
MNENJA UDELEŽENCEV O SA 

V programu sem se veliko koristnega naučila, spoznala nove prijatelje in super strokovni delavki, ki sta 

mi zelo veliko pomagali in bili v oporo. Hvala vam iz srca za podporo in da ste mi pomagali najti 

pripravništvo. 

                                                                                                                                                                Simona 

 

Ni mi žal, da sem se odločila za socialno aktivacijo. Zelo uživam vsakič, ko pridem. Teme in način dela 

mi je všeč. Metka in Mateja, super sta! 

                                                                                                                                                                Julita 

 

Tukaj se počutim zelo fajn, imamo fajn predavatelje, vaje so tudi fajn. Spoznala sem tudi super ljudi. 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                Marija 

 

Program je aktiven in poučen, in če se ne bi udeležil programa, ne bi izvedel določenih informacij, ki 

vplivajo na mojo zaposlitev. 

                                                                                                                                                                Slobodan 

 

Na začetku se v programu nisem počutila najbolje in sem dvomila v to, ali naj vztrajam. Zdaj vem, da 

sem bila nesamozavestna in zaprta, ampak so mi vsebine, sploh pa pomoč strokovnih delavk veliko 

pomagali pri tem, da sem bolj samozavestna in sem si bolj všeč. Vedno sem se počutila sprejeto in 

sem čutila, da me vsi podpirajo. 

                                                                                                                                                                  Ida 

V programu SA smo skupaj se zbrali, 

da bi si s pomočjo mentoric službo iskali. 

Metka in Mateja odlični sta bili, 

vsem skupaj vestno so pomagali. 

Z udeleženci dobro sem se razumela, 

kdaj pa kdaj tudi za sladko vzdušje poskrbela. 

Program odlično sestavljen je bil, 

saj zanj poskrbel taprav' je kolektiv. 

V programu SA veliko samozavesti sem dobila 

in to v Učnih delavnicah kasneje s pridom uporabila. 

Med tem sem se za socialno oskrbovalko izobraževala 

in izpit uspešno dokončala. 

Kar hitro v Domu Hmelina sem se zaposlila 

in vse znanje s pridom tudi tukaj uporabila. 

Zahvaljujem se vam za znanje in podporo, da lahko v SA sem bila, 

saj služba tako še bolj namenjena mi je bila. 

                                                                                     Valerija 



 

V programu mi je bilo najbolj všeč, da sta nas strokovni delavki sprejeli takšne, kot smo – brez 

poniževanj, predsodkov, žaljenja. Da si imel občutek vključenosti v skupino, da nisi bil zapostavljen. 

Vsebine so bile zanimive (da te pritegne, da se nekaj naučiš, da ti da misliti, prepoznavaš tudi 

možnosti za svoj razvoj …). Naučili smo se predvsem spoštovanja sebe in drugih. 

                                                                                                                                                               Aleksandra 

 

Program SA je odlična zadeva, če jo seveda znaš izkoristiti. 

                                                                                                                                                                Nina 

 

Program je bil v redu. Všeč mi je bilo druženje in tudi izvedba. Ene vsebine so mi bile v redu, katere 

pa tudi ne, najboljša mi je bila delavnica prve pomoči. 

                                                                                                                                                                 Jani 

 

S programom sem kar zadovoljna, vsebine so mi bile všeč, razen delavnice z risanjem (tehnika v 

geštalt psihoterapiji, op. a.). Najbolj fajn sem se počutila na praksi. 

                                                                                                                                                                Sonja 

 

ZAHVALA UDELEŽENKE PO PEVSKEM NASTOPU NA PARADI UČENJA 

Hvala za: 

1. Podporo, če se ne veste naj sodelujočim v pogovoru povem, da sta ravno naši koordinatorki Nina in 

Anita zaslužni za to priložnost, da sem sploh prišla do javnih del na Pumu v Slovenj Gradcu. 

2. Da sta bili danes, poleg ostalih sodelujočih na festu- sokrivi za spodbudo, da je nastop uspel. 

3. In tretjič, prvič pa upam, da ne zadnjič, se zahvaljujem, da sem lahko pokazala svoj talent, vse tudi 

kar sem se naučila na Zavodu Slokva. 

Hura za Slokvo in ljudi, ki vidijo, slišijo sočloveka in mu stopijo na proti. Hvala iz srca.  

                                                                                                                                                               Tina 

 

SPOROČILA UDELEŽENCEV SA VSEM, KI RAZMIŠLJAJO O VKLJUČITVI V SA 

Pusti dvome in zaplavaj v mrzli vodi. Najprej je šok in je vse novo, potem pa gre vse samo navzgor. 

Zadihaj in se prepusti novim, boljšim stvarem v življenju. Daj si možnost za rast in vse bo dobro!  

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                Anja 

 

Zgrabi priložnost in bodi odprt za nova, sveža poznanstva, rutino, znanja in izkušnje. Ne boj se 

»neznanega«, bodi odločen in drzen. Zaupaj vase in v svoje sposobnosti. Maš to! 

                                                                                                                                                                Martina 



 


