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LO SMC ŠMARJE PRI JELŠAH

Sreča je v malih stvareh

Člani LO SMC Šmarje pri Jelšah skupaj z gojenci VDC Šentjur, enote Šmarje pri Jelšah.
delavci zavoda na dan sami opravijo preko 240 km, zagotovo pa bi
bilo bolje, da bi ta čas in svoje znanje namenili gojencem, prevoze pa
bi opravljal poklicni voznik.
Iz sredstev programa zaposlitve
prejmejo uporabniki mesečne nagrade, ki so izplačane izključno iz
izkupička, ki ga uspejo pridobiti
s prodajo in promocijo svojih izdelkov. Te nagrade so simbolične,
Športnica Polona Mikolič, ki se pona- vendar varovancem pomenijo veliša z zlato in bronasto olimpijsko me- ko, to je njihova plača. Če izdelkov
daljo na paraolimpijskih igrah.
ne uspejo spromovirati, seveda te
nagrade ni. Iz programa zaposlitve
telesnem razvoju.
črpajo tudi sredstva za sklad skupne
V VDC so pripravili izjemen porabe, torej za izvajanje dodatnih
program. Vodja enote Urška Škr- aktivnosti, kot so izleti, tabori in
janc je predstavila njihova znanja, športna udejstvovanja. Gojenka Poki se merijo z „drugačnimi enota- lona Mikolič je leta 2011 na parami“. Dejala je, da imamo ljudje ve- olimpijskih igrah v Atenah osvojila
likokrat težave sami s seboj in pris- zlato medaljo v plavanju na 100 m
topamo k njim v zadregi: „Oni de- prosto ter bronasto v plavanju na
lajo s čustvi, mi delamo z razumom 50 m prosto. Izjemen uspeh, ki pa
in znamo z njim dobro manipulirati. seveda vedno tudi nekaj stane …
Mi čustva skrivamo, oni jih izrazito
„Na tem področju bi potrebovali
pokažejo.“ Zapeli so nekaj pesmi, pomoč,“ pravijo. Pripravljeni so
gojenka, ki je popolnoma slepa, se oblikovati protokolarna darila po
je usedla za klaviature in spremljala želji naročnika, želijo si morebitne
prepevanje. Bilo je nemogoče utiša- vključitve v podjetja, želijo si, da
ti željo, da zapoješ zraven. Tako so pridete v njihovo trgovinico v Šsredi delovnega dopoldneva skupaj marju in presenečeni boste, kaj vse
peli slovensko narodno pesem, kar
še dodatno potrdi misel, da je sreča
res v malih stvareh. In da oni so
»» Piše: Zdenka Orač
srečni!

Člani LO SMC Šmarje pri Jelšah so želeli
začetek leta obeležiti na poseben način.
Obiskali so VDC Šentjur, enoto Šmarje
pri Jelšah in nekaj ur
dopoldneva namenili
druženju z gojenci zavoda.
V kulturni navadi Slovencev je, da se obdarujemo predvsem
zadnje dni v letu.
Toda ti dnevi so lahko ravno zaradi tega
rompompoma tako
zelo naporni, da se jih
mnogi že kar bojijo.
Januarja pa se umirimo, spravljamo v tire
in začenjamo znova.

»» Foto: Arhiv LO SMC Šmarje pri Jelšah

VDC Šentjur je krovni zavod
enote v Šmarju pri Jelšah, ki je
svoja vrata odprl leta 2007. Danes enoto obiskuje 27 varovancev
iz širšega območja Obsotelja in
Kozjanskega. Pogoj za vključitev osebe je starost vsaj 18 let ter
odločba komisije o usmeritvi, da
je oseba z motnjo v duševnem in

Težave s financiranjem

zmorejo in znajo narediti s svojimi
spretnimi rokami.

Obiščimo jih

V Sloveniji čaka na prosta mesta v podobnih zavodih okrog 500
ljudi. Diagnoze: poškodba glave
po nesreči ali odmiranje možganskih celic. Zato ne smemo razmišljati: „Jaz nisem tak. To se mene
ne tiče. Jaz nimam nič s tem.“ Kajti že jutri smo lahko del te ekipe.
Zato jim pojdimo kdaj naproti. V
tistem, kar lahko. Pojdimo marca
na njihovo gledališko predstavo.
Podarimo jim nasmeh in glasen
pozdrav, ko se bomo srečali. Ker
le tako bodo vedeli, da so slišani,
sprejeti in da so enakovreden del
te družbe.
Člani LO SMC Šmarje pri Jelšah
so jih tisto dopoldne tudi obdarili.
Etična nota, ki je tudi v programu
stranke najpomembnejša, je tisti
dan osrečevala tako gojence kot
tudi člane stranke.

dejstva
„Oni delajo s čustvi, mi delamo z razumom in znamo z njim dobro manipulirati. Mi čustva skrivamo, oni jih
izrazito pokažejo.“

Direktor VDC Šentjur Leon
Štemberger nam je povedal, da so
časi tudi zanje težki. Država namenja vedno manj, od leta 2009 so
se sredstva znižala kar za 70.000
evrov. To nadomeščajo z morebitnimi donacijami, lastnimi sredstvi,
prodajo izdelkov. Veliko breme so
tudi prevozi gojencev. Strokovni Prijetno druženje in prepevanje slovenskih pesmi.

