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to. Če si na vozičku, to še ne pome-
ni, da nimaš potencialov za delo.«

… sprejemanje drugačnosti 
Zelo optimističen mednaslov, re-
snica pa je zelo kruta in tipično 
slovenska. Nadaljevanje lahko 
strnemo v novo vprašanje: Kam 
sodijo invalidi? Med štiri zidove, 
daleč od oči?

Zlatka Ornik: »Pri stojnični 
prodaji v trgovskih centrih se nam 
dogaja, da so reakcije ljudi na za-
četku tudi takšne, da jih naše delo 
in navzočnost zmotita. Ob tem za-
krožijo razni telefonski klici, ano-
nimke, v katerih nas sprašujejo o 
potrebnosti takšnega dela. Posebej 
te ljudi zmoti, da so naši uporab-
niki ‘tam brez nadzora’, saj ljudje 
še vedno menijo, da potrebujejo 
24-urni nadzor. In da takšno delo 
zanje ni primerno.« Zlatka Ornik 
pojasni, da je pretirano varovanje 
v neskladju s pravicami invalidov: 
»Tudi invalidi si kljub oviranosti 
želijo živeti običajno življenje kot vsi 
drugi, seveda ob ustrezni podpori, 
in imajo do tega pravico. Življenje 
pa prinaša tudi tveganja in s temi 
tveganji se učimo živeti in preživeti. 
Pri invalidih ni nič drugače.«

Za vse v Zvezi Sonček je ob za-
gotavljanju varstva in strokovne 
oskrbe pomembno tudi to, da nji-
hovi uporabniki ne ostanejo brez 
aktivnosti: »Njim to veliko pome-
ni, to njihovo prihajanje od doma 
v VDC je nekaj, kar jim osmisljuje 
življenje. Delo je tisto, kar jim daje 
vrednost, koristnost in potrebnost 
v družbi. Predvsem zato, ker znajo 
in zmorejo! Ta občutek je pri njih 
najpomembnejši!«

V VDC Maribor v proizvodnji 
uporabljajo dva osnovna materia-
la, les in glino. Trudijo se, da imajo 
njihovi izdelki predvsem uporabno 
vrednost in ne samo okrasne: »Vo-
ščilnice smo opustili že pred leti, 
čeprav je to bil nekoč osnovni izde-
lek našega centra. Danes so trendo-
vski izdelki iz lesa.« Največ prodajo 
po večjih trgovskih centrih, v svoji 
prodajalni na Vetrinjski ulici (ra-
bljena oblačila in lastni izdelki) in 
Melju (rabljeno pohištvo) v Mari-
boru. »Naši prodajalci ‘na terenu’ 
− teh je veliko in kar osem jih je 
na vozičkih − so za to delo posebej 

usposobljeni, le pri pisanju računov 
nekateri potrebujejo pomoč.«

Uporabniki iz Sončka so tudi 
redni nedeljski prodajalci na ma-
riborski posebnosti – boljšjem 
sejmu na Teznem: »Za tamkajšnje 
prodajalce in obiskovalce smo bili 
na začetku nekaj novega in dru-
gačnega, vendar so nas vsi strahovi 
o tovrstni prodaji prav zaradi nji-
hovega sprejema zelo hitro minili, 
tako da imamo tam sedaj že ute-
čeno prodajo. Postali smo že pre-
poznavni del prodajalcev.« Gospa 
Ornikova se, ko se spomni mno-
gih zgodb, nasmehne, kajti če jih 
kakšno nedeljo ni, že prihodnjo iz-
vedo, kako so jih pogrešali: »Lahko 
rečem, da so nas tam vsi ‘posvojili’. 
Naši uporabniki na boljšjaku v pro-
daji res uživajo in se je veselijo!«

Naj ob tem ne bo dvoma – inva-
lidi so za to delo posebej nagrajeni 
iz namenskega sklada za nagrade, 
urna postavka pa je lahko celo pri-
merljiva s postavkami na študent-
skem servisu.

Ko si pomagaš sam Krizo, ki 
že predolgo vlada v Sloveniji, ob-
čutijo tudi na Zvezi Sonček, saj z 
leti priteka vedno manj denarja 
za nemoteno delovanje posame-
znih programov in dejavnosti: 
»Donatorjev je vedno manj. Večjih 
podjetij, ki so nekoč z lahkoto do-
nirala, ni več. Danes so donacije v 
nižjih zneskih, mi pa se trudimo 
tudi za te. Zbiramo tudi  sredstva 
od odstopljene dohodnine in de-
lamo naprej,« ostaja optimistična 
Ornikova, vodja VDC Maribor. 

V prostorih, kjer domujejo, so se 
srečali še s težavo, da je bilo zaradi 
zamakanja strehe treba to obno-
viti. »Najprej smo začeli pošiljati 
prošnje za sanacijo stavbe na zelo 
veliko naslovov, tudi na »slepo«, 

samo na različne naslove iz naših 
in drugih baz. Iz naslova FIHO 
(Fundacija za financiranje inva-
lidskih in humanitarnih organi-
zacij, op. a.), denarja za investicije 
ni bilo mogoče prejeti, Mestna ob-
čina Maribor za to v proračunu za 
leto 2014 ni imela namenskega de-
narja. Zato smo k projektu obno-
ve strehe pristopili sami.« Poslane 
prošnje in mnogi klici niso nalete-
la samo na slepe oči ali gluha uše-
sa: »Nekaj finančnih sredstev se je 
zbralo z donacijami posamezni-
kov in podjetij, veliko je bilo tudi 
potrebnega materiala. A res velik 
del smo opravili sami. S prodajo 
rabljenih stvari smo lani zbrali ne-
kaj več kot 13.000 evrov!«

Danes je njihov dom že pod 
novo streho, a so se pojavile nove 
težave: »Fasada je v izredno kri-
tičnem stanju, saj omet odpada 
že v večjih kosih, kar pomeni ne-
varnost za naše uporabnike, spre-
mljevalce in obiskovalce.« Tokrat 
jim bo z obljubljenimi sredstvi pri-
skočila na pomoč mariborska ob-
čina, a kljub temu še vedno ohra-
njajo vse prodajne aktivnosti in 
iščejo donatorje.

Poleg različnih aktivnosti pri 
iskanju sredstev za obnovo so or-
ganizirali tudi dobrodelni piknik. 

Največ pomoči so bili deležni od 
ljudi iz mariborske romske gostil-
ne: »Zanimivo je, da sta se pri tem 
dogodku ‘našli’ skupini, ki skrbita 
za marginalizirane.«

Optimizem »Ostajamo optimi-
sti tudi glede samih premikov v 
družbi. Zunanjo javnost vedno 
nagovarjamo ne glede na to, ali gre 
za našo delovno, glasbeno, lutkov-
no ali gledališko skupino. Pri tem 
gre za ozaveščanje in predvsem za 
to, da naša družba prepozna skri-
te potenciale v invalidih.« Res je, 
junaki našega prispevka vas bodo 
presenetili ne samo na delovnem, 
temveč tudi z uspehi in dejavno-
stjo na kulturnem področju.

Drugačnost? Iskreno upam, da 
smo se ob tem prispevku vsaj za 
trenutek globoko zamislili. Upam, 
da bomo odslej na ljudi, ki so zara-
di življenjskih okoliščin prisiljeni, 
da se premikajo in komunicirajo na 
drugačen način, da živijo drugačno 
življenje, kot smo ga navajeni sami, 
ko jih srečamo, gledali drugače.

Sam sem ob nastanku sku-
pinske fotografije pomislil le na 
to, kje »stoji« naša drugačnost. Na 
nogah ali vozičku? Ali samo na 
predsodkih … 

ObRAZI KRIZE

Zlatka Ornik 
Zlatka Ornik, diplomirana upravna organizatorka, je na Zvezo Sonček prišla 
pred več kot dvajsetimi leti po napotilu zavoda za zaposlovanje. Z delom je za-
čela kot javna delavka v programu javnih del.  Ostala je, čeprav se je na začetku 
spraševala, ali je to delo res zanjo. Potem je spoznala, da ji je to delo pisano na 
kožo. Kasneje je opravila tudi strokovni izpit na področju socialnega varstva. 
Vrsto let se je ukvarjala z lutkami, sodelovala je v gledališki skupini in pri 
filmskih projektih.

Opombe in viri
1»Invalidi so ljudje z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali senzorični-
mi okvarami, ki jih v povezavi z različnimi ovirami lahko omejujejo, da bi enako kot drugi polno in učinkovito sodelovali v družbi.« Konvencija o pravicah invalidov, OZN, 2006
2 - http://www.stat.si/StatWeb/glavnanavigacija/podatki/prikazistaronovico?IdNovice=6662


