
 

Poročilo o delu za leto 2012 

 

Za nami je celoletno delovanje aktiva delovnih invalidov. To je čas, da pogledamo za nazaj, 

pogledamo kaj smo storili dobrega, kaj bi lahko storili boljše in kaj bi še lahko storili. Vsekakor je za 

nami  mlado leto saj smo se marsičesa naučili tudi mi, ki smo  aktivno stopili v to delovanje . Želja 

vseh nas je, da bi bili slišani,  predvsem pa enakovredni na delovnem področju z možnostjo delovanja 

v družbi in občutkom dostojanstva. 

V preteklem obdobju smo želeli z izobraževanji o pravicah in dolžnostih delovnih invalidov na 

delovnem mestu omogočiti, da bi izvedeli novosti iz strani zakonodaje ali pa samo prejeli  kakšno 

informacijo, ki bi nam prišla prav v vsakdanjem življenju. Gostili smo tudi zastopnico pacientovih 

pravic, ki nas je seznanila kaj lahko in moramo pričakovati kot pacient. Na povabilo predsednice 

sindikata ETI smo bili prisotni tudi na konferenci DNEVI RAZNOLIKOSTI za ranljive skupine. 

Na sejah smo poročali o potrebah delovnih invalidov na delovnem mestu, opozarjali na problematiko 

le teh. Pri svojem delu smo sodelovali s sindikatom  ETI in SD ETI. Glede na to, da je IO aktiva  

sestavljen iz članov obeh podjetji ( ETI, PROPLAST), smo se vsi strinjali za enoten aktiv, zato si v 

bodoče želimo sodelovati tudi s sindikatom in SD PROPLASTA. V preteklem letu smo to kar malo 

pogrešali. 

 Delovali smo tudi  humanitarno. Z zbiranjem zamaškov smo pomagali pomoči potrebnim. Projekt je v 

preteklem letu bil zelo uspešen saj smo zbrali 170 kg pokrovčkov. Za kar se vsem darovalcem 

zahvaljujem hkrati pa opozarjam, da žvečilni gumiji in vse tisto kar ni pokrovček ne spada v zaboj. 

Vzpostavili smo stike z ADI PREMOGOVNIKA VELENJE, kateri imajo že dolgoletno tradicijo in izkušnje. 

Zelo so nam pomagali, zato se jim zahvaljujemo  in upamo da še okrepimo naše odnose. Seveda pa si 

želimo vzpostaviti stike tudi še z drugimi aktivi delovnih invalidov. 

V okviru danih možnosti pa smo se aktivni člani tudi izobraževali. ZDIS nam 4x letno omogoča 

izobraževanje na seminarjih. Teme so vedno zanimive. So pa na ZDIS vedno pripravljeni pomagati  in 

nam lahko omogočijo, de predavatelj pride tudi  v naše okolje. Kar so nenazadnje že nekajkrat tudi 

storili in za kar se jim zahvaljujemo. 
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