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Poročilo o delu za leto 2021 in smernice za naprej 

SPLET:  

- Tedensko delavnica thai chi 

- Tedensko delavnica pilates 

- Tedensko psihoedukativna delavnica  

- 2x Tedensko plesno gibalna delavnica 

- 2x mesečno Klepetalnica za MLADE 

- Od septembra naprej Tedensko delavnica s fizioterapevtom 

- Od novembra dalje mesečno delavnica za skrbnike Čaša energije 

- Marca spletno predavanje ob svetovnem dnevu spanja 

- Aprila spletni dogodek ob počastitvi svetovnega dneva PB z nagovorom predsednice ter 
delavnicama Miše Bakan in Iryne stanković 

- Aprila 12 »spalnih zgodb« obolelih, objavljenih na spletu  

- 3 izvedbe izobraževanja »ABC Parkinson« za novodiagnosticirane in njihove svojce 

- Novembra in decembra objava kampanije »Ozaveščanje o PB« v sodelovanju z EPDA 

 

MEDIJI:  

- Izdali smo dve glasili  Trepetlika vključujoč strokovne članke, dogajanje na društvu, nasvete za 
obolele in svojce. Tik pred izdajo je  priročnik o Parkinsonovi  bolezni.  

- 18 prispevkov v medijih ob 11. aprilu 

 

TELEFON: 

 

- Celoletna podpora parkinsonske sestre ter dveh magistrov zdravstvene nege 

- Celoletna podpora preko društvenega telefona 

 

V ŽIVO: 
- 1. državno prvenstvo igralcev namiznega  tenisa s PB 

- Dvodnevno srečanje skupine MLADI v maju na Debelem rtiču. 

- Novinarska konferenca igralcev namiznega tenisa pred odhodom na svetovno prvenstvo v 

Mariboru 

- Srečanje članov v Kranju začetek septembra 

- Skupinska hidroterapija članov primorske regije v Topolšici. 

- Sestanek izvršnega in regijskega odbora na Debelem rtiču; priprava strategije, predavanje dr. 

Flisarja, poročila regijskih vodij, hidroterapija 

- Septembra smo izpeljali akcijo »Zamrznimo Novo mesto«; predstavitev lokalni skupnosti, 

predavanje nevrologa. 

- Oktobra izpeljali dva Tabora za naše nove člane 

- Skupinska hidroterapija članov primorske regije v Topolšici v novembru  

- V decembru je potekala delavnica o prehrani za PB v Mariboru 

ZAGOVORNIŠTVO:  

- Posredovali, da program uvajanja globoke možganske stimulacije za bolnike s Parkinsonovo 
boleznijo ni bil ukinjen in operacije se  izvajajo. 

- Na spletnem srečanju smo se marca predstavili dr. Bojani Beović, predsednici zdravniške zbornice 
Slovenije in jo opozorili na naše pereče probleme. 

- Na Ministrstvo za  delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Državnemu sekretarju Cvetu 

Uršiču smo predstavili naše  predloge za izboljšanje stanja na področju dolgotrajne  oskrbe. 
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- Po dolgoletnem aktivnem prizadevanju s strani vodstva Trepetlike in sodelavcev za uveljavitev do 

pravice do skupinske rehabilitacije za obolele s Parkinsonovo bolezen, je sedaj v zakon končno 
vključena tudi Parkinsonova bolezen (ZZVZZ-P). 

- Udeleženci 2. svetovnega prvenstva igralcev namiznega tenisa s PB so se skupaj s predsednico 

udeležili  dneva odprtih vrat v Predsedniški palači in svoje dosežke predstavili predsedniku 
Pahorju..  

TRANSPARENTNOST: 

- Nadzorni odbor je potrdil poročila in rezultate poslovanja za leto  2020 ter sporočil, da sta delovanje 
društva ter poročilo  transparentno.  

ODPLADLE DEJAVNOSTI ZARADI COVID- 19: 

- Letno srečanja članov  

- Regijski izleti vključujoč druženje, izobraževanje ter  ozaveščanje javnosti z  »zamrznitvijo« po 
večjih mestih Slovenije 

- Dve tridnevni srečanji za vse člane Trli bomo orehe. 

 

V LETU 2022 

- bomo še naprej izvajali  delavnice preko spleta. 

- delovali in izvajali svoje socialno varstvene programe po dnevnih centrih v Ljubljani, Kranju, 

Mariboru, Novem mestu ter glede na izkazan interes tudi drugje 

- Izpeljali dva Tabora za nove člane 

- Izpeljali letni zbor članov 

- Izpeljali tridnevno srečanje za vse člane Trli bomo orehe 

- Obeležili svetovni dan PB v aprilu: Novinarska konferenca, izdaja posebne Trepetlike, izdaja 
priročnika »Kako živeti s Parkinsonovo boleznijo 

- nadaljevanje izobraževanja za novodiagnosticirane ter njihove svojce »ABC Parkinson«. V podporo 
temu bomo izdali zgibanko in plakat 

- izpeljali več srečanj v smislu podpore in izobraževanje starejših bolnikov s Parkinsonovo boleznijo 
njihovih svojcev, strokovne in laične javnosti s poudarkom na demenci. Srečanja bodo potekala 
preko webinarjev in v živo preko okroglih miz. V podporo bomo izdali knjižico »Podpora in 
izobraževanje bolnikov s PB, njihovih svojcev, strokovne in laične javnosti s poudarkom na 
demenci« 

- Nadaljevali bomo s srečanji za MLADE  preko spleta ter glede na epidemiološko situacijo 
organizirali  več srečanj, posebej namenjenih tej populaciji.  

- Izpeljali 2.. državno prvenstvo igralcev namiznega  tenisa s PB 

- Nadaljevali s »pogovori s parkinsonsko sestro«     

- Regijski izleti vključujoč druženje, izobraževanje ter  ozaveščanje javnosti z  »zamrznitvijo« po 
večjih mestih Slovenije 

 

Letos bomo tako izvajali programe, ki nam jih delno financira FIHO (dnevni centri, fizioterapija, 

hidroterapija, prehrana, tabori in izobraževanja). Pridobili smo sredstva Ministrstva za zdravje iz treh 

javnih razpisov ter sredstva mestnih občin Ljubljana, Kranj, Celje, Novo mesto in Maribor. Dejavnosti 

izvajamo tudi s pomočjo donatorjev, sponzorjev prostovoljnimi prispevki in članarino. 

Vključevali se bomo v vse aktivnosti, ki se bodo v zvezi s PB izvajale  doma ter še tesneje sodelovali z 
našo krovno organizacijo EPDA in podobnimi evropskimi društvi. Društvo Trepetlika  v imenu 
bolnikov, svojcev, prijateljev in skrbnikov tudi stalno opozarja na trenutno  kritično stanje obravnave 
bolnikov na področju zdravljenja bolezni.                                                            V Ljubljani, 5.5.2022 


