VSEBINA 3.REDNEGA SREČANJA UPOKOJENCEV PRULE DNE 29.05.2014

1.

Na srečanju smo se pogovarjali:
Defribilator: prebrala sem odgovor g. Vojka Grünfelad, vodje službe, Mestna uprava, Služba za
lokalno samoupravo , Ambrožev trg 7, 1000 Ljubljana:

Spoštovana ga. Mušević,
defibrilator na lokaciji Prijateljeva 2 je postavila Mestna občina Ljubljana (defibrilatorje smo postavili
tudi na 29 drugih objektih, ki so v upravljanju Službe za lokalno samoupravo). Četrtne skupnosti MOL
smo z dopisom zaprosili, da o postavitvi defibrilatorjev seznanijo društva in druge organizacije, ki
delujejo na območju četrtne skupnosti, kjer se defibrilatorji nahajajo.
Po namestitvi vseh defibrilatorjev (predvidoma do konca meseca maja) bomo v sodelovanju z
Društvom študentov medicine Slovenije organizirali krajše delavnice, na katerih bomo udeležencem
predstavili temeljne postopke oživljanja in prikazali pravilno rabo defibrilatorja. Usposabljanje bo
namenjeno med drugim tudi članom društev in občanom, ki živijo v bližini postavitve aparata. Prve
delavnice bomo izvedli v mesecu juniju, ostale pa v jesenskem času. Vse, ki jim bodo delavnice
namenjene bomo o terminih in kraju izvedbe delavnic pravočasno obvestili.
Lep pozdrav,
Vojko Grünfeld, vodja službe

2. Astronomski Observatorij na Golovcu: prisotne sem seznanila z povabilom Agencije RS za
okolje, da si lahko ogledamo 5.6.2014 ob dnevu okolja notranjost obseravtorija na Golovcu in
se seznanimo, kako deluje protipotresna varnost. Povabilo velja tudi za opazovanje zvezd ob
solsticijih in enakonočjih. Dogovorili smo se, da pošljem na ARSO obvestilo, da prihaja naša
skupina na ogled.
3. Zavod Derridas: prebrala sem njihov mail:
Pozdravljeni!
Vaš pozitiven odziv nas je zelo navdušil!
Za začetek, bi predlagala, če bi bili tudi vi za, da se ženski del kulturnega zavoda (Maja, Petra in
Lucija, ki organiziramo nedeljske bazarje) z vami osebno pogovori na enem izmed vaših četrtkovih
sestankov. Povejte kdaj bi bilo to možno, morda že jutri?
Kar pa se tiče vaših idej, so le te več kot dobrodošle. Peka domačega peciva je pri nas dobrodošla vsak
dan. V ponudbo smo dodali domačo slaščico, ki ni definirana. Ali jo pripravijo naši domači ali pa jo
po dogovoru pripravi vaša članica. Odkupimo celo, nato pa jo čez dan prodajamo po kosih (tudi v
nedeljo cel dan).
Bralni krožek z veseljem organiziramo v parku, kjer bi se lahko dodalo h igralom tudi kotiček za
otroke, delavnice z animatorji. Tudi plesne delavnice so super ideja, ampak kot ste sami rekli, korak za
korakom.
Res je, tudi smo navdušeno opazili, da so bili to nedeljo volilci presenečeni ob pogledu na naš vrt.
Dobrodošel je kdorkoli, tako mladi, kot stari. Ker pa je organizacija in odzivnost bazarja šele dobro
krenila iz začetnega stadija višje, cene še niso postavljene in fiksne. Zanašamo se na razumljive in
podporne prostovoljne prispevke, kar se nam zdi popolnoma sprejemljivo za začetek; z željo, da
dogajanje in ustvarjalnost razširimo med ljudi in njihovega sodelovanja ne izkoristimo za zaslužek.

V upanju vzajemnega uspeha in dobre volje, smo v pričakovanju na vaš odgovor in sodelovanje.
Lep pozdrav,
Zavod Derridas,
Lucija
4. Seznanim prisotne, da objavljam zapisnike naših četrtkovih srečanja na spletni strain Zveze
upokojencev: http://www.zdus-zveza.si/iz-zivljenja-in-dela-drustev
5. ŠPICA: seznamim prisotne s “padcem” razpisa za gostinski local na Špici in z namero, da se le-ta v
najkrajšem času ponovi
6. Koordinacija Društev upokojencev Prile, Poljane, Vodmat in Rudnik: poročam o sestanku in
ponudim prostovoljeno anketiranje v okviru projekta Starejši-starejšim, kar pomeni tudi pridobitev
računalniške opreme. Sezanim tudi z odgovormo MOL-a, da nam rač,opreme ne morejo zagotoviti, da
pa so nam pripravljeni plačevat mesečno najemnino za internet.
7. Seznanim prisotne z namenom MOL, da uredi nova vrtičke za najem v Trnovem in Rudniku in s
pomembnostjo samooskrbe.
8. Prosim za pomoč pri vzpostavitvi baze prebivalcev Prul.
Ga. Savica je pripravljena voditi ob sredah zvečer telovadbo v dborani PTL; potreben je dogovor z
PTL.
G.Dermelj se ponudi, da nas v primeru lepega vremena po ogledu Obseravtorija na Golovcu povede na
Orle.
Ga. Alenka Kozinc se ponudi, da pripelje učitelja slikanja za delavnice.

