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POROČILO O DELOVANJU DRUŠTVA SOŽITJE PTUJ V LETU 2020 

 

V lanskem letu nismo opravili vseh želenih in zastavljenih planov, saj nam je to preprečila 

epidemija  

»Covid- 19«. Kljub vsemu smo nekatere naloge uspeli opraviti. 

Januar.  Organizirali smo srečanje s prostovoljci. Zahvalili smo se jim za pomoč pri izvedbi 

taborov. Z uporabniki (VDC in BE) smo se udeležili sankanja na Pohorju, na povabilo 

medobčinskega društva Sožitje Maribor. V Laškem so se uporabniki v okviru projekta Zdrav 

življenjski slog udeležili predavanj in delavnic. Bili smo na obisku in si ogledali prostore 

Medobčinskega društva slepih in slabovidnih na Ptuju. Obiskali smo vrtec Vilinski gaj na 

Ptuju. 

 

Februar.  Ob slovenskem kulturnem prazniku so nas obiskali dijaki ptujske ekonomske šole. 

V kratkem recitalu so oživili spomin na našega velikega pesnika Franceta Prešerna. 

 V okviru projekta Socialno vključevanje v lokalno okolje smo organizirali zanimivo 

predavanje dr. Jožice Gamse, na temo »Pomen in razumevanje vključevanja oseb z motnjami 

v razvoju, vedenjsko čustvenimi ter psihičnimi težavami v lokalno in širše okolje.  Za pustni 

čas smo organizirali naše tradicionalno pustovanje, na katerega smo povabili sosednja 

društva.  Udeležili smo se pustnega rajanja invalidskih organizacij v karnevalski dvorani. V 

mesecu marcu smo v sodelovanju z Ljudsko univerzo iz Ptuja začeli s tečajem nemškega 

jezika  za naše uporabnike.  

 

13. marca nas je prizadela epidemija, zato smo morali VDC zaprti. V času epidemije so 

dobili zaposleni veliko nalog in del povezanih s preprečevanjem okužbe z virusom SARS-

CoV-19, ki so bile za njih nekaj novega in v začetku neznanega. 

 

Šele 1. junija smo lahko nadaljevali z delom VDC-ja, saj smo uspešno in brez okužb prešli  

to obdobje. 

V sodelovanju z OŠ dr. Ljudevita Pivka smo v okviru projekta Socialno vključevanje v 

lokalno okolje že drugič organizirali medgeneracijski dogodek Skupaj pobarvajmo dan.  

Konec meseca (29.6.) nas je obiskal minister g. Janez Cigler Kralj s svojo delegacijo. 

Predstavili smo jim delovanje VDC in BE med epidemijo ter plane za naprej. Ogledali smo si 

lokacijo v Žabjaku, kamor se bo poleti selila BE. 

 

Za uporabnike BE in VDC smo v juliju organizirali letovanje v Osilnici in Zrečah.  

Uporabniki, ki so želeli so lahko koristili turistične bone. 

 

V mesecu avgustu smo se v Špajzi modrosti udeležili delavnice, ki jo je vodila akademska 

slikarka ga. Saša Bezjak. 
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V začetku meseca oktobra je bilo nekaj uporabnikov na ogledu razstave v Miheličevi galeriji 

na Ptuju. 26.oktobra smo zaradi poslabšanja epidemiološke slike morali VDC ponovno 

zapreti. Ponovno smo morali načrtovati in izvajati aktivnosti za preprečevanje prenosa okužbe 

z virusom SARS-CoV-19. 

Bili smo zelo uspešni glede preprečevanja okužbe in upoštevanja zaščitnih ukrepov, saj v 

bivalno enoto nismo vnesli okužbe. Velika zahvala gre zaposlenim delavcem v VDC-ju in 

BE, saj so delovali v izrednih okoliščinah. Zaslužijo si zahvalo vseh članov društva. 

 

 

V letu 2020 je bilo delovanje društva okrnjeno, saj nam je to preprečevala trenutna situacija. 

Nismo izvedli naših vsakoletnih načrtov od sprehodov, pohodov, izletov, piknikov, predavanj, 

telovadbe, plavanja in drugih obravnav. Vsi smo upali, da bomo virus čim prej premagali, a se 

je nadaljevalo tudi čez novo leto 2021. 

 

Kljub vsem naporom proti epidemiji, smo leto 2020 po finančni plati uspešno zaključili. 

Nabavili smo dodatno zaščitno opremo za uporabnike in zaposlene. Določena naročila smo 

dobili stroškovno povrnjena, a je bilo poslovanje kljub vsemu dražje. 

 

V prilogi so finančni kazalci iz katerih je razvidno poslovanje celotnega društva v letu 2020. 

Želim, da bomo v letu 2021 nadoknadili zamujeno. 

 

 

Ptuj: 23.03.2021                                                               Predsednik društva Sožitje Ptuj: 
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