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Predsednik države Borut Pahor se je ob Dnevu za spremembe udeležil srečanja najstarejše 
in najmlajše generacije na Visokem, Žoga bendov stanovalcev slovenskih domov 
upokojencev in otrok iz visoškega vrtca Janček, najmlajših slovenskih prostovoljcev.

Visoko – V okviru Dneva za spremembe, ki ga Slovenska filantropija organizira z namenom, da 
spodbudi medgeneracijsko sodelovanje in solidarnost med starejšo in mlajšo generacijo, je bil 
včeraj v kulturnem domu na Visokem zanimiv medgeneracijski dogodek. Pripravili so ga Dom 
starejših občanov Preddvor s svojim srečanjem Žoga bendov stanovalcev sedmih slovenskih 
domov, KUD Visoko in tamkajšnji vrtec Janček, v katerem so najmlajši slovenski prostovoljci z 
zastavo Slovenske filantropije. Vključeni so v projekt Sadeži družbe in se v domačem kraju 
družijo s članicami skupine starejših Koprive. Dogodka se je udeležil tudi predsednik države 
Borut Pahor. 

»Dneva za spremembe se v tem kraju udeležujem ravno zato, ker so od tod najmlajši prostovoljci 
v državi, na srečanju pa so se povezali z najstarejšo generacijo. Prostovoljstvo je sestavni del 
slovenskega življenja in to mentaliteto je treba negovati,« je dejal Borut Pahor. Srečanje sta poleg 
njega pozdravila tudi župan gostiteljske občine Šenčur Ciril Kozjek in direktorica Doma starejših 
občanov Preddvor Andreja Valant. V tem domu so se terapevtke Irma Čebašek, Katja Logar in 
Lidija Grašič domislile zanimive dejavnosti: treninga motoričnih, kognitivnih in perceptivnih 
spretnosti ob glasbi. To je videti tako, da starejši s kuhalnicami bobnajo po velikih gimnastičnih 
žogah. Lani so o tem izvedli delavnice in za to koristno in zabavno početje navdušili tudi 
stanovalce drugih slovenskih domov. Na Visokem je bilo tako njihovo prvo srečanje Žoga 
bendov, za katero želijo, da postane vseslovensko gibanje. 
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