40 LET DELOVANJA DRUŠTVA DI LJUBLJANA
MOSTE- POLJE

Leto 2014 je še posebej pomembno za vse nas, saj mineva natanko 40 let od
ustanovitve društva. Zaradi potreb invalidov so ustanovili društvo, da bi le - to
organiziralo druženje invalidov, izvajalo program medsebojne pomoči in uresničevalo
njihove posebne interese. Društvo je bilo ustanovljeno leta 1973, pravni status pa je
društvo dobilo s potrditvijo statuta 20. 02. 1974. Vse do leta 1991 so zaposleni
invalidi sicer že imeli svoje aktive invalidov v Saturnusu, Kolinski, BTC, Gradisu in
Papirnici Vevče. V delovnih organizacijah so njihove probleme reševali zaposleni
svetovalci in sindikat.
V sedemdesetih letih je bil predsednik društva Ivan Pušnik, ki je bil tudi vodja
delegacije v krajevni skupnosti in v občinski samoupravni interesni skupnosti za
socialo - zdravstvo. Leopold Kos je kot občinski in mestni odbornik pokrival tudi to
problematiko. Zaradi spremenjene politike v delovnih organizacijah aktivi invalidov
niso imeli več zaslombe v vodstvih in so začeli zamirati po letu 1992. Z uvajanjem
kapitalističnega sistema je prišlo tudi do odpuščanja invalidov, vodstva podjetij, niti
sindikati invalidom ne pomagajo več,zato je skrb zanje prepuščena pozitivni
zakonodaji in osebnim stikom invalidov z društvom.
Društvo so od svojega začetka pa do danes vodili trije predsedniki. Prvega
predsednika Ivana Pušnika je nasledil Leopold Kos, ki je društvo vodil do leta 2010,
ko ga je zamenjal dosedanji predsednik Diko Ivanović, ki je to leto dobil že drugi
mandat za vodenje društva.

Danes so glavni poudarki delovanja društva na osmih socialno
zdravstvenih programih:
1) PREPREČEVANJE IN BLAŽENJE SOCIALNIH TER PSIHIČNIH POSLEDIC
INVALIDNOSTI:
Invalidom s težjo invalidnostjo ali zelo slabim zdravstvenim stanjem, ki živijo v zelo
slabih socialnih razmerah nudi društvo največ pozornosti in sicer v obliki obiskov in
organiziranega srečanja.

- Prostovoljci – poverjeniki zato svetujejo in pomagajo poiskati strokovno pomoč
za njihove težave.
- Težki invalidi redko zapustijo domače okolje, zato se v društvu vsako leto
organizira srečanje. To je izlet posebej zanje in se le-tega v celoti posveti njim in
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njihovim željam. Želi se, da se sprostijo, da si okrepijo samozavest in se vključijo v
različne aktivnosti (seveda primerne zanje in njihovi zmogljivosti).

2) ZAGOTAVLJANJE ZAGOVORNIŠTVA
Društvo nudi invalidom prvo osebno in socialno pomoč preko raznih oblik informiranja
in svetovanja:
- Svetovanje v zvezi s pokojninskim in invalidskim zavarovanjem; na pravice in
dolžnosti iz delovnega razmerja in iz vsakodnevnih potreb ob komuniciranju z raznimi
institucijami (zavarovanci, invalidnost, invalidska pokojnina, dodatek za pomoč in
postrežbo, stanovanjska razmerja, zdravstveno zavarovanje, oprostitve in olajšave).
- V razgovoru z osebo v duševni stiski poizkušamo skupaj evidentirati konkretne
probleme, ki pestijo prizadetega. Ne poizkušamo sami rešiti njegovih problemov ali
vsiljevati naših rešitev. Naša laična pomoč je usmerjena predvsem v skupno iskanje
možnih rešitev. Ob smrti invalida ali njegovih bližnjih izrekamo sožalje in nudimo
potrebno podporo.
Invalide, ki potrebujejo pomoč, opogumljamo, krepimo samozavest, nudimo
podporo in pomoč. Nudimo laično psihološko pomoč ob nastanku invalidnosti, ob
izgubi zaposlitve, neozdravljivi bolezni, smrti partnerja, z eno besedo ob vsakršni
duševni stiski. Z obiski pri invalidih preko pogovora in ustvarjalnosti pomagamo
premagovati stresne situacije. Preko telefona in mobilnega telefona jim nudimo
svetovanje, dajanje ustreznih informacij. Kadarkoli invalid potrebuje nasvet, se lahko
obrne na nas. Vedno mu skušamo svetovati in pomagati po svojih najboljših močeh.
Prav tako pa jih seznanjamo s pravicami, ki jim pripadajo na osnovi
priznanega statusa invalida (kot npr. kje in kako pridobiti nalepko za parkiranje
invalidov, kdaj jim pripada pravica do zdraviliškega zdravljenja, kdo je oproščen
plačila RTV naročnine, kdaj so oproščeni plačila davka od cestno prometnih vozil,
kdo in kje so oproščeni plačila turistične takse, kdo je oproščen plačila za uporabo
cest za motorna vozila, kje in kdaj lahko poiščejo pravno pomoč, kakšne pravice jim
pripadajo iz stanovanjskega zakona, kdaj so oproščeni plačila davka od osebnih
prejemkov in plačila dohodnine in drugo).
3) INFORMATIVNA DEJAVNOST
Društvo informira invalide preko poverjenikov in Obvestil:
- Informiranje invalidov o njihovih pravicah, ki izhajajo iz pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, pravice in dolžnosti iz delovnega razmerja. Še posebej jih
seznanjamo s pravicami iz zaposlovanja, kjer zaposlenim ali brezposelnim invalidom
svetujemo, kako naj se organizirajo, se dodatno izobražujejo – pridobijo nova znanja
in tako soustvarjajo pogoje za novo zaposlitev oz. uresničevanje pravic iz delovnih
razmerij.
4) USPOSABLJANJE Z AKTIVNO ŽIVLJENJE IN DELO
Klepetalnice in izmenjava izkušenj
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5) PROGRAMI ZA OHRANJEVANJE ZDRAVJA IN DRUGI REHABILITACIJSKI
PROGRAMI
Društvo nudi invalidom različne možnosti ohranjevanja zdravja in rehabilitacije v
zdraviliščih in na morju:
- Program obsega enodnevne kopalne aktivnosti s ciljem ohranjevanja telesne in
psihične kondicije. Na udeležence deluje kopanje v zdraviliških bazenih in
druženje, preventivno in terapevtsko ter soustvarja normalnejše pogoje, da se
lahko vsakodnevno vključujejo v življenje in delo. Poleg fizične rehabilitacije
prispeva tudi k psihični, saj prav elementi druženja pomenijo tudi obliko socialne
integracije.
7 -dnevni programi ohranjevanja zdravja in rehabilitacije v objektih ZDIS.
- 10-dnevni program socialnega vključevanja na morju
- merjenje krvnega tlaka,sladkorja in holesterola na sedežu društva vsak četrtek v
mesecu
6) REKREACIJA IN ŠPORT
Invalidom je omogočena udeležba in sodelovanje v različnih oblikah rekreacije,
prilagojene njihovim potrebam:
- Program daje možnosti vključevanja invalidov po interesnih rekreativnih
dejavnostih, kot so plavanje, streljanje, šah, kegljanje, pikado, balinanje, ribolov,… in
pomeni rekreacijo za vsakogar – doseganje boljše telesne kondicije in ohranitev
zdravja skozi različne športno-rekreativne panoge (sprehodi, pohodi, planinarjenje,
spoznavanje okolice; izmenjava izkušenj in veselo druženje)

7) DNEVNI CENTRI, KLUBI
Invalidom je omogočena udeležba in sodelovanje v različnih oblikah ustvarjalnih
dejavnosti ter družabnosti prilagojene njihovim potrebam.
- Program obsega različne vrste skupinskega ročnega dela različnih spretnosti
invalidov.
8) KULTURNA DEJAVNOST
- druženje z ogledom kulturnih znamenitosti in priprava programa ob praznovanju
raznih kulturnih dogodkov in praznikov

Da pa to delo nemoteno poteka, poskrbijo naši prostovoljci, ki neumorno in
nesebično razdajajo svoj prosti čas za dobro društva. Ob tem jubileju gre prav
njim vsa zahvala saj so prav vsi zaslužni, da to društvo obstaja in deluje tako
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uspešno. Tudi brez finančne pomoči, FIHO, ZDIS, MOL in drugih donatorjev,
društvo ne bi tako uspešno delovalo in tudi njim se zahvaljujemo za vso
pomoč.
Trudimo se delovati , kot pravimo >Z ROKO V ROKI< in želimo, da bi se vsi
počutili bolje, ker v skupnosti je moč, v vodstvu društva pa tudi odgovornost!
Predstavili vam bomo nekaj naših prostovoljcev, ki se trudijo za uspešno
delovanje društva.
g. Leopold Kos - nekdanji predsednik društva in zdajšnji predsednik
nadzornega odbora, ki mu nobena malenkost ne uide in nadzira delo IO.
Ga. Marjana Šmuc - zdajšnja podpredsednica društva , ki poskrbi, da vse teče
po pravnih predpisih, saj vodi tudi pravne zadeve v društvu
G. Diko Ivanovič - predsednik društva, nadaljuje tradicijo g. Kosa in se trudi za
dobro vseh invalidov, poskrbi pa tudi za dobro voljo in optimizem
Stanka Srčnik - tajnica in blagajničarka - poskrbi, da so vsi računi pravočasno
plačani
Barbara Gvardjančič - naša umetnica ročnih spretnosti
Jože Jančar- vas odpelje na izlet
Alenka Kocuvan-zdravje in sociala, to je njena glavna skrb
Nenad Đekanović- za šport in rekreacijo poskrbi

Tukaj so še vsi poverjeniki, ki vas obiskujejo in so trden most med društvom in
dogajanjem na terenu, saj prav poverjeniki vidijo in čutijo stiske invalidov.
Anica Zrimšek
Ana Žaren
Mirica Avguštinčič
Frida Žitnik
Marija Prusnik
Terezija Smrekar
Ana Janežič
Ivica Divjak

To so še ostali člani IO, komisij in drugih organovMarija Tekavec
Jože Kelhar
Robert Likar
Ana Bogataj
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Mira Gašperič
Dušan Nikić
Kristina Zrnko
Ankica Ereiz
Marjetica Žveglič
Radivoj Ilić
Zahvala pa gre seveda tudi tistim, ki so v preteklosti opravljali to poslanstvo in
se trudili, da je to društvo lahko dočakalo 40 let svojega obstoja.
ISKRENE ČESTITKE IN PRIZNANJE VSEM ZA SODELOVANJE IN
POŽRTVOVALNO DELO V DRUŠTVU.
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