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26.8.2015 www.zdus-zveza.si Stran/Termin: SLOVENIJA

Naslov: Pomagajmo obolelim za demenco

Vsebina: Sprva je kazalo, da ne bomo mogli pridobiti brezplačne številke za SMS donacije 1919, preko 
katere bi zbirali prostovoljne prispevke za izvajanje programa RESje, predvsem za ponatis 
brošure RESje POTREBUJEMO/JO POMOČ.
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Pomagajmo obolelim za demenco
26.08.2015

Sprva je kazalo, da ne bomo mogli pridobiti brezplačne številke za SMS donacije 1919, preko
katere bi zbirali prostovoljne prispevke za izvajanje programa RESje , predvsem za ponatis
brošure RESje POTREBUJEMO/JO POMOČ. Težko nam je, ko moramo svojcem in drugim , ki

nas vsak dan kličejo , povedati , da priročnika žal nimamo več in tudi ne sredstev za ponatis.

Pa se je obrnilo drugače! Tako kot že tolikokrat doslej nam je Telekom Slovenije stopil naproti
ter po dodatni obrazložitvi in razjasnitvi stanja odobril našo prošnjo za SMS donacijo !

Poleg Telekoma Slovenije so doslej SMS donacije odobrili še naslednji operaterji : Simobil,
Debitel , Tušmobil in Izimobil. Upamo, da se bosta v kratkem pridružila še T-2 in TELEMACH.

Od 1. 9. 2015 dalje lahko pošljete SMS s ključno besedo RESJE5 na številko 1919 in
prispevate 5 evrov za izvajanje programa RESje-ZDUS, predvsem za ponatis brošure RESje
POTREBUEJMO/JO POMOČ , ki jo bomo lahko spet brezplačno pošiljali svojcem oseb z

demenco. Pravila in pogoji za sodelovanje pri storitvi SMS donacije so objavljeni na spletnih
straneh www zdus-zveza.si in resje.zdus-zveza.si.

Pri ponatisu priročnika RESje POTREBUJEMO/JO POMOČ so nam pomagali še revija
VZAJEMNOST, KRKA in TOSAMA.

Vsem , ki boste od 1. 9. 2015 dalje na 1919 poslali SMS s ključno besedo RESJE5, se
iskreno zahvaljujemo v imenu vseh, ki jim boste omogočili brezplačni priročnik , obisk predavanj,
izobraževanj ali pa brezplačno pomoč prostovoljke pri skrbi za osebe z demenco.

Prostovoljci , ki že vrsto let delamo v programu RESje, smo takega razpleta nadvse veseli.
Verjamemo, da delamo prav , da nismo sami in da naš trud ni bil zaman ! Upamo, da se bo do
sredine jeseni nabralo dovolj sredstev vsaj za ponatis priročnika.

Še vedno vabimo nove prostovoljce, ki bi bili pripravljeni skupaj z nami izboljšati življenje
oseb z demenco in tistih , ki zanje skrbijo. Že jutri bomo/boste namreč morda potrebovali pomoč
sami kot skrbnik ali kot oseba z demenco !

Obenem upamo , da bo čim več občanov namenilo 0,5 % dohodnine za donacijo programom
ZDUS , iz katerih financiramo tudi naš program.

Dobrodošli so 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.

Vsi , ki potrebujete uporabne nasvete s področja demence, želite postati prostovoljec ali želite
predavanje s področja demence v vašem kraju, pokličite na 051 442 497 ali pišite na
elektronski naslov RESJE.ZDUS @ gmail.com ali se nam pridružite na forumu
http: //med.over.net/forum5/login.php

Ana A. Cajnko , vodja programa RESje-ZDUS

aktualno vse
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25.08.2015 Vključevanje starejših v
vseživljenjsko učenje

25.08.2015 Intervju : Mateja Kožuh
Novak

25.08.2015 Pahor : Država mora
podpreti kmete , a ti ne morejo živeti le
od državne intervencije

25.08.2015 Vabilo
na uvodno

konferenco projekta Prepoznava in

obravnava žrtev nasilja v družini v okviru
zdravstvene dejavnosti POND

24.08.2015 E-informator

: Usposabljanje
ob prijavi na razpise programa Evropa

za državljane

24.08.2015 V oskrbovanih stanovanjih
lahko ohranite več samostojnosti

24.08.2015 Festival

Dnevi poezije in vina

24.08.2015 Lekcija
slovenskih

prostovoljnih gasilcev ameriškim
profesionalcem

20.08.2015 Iz EU za pitno vodo v petih
občinah kar 40 milijonov evrov

19.08.2015 Konferenca

Alzheimer
Europe v Ljubljani

19.08.2015 15. FESTIVAL ZA TRETJE
ŽIVLJENJSKO OBDOBJE

17.08.2015 Izjava
predsednika ZDUS za

Dnevnik RTV SLO

17.08.2015 Dan združitve Prekmurskih
Slovencev z matičnim narodom

17.08.2015 Prihodnost Pomurja v
turizmu

14.08.2015 V nedeljo vabljeni k ogledu
Dnevnika ob 19.00 na RTV SLO1

14.08.2015 Slovenija v številkah zadnjih

50 let

14.08.2015 Meteorski roj PERZEIDOV od

12 do 15. avgusta

Iskalnik

O nas Organiziranost zveze Projekti Vzajemna samopomoč Svetovalnica bivanje Informacije
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