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SPLETNO GLASILO MDPM CELJE
Številka 128

MEDOBČINSKO DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE CELJE

»Lepo je na novo začeti.
Začetki so nepopisan list,
na katerega se lahko napiše najboljše mojstrovine,
največje skrivnosti, najbolj izbrane besede.
Pričeti pomeni ustvarjati svet novih možnosti,
ki jih prej še ni bilo.
To je čas pričakovanja rasti, je obdobje odprtih poti,
čas, ko je vse mogoče.«
(Julia Doria)

S R E Č N O 2019 !
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VSEBINA :
- Otroški parlamenti
- Evropa v šoli
- Socialno humanitarna dejavnost
- Ponudba pravljičnih mož
- Sredine ustvarjalnice
- Božično – novoletne delavnice
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OTROŠKI PARLAMENTI
2018 /2019

Tema otroškega parlamenta v šol. letu 2017/2018 bo ŠOLSTVO IN ŠOLSKI SISTEM, 2. DEL.
PROGRAM OTROŠKIH PARLAMENTOV :
-

OKTOBER, NOVEMBER, JANUAR – ŠOLSKI PARLAMENTI
-

FEBRUAR – OBČINSKI PARLAMENT
-

MAREC – REGIJSKI PARLAMENT

-

APRIL – DRŽAVNI PARLAMENT

Dragi mentorji otroških parlamentov !
Avgustovskega izobraževanja za mentorje Otroških parlamentov so za nami. Izobraževanj se je udeležilo
220 udeležencev iz vse Slovenije. Zbornikov v fizični obliki nimamo več, vam ga pa bomo poslali v
elektronski obliki.
Objavljen je tudi na spletni strani ZPMS - http://www.zpms.si/programi-in-projekti/otroski-parlament/.
Gradivo z regijskih delov seminarja je v nastajanju in ga bomo mentorjem tudi poslali.
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nemimo rza- oč

ala
Natečaj poteka v Evropi že od leta 1953. V Sloveniji natečaj organizira Nacionalni odbor natečaja, ki deluje v
okviru ZPMS in v katerem sodelujejo zainteresirane nevladne in vladne organizacije, ki delujejo na področju
mednarodnega sodelovanja, izobraževanja, evropskih povezav, mladine ter učitelji iz osnovnih in srednjih šol,
prav tako pa tudi predstavniki organizacij, ki so prevzele regijsko koordinacijo natečaja. V večini primerov so
to zveze in društva prijateljev mladine ter Evropska hiša v Mariboru za Štajersko regijo.
Nacionalno koordinacijo natečaja je leta 2005 prevzela Zveza prijateljev mladine Slovenija, pred tem pa je
koordinacijo vodil Informacijsko dokumentacijski center Sveta Evrope v Ljubljani. Bil je pobudnik
vseslovenskega nacionalnega projekta, ki ga je pred tem v manjšem številu šol v Sloveniji vodila Evropska hiša
Maribor.
V natečaju sodelujejo učenci osnovnih in srednjih šol, dijaških domov in šol s prilagojenim programom ter
slovenskih šol v zamejstvu. Na natečaju vsako leto sodeluje več kot 10.000 mladih.
Vsako šolsko leto Nacionalni odbor programa Evropa v šoli, izbere temo na podlagi katere osnovnošolci in
srednješolci ustvarjajo na različnih področjih in se vključujejo v natečaje, ki so v sklopu programa razpisani.
Natečaj v šolskem letu 2018/2019 povezujemo s 5. ciljem trajnostnega razvoja (Doseči enakost spolov ter
krepiti vlogo vseh žensk in deklic) in nosi naslov Snemimo roza-modra očala: Ustvarjajmo družbo enakih
možnosti in priložnosti za dekleta in fante.

„Sedaj je pravi čas za nove ideje, za nove rešitve, za vse,
kar je tako dolgo čakalo, da končno plane na dan.“

Srečno!
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SOCIALNO – HUMANITARNA DEJAVNOST
- TRIJE ZIMSKI BOTRI

Z zagnanostjo prostovoljcev in velikim številom dobrotnikov je bilo tudi letos obdarjenih več kot 2000 otrok.
Ti so svoje želje napisali in narisali kateremu od treh zimskih mož.
Končuje se akcija Trije zimski botri, z že lani posodobljenim načinom prijave in z več lokacijami za oddaje
daril. Donatorjem bolj prijazen pa je tudi sistem obveščanja in opomnikov, ki je pomagal, da so bili otroci
tako želena darila res pravočasno dobili. Že od leta 2013 je bilo z velikim odzivom darovalcev obdarjeno
prvih 500 otrok, 2018 pa se je ta številka povečala nad 2000.
Iz Celja, Vojnika, Frankolovega, Štor in Dobrne so izpolnjene želje 190 otrokom. Otroci so na povabilo
našega društva prijateljev mladine narisali Božičku ali dedku Mrazu risbico in napisali nekaj želja. Paketi z
željami otrok so prišli v Celje in na nekatere šole, starši pa so se odločili, ali jih bodo otrokom dali takoj ali
pa jih bodo nastavili pod smrečico.
Na spletni strani so »trije zimski botri zapisali :
»V Sloveniji je več kot 50.000 otrok,
ki živijo na pragu revščine.
Vsak od njih ima sanje in želje in številni med njimi verjamejo, da jim bo kakšno skrito željo uresničil vsaj eden od dobrih zimskih
mož. Veliko otrok je vse leto prikrajšanih, skrivajo svojo revščino in le nemo opazujejo, kakšne priložnosti imajo njihovi vrstniki.
Tudi sami si želijo priložnosti in bi radi vsaj enkrat v letu pred sošolci in prijatelji pokazali svojo srečo.
To srečo jim lahko pomagate ustvariti z izpolnitvijo želja, ki jih zaupajo le dobrim zimskim botrom. Izpolnjujete več kot le
novoletne želje, saj z darili polepšate njihove dni in v njihova življenjca vnašate upanje, s čimer jim uresničujete sanje.
Hvala vam za upanje. Naj se vam dobro povrne le z dobrim.
Humanitarno in dobrodelno društvo Trije zimski botri in
projekt Botrstvo, ki sodeluje pri projektu Trije zimski botri »

Če je sreča zbuditi se z nasmehom na obrazu v nov dan,

nasmeh, ki ga ujameš na ulici,
prijatelji, ki ti vedno stojijo ob strani,
objem, ki pomiri dušo,
ukraden poljub, ki ti ogreje srce,
potem vam v novem letu želimo le
obilico sreče…
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- BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ

KOMU JE POMOČ NAMENJENA?
-

Brezplačna pravna pomoč je namenjena prvemu pravnemu nasvetu in pravni pomoči socialno najbolj
ogroženim, ki si sami ne morejo zagotoviti preživetja ter se soočajo predvsem z izzivi stanovanjske
problematike in izzivi uveljavljanja pravic iz naslova javnih sredstev.
KAKO DO BREZPLAČNE PRAVNE POMOČI?

Na spletni strani www.boter.si ali na Zvezi prijateljev Mladine Ljubljana Moste Polje vsak prosilec za
brezplačno pravno pomoč izpolni obrazec, ki je dostopen tudi na naslovu:
http://www.boter.si/files/1429876364PronjazadodelitevBPP_20042015.pdf. V obrazcu prosilec brezplačne
pravne pomoči navede socialno in materialno stanje sebe in svoje družine ter opredeli opis problema.
Obrazcu je potrebno priložiti tudi vso potrebno dokumentacijo, ki izkazuje materialno stanje prosilca, ki se
neposredno nanaša na problem, v zvezi s katerim je zaprosil za pomoč. Hkrati pa mora priložiti tudi
dokumentacijo, ki jo je morebiti že pridobil od institucij v zvezi z reševanjem problema, za katerega želi
pomoč.
-

Lahko pa tudi pokličete na MDPM Celje – 051 204 134 ali 041 710 810 in se naročite.

"Razsipaj svoje cvetje, kamorkoli greš,
kajti nikoli več ne boš šel po isti poti."
(Orison Swett Marden)
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- BOTRSTVO

Na DPM v Celju že šesto leto sodelujemo v programu »botrstvo«, izpolnjujemo prijave za botre in
podaljšujemo botrstva,…V letošnjem letu je do sedaj prejelo botrstvo .. otrok, za ---- smo uredili
podaljšanje botrstva. Zadnnja leta nam je v veliko pomoč naš prostovoljec, upokojeni javni tožilec, g. Franc
Hovnik . Izpolnjuje vloge za botrstvo in socialno pomoč, ureja podaljšanje botrstva in nudi še pravno
pomoč.

- SOCIALNA POMOČ

Prav tako že vrsto let, v zadnjih treh letih pa intenzivneje, poskušamo pomagati socialno ogroženim družinam
z mladoletnimi otroki in zanje prosimo za finančno in materialno pomoč, za plačevanje položnic,…
V zadnjih letih je enkratno socialno pomoč z našo pomočjo dobilo V Celju in okolici veliko število družin.
Pomoč nudita Zveza prijateljev mladine Slovenije s svojimi donatorji in Zveza prijateljev mladine Ljubljana
Moste-Polje, preko njih pa tudi mediji – Val 202, Radio 1, Tednik, Iskrice Nedeljskega dnevnika,….Kar nekaj
finančne pomoči smo dobili tudi preko Rotary kluba Celje, Lions klubov in njihovih podmladkov.
"Upravičeni ste do najboljšega, kar obstaja,
to je vaša neposredna dediščina.
Torej se ne bojte vprašati - zahtevati - in vzeti.
William Walker Atkinson

Srečno!
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PRAVLJIČNI MOŽJE PRIHAJAJO

CENE OBLEKE ZA 1 DAN ALI 45-MINUTNEGA NASTOPA
OSNOVNE ŠOLE, vrtci – 55 EUR
PODJETJA, TRGOVINE- 75 EUR
PRI NASTOPU IZVEN MESTA ZARAČUNAMO TUDI KILOMETRINO.
CENA 20 MINUTNEGA NASTOPA ZA DRUŽINE :
- 45 EUR IN KILOMETINA
SPREMSTVO DEDKA MRAZA, BOŽIČKA, MIKLAVŽA
(HUDIČEK, MEDVEDEK, ZAJEC, LISICA...) : 8 EUR - 1 obleka.

"Ta čudovita prihodnost, o kateri si tako dolgo sanjal, bo natanko tisto, kar vlagaš v današnje dni." (Orison Swett Marden)
~*
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LIČENJE MLADIH
Kdaj ?
V sredo, 5.12.2018
Kje?
Prostori MDPM Celje
Izdelovanje enostavnih pričesk in ličenje

„Sedaj je pravi čas za nove ideje, za nove rešitve, za vse, kar je tako dolgo čakalo, da končno plane na dan ...“
(Julia Doria)

Srečno novo leto.
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DELAVNICA »SPROŠČAJMO SE!«
Kdaj ?
V sredo, 16.12.2018
Kje?
Prostori MDPM Celje

Različne masaže, vaje za sproščanje,...

NOVOLETNO PRAZNOVANJE OTROK
S STARŠI

Kdaj? 20.12. ob 17.00 uri
Za? Mestno četrt Dolgo polje
Kje ? Pionirski dom – I. OŠ Celje
Praznovanje novega leta otrok z družinami, kulturni program in obisk dedka Mraza
z obdaritvijo, sladice, čaj…..
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» Raje razmišljate o dnevnih kot o novoletnih željah in obljubah ! »
Henry Moore

27.12. od 10.00 do 11.30 ure v prostorih MČ Dolgo polje in
28.12. od 10.00 do 13.00 ure v prostorih MDPM Celje, Kidričeva 3

NOVOLETNA DELAVNICA
27.12. od 10.00 do 11.30 ure v prostorih MČ Dolgo polje

Otroci bodo izdeIovali novoletne voščilnice in se malo posladkali.
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Petek, 28.december
"Ta čudovita prihodnost, o kateri si tako dolgo sanjal, bo natanko tisto, kar vlagaš v današnje dni."
(Orison Swett Marden)

Naj bo novo leto polno upanja, sre če, zdravja!

DELAVNICA »PRIPRAVE NA PRAZNOVANJE«

Izdelovanje prigrizkov,slaščic, pogrinjkov za pričakovanje novega leta in rajanje
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Petek, 29. december
» Zatrite negativno z razvijanjem pozitivnega ...«
William Walker Atkinson

OTROŠKO PRAZNOVANJE
Otroci bodo okrasili novoletno jelko, rajali in pričakali dedka Mraza

Vse delavnice so brezplačne, potrebne pa so predhodne prijave na
MDPM Celje, 03 4909180 ali mzpm11@gmail.com.

»Poklonjena ljubezen in čas sta osnovni sestavini resnično srečnega božiča »
Peg Bracken
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„Vsako darilo, še tako majhno, je pravzaprav veliko, če je darovano z ljubeznijo „
Pindar

NOVOLETNE POČITINICE V KRANJSKI GORI
29. 12. 2018 - 02. 01. 2019

S pomočjo donatorja bo ZPMS LJUBLJANA MOSTE-POLJE v času novoletnih počitnic organizirala novoletni tabor, na
katerem bo tudi 5 naših otrok od 7. – 15. leta v čarobnem okolju doma Vila Šumica v Kranjski Gori skupaj praznovalo
novo leto.
Na taboru bodo otrokom nudili zabavno in koristno preživljanje prostega časa. Športni in ustvarjalni program bodo
popestrili zabavni večeri, kjer se bodo zabavali in sprostili v družbi mladih vzgojiteljev in novih prijateljev. Odigrali
bodo tudi gledališko predstavo, obiskal pa jih bo tudi Dedek Mraz

VSTOPNICE ZA KINO, MOZIRSKI GAJ, GLEDALIŠKE PREDSTAVE
ZPMS LJUBLJANA MOSTE – POLJE nam je s pomočjo donatorjev priskrbela veliko vstopnic za kino, Mozirski
gaj in za dve gledališki predstavi Erazem in potepuh in Maček Muri.
Tako si je in bo lahko v mesecih decembru in januarju ogledalo v Planetu Tuš filmske prestave in risanke
100 otrok in njihovih staršev,
gledališki predstavi pa si bo ogledalo 80 otrok.
Hvala donatorjem in ZPM Ljubljana Moste – Polje.
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POMEMBNI DNEVI V MESECU DECEMBRU
1. december – mednarodni dan boja proti AIDS-u
3. december – mednarodni dan ljudi s posebnimi
potrebami
4. december – svetovni dan invalidov
5. december – mednarodni dan prostovoljstva
10. december – Dan človekovih pravic
25. december – Božič
26. december – Dan samostojnosti in enotnosti
31. december – Silvestrovo
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» Tisti, ki božiča ne nosi v srcu, ga ne bo nikoli našel pod jelko….«

SPONZORJI IN DONATORJI PRI NAŠIH AKTIVNOSTIH :
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Ne dovolite, da vam preteklost ukrade sedanjost. To je misel božiča : nikoli nismo sami !
Taylor Koldvel
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Srečno novo leto vam želimo !

Dragica, Jolanda, Igor, Tanja, Roži, Živko, Milka, Franc, Martin,
Matejka, Bogdan, Meti, Dušan, Dani, Bojan, Željko, Marti,Lučka,
Emil, Igor, Jožica,, Tomaž, Franci, Karmen, Irena, Mateja, Joži,
Miran, Zdene, Sandi, Urška, Cvetka, Denis, Barbara, Nadja in
drugi prostovoljci.

„Ne jemljite več, kot dajete!
Mislite malo tudi na tiste, ki morajo vzeti tisto, kar jim boste dali !
Želim, da dobite tisto, kar nimate in
da se znate veseliti tistega, kar ste dobili !
Da tisto, kar imate, ne bo manjše od
tistega, česar nimate.
Želim vam, na koncu, da imate v tem letu več sreče
kot v preteklem!"
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Izdaja :
Medobčinsko Društvo
Prijateljev Mladine
Celje
Kidričeva 3 – 3000 Celje
Tel : 03 4909180,
e-mail : mdpmcelje11@gmail.com,
www.mdpm-celje.si

Informacije pripravila :
Dragica Poznič, MDPM Celje

Poslano : 720 izvodov
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