
GIBANJE – MOJ NAČIN ŽIVLJENJA 
Pridružite se projektu »USTVARIMO TRENUTEK GIBANJA«. 

 
 

Vsakodnevna opravila, stres, nejevolja nas utrujajo. Končno si utrgamo trenutek zase in najdemo 
odrešitev v gibanju. Sprehod, tek, fitnes, kolo … Gibanje nas napolni z energijo in sprosti. Ste kdaj 
pomislili, kako bi bilo videti življenje z omejenim gibanjem? Ali celo brez gibanja? Kakšen je občutek, 
ko te ne ubogajo niti roke niti noge? 
 
Pri nogometu ne bi mogli zameriti soigralcu, ker ja zapravil možnost za gol. S prijateljicami ne bi 
lahkotno ugotavljale, kateri čevlji s peto so bolj udobni, ker ne bi mogle prehoditi niti metra. Vašemu 
otroku ne bi mogli zabičati, naj neha tekati po hiši, ker tega preprosto ne bi mogel.  
 
Vse to so občutki, s katerimi se ne poistovetimo, ker vsak posamezen gib spada k nam, je tako rekoč 
del nas, in ni dvoma, da ga ne bi mogli narediti.  
Vse to nam je tako samoumevno ...  
 
Vendar ni za vse med nami tako! 
 
Bodifit društvo daje velik pomen ozaveščanju gibanja in pomembnosti redne rekreacije ter zdravega 
načina življenja. Verjamemo, da ste kot naši člani istega mnenja. 
 
Zato smo se odločili za trenutek postaviti v ospredje osebe, ki  jim gibanje ni tako olajšano. Ki jim 
gibanje sploh ni samoumevno. Ki pri tem potrebujejo pomoč. Veliko pomoči. 
 

Naj miselnost in filozofija »Bodifit« postaneta vaš način življenja!   
Pridružite se projektu »USTVARIMO TRENUTEK GIBANJA«. 

 
 
Z dobrodelno akcijo in donatorstvom želimo pomagati gibalno omejenim osebam. Zato bo na vseh 
Bodifit centrih, v Bodifit trgovini in pri naših partnerjih potekala akcija zbiranja donacij za varovance 
društev Sožitje Kamnik in Domžale ter društva Namesto pike vejica Maribor, ki jim bodo s tem 
omogočene nujno potrebne terapije za gibanje. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V MARIBORU BOMO ZBIRALI SREDSTVA ZA:  
 
NAMESTO PIKE VEJICA je društvo, ki so ga ustanovili starši, sorodniki, terapevti ... prijatelji otrok s 
posebnimi potrebami (najrazličnejše težave v razvoju, najpogosteje v gibanju) ali kot sami najraje 
rečejo – prijatelji zelo posebnih otrok. Vsak od teh otrok ima svojo zgodbo in vsak je borec za lasten 
napredek v gibanju. V njih je ogromno moči, ljubezni in poguma in vztrajnosti, saj v življenju ne želijo 
pike – konca, ampak vejico – nadaljevanje, Življenje. 
 
Društvo deluje za en sam velik namen: pomagati otrokom ter njihovim družinam. Finančno breme 
nakupa pripomočkov, urejanja bivalnih prostorov, ustreznega prevoza ali prevoznega sredstva, 
plačevanja terapij in še mnogo drugega je namreč za družine teh posebnih otrok velikokrat 
nepremagljiva ovira. Otroci pa potrebujejo pomoč in različne pripomočke za napredek. Posebej za te 
otroke izvajajo Therasuit terapije, ki vplivajo na preoblikovanje mišičnih vlaken in posledično na moč 
mišic in njihovo razteznost, kar da otrokom nove možnosti za razvoj novih gibalnih vzorcev in zaznav o 
lastnem telesu. 



                       

 

 

Vsi člani društva delajo brezplačno, v društvu ni plačanih funkcij, ni društvenih prostorov, katerih 
najemnino bi bilo treba plačati, prav tako ni kakršnihkoli drugih stroškov, zato gre ves denar resnično 
neposredno tem otrokom in njihovim potrebam.  

Če želite vedeti, kje bo svoje mesto našel vaš prispevek, jih lahko povprašate ali se seznanite s 
podrobnostmi na njihovi spletni strani: http://www.namestopikevejica.si/Predstavitev.aspx. 

Z veseljem vam bodo tudi pokazali. Ker ne skrivajo ničesar. Svojo srčnost preprosto živijo! 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
V KAMNIKU IN DOMŽALAH BOMO ZBIRALI SREDSTVA ZA:  

 VDC SOŽITJE KAMNIK 

 Medobčinsko društvo Sožitje - Domžale, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin 
 
 

DRUŠTVO 

 

   

KAMNIK      
 

Medobčinsko društvo Sožitje je prostovoljno društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem 
razvoju na področju občin Domžale, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče in Trzin. Ustanovljeno je 

http://www.namestopikevejica.si/Predstavitev.aspx


bilo 25. 12. 1966 z namenom osveščanja staršev otrok, ki so bili vključeni v šolo s prilagojenim 
programom. Danes združuje 374 članov, od tega 172 oseb z motnjami v duševnem razvoju. 
Temeljna skrb društva je ohranjati psihofizično zdravje in vseživljenjsko učenje otrok, mladostnikov in 
odraslih, posredno pa tudi sorodnikov, strokovnih delavcev in prijateljev tako na lokalnem kot 
nacionalnem nivoju v okviru Zveze Sožitje.  
 
Programi, ki jih izvajajo, so namenjeni sprostitvi na terapevtskem, gibalnem, rekreativnem, športnem 
in ustvarjalnem področju, pogovorom in reševanju problemov v obliki samopomoči starši staršem, 
prav tako pa tudi druženju v različnih oblikah, in sicer organizirajo predavanja z aktualno vsebino, 
vikend seminarje, družinske in pohodniške izlete, ekskurzije za starše ter piknike. Člani se vključujejo v 
društvene aktivnosti, kjer izrazijo svoje veščine, spretnosti in znanja, kot so plesne, glasbene in 
ustvarjalne delavnice, bralne urice, taborniška in pohodniška srečanja, jahanje, Halliwick plavanje 
(gre za posebno metodo plavanja, ki omogoča otrokom, da v veliki meri izkoristijo preostanek svoje 
hotne gibalne aktivnosti, in ki predstavlja široko ogrodje za celostno rehabilitacijo otrok s posebnimi 
potrebami), nastopi na prireditvah, pustovanje, vikend seminarji, športne aktivnosti in različna 
udejstvovanja na športnih tekmah – vsaka pohvala, priznanje ali medalja namreč pomenijo krepitev 
lastne identitete, samozavesti ter potrditev lastnega jaza.  
 
Delujejo v širšem okolju, kar pripomore k ozaveščanju in sprejemanju vseh sobivajočih ter odprtosti 
družbe kot celote.  
 

Društvo sožitje VDC Kamnik za svoje varovance pripravlja številne programe: 

 rehabilitacijski program (plavanje, jahanje, kulturne prireditve), 

 vseživljenjsko učenje (delavnice za socialne spretnosti in skrbi za samega sebe), 

  različna predavanja za starše aktualne vsebine po dogovoru na občnem zboru ali na predlog IO,  

 sodelovanje na kulturnih prireditvah, 

 vključevanje v širšo družbeno skupnost, 

 sodelovanje z drugimi humanitarnimi organizacijami. 
 

Nekatere izmed sprostitvenih terapij: 

 GLASBENA TERAPIJA IN VAJE PEVSKEGA ZBORA  

 GIBALNO PLESNA TERAPIJA 

 HIPOTERAPIJA IN PEDAGOŠKO JAHANJE  

 TERAPIJA Z UMETNOSTJO 

 
Če želite vedeti, kje bo svoje mesto našel vaš prispevek, jih lahko povprašate ali se seznanite s 
podrobnostmi na njihovi spletni strani, si oglejte spletni strani obeh društev: 

http://www.srce-me-povezuje.si/sozitjemenges/  

http://www.srce-me-povezuje.si/sozitjekamnik/ 
 

http://www.srce-me-povezuje.si/sozitjemenges/
http://www.srce-me-povezuje.si/sozitjekamnik/


  
 

 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Za vašo radodarnost in za vaš čut za dobrodelnost se vam bomo zahvalili z Bodifit zapestnico, ki s 
svojimi barvami simbolizira življenje otrok, ki so jim sredstva namenjena. Zelena barva za njihovo 
neskončno upanje in pogum ter črna barva za njihovo neizmerno moč in vztrajnost.  
 
Napis na zapestnici pa je namenjen izključno vam – v opomin, da se resnično pričnemo zavedati, kako 
velik dar je možnost neoviranega gibanja, in spomin, da naj bo oz. postane gibanje vaš način življenja. 
Kar ni samoumevno. 
 
Marko Geršak,  
Bodifit društvo  
 
 

PROJEKT ŽE PODPIRAJO: 
 

    
Ilka Štuhec, smučarka    Marinko Galič, nogometaš  


