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POROČILO O IZVEDBI SOCIALNIH PROGRAMOV V  

DRUŠTVU SOŽITJE PTUJ V LETU 2021 

 

V letu 2021 smo v okviru Društva izvajali 5 glavnih socialnih programov in sicer 

rehabilitacijske aktivnosti, izobraževalni program za družine, vseživljenjsko učenje na lokalni 

ravni, posebne socialne aktivnosti na lokalni ravni, družabne aktivnosti ter programa 

vseživljenjskega učenja ter izobraževanja in usposabljanja družin v okviru Zveze Sožitje. 

 

1. REHABILITACIJA: 

V okviru rehabilitacije smo v letu 2021 prejeli 4608,28 FIHO sredstev. 

FIHO sredstva so bila porabljena: 

- Za izvajanje individualne pomoči na področju komunikacije, govora in jezika, ki je 

potekala enkrat tedensko, ko so razmere to dopuščale, na sedežu društva v okviru 

podjemne pogodbe.  

- Za izvajanje pomoči pri mobilnosti in boljši telesni aktivnosti, ki se je izvaja dvakrat 

tedensko na sedežu društva, ko so razmere to dopuščale, na podlagi pogodbe o 

prostovoljstvu; 

- za nabavo pripomočkov, ki se uporabljajo v sklopu rehabilitacijskih programov in so 

bili potrebni zaradi preprečevanja možnosti okužbe z virusom Covid-19. 

- za tečaje plavanja pri plavalni šoli Gojazd s.p. 

- za izvajanje plesnega tečaja s učiteljem plesa Jernejem Brenholcem. 

Skupno je bilo v tem programu porabljenih 3594,71€, razliko prejetih sredstev v znesku 

1013,57€ prenašamo v leto 2022 in jo bomo porabili za izvajanje tečajev plavanja in plesnega 

tečaja. 

 

2. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM ZA DRUŽINE 

Vikend seminarja nam v letu 2021, zaradi epidemioloških razmer ni uspeli izvesti. Planirali 

smo ga v jesenskem času, nato pa ga tik pred odhodom, odpovedali zaradi močno povečanega 

števila okužb in zaostrovanja ukrepov. 

V mesecu juniju smo uspeli izpeljati vikend seminar za leto 2020 v Zrečah. Udeležilo se ga je 

36 članov. Sredstva, prenesena iz leta 2020, v znesku 4580,80 smo porabili v celoti. 

 

3. VSEŽIVLJENJSKO UČENJE NA LOKALNI RAVNI 

V okviru programa vseživljenjskega učenja na lokalni ravni smo izvajali kreativne delavnice 

in socialno vključevanje otrok in mladostnikov z MDR. Delavnice in obiski raznih dogodkov 

in institucij so potekale vodstvom prostovoljke koordinatorke in dveh spremljevalk. 
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Udeleževalo se jih je 11 otrok in mladostnikov z MDR. Stroški organizacije teh aktivnosti in 

materiala so znašali 1105,22€. Za ta program smo prejeli 1370,58€ FIHO sredstev. 

Neporabljena sredstva v znesku 265,36€ smo prenesli v leto 2022.  

 

4. POSEBNE SOCIALNE AKTIVNOSTI NA LOKALNI RAVNI 

V septembru smo izvedli izlet članov društva z namenom, da se udeležimo košarkarske tekme 

v Laškem, kjer je bilo organizirano presenečenje za našega člana in je lahko sodeloval na 

ogrevanju in tekmo spremljal s klopi. Ob tem smo obiskali še jamo Pekel in fontano piva v 

Laškem.  

Organizirali in izvajali smo tudi prevoze uporabnikov na tabore. 

Stroški na tem programu so znašali 1328,20€, prejeli 954,34€ FIHO sredstev, razliko smo 

pokrili s prispevki udeležencev in lastnimi sredstvi Društva. 

V letu 2020 smo na tem programu prenesli neporabljena sredstva v leto 2021. Ta sredstva v 

znesku 594,60€, smo porabili za sofinanciranje strokovne ekskurzije članov v Kranjsko Goro 

v mesecu juniju.   

 

5. DRUŽABNE AKTIVNOSTI 

Podobno kot v letu 2020, so tudi v letu 202 vsa tradicionalna družabna srečanja članov 

odpadla, saj je epidemija Covid-19 preprečevala druženje.  

 

6. PROGRAMI NA NACIONALNEM NIVOJU 

Vseživljenjskega učenja na nacionalnem nivoju se je v letu 2021 udeležilo 25 OMDR iz 

našega društva, spremljalo jih je 8 spremljevalcev. Taborov so se lahko udeležili vsi 

prijavljeni člani, saj smo od drugih društev prejeli dodatno mesto v kvoti. 

V tem programu je bilo porabljenih 1200€ za nagrade spremljevalcev, brez stroškov goriva in 

amortizacije vozil. Del stroškov smo pokrili s prispevki udeležencev, ostalo pa iz sredstev 

društva. Novost na tem programu je bila tudi prispevek udeleženca za tabor v znesku 50,00€. 

Prispevek so poravnali vsi udeleženci, mi pa smo ga na zahtevek prenakazali Zvezi Sožitje. 

 

Programov izobraževanja in usposabljanja družin 2021 se je udeležilo 8 članov. Od tega sta se 

dve družini vključili v ohranjanje psihofizičnega stanja družin, dva člana pa programa za 

otroke in najstnike. Prispevke za udeležbo v znesku 1247,80€ so poravnali udeleženci sami. 

 

V letu 2021 smo bili prav tako aktivni v projektu MO Ptuj – Občina po meri invalidov, kjer 

se predstavnik društva redno udeležuje sej Sveta za invalide in sodeluje v vseh projektih v 

okviru sveta. 

 

Še vedno smo v konzorciju skupaj s Centrom za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje 

Kamnik in OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj vključeni v projekt: »Spodbujanje socialne 

vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje«  
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Kljub težkim razmeram, ki so vladale v svetu zaradi virusa Covid-19, smo si v društvu 

prizadevali za dvig kakovosti življenja OMDR na našem območju in za čim boljšo 

prepoznavnost. Kolikor so nam razmere dopuščale, smo izvajali redne aktivnosti.  

V prihodnje si prav tako želimo aktivno vključiti v naše programe čim več članov, predvsem 

pa mladih družin in jim ponuditi čim bolj kvalitetne storitve, za kar si vedno znova 

prizadevamo vsi izvajalci.  

 

Vse zgoraj navedene aktivnosti bomo izvajali tudi v letu 2022, v kolikor bodo epidemiološke 

razmere dopuščali, prav tako pa smo odprti za vse predloge in pobude, saj skupaj zmoremo 

več. 

 

 

 

Pripravila: 

Petra Šuster 

Vodja socialnih programov 

 

 


