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Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen je za člane izvršnega odbora, predsednike sekcij, člane NO in 
posamezne člane društva, ki opravljajo aktivnosti za društvo izvedlo izobraževanje s področja delovanja 
društva. Potekalo je v prostorih Grand Hotela Sava v Rogaški Slatini. Prvi dan smo ob 17.00 prispeli v hotel in se 
namestili. Ob 17.30 uri smo izvedli uvodno srečanje, sledila je večerja, potem pa smo prosti čas namenili 
rehabilitacijskim vsebinam v savni in bazenu, nekateri pa so se družili ob živi glasbi. 
V soboto smo ob 8. uri pol ure namenili telovadbi, od 10.-13. ure pa izvedli delavnico urejevanju evidenc 
društva in individualna računalniška svetovanja predsednikov sekcij in ostalim. Delavnico je vodil administrator 
društvene spletne strani Dejan Koren. Istočasno je v drugem prostoru potekala seja nadzornega odbora. Po 
krajšem odmoru smo od 15. do 18. ure izvedli delavnico na temo uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR) 
»Kako poslovati skladno z evropsko uredbo o varstvu osebnih podatkov«. Delavnico je vodil Doc. dr. Miha 
Dvojmoč. Precej poudarka je bilo na varovanju osebnih podatkov v samem društvu KVČB glede samih evidenc 
članov, pošiljanju sporočil in obvestil, informacij o bolezni članov itd. Pogovor je tekel tudi na primerih, kdaj je 
potrebno pridobiti določena soglasja posameznikov kot ustanov za določeno objavo, ali pa fotografijo. 
Seznanjeni smo bili tudi o posledicah kršitve, kakor tudi o visokih kaznih za kršitelje. Po izčrpnem predavanju je 
napočil čas za večerjo, rehabilitacijske vsebine in druženje. 
Zadnji da izobraževanja smo od 9.30 – 12.30 izvedli še 4.sejo izvršnega odbora, kjer smo se dogovorili še za 
realizacijo dela v mesecu decembru, nato pa prešli na okvirni plan dela na nacionalnem nivoju društva za leto 
2019. Predsedniki sekcij, pa smo si svoje plane za naslednje leto uskladili z planom na nacionalnem nivoju. 
Planov in načrtov smo si res kar veliko zastavili, a s skupnimi močmi nas vseh ga bomo sigurno izpeljali. Po sami 
seji, krajšem klepetu in prijetnem stisku rok ter besedah – vidimo se v Laškem ob zadnjem skupnem srečanju v 
letu 2018 smo se odpravili vsak proti svojemu.  


