
Razpis za skupinsko rehabilitacijo vitezov v termah Olimia 2022 

Ustanova Mali vitez je v vasi Lipa rezervirala 4 apartmaje po 5 ležišč v za namestitev vitezov v času: 

A  od 16. do 24. 4. 2022 (do 20 oseb v skupini) in 

B  od 14. do 22. 5. 2022 (do 20 oseb v skupini).  

Za viteze z gibalno oviranostjo bomo v istih terminih zagotovili hotelsko oskrbo. 

Vitezi, ki se želite vključiti v skupinsko rehabilitacijo v aprilu, pošljite izpolnjeno prijavnico po mailu na 

info@ustanova-malivitez.si ali po pošti (Ustanova Mali vitez, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana) najkasneje do 10. 

4. 2022. 

Vitezi, ki se želite vključiti v skupinsko rehabilitacijo v maju, pa pošljite izpolnjeno prijavnico na isti način 

najkasneje do 13. 4. 2022. 

VEČ …  

Dragi vitezi, 

veseli smo, da so se epidemiološke razmere toliko izboljšale, da z vašim sodelovanjem omogočajo 

skupinsko rehabilitacijo v Termah Olimia. 

Kdo lahko kandidira za subvencijo rehabilitacije v zdravilišču s strani Ustanove Mali vitez (UMV) v 

tokratnih terminih?  

Kandidirajo lahko vsi polnoletni vitezi, to so osebe, ki so bile ozdravljene od raka v otroštvu in pri katerih je 

bilo onkološko zdravljenje zaključeno pred 3 ali več leti ter imajo stalno bivališče v Sloveniji. Namen 

skupinske rehabilitacije sta medsebojno spoznavanje ljudi, ki se soočajo s posledicami težke bolezni v rani 

mladosti, in vzpodbujanje spletanja tovariških vezi za medsebojno pomoč. 

Katere stroške 8-dnevne rehabilitacije bo pokrila UMV?  

UMV vitezom plača najem apartmajev ali hotelske sobe (za viteze, ki so gibalno ovirani). Krije tudi stroške 

namestitve za invalidom potrebne spremljevalce – osebne asistente.  

Katerih stroškov rehabilitacije subvencija UMV ne pokriva?  

Za prevoz do zdravilišča in povratek domov ter prehrano med bivanjem v termah poskrbi vitez sam. Enako 

velja za stroške prehrane in prevoza spremljevalcev – osebnih asistentov. 

Ali viteza v zdravilišču med rehabilitacijo lahko spremlja osebni partner ali sorodnik, ki nima statusa 

njegovega osebnega asistenta?  

To željo lahko zapišeš v prijavnici in jo bomo upoštevali, če bo uresničljiva v okviru morebitno še nezasede-

nih mest glede na prijave vitezov. Vitezi (in njim potrebni osebni asistenti) imajo prednost pri zapolnitvi 

rezerviranih kapacitet. 

Nekaj podatkov o namestitvi za viteze, ki bodo prvič kandidirali za subvencionirano rehabilitacijo v 

termah Olimia. 

Apartmajska nastanitev (tip E) pomeni sobivanje 5 oseb v prostorih, ki jih predstavljajo: spalni prostor (3 

ležišča), dnevni prostor (2 kavč ležišči), kuhinjo, WC in kopalnico ter balkon. Nastanitev v hotelu: namestitev 

viteza skupaj z osebnim asistentom v dvoposteljni sobi. Ostale usluge term ob najemu prostorov: priprava 

apartmaja za vselitev in končno čiščenje, preskrba s posteljnino, dnevna menjava brisač in kuhinjskih krp, 

možnost koriščenja obeh pokritih zdraviliških bazenov.  

Več o Termah Olimia si lahko ogledate na njihovi samo predstavitveni strani na povezavi: 

https://www.terme-olimia.com/ 

https://www.terme-olimia.com/


Kljub trenutnemu umirjanju epidemije okužb z novim korona virusom, ta virus še kroži med Slovenci. 

Letošnja prijavnica zato vključuje podpisano privolitev udeležencev rehabilitacije na priporočene varovalne 

ukrepe pred okužbo s covid-19. Prosimo, da odpoveste udeležbo v skupinski rehabilitaciji vitezov, če 

prebolevate akutni infekt ali morate biti v izolaciji/karanteni zaradi korona okužbe. Odpoved sporočite 

tajnici UMV (telefon ali mail) ali koordinatorju skupine. Koordinator vam bo ob prihodu v zdravilišče predal 

pripomoček za samotestiranje na prisotnost covid-19 v dihalih in podoben vprašalnik, kot ga dobite pred 

vstopom v zdravstveno ustanovo.  

Če potrebujete dodatne informacije pred vašo odločitvijo za pridružitev skupinski rehabilitaciji ali drugo 

pomoč pri izpolnjevanju prijavnice, prosimo, pokličite: 

Marico Žižak - tajnico UMV na M = 040 543 802 ali 

Anico Rustja – koordinatorko za skupini vitezov v termah Olimia na M = 040 315 130. 

Ustanova Mali vitez 

Doc. dr. Lorna Zadravec Zaletel, dr. med. 

  


