1. skupina na obnovitveni rehabilitaciji v Laškem
Potekala je od 24.6 do 6.7.2018
OR se je udeležilo 26 oseb. Od tega 23 upravičencev in 3 bližnji – samoplačniki.
V nedeljo, 24.6., se je vrstil prihod udeležencev. Ob 17.30 smo imeli uvodni sestanek:
Predstavnica Thermane je udeležence pozdravila in podala glavne informacije o ponudbi
in animacijah v hotelu, vodja skupine pa je predstavil aktivnosti v društvu med bivanjem.
Zbrali smo prijave za izlet/piknik na Šmohorju in se dogovorili za poseben prevoz tistih
posameznikov, ki ne morejo na avtobus.
V ponedeljek smo imeli pregled pri fiziatru in zaradi praznika le nekaj terapij.
Dnevno so potekale redne terapije, kopanje v bazenu in individualno druženje. Uredili smo
nekaj tehničnih težav v sobah.
V petek so nam pripravili druženje ob glasbenem večeru na terasi hotela, kjer so nam
postregli z jedmi na žaru.
V torek so nam pripravili delavnice o vajah s trakovi, pod vodstvom fizioterapevtke. Isti
dan, popoldan, smo se z avtobusom odpeljali na bližnji Šmohor (784 m), kjer nam je
Zdravilišče pripravilo piknik. Animatorka nas je razvedrila s kvizom, tombolo ipd. in tudi s
svojo simpatičnostjo.
V sredo zvečer smo se člani srečali v posebnem prostoru kavarne Zdravilišča, na katerem
sta naša člana častila z domačo kapljico in manjšimi prigrizki. Veliko je bilo pogovorov, šal
in tudi petja.
V Zlati dvorani smo obiskali izredno zanimiv koncert mladih glasbenih talentov, ki so se v
Celju udeležili mednarodnega tekmovanja Oskar Rieding Competition 2018.
V četrtek je potekal zaključni pregled pri fiziatru, zvečer smo se dobili na poslovilni večerji
v salonu Bidermajer.
Udeleženci te skupine so izpolnili anketo o počutju na OR v Laškem, ki si jo lahko ogledate
s klikom na povezavo.
V petek, 6.7., smo se poslovili in si zaželeli ponovnega snidenja prihodnje leto.
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