
Društvo za cerebralno paralizo Ptuj—Ormož 

Osojnikova 9, 2250Ptuj 

Tel: 02/787 0870 

soncek.ptuj@amis.net 

Prispevek za udeležbo 
Udeležba znaša 150 € skupaj za otroka 

z napotnico in spremljevalca (en starš). 

Prispevek je potrebno plačati pred od-

hodom in sicer do 25. 5. 2015 

Vplačanega denarja ne vračamo, razen 

z zdravniškim potrdilom. 

Dnevni prispevek  za druge družinske 

člane je predvidoma za odrasle 27 €, za 

otroke (od  2. do 14. leta) 23 €., za do-

jenčke brezpllačno. Plačate ga na isti 

TRR pred odhodom v kolonijo. 

Podatki za plačilo 
Sonček društvo za cerebralno paralizo 

Ptuj-Ormož, Osojnikova 9, 2250 Ptuj 

Plačilo Kontaktne informacije 
Če je vaš otrok obravnavan v razvojni ambulanti, 

se lahko vključite v družinsko zdravstveno-

terapevtsko kolonijo. Za napotnico in dodatne 

informacije zaprosite razvojne pediatrinje (Gušić 

Ljepović in Kunčnik) ali nevrofizioterapevtko v 

SB  Ptuj Sanjo Prelog . 

Lahko pokličete tudi 030/406-073 (Nada Polaj-

žer) ali 02/787 0870 (VDC Sonček Ptuj). 

O Sončku 
Sonček, Društvo za cerebralno paralizo Ptuj - 

Ormož je združenje staršev, otrok in odraslih s 

cerebralno paralizo ali drugimi razvojnimi mot-

njami ter njihovih prijateljev. Društvo je bilo 

ustanovljeno leta 1988. Zavzemamo se za ena-

ke možnosti vseh prebivalcev Slovenije, ne gle-

de na njihove telesne in intelektualne sposob-

nosti, za življenje po svoji predstavi, v sožitju z 

vsemi prebivalci. Skupaj z drugimi društvi si pri-

zadevamo ustvariti takšno kulturno okolje, ki bo 

drugačnost v telesnih in intelektualnih sposob-

nostih sprejemalo brez vrednostnih predznakov. 

Sonček - društvo za CP Ptuj-Ormož 

in 

Razvojna ambulanta SB Ptuj 

organizirata 

 

DRUŽINSKO 

ZDRAVSTVENO –

TERAPEVTSKO KOLONIJO 

 

Elerji 2015 

4.7. – 11.7. 2015 
Št. TRR : SI56 0420 2000 0833 070 

Namen: PLAČILO KOLONIJE 

Koda namena: OTHR 

BIC BANKE: KBMASI2X 



Cilji 
 

 Z letovanjem družino razbremeniti 

vsakodnevnih skrbi oz. delovnih in 

družinskih obveznosti. 

 Vzpostaviti ustrezno interakcijo med 

otrokom in starši in obratno, kar je 

predpogoj za ohranitev ravnotežja 

družine in osebnostno ohranitev in 

razvoj otroka, staršev in sorojencev. 

 Praktično usposobiti starše za obrav-

navo svojega otroka. 

 Usposobiti starše za nego in vzgojo 

svojega otroka in tako brez preko-

merne obremenitve družine doseči 

željeni cilj. 

 Vzpostaviti dobro interakcijo in ko-

munikacijo med terapevti in družino. 

 Navezati prijateljske, trajne stike 

med družina-

mi, ki jih druži 

skupni pro-

blem 

(otrokove 

razvojne teža-

ve).  

 Integracija otroka z razvojnimi težavami in nje-

gove družine v okolje. 

 Okrepiti zdravje otrok in staršev z načrtovanimi 

rekreativnimi aktivnostmi v naravi 

 

Dejavnosti 
 

 nevrofizioterapija (Sanja Prelog in  Tinka  Va-

lenta) 

 Spec.pedagoška obravnava (Nastja Oder) 

 prilagojeno jahanje  

 plavanje po metodi Halliwick (Sanja Prelog)  

 Predavanja, delavnice in vodeni pogovori za 

starše, po želji skupni odhodi  na plažo, izlet,  

umetniške in zabavne dejavnosti in še kaj...  

Vodja kolonije je NADA POLAJŽER, dolgoletna 

vodja zdravstveno–terapevtskih družinskih kolo-

nij, hkrati pa tudi mama hčerke s cerebralno pa-

ralizo. 

 

Lokacija 

 

Center Sonček Elerji leži na Miljskem polo-

toku, tik ob meji z Italijo. Od morja je odda-

ljen 5 km. S hriba je lep razgled, obkroža 

ga čudovita okolica in tišina. Do njega pri-

demo najlažje s ceste Škofije – mejni pre-

hod Škofije, smer Hrvatini, vas Elerji. Vsi 

objekti in njihova okolica so prilagojeni za 

uporabnike invalidskih vozičkov. Ob hiši je 

tudi ogrevan bazen in večji vrt. Prostor nu-

di možnosti za druženje, igro ter klepet. V 

bližini so tudi konji in prostor za jahanje. 

Center je razdeljen na dva dela: Preman-

čan 1 in Elerji 29. 

Naša kolonija bo nastanjena na lokaciji v 

ELERJIH 29. 

Če potrebujete prevoz, prosimo, da nam to 

sporočite najkasneje do 15. junija 2013 

na tel. 030/406-073 (Nada Polajžer) ali pa 

na 02/787 0870 (VDC Sonček Ptuj). 


