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TEDEN OTROKA 2018

>> PROSTI ČAS <<

Letošnji Teden otroka® bo potekal od 1. do 7. oktobra. Osredotočili se
bomo na pomen kvalitetnega preživljanja prostega časa. Zavedamo se,
kako dragocen in pomemben je. Tako za otroka, kot za celotno družino. To je tisti čas, ki si
ga otroci lahko organizirajo po svoje, ko iščejo tisto, kar jih veseli in navdušuje. Se družijo s
prijatelji in razvijajo svoje socialne kompetence, pridobivajo izkušnje iz sveta okoli njih
med plezanjem po drevesih, na košarkarskih in nogometnih igriščih, pa tudi na sprehodu
po gozdu ali bližnjem travniku. Družine spodbujamo, da se čim večkrat »prostočasijo«
skupaj in da starši kdaj pa kdaj v svoj dom spustijo tudi dolgčas.
PONEDELJEK, 1.10.2018 / DAN OTROKA
-

POSLANICA OTROKOM OB TEDNU OTROKA
Konferenci za novinarje ob TEDNU OTROKA 2018 – Darja Groznik, predsednica ZPMS,
bo predstavila dogajanja po društvih in zvezah prijateljev mladine iz vse Slovenije
10.00 - 12.00 in
16.00 -18.00 - odprta vrata MDPM Celje; obiski učencev OŠ, vrtcev – ogled razstave
in seznanitev z dejavnostmi društva

TOREK , 2.10.2018
-

10.00 – DELAVNICA >MOJ PROSTI ČAS< , prostori MDPM Celje
16.00 – prostori MDPM Celje, >IZ BABIČINE SKRINJE<

SREDA , 3.10.2018
-

10.00 – 13.30 SLIKARSKA KOLONIJA >MOTIVI CELJA IN OKOLICE<
12.00 – prostori MDPM Celje – ŠAHOVSKI TURNIR

ČETRTEK , 4.10.2018
-

16.00 - >PO POTEH SKRITIH ZAKLADOV< MESTNI GOZD

PETEK , 5.10.2018
-

16.00 – Celjski park, >>Moj prosti čas<< - skupinsko slikanje s kredami
16.00 – otvoritev razstave slik slikarske kolonije Motivi Celja in podelitev priznanj.

PONEDELJEK, 10.10.2018
-

11.00 – SLG CELJE ; otroška gledališka predstava KOSOVIRJA NA LETEČI ŽLICI
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ISKANJE ZAKLADOV V CELJSKIH GOZDOVIH
(teden otroka 2018)

Naloge so težke…

…in še težje!
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Smo že utrujeni….

…in malo malice se bo prileglo….
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SLIKARSKA DELAVNICA »MOTIVI CELJA«
V TEDNU OTROKA smo organizirali slikarsko delavnico za nadarjene osnovnošolce, ki je kot
vsako leto potekala na temo Motivi starega mestnega jedra s podtemo Prosti čas.
Povabili smo učence osnovnih šol, ki imajo poseben interes do likovne umetnosti, da se udeležijo
delavnice v sredo, 3.10.2018, ob 10.00 uri pod mentorstvom prof. likovne umetnosti, Keiko Miyazaki
V 1. delu so mladi ustvarjali »foto snap«. Naredili so majhne škatle znotraj fotoaparata (gibčno in
elastično škatlo). Risali so na papir nekaj pomembnega, kar jim je všeč v mestu Celje in potem lepili
na škatle. Iz tega so sestavili kamero.

V drugem delu so v mladinskem centru dela razstavili, priznanja pa smo mladim prinesli ali
na šole.

Keiko Miyazaki
se je rodila v Ehime na Japonskem leta 1978. Ko je zaključila dodiplomski in magistrski študij za
likovno umetnost na Northumbria University v Angliji (2003), se je preselila v Slovenijo. Nadaljevala je
študij na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani (2004), ter Akademiji za likovno umetnost v
Krakovu na Poljskem (2005). Delo Keiko Miyazaki bazira na opazovanju evropskih socialnih vzorcev.
Izvira z Japonske, odkriva pa nove vidike komunikacije s povezovanjem in vključevanjem svoje
okolice. Prejela je Sakaide Art Grand Prix (1999), nagrado za video TV-oddaje Cosmos Cable (2005) in
nagrado za kulturni prispevek za mesto Shikokuchuou. Svoja dela razstavlja od leta 1998 v Sloveniji in
tujini. Živi in ustvarja v Sloveniji. Njena spletna stran je www.keiko-art.com.
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RAZSTAVA
SLIKARSKE KOLONIJE OB TEDNU OTROKA 2018
V PROSTORIH MLADINSKEGA CENTRA CELJE
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OTROŠKI
PARLAMENTI

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

OKTOBER, NOVEMBER, JANUAR – ŠOLSKI PARLAMENTI
FEBRUAR – OBČINSKI PARLAMENT

-

MAREC – REGIJSKI PARLAMENT

-

APRIL – čDRŽAVNI PARLAMENT

Dragi mentorji otroških parlamentov !
V šolskem letu 2018/2019 nadaljujemo s temo Šolstvo in šolski sistem. Izobraževanje za mentorje otroških
parlamentov je potekalo 27. 8. 2018.

Šolsko leto 2017/2018: Moderirano srečanje in izobraževanje mentorjev/reg. Koordinatorjev
Otroški parlament z eno temo poteka 2 leti:
•Prvo leto (2017/18) so potekale razprave o temi na ustaljen način
Aprila so na nacionalnem otroškem parlamentu otroci predstavili svoje ugotovitve.
Drugo leto (2018/19) je namenjeno realizaciji sklepov na vseh ravneh; od šolske, občinske, regijske
do državne ravni
Aprila bodo na nacionalnem otroškem parlamentu otroci predstavi, kaj so oni naredili in bodo pozvali
odločevalce k predstavitvi sprememb na državnem nivoju.
Otroški parlamenti v šol. letu 2018/2019
•Nadaljevanje teme Šolstvo in šolski sistem (razprave so potekale v 4 podtemah: Odnosi v šoli, Učne
vsebine, Načini in metode poučevanja/učenja, Šola za življenje)
•Zaključki 28. nacionalnega otroškega parlamenta (NOP)
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•Z učenci izvedemo uvodne pogovore o temi in jim predstavimo zaključke NOP
•Izberemo nekaj zaključkov skupaj z učenci, primernih za realizacijo na šolskem ali občinskem nivoju
•Si naredimo akcijski načrt izvedbe
•Si prizadevamo za realizacijo
Primer zaključka:
•manj mobilnih telefonov pri pouku
(predlagamo postavitev »zabojčkov« ob vstopu v razred, kamor bi učenci odložili svoje mobilne
telefone, ki bi jih pred tem morali ugasniti/utišati. Ukrepi za kršenje tega pravila bi bili zapisani v
šolskem pravilniku).
•Kako se bomo lotili realizacije takšnega zaključka?
Naredimo si akcijski načrt. Z zaključkom seznanimo razrednike in druge učitelje, se pogovorimo z
vodstvom šole. Za pomoč se povežemo s hišnikom, poskusimo v enem ali dveh razredih.

Natečaj Evropa v šoli 2018/2019
Snemimo roza - modra očala: Ustvarjajmo družbo enakih možnosti in priložnosti za
dekleta in fante
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.

Izobraževanje za mentorje in koordinatorje natečaja
V letošnjem šolskem letu je izobraževanje za mentorje in koordinatorje natečaja potekalo v sklopu
mednarodne konference, ki jo je organiziralo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti.
MDDSZ je 19. in 20. oktobra 2018 na Brdu pri Kranju organiziralo mednarodno konferenco z delavnicami o
spolnih stereotipih, namenjeno zaposlenim na področju vzgoje in izobraževanja. Konferenca je bila
obenem tudi uvodni dogodek projekta Evropa v šoli, ki bo letos naslavljal vprašanje spolnih stereotipov in
enakosti žensk in moških.
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V prvem delu konference smo pogledali, kakšen je vpliv spolnih stereotipov z vidika razvojne psihologije in
kakšne so družbene posledice njihovega obstoja. Sledil je mednarodni del, kjer bodo strokovnjakinji in
strokovnjak z Islandije, Nizozemske in Finske povedali, kako se z odpravo spolnih stereotipov med otroki
in mladimi spoprijemajo pri njih. Sledila je predstavitev slovenskih dobrih praks in premislek o
(ne)kritičnem sprejemanju ter samoumevni prisotnosti spolnih stereotipov v mladinski književnosti,
popularni glasbi in kulturi. Konferenčni dan smo zaključili z ogledom predstave Vijolašola, nastale po
pravljici Rozagroza in Plavalava, ki ponuja odlično izhodišče za pogovor z otroki.
Drugi konferenčni so bile delavnice, namenjene izključno učiteljicam/učiteljem od 1. do vključno 4.
razreda. Na njih so skozi praktične primere, predstavitve dobrih praks in razpravo podali nekaj izhodišč za
obravnavo vprašanj spolnih stereotipov (in širše enakosti žensk in moških) z najmlajšimi.
Podrobnejše informacije najdete na spletni strani ZPMS.
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BRALNA ZNAČKA
Iz spletnega glasila OSTRŽEK :
Spoštovane mentorice in spoštovani mentorji branja.

V letu 2018 smo se v Društvu Bralna značka Slovenije – ZPMS odločili izdati dve prav posebni darilni knjigi.
Konec lanskega šolskega leta so vsi zlati bralci in zlate bralke prejeli pesniško antologijo Srečka Kosovela
BARŽ≡KONS,
za katero je dr. Igor Saksida izbral pesmi, jih uredil in napisal spremno besedo, Damijan Stepančič pa je delo
ilustriral.
Darilno knjigo za povabilu k branju ob 17. septembru, uradnem začetku nove bralne sezone, bodo vsi prvošolci
v Sloveniji, zamejstvu in po svetu, prejeli slikanico pisateljice Anje Štefan in ilustratorke Marjance Jemec
Božič Kotiček na koncu sveta.

Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS tudi za šolsko leto 2018/2019 pripravilo za mentorice in
simpozij v Cankarjevem domu v Ljubljani (20. 11. 2018), tema bo letos kulturna dediščina.
Bralne spodbude v letošnjem šolskem letu posebej usmerjamo na otroke in starše v vrtcih ter na vzgojiteljice
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in vzgojitelje, mentorje branja. Društvo bo vsem slovenskim vrtcem podarilo bralne nahrbtnike z nekaj
kakovostnega bralnega gradiva, saj si želimo promovirati družinsko branje in spodbujati
medgeneracijsko sodelovanje. Slednje že nekaj let uspešno poteka po različnih slovenskih krajih
kot projekt Medgeneracijskega branja, ta se bo nadaljeval tudi v tem šolskem letu.
Že 14. 9. 2018 bomo sodelovali na spominskem dnevu v Veliki Polani ob 110-letnici rojstva Miška Kranjca.
2. aprila 2019 bomo v prostorih Društva slovenskih pisateljev praznovali mednarodni dan knjig za otroke...
Na spletni strani Društva pripravljamo sezname kakovostnih knjig za branje: po starostnih stopnjah, temah
in različnih ciljnih skupinah. Pripravljamo Bralnice (predavanja za kolektive ali drugače organizirana
krajša srečanja z mentorji branja) ter nastope pisateljic in pisateljev po šolah, običajno na zaključnih
prireditvah Bralne značke. Tudi v tem šolskem letu bomo v literarni reviji Kekec objavljali priporočila,
novosti, didaktične rešitve in druge vsebine, povezane z Bralno značko in akcijo Beremo skupaj ter
Nacionalnim mesecem skupnega branja.
Vse, ki ste mentorice in mentorji, pa uradno niste člani Društva Bralna značka Slovenije – ZPMS, vabim,
da izpolnite pristopno izjavo (članarine za leto 2018 ni), saj boste tako lahko aktivno sodelovali pri naših
skupnih načrtih
za razvoj bralne kulture.
Mentorice in mentorji branja ste zgled mladim generacijam učencev, zato se vam, ob dejstvu, da se veščina branja
prenaša medgeneracijsko, iskreno zahvaljujem za vaš trud in spodbude pri prostočasnem branju osnovnošolcev.

Dr. Dragica Haramija,
predsednica Društvu Bralna značka Slovenije – ZPMS
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USTVARJALNE DELAVNICE
Jesenske počitnice: 29. 10. 2018 – 2. 11. 2018

IZ BABIČINE SKRINJE

Babica pripoveduje pravljice iz njene mladosti.
Datum : 29. oktober ob 12.00 uri

DELAVNICA »KUHAM«

30. oktobra bo ob 10.00 uri v prostorih MDPM Celje
potekala kuharska delavnica. Mladi se bodo seznanili s poklicem in delom kuharja , spoznali
kuhinjske pripomočke, naredili pogrinjek ter pripravili malico. Vsak bo prejel recept jedi, ki jo bo pripravil.
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MINI ŠAHOVSKI TURNIR

Datum : 2.november ob 12.00 uri ( traja najmanj 2 uri)
kraj : prostori MDPM Celje

BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ

O projektu

Botrstvo – brezplačna pravna pomoč je namenjena prvemu pravnemu nasvetu in pomoči pri mirnem poskusu rešitve spora. Nam
reševanje socialne problematike, s katero se soočajo socialno najbolj ogroženi, ki si sami ne morejo zagotoviti preživetja.

Komu je pomoč namenjena?

Socialno najbolj ogroženim, ki si sami ne morejo zagotoviti preživetja ter se soočajo s stanovanjsko problematiko in uveljavljanju

Nosilca projekta

Brezplačno pravno pomoč pod okriljem projekta Botrstvo Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste Polje izvaja Odvetniška pisa
brezplačno pristopili tudi drugi odvetniki in pravni strokovnjaki.

Kje je na voljo pomoč?
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•

Na brezplačni telefonski številki 080 1432 in sicer ob ponedeljkih, sredah in petkih med 09.00 in 11.00.

Kraj

Prostor

Naslov

Svetovalec

Celje

Medobčinsko društvo prijateljev
mladine Celje

Kidričeva 3, 3000
Celje

Upokojeni tožilec Franc Hovnik in Odvetniška
pisarna Zidar Klemenčič

Na katera področja se nanaša pomoč?
Reševanju stanovanjske problematike za najemnike neprofitnih in tržnih najemnih stanovanj:

•

pomoč pri dodelitvi ali zamenjavi bivalne enote,

•

pomoč pri dodelitvi ali zamenjavi neprofitnega stanovanja,

•

ukrepi povezani s preprečitvijo ali odlogom deložacije,

•
•

pomoč pri dogovoru glede možnosti obročnega plačila zapadlih neporavnanih obveznosti
reševanje spornih razmerij med najemnikom in najemodajalcem ali najemnikom in upravnikom obratovalnih storitev.

•

Reševanju težav, povezanih z uveljavljanjem pravic iz javnih sredstev:

(otroški dodatek, denarna socialna pomoč, subvencija za najemnino, subvencija malice ali kosila za učence in dijake, zn
socialnovarstvenih storitev in drugo),
•

pomoč pri pridobitvi pravic iz javnih sredstev,

•

pomoč pri ureditvi pravic iz javnih sredstev v primeru spremenjenih okoliščin,

•

ukrepanje za čimprejšnje obravnavanje vloge za dodelitev pravic iz javnih sredstev ali čimprejšnje izplačilo na podlagi že

•

ukrepanje v primerih nepravilnega ali neutemeljenega izračuna višine dodeljene pravice iz javnih sredstev,

•

ukrepanje v primerih nedopustnega upoštevanja določenega dohodka ali premoženja pri ugotavljanju upravičenosti do

•

pomoč pri pritožbi zoper odločbo, na podlagi katere vlagatelj ni upravičen do posamezne pravice iz javnih sredstev, pa
stanju glede na njegov dohodek in premoženje, moral biti upravičen ali pa je z odločbo sicer upravičen, vendar izračun
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Kako do brezplačne pravne pomoči?

Prosilec se za pridobitev brezplačne pravne pomoči obrne na MDPM CELJE, Kidričeva 3, pri kateri izpolni obrazec Prošnja za dod
projekta Botrstvo – brezplačna pravna pomoč ali pokliče na telefonsko številko 080 14 32 ter posreduje vso potrebno dokument
problema.

Prosilec mora predložiti tudi dokumentacijo, ki izkazuje njegovo premoženjsko stanje, ki se neposredno nanaša na problem, v zv
pa mora priložiti tudi dokumentacijo, ki jo je morebiti že pridobil od institucij v zvezi z reševanjem problema, za katerega želi pom

Z ALPININO DOBRODELNO AKCIJO 'PODARI SVOJ PAR'
BOMO POMAGALI DRUŽINAM V SOCIALNI STISKI
PODARI SVOJ PAR 2018

V Alpini v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Slovenije že tretjo sezono zapored organiziramo dobrodelno akcijo
zbiranja tople jesenske in zimske obutve za slovenske družine. Akcija bo v podpori Tomaža Klepača in Iztoka Gustinčiča
potekala v mesecu oktobru, v vseh prodajalnah Alpina po Sloveniji.

Družine in posamezniki potrebujejo pomoč
Bližajo se hladnejši dnevi, ko bomo kupovali nova, topla oblačila in izbirali med čevlji iz nove kolekcije. Bolnim, brezposelnim,
družinam z nizkimi dohodki pa bo priprava na zimo velik zalogaj. V Alpini tudi v letošnjem letu opažamo veliko povpraševanje
posameznikov, družin in slovenskih dobrodelnih organizacij po brezplačni obutvi.
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Odločili smo se, da družinam pomagamo zagotoviti toplo obutev za vse družinske člane, zato bomo v ta namen
prispevali tristo parov tople obutve iz prodajnega programa Alpine. Hkrati pa k sodelovanju vabimo tudi vse,
ki so pripravljeni pomagati. Skoraj vsak izmed nas ima doma kakšen par čevljev, ki mu je premajhen, prevelik, ali mu
enostavno ni všeč. In zakaj bi čevlji romali v smeti, če jih nekdo zelo potrebuje?

Zbiramo rabljeno, a še uporabno toplo obutev
Pridružite se dobrodelni akciji zbiranja obutve. Zbiramo rabljeno, a še uporabno otroško, moško in žensko obutev,
primerno za jesen in zimo. Obutev lahko prinesete v katerokoli prodajalno Alpina, najkasneje do 31. 10. 2018.
Vso zbrano obutev bomo v tovarni Alpina očistili in jo predali Zvezi prijateljev mladine Slovenije.
Posamezniki in družine, ki potrebujete obutev, se lahko za pomoč vpišete v spletni obrazec spletni strani ZPMS:
http://www.zpms.si/programi-in-projekti/socialni-in-humanitarni-programi/podari-svoj-par/
»S čevlji, ki jih ne potrebujem, tebe obujem.«

Dobrodelna dražba
Za akcijo 'Podari svoj par' so svoj par vrhunskih tekmovalnih čevljev Alpina prispevali najuspešnejši
slovenski biatlonci Klemen Bauer, Jakov Fak in Teja Gregorin.
Podjetje Alpina, organizator dobrodelne akcije 'Podari svoj par' bo čevlje vrhunskih športnikov namenilo za
dobrodelno dražbo, ki jo v sodelovanju z Alpino in Združenjem neodvisnih radiev organizira Zveza prijateljev
mladine Slovenije. Zbrana vsota bo namenjena financiranju štipendijskega sklada ZPMS. Sklad je namenjen
štipendiranju srednješolcev iz socialno šibkejšega okolja. Zbrane štipendije bodo mladostnikom omogočile
brezskrbno šolanje na izbrani srednji šoli.
Izklicna cena za vsak par je 120€, kolikor znaša mesečna štipendija za enega mladostnika
(štipendija za enega srednješolca za celo šolsko leto znaša 1.200€). Znesek se lahko zvišuje za najmanj 30€.
Vsi, ki želijo prispevati, bodo ponudbe lahko oddali za vsak par čevljev posebej, vsak dan v času trajanja
dobrodelne dražbe, med 2. in 5. oktobrom 2017, med 9. in 18. uro, prek telefonske številke 080 9880.
Po 18. uri lahko dražitelji svoje zneske sporočijo na elektronski naslov drazba@zpms.si .
***
V prvi sezoni akcije 'Podari svoj par' zbrali tisoč parov obutve in pomagali več kot dvesto družinam

DONATORJI – SPONZORJI NAŠIH AKTIVNOSTI :
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Občina Dobrna
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Informacije pripravila :

Dragica Poznič, MDPM Celje

Poslano : 700 izvodov

Izdaja :
Medobčinsko Društvo
Prijateljev Mladine
Celje

Kidričeva 3 – 3000 Celje

Tel : 03 4909180,

e-mail : mdpmcelje1@gmail.comt,

www.mdpm-celje.si
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