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RASTemo SKUPAJ – Zavod Rast Ruše se predstavlja 

 

Zavod Rast Ruše 1. februarja odpira vrata MEDGENERACIJSKEGA CENTRA, v katerem se bodo 

vsak delovnik izvajali tudi programi za osnovnošolske otroke in mladostnike. 

 

PROGRAMI OTROKOM IN MLADOSTNIKOM NUDIJO: 

• prostor za kvalitetno preživljanje prostega časa – socialne igre, druženje, kreativne, 
glasbene, športne idr. delavnice 

• aktivne počitnice 
• podporo pri motivaciji, izboljšanju učnih navad in razumevanju šolske snovi (krepitev 

lastne odgovornosti) 
• učno pomoč 
• organizirana praznovanja rojstnih dni 
• pomoč staršem pri starševski skrbi 
• dostop do računalnika, interneta 
• psihosocialno podporo: 

o omogočamo osebne in zaupne pogovore z namenom lajšanja stisk, reševanja 
dilem, vprašanj, povezanih s seboj, družino in drugimi 

o pomagamo pri krepitvi samozavesti in prepoznavanju ter zaupanju v lastne vire 
moči 

o pomoč pri reševanju medosebnih konfliktov 
o pomoč pri krepitvi odnosa s starši 

• informativno - svetovalni center 

Zavod Rast Ruše je tudi Unicefova Varna točka. 

Ostale storitve medgeneracijskega centra: 

PROGRAMI ZA STAREJŠE: 

• prostočasne aktivnosti in druženja 

• delavnice, predavanja in izobraževanja 

• prilagojena telesna vadba 

• prireditve 

• izleti 
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SVETOVALNA (MOBILNA) PISARNA UPORABNIKOM NUDI: 

• (u)pravno svetovanje in informiranje na različnih področjih, pomoč pri izpolnjevanje 
različnih vlog, pripravi pritožb v upravnih postopkih, enostavnih pogodb, sporazumov 
za razvezo zakonske zveze, pomoč pri urejanju stikov med starši in otroci, delitvi 
premoženja, pripravi oporok, predlogov za izvršbe, ugovorov ipd. 

• zagovorništvo in samozagovorništvo ranljivih skupin starejših, mladoletnih, invalidov, 
socialno ogroženih v vseh postopkih pred različnimi upravnimi in sodnimi organi 

• socialno pomoč  posamezniku in družini kot pomoč pri prepoznavanju socialne stiske 
ali težave, iskanje rešitev, seznanjanje s socialnovarstvenimi storitvami, ki so na voljo 
ter obveznostmi, ki sledijo izbiri storitve ali dajatve, predstavitev mreže izvajalcev, ki 
upravičencu lahko nudijo pomoč (pomoč pri uveljavljanju pravic iz socialnega varstva, 
naročanje pri zdravniku, povezovanje s strokovnimi službami CSD, patronažno službo, 
zdravstvene službe, ZZZS ipd. ter aktivacija posameznikov pri reševanju socialnega 
položaja 

• individualno psihoterapevtsko svetovanje osebam zaradi stiske ob pomembnih 
življenjskih prehodih (ločitev, selitev, izguba bližnjega), težav v odnosih (s partnerjem, 
starši, sorodniki, sodelavci), dilem glede pomembnih odločitev (zamenjava službe, 
razhod s partnerjem), pogostega doživljanje stresa in osamljenosti, spopadanja z 
občutki zavrženosti, neljubljenosti 

 

 

 

 

KULTURA: 

 

• izvajanje in organizacija kulturnih prireditev in dogodkov v lastni režiji, v imenu Občine 
Ruše ali kot pomoč društvom 

• skrb za kulturno dediščino in objekte  

• kulturni turizem 

Vsi, ki se nam želite pridružiti bodisi kot uporabniki bodisi kot prostovoljci, prisrčno vabljeni! 

Lokacija: Mariborska cesta 31, Ruše 
Kontakt: e-pošta: info@zavod-rast.si, telefon: 02 66 88 446 
Poslovni čas za uporabnike: vsak delovnik od ponedeljka do petka med 9. in 16. uro  
 

Za rezervacijo termina v svetovalni pisarni 

pokličite na 02 66 88 446 ali pišite na info@zavod-rast.si. 

Storitve so za uporabnike brezplačne. 
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