
V prihodnjem tednu bomo začeli nakazovati sredstva na TRR 
vodjem skupin, ki so oddali zahtevek za REFUNDACIJO 
MATERIALNIH STROŠKOV PROSTOVOLJCEM. 

Obenem, se zahvaljujemo vsem, ki ste pustili sredstva društvu za nadaljnje delovanje. 

  

Skupine v občini Krško, prosijo za podporo in glasovanje. Povezava na glasovanje: 

https://www.facebook.com/groups/846806959857576/permalink/846817409856531/ 

  

V ponedeljek (5. decembra 2022) je na Brdu pri Kranju v organizaciji Ministrstva 

za zdravje potekala 2. nacionalna konferenca “Zdrava Povezava – Združujemo ljudi 

za zdravje ljudi“, na kateri smo se srečali izvajalci različnih projektov, ki jih je v 

preteklem triletnem obdobju financiralo Ministrstvo za zdravje. Konferenca je širši 

javnosti in deležnikom s področja javnega zdravja predstavila sofinancirane 

programe in primere dobrih praks, ki so se v njih razvili. Program konference je 

poudaril pomen medgeneracijskega in medsektorskega povezovanja, ter 

vključevanje lokalnih skupnosti in mladih za doseganje javnozdravstvenih ciljev. 

Na konferenci so nevladne organizacije predstavile dosežke programov, ki jih je 

Ministrstvo za zdravje sofinanciralo z javnim razpisom v obdobju 2019-2022 med 

katerimi je tudi Društvo Šola zdravja. Z vajami “1000 gibov” je prisotne razgibal in 

rekreiral Andraž Purger.  

Bili smo dobro vidni, opazni in se dogovarjali za morebitna prihodna sodelovanja s 

stroko in drugimi projekti. 

Več si lahko ogledate na spletni strani: 

https://solazdravja.com/2022/12/06/udelezili-smo-se-2-nacionalne-konference-mz-brdo-pri-
kranju/ 

  

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.  
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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=Z3prUGUrRGgwNDNubmFHYWN
0cnV6Zz09 
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