
Društvo je ustanovljeno z namenom sodelovati s strokovnjaki s 
področja multiple skleroze, ozaveščati širšo javnost o multipli 
sklerozi in njihove svojce, ter sodelovati z drugimi društvi in 
humanitarnimi organizacijami.

Res je, da ljudje še vedno malo vedo o multipli sklerozi. Neprijetnih izkušenj nimam, 
včasih imam občutek, kot da se jim smilim, a ni potrebe. Imam prijatelje,  

ki me sprejemajo takšno kot sem, sem pa morala to najprej narediti sama,  
se sprejeti … takšno kot sem.

„ „
vizija

prijava

Delimo svoje zgodbe,  
izkušnje, znanje in življenje.

naslov

e-mail

ime & priimek

Društvo Spoznajmo multiplo sklerozo se bo zavzemalo za vrednote, 
kot so zdravje, sočutje, humanost, pogum, odkritost, demokratičnost, 
poštenost, odgovornost, pravičnost in človekove pravice, znotraj njih 
pa še posebej za pravice bolnikov.

namen



Tekom sprejemanja bolezni 
in življenja z multiplo 
sklerozo, se pri bolnikih, 
svojcih in zdravstvenem 
osebju pojavljajo različne 
želje, ideje, izkušnje, 
omejitve, rešitve in 
novosti. Vsa ta znanja bodo 
predstavljena na portalu 
Spoznajmo multiplo 
sklerozo, ki je razdeljen na 
blog, forum, predstavitev 
društva in strokovne 
prispevke.

Izpolnjeno prijavnico pošljite na naslov 
Društvo Spoznajmo multiplo sklerozo 
Hajndl 4, 2274 Velika Nedelja,  

ali na elektronski naslov 
info@spoznajmo-ms.eu.

Nimam občutka da česa nimam. Res je, da nimam zdravja.  
Želela sem biti zdrava, sedaj te želje nimam več, ker vem, da to ni 

mogoče. Sedaj si želim živeti in to tudi počnem. Prepričana sem, da 
je kljub omejitvam še vedno dovolj aktivnosti, ki jih zmorem,  

me zadovoljijo in dopolnijo.

„ „
portal

kontakt 

zakaj? V Sloveniji je trenutno 2500 obolelih oseb z multiplo sklerozo. 
Za multiplo sklerozo zbolijo predvsem osebe med dvajsetim in 
štiridesetim letom, torej v obdobju največje ustvarjalnosti človeka. 
Bolezen prizadene vsa področja človekovega delovanja in omejuje 
motorične, kognitivne in procesne spretnosti.

Prijavnico na označenem mestu odreži, izpolni in pošlji.

Član društva Spoznajmo multiplo sklerozo je lahko vsakdo,  
ki podpiše pristopno izjavo v pisni ali elektronski obliki. 
Članstvo v društvo Spoznajmo multiplo sklerozo  
je brez članarine. 


