PRVO LETO POTOVANJA DNEVNEGA CENTRA ŠTACJON
V mesecu marcu je Dnevni center za osebe s težavami v duševnem zdravju Kamnik - Štacjon
praznoval prvo obletnico delovanja. Ob tej priložnosti smo pripravili vrsto dogodkov v tednu od
ponedeljka 11.3. do petka 15.3. 2013 tako v prostorih dnevnega centra kot tudi zunaj njih. Za vse
tiste, ki so želeli izvedeti kaj več o delovanju dnevnega centra in o programu pridobiti informacije ter
si ga ogledati od blizu, smo vsak dan pripravili Dan odprtih vrat od 8. do 15. ure skupaj z razstavo
izdelkov, ki jih ustvarjamo v dnevnem centru. Poleg tega, da je bil program odprt za vse obiskovalce,
ki programa še niso poznali, smo to praznovanje namenili tudi tistim, s katerimi že sodelujemo in ki
pripomorejo, da program živi in uspešno deluje. Ponedeljek 11.3. je bil tako namenjamo svojcem,
družinam, skrbnikom in vsem bližnjim oseb s težavami v duševnem zdravju ter njihovemu srečanju.
Ta dan smo pripravili kratek kulturni program za vse prisotne, ki so ga popestrili mladi glasbeni
talenti: Nuša in Nika z igranjem na citre, Zoja in Anže z igranjem na harmoniko ter Dragi Vidmar z
recitiranjem pesmi Toneta Pavčka. Torek 12.3., smo posvetili vsem organizacijam in službam s
katerimi je Dnevni center Štacjon v preteklem letu delovanja že sodeloval in s katerimi želimo
sodelovanje v prihodnosti še okrepiti. Tudi ta dan smo za vse obiskovalce pripravili kulturno-zabavni
program z recitacijo pesmi in glasbenimi gosti, saj sta dnevni center obiskala glasbenika Simon Eržen
in Tomaž Plahutnik. Prostori dnevnega centra so bili ta dan polni, vzdušje pa domače in prijetno. V
sredo 13.3. je od 16. ure dalje v Galeriji Veronika potekala okrogla miza z naslovom »Duševna
bolezen: Kaj zdravi?« z gosti, ki se v vsakdanjem življenju in pri delu srečujejo s težavami v duševnem
zdravju. Okroglo mizo je vodil socialni delavec Uroš Gradišar - koordinator obravnave v skupnosti
zaposlen na Centru za socialno delo Kamnik, ki se pri svojem delu srečuje z ljudmi, ki imajo izkušnjo z
duševne bolezni ter se predvsem soočajo z njenimi posledicami. Okrogle mize so se kot gosti in
sogovorniki udeležili: radijski voditelj Andrej Karoli in obiskovalka Dnevnega centra Štacjon Draga
Vidmar- oba z osebno izkušnjo duševne bolezni, ter strokovnjaka na svojem področju Nataša Bider,
zakonska in družinska terepevtka in psiholog ter psihonanalitik Dušan Rutar. Okrogla miza je bila
namenjena vsem, ki so želeli zvedeti več o težavah v duševnem zdravju in o tem kako se z njimi
soočati ter jih zdraviti.
Osrednja slovesnost ob obletnici Dnevnega centra Štacjon je bila v četrtek 14.3. ob 12. uri v prostorih
dnevnega centra s kulturno prireditvjo, katere so se udeležili tudi predstavniki Občine Kamnik ter
nekateri svetniki in svetnice Občine Kamnik. Svoje misli o Dnevnem centru Štacjon sta kot slavnostna
govornika predstavila v.d. diretorice Centra za socialno delo Elizabeta Pristav Bobnar in župan Občine
Kamnik, gospod Marjan Šarec. Oba sta si bila enotna, da je Dnevni center zgodba o uspehu in da je v
naši lokalni skupnosti še kako potreben. Kulturno prireditev ob osrednji slovesnosti je otvoril pesnik
Daniel Artiček s svojo pesmijo Dobrodoščlica, v nadaljevanju pa so program popestrili še: sedemletna
Zoja Bobnar z zvoki harmonike, orientalske plesalke skupine MITWA, ki so navdušile s plesom, Dragi
Vidmar z recitacijo pesmi Toneta Pavčka in Mojca Pušenjak, ki je ubesedila svoje vtise o Štacjonu v
preteklem letu ter Ansambel Jesenski cvet z venčkom slovenskih skladb. Zadnji dan v tednu
praznovanja, ki smo ga pripravili - petek 15.3., je bil namenjen vsem, ki se dnevno srečujemo v
dnevnem centru in sproščenemu srečanju vseh, ki so dnevni center preteklo leto obiskovali. Upihnili
smo prvo svečko na torti, za katero pa smo prepričani, da ni zadnja.
Vsem, ki ste kakorkoli prispevali, da je bil vsak dan posebej lep in prazničen, se zahvaljujemo.
Zahvala gre predvsem Glasbeni šoli Kamnik, Društvu upokojencev Kamnik, gostom in
sogovornikom okrogle mize, nastopajočim, sodelavkam in sodelavcem Centra za socialno delo
Kamnik, prostovoljcem ter vsem posameznikom in posameznicam, ki ste bili del praznovanja.
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