Objavljamo govor predsednice ZDSGS Zorice Škorc ob praznovanju 20-letnice Medgeneracijskega
društva Zimzelen in 20-letnice izvajanja programa Skupine starih ljudi za samopomoč na območju
Cerknice

20 let – MD ZIMZELEN CERKNICA
Nekega aprilskega dne, bolj točno 8. 4. 1999 je na pobudo Župnijske Karitas Cerknica in z veliko
podporo župnika g. Jožeta Vidica, skupina pogumnih, dobrosrčnih, humanitarno usmerjenih ljudi,
odločila in ustvarila mrežo skupin, ki se je povezala v Medgeneracijsko društvo Zimzelen. Pod
okriljem Združenja za socialno gerontologijo in gerontagogiko Slovenije (sedja je to ZDSGS) in
Inštituta Antona Trstenjaka je bilo izvedeno usposabljanje za voditelje skupin.
Spoštovane drage in spoštovane skupine: Zlato klasje, Vrtnice, Trobentice, Svetopisemska skupina,
Mavrica in Kresničke; pa tudi skupine, kot pravite, v mirovanju, Uršula in Večno mladi, danes je vaš
dan! Pa tudi dan prostovoljk in prostovoljcev, ki niste več aktivni voditelji skupin ampak na drug, svoj
način prispevate k delovanju društva. Ena taka je tudi gospa Marija Turk, ki veliko prispeva k lažjemu
delovanju društva, prostovoljcev in skupin. Velja omeniti tudi dolgoletno organizatorko lokalne
mreže gospo Marijo Mozetič. Seveda vam želim, da vam uspe pridobiti novo organizatorko lokalne
mreže, v vmesnem času pa je naša Tatjana (iz strokovne službe ZDSGS), organizatorka regionalne
mreže, vedno pripravljena storiti vse, kar je v njeni moči.
Seveda pa je tu še oseba, ki vse skupaj povezuje pod eno marelo, to je vaša predsednica gospa Majda
Zupan.
Kako čudovita mavrica!
Že 20 let se posvečate skrbi za starejše z medsebojno podporo, razumevanjem, ohranjanjem
dobrega počutja, izmenjavo koristnih informacij in izkušenj in krepitvijo zdravja ter tako na
strokoven in človeški način živite in delate tudi poslanstvo Zveze društev za socialno gerontologijo
Slovenije.
Ponosni in hvaležni smo, da ste del naše velike družine.
Zadovoljevanje nematerialnih potreb je naša posebnost, inovativnost, ki jo ne poznajo nikjer drugje
in vi to odlično vnašate v vaš prostor.
Veliko ur prostovoljskega dela, odrekanj, bogatenja življenja starejših, sprejemanja različnosti in
bogatenja sebe, vsakega posameznika in lokalnega okolja, kar z eno besedo lahko rečemo – ste
človeški in vsak med vami je Človek z veliko začetnico.
Zato moj velik poklon ob vašem jubileju. Ostanite taki kot ste, ker taki ste O.K.
Zaključila bom z mislijo Louise L. Hay:
»Ste v najboljših letih. Vsako leto je v nečem posebno in dragoceno, saj ga preživim le enkrat.«
SREČNO!
Zorica Škorc

Predsednica ZDSGS

