DRUŠTVO UPOKOJENCEV KOMANDANTA
STANETA
Trg komandanta Staneta 8, LJUBLJANA

duks.ljubljana.siska@gmail.com
spletna stran: zlata leta.com

Program dela
za leto 2016
URADNE URE

(razen julija in avgusta)

vsak drugi in tretji torek od 9. - 11. ure
INFORMACIJE:
Predsednica …...……….……..……. 051 436 550
Projekt starejši za starejše ………… 01 507-60-30
Rezervacije za druženje članov ......... 051 448 488

SKUPNA DRUŽENJA V LETU 2016

Vsak ponedeljek od 10. do 11. ure pevska druženja,
vsak četrtek od 9. do 11. ure – druženje članov ob igrah, ob
pogovorih (o prebranih knjigah, ogledih filmov ...), krajši ogledi Ljubljane, razstave,
brezplačna predavanja o različnih temah za starejše…)

sprotne informacije dobite v času uradnih ur

Datum
Kam gremo

Potrditev
rezervacije

23 . jan.

Občni zbor

12.01

09. feb.

Pustovanje, Jamarski dom

02.02.

mar.

Primorska

20. apr.

Bela Krajina

07. maj

Pohod ob žici

25. maj

Logarska dolina

29. jun.

Piknik

jul-avg

07. sep.

12.04.
17.05
21.06.

počitnice

Bohinj

30.08.
izjemoma

12. okt.

Štajerska

04.10.

09. nov.

Martinovanje

03.11.

08. dec.

Srečanje članov 80 +

29.11.

14. dec.

Novoletno srečanje članov DU
14. dec.

07.12.

UO ima pravico do spremembe programa.
Druženje se lahko organizira tudi skupaj z drugim društvom.
Udeležba na lastno odgovornost.
Vse natančnejše informacije o skupnih druženjih dobite v uradnih urah. Takrat boste prejeli
tudi potrdilo o plačilu rezervacije sedeža na avtobusu.

Predstavite naš program svojim prijateljem in znancem in se skupaj
udeležite naših druženj.

PRIDRUŽITE SE NAM, da ne boste sami !
Vsakdo bo v programu dela našel nekaj zase.
ČLANARINA DRUŠTVA za leto 2016 je nespremenjena in znaša 9 Eur.
Članarina za VZAJEMNO SAMOPOMOČ za leto 2016 je 10 Eur.
Zneski morajo biti poravnani do 31. marca 2016.
V nasprotnem primeru lahko pride do prekinitve članstva oz. neizplačila zneska
posmrtnine, ki znaša 205 Eur .
Članarino oz. prispevek za VS lahko poravnate s položnico ali preko spletne
banke.
Naslov - DU komandanta Staneta, Trg komandanta Staneta 8, 1000 Ljubljana.
Številka računa: SI56 6100 0000 9337 373 pri Delavski hranilnici.
Obvezno pripišite, za koga se plačuje članarina.
PROJEKT STAREJŠI ZA STAREJŠE
zajema vse, ki so dopolnili 69 let starosti.
Našim članom, ki praznujejo obletnico (70 in 75 let), ob jubileju pošljemo
voščilnice; tiste, ki praznujejo 80, 85 let in več, pa obiščemo in jim izročimo
tudi skromna darila.
Dolgoletno delo na terenu naših članic ge. Milke Sežun in ge. Marije Jeglič je z
leti postalo nepogrešljivi sestavni del našega društva.
Zahvala gre tudi vsem prostovoljcem, ki delajo na tem projektu in pomagajo pri
delu Upravnega odbora.
Za povezavo z Rdečim križem skrbi ga. Milka Sežun (tel. 01/507-60-30, 051
448-488).
SKUPNA DRUŽENJA
Upravni odbor si prizadeva za čim pestrejši program izletov v posamezne
kraje, katerih zanimivosti in lepot nikoli ne zmanjka.
Člani društva se udeležujemo zanimivih predavanj, ki jih organizirata ZDUS,
Zveza nevladnih organizacij in druge institucije (bivanje starejših, zdravstvene
teme, računovodstvo, pravni vidiki, virtualni asistent, računalniški programi za
projekt starejši za starejše in podobno).
Ana Damij - predsednica, članice: Božena Pavšek,
Milka Sežun, Ivanka Turšič, Marta Janič,
Veronika Hauptman
NADZORNI ODBOR: Marija Jeglič - predsednica, članica: Marjana Božjak
UPRAVNI ODBOR:

