Humanitarni zavod VID, Kranj

Predstavitev zavoda
Letos v letu 2011 praznujemo 18 let delovanja zavoda VID in 20 let pomoči otrokom s
posebnimi potrebami, saj so se pomoči začele izvrševati v projektu imenovanem »Izpolnimo
otroške želje« že leta 1992. Dve leti kasneje pa smo jih institucionalizirali v obliki zavoda,
kot prvega in edinega dobrodelnega oziroma humanitarnega zavoda v Sloveniji. Naši
rezultati presegajo marsikatero drugo organizacijo in neskromno lahko rečemo, da smo
naredili zelo veliko, še posebej, če opravimo primerjavo z organizacijami, ki so že imele
tradicijo iz prejšnjega političnega sistema. Za našim delom so številne pomoči otrokom na
področju vse Slovenije. Posredno ali neposredno smo pomagali tisočem otrok. Veliko tudi v
obliki naše podpore in sodelovanja skozi pomoči institucionalnim organizacijam, njihovim
terapevtskim programom, ter s financiranjem stroškov nabave opreme za diagnostiko in
terapijo. Ter tudi na področju izboljšanja življenjskih prostorov in počutja otrok. Spremenili
smo svet na bolje številnim otrokom, ki smo jim s posebnimi učnimi pripomočki pomagali, da
so končali šolanje, postali samostojni in da se jim je zdravstveno stanje popravilo. Posegli
smo tudi v formiranje sistemskih rešitev in tudi naša zasluga je, da je danes v Sloveniji
aktiven projekt Varstvo po nezgodni poškodbi glave.
Zelo težko bi našli organizacijo, ki se nam lahko postavi ob bok. In vse to smo storili sami.
Brez pomoči države, brez sredstev, ki jih le ta razdeli med sistemske dobrodelne organizacije.
Saj vseskozi spoštujemo načelo, da nevladna organizacija ne sme biti odvisna od trenutnih
političnih ali kakršnihkoli drugih povezav. V tem oziru smo torej prava NVO. Osnovni
temelj našega dela predstavlja sodelovanje. To je sodelovanje z dobrimi direktorji podjetij,
samostojnimi podjetniki in posamezniki, ki so temelj vsem našim pomočem. To so
posamezniki, ki se vsekakor zavedajo, da je v vsaki družbi tudi veliko tistih, ki potrebujejo
pomoč in še posebej najbolj ranljiva skupina – otroci, ki sami niso krivi za svoje razmere. In
ravno oni so tisti, ki pomoč najbolj potrebujejo.

Organiziranost in članstvo
Humanitarni zavod VID v svoji zasnovi ni članska organizacija, kot so na primer društva.
Ustanovljen je skladno z Zakonom o zavodih in kot takšen lahko na ta način zagotavlja
profesionalen odnos do uporabnikov storitev zavoda, kot tudi do strank oziroma naših
donatorjev, sponzorjev in drugih financerjev naših programov pomoči otrokom. Naši člani so
na nek način vsi otroci, ki se obrnejo k nam po pomoč.
Osnovna značilnost našega dela je, da smo za sodelovanje odprti do vseh drugih organizacij,
ki sledijo enakim ciljem kot zavod VID. To je pomoč otrokom s posebnimi potrebami na
področju Slovenije. Zavedamo se, da so potrebne tudi pomoči v druge države. A pri tem
vsekakor ne smemo pozabiti na naše otroke. Skupaj z našimi donatorji in sponzorji jim
pomagamo do prepotrebnih pripomočkov za premagovanje njihove prizadetosti, hendikepa,
zmanjšanih učnih sposobnosti zaradi posledic bolezni, nesreče, ali težav pri rojstvu. Pri naši

odločitvi se ne oziramo na otrokovo članstvo v društvu glede na njegovo prizadetost ali
bolezen. Za nas so vsi otroci enaki in potrebujejo pomoč. Najbolj izpostavljena skupina pa so
seveda otroci, ki so zaradi svoje bolezni in prizadetosti ali drugačne telesne oviranosti še
posebej prikrajšani v življenju zaradi tega, ker živijo v revnih družinah. So njihovi starši brez
zaposlitve ali pa imajo nizke dohodke in si nekaj tisoč evrov dragega invalidskega
pripomočka ne morejo privoščiti. Glede na krčenje pravic v zdravstvu na eni strani in na
drugi strani vedno dražjih pripomočkov, ki seveda zagotavljajo bolj neodvisno življenje,
njihovi starši vseh stroškov ne zmorejo.
Nobenih razlik med otroci ne delamo tudi iz osnove njihovega kraja bivanja. Pomagamo
otrokom ne glede na to, kje v Sloveniji živi. Ne sledimo razmišljanju nekaterih podjetij ali
obrtnikov, ki velikokrat rečejo, da bodo pomagali, če bo pomoč šla za otroka v njihovem
kraju.
Zavod VID je po svojem programu odprta organizacija in naša vrata so vsakemu, posebej
tistemu, ki želi storiti dobro delo popolnoma odprta. Pa tudi tistim, ki iščejo sto in en izgovor,
da ne bi pomagali. In še posebej tudi njim, da se lahko na lastne oči prepričajo, da delamo
dobro, odgovorno in da so njihovi izgovori resnično samo izgovori, da bi opravičili sebe, ker
ne želijo pomagati.

Program dela
sledi naši osnovni usmerjenosti, katera se izraža v geslu: »Kako malo je potrebno, da se
življenje obrne na bolje«.
Program zavoda VID obsega pomoč otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami, ki
izhajajo iz socialno šibkejših družin na področju cele Slovenije ne glede na razlog, zaradi
katerega se je družina otroka znašla v stiski. Nakupi ter doplačila invalidskih, terapevtskih in
izobraževalnih pripomočkov nam uspevajo le s pomočjo donatorjev, tako posameznikov kot
podjetij, ki jim ni vseeno za okolico in sočloveka v stiski. Povezujemo se tudi z učitelji,
fizioterapevti, zdravniki in vsemi ostalimi, ki otroke in mladostnike obravnavajo.
Gradili smo dvigala, pomagali otrokom s cerebralno paralizo, slepim, nepokretnim, s hudimi
duševnimi motnjami... Kupovali in podarjali smo pripomočke (invalidske vozičke,
terapevtska kolesa, prenosnike, brajeve vrstice, klančine, komunikatorje...), ki jih starši brez
naše pomoči in pomoči donatorjev svojemu otroku nikoli ne bi mogli zagotoviti.
Otrokom in mladostnikom z nakupi pripomočkov želimo omogočiti večjo samostojnost in
enakopravno vključevanje v okolje, med prijatelje in zdrave vrstnike. Jim dajati občutek, da
niso sami, da lahko zmorejo in dosežejo prav vse kar si želijo.
Naš program dela zagotavlja odprtost pomoči, kar pomeni, da pomoči potrebnega ne
skrivamo saj menimo, da donatorji, sponzorji in tisti, ki pomagajo morajo vedeti, komu
pomagajo in na kakšen način. Na koncu, ko je pomoč izvedena pa imajo tudi pravico izvedeti,
ali je otrok pomoč res dobil in kakšen pripomoček je dobil. Menimo, da je skrivanje socialnih
stisk v družbi neprofesionalno in neodgovorno do celotne družbe. Saj so tudi socialne stiske
del nas. Ljudje, ki živijo med nami so tisti, ki potrebujejo pomoč nas oziroma vse družbe.
Stvar človekove naravnanosti pa je, ali si bo pred nekom, ki ga zaprosi za pomoč zatiskal oči

in se obrnil stran ali pa bo pomagal. Vse se začne in konča pri človeku. Za razliko od drugih
organizacij, ki skrivajo podatke o pomočeh potrebnih za nekakšnimi utemeljitvami, da jih ne
želijo izpostavljati posmehu ali šikaniranju javnosti. Človek, ki to počne je preprosto slab
človek, saj je življenje zelo nepredvidljivo in kmalu se bo lahko zgodilo, da bo on sam
potreboval pomoč.
Vse naše delo v celoti lahko izrazimo s pregovorom, ki se vsakodnevno potrjuje v naši praksi
in izkušnjah v delu s posamezniki, podjetji, direktorji, obrtniki itd, da: »Ko želiš spoznati
človeka, kakšen je, ga prosi za pomoč«. Kako se ljudje odzovejo na naše delo pove največ
ravno o njih samih.
Program našega dela obsega tudi delo na spreminjanju posameznikovega zavedanja o
potrebnosti pomoči drugim. Na učenju in propagiranju ter vključevanju dobrodelnosti v
vsakdanje življenje. Vzpodbujanje etičnih in moralnih načel, spoštovanju posameznika ter
njegovih odnosov do drugih. Na spoštovanju dogovorjenega in dobrih poslovnih običajev.
Vzpostavljanje kontaktov s tistimi, ki lahko pomagajo in kateri del svojega dohodka lahko
namenijo pomoči potrebnim. Tistim dobrim ljudem, obrtnikom, direktorjem, ki so seveda
drugačni od večine in na katere se lahko zaneseš.
Dobre novice
Da bi nas pomoči potrebni, otroci in njihovi starši, donatorji, zavodi in društva bolje poznali
izdajamo časopis Dobre novice. V njih si lahko preberete nekaj več o našem delovanju, o
akcijah, ki potekajo in aktualnih temah.

Če želite pomagati ali nas potrebujete
vam bomo z veseljem na voljo vsak delovni dan med 8. in 13. uro na telefonski številki
Humanitarnega zavoda VID 04 201 39 30 ali nam pošljete sporočilo na dobrodelnost@zavodvid.si

Naslov : Humanitarni zavod VID, Planina 3, 4000 Kranj
Direktorica: Marija Oštir Pajestka
Telefon: 04 20 139 30
Fax: 04 20 139 32
Uradne ure: ponedeljek, torek, sreda, četrtek od 8 do 13 ure,
e-pošta: dobrodelnost@zavod-vid.si

petek od 8 do 12 ure

