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Danfossov sklad je doniral 67.000 EUR
Na novinarski konferenci je Danfossov sklad Mads
Clausen ob 50. letnici delovanja Mladinskemu zdravilišču Rakitna uradno podelil
donacijo v višini 67.000 EUR.
Veselje v zdravilišču Rakitna
je bilo veliko, saj je Danfossov
sklad sredstva namenil v
podporo doseženim rezultatom in nadaljnjemu delu na
področju terapije s pomočjo
konj, ki je namenjena pomoči otrokom in mladostnikom
s težavami na področju čustvovanja in hranjenja.
Danfossov sklad Mads
Clausen, poimenovan po
ustanovitelju danske korporacije Danfoss, ki ima v
Sloveniji dve družbi Danfoss
Trata d.o.o. in Danfoss d.o.o.
Ljubljana, je v decembru ob praznovanju 50. obletnice v dobrodelne namene namenil sredstva v višini
1,3 mio EUR, možnost sodelovanja so dobili tudi projekti izven Danske. Od skupno 173 prijav je bilo
izbranih 17 projektov, Slovenija je bila poleg Mehike edina mednarodna donacija, ostalih 15 donacij je
bilo podeljenih danskim projektom.
Direktorica Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna Romana Rasperger je poudarila, da je donacija za zdravilišče posebej pomembna, saj terapije s pomočjo konj zdravstvena zavarovalnica v Sloveniji
še ne krije, zato se zdravilišče Rakitna za pridobitev donatorskih sredstev za izvajanje programov terapije s pomočjo konj obrača na organizacije v tujini. S pridobljenimi donatorskimi sredstvi Danfoss sklada bo zdravilišče lahko dogradilo jahalnico in izboljšalo delovne pogoje, kar bo omogočilo izvajanje
terapevtskih aktivnosti tudi v slabem vremenu. Na ta način se lahko kakovostno nadaljuje pred tremi
leti zastavljeno delo, ko je zdravilišče s pomočjo sredstev iz norveškega finančnega mehanizma postavilo temelje za terapijo s pomočjo konja v
okviru programov za otroke in mladostnike
s čustvenimi težavami.
Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna
kot klimatsko zdravilišče (otroci z astmatičnimi težavami) deluje že od leta 1928, v
letu 2007 pa je pričelo še z dvema novima
programoma. Prvi je preventivni program
»Šola zdravega odraščanja« in je namenjen
otrokom, pri katerih obstaja nevarnost za
razvoj čustvenih motenj ali motenj hranjenja. Drugi pa je program »Rehabilitacija
in reintegracija mladostnikov«, namenjen
mladostnikom, ki so zaključili psihiatrično
obravnavo za čustvene motnje ali motnje
hranjenja; mladostnikom, ki se soočajo z
anksioznimi motnjami, depresijo in drugimi čustvenimi težavami brez zatekanja v
bolezen.
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