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Ameriški veleposlanik obiskal društvo Ozara Slovenija 
 
DRUŠTVO OZARA SLOVENIJA BO V MARIBORU OBISKAL VELEPOSLANIK ZDA V SLOVENIJI, 
JOSEPH A. MUSSOMELI 
 
Danes, v torek, 22. marca 2011, ob 13. uri, se bo v dnevnem centru društva Ozara Slovenija 
na Strossmayerjevi 3 v Mariboru mudil veleposlanik ZDA v Sloveniji, Joseph A. Mussomeli.  
Sprejeli ga bodo predsednik društva mag. Bogdan Dobnik, generalna sekretarka Mateja 
Kramberger, mag. Minka Žiberna (vodja dnevnih centrov) ter Zdenka Koser (vodja 
stanovanjskih skupin). Namen obiska je predstavitev delovanja društva Ozara Slovenija in 
pogovor o morebitnem sodelovanju v prihodnje. Ameriško veleposlaništvo v Sloveniji je 
doslej s finančno podporo namreč že sodelovalo pri enem izmed  projektov društva.  
 
Ob obisku mariborskega dnevnega centra, ta je namenjen ljudem z dolgotrajnimi težavami v 
duševnem zdravju, bodo veleposlaniku Josephu A. Mussomeliju predstavljeni tudi ostali 
programi društva, ki delujejo v Mariboru in drugod po Sloveniji. Pozornost bo prav tako 
posvečena številnim spremljevalnim in preventivnim programom, programom izobraževanja, 
založništva in osveščanja javnosti. 
 
Dnevni center Maribor deluje od leta 1996 in poleg Maribora pokriva še Ruše, Lenart, 
Slovensko Bistrico, Pesnico, Rače in Šentilj. V letu 2010 ga je povprečno obiskalo 42 
uporabnikov na mesec, mesečno pa je bil posamezni uporabnik vanj vključen 67,6 ur. 
Individualno strokovno pomoč ter različne skupinske aktivnosti izvajajo dve redno zaposleni 
strokovni delavki, mentorji, ki so udeleženci programa javnih del, ter prostovoljci.  
 
Društvo Ozara Slovenija, nacionalno združenje za kakovost življenja je nevladna, 
humanitarna organizacija, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva. 
Ljudem s težavami v duševnem zdravju ponuja izvenbolnišnične oblike psihosocialne 
rehabilitacije in podpore. Z individualnim pristopom in skupnim načrtovanjem jim omogoča 
vnovično vključitev v družbeno in delovno okolje ter prispeva k njihovi boljši opremljenosti za 
čim bolj neodvisno ter kakovostno življenje. 
 
 
Kontakt: 
mag. Bogdan Dobnik, predsednik društva Ozara Slovenija 
bogdan.dobnik@ozara.org 
031 331 877 
 
Več o društvu Ozara Slovenija preberite na: 
www.ozara.org ali www.doniraj.si 


