
Društvo za /po/moč za celovitost  življenja KLJUČ ŽIVLJENJA 

 

Grundtvig delavnica: »Aktivirajmo  samozdravilne  potenciale skozi 

povezovanje z zdravilnimi silami narave« je uspela 

 

 

Društvo za po/moč za celovitost življenja Ključ življenja iz Kranja smo od 14. bo 21. junija 

2013 izvedli brezplačno Grundtvig delavnico v okviru vseživljenjskega učenja za gibalno 

ovirane osebe in gibalno neovirane osebe – spremljevalce. Udeležilo se je je 18 oseb iz 

Hrvaške, Avstrije, Madžarske in nekaj domačih udeležencev iz Slovenije.  

 

Delavnica je potekala osem dni v 

čudovitem prostoru Term Dobrna, kjer 

so nas izdatno podpirale naravne 

zdravilne energije.  

 

Osrednji namen delavnice 

»Aktivirajmo lastne samozdravilne 

 potenciale skozi povezovanje z 

zdravilnimi silami narave«,   je bil 

ponuditi gibalno oviranim osebam usposabljanje in pridobitev lastne izkušnje za pomoč in 

samopomoč, usposobljenost za dejavno soočanje z vsakodnevnimi izzivi, vključenost v 

družbeno življenje in dvig kakovosti na vseh področjih življenja.  

Pester program je posameznikom iz ranljivih ciljnih skupin skozi ustvarjalne delavnice, 

različne izobraževalne in kulturno - umetniške vsebine, alternativne terapevtske pristope, 

druženja, izlete ter medkulturno izmenjavo, nudil priložnost za socialno vključenost, dostop 

do neformalnega izobraževanja in priložnostnega učenja.  

Skozi praktično izkustveno učenje in izmenjavo dobrih praks smo spodbujali pozitivno 

samopodobo in krepili zavedanje, da kljub fizičnim omejitvam omejitev v duhu ni. Poseben 

poudarek je bil na spoznavanju lastnih ustvarjalnih potencialov v povezovanju s petimi 

elementi narave.  



Vsak dan smo posvetili enemu izmed 

elementov in podpori, ki jo le ta prinaša. 

Tako smo se v nedeljo osredotočili na 

element zemljo,  fizično telo in oblikovali 

glino.   

 

 

V ponedeljek smo se predajali doživljanju vode 

in čustvene dimenzije, odkrivali smo možnosti 

zdravljenja z vodo, slikali na svilo ter 

vzpostavljali notranje ravnovesje. Obiskali smo 

tudi lokalni Dom Mihe Pintarja. 

 

V torek smo se podali na celodnevni izlet v  

Ljubljano, občudovali razgled z Ljubljanskega 

gradu, zvečer smo izkušali element zrak, z njim 

povezano moč dihanja, komunikacije in  

odkrivali uspešne načine sproščanja.  

 

Sredo smo posvetili vzpostavljanju stika z elementom 

ognjem, spodbujanju lastne volje, notranje moči, 

ustvarjalnosti in oblikovali sveče iz čebeljega voska.  

 

 



Z ozaveščanjem petega elementa, etra, pa smo v četrtek  prebujali  

zavedanje lastnega poslanstva, duhovne vpetosti, soustvarjanja in 

vsepovezanosti, enosti z vsem. Delavnico  smo zaokrožili z 

zaključno skupinsko predstavitvijo in razstavo izdelkov ter vizijo 

nadaljnjega sodelovanja. 

 

 

Večere smo preživljali v duhu  medkulturnih izmenjav, ki  so bili resnično enkratni in bogati. 

Vsak udeleženec je prispeval svoj delček v skupno 

predstavitev svoje dežele in organizacije in prejel 

obilo novih spoznanj in izkušenj.  

 

 

 

 

                                                       

avstrijski večer                                                                    hrvaški večer 

 madžarski večer                                                            slovenski večer 



K obogatitvi delavnice pa so prispevali tudi naši gostje, katerim se iz srca zahvaljujemo. 

Eva Pirnat, plesalka z Downovim sindromom, se 

je skozi odlično  in doživeto izveden plesni 

nastop dotaknila src vseh udeležencev.  

 

 

 

Psihologinja  Petra Žnidaršič nam je predstavila prostore in 

dejavnosti v Centru za usposabljanje, delo in varstvo 

DOBRNA  ter nas pogostila še s klavirskim nastopom.  
 

 

Dr. Kotnikova je  podala nasvete v predavanju 

»USPEŠNA REHABILITACIJA IN ODPRAVA BOLEČIN S 

FIZIOTERAPIJO«   kateremu so udeleženci z 

zanimanjem prisluhnili .  

 

 

Gospa Radinovič, predstavnica Nacionalne agencije Slovenije Cmepius, gospod Novak, 

predsednik Zveze delovnih invalidov Slovenije in gospod Golob, predsednik Medobčinskega 

društva Šaleške doline Velenje, pa so nam  predstavili poslanstvo in dejavnosti svojih matičnih 

organizacij.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Delavnica »Aktivirajmo  lastne  samozdravilne 

 potenciale skozi povezovanje z zdravilnimi silami 

narave« predstavlja inovativen, srčen pristop k 

oblikam in načinom pomoči ter samopomoči 

gibalno oviranim osebam in njihovim 

spremljevalcem ter podaja uporabna orodja za 

prenos izkustvenega znanja na druga pomembna 

področja posameznikovega življenja. Tekom osem dni smo se zabavali, poglobljeno 

pristopali, se resnično povezali, obogatili drug drugega in sebe. 

se  

Seveda si vsi udeleženci Grundtvig delavnice želijo nadaljevati s tovrstnimi srečanji  in tako 

zagotoviti možnosti za nadaljnjo obogatitev svojega  vsakdana in življenja ter dela v svoji 

skupnosti. 

NA VESELA, NOVA DRUŽENJA! 

 

 

 

 

 

 

 



“Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije 

(komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč 

Evropske komisije.”    


