PrimoZ Mihelii iz Novega mesta

Dru5tvo Sonshine je Primoi Mihelid ustanovil zato,
da bi pomagal starSem otrok z avtizmom, jim nudil
oporo in tudi konkretno pomoi, ter da bi jim pomagal do znanj in alternativnih pristopov, ki odpirajo
nove, boljib moinosti za njihovo zdravje in iivljenje.
Poslanstvo dru5tva je tudi seznanjati in opogumljati
starie otroko da avtizem ni nujno vseiivljenjski, ieprav uradno 5e yedno veljz za neozdravljivo nevroloSko motnjo.

0 sta Primoz in Katja izvedela za dia-

Lucija Tom5id Zapan: ,Primoi

gnozo svojega starej5ega sina, se nista

predala obupu, ampak sta iskala nacine, kako mu pomagati. Tako je Primoi na
spletu odkril metodo Son-Rise, se vkljucil v
ta program in se v ZDA udeleZil seminarja.
Ker je delo po tei metodi njunemu sinu omo-

)

podpreti druZine in zagon ter volja za zbiranje sredstev za izobraievanja o avtizmu v tujini,

ki si jih star5i ne bi mogli privoSciti, je tudi nam omogodila, da smo se bolj5e opremili za
odzivanje na otrokove potrebe. NaSi druiini je pomagal s Stevilnimi nasveti - od vkljucevanja v Solo do iskanja skupine prostovoljcev, z nami delil svoje izku5nie, nas vedno znova

motiviral za premagovanje ovir, v najteZjih trenutkih pa je bil vedno na voljo za pogovor.
Na5a dru2ina je z njegovo pomodjo in metode Son-Rise bolj5e zaZivela. Pomagal nam je

godilo izjemen napredek, je Primoi Zelel to
omogociti tudi drugim otrokom z avtizmom.
Zato druitvo Sonshine sodeluje z druZinami
po vsej Slovenili in jim pomaga z izkuSnjami
in znanjem s podrocja avtizma. \r delo druStva in pomoc star5em pa je mocno vklju-

bol.iSe razumeti otrokove izzive in

to, na kakSen nacin se m0ram0 odzivati na njegove

potrebe, da mu bo omogodena pot v svet nevrotipicnih ljudi. Mnogo dobrega je naredil za

skupnost star5ev otrok s posebnimi potrebami in tudi za 5ir5o druZbo, sa.i neprekinjeno
ozave5ca o resni6nem obrazu in naravi avtizma, poleg tega pa s svojimi deli omogoca, da

lahko svet postane prijaznej5i do otrok z avtizmom. Tako dobijo otroci tudi bolj5e izhodi-

cena tudi PrimoZeva Zena Katja. k se je 5e
zlasti usmerila v prehrano za otroke z ai: z-

5ce za doseganje svojega polnega potenciala."

mom. saj je njihova presnova drugadna ra:o

potrebujejo brezglutensko, brezkazeirs'<c ibrezslao<orno dieto. DruStvo organizi'a -:
posvete. okrogle mize in spodbuja star5e. ca
se izobraiujejo in tako laZje p0magaJ0

s!0.

r

otrokom.
Ker sta Mihelideva sama prehodila teZko pot,

dobro vesta, kako zelo star5i otrok z avtizmom potrebujejo pomoc, nasvet, odgovore
na Stevilna vpra5anja, ki se jim dnevno porajajo. V prvi fazi star5i zanikajo diagnozo
avtisticne motnje, 5e zlasti, ker jim je pred-

Stangelj. Vsako leto organizirajo vse bolj od-

*:','r-c akcijo Kolesa srece, zbran denar pa

-

-a 'aairu iruStva. ampak na

in posvetih. Drustvo samo organizira ali pa
sodeluje na okrogllh mizah in konferencah,
predavanjih in srecanjih za starie na temo
avtizma.

dijo razni pristopi, 5e zlasti pa metoda Sonje seveda vpra5anje denar. NaSe druStvo je
do sedaj placalo izobraievanJe z namestitvijo

in hrano

- to znaSa 2200 dolarjev

za teden

- petim druiinam. Ce kdo tudi stro5ka za
pot v ZDA sam ne bi zmogel pladati, bi poiskali denar tudi za to,u pravi Primoi Mihelic.
0n je tudi )motor< zbiranja denarja za izobraZevanje in pomoc, ki ga druStvo zbira skupaj
z Rotary klubom Dolenjske Toplice, digar
dni

clan je. ter s kolesarsko trgovino in servisom

Maja Koiar:

posebnem'

ra::-- !i'.?.! k uba Dolenjske Toplice.
D--i:,: S:-s": rr.ra cianarine. Namesto
:e s a a- -iJ srl:. zrenjujejo izku5nje in
znanja. ki jih pr:cc ci','ajo skozi iivljenje in
skozi udeleibe ra razlicnih izobraZevanlih

stavljena kot doZivljenjska. Sledijo obcutki
nemoci in postopno soocanje s trenutnim
stanjem. ,Sele tu jih lahko zadnemo opogumljati in jih seznanjati z moZnostmi, ki jih nu-Rise. In ko so pripravljeni za izobraievanje,

PrimoT, po rodu Primorec.

je kot visoko izo-

ti ie malenkosti (dolocen zvok, svetloba ipd.)
so lahko za njih tako motece ali celo bolece,
da reagirajo izjemno silovito. ,Ce jih bomo
razumeli, bo to pomemben korak za bolj humano sprejemanje in vkljucevanje otrok z avtizmom, ki v sebi lahko nosijo velik potencial
in pravi zaklad, do katerega pa ni lahko priti.
To

je zelo teika in hkrati zelo lepa pot. Zato

opogumljam star5e, naj ne obupujejo, ampak

odgovornosti pa namenja delu dru5tva vsak

poiScejo nacin, ki bo n.iihovemu otroku poma-

dan najmanj Stiri ure svolega casa, ob razlicnih dejavnostih pa 5e mnogo vec. Ljudje,
ki se obracajo nanj, vedo. da bodo sprejeti
z razumevanjem in z veliko ieljo pomagati.

gal priti iz avtizma.u

,Program Son-Rise izhala tz brezpogojne
ljubezni. Le tako se lahko 0tr0ku postopno
pribli2amo in mu nato pomagam0 izstopiti iz
avtizma.n Velikega p0mena je tudi ozaveSca-

nje okolja o avtizmu, ki je najhitreje rastoca
diagnoza na svetu. Podatki ameriSke zdravstvene organizacije kaZejo. da je leta 1996
imel to diagnozo eden na tisoc, leta 2015 pa

,PrimoZ Mihelid in njegovo dru5tvo z veliko pozitivne energije poSilja

napredek, ce k njemu pristopimo pozitivno, z brezpogojno ljubeznijo ter brez vnaprej5njih
predsodkov in pricakovanj. lmela sem veliko sreco, da sem to PrimoZevo sporocilo sliSala.

tudi, da sem bila prek dobrodelnih dejavnosti druStva deleZna financne pomoci, ki sem

jo porabila za izobraZevanje na seminarju v ZDA, da bi na ta nacin laZje in ucinkoviteje
pomagala svojemu sinu z diagnozo Aspergerjev sindrom. Dve leti pozneje lahko z velikim veseljem povem, da je sin zelo napredoval, nama obema pa se je kakovost Zivllenja
povecala. Ko sem prejela dokoncno diagnozo, bi brez podpore druStva in PrimoZa skoraj
zag0t0v0 zacela verjeti, da upanja na izboljianje ni, da ima moj sin omejene moZnosti za
prihodnost ter da bom sama utonila v utrujenosti in depresiji. Danes tega ne mislim in ne

cutim vec! Z velikim zaupanjem zrem v sinovo prihodnost in vem, da bo vse v redu, ker
pravzaprav 7e je.u

eden na 50 otrok, kar je 2e 2 odstotka
populacije V Sloveniji naj bilo okoli 40 tisoc
lludr z avtizmom. ki je pri deckih petkrat pogostejSi kot pri deklicah. PrimoZ razloZi, da
0troci z avtizm0m doiivljalo hude stiske, kaj-

ie

braieni strokovnjak samozaposlen, kljub tej

med ljudi lepo sporodilo, da avtizem ne pomeni konca sveta, temvec priloZnost za rast in

Pa

svoj prosti das, znanje in izkuSnje nesebicno

deli s starSi, ki se vsakodnevno soocamo zizziviavlizma. Njegova iskrena pripravljenost
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