'Dobrodelno ustvarjanje' ‐ Mednarodni dan prostovoljnih
aktivnosti delovnih terapevtov
27. oktobra 2013 se bo po vsem svetu in tudi v Sloveniji ob Svetovnem dnevu delovne terapije
odvijal dogodek z imenom Global Day of Service. Dogodek vzpodbuja delovne terapevte, da po
svojih močeh na različne načine posveti vsaj 1‐2 uri časa svojemu poklicu (delovnoterapevtsko
svetovanje, obravnava, promocija v javosti ali med prijatelji …) – gre preprosto za to, da naj bi na ta
dan vsepovsod po svetu vsak od njih prostovoljno opravil dobro delo in širil glas o delovni terapiji.
Delovna terapija je pri nas širši javnosti še vedno malo poznana veja terapevtske obravnave. Njen cilj
je ljudem, ki se soočajo z boleznijo, poškodbo ali drugimi okoliščinami (staranje, brezposelnosti, skrb
za obolelega svojca …), omogočiti bolj zadovoljno, lažje in/ali samostojnejše delovanje v svojem
vsakodnevnem življenju. Osredotoča se na aktivnosti, ki jih posameznik mora ali želi početi, na
področju skrbi zase in druge, dela, izobraževanja, igre, preživljanja prostega časa in pri vključevanju v
družbo. Stremi h kvalitetnejšemu življenju ljudi in njihovemu dobremu počutju, zato k vsakemu
posamezniku pristopa individualno in ga obravnava celostno (upošteva njegove vrednote, interese,
kulturno okolje …). Deluje tudi preventivno in s svojimi pristopi pripomore k samostojnešemu,
varnejšemu in učinkovitejšemu delovanju ljudi, s tem pa vpliva na prepečevanje morebitega
poslabšanja njihovega stanja (poškodb, bolezni ...).
Mednarodnemu dnevu prostovljnih aktivnosti delovnih terapevtov se je v Sloveniji ponovno
pridružil Študijski krožek Delovna terapija, katerih aktivnosti so usmerjene predvsem v dvigovanje
zavesti o vsebini in pomenu njihovega poklica ter možnostih, ki jih le‐ta nudi. Dogodek z naslovom
'Dobrodelno ustvarjanje' sooblikujejo skupaj s kreativno skupino Rayher in Društvom Sila, ki se bo
odvijal v ponedeljek, 28.10.2013, med 14.00 uro in 18.00 uro v trgovini Rayher na Mali ulici 5 v
Ljubljani. Namen dogodka je druženje ob kreativnih aktivnostih in izmenjava izkušenj ter koristnih
informacij o vplivu ustvarjalnih aktivnosti na dobro počutje in zdravje. Izkupiček od prodaje
izdelkov, ki jih bodo organizatorji ustvarili skupaj z obiskovalci, bo namenjen za PROJEKT
BOTRSTVO V SLOVENIJI.
Več o dogodku 'Dobrodelno ustvarjanje' najdete na www.delovnaterapija.weebly.com.
Kontakt za dodatne informacije:

promo.delovnaterapija@gmail.com

