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Projekt RESje zbira sredstva
18.06.2015

Za izvajanje vsakega programa je poleg dobre volje in brezplačnega dela prostovoljcev
potrebno tudi nekaj finančnih sredstev za pokritje materialnih stroškov prostovoljcev
organizacije in izvedbe programa.

Na programu RESje nimamo nikogar ki bi bil redno zaposlen tako da večino organizacijskega
dela opravimo prostovoljci brezplačno. Dobrodošla nam je vsakršna pomoč strokovnih
sodelavcev ZDUS ki sicer delajo na drugih projektih in nam priskočijo na pomoč ko ne
zmoremo ali ne znamo vsega narediti sami. Brez njihove pomoči bi še težje zmogli in se jim iz

srca zahvaljujemo. Seveda pa tudi brez podpore predsednica ZDUS ne bi šlo in upamo da bo
to razumevanje in podpora ostala tudi v naprej.

Poleg mukotrpnega pisanja prijav na razpise ministrstev smo se usmerili tudi v pridobivanje
sredstev donatorjev od katerih smo pridobili nekaj sredstev vendar žal še vedno premalo za

ponatis priročnika po katerem je veliko povpraševanje.

Zato smo se odločili da zaprosimo tudi za SMS donacije. Večina telekomunikacijskih
operaterjev je našo prošnjo podprla Telekom pa nas je odklonil najprej zato ker smo starejša
populacija potem pa zato ker smo humanitarna kar pomeni da do teh donacij ne moremo
ker morajo biti vključeni vsi operaterji.

Za ta način zbiranja sredstev smo se odločili ker vemo da tisti ki nas pokličejo na odprti telefon
in skrbijo za svojce z demenco nimajo veliko denarja in bi lažje darovali 5 EUR preko SMS klica
kot da hodijo nakazovati na banko ali pošto in plačajo še provizijo.

Vsekakor nam bodo prišli prav vsakršni prispevki donacije ali dobrodelne prireditve o katerih
tudi že razmišljamo zato da bomo skupno poskrbeli za boljši jutri navsezadnje tudi mlajših
generacij ne le za nas starejše.

Lokalne skupnosti so trenutno v sprejemu občinskih planov za razdelitev sredstev tudi za
področje socialne problematike. Upamo da se je čim več društev upokojencev prijavilo za
sredstva ki jih potrebujejo za izvajanje predavanj in izobraževanj prostovoljcev ki bi v lokalnem
okolju nudili pomoč družinam ki skrbijo za ostarele in osebe z demenco

Prav tako upamo da bo čim več občanov namenilo 0 5 dohodnine za donacijo programom
ZDUS iz katerih se za enkrat financira tudi naš program.

Dobrodošli pa bodo tudi prostovoljni prispevki ki jih lahko nakažete na ZDUS
Kebetova 9 1000 Ljubljana ABANKA VIPA d.d. TRR št. 05100-8010471821 sklic
3316 Namen Prostovoljni prispevek za program RESje.

Še v naprej lahko vsi ki potrebujete uporabne nasvete s področja demence želite postati
prostovoljec ali želite predavanje s področja demence v vašem kraju pokličete na naš odprti
telefon 051 442 497 ali pišete na e-mail RESJE gmail.com ali se nam pridružite na
forumu http med.over.net forum5 list.php 289
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18.06.2015 Projekt RESje zbira sredstva

18.06.2015 Ana Desetnica 2015

17.06.2015 Priprave na izobraževanja

17.06.2015 Zaključna

prireditev akcije
Znanilci upanja 2015

17.06.2015 Predavanje Družina kot vir

moči in podpore v zdravstvu in

socialnem varstvu

17.06.2015 Kako dolgo bomo še imeli
dopolnilno zdravstveno zavarovanje

17.06.2015 ZDUS Zavod modri Živko
vabi na prečudovito atlantsko otočje
Tenerife Španija

17.06.2015 Zavarovalnica Triglav med
državne strateške naložbe

16.06.2015 V teh vročih dneh

16.06.2015 Vabilo na predstavitev nove
spletne platforme in animiranega filma

16.06.2015 Delavnica

Trženje športnih
prireditev

15.06.2015 Pokrajinsko srečanja
pevskih zborov Pomurske PZDU

15.06.2015 Pokrajinsko srečanja
pevskih zborov Celjske PZDU

15.06.2015 Jeseni podražitev elektrike
za 1 evro breme pa znova na malih

ljudeh

15.06.2015 Na vseh koncih in krajih
želijo govoriti o mamah nihče pa ne

pomisli kako preživijo z nizkimi
pokojninami

14.06.2015 Potrošniki določene pravice
odlično poznajo druge malo manj

14.06.2015 Mednarodno srečanje
udeležencev projekta Mostovi v Gornjem
Gradu Okonini

13.06.2015 Pravica do drugega mnenja

13.06.2015 Test šamponov za barvane
lase Čudežev ni pomagajo pa

12.06.2015 Izbrana zbirka nasvetov za

Iskalnik

O nas Organiziranost zveze Projekti Vzajemna samopomoč Svetovalnica bivanje Informacije
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