Aktivnosti ZDSGS v prvem polletju in napoved dogodkov
Pol leta je za nami in bilo je napolnjeno z aktivnosti in lepimi dogodki. Predvsem izstopa
obeležitev 30-letnice programa Skupine starih ljudi za samopomoč z izdajo jubilejnega
zbornika in izvedbo Slavnostne akademije 1. junija v Celju.
Poleg tega bi radi izpostavili še nekaj aktivnosti:
- priprava poročil za dva glavna sofinancerja (MDDSZ, FIHO) ter nekaj manjših
(nekatere občine);
- uspešne prijave na javni razpis Ministrstva za zdravje ter nekaterih občin (Maribor,
Ajdovščina, Domžale, Škofja Loka);
- izvedba usposabljanja za vodje intervizijskih skupin;
- zaključek usposabljanja v Mariboru, začetek v Domžalah, Novem mestu, Ljutomeru in
Murski Soboti;
- predstavitev ZDSGS in programov na 2. mednarodnem sejmu sodobne medicine
MEDICAL v Gornji Radgoni (v sodelovanju z Društvom za samopomoč Jutro Medgeneracijsko središče Gornja Radgona);
- sodelovanje s SOS telefonom in ISA inštitutom v projektu FIRST: izobraževanje za
vzpostavitev mreže prvih točk pomoči za žrtve nasilja;
- sodelovanje predsednice ZDSGS, ge. Zorice Škorc, na konferenci "Slovenija 2030 Izzivi srebrne generacije", gostitelj predsednik RS Borut Pahor;
- udeležba na predstavitvi in razpravi o osnutku Strategije dolgožive družbe v
Cankarjevem domu, organizator MDDSZ, Urad RS za makroekonomske analize in
razvoj in Kabinet predsednika Vlade RS;
- izvedba sej organov, skupščine in volitev predsednice in novih članov organov
ZDSGS.
Poletna meseca, julij in avgust, praviloma prineseta bolj umirjen tempo ter priložnost za
obnovitev zalog energije. Jeseni pa v nove akcije 
Znane so tudi že nekatere jesenske aktivnosti:
- sodelovanje na Festivalu za 3. življenjsko obdobje v Ljubljani (26. ali 27. 9.)
- dvodnevni seminar za prostovoljce - voditelje skupin (Laško - 19. in 20. 10., Portorož
- 9. in 10. 11.)
- začetek usposabljanja prostovoljcev za
vodenje skupin starih ljudi za samopomoč v
Gornji Radgoni (predvidoma septembra),
Žalcu (predvidoma v oktobru) in Kopru
(predvidoma v novembru).

Strokovna služba ZDSGS in predsednica Zorica Škorc
vam želimo čim bolj sončne in prijetne poletne dni z
ravno prav dežja za osvežitev!

