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DRUŠTVO ”VESELE NOGICE”
Društvo “Vesele nogice” združuje starše in skrbnike otrok z razvojnim zaostankom na vseh
področjih, ki pa si za svoje otroke želijo in potrebujejo več, kot jim lahko nudijo sami s pomočjo
našega zdravstvenega in socialnega sistema. Društvo je bilo ustanovljeno v Laškem, dne 23.4.2012
in je prvo tako v naši okolici.

Močno podpiramo vse akcije, ki se v zadnjem času pojavljajo v medijih, kjer posamezniki in društva
z humanitarnimi akcijami pomagajo do sredstev za otroke s posebnimi potrebami in kritje njihovih
nujno potrebnih stroškov. Toda naše društvo bi rado opozorilo, da je otrok s posebnimi potrebami,
ki potrebujejo vašo pomoč, še več. Nekateri starši in skrbniki otrok se ne želijo izpostavljati v
javnosti in raje molče trpijo in upajo na boljše čase. V društvu želimo omogočiti vsem staršem in
skrbnikom otrok s posebnimi potrebami, ne glede na njihovo medijsko izpostavljenost, da bi
uresničili svoje neizrečene želje in zagotovili svojim otrokom tisto, kar menijo, da je za njih
najboljše.

Cilji našega društva so:
1. Zagotoviti neposredno pomoč osebam z motnjo v razvoju.
2. Zagotoviti neposredno pomoč družinam oseb z motnjo v razvoju.
3. Spodbujati raznolikost uporabljenih pristopov na področju rehabilitacije oseb z motnjo v
razvoju.
4. Osveščati širšo javnost o problemih in potrebah oseb z motnjami v razvoju in razvijati
vzajemnost in solidarnost v družbi in člani društva.
5. Zagotoviti nemoteno delovanje društva.
6. Obveščati javnost o svojem delu.
7. Skrbeti za visoko kakovost, etično in odgovorno delovanje pri doseganju vseh navedenih
ciljev.
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PREDSTAVITEV OTROK
Lahko bi rekli, da imamo otroke s posebnimi potrebami, pa ne bomo. Ker imamo izjemne otroke.
Take, ki so nas naučili ceniti male stvari in ljubiti neskončno. Naši otroci zmorejo več, kot si lahko
predstavljamo. Borili so se za življenje in znajo biti srečni. Zato tudi starši ne odnehamo, učimo se
od njih in jim pomagamo učiti se od nas.

Andraž
Andraž se je rodil s prirojenim hidrocefalusom. Likvor, ki se mu je nabiral v glavi, je povzročil
poškodbe možganov in posledično zaostanek v razvoju. Njegovi starši so se bali, da ga bodo
izgubili, še preden se je rodil. Ko je prišel na svet, mu zdravniki niso napovedovali preveč rožnatega
življenja.
Kljub težki rehabilitaciji je v življenje svojih staršev prinesel veliko radosti in sreče. Vsak dan poskrbi
za kakšno novo dogodivščino, saj je zelo živahen fantič. Rad ima glasbene igrače in obožuje vrtenje
bobna pri pranju perila. Plazi se že po vseh štirih in ni ga več lahko ujeti. Je delaven, vztrajen in
trmast. Njegov napredek je velika spodbuda za njegove starše.

Anita
Anita se je rodila aprila 2003 in je nedonošenka. Zaradi dihalne stiske je utrpela poškodbe
možganov. Obeti zanjo niso bili dobri, vendar v njej živita nepopustljiva želja po neodvisnosti in
volja do življenja.
Letno prepotuje nekaj tisoč kilometrov in preživi veliko časa pri raznih terapevtih. Uspehi so
odlični, saj sedaj uspešno uporablja obe roki, lepo sedi in se sama prehranjuje. Le nogi jo še ne
ubogata, ampak verjame, da bosta postali bolj poslušni.
V šolskem letu 2012/13 je pričela obiskovati četrti razred osnovne šole v Braslovčah, kjer ima
super sošolce. Zelo so prijazni, pomagajo ji, so zabavni in je nikoli ne odrinejo iz svojega kroga.
Doma ima brata, s katerim si krajšata čas s pokanjem šal, igranjem različnih iger in gledanjem
športa po televiziji. Oba obožujeta nogomet in zimske športe.
Kadar se kateremu športniku zalomi, reče: “Ti bom drugo leto pokazala, kako se zadevi streže.” In
to misli resno!
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David
Davida že takrat, ko je hotel priti na svet, niso poslušali ljudje v belem. Počakati je moral kar 36 ur
v maminem trebuhu, da se je rodil. Utrpel je poškodbe v možganih, ki pa so se kasneje kazale na
vseh področjih, gibalnem in govornem zaostanku v razvoju. Z močno voljo in trdim delom je uspel
dobro sanirati svoje poškodbe. Danes je star že skoraj 10 let. Hodi v osnovno šolo. Rad bere, se
igra s prijatelji in poje v pevskem zboru. Njegova največja strast pa je narodnozabavna glasba.

Naja
Naja se je rodila aprila 2009. Zaradi pomanjkanja kisika pri porodu je utrpela hude poškodbe
možganov. Pri porodu ni bila pravočasno deležna ustrezne pomoči. Ima hudo epilepsijo, zelo hudo
alergijo na mleko ter na nekatera zdravila, cerebralno paralizo 5. stopnje, visoko osteoporozo,
težave z dihali, ne je samostojno, ampak je hranjena po cevki. A že, ko se je rodila, je pokazala, da
je prava borka za življenje.
Sedaj že sedem mesecev diha sama, brez pomoči tehnike. Nikoli ji ni dolgčas, saj je vedno nekdo
od njene družine ob njej in jo zabava. Še posebej je zabavna njena babica. Tudi ona zabava njih, saj
se je že naučila smejati. Poleti se je sproščala v morju, kjer je plavala v svojem obroču. Ko odhaja
od svoje fizioterapevtke, je vedno sproščena in komaj čaka, da jo zopet vzame v svoje čarobne
roke. Sedaj jo uči, da mora z glavo gledati naprej in ne v levo. Samo roke se še nauči uporabljati in
vam bo na naslednji sliki že lahko pomahala.

Tai
Tai se je rodil v Mariboru. Njegova mami je, ko je bil star 3 mesece, opazila, da ne zazna igrač. Na
pediatrični kliniki v Ljubljani, so ugotovili, da ima septooptično displazijo. Loči svetlobo in temo.
Tudi v razvoju zaostaja. Pri 2 letih in 8 mesecih se je začel postavljati na noge in tako je naredil
prve korake. Seveda s pomočjo svoje mamice. Iz dneva v dan je bolj močan in boril se bo še naprej,
da postane čim bolj samostojen.

Živa
Živa je v slovanski mitologiji boginja življenja. Starša sta ji ime izbrala še predno je pokukala na svet
in predno sta izvedela, da se bo morala zelo boriti, da bo preživela.
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Živa je namreč pred porodom izkrvavela po popkovnici v materin krvni obrok. Izgubila je več kot 65
% krvi in zaradi pomanjkanja kisika, ki se pretaka v krvi, utrpela hude poškodbe možganov. Ima
cerebralno paralizo 5. stopnje in veliko epileptičnih napadov. Živa se hrani preko gastrostome,
slabo vidi in ima začetno skoliozo hrbtenice.
Zelo rada se smeji lumparijam, ki jih zganjata njena starejša brata. Še posebej rada pa posluša
pesmice, ki jih poje njena sestrica. Če je pesmica vesela, od veselja tudi malo pobrca. Roke so
njena šibka točka. Težko je uporabljati tile dve stvarci. Tudi glava je težka, pa čeprav pravijo, da je
njena precej manjša in lažja, kot bi morala biti.

in ostale vesele nogice
V društvo so včlanjeni še trije otroci s posebnimi potrebami, katerih starši ne želijo izpostaviti
javnosti. Prosimo za vaše razumevanje.

ZGODBE, KI JIH PIŠE NAŠE ŽIVLJENJE
Dovolite nam, da vam opišemo nekaj zgodb naših članov in vam tako predstavimo nekaj dobrih
razlogov za ustanovitev našega društva.

Deklica, ki je zdaj stara tri leta in pol, je v prvem letu svojega življenja več mesecev z mamico
preživela na pediatrični kliniki v Ljubljani. Družina je zato takrat živela zelo razdvojeno življenje.
Zdaj se večkrat na teden vozi iz Laškega na terapije v Maribor, k zdravnikom na preglede v
Ljubljano in vsake toliko časa tudi na strnjene rehabilitacije v Staro Goro. Prvi dve leti je bila
obravnavana tudi v Univerzitetnem rehabilitacijskem centru Soča.
Družina je ni pripravljena izročiti v institucionalno varstvo, kjer bi sicer lahko bila deležna 24-urne
pomoči ustrezno usposobljenih ljudi, bila pa bi prikrajšana za vsakodnevno družinsko življenje.
Z vztrajnostjo in trdim delom vseh družinskih članov in pomoči sorodnikov, deklica napreduje z
drobcenimi koraki in se bori za boljši jutri.
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Družina druge deklice živi v kraju, ki je izredno dobro pokrit z ustreznimi terapevti, v kraju, ki ima
primarni terapevtski center za rehabilitacijo otrok in odraslih s posebnimi potrebami. Deklica ima
cerebralno paralizo 5. stopnje in ni deležna ustreznih terapij, ker je označena za neperspektivnega
člana naše družbe. Starši so nad sistemom obupali, saj so velikokrat naleteli na zaprta vrata.
Deklica hodi na strnjene obravnave v Staro Goro dvakrat letno, kjer vedno lepo napreduje.
Neizvajanje ustreznih terapij v zadostni meri za deklico pomeni večanje možnosti za izpah kolkov,
skoliozo hrbtenice in ostalih poškodb, ki jih bo potrebno zdraviti operativno. V vsej tej sili
privarčevati, pa se pozablja, da terapije tudi preprečujejo nastanek teh poškodb. Operacije s
katerimi se bodo poškodbe sanirale, so nedvomno dražje, za otroke so precej bolj boleče in
stresne, staršem pa predstavljajo veliko strahu in skrbi.
Starši so zaprosili za pomoč, da bi se sami naučili izvajati najnujnejše terapevtske vaje. Bili so
odklonjeni, češ “da naj ustrezno poskrbijo za svoje preostale otroke” in da deklico raje izročijo v
celodnevno institucionalno varstvo. Starši se zavedajo, da imajo tudi druge otroke in si ne morejo
in ne smejo privoščiti, da postavijo v ospredje potrebe le enega izmed njih. Toda deklici prav tako
ne želijo odreči vsakodnevnega ljubečega objema matere in očeta ter veselega druženja z ostalimi
družinskimi člani.

Naši otroci težko premagujejo razdalje z javnimi prevoznimi sredstvi.
Voziček, ki ga je ena od naših deklic dobila, je težek več kot 25 kg. Sama deklica pa tehta 13 kg.
Večina avtobusov je sicer prilagojenih osebam z invalidskimi vozički, a kljub temu vožnja oseb s
posebnimi potrebami predstavlja velik problem. V času jutranje in popoldanske gneče, ko bi
deklica in njeni starši želeli potovati z javnimi prevoznimi sredstvi, je to dejansko nemogoče.
Dekličin voziček bi zasedel prostor najmanj osmih ljudi.
Zadnje njeno potovanje z avtobusom, se končal skoraj tragično. Avtobus se je na avtobusni postaji
ustavil več kot pol metra od robnika pločnika. Velika kolesa invalidskega otroškega vozička so
končala v luknji med avtobusom in pločnikom, voziček pa se je začel prevračati. Če ne bi bilo hitre
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reakcije mimoidočih, mati sama ne bi mogla zadržati vozička s pripetim otrokom. Voziček bi se
prevrnil in deklica bi udarila z glavo ob pločnik.

Štiričlanska družina iz Celja se je v društvo vključila, ker želijo z našo pomočjo pridobiti informacije
in izkušnje ostalih staršev s podobnimi problemi. V družini imajo invalidno najmlajšo hčerko, njena
diagnoza je celostni razvojni zaostanek oz. cerebralna paraliza 5. stopnje. Želijo si zadostnih
informacij o stanju njihove hčere ter pridobiti mnenja ter pomoč različnih zdravnikov in
terapevtov. Verjamejo, da bodo z našo pomočjo imeli lažji dostop do informacij in mnenj
zdravnikov ter pridobili nasvete ostalih staršev s podobnimi problemi.
Bremena stroškov terapij in pripomočkov, ki bi jih radi preizkusili zato, da bi izboljšali stanje
hčerke, družina sama ne zmore.

Ena od naših mamic pripoveduje, da ji je po odpustu hčerke iz bolnišnice najbolj pomagala pomoč
druge mamice, ki jo je tam spoznala. Ta je takrat imela doma sina, z razvojnim zaostankom,
starega štiri leta. V prvem letu je tako velikokrat z njunim pogovorom premagovala strahove in
občutke nemoči. Prav zdaj ta, prej neizkušena, mamica pomaga drugim, da premagujejo začetne
stiske in ovire.

AKTIVNOSTI DRUŠTVA
V društvu si starši z izmenjavanjem izkušenj predajamo svoje znanje. Nihče izmed nas ni
pričakoval, da bomo ravno mi deležni krute usode in se bomo znašli v takšni situaciji. Nihče od nas
ne pozna vseh zdravnikov in terapevtov in nihče od nas ne ve, kateri zdravniki in terapevti, bi lahko
največ doprinesli k napredku v razvoju naših otrok. Dragocene izkušnje, ki jih starši in skrbniki
pridobimo v času rehabilitacije otrok, pa si lahko medsebojno delimo. Drug drugemu lahko
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svetujemo, katere terapevte ali zdravnike bi bilo, glede na stanje otroka, še smiselno obiskati, in
katere zdravstvene in terapevtske pristope še preizkusiti.
V društvu želimo iti še dlje. Ker so terapije, s katerimi starši želijo doseči več za svoje otroke,
plačljive, bi radi s pomočjo donatorjev in sponzorjev zbrali zadostno količino sredstev, da bi pokrili
strošek terapij ali vsaj njihov levji delež in s tem tudi finančno priskočili na pomoč družinam. Radi
bi pospešili medsebojno izmenjavo znanja in medsebojno pomoč, kadar bo ta potrebna. Vsem
članom in tudi nečlanom želimo omogočiti koriščenje opreme za terapije ter ostalih pripomočkov,
ki so in bodo v lasti društva. Skrbnikom otrok in oseb s posebnimi potrebami bi radi omogočili, da
pridejo do potrebnih znanj, kako najbolje poskrbeti za svojega varovanca.
Ustanove, ki izvajajo terapije, po večini niso v krajih bivanja otrok s posebnimi potrebami, zato
otroci, ki želijo le dnevno obiskovati te centre, prebijejo ogromno časa na poti.
Predstavljajte si težave staršev in sorojencev. Starši trpijo, ker prebijejo večino časa na cesti,
namesto, da bi ta čas preživeli kvalitetneje. Sorojenci, pa morajo postati samostojni prej kot njihovi
vrstniki, saj se soočajo z drugačnim življenjem, ki je težko že za odraslo osebo, kaj šele za otroka.
In nenazadnje otroci s posebnimi potrebami, ki veliko časa preživijo v avtu, priklenjeni na
avtosedež, ki ni primeren za njihovo stanje in jim velikokrat povzroča tudi dodatne bolečine.
Vožnja povzroča otrokom velik napor in pogosto se zgodi, da po končani dolgi vožnji niso sposobni
sodelovati na terapijah.
V Laškem in njegovi okolici je otrok, ki so neprestano na poti, več. Zato starši menimo, da bi bilo
veliko lažje, da terapevti pridejo v bližino kraja bivanja naših otrok in tako omogočijo obiskovanje
terapij tudi tistim, katerih starši si ne morejo privoščiti nenehne vožnje oziroma nimajo niti
prevoznega sredstva, s katerim bi lahko otroka vozili na terapije. Vožnje na terapije pa po drugi
strani predstavljajo tudi veliko strošek za družino.
Krajev, kjer se nahajajo otroci in odrasli s posebnimi potrebami in kjer ni v bližini ustrezne
terapevtske pokritosti, je v Sloveniji veliko. Želja članov društva je, da odpremo več takih
prostorov, kjer bodo lahko tako starši sami, kot tudi njihovi terapevti, prihajali in izvajali ustrezne
terapevtske vaje z otroki in odraslimi osebami. Prav tako si želimo odpreti sodoben terapevtski
center, kjer bodo lahko otroci deležni strnjenih obravnav in ustrezne pomoči. Vsi ti prostori bodo
namenjeni tudi staršem, saj se bodo tam lahko družili, delili izkušnje in nasvete, pomagali drug
drugemu. Na ta način bomo lahko pomagali tudi staršem naših otrok.
V naših terapevtskih centrih želimo omogočiti izvedbo terapij tudi v popoldanskem času in tako
upoštevati potrebe in želje vsakega posameznega otroka.
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V društvu želimo še posebej opozoriti na pristop zdravstvenega osebja do družine in otroka s
posebnimi potrebami. Predolge čakalne vrste za ambulantne preglede, pomanjkanje celostne
obravnave posameznega otroka in omejitev prepotrebne pomoči otrokom s slabšimi prognozami,
so za starše nesprejemljive.
Vsak otrok, ki je še v tako slabem stanju in z neperspektivno diagnozo, si zasluži priložnost za
napredek. Če se z njim dela in trudi, je napredek že to, da se njegovo stanje ne poslabšuje.
Marsikateri operativni poseg bi lahko preprečili z rednimi terapijami in ustreznimi pripomočki za
nego in lažje življenje otrok in njihovih družinskih članov.
Otroka, ki je star dve leti, ne moremo obsoditi na ležanje, če se z njim nismo intenzivno trudili.
Vsakemu otroku je treba dati možnost!
Starš, ki veliko let dviguje svojega otroka, prej ali slej lahko zboli na hrbtenici ali za drugimi
bolezenskimi stanji, kar zopet pomeni dodaten strošek v breme zdravstvenega zavarovanja.
Poudariti je potrebno tudi, da se premalo kadra izobražuje za terapevte iz različnih področij, tako
da je že v izobraževalnem veliko pomanjkanje ustreznega kadra.
Kot skupina želimo opozoriti javno zdravstvo na njegove pomanjkljivosti. Upamo, da nam bodo
prisluhnili.
Menimo, da je najpomembnejša preventiva in zadostna pomoč družini.
Staršem želimo omogočiti, da se lahko vedno, ko so v stiski, obrnejo na nekoga od nas. Saj skoraj
vsi starši, ki smo v društvu, poznamo trenutke, ko imaš občutek, da si nemočen in sam na tem
svetu. Prav takrat pa potrebujemo hitro in učinkovito pomoč. Dovolj je že iskren in odkrit pogovor,
da se lahko zbereš in bojuješ s težavami, ki so pred teboj.
V trenutnem krčenju javnih financ, se tudi osebam s posebnimi potrebami krčijo njihove pravice.
Tako niso deležni zadostne terapevtske obravnave, niti ne dobijo vseh pripomočkov, ki bi jim lahko
olajšali življenje.
Predvsem bi radi opozorili, da se pri predpisovanju pripomočkov uporabljajo preveč šablonski
sistemi. Menimo, da se veliko denarja v javnem zdravstvu porabi v napačne namene. Potrebno bi
bilo obravnavati vsakega pacienta kot posameznika in tako pri predpisovanju opreme upoštevati
njegove potrebe, ne pa da se uporabljajo že vnaprej napisana pravila in predpisi, kakor je to praksa
v našem zdravstvu. V kolikor bi se bolj natančno preučil vsak posameznik in njegove potrebe ter bi
se prisluhnilo tudi njegovim skrbnikom, oziroma dalo možnost, da se oprema lahko nabavi tudi v
drugih državah ali pri slovenskih podjetjih, ki za to nimajo koncesije, bi se lahko sredstva, ki so v
zdravstvu za to namenjena, zagotovo bolj racionalno porabila.
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Zaradi neustreznih pripomočkov, ki jih lahko osebe s posebnimi potrebami pridobijo iz sredstev
zdravstvenega zavarovanja, se zavedamo, da veliko finančno breme povzročajo ravno stroški
nabave ustreznejših pripomočkov, ki jih osebe s posebnimi potrebami res nujno potrebujejo. Ti
pripomočki pomagajo k boljšemu in kvalitetnejšemu življenju posameznika.
To so na primer:


siturator za merjenje kisika v krvi za otroke, ki imajo težave z dihanjem,



blazine, potrebne za zagotavljanje pravilnega položaja otroka,



postelje, ki preprečujejo obležanine, saj se nekateri otroci ne morejo obrniti sami,



postelje, ki so nastavljive po višini in omogočajo dvig v kolenskem in vzglavnem predelu ter
so s strani zaščitene z ustrezno varovalno ograjo,



stoli za ustrezno sedenje oseb s posebnimi potrebami,



vreče, napolnjene s stiroporjem oziroma drugim ustreznim polnilom, primerne za ustrezno
nameščanje otrok,



kopalni stolčki za namestitev otrok med kopanjem,



strehice za invalidske vozičke, namenjene za zaščito otrok pred soncem,



žoge, valji in druge pripomočki za izvajanje terapij,



sodobni računalniki za slepe in za tiste, ki imajo oviran govor,



razni komunikatorji za tiste, ki niso sposobni govoriti,



svetlobne in zvočne igrače za stimulacijo vida in sluha,



igrače, ki spodbujajo finomotoriko,



primerna ortopedska obutev,



in nenazadnje primerne gugalnice in igrala, da se naši otroci naužijejo vsaj nekaj radosti
otroštva.

Tukaj bi na koncu poudarili, da je pripomočkov za lajšanje bolezenskega stanja posameznika
preveč, da bi lahko našteli vse.
Za primer naj zapišemo, da gugalnica, ki bi bila primerna za otroka s cerebralno paralizo 5. stopnje
stane okoli 1.200 EUR in to je dejansko le plastika z naslonom, ki omogoča pet-točkovno
pripenjanje otroka. Strehica za invalidski voziček, ki ga otroci zaenkrat še dobijo od ZZZS, pa stane
več kot 200 EUR.
Tu so potem še pripomočki, ki omogočajo staršem lažje rokovanje z otrokom:


dvigala za družine, ki ne živijo v pritličju in katerih otroci so odvisni od vozička,
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primerna prevozna sredstva (v društvu imamo več družin, ki nujno potrebujejo za prevoz
otroka s posebnimi potrebami t.i. kombi z rampo),



hišna osebna dvigala pri večjih otrocih, za premikanje oseb po stanovanju,



izdelava večjih vratnih odprtin ter seveda tudi vrat za lažji prehod z vozički,



predelava straniščnih školjk, vgradnja primerne kopalniške sanitarne opreme, itd.

Stvari, ki jih otroci in odrasli z motnjami v razvoju potrebujejo, je veliko. Kot društvo si bomo
prizadevali, da omogočimo vsem članom društva enakopravno obravnavo in pomoč njihovim
staršem in skrbnikom pri iskanju sredstev za vse kar njihov njihov varovanec potrebuje za svoj
razvoj ali lažje bivanje.
Starši in skrbniki naših članov se zavedajo, da so trenutne razmere v družbi izredno slabe in nikakor
ne želijo prikrajšati drugih otrok, zato, da bi svojim omogočili lažje življenje. Toda opozoriti vas
moramo, da v tej težkih časih družine s članom, ki ima posebne potrebe, dolgo ne bodo zdržale.
Slej ko prej se finančno breme zareže zelo globoko pod prag finančnih zmožnosti družine.
Če povzamemo do sedaj zapisano: primarni cilj društva je, da zagotovimo otrokom v obdobju rasti
in razvoja, ko najbolj potrebujejo intenzivno strokovno obravnavo, ustrezne terapije in pripomočke
za premagovanje omejitev ter pripomočke, ki olajšujejo njihovo življenje. Z možnostjo
samostojnega odločanja o koriščenju zbranih finančnih sredstev pa bi družinam radi omogočili
tudi nakup tistih stvari, ki bi otrokom prinesle radost in srečo ali pa tudi samo ustrezno prehrano.

PROSTORI
V želji, da bi pomagali otrokom in staršem, smo se odločili odpreti ustrezne prostore, kjer se lahko
otroci in starši družijo in kjer lahko terapevtke izvajajo svojo dejavnost. To nam je uspelo v najetih
prostorih na Savinjskem nabrežju 2 v Laškem.
Naši prostori so namenjeni predvsem terapijam otrok ter druženju njihovih staršev in skrbnikov. V
njih bomo organizirali sestanke, starši in skrbniki bodo imeli možnost, z našo pomočjo in opremo,
sami opravljati terapije svojih otrok. Organizirali bomo razna strokovna predavanja, izobraževanja
staršev, tečaje za terapevte in starše, ter tudi družabna srečanja in bralne urice.
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Današnja otvoritev prostorov za nevrofizioterapijo zagotovo ne bi uspela brez sodelovanja in
zaupanja naših donatorjev in prostovoljcev. Zahvalili bi se radi vsem, ki so omogočili, da danes
odpiramo naša vrata.
Za ureditev in izgled naših prostorov so poskrbeli:
podjetje Arsi d.o.o., ki je prebelilo naše prostore in
člani Likovnega društva Laško s stenskimi poslikavami, ki bodo zabavale otroke med terapijami.
Pri pridobitvi opreme za izvajanje terapij in oskrbo otrok v prostorih so nam pomagali:
Steklarstvo Andrej Češnovar s.p. Laško, ki nam je darovalo ogledalo in
e-pohištvo Jože Vrečko s.p., ki je prispevalo previjalno mizo.
Finančno pomoč za ta namen so prispevala naslednja podjetja:
Pizzerija Špica, Jože Sadar s.p.
Picikato d.o.o.
sindikat Zdravilišča Laško
Etol d.o.o.
Kovego d.o.o., Gostilna Grof
Lekarna Cizej, Andreja Cizej s.p.
Banka Celje d.d.
dr.dent.med. Janez Benedek Laško
Ribarič Peter
Taksi Laščan, Gregor Gradišnik s.p.
Frizerski salon Brigita Veber s.p. Laško
Či Vital Lidija Pristovnik s.p. Laško
Vila Monet
Milan Kojič s.p., Taverna Carraro
Dobitke za srečelov na prireditvi Carraro fest, s katerimi smo pridobili finančna sredstva za
nakup terapevtske opreme, so prispevala naslednja podjetja:
Nevare d.o.o.
AGM Nemec d.o.o.
Thermana d.d.
Inox Verbovšek d.o.o.
Fragmat d.o.o.
Rimske Terme d.o.o.
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Alpeks d.o.o.
Zlatarstvo Guček Laško
Maxi Rossi
Trgovina Tehnos, Borut Stanič s.p.
Danijel Medved s.p., E.E.A.
Hotel Grande
Z materialom za izvedbo ustvarjalnih delavnic “Smrečica sreče 2013” sta nam je pomagali
Aero Celje d.d. in Vesper d.o.o. Ljubljana
Današnjo pogostitev so nam omogočili:
KZ Laško z.o.o.
Pekarna Vudrag
Pivovarna Laško d.d.
slastno torto so priskrbeli Sladki nasmehi.
Za zabavo so poskrbeli
Rdeči noski.
Zahvalili bi se radi tudi:
Prostovoljnemu gasilskemu društvu Laško, ki je posodilo klopce za dan odprtih vrat
in
Foto Fleš, Maja Štih s.p. za dokumentiranje dogodka in izdelavo slik.
Posebna zahvala pa velja našim prostovoljcem za njihovo nesebično pomoč:
Andreji D., Klavdiji, Luciji, Nevenki, Zvonki, Andreja P., Eriki, Niki, Tiji, Brigiti, Mateji, Ani, Ivici, Darji,
otrokom OŠ Laško in Vrtca Laško
ter vsem prostovoljkam in prostovoljcem, katerih imena so nam nehote pobegnila iz seznama.

BREZ VAS NAM NE BI USPELO! ISKRENA HVALA VSEM IN VSAKEMU POSEBEJ.
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