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V fundaciji Neurotrust smo se pridružili Kolesarski zvezi Slovenije 
pri organizaciji dogodka Kolesarimo.Skupaj. Na dan, ko smo prvič 
praznovali državni praznik Dan slovenskega športa, 23. 9. 2020, 

smo otvorili kolesarsko akcijo. 
Udeleženci so kolesarili na svoji poljubno izbrani trasi, bodisi v 
okolici svojega doma ali na svoji najljubši kolesarski poti. Kot dokaz 
udeležbe so posredovali digitalni zapis opravljene poti. Kolesarili 

so lahko sami, z družino ali s prijatelji, v eni ali več etapah. 
Prijavnina je bila simbolična, le 1 EUR, s čimer smo opozorili na 

dobrodelnost akcije.



Kot ustanova za nevrorehabilitacijo, smo se osredotočili na 
dobrodelni del akcije opozorili na osebe z izbranimi nevrološkimi 
odkloni. Izbrali smo stanja po nezgodni poškodbi možganov, 
demenci in možganski kapi. Namen je bil opozoriti, da tudi te osebe 

kolesarijo, vendar potrebujejo nekaj več pozornosti.  
Tekom dogodka smo posebno pozornost namenili stanovalcem 
domov starejših občanov. Tu je virus že v prvem valu povzročil 
številne odklone od običajnega življenja. Ne le v obliki obolelosti 
in hudih ali celo usodnih razvojev bolezni, ampak tudi v dramatični 
spremembi načina življenja stanovalcev, pa tudi njihovih svojcev in 

tam zaposlenih. 
Prijavnina je bila v celoti namenjena donaciji - nakupu školjčnih 
stolov, s katerimi je nepokretnim ali težko pokretnim omogočeno 
zapustiti posteljo ali sobo. To posebej koristi osebam z demenco.



1. Kolesarjenje od Kranja do Škofje Loke z 
uporabniki in zaposlenimi v Centru Korak

Lep septemberski dan smo izkoristili za športno 
druženje. 

Uporabniki Centra Korak so osebe s pridobljeno 
možgansko poškodbo, katerim v centru nudijo 
široko paleto varstvenih in rehabilitacijskih de-
javnosti za uspešno in hitro napredovanje po 
poškodbi ter kvalitetno nadaljevanje življenja. 
Po končani akciji smo jim donirali sobno kolo 

za kvalitetno rehabilitacijo uporabnikov.
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Zadeva:  Zahvala za donacijo sobnega kolesa 
 
Spoštovani,  
 
v imenu zaposlenih, uporabnic ter uporabnikov našega Centa KORAK, Kranj se Vam,  Vašim 
sodelavcem in Kolesarski zvezi Slovenije  najlepše zahvaljujemo za donacijo  sobnega kolesa. 
 
Z vašo donacijo smo KORAK bliže k cilju, ki omogoča pogoje za kvalitetno rehabilitacijo in 
usposabljanje oseb po pridobljeni možganski poškodbi. 
 
Naj vam bo vaše delo tudi v prihodnje v veselje in zadovoljstvo, naj še naprej ostane velik 
posloven izziv in naj vas pri tem vedno spremlja sreča in posluh do ranljivih skupin. 
 
Poklanjamo vam misel: 
“Vsakdo potrebuje druge ljudi, ki mu bodo pomagali uresničiti sanje. Vsi potrebujemo drug 
drugega.”  (Jim Rohn) 
 
Najlepša hvala!        

        Center KORAK, Kranj 
       direktorica    
                        Mateja Korošec prof.def.  
           



2. Športne igre v DEOS Notranje Gorice
https://www.deos.si/sportne-igre-neurotrust/

16. 09. 2020 smo se pridružili športnim igram v DEOS centru starejših v 
Notranjih Goricah. Poudarek je bil na kolesarjenju, saj imajo prav posebno 
kolo, namenjeno starostnikom – inovativno kolo Nada iz Danske. Pomerili so 
se tudi v balinanju, premagovanju ovir, hitrostnem sestavljanju sestavljanke, 

košarki in odbojki. 
V tednu dogodka obeležujemo tudi svetovni dan Alzheimerjeve bolezni, ki je 
potekal pod sloganom “Spregovorimo o demenci”, zato sta nekaj o demenci 
in stanju v času epidemije povedali mag. Tatjana Cvetko, dr.med. in Štefanija 

L. Zlobec, predsednica Združenja Spominčica.
Tekom pogovorov in priprav na dogodek smo spoznali veliko stanovalcev, ki 
so nas s svojimi zgodbami in vztrajnostjo navdušili. Spoznali smo, kako se 
jim je v času korone spremenilo bivanje v domu. Na tej točki smo spoznali, 
da so ravno ti tisti, ki si zaslužijo večjo mero pozornosti in se odločili, da tudi 
njim z izkupičkom akcije pomagamo v teh težkih časih.  DEOSu Notranje 

Gorice smo školjčni stol na koncu akcije tudi podarili.



3. 30-kilometrsko kolesarjenje z Združenjem CVB  in Centrom Itero

Takoj, ko se je megla v ljuljanski kotlini razkadila, smo se zbrali člani Združenja 
bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo Slovenije, strokovni kader Centra 

Itero in predstavniki fundacije Neurotrust. 
Skupaj smo kolesarili od Lubljane preko Črne vasi, Notranjih  in Vnanjih 
Goric, čez Mali graben in po Poti ob žici nazaj v Ljubljano. Postanek smo 
naredili pred DEOS Notranje Gorice, kjer smo se prijetno podružili in obudili 

spomin na športne igre. 
Združenju CVB, se pravi osebam po možganski kapi, smo podarili 

organizirane vadbe enkrat tedensko v Centru Itero.

Spoštovani, 
 
v imenu Združenja CVB Slovenije se vam najlepše zahvaljujem za presenečenje.  
Danes nas smo dobili super pošiljko - najlepša hvala za poslan bidon in kapico!  
V teh dneh se večkrat spomnim, kako smo skupaj kolesarili po Ljubljanskem barju.  
Bilo je res lepo doživetje. Prijetna družba, prijetna okolica, prijeten sprejem v DEOSu, prijeten dan.  
Dan, ki si ga velja zapomniti in se ga spominjati. Upam, da ga bomo lahko v letu 2021 ponovili.  
 
Zdravo zimo vam želim,  
Lara Slivnik 
predsednica Kluba CVB Ljubljana 
 

 



4. Kolesarimo.Skupaj v domovih starejših občanov. 

>Dom starejših občanov Ljubljana-Šiška

>Dom upokojencev Ptuj

Iz Doma upokojencev Ptuj so nam sporočili: “V DOMU UPOKOJENCEV PTUJ smo 
se z velikim veseljem priključili virtualnemu kolesarskemu maratonu - Kolesarimo.
Skupaj, kjer spodbujmo vrednoste biti telesno aktiven, uživati življenje in skrbeti za 

dobro počutje.”



>Dom starejših občanov Novo mesto

Iz Doma starejših občanov Novo mesto so nam sporočili: “Danes smo se skupaj z 
našimi stanovalci pridružili 1. virtualnemu kolesarskemu maratonu Kolesarimo.Skupaj. 
Kolesarili smo na invalidskih vozičkih in dveh terapevtskih kolesih. Kolesarjenje je 
potekalo v prijetnem in sproščenem vzdušju, s pridihom tekmovalnosti in zadovoljstvom 
nad končnim rezultatom. Stanovalci so si dokazali, da kljub letom in gibalni oviranosti 

zmorejo še marsikaj.”



>DEOS center starejših Medvode



>Dom upokojencev Franc Salamon Trbovlje

Iz Doma upokojencev Trbovlje so nam sporočili: “Tudi v našem Domu, Domu na Tereziji 
smo se udeležili virtualnega dobrodelnega maratona Kolesarimo.Skupaj. Kolesarili so 
stanovalci, ki s pomočjo sobnega kolesa – motomeda v sedečem položaju krepijo in 

ohranjajo svojo gibljivost,  obenem pa ohranjajo svojo samostojnost.”



>Medijski odziv

POP TV: https://www.24ur.com/popin/zanimivosti/virtualni-kolesarski-maraton-za-po-
moc-domovom-starejsih-obcanov.html
RTV: https://4d.rtvslo.si/arhiv/dobro-jutro/174719959
NOVICE SVET24: https://novice.svet24.si/clanek/zanimivosti/5f6ca7798f387/1-virtu-
alni-kolesarski-maraton-kolesarimoskupaj-naj-bo-kolesarjenje-vsem-v-uzitek
VEČER: https://www.vecer.com/slovenija/na-kolo-za-zdravo-telo-pa-se-z-dobrodelno-
noto-10222251
DELO: https://www.delo.si/novice/slovenija/dobrodelno-kolesarjen-
je-za-nepokretne-353428.html



Skupaj smo prikolesarili do kar dveh školjčnih stolov, katera smo 
podarili DSO Ljubljana Vič – Rudnik, enota Bokalci, ter DEOS 
Notranje Gorice. Poleg školjčnih stolov, smo z donacijo sobnega 
kolesa, pomagali uporabnikom Centra Korak v Kranju, osebam 
s pridobljeno možgansko poškodbo, pri vsakodnevnih terapijah. 
Pomagali pa smo tudi Združenju bolnikov s cerebrovaskularno 
boleznijo, in sicer ljudjem po možganski kapi, tako da brezplačno 

obiskujejo nevrorehabilitacijske ure v Centru Itero. 

Opozorili smo na nekatere nevrološke bolezeni in poškodbe. Na tiste, 
ki so se že rodili z nedozorelimi možgani, tiste ki so tekom življenja 
utrpeli nevrološko poškodbo ali bolezen možganov, hrbtenjače ali 
drugega dela živčnega sistema. Tudi te osebe se gibljejo, kolesarijo, 
a zahtevajo nekaj več razumevanja in naše pozornosti. Naj bo 

kolesarjenje tudi njim v užitek. 

Odziv ljudi in medijev je bil, kljub minimalnemu oglaševanju lep in 
pozitiven, zato si želimo v letu 2021 dogodek spraviti na višjo raven. 
Še vedno je naš cilj vzpodbuditi ljudi k zdravemu načinu življenja in 

zopet ciljno usmeriti dobrodelni namen (npr. parakolesarje).



HVALA!
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