni{ki sklad za pridobitev ugodnega
kredita nam je nakup prostorov uspel v za~etku leta 2012, ~esar smo zelo veseli.
Eden bolj prijetnih dogodkov leta 2011 je bil uspe{no izbran in izveden projekt vse`ivljenjskega
u~enja Leonardo Da Vinci – razvoj socialnega podjetni{tva za zaposlovanje ranljivih skupin s te`a-
vami socialnega vklju~evanja na trgu dela in zaposlovanja. Osrednji dogodek podjetja je bilo enot-
edensko strokovno usposabljanje v severni Italiji z ogledom dobrih praks.

Igor Pavel, direktor

“Gasilska”, foto neznan
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ZZaappoosslliittvveennii  cceenntteerr  DDoobbrroo{{iinn,,  dd..  oo..  oo..

V zaposlitvenem centru Dobro{in smo takoj v za~etku
leta 2011 uspe{no sklenili poslovno pogodbo z ve~jim
naro~nikom, kar nam je, po za~etnih preglavicah zara-
di selitve s posestva Razori v letu 2010, omogo~ilo za-
gon nove dejavnosti – sestavljanje polizdelkov iz plasti-
~nih mas. Gre za polizdelke, ki so sestavni deli pred-
vsem kuhinjskih in kozmeti~nih aparatov (sestavni deli
za depilatorje, avtomati za kavo ipd.).
Delo v delavnici je vseskozi potekalo nemoteno, naro-
~nik s svojimi naro~ili pa je zagotavljal, da nam v delav-
nici ni bilo dolg~as. Predvsem spomladi so bila naro~ila
obse`na, vendar smo izdelke dostavljali pravo~asno,
tudi ob kadrovski in prostorski podpori Dobrovite, ki
nam pomaga od samega za~etka preselitve. V samo
dejavnost sestavljanja smo s sodelovanjem izvajalcev

zaposlitvene rehabilitacije vklju~evali tudi rehabilitante, ki so pri nas pridobivali nove delovne izku{nje in
delovne navade.
Kljub novi dejavnosti in pridobitvi ve~jega naro~nika si `elimo razvoja in {e ve~ dela, tudi na drugih
podro~jih, v kar bomo usmerili energijo v prihodnosti.

Najprijetnej{i dogodek leta: piknik v juniju :). Lepo smo se imeli!

Polona [tefani~, direktorica

Na{i polizdelki, foto neznan

Utrinek s piknika, foto neznan
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ZZaappoosslliittvveennii  cceenntteerr  [[EENNTTPPLLAAVV@@

Zaposlitveni center [ENTPLAV@ je 19. 12. 2011 zabele`il peto
leto svojega obstoja. Skupno {tevilo redno zaposlenih v delov-
nem razmerju na dan 31. 12. 2011 je 9 oseb, od tega je 7 inva-
lidnih oseb na za{~itenih delovnih mestih, zaposlenih za poln
delovni ~as, 1 delovna in{truktorica s pridobljeno 3. kategori-
jo invalidnosti, zaposlena za polovi~ni delovni ~as, in 1 zunan-
ja izvajalka po potrebi centra.
Finan~na analiza v letu 2011 je pokazala pozitivno poslovanje
Zaposlitvenega centra [ENTPLAV@, saj je bil ustvarjen prese-
`ek prihodkov nad odhodki. 
Zaposlitveni center [ENTPLAV@ je bil v letu 2011 v poslovnem
sodelovanju z naslednjimi poslovnimi partnerji za nadomest-
no izpolnitev kvote:

1.) Technoplast, d. o. o., Blejska Dobrava
2.) Saxonia Franke, d. o. o., Tr`i~
3.) Eko Rpm, d. o. o., Lesce
4.) IIskra Mehanizmi, d. o. o., Lipnica
5.) Sen~ila Bled, d. o. o.

Zaposlitveni center [ENTPLAV@ se je tudi umetni{ko promoviral v decembru 2011 na Miklav`evem
sejmu v Radovljici s prodajo glinenih izdelkov in slikanic ter z objavljanjem ~lankov v glasilu [ent.
Na podro~ju razpisov je Zaposlitveni center [ENTPLAV@ uspel v projektu Leonardo da Vinci –

Mobility Vetpro, pri katerem je sodeloval z dvema udele`encema strokovnega obiska v Italiji 27. 11.
2011-3. 12. 2011. K razvoju projekta je zaposlitveni center prispeval z vsemi potrebnimi materialnimi
in ~love{kimi viri, potrebnimi za njegovo uspe{no izvedbo.
Na~rti za prihodnje leto Zaposlitvenega centra [ENTPLAV@ so vezani predvsem na pridobivanje novih
poslov in ustvarjanje lastne dejavnosti.
[e naprej ostaja prioritetno iskanje in pridobitev novih poslovnih partnerjev za poslovno sodelovanje za
nadomestno izpolnitev kvote ali za kooperantska dela, saj bomo le na ta na~in lahko ustvarjali prihodke in
s tem nova za{~itena delovna mesta za zaposlitev ranljive populacije ljudi. 
Vzporedno s tem pa `elimo v letu 2012 udejaniti idejo za zagon lastne dejavnosti, s katero bi bilo
mogo~e pre`iveti in pokrivati tudi pla~e zaposlenih v zaposlitvenem centru. Institucionalne spre-
membe v Sloveniji nas silijo k novim na~inom delovanja s poudarkom na socialnem podjetni{tvu. S
problemi preoblikovanja in prilagoditve se bo v letu 2012 soo~al tudi zaposlitveni center [ENT-
PLAV@. Trenutna ideja, ki nas navdu{uje, je ponudba nekaterih zdravih obrokov odjemalcem, pri
~emer bi se sprva osredoto~ili na gotove tople obroke, ki zadostijo pogoju uravnote`enega na~ina
prehranjevanja. Na dolgi rok bi asortiman ponudbe {e raz{irili in dodajali vedno nove stvari (npr. vita-
minske napitke, posebne specialitete ...). 
Zato bo v letu 2012 cilj zaposlitvenega centra priprava poslovnega na~rta za naslednje obdobje do
leta 2015 ter priprava razpisne dokumentacije z mo`nostjo ~rpanja evropskih nepovratnih sredstev
za lastno dejavnost. 

Klavdija [umrada, direktorica

Pridno delamo. Foto Klavdija [umrada
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ZZaappoosslliittvveennii  cceenntteerr  ZZaavvoodd  DDLLAANN

USPOSABLJANJE NA KONKRETNEM DELOVNEM MESTU IN DRUGI PROGRAMI

Zaposlitveni center Zavod DLAN, je pri~el svoj delovni pohod leta 2007 in prvenstveno zagotavlja
delovna mesta invalidom na za{~itenih delovnih mestih. Zavod skrbi za njihovo usposabljanje,
socialno vklju~enost, in jim nudi potrebno strokovno pomo~.
S funkcijo zaposlovanja je zaposlitveni center v letu 2011 omogo~al za{~itno zaposlitev petim inva-
lidom, ki se glede na svojo invalidnost in preostalo delovno zmo`nost ter glede na zdravstveno stan-
je, ne morejo zaposlovati niti v rednih, niti v invalidskih podjetjih.
V prvi vrsti na{ zavod na ravni posameznika re{uje invalidsko problematiko dru`benega pomena,
ko omogo~a invalidom usposabljanje in zaposlitev, s tem pa tudi ve~jo mo`nost vklju~evanja v nor-
malno okolje. Hkrati pa je dejavnost zaposlitvenega centra organizirana na podjetni{kih principih in
po tr`nih zakonitostih. Socialna funkcija Zavoda DLAN je izvedena skozi neprofitno naravnanost
zaposlitvenega centra, saj se celotni prese`ek prihodkov nad odhodki namenja za delovanje in razvi-
janje dejavnosti, izbolj{anje delovnih pogojev ter ustvarjanje novih za{~itnih delovnih mest.
V Zavodu omogo~amo, tudi usposabljanje vklju~enim v razli~ne rehabilitacijske programe. Tako je
na{ zaposlitveni center v letu 2011 nudil invalidom usposabljanje na konkretnem delovnem mestu
kot tudi pomo~ pri iskanju zaposlitve pod posebnimi ali splo{nimi pogoji v samem centru, drugih
invalidskih podjetjih ali v realnih delovnih okoljih.
Dejavnosti, ki smo jih, in jih {e vedno izvajamo so knjigovezni{ka dejavnost (obnova knjig, vezave,
izdelava diplomskih map, izdelava {katel), izelava izdelkov slovenske obrti (list Stare trte) in druge
storitve (priprava za vnos v ra~unalnik in druga kooperantska dela).
Trije segmenti na{ega delovanja so odgovor na delovne in osebnostne zmo`nosti vklju~enih in
zahteve trga. Vsak od vklju~enih je sposoben uspe{no delovati vsaj v dveh poslovnih segmentih.
Raznovrstnost enostavnih del, kot tudi dela z vi{jo zahtevnostjo (ta dela so sposobni opravljati samo
v ~asovno limitiranih oknih in ob ve~jem anga`maju strokovnih sodelavcev), so garant za osebnost-
no in socialno afirmacijo vklju~enih. V vsakem izmed poslovnih segmentov smo zmogli opraviti
dogovorjen obseg dela, kar utrjuje obstoje~a za{~itena delovna mesta. Delovna obmo~ja so indivi-
dualizirana (tehnolo{ko prilagojena in fazno raz~lenjena) skladno z zmo`nostmi vklju~enih invali-

dov. V Zavodu DLAN se zaveda-
mo, da je trenutno realno razmi-
{ljati v danih okvirih. Temeljno
poslanstvo na{ega Zavoda ostaja
ustvarjanje pogojev za dolgoro~no
zaposlovanje invalidov v za{~itni
zaposlitvi. Ustvarjanje mre`e sode-
lavcev iz razli~nih dejavnosti in
odpiranje navzven je to, kar nam
bo pomagalo pre`iveti. [iritev
programa pa bi nudila zaposlitve-
nemu centru tudi ve~jo poslovno
stabilnost in fleksibilnost.

Ana Te`ak @mavc, direktorica
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KKaarrssoo  zzaappoosslliittvveennii  cceenntteerr  dd..  oo..  oo..

DELOVANJE ZAPOSLITVENEGA CENTRA V LETU 2011

Karso, zaposlitveni center, d. o. o., je v letu 2011
deloval na ve~ podro~jih in je posloval uspe{no.
Programi oziroma storitve so bile v ve~ini veza-
ne na tako imenovano komunalno dejavnost. Z
uspe{nim poslovanjem se je polo`aj podjetja v
lokalnem okolju in {ir{e {e krepil.
Poleg ustaljenih partnerjev smo pridobili nekaj
novih naro~nikov, ki pa nimajo ve~jega vpliva
na prihodek, pomenijo pa pomemben vstop v
lokalno okolje in prepoznavanje podjetja v njem.
Tako smo za~eli uspe{no delovanje z oskrbniki
ve~jega dela stanovanjskih blokov v Pivki in
Postojni, podjetjem Stanovanjska, d. o. o., iz Po-
stojne, zasebnimi naro~niki ter nekaterimi va{ki-
mi skupnostmi v ob~inah Pivka, Diva~a in Postojna.
Poleg temeljnih usmeritev podjetja, ki s svojimi
storitvami konkuren~no nastopa na trgu, tako

kakovostno kot cenovno, smo ve~ji poudarek namenili promociji socialne ekonomije ter vlogi zapo-
slovanja invalidnih oseb v tem segmentu.
V ob~ini Pivka smo se uveljavili tudi s sodelovanjem pri pripravi prireditev in tako sodelovali z
lokalnimi dru{tvi in organizacijami in bili v celoti vpeti v dru`beno dogajanje. S svojim delovanjem
smo dokazovali dru`beno odgovornost do lokalnega okolja.
Dela in storitve so la`je narave, tako da so zaposleni v zaposlitvenem centru le-te sposobni izvajati.

Poleg osnovne dejavnosti, zaposlovanja invalidov na za{~itenih delovnih

mestih, se v podjetju zavedamo {ir{e dru`bene odgovornosti in poseb-

nega pomena, ki ga ima zaposlitveni center, saj nastopa tudi kot aktiv-

en soustvarjalec socialne politike v skupnosti.

Pomembna dejavnost, ki jo je prepoznala lokalna skupnost, je tudi sveto-

vanje na podro~ju na~rtovanja in izvajanja socialnovarstvenih storitev, ki pa

je {e v povojih in jo bomo v naslednjih letih intenzivirali.

Podjetje je sodelovalo pri uveljavljanju [ENT-ove mre`e v Notranjski regiji

ter pri pridobivanju prostorov ter prepoznavanju potrebe po [ENT-ovih

programih v regiji. Sodelovali smo na predstavitvenem sre~anju v Postojni,

kjer smo predstavili program zaposlovanja invalidnih oseb v mre`i [ENT-a.

Sodelovali smo na predstavitvi [ENT-ove mre`e na sre~anju Zdru`enja

ob~in Slovenije v Slovenski Bistrici ter ostalih predstavitvah in sre~anjih

[ENT-ovih pravnih oseb.

Skupaj z ostalimi pravnimi osebami [ENT-a smo pripravili informativno

bro{uro [ENT – promotor socialne ekonomije.

Peter Svetina, direktor

Delo na terenu, foto Peter Svetina

Promotor socialne ekonomije, 
foto Barbara Dolni~ar
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[[tteevviilloo  uuppoorraabbnniikkoovv,,   vvkklljjuu~~eenniihh  vv   pprrooggrraamm  

MMrree`̀aa  ssttaannoovvaannjjsskkiihh  sskkuuppiinn  vv   lleettuu  22001111::   

Mesec Skupaj {tevilo  Zasedenost 
uporabnikov v  % vklju~enih 

Januar 51 100

Februar 51 100

Marec 48 94,12

April 49 96,08

Maj 50 98,04

Junij 49 96,08

Julij 49 96,08

Avgust 51 100

September 50 98,04

Oktober 51 100

November 51 100

December 51 100

Povpre~no {tevilo  59 razli~nih 98,20 %
na mesec uporabnikov

[tevilo uporabnikov: 
V letu 2011 je bilo v program Mre`a stanovanjskih skupin vklju~enih 59 razli~nih uporabnikov. Od tega 30
mo{kih in 29 `ensk. Vsi vklju~eni uporabniki so bili stari med 18 in 65 let. Najmlaj{i stanovalec, star 22, je
bil mo{kega spola. Najstarej{i stanovalec je bil mo{kega spola ter star 61 let.  V programu razpolagamo z 51
le`i{~i. Ob~asno smo nudili pomo~ tudi uporabnikom, ki bivajo v samostojnih enotah. 

Prostovoljci v programu: 
V letu 2011 je bilo v program vklju~enih 15 prostovoljcev. Sodelovali so v razli~nih delavnicah, kot so likov-
na delavnica, trening socialnih ve{~in, trening komunikacije, itd. Ostali prostovoljci pa so se vklju~ili z na-
menom dru`enja, motiviranja in spremljanja uporabnikov.
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PPrrooggrraamm  DDNNEEVVNNII   CCEENNTTRRII   zzaa  oosseebbee  ss   ttee `̀aavvaammii   

vv   dduu{{eevvnneemm  zzddrraavvjjuu::

[tevilo uporabnikov:

V letu 2011 je bilo v programe dnevnih centov vklju~enih 907 aktivnih uporabnikov, vseh uporab-

nikov je 1961 in 257 svojcev. Med aktivnimi uporabniki je glede na starost 82 % starih med 30 in

60 let, 7 % je starih med 20-30 let in 11% je starej{ih od 60 let. Od tega 474 mo{kih in 433 `ensk.

Prostovoljci v programu:

V letu 2011 je bilo v program vklju~enih 142 prostovoljcev.  Sodelovali so pri vodenju razli~nih

delavnic ali so se vklju~ili z namenom dru`enja, motiviranja in spremljanja uporabnikov.

PPrrooggrraamm  nnaa  ppooddrroo~~jjuu  zzmmaannjj{{eevvaannjjaa  ssoocciiaallnnee  

iinn  zzddrraavvssttvveennee  {{kkooddee  ppoovvzzrroo~~eennee  zz   uuppoorraabboo  

pprreeppoovveeddaanniihh  ddrroogg::   

[tevilo uporabnikov:

V letu 2011 je bilo v program aktivno in redno vklju~enih 63 uporabnikov, vseh uporabnikov je bilo

skupno 258. Povpre~no so uporabniki stari med 30 in 35 let, 75 % je bilo mo{kih, 25 % `ensk. V pro-

gram je bilo vklju~enih 16 svojcev.

Prostovoljci v programu:

V programu je v letu 2011 delovalo 8 prostovoljcev, ki so skupno opravili 528 ur. Prostovoljci vodi-

jo delavnice pod skupnim imenom KULT-URA (gledali{~e, rekreativne dejavnosti, literarne dejav-

nosti, glasbene dejavnosti…).
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PPrrooggrraamm  zzaappoosslloovvaannjjaa  iinn  

ddeelloovvnneeggaa  uussppoossaabblljjaannjjaa::   

1. PROGRAM SOCIALNE VKLJU^ENOSTI (V NADALJEVANJU PROGRAM SV)

[tevilo uporabnikov po posameznih lokacijah po mesecih:

lokacija Radovljica Kranj Maribor Koper Novo Celje Trbovlje Postojna Skupaj
mesto

mesec
januar 5 4 9 7 6 7 3 41
februar 5 4 10 7 6 5 3 40
marec 5 4 11 7 6 5 3 41
april 5 4 11 7 5 5 3 40
maj 8 4 11 7 5 7 3 45
junij 8 4 11 7 5 7 3 45
julij 8 4 10 7 5 7 3 44
avgust 7 4 10 7 5 8 4 45
septem. 7 4 10 7 5 8 4 45
oktober 7 4 10 7 5 8 4 45
novem. 7 4 10 7 5 8 4 45
decem. 8 5 11 7 4 10 4 3 52

V letu 2011: 55 razli~nih uporabnikov.

2. USPOSABLJANJE NA DELOVNEM MESTU – STORITEV "J"

lokacija Radov- Kranj LJ- LJ-DC Ko~evje Maribor Celje Koper Trbovlje Skupaj
ljica uprava

4 2 3 2 1 1 5 2 3 23
[tevilo

vklju~enih

V letu 2011: 23 razli~nih uporabnikov

Pri izvajanju storitve "J" sodelujemo s koncesionarji zaposlitvene rehabilitacije: [entprima, Center-

kontura, Jel{a, @elva, In{titut za rehabilitacijo, Racio. To sodelovanje je pomembno tudi z vidika

novih vklju~itev v program SV, saj nekateri izvajalci rehabilitacije izvajajo tudi program SV.
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PPrroorraa~~uunnsskkaa  iinn  jjaavvnnaa  ssrreeddssttvvaa::

• Ministrstvo RS za delo, dru`ino in socialne zadeve, 

• Ministrstvo RS za zdravje,

• Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje, 

• FIHO - Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij RS,

• CMEPIUS – Javni zavod Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe 

izobra`evanja in usposabljanja. 

LOKALNE SKUPNOSTI: Ob~ina Ajdov{~ina, Ob~ina Bled, Ob~ina Brda, Ob~ina Celje, 

Ob~ina Gorenja vas – Poljane, Ob~ina Gorje, Ob~ina Hrastnik, Ob~ina Kanal ob So~i, Ob~ina Ko~evje,

Mestna ob~ina Koper, Mestna ob~ina Kranj, Ob~ina Kranjska gora, Mestna ob~ina Ljubljana, 

Ob~ina Litija, Ob~ina Miren – Kostanjevica, Mestna ob~ina Maribor, Mestna ob~ina Nova Gorica, 

Mestna ob~ina Novo mesto, Ob~ina Piran, Ob~ina Radlje ob Dravi, Ob~ina Radovljica, 

Ob~ina [empeter Vrtojba, Ob~ina Slovenske Konjice, Ob~ina [kofja Loka, Ob~ina [entjur, 

Ob~ina [marje pri Jel{ah, Ob~ina [en~ur, Ob~ina Tolmin, Ob~ina Tr`i~, Ob~ina Trbovlje, 

Ob~ina Velenje, Ob~ina Vojnik, Ob~ina Vipava, Ob~ina Zagorje ob Savi, Ob~ina @iri, Ob~ina @irovnica.  
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LLaassttnnaa  ssrreeddssttvvaa::

• prispevki ~lanov,

• humanitarni prispevki,

• prihodki iz opravljanja dejavnosti. 

SSppoonnzzoorrsskkaa  iinn  ddoonnaattoorrsskkaa  ssrreeddssttvvaa  22001111::     

DC [ENT Radlje ob Dravi

Knji`nica Radlje ob Dravi  in Banka Koper d. d..

DC [ENTKNAP Trbovlje

Dnevnik, ~asopisna dru`ba d. d.; Telekom Slovenije d. d.;  Prebold Nogavice, Proizvodnja in storitve d. o. o.;

Mercator d. d.; MPZ d. o. o. PE Mestna pekarna Zagorje; @ITO prehrambena industrija, d. d.; Domex d. o. o.;

ZPO Celje d. o. o.; Thermana d. d., dru`ba dobrega po~utja;  Zavod za {port Trbovlje.

DC [ENT´K Kranj

Ataja d. o. o.; Gorenjska predilnica; Jata Emona d. o. o.; Trgovina ^ipka; Pekarna Zevnik pekarstvo in

trgovina, d. o. o.; Mesarstvo Anton ^ade` s. p.; Mesarstvo Kepic Ivan; Ribarnica in okrep~evalnica Delfin;

Odeja d. o. o.; SET tiskarna; Javni gospodarski zavod za protokolarne storitve RS; Arboretum Vol~ji potok;

Tehni~ni muzej Slovenije (Bistra).

DC [ENT Ko~evje

Knji`nica Ko~evje;  Turisti~no dru{tvo Ribnica;  Integral Stojna Ko~evje d. o. o.;  Mesarija Brada~, Brada~

Marjan s. p., PP Ko~evje; Trgovina Sort, Jure Skender s. p.; Zelenjavni vrt, A. Martezani; Stara pekarna 1931

d.o.o.; Pekarna in sla{~i~arna Lina Ko~evje;  Pekarna Trg – ^uni d.o.o.;  Krka d.d. Novo mesto; Eli Lilly, d..

o. o., Ljubljana-^rnu~e; Elektro Ljubljana, d. d.; Turizem Kras d. d. Postojna; Lek d. d.;  Lokostrelski klub

LD Orel;  Optika center Ko~evje; Gimnazija Ko~evje; Intersocks d. o. o.;  Javni zavod za {port Ob~ine

Ko~evje; [portno dru{tvo Sokol;  [portni center Ribnica; Prostovoljno gasilsko dru{tvo Dolga vas; Gasilska

zveza Slovenije, enota Ko~evje; Javno komunalno podjetje KOMUNALA Ko~evje, d. o. o., Mestna

cvetli~arna Sara Ko~evje; Uskok d. d.; Mercator d. d. Ljubljana;  Avtocenter Rufac Ko~evje;  Lekarna Ribnica;

Artplet s. p. trgovina Ko~evje; Pekarna Blatnik d. o. o. Market Ko~evje; Inotherm d. d.; Zavod za zdrav-

stveno varstvo Celje; Rotary klub Ko~evje;  Radio Univox;  Recinko d. o. o.; O[ Zbora odposlancev Ko~evje;

Policijska postaja Ko~evje. 
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DC [ENTLENT Maribor

EUROPARK, Nakupovalno sredi{~e Maribor; Terme Maribor, [portno rekreacijski center Fontana;

Mariborski otok; Kolosej, d. o. o. Dru`ba za prikazovanje filmov Maribor; Narodni dom Maribor; Smu~arski

klub Branik;  Muzej NO, Pokrajinski muzej Maribor; NK Maribor;  MM CAR Mur{i~ Metka s. p.; Videoteka

^ebelica Ivo Pe{l s. p.; Dru{tvo {tudentov PSI, Maribor; Slovenske `eleznice; SNG Maribor; Saubermacher

Slovenija d. o. o.;  TBP - tovarna bovdenov in plastike Lenart; TAO Trgovsko in storitveno podjetje d. o. o.;

Atelje Lorna&^rtomir. 

DC [ENT Novo mesto

Anton Podbev{ek Teater Novo mesto; KC Janeza Trdine Novo mesto; KC Primo` Trubar [entjernej; Krka d. d.

Novo mesto; RIC Novo mesto; Eventim Ljubljana; Dolenjski muzej Novo mesto; Ko{arka{ki klub Krka Novo

mesto; Zavarovalnica Triglav Novo mesto; Zavarovalnica Tilia Novo mesto; Dolenjske lekarne Novo mesto;

Karitas Novo mesto;  Telekom Novo mesto; Ideja.ideja Maribor; Galerija Simulaker; Mladinski klub Novo

mesto;  Lokalpatriot Novo mesto; Dru{tvo novome{kih {tudentov; Dru{tvo Akcija Novo mesto; Biro

Osolnik Novo mesto;  Mercator Novo mesto; Pekarna Arsa Novo mesto; Polona Dulc; Zdenka Salmi~

Punger~ar; Emerald d. o. o. Novo mesto;  Knji`nica Mirana Jarca Novo mesto; KZ Krka Novo mesto.

DC [ENTCELEIA Celje 

Dartrade d. o. o.; Mlekarna Celeia d. o. o.;  Sadje Aldeks d. o. o.;  Terme Dobrna d. d.; Celjski sejem; Galerija

Vovk; Hawe hidravlika d. o. o.; Klju~avni~ar Ojster{ek Darko s. p.; Elektrostoritve Vodeb Damjan s. p.;

Terme SPA Roga{ka d. d.; Fotokopirnica Tomi; Slovensko ljudsko gledali{~e Celje; Aero d. d.;  Telekom d. d.;

Etol d. d.;  Mercator d. d.;  Adamas Celje, Magma d. o. o.

DC [ENTGOR Radovljica:

Gorenjske lekarne, Kranj; Estetika Fabjan d. o. o., Kranj; KRKA d. d., Novo mesto; Avto Lesce d. o. o., Lesce;

Humko d. o. o., Bled; ^eba{ek Zofija; Bo`i~no novoletna stojnica  Lesce; Perko s. p., Tr`i~;  Mercator d. d.,

Ljubljana; Mesarija Mlinari~  d. o. o.,  Lesce; Pekarna Magu{ar, proizvodnja in trgovina d. o. o. Lesce;  @ito

Gorenjka d. d., Lesce; Zavarovalnica Triglav, d. d., Kranj; Mozirski gaj; Arboretum Vol~ji potok, Radomlje;

Zaj{ek, d. o. o., Mojstrana; Voja{nica Pokljuka, Zg. Gorje; Rekreacijsko turisti~ni center Krvavec, d. d.,

Smu~i{~e Krvavec; @i~nice Vogel Bohinj d. d.;  Bohinj Park ECO hotel; Fit studio Bled;  Banka Koper d. d.

enota Radovljica; Linharova dvorana Radovljica;  Slovensko narodno gledali{~e Ljubljana; Zavod za turizem

in kulturo @irovnica; Slovenski planinski muzej;  Kulturni center Tr`i~; Blejski grad.

DC [ENT [kofja Loka: 

[portna dvorana Poden, Zavod za {port [kofja Loka; Kino Sora d. o. o.; Martina Strin; Milena Marini~; Mesarstvo

^ade`; Knji`nica Ivana Tav~arja [kofja Loka; Kmetijstvo Mati~ek; Mercator d. d.; Loka Fruit; Lokostrelsko

dru{tvo [kofja Loka; Turisti~no dru{tvo Gorje; Graving Ljubljana d. o. o.; Gostilna Pr` Starman; Martina ^u{;

Unikat leseni izdelki; VIS trgovina `ivila-sadje-zelenjava; Adria Media Ljubljana, zalo`ni{tvo in tr`enje, d. o. o. 
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DC [ENT Ljubljana

Ljubljanske mlekarne d. d.; @ito d. d. Ljubljana; Geaprodukt d. o. o.; Pekarna Pe~jak d. o. o. Ljubljana; Snaga

d. o. o. Ljubljana; Slovenska filharmonija; AMC Studio d. o. o. Ljubljana; Namiznoteni{ka zveza Slovenije;

Nogometna zveza Slovenije;  Javni zavod Bogen{perk, [martno pri Litiji; Grad Sne`nik; Kinodvor Ljubljana;

Nogometni klub Olimpija; Siti Teater BTC, Ljubljana; MGL, Ljubljana; Slovensko narodno gledali{~e Drama

Ljubljana; Center urbane kulture Kino [i{ka; Ko{arkarski klub Olimpija; [pas teater, Menge{; Delikatesa d. d.;

Thermana d. d., dru`ba dobrega po~utja, La{ko.

DC [ENT Ajdov{~ina:

Avrigo, Dru`ba za avtobusni promet in turizem d. d. Nova Gorica; Bor d. o. o. Nova Gorica;  Zavod za [port

Ajdov{~ina; Lavri~eva Knji`nica Ajdov{~ina; Gori{ka knji`nica Franceta Bevka; Incom d. o. o. Ajdov{~ina;

Balinarski klub Cesta; Pekarna Kukaj [empeter pri Gorici; Lekarna Ajdov{~ina. 

DC [ENT Nova Gorica:

Pecivo d. d. Nova Gorica; Primorske novice; Mini Brumat Solkan; Markacija, marketing in komunikacija;

Manufaktura d. d.; Hostel Celica, Ljubljana; Atelier Indevin; T[C, Biotehni{ka {ola, Nova Gorica; [portni

zavod Nova Gorica; SNG Nova Gorica; Fructal d. d.; So{ke elektrarne, Nova Gorica; HIT d. d.; Komunala

Nova Gorica d. d.; TV ViTel;  Zalo`ba Branko,  Nova Gorica; Radio Robin; Laborplast d. d., Nova Gorica;

Abanka, Nova Gorica;  NLB, Nova Gorica; Nova KBM d. d.; Restavracija Vrtnica Nova Gorica; Eurospin EKO

d. o. o.; Vinarstvo Erzeti~; Gori{ka knji`nica Nova Gorica; Pivovarna Union d. d.; KS Nova Gorica;  Kmetija

Hubjani; Turisti~na kmetija [iroko; Zavod Karitas Samarijan Solkan; Pipistrel d. o.o..

DC [ENT za uporabnike prepovedanih drog Nova Gorica:  

Pecivo d.d.; Lega Catelani d. o. o.; Primorske novice; Karitas; Rde~i kri` Slovenije; Peloz d. o. o.; Horti

Vogrsko; Vrtnarija Kodri~; Ledena doba-prodaja zamrznjenih izdelkov Iztok Simon~i~ s. p.; Kulturni dom

Nova Gorica. 

DC [ENT Postojna:

Ob~ina Postojna; Pobles d. o. o.; Studio proteus d. o. o.;  Okvir~ek; Filc d. d. PE Menge{; @ele d. o. o.

Pivka; Valkarton Logatec;  Brest pohi{tvo d. o. o. Cerknica; Slavka Bilc iz Zagorja pri Pivki ter ostali pri-

jazni ob~ani ob~in: Pivka, Postojna, Lo{ka dolina, Cerknica; Ministrstvo za obrambo RS, enota Postojna;

^ukgraf d. o. o. Postojna; Muzej Postojna; Cool trade d. o. o. Ljubljana; Venustrade d. o. o. Rakek; Narodni

muzej Slovenije; Notranjski muzej Postojna;  Favn d. o. o. Grosuplje; Park voja{ke zgodovine Pivka,

Steklarstvo Ostanek David Ostanek s. p., Bar BO-EM Katja Gregorec s. p..
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DC [ENTMAR Koper

Trgovina C&A

Donatorji in sponzorji na ravni [ENT-a:  

^okoladnica Cukr~ek, Benedict podjetje za notranjo in zunanjo trgovino, d. o. o.; @ito Gorenjka d. d.; @ito

[umi d. o. o.; Sla{~i~arstvo Barbi~; BSH Hi{ni aparati, d. o. o.; Picerija Foculus; Zveza dru{tev na podro~ju

drog Slovenije; Zdru`enje SAZAS; Medex d. o. o.; Geaprodukt d. o. o.; Pivovarna Union d. d.; Vital Mestinje

d. o .o.;  Rauch d. o. o.;  Radenska d. d.. 

POSEBNA ZAHVALA VSEM NA[IM PROSTOVOLJCEM, KI S SVOJO SOLIDARNOSTNJO

PRISPEVAJO K BOLJ KAKOVOSTNEMU IZVAJAJANJU STORITEV.

ISKRENA HVALA VSEM!



Oblikovali in uredili: Barbara Dolni~ar in Andreja [tepec

Lektura: Kristina Pritekelj 

Grafi~no oblikovanje: Jamaja – Maja Rostohar

Poleti 2012


