
DODATNI PROGRAM 

 

Dodatni program, ki se izvaja izven delovnega časa VDC v društvenih prostorih, prostorih 

VDC, igriščih za športno vadbo V KS, OŠ Šmartno, OŠ Duplica, v knjižnici in v Termah 

Snovik pomeni dodatno ponudbo za dvig kvalitete življenja OMDR. 

Programi ponujajo razvoj novih znanj in spretnosti ali zgolj aktivno preživljanje prostega 

časa. Aktivnosti, ki jih VDC ponuja uporabnikom so: 

 

• DRUGAČNE ZGODBE v sodelovanju z Matično knjižnico Kamnik 

• PROJEKT »GIBAM SE«  SOS, MATP 

• ROČNA DELA (kvačkanje, klekljanje) 

• PLAVANJE v Termah Snovik 

• USMERJANJE IN SPREMLJANJE UPORABNIKOV V PROGRAMIH 

VŽU 

• PROJEKT: VEČGENERACIJSKI CENTER LJUBLJANA 

 

 

 

• DRUGAČNE ZGODBE 

 

Projekt v okviru dodatnega programa enkrat ali dvakrat mesečno poteka v prostorih knjižnice. 

Drugačne zgodbe je projekt, ki je namenjen promociji knjige in branja, pripovedovanja, 

druženja, komuniciranja, medsebojnega sodelovanja in sožitja z naravo. 

Želimo vzpodbuditi uporabnike, ki so prepričani, da branje ni za njih, razvijati njihovo 

jezikovno sporazumevanje in krepiti komunikacijske sposobnosti, dati poseben poudarek 

govorjeni besedi, branju in druženju ter s svojim svetovalnim delom vplivati na razvoj 

njihovih bralnih navad in jih spodbuditi k obiskovanju knjižnice in rednemu branju. 

Cilji: 

▪ dvigniti bralne in komunikacijske sposobnosti udeležencev, 

▪ razvijati domišljijo in krepiti jezikovne zmožnosti (pripovedovanja), 

▪ razvijati vztrajnost in potrpljenje pri branju, 

▪ širiti besedni zaklad in razvijati sposobnosti jezikovnega izražanja, 

▪ integracija marginalnih skupin (odrasli s posebnimi potrebami). 



Ciljna skupina: 

Drugačne zgodbe so namenjene odraslim s posebnimi potrebami – uporabnikom storitve 

varstva, vodenja in zaposlitve Društva Sožitje Kamnik. Program in vsebina srečanj :  

Izbrali smo naslednje predloge glede vsebine:  

- basni in ljudske pravljice 

- kratke zgodbe iz vsakdanjega življenja 

- grška mitologija 

- zgodbe o živalih 

- pripovedke iz knjige Veronika z Malega gradu 

- pripovedke iz Tunjic 

- seznanjanje s slovenskimi mladinskimi pisatelji, njihovim življenjem in delom. 

 

Vsebina srečanj se občasno nadgradi z ustvarjalnimi delavnicami, pisanjem člankov, 

oblikovanjem fotografskega materiala, srečanjem z literarnimi ustvarjalci v lokalnem okolju 

ipd. 

Ob zaključku leta udeleženci slavnostno prejmejo priznanja. 

 

 

• PROJEKT »GIBAM SE« 

• V OKVIRU PROJEKTA SE UPORABNIKI VKLJUČUJEJO V SOS IN 

MATP 

 

Že v  letu 2013 smo v VDC v okviru dodatnega programa  pričeli s projektom z zgornjim 

naslovom v sodelovanju z ZD Kamnik. V VDC izvajamo vsakodnevno rekreacijo z elementi 

fizioterapije in v prostem času sprehode v naravo ali igre na prostem. Uporabniki se redno 

tehtajo. Namesto sladkanih pijač pijemo vodo, nesladkan čaj in nesladkano kavo. Steklenice z 

vodo imajo uporabniki tudi v delavnicah. 

Krepimo svoje zdravje: 

Uporabniki so vključeni v Specialno olimpijado in MATP Slovenije. 

Ker pa so vedno starejši in se s starostjo pri njih pojavljajo različne obrabe sklepov, 

zmanjšana gibljivost, okvare lokomotornega aparata, srčnega popuščanja ipd. smo se odločili, 

da jih s projektom spodbudimo k rednim vsakodnevnim dejavnostim v katerikoli obliki, ki 



vsaj nekoliko pospešijo srčni utrip, pa naj si bo to sprehod v hrib, hitra hoja, tek, igra, hišna 

opravila v domačem okolju. 

Povabili smo zdravstveno delavko, ki je s prilagojenim predavanjem, video predstavitvijo, 

pogovorom in praktično delavnico uporabnikom predstavila pomen gibanja. 

Nadaljujemo z vsebinami: 

1. Zakaj več gibanja? 

• Gibanje nam prinaša raznovrstne koristi, nas razvedri, sprosti, zmanjša 

občutke stresa 

• Omogoča nam druženje s prijatelji 

•  Dobro vpliva na našo samozavest, samopodobo 

• Izboljša telesno kondicijo 

• Z gibanjem vzdržujemo zdravo držo, gibčnost, lepo oblikovano telo 

• Z gibanjem se nam poveča mišična masa, vzdržujemo težo 

2. Kdaj in kje se gibam? 

• Gibam se vsak dan, doma pri opravilih, na poti do kombija, na sprehodu s 

starši, na sprehodu s psom, s prijatelji, pri igri.. 

• Hodim po stopnicah namesto vožnje z dvigalom 

• plešem doma ob najljubši glasbi 

• Če imam možnost se ukvarjam tudi s športom; plavam, kolesarim, rolam, 

krpljam….drsam.. 

• Gibam se v vsakem vremenu 

 

           3.    Kako in koliko se gibam? 

• izberem si tiste dejavnosti, ki so mi všeč, v katerih uživam 

• gibam se tako, da sem vsaj rahlo zadihan, se ogrejem in oznojim 

• Gibam se vsaj eno uro na dan, vsak dan! 

 

          4.    Gibam se varno! 

• Poškodbam se izognem z ogrevanjem 

• Če je potrebno uporabim zaščito (čelado, ščitnike…) 

• pri gibanju ne pretiravamo, smo zmerni in previdni 

O posameznih temah se pogovarjamo na skupnih srečanjih (sestankih). V projekt vnašamo 

dodatne predloge uporabnikov za izboljšanje.  



S projektom seznanjamo starše in jih skušamo pritegniti k sodelovanju. 

 

• SOS  in MATP kot možnost športnega udejstvovanja vključuje usmerjanje OMDR v 

aktivno življenje, zdravo prehrano, udeležbo na treningih in tekmovanjih SOS in 

MATP za osebe s težjo in težko motnjo v duševnem razvoju in gibalno oviranostjo. 

Udeleženci ob podpori trenerja pridobivajo veščine v različnih športnih zvrsteh z 

nadgradnjo v individualno izbrani tekmovalni športni disciplini. Poleg vseh aspektov 

boljše psihofizične kondicije, ukvarjanje s športom vpliva na pozitivno samopodobo, 

samostojnost, občutek pripadnosti in solidarnosti. Uporabniki VDC se treningov in 

nastopov udeležujejo v okviru društva, ob čemer jim podporo nudijo svojci in 

zaposleni VDC kot prostovoljci. 

 

• SO- specialna olimpiada je način življenja oseb z motnjami v duševnem razvoju, 

prek njih pa tudi njihovih družin. Namen je ohranjanje psihofizičnih sposobnosti in 

vsesplošne socializacije OMDR. Udeleženci se  med letom  z različnimi aktivnostmi 

glede na prostorske možnosti in vreme pripravljajo na športni dogodek. udeležijo se 

regijskih iger SOS in najuspešnejši še državnih iger. V programu ohranjanja 

psihofizične kondicije jim poleg trenerja, nudijo podporo tudi zaposleni VDC kot 

prostovoljci. OMDR tekmujejo v atletiki in plavanju. 

 

• MATP (Motor Activities Training Program) je namenjen OMDR s težjo motnjo v 

duševnem razvoju. Udeležijo se regijskih in državnih iger. Poleg vodje MATP 

uporabnikom pri osvajanju veščin, vzdrževanju psihofizične kondicije in na samih 

tekmovanjih nudijo podporo zaposleni VDC kot prostovoljci. 

 

• PLAVANJE 

Plavanje je življenjska veščina, ki se je učimo, da zagotovimo varnost oziroma zaradi 

športa in rekreacije. Glede na staranje uporabnikov različne starostne okvare sklepov, 

slaba drža, okvare hrbtenice itd. je hidroterapija ali plavanje ena najbolj ustreznih oblik 

rekreacije. Športni pedagogi ugotavljajo, da ima redno plavanje enak učinek kot 

psihoterapija. 



Pri samem poteku programa upoštevamo vsa varnostna priporočila od prihoda na bazen 

do odhoda. vedno je navzoč tudi reševalec iz vode, uporabniki, ki se vadbe udeležujejo, pa 

upoštevajo navodila in dogovore. 

Pri hidroterapiji  in plavanju zasledujemo naslednje cilje: 

• Izgubljanje strahu pred vodo preko vodnih iger, prilagajanje na vodo 

• prilagajanje na upor vode preko različnih vaj in iger 

• prilagajanje na potapljanje glave preko vaj in iger 

• prilagajanje na gledanje pod vodo, vaje in igre 

• varna uporaba plavalnih pripomočkov 

• Sproščanje,  masaže  (gibalno ovirani) 

• Osvajanje osnovnih plavalnih veščin, prilagajanje na plovnost 

• Utrjevanje plavalnih tehnik za OMDR, ki tekmujejo na plavalnih mitingih v okviru 

SOS 

• Druženje izven obveznih vsebin VDC, pripadnost, pozitivna samopodoba 

• Koristno preživljanje prostega časa 

Program je zasnovan individualno. Udeležencu omogoča športno aktivnost, ki mu pomeni 

izziv in mu daje možnost, da izkoristi vse svoje zmogljivosti, ne glede na njegove 

sposobnosti. 

 

ROČNA DELA 

Namen učenja kvačkanja je razvijanja fine motorike rok, mišljenja, ročnih spretnosti, 

pridobivanje delovnih navad, natančnost, vztrajnost, razumevanja in upoštevanja navodil. 

Razvijanja občutka za estetiko in občutka uspešnosti oz. pozitivne samopodobe. 

Potek programa je individualiziran, prilagojen posamezniku in njegovim sposobnostim. S tem 

mu lahko zapolnimo prosti čas tudi v domačem okolju. 

Izdelki se bodo dopolnjevali tekom let glede na osvojene veščine uporabnikov in 

povpraševanja po določenih izdelkih. 

 

 

• USMERJANJE V PROGRAME VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA V OKVIRU ZVEZE 

SOŽITJE, GLEDE NA INTERES IN POTREBE OMDR, KI VKLJUČUJEJO : 

- vsebino VŽU 

- trajanje 



- lokacijo 

- prostovoljce, ki spremljajo  OMDR na obliko VŽU 

- prevoz na lokacijo 

- prispevek k programu 

 

• PROJEKT: VEČGENERACIJSKI CENTER LJUBLJANA 

 

V mesecu aprilu smo pričeli z izvajanjem projekta: Večgeneracijski center Ljubljana. K 

sodelovanju nas je povabil Mladinski center Kotlovnica Kamnik.  Izvajali bomo delavnice na 

temo: Interaktivno spoznavanje lokalnih znamenitosti in običajev. 

 

Več informacij o projektu na spletni strani Mladinskega centra Kotlovnica Kamnik: 

https://kotlovnica.si/sl/projekti/vecgeneracijski-center  

 

 

V okviru VDC in izven delovnega časa se odvijajo še številne interesne aktivnosti kot 

enkratni dogodki: 

• praznovanje rojstnih dni  

• pustovanje 

• novoletna prireditev 

• obiski različnih gostov 

• obiski kulturnih prireditev (gledališče, kino) 

• gostujoči glasbeniki 

• obisk muzeja 

• srečanja z VDC-ji  

• izlet, ki je povezan z izobraževalno vsebino in ustvarjalno delavnico 

 

https://kotlovnica.si/sl/projekti/vecgeneracijski-center

