
   

  
   

NOVIČKE december 1 - 2022 
 
    

  

  

Pozdravljeni člani in članice društva Šola zdravja! 
  

 
ZOOM vadba-vsak delovni dan ob 8h 
Od 7.11.22 ponovno poteka vsak delovni dan (od ponedeljka do petka) 
ob 8:00 ZOOM vadba 1000 gibov. 
Vsem zainteresiranim, pošiljamo ZOOM povezavo: 
 
https://us02web.zoom.us/j/87460512935?pwd=Syt3QWhNODBhL0FRSi9wSlFPQU9Cdz0
9 
 
vstopate z geslom: 12345 
 
________________________________________________ 
 
 
 

RAZPIS MZ 
 
Ponovno smo bili izbrani na razpisu Ministrstva za zdravje – JR za krepitev zdravja 2023-
2025 za projekt »Jutranja telovadba 1000 gibov«. Za tri leta imamo na voljo 108.000 eur, 
36.000 letno. 
 
Kaj pa bodo člani in skupine imele od tega, v treh letih? 
 
- Obisk in vadba s strokovnim kadrom v VSEH skupinah (vsaj 1x letno) 
 
- 81 usposabljanj »Pravilna izvedba vaj 1000 gibov« (27 na leto), v vseh regijah 
 
- 15 predavanj o prehrani starejših (pogoj na razpisu), v vseh regijah 
 
- 15 predavanj dr. Grišina, v vseh regijah 
  
 
Kazalniki na razpisu so tudi: 
 
- Povečan delež moških na vadbah (pogoj na razpisu). Iščemo ideje in predloge, kako naj 
se lotimo tega izziva. 
 
- Promocija društva, medijske objave (15 radijskih, 15 TV, tiskani mediji, časopis društva, 
elektronski in spletni mediji, FB), novinarsko delo, pisanje strokovnih člankov 
 
- Tisk promocijskega materiala (revija društva, zgibanke, plakati, transparenti) 

https://66j9o.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/SCnQS4lwkrZ7CkULZnLkxrDww9zdtIHFxcIMpfpBOLRyV0HyCbwCjA3UkcoCpZl5m324OigD4dmf9sBAF0ECJM9SUvxx6UV-o3eZk_sR1D9xmixSvu2xxKezgJ63PL1pSuUAMhibR_w_VnwURL6bJ8StcetA4jjpDikr4z51M0oH3oeEW99nMuneWVkI0HEE9Ur1pmPYoy1UjFfUKdhGsY5ppV5ShPy8VN6MSYbjuCIld3xU0pASonacgHcxK-XQ99B-8lM64kra_A
https://66j9o.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/SCnQS4lwkrZ7CkULZnLkxrDww9zdtIHFxcIMpfpBOLRyV0HyCbwCjA3UkcoCpZl5m324OigD4dmf9sBAF0ECJM9SUvxx6UV-o3eZk_sR1D9xmixSvu2xxKezgJ63PL1pSuUAMhibR_w_VnwURL6bJ8StcetA4jjpDikr4z51M0oH3oeEW99nMuneWVkI0HEE9Ur1pmPYoy1UjFfUKdhGsY5ppV5ShPy8VN6MSYbjuCIld3xU0pASonacgHcxK-XQ99B-8lM64kra_A


 
________________________________________________ 
 
 

Najava internega RAZPISA Nagrade prostovoljcem za leto 2022 
 
Upravni odbor je imenoval člane Komisije (Silvica Erlih, Helena Španovič in Marija Gabron) 
za podelitev nagrad in priznanj prostovoljcem za leto 2022. 
 
Razpis bo objavljen (na Intranetu, spletni strani društva in v novičkah december 2) 
15.12.22, rok za oddajo predlogov pa bo 15.2.2023. 
 
 

Običajno, je glavni razlog za nezadovoljstvo tudi NEINFORMIRANOST. Zato vam 
ponovno pošiljamo informacijo, kako VSTOPATE V INTRANET 
 
1. Pogoj za vstop v INTRANET je članstvo v Društvu Šola zdravja. 
 
2. V GOOGLE vpišite Društvo Šola zdravja, kjer najdete spletno stran društva. 
 
3. V levem zgornjem kotu je zeleno okence kjer piše VSTOP ZA ČLANE. 
 
4. Uporabniško ime: vpišite svoje ime in priimek z malimi črkami (npr: brigita.grubic) 
 
5. Geslo: vpišete številko člana pod katero ste zavedeni v našem društvu. Številka mora 
biti štirimestna, kar pomeni, če ima vaša številka manj kot štiri mesta spredaj vpišete 
številko 0. (npr: če je vaša številka 318 vpišete 0318, če je vaša številka 18 vpišite 0018) 
 
6. Na koncu kliknite še okence PRIJAVA in v kolikor se obarva v zeleno barvo ste vaše 
podatke pravilno vnesli in le še nekoliko počakate, da se intranet naloži. 
 
7. Ko vstopite v INTRANET imate zgoraj navedene kategorije obvestil, ki vas zanimajo in 
ob kliku na katerokoli od njih lahko preberete temo, ki vas zanima. 
 
8. Ko zaključite s pregledovanjem internih informacij postopek zaključite z ODJAVA – 
zgoraj desno. 
  
 
KAKŠNE INFORMACIJE SO NA INTRANETU ? 
 
• Na intranetu je moč pridobiti vse informacije v zvezi s preteklimi oz. prihajajočimi dogodki 
internega pomena, vse informacije v zvezi organi društva, kot so zapisniki rednih sej 
Upravnega odbora, Občnega zbora članov in drugih delujočih organov, o ponudbi 
promocijskega blaga (kot so zadnji veljavni cenik, fotografije blaga ipd..), mesečne 
„NOVIČKE“ društva in še veliko drugih zanimivih informacij. 
 
• Ko s strani društva naložimo na intranet novo informacijo, se na vašem emailu prikaže 
obvestilo, da je na intranetu nekaj novega. V vašem emailu se to prikaže v meniju 
„PREJETA POŠTA“ včasih pa tudi v meniju „PROMOCIJE“. Vsled navedenega 
priporočamo, da občasno preverite oba menija o novo prispeli informaciji dodani s strani 
društva. 
________________________________________________ 
  

Demenca: Odkrijmo jo zgodaj 
 

Kaj vemo o demenci, težavi 21. stoletja? 

  



 

Prizadene več kot 10 % starejših. 
75 % ljudi z demenco je brez uradne diagnoze. 
 
Dejstvo je, da zdravil, ki bi dokončno pozdravila bolezen, še ne poznamo. Obstajajo pa 
zdravila, ki lajšajo simptome bolezni in upočasnjujejo njeno napredovanje. Ta zdravila so 
najbolj učinkovita v začetnih fazah bolezni, zato je pomembno, da demenco odkrijemo 
zgodaj. 
 
Zato smo raziskovalci pri podjetju BrainTrip razvili novo metodo za zgodnje presejalno 
odkrivanje demence. Imenuje se BrainTripov Demenčni Indeks (BDI), temelji pa na 
neboleči in ne invazivni meritvi električne aktivnosti možganov. 
 
Pridružite se nam na ZOOM predavanju v petek, 9. decembra 2022, ob 15.00, kjer se 
bomo dotaknili problematike demence in pomembnosti njenega zgodnjega odkrivanja, 
predstavili naš nedavni raziskovalni projekt, v sklopu katerega smo 250 prostovoljcev 
brezplačno testirali za prisotnost zgodnjih znakov demence in opisali delovanje novega 
presejalnega testa BDI. 
 
Povezava do dogodka: 
https://us06web.zoom.us/j/83095068251?pwd=Z3prUGUrRGgwNDNubmFHYWN0cnV6Zz
09 
   

 

https://66j9o.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/4-fjhcOtexSMTxNb9x9Q6kK3CdxJi3TRI701mLWDTLMxMJoc3XOTYy7HF-KWgm5_xPRgpNAu1Ye5uzWRz0V3tcHvksa513qtXjQi-mMl52JMVQWpqXs1BkvZX-lfoagGBRDX3MDewKJ81lbghImGRTqMJjajxfGmsnufK45P39753BEj1ikw5zDA1jnbr4zmyM1r1xg7Ycrrn2RzDsw1HQ7prsmEw_IVq9rYVKpy_epysukOlL1cMamhSLx_d3X7XvhAzL15rGXurg
https://66j9o.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/4-fjhcOtexSMTxNb9x9Q6kK3CdxJi3TRI701mLWDTLMxMJoc3XOTYy7HF-KWgm5_xPRgpNAu1Ye5uzWRz0V3tcHvksa513qtXjQi-mMl52JMVQWpqXs1BkvZX-lfoagGBRDX3MDewKJ81lbghImGRTqMJjajxfGmsnufK45P39753BEj1ikw5zDA1jnbr4zmyM1r1xg7Ycrrn2RzDsw1HQ7prsmEw_IVq9rYVKpy_epysukOlL1cMamhSLx_d3X7XvhAzL15rGXurg
https://66j9o.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/4-fjhcOtexSMTxNb9x9Q6kK3CdxJi3TRI701mLWDTLMxMJoc3XOTYy7HF-KWgm5_xPRgpNAu1Ye5uzWRz0V3tcHvksa513qtXjQi-mMl52JMVQWpqXs1BkvZX-lfoagGBRDX3MDewKJ81lbghImGRTqMJjajxfGmsnufK45P39753BEj1ikw5zDA1jnbr4zmyM1r1xg7Ycrrn2RzDsw1HQ7prsmEw_IVq9rYVKpy_epysukOlL1cMamhSLx_d3X7XvhAzL15rGXurg

