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Udeležencev je bilo nekaj sto, večinoma pa so
prihajali iz držav iz obeh ameriških celin. Kongres je
potekal v napornem tempu, saj so skoraj vsi
udeleženci predstavili svoje delo, bodisi v obliki
kratkih predstavitev bodisi celodnevnih delavnic,
med njimi pa nisem manjkala tudi sama. Vseeno je
bilo občutiti sproščeno in sodelovalno vzdušje, ker
smo strokovnjaki kar hrepeneli po vzpostavljanju
stikov in izmenjavi znanja ali mnenj, pa tudi po manj
uradnem druženju.
Kongres smo zaključili z mislijo, da je sodobna
tehnologija lahko zelo uporabna pri našem delu
predvsem v okoliščinah, ko so člani družine
razkropljeni po različnih krajih po svetu, ali pa
morda ne želijo govoriti s terapevtom v živo,
strokovnjaki pa moramo sprejeti in razumeti hitro
spreminjajoči se svet v katerem živimo.
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Andreja Kitek
Učna delavnica – pot do znanja, izkušenj in
zaposlitve »ZELENA DOLINA« je inovativen projekt
namenjen invalidom - ranljivi ciljni skupini za pomoč
pri zaposlovanju. S projektom uvajamo nove
modele in metode dela z invalidi in sicer na
konkretnem delovnem mestu oziroma v izbranem
poklicu z jasnimi cilji in rezultati opravljenega dela,
in tako ponuditi širše možnosti za usposabljanje
invalidov na konkretnih delovnih mestih.
Trajanje projekta je časovno opredeljeno na
obdobje od decembra 2010 do decembra 2014. V
dosedanjem obdobju trajanja projekta je bilo
vključenih 36 udeležencev usposabljanja, od tega
je bilo v usposabljanje vključenih 11 žensk, oz. 2
mlajši osebi.

Na fotografiji: mesto Panama
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Za potrebe projekta so bili v sodelovanju s
projektnimi partnerji razviti programi za štiri učne
delavnice, v okviru katerih je bilo skupno zaposlenih
23 udeležencev v času trajanja projekta, pa
partnerjih projekta pa je stanje sledeče:
- 5 udeležencev v URI – Soča - "arhivar vnašalec podatkov",
- 6 udeležencev v IP Posočje - "zeleni programi",
- 6 udeležencev v CRI Celje - "pomožni
obdelovalec lesa" in
- 6 udeležencev pri Želvi - "pomožnega vrtnarja".
Programe usposabljanja so uspešno zaključili vsi
udeleženci. V letu 2014 je zaposlenih 22 oseb iz
ranljive ciljne skupine invalidov, od tega 8 žensk.
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Robert Cugelj
V Sloveniji in še v 31 državah po celem svetu, v 14
časovnih pasovih in na 6 kontinentih je v nedeljo 4.
maja potekal dobrodelni tek, ki se ga je udeležilo
skoraj 70.000 tekačev, v podporo iskanju zdravila
za poškodbe hrbtenjače. Tek je bil nekaj
posebnega, saj je bil začetek teka v vseh državah
istočasno. Točno ob uri (v Ljubljani ob 12.00) so
tekači stekli mimo zasledovalnega vozila, ki je
aktiviralo njihove čipe. Po 30 min teka je
spremljevalno vozilo začelo voziti s 15 km/h in to
eno uro, drugo uro teka je vozilo peljalo s 16 km/h
in tako naprej, do pete ure, ko je vozilo začelo voziti
s 35 km/h. Za tekmovalca se je tek zaključil, ko ga
je to vozilo ujelo.
V Sloveniji je zmagal tekač, ki je pretekel 59 km,
absolutni svetovni zmagovalec pa je pretekel 78
km. Tekmovanja sem se udeležil tudi jaz in pretekel
36 km.

Na fotografiji: štart teka
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