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Bili smo močnejši  
od bolezni. 
SKUPAJ ZMOREMO!

Prehodili smo svet v dobri družbi in  

ozaveščali o multipli sklerozi. 





Spremna beseda
Poleti 2016 smo sodelovali v mednarodnem projektu Skupaj zmoremo in s 
pomočjo gibanja ozaveščali o multipli sklerozi. Zbirali smo korake in v 100 
dneh simbolično prehodili svet. Na ta način smo želeli povečati prepoznav-
nost in zavedanje o multipli sklerozi ter izboljšati svoje fizično in psihično 
počutje.

Spremljali smo, koliko korakov smo dnevno naredili in pogled na merilec 
nas je motiviral, da smo proti koncu dne dodali še kakšnega. Naše nava-
de so se tekom projekta začele spreminjati in nič več ni bilo težko iti peš v 
službo, uporabiti stopnic namesto dvigala, redno hoditi na sprehod. Glede 
na zmožnost sodelujočih smo skupinsko izvajali aktivnosti in se med seboj 
motivirali za zdrav način življenja. 

Nekateri udeleženci so se tekom projekta prvič srečali z multiplo sklerozo, 
prav tako so merilci korakov, ki smo jih uporabljali, zbudili radovednost pri 
mimoidočih in tistih, ki v projektu niso sodelovali. Skupaj smo uspešno širili 
zgodbe in informacije o MS.

Zbrali smo nekaj vtisov teh 100 dni zabavnih druženj, novih dogodivščin in 
prelepih trenutkov! 
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Na poti smo srečevali takšne in drugačne 

ljudi in njihove zgodbe. Prav simpatična je 

bila tale skupina deklet, ki so praznovale 

dekliščino.



»Virtualno potovanje okoli sveta me je navdušilo in doda-
lo kanček motivacije za izboljšanje redne telesne aktivno-
sti. Pri vsem pa je najpomembnejši ekipni duh in pristop k 
osveščanju, da je skupaj možno prehoditi oz. narediti več, 
kot zmore posameznik. »Korak« je pri tem odlična mer-
ska enota, saj izenači voljo in prizadevanje bolnikov, ki jim 
je že sama hoja napor ter moje rekreativno nabiranje te-
kaških, plavalnih in kolesarskih kilometrov. Večkrat sem 
svoje »težke noge in korake« tako lahko primerjal z bolni-
kovimi. Upam, da se bo podobna akcija v prihodnje še na-
daljevala, morda pa bi ji lahko dodali še dobrodelno noto 
in druženje, s katerim bi še povečali motivacijo za nadvse 
učinkovito in koristno vsakodnevno gibanje.«
Jožef Magdič

»Obstaja veliko različnih aktivnosti s katerimi lahko ohra-
njamo in izboljšamo našo psihofizično kondicijo, vendar z 
gotovostjo lahko trdimo, da je hoja najpreprostejša in naj-
cenejša aktivnost s katero lahko vplivamo na naše dobro 
počutje. 
Projekt Skupaj zmoremo je omogočil ne samo to da lahko 
spremljamo našo dejavnost, jo primerjamo z drugimi ude-
leženci, ampak tudi spodbudil zdravo tekmovalnost med 
ekipami. Projekt nakazuje pot po kateri bi morali hoditi za 
lepši jutri.«
Andrej Martić
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»Ekipo Maribor smo predstavljali predvsem zaposleni na 
oddelku za nevrološke bolezni UKC Maribor. 
V svojem vsakdanu že zaradi poklica nabiramo veliko kora-
kov., v prostem času pa smo v teh 100 dneh naredili še ka-
kšnega več.  Naš slogan » Gremo Maribor« nas je povezo-
val in spodujal. Nekateri smo presenečeno ugotovili, koliko 
dejansko prehodimo vsak dan in hkrati spoznali, da mora 
bolnik, ki se težje premika, vložiti veliko energije, da prispe 
do cilja, ki si ga je zadal.Z dobro motivacijo smo se vsi sku-
paj do zadnjega dne trudili in seštevali korak za korakom.«
Melita Kokol 

»100 dni je za nami in bilo mi je prelepo. Redno beleže-
nje korakov je pripomoglo k spoznanju, da zmorem več, če 
hočem. Z beleženjem nadaljujem tudi zdaj, saj s tem lažje 
kontroliram mojo aktivnost,
Hvaležna sem za organizacijo prelepe izkušnje in z vese-
ljem bi se priključila podobnemu projektu tudi v prihodnje.«
L. R.

»Veliko se je dogajalo našim pedometrom! Nekateri smo 
jih vztrajno prali v pralnem stroju, spet drugi v bazenu ali 
v morju. Tudi izgubili so se … V fitnes centru, nakupoval-
nem centru, na vrtu, na sprehodu … Našli so se med igra-
čami, v travi ob vrtu, na kavču …«
Renata Žohar
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»Na začetku je bilo nenavadno imeti ves čas pri sebi me-
rilnik korakov, s časoma pa je to prišlo v rutino. Predvsem 
na začetku me je štetje korakov motiviralo, da sem se za-
vestno želela več gibati in imeti posledično konec dneva na 
merilniku zabeleženih več korakov - to mi je predstavljalo 
izziv, saj je moje gibanje povzročilo neko pozitivno dogaja-
nje. Menim, da je bilo 100-dnevno merjenje korakov zelo 
dobra izkušnja, saj sem pridobila vpogled v dejansko kvan-
titeto svojega gibanja, prav tako sem pridobila tudi motiva-
cijo za bolj aktivno življenje.«
Nives Matko

»Projekt je bil zelo dobrodošla sprememba vsakdanje ru-
tine. Motiviral nas je za dosego novih ciljev, pozitivnost in 
krepitev timskega duha. Če nas vprašate ali bi sodelovali 
v takšnem projektu tudi naslednje leto, bi v en glas deja-
li DA!«

»Beleženje korakov v projektu Skupaj zmoremo je bilo do-
datna motivacija za aktivnost v naravi. Super je, da lahko 
vpisuješ podatke tudi za pretekle dni, če slučajno nimaš 
povezave do interneta. Med tednom, ko sem v službi in pri-
dem domov utrujena, sicer ostane energija le za dnevna 
gospodinjska opravila in občasno telovadbo oz. jogo. Med 
vikendi in na dopustu pa je bilo dovolj časa tudi za dodatno 
gibanje in daljše izlete v naravo.«
Mateja Lenič



Hoja omogoča bolj  
kvalitetno življenje

Hojo lahko opišemo s samimi presežniki. Je najna-
ravnejši in najučinkovitejši način gibanja. Je najprep-
rostejši in najbolj zdrav način rekreacije in najbolje 
vpliva na človekovo zdravje in počutje. Najbolj opti-
malno bi bilo, da bi si vsak človek privoščil vsaj eno 
uro hoje na dan, vse leto. 



Hoja mora biti pravilna
Pri hoji je pomembna pravilna vzravnana drža telesa in 

glave ter sproščeno gibanje rok in nog ob istočasni rotaciji 
bokov in ramen. Izredno pomembna sta pravilna obreme-

nitev stopal med hojo in stabilnost gležnja. Prav tako je po-
membna tudi dolžina in hitrost koraka. Tempo hoje mora biti 

prilagojen posamezniku tako, da mu je hoja prijetna. Primeren 
tempo hoje je tak, da se lahko med hojo sproščeno pogovar-

jamo, nismo pretirano zadihani, a se vseeno prične-
mo potiti. Med hojo je pomembno ritmično dihanje; 

na en korak vdihnemo, na drugi korak izdihnemo, 
lahko pa ritem tudi podaljšamo na dva koraka. 



Zdravnika sta dva, leva in desna noga
Hoja: 
•	 izboljšuje telesno odpornost,
•	 krepi srce in ožilje,
•	 pomaga nadzirati telesno težo in zmanjševati tveganje za debelost,
•	 pomaga zgraditi in ohraniti zdrave kosti, mišice in sklepe,
•	 izboljša ravnotežje, moč, koordinacijo, gibljivost in vztrajnost,
•	 zmanjšuje stres, občutja strahu, depresije in osamljenosti,
•	 pospešuje presnovo in izboljša prebavo, saj poživlja delovanje vseh 

organov,
•	 zmanjšuje tveganje za nastanek duševnih bolezni,
•	 razsvetljuje razpoloženje, bistri misli, pomirja in sprošča,
•	 zmanjšuje možnost nastanka krčnih žil,
•	 preprečuje/znižuje povišan krvni tlak,
•	 zmanjšuje tveganje za razvoj sladkorne bolezni tipa II,
•	 zmanjšuje tveganje za razvoj raka  

debelega črevesa,
•	 zmanjšuje tveganje za pojavnost  

raka na prsih pri ženskah.



Hoja s pohodnimi palicami ali 
nordijska hoja

Je nadgradnja običajne hoje in se od nje razlikuje po tem, 
da so koraki daljši, gibanje pa je hitrejše. Kot tehniko so 
jo sprva uporabljali tekmovalci v smučarskih tekih, kot 
priljubljeno rekreacijo pa so jo nato razvili Skandinaviji. 
Palice omogočajo intenzivnejše gibanje, saj se z njihovo 
pomočjo in s pravilno tehniko aktivira 95% mišic v telesu. 
Ob hoji s palicami razbremenjujemo skočni in kolenski 
sklep, kolke in hrbtenico ter krepimo moč rok in ramen-
skega obroča. Z nordijsko hojo učvrstimo mišice nog in 
zadnjice ter trebušne in hrbtne mišice. Omogoča nam po-
končno držo in popravlja nepravilno hojo. Gre za celostno 
vadbo telesa. Primerna je za vsa starostna obdobja.



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

Vizija in namen društva
Društvo je ustanovljeno z namenom  sodelovati s strokovnjaki  s področ-
ja multiple skleroze, ozaveščati širšo javnost o multipli sklerozi in njihove 
svojce, ter sodelovati z drugimi društvi in humanitarnimi organizacijami.

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



Društvo Spoznajmo multiplo sklerozo
Hajndl 4
2274 Velika Nedelja
http://spoznajmo-ms.eu/
info@spoznajmo-ms.eu

Simbol roke in srca 
Roka pomeni skrb, toplino in pomoč. Društvo poda 
roko osebam z MS in jim je v pomoč pri spoznavanju in 
sprejemanju MS. 
Srce predstavlja radost, toplino in upanje. Ljubezen do 
življenja, sprejemanje takšnega kakršno je. 
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Projekt in izdajo knjižice je  

z donacijo podprlo podjetje  

Novartis Pharma Services Inc., 

Podružnica v Sloveniji.


