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SREDINE DELAVNICE V NOVEMBRU
ČAROVNIŠKA DELAVNICA
Izdelovanje čarovniških lučk

Sreda, 31.10. ob 10.00 uri

JESENSKA DELAVNICA – IZREZOVANJE BUČ
Izrezovanje buč, izdelki iz jesenskih plodov in sadežev

Sreda, 7.november, ob 16.00 uri
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GOBARSKA IN KUHARSKA DELAVNICA

Sprehod v gozd z gobarsko strokovnjakinjo in spoznavanje jesenskih užitnih in strupenih gob.
Priprava enostavne jedi iz surovih gob.

Delavnica bo 14. novembra ob 16.00 uri v prostorih MDPM CELJE.

Delavnice so brezplačne, potrebne pa so predhodne prijave na
MDPM Celje, 041 710 810 ali mdpmcelje1@gmail.com, najkasneje en dan pred dogodkom.
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TRIJE ZIMSKI BOTRI
Spet se pričenja akcija, ki bo razveselila in osrečila mnogo otrok – obdaritev otrok po vsej
Sloveniji, imenovana TRIJE ZIMSKI BOTRI. Trije zimski botri bodo decembra že petič privabili
dobre ljudi, da bodo pomagali pričarati nepozabne praznike družinam v stiski iz vse Slovenije.
V čevlje treh dobrih zimskih mož je lani stopilo nad 1.700 donatorjev, ki so prejeli več kot
2.000 pisemc otrok ter jih razveselili z darili. Iz širšega celjskega območja (Celje, Vojnik,
Štore) je lansko leto darilca prejelo 270 otrok.
Otroci iz socialno ogroženih družin bodo narisali risbico in dodali pisemce z željami.

PLETNO GLASILO MDPM, MESEC NOVEMBER 2018

POMEMBNI DNEVI V MESECU NOVEMBRU
10. november – svetovni dan znanosti za mir in razvoj
11. november – svetovni dan mladine
14. november – svetovni dan sladkorne bolezni
3. nedelja v novembru – svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč
16. november – mednarodni dan strpnosti
17. november – svetovni dan izseljencev
20. november – svetovni dan otroka, obletnica sprejetja Konvencije o otrokovih pravicah,
rojstni dan TOM telefona
23. november – dan Rudolfa Maistra
25. november – mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami
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SPOROČILO ZA JAVNOST
V Zvezi prijateljev mladine Slovenije ostro nasprotujemo posegom na področju socialne in
družinske politike.
koalicijski člani Odbora DZ za finance z ministrom Andrejem Bertoncljem so usklajevali
novelo Zakona o izvrševanju proračuna za leti 2018 in 2019. Ministrstvo za finance naj bi
načrtovalo, da bi vlada obravnavala predlog novele zakona. Po nam dostopnih informacijah
naj bi ministrstvo predvidelo več ukrepov v smeri zmanjševanja pravic na področjih socialne
in družinske politike, čemur v ZPMS ostro nasprotujemo. Ukrepi, ki jih predvideva vlada, so
nepričakovani in nedopustni, saj kažejo na to, da namerava vlada varčevati na plečih tistih
skupin, ki so najbolj ranljive – na plečih otrok in družin, ki živijo pod ali na robu revščine.
Napovedani ukrepi, na primer ukinitev pravice staršev do dodatka za veliko družino, ukinitev
izplačevanja otroškega dodatka za sedmi in osmi dohodkovni razred in omejitve, vezane na
izplačevanje državnih štipendij, so v nasprotju z vsemi zavezami nove vlade, da bo poskrbela
za najbolj ranljive skupine, torej tudi za otroke.
Pozivamo koalicijo in vse odločevalce, da od napovedanih ukrepov takoj odstopijo.
Darja Groznik,
predsednica Zveze prijateljev mladine Slovenije

Za december napovedujemo :
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Središče ZIPOM
Središče ZIPOM je koalicija nevladnih organizacij, ki delujejo na področju varstva otrokovih pravic.
Članica koalicije je tudi MDPM Celje.
V decembru 2012 je bila Zveza prijateljev mladine Slovenije kot prijavitelj projekta Središče za
zagovorništvo in informiranje o pravicah otrok in mladostnikov – Središča ZIPOM izbrana na Javnem
razpisu za spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in civilnega dialoga Ministrstva za pravosodje in
javno upravo. Projekt, ki ga financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, se bo izvajal v
okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete
Institucionalna in administrativna usposobljenost, prednostne usmeritve Spodbujanje razvoja
nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga.
Projekt Središče za zagovorništvo in informiranje o pravicah otrok in mladostnikov (Središče ZIPOM)
je namenjen podpori, spodbudi in koordinaciji nevladnih organizacij, ki delujejo na področju varstva
pravic otrok in mladostnikov. Na podlagi spremljanja in raziskovanja trenutnih razmer na področju
pravic otrok in mladostnikov v domačem in evropskem prostoru, najnovejših izsledkov, člankov in
raziskav bomo skrbeli za visoko kakovost informiranja, zagovorništva in zakonodajnih pobud. Dobra
seznanjenost z informacijami bo omogočila kvalitetno ponudbo nevladnemu sektorju. Posledično bo
dosežen pomemben napredek na področju spoštovanja, uveljavljanja in zagotavljanja pravic otrok in
mladostnikov v Sloveniji.
Pri svojem delu namreč ugotavljamo, da so otroci in mladostniki v družbi še vedno razumljeni kot
nekompetenten sogovornik. Spoštovanje pravic otrok in mladostnikov v Sloveniji v praksi na
marsikaterem področju zaostaja za nivojem nekaterih držav Evropske unije. Zato bomo skupaj s
podpornimi organizacijami, našimi društvi in zvezami sodelovali pri oblikovanju pobud za spremembo
zakonodaje na naslednjih področjih: za vzpostavitev samostojnega instituta varuha otrokovih pravic,
za sprejem zakona o otrokovih pravicah in njihovem uresničevanju ter za spremembe zakona o
medijih.
Za dosego ciljev projekta bomo izvedli vrsto aktivnosti, od delovnih srečanj z nacionalnimi
institucijami, odgovornimi za posamezna področja, do posvetov in srečanj z NVO, izobraževanj in
usposabljanj za NVO in njihove člane na področju otrokovih pravic, svetovalnih in mentorskih ur za
vsebinske NVO, skupnih akcij za ozaveščanje širše javnosti in medijev o pravicah otrok in
mladostnikov. Izdelali bomo spletni portal, zloženko ter priročnik za javno upravo o pravicah otrok in
mladostnikov v Sloveniji in Evropski uniji.
Projekt spodbuja trajnostni razvoj, saj s posrednim vplivanjem prek informiranja in svetovanja
nevladnemu sektorju ter aktivnim sodelovanjem z odločevalci vpliva na večanje senzibilnosti za
uresničevanje pravic otrok in mladostnikov, kar dolgoročno ustvarja pravičnejšo družbo, v kateri
otrokom omogočimo biti otroci. Načrtujemo, da bomo v tem projektu začeto sodelovanje razvijali
tudi po koncu projekta.
Več na spletni strani: www.sredisce-zipom.si
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EVROPA V ŠOLI

Snemimo roza - modra očala: Ustvarjajmo družbo enakih možnosti in
priložnosti za dekleta in fante
Pričeli smo z natečajem Evropa v šoli 2018/2019. Zbirne obrazce bomo v petek poslali v
Ljubljano.
Natečaj Evropa v šoli navadno povežemo s temo Evropskega leta, ki pa tokrat ni razpisana. Letošnji
natečaj bomo zato povezali s 5. ciljem trajnostnega razvoja – Enakost spolov, katerega glavni namen
je doseči enakost spolov ter krepiti vlogo vseh žensk in deklic.
Natečaj Evropa v šoli 2018/2019 nosi naslov Snemimo roza-modra očala: Ustvarjajmo družbo enakih
možnosti in priložnosti za dekleta in fante.

Prijavnico, spremni list in zbirni obrazec lahko skopirate na spletni strani ZPMS.
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MLADI RAZISKOVALCI ZGODOVINE
Komisija za delo zgodovinskih krožkov je za šolsko leto 2017/2018 razpisala temo raziskovalnih
nalog:
JUHUHU, počitnice so tu! Letovanje otrok in družin v preteklosti

Utrinek iz mednarodnega srečanja v Savudriji.
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Kdo so “mladi raziskovalci zgodovine”?
Že od leta 1969 kontinuirano poteka usposabljanje mladine v raziskovanju lokalne preteklosti, ki
ga pod okriljem ZPMS strokovno vodi Komisija za delo zgodovinskih krožkov na osnovnih šolah
po vsej Sloveniji.
Cilj raziskovalnih nalog
14-15 letni otroci so pod dobrim mentorskim vodstvom sposobni izpeljati zelo kakovostne
raziskave, ki z arhiviranjem končnih izdelkov v Slovenskem šolskem muzeju in na šolah ohranjajo
trajno vrednost z zbranim in na ta način ohranjenim gradivom na nacionalni in na lokalni ravni.
Pridobijo si neposredne izkušnje z metodami terenskega dela, iskanja informacij po arhivih,
knjižnicah, na internetu, z intervjuji in z razvrščanjem zbranega po pomembnosti ter z
oblikovanjem pregledne, končne pisne predstavitve rezultatov.
Zlata pravila sestavljanja elaboratov raziskovalnih nalog
Delo komisije
Komisijo trenutno sestavlja 28 univerzitetno usposobljenih zgodovinarjev, etnologov, geografov
in podobnih profesionalcev, zaposlenih na raziskovalnih inštitutih, v muzejih in arhivih. Od tega
je 5 doktorjev znanosti in 7 magistrov.
Delo komisije je prostovoljno. Na vsakoletni razpis ZPMS, za katerega komisija vsako leto določi
drugo raziskovalno temo, se v zadnjih letih redno prijavi in sodeluje približno 60 zgodovinskih
krožkov po osnovnih šolah.
Komisija pripravi vsako jesen za mentorje zgodovinskih krožkov celodnevni izobraževalni seminar
s pogodbeno sodelujočimi najboljšimi strokovnjaki za razpisano raziskovalno temo. Raziskava v
vsakem lokalnem okolju poteka do konca marca, ko morajo krožki poslati pisne elaborate o
raziskavi na ZPMS. Aprila komisija prispele raziskave ocenjuje, maja pa pripravi zaključno
srečanje. Tu sodelujoči učenci svojo raziskavo predstavijo drugim in njene rezultate zagovarjajo
pred komisijo.
Po predstavitvi in zagovoru komisija oblikuje končne ocene, podeli priznanja (bronasto, srebrno
ali zlato) in organizira glede na raziskovalno temo primeren ogled določenih zanimivosti.
Sponzor izobraževalnega programa Mladi raziskovalci zgodovine je Lek, član skupine Sandoz.
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DEDEK MRAZ PRIHAJA

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.
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SPONZORJI IN DONATORJI NAŠIH AKTIVNOSTI :
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Informacije pripravila :
Dragica Poznič, MDPM Celje

Izdaja :

Medobčinsko Društvo
Prijateljev Mladine
Celje
Kidričeva 3 – 3000 Celje
Tel : 03 4909180,
e-mail : mdpmcelje1@gmail.com,
www.mdpm-celje.si

Poslano : 700 izvodov
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