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Dobrodelna akcija Pošte Slovenije in Zveze prijateljev mladine Slovenije »POŠTAR
PAVLI POLNI ŠOLSKE TORBE«

Zveza prijateljev mladine Slovenije in Pošta Slovenije sta tudi v letošnjem letu
izvedli skupno akcijo pod imenom Poštar Pavli polni šolske torbe.
Pošta Slovenije je zagotovila izdelke iz šolskega programa, ki je v prodaji na
poštah (zvezke z motivom Poštarja Pavlija, barvice, ravnila, voščenke, vrečke
za copate/športno opremo, …),
Tudi letos smo se pridružili tej vseslovenski akciji zbiranja in razdelitve
zvezkov in šolskih potrebščin, ki smo jih razdelili.
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LETOVANJE OTROK PREKO AKCIJE »POMEŽIK SONCU«

Tudi letos je preko akcije Pomežik soncu in Fiho letovalo 42 otrok iz Celja, Vojnika, Dobrne, Mozirja, Šmarja pri Jelšah in Laškega.
Otroci so letovali v Savudriji v Hostlu Zavoda za letovanje in kampu Vladimir Nazor .
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VIZIJA in PROGRAM DELA
MDPM CELJE ZA LETO 2018

UVOD

Usmeritve MDPM CELJE v letu 2018 :

1. varstvo otrokovih pravic - skupaj z ZPMS :

2. ustvarjalno koriščenje prostega časa za otroke in družine

3. pomoč otrokom in družinam v stiski

4. razvoj organizacije

I.

RAZVOJ ORGANIZACIJE IN NJENA PROMOCIJA
1.
Sodelovali bomo z društvi in zvezami v mreži ZPMS in sodelovanje utrjevali z boljšim
medsebojnim informiranjem, z izmenjavo dobrih praks in z javno predstavitvijo programov (teden otroka,
letovanja, veseli december…).

Darja Groznk, predsednica ZPMS
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2.
Udeležili se bomo seminarjev z aktualnimi temami za prostovoljce, predsednike, sekretarje
društev in zvez, strokovne sodelavce, za pedagoške vodje in druge sodelavce DPM.
4.

II.

Posodobili bomo promocijski material o vsebinah dela MDPM Celje.

OTROKOVE PRAVICE
1.

Odzivali se bomo na aktualne družbene dogodke v zvezi z otrokovimi pravicami.

2.

Povezovali se bomo z nevladnimi organizacijami, ki se ukvarjajo z otrokovimi pravicami.

Vlasta Nuessdorfer, varuhinja človekovih pravic

III. PROJEKTI :

TEDEN OTROKA
Teden otroka bo potekal od 1.-7 oktobra pod vsebinsko usmeritvijo Prosti čas.
Teden otroka je projekt ZPMS, ki se začne vsak prvi ponedeljek v mesecu oktobru in traja 7 dni. V Tednu otroka se
organizirajo različni prostočasni in razvedrilni programi za otroke v vseh večjih krajih po Sloveniji.
Teden otroka temelji na obeleževanju Svetovnega dneva otroka, ki ga je leta 1956 priznala Generalna skupščina
Združenih narodov, Mednarodna zveza za varstvo otrok (I.V.C.W.) in Mednarodni fond za pomoč otrokom Unicef
pa sta od leta 1957 skrbela za obeleževanje tega dne.
Za letošnji teden smo pripravili naslednje prireditve :
n

dogovor pripravah na občinski parlament v Narodnem domu, kjer bodo učenci vseh osnovnih šol celjske, na
šolske in občinski parlament na geslo tedna otroka.

n

likovna delavnica za nadarjene osnovnošolce „MOTIVI CELJA IN OKOLICE“,

n

različne delavnice otrok (slikanje na asfalt, šahovski turnir, kuharska delavnica, iskanje zakladov)

n

sodelovanje v okrogli mizi ZPMS v Ljubljani na temo tedna otroka in javni radijski oddaji.
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n

Razstava del s slikarske delavnice za nadarjene,

n

Gledališka predstava

VESELI DECEMBER
V mesecu decembru naše najmlajši pričakujejo pravljične može - Miklavža, Božička in dedka Mraza. Obiski bodo
potekali po VVZ, OŠ, podjetjih in kulturnih ustanovah.
S sorodnimi organizacijami in podjetji bomo poskrbeli bomo za obdaritev in kulturni program za otroke iz socialno
ogroženih družin.

TEDEN DRUŽIN
V mesecu maju bomo na mednarodni dan družin (15. maj) pripravili :
razstava likovnih, literarnih, fotografskih, kiparskih, ročnodelskih in ostalih ustvarjalnih izdelkov otrok iz naših
delavnic in družin ,

družinske delavnice – OŠ Celje, MDPM Celje,

svetovanje za družine s pravnega, vzgojnega in psihološkega področja

sodelovanje v okrogli mizi KLUBA STARŠEV ZPMS v Ljubljani,

Osnovni namen akcije je vzpodbuda staršem, da skupaj z otroki kakovostno preživijo prosti čas ter osveščanje o
velikem pomenu umetnosti in kulture nasploh za razvoj otroka. V tednu družin bodo različne kulturno umetniške
institucije nudile družinam brezplačen vstop v svoje kulturne hrame. Vse več kulturno umetniških institucij v ta namen
organizira prireditve, namenjene posebej družinam.

IV. LETOVANJA, ZIMOVANJA IN RAZISKOVALNO DELO OTROK IN MLADIH

Organizirali bomo seminarje za mentorje in vzgojitelje na letovanjih, taborih, v prostočasnih dejavnostih.
ZIMSKE POČITNICE
v Kranjski gori (športne počitnice - smučarski tečaji, ustvarjalne delavnice...)
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POLETNE POČITNICE

·

·

Letovanja in tabori na morju :
Ţ

zdravstvena kolonija s posebnimi programi,

Ţ

letovanja otrok iz sredstev FIHO,

Ţ

letovanje rejencev in socialno ogroženih otrok ,

Ţ

letovanje otrok iz sredstev Pomežik soncu

LITERARNA DELAVNICA
Z zbornikom del v mesecu maju

·

LIKOVNA DELAVNICA v tednu otroka MOTIVI Celja in okolice.

V. USTVARJALNE DELAVNICE IN TEČAJI

·

NOVOLETNE IN BOŽIČNE DELAVNICE - izdelovanje drobnih daril, čestitk, okraskov...

·

PUSNA DELAVNICA - izdelovanje beneških mask, pustnih klobukov, mask, kostumov

·

IZDELOVALNICA DARIL - drobna darilca mamicam, babicam, sestram ,tetam za dan žena ali materinski dan

·

VELIKONOČNE DELAVNICE

·

VALENTINOVE DELAVNICE

·

KUHARSKE DELAVNICE

·

ZDRAVSTVENE DELAVNICE

·

ŠPORTNE DELAVNICE

·

VRTNARSKE DELAVNICE,…………………..

VI. PROJEKTI V POMOČ ŠOLAM

TEKMOVANJA ZA BRALNO ZNAČKO
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Učenci od 1. - 9. razreda na osnovnih šolah tekmujejo za bralno značko in za to dobijo bralna priznANJA ALI BRALNE MAPE Z
NALEPKAMI.
Devetošolce, ki osvojijo vsa bralna odličja od 1. - 9. razreda iz občin OŠ Vojnik, Frankolovo, Dobrna vsako leto slavisti
odpeljejo na izlet v različne kraje Slovenije, Ekskurzijo poklanjajo občine Vojnik, Štore in Dobrna mladim za vztrajno
branje.

EVROPA V ŠOLI

Tudi letos bo potekala po Sloveniji in tudi v Celju mednarodna akcija Evropa v šoli, v kateri sodelujejo tisoči mladih iz 27
evropskih držav Poteka pod pokroviteljstvom Sveta Evrope, Evropske unije in Evropske kulturne fundacije.
Literarni natečaj : pisanje različnih prispevkov in zvrsti na različne podnaslove (23) k enotni temi
Likovni natečaj : različni likovni prispevki v poljubni risarski, slikarski ali grafični tehniki.
Fotografski natečaj :Slikanje v klasični črno-beli ali barvni fotografski tehniki na razpisano temo.
Videi natečaj.
Naše društvo kot regijski koordinator desetih občin skozi vse leto vodi in usmerja mentorje, učence in dijake
skozi projekt in natečaj Evropa v šoli, naši komisiji za literarna in likovna dela izbereta regijske nagrajence, ki
jih peljemo tudi na državno prireditev Evropa v šoli v Ljubljano Poleg tega bomo organizirali tudi :
-

otvoritev razstave likovnih in fotografskih del regijskih nagrajencev v razstavnih prostorih DPM Celje,

-

razstavo literarnih del regijskih nagrajencev,

Izdaja in predstavitev BILTENA z vsemi deli regijskih nagrajencev iz celjske regije, ki se bodo uvrstili na državni
nivo .
-

razstavo državnih nagrajencev likovnih, literarnih in fotografskih izdelkov ( junij)
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OTROŠKI PARLAMENTI
Potekajo v naših občinah in širši celjski regiji. V šolskem letu 2018/2019 nadaljujemo s temo Šolstvo in šolski sistem.
Izobraževanje za mentorje otroških parlamentov je potekalo 27. 8. 2018.

DPM pošlje smernice za mentorje otroških parlamentov na osnovnih in srednjih šolah za organizacijo ODDELČNIH in
ŠOLSKIH parlamentov.
-

Usmerja mentorje na izobraževanji (2) mentorjev otroških parlamentov , ki jih organizira ZPM Slovenije.

-

V februarju - OBČINSKI PARLAMENT v Narodnem domu , kjer razpravljajo med seboj, s strokovnjaki, s
predstavniki občin in občinskih svetov o vprašanjih, ki jih zanimajo na temo, ki si so jo izbrali na predhodnem
parlamentu. Razpravljajo o problemih, s katerimi se srečujejo in jih sami ne znajo ali zmorejo rešiti. Izvolijo
otroško vlado in poslance za regijski parlament.

-

Marca se poslanci občinskih parlamentov in njihovi mentorji iz regije udeležijo REGIJSKEGA PARLAMENTA
(kulturni program in pogostitev) , kjer izvolijo poslance za DRŽAVNI OTROŠKI PARLAMENT, ki bo v začetku
marca v prostorih republiške skupščine v Ljubljani. Tja peljemo izvoljene poslance (6), novinarja in 3 mentorje,
kjer predstavijo skupne sklepe z regijskega parlamenta
Organizirali bomo izobraževanja za mlade parlamentarce med letom (tabor mladih parlamentarcev).
Seminar za mentorje otroških parlamentov; z ZPMS bomo omogočili program izobraževanja profesionalnega
usposabljanja, ki bo mentorjem in mentoricam otroških parlamentov ter organizatorjem osvetlil in približal
vsebine teme, ki jo bodo izbrali mladi parlamentarci.
Sklepe občinskega, regijskega in državnega parlamenta pošljemo ZPMS, vsem osnovnim in srednjim šolam,
občinam, DPM in ostalim, ki jih le_ti zadevajo.

VII. SOCIALNO HUMANITARNI PROGRAMI
•
•
•
•
•
•
•

Botrstvo
Letovanja – Pomežik soncu
Letovanja s pomočjo sponzorjev (Leo klub Mavrica, Rotary klub, Lions klub, posamezniki,.,..)
Humanitarno zimovanje v KG
Zbiralne akcije oblačil, igrač, hrane
Poštar Pavli – nakup šolskih potrebščin
Sodelovanje v akciji Alpine - čevlji

Sredstva za te aktivnosti prispevajo občine ali se zbirajo preko različnih virov, donatorjev, prostovoljnih prispevkov…
Zbiranje donacij in razporeditev le-teh otrokom iz socialno ogroženih družin.
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KER JE PRAV

Brezplačna tedenska pravna pomoč v prostorih MDPM in MČ Gaberje za socialno ogrožene družine pod pokroviteljstvo
ZPM Ljubljana Moste-Polje in Odvetniške pisarne Klemenčič.

VIII. MEDNARODNO SODELOVANJE

Prizadevali si bomo za okrepitev mednarodnega sodelovanja, predvsem z organizatorji festivalov otrok iz vsega sveta
(TRT Childrens festival v Turčiji,…)

V skladu z svojimi programskimi usmeritvami in razpoložljivimi zmogljivostmi se bo MDPM CELJE prijavljala tudi na
razpise, ki še bodo objavljeni. Plan dela za leto 2018 bomo dopolnjevali z aktualnimi programi .
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OTROŠKI
PARLAMENTI

Tema otroškega parlamenta v šol. letu 2018/2019 bo nadaljevanje lanske teme ŠOLSTVO IN ŠOLSKI SISTEM.

PROGRAM OTROŠKIH PARLAMENTOV :
-

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

-

MAREC – REGIJSKI PARLAMENT

APRIL ALI MAJ – DRŽAVNI PARLAMENT

V januarju bo sestanek mentorjev otroških parlamentov vseh osnovnih šol, dogovor pripravah na občinski parlament v
Narodnem domu, kjer bodo učenci vseh osnovnih šol celjske, na šolske in občinski parlament na geslo tedna otroka.

Kot vsako leto tudi letos ZPMS organizira seminarje za mentorje/-ice ter koordinatorje/-ice otroških parlamentov.
Njihov namen je približati in osvetliti nekatera vsebinska vprašanja izbrane teme in prispevati k večji motiviranosti in
usposobljenosti za pedagoško pripravo, izvedbo in evalvacijo otroških parlamentov na vseh ravneh.
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VRTNARSKA DELAVNICA

V sredo, 5.9., je bila v prostorih MDPM Celje in na dvorišču ob 10.00 uri VRTNARSKA DELAVNICA,
kjer so otroci in mladostniki spoznali zanimive rastlinice, se naučili rokovati z njimi in iz njih bodo lahko
s pomočjo našega strokovnjaka s področja hortikulture zasadili mini nasadek, ki so si ga lahko odnesli tudi domov.

DELAVNICA

UČNE TEŽAVE MLADIH

V sredo, 12.9., je bila v prostorih MDPM Celje ob 16.00 uri delavnica UČNE TEŽAVE OTROK,
Ki so se je udeležili otroci in starši, ki jih bomo posebej povabili na delavnico.
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POMOČ DRUŽINAM
(27. člen Konvencije o otrokovih pravicah)
Želimo zmanjševati socialno izključenost otrok in družin na področju cele države. V okviru programa so razvite različne
oblike materialne, finančne in moralne pomoči najbolj prizadetim, od brezplačne učne pomoči do štipendij nadarjenim
otrokom.
Na Zvezo prijateljev mladine Slovenije se obrača vse več družin z otroki, ki živijo v izjemni socialni stiski.
Prosijo za plačilo položnic za najemnino stanovanja, za ogrevanje, za elektriko, za oskrbo otrok in seveda za hrano. O
zbranih humanitarnih sredstvih odloča Komisija za socialno humanitarna vprašanje.

Kriteriji za dodelitev pomoči:
Pomoč se razporeja na podlagi predlogov, ki jih posredujejo prostovoljke in prostovoljci ZPMS.

Namenjena je neposredno otroku recimo za letovanje, šolsko malico, pomoč pri izobraževanju, nakupih učbenikov, vse
več pa je primerov, ko otroci potrebujejo denar za osnovno preživetje (hrana, obleka, obutev).

ZA OKTOBER
NAPOVEDUJEMO :

TEDEN OTROKA 2018

Teden otroka bo potekal od 1. do 7. oktobra na temo »PROSTI ČAS«. Tema se navezuje na temo Otroških
parlamentov v šol. letu 2018/2019 - »Šolstvo in šolski sistem«.
Teden otroka je projekt ZPMS, ki se začne vsak prvi ponedeljek v mesecu oktobru in traja 7 dni. Temelji na
obeleževanju Svetovnega dneva otroka, ki ga je leta 1956 priznala Generalna skupščina Združenih narodov,
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Mednarodna zveza za varstvo otrok in Mednarodni fond za pomoč otrokom Unicef pa sta od leta 1957 skrbela za
obeleževanje tega dne.
Po priporočilih ZN se Svetovni dan otroka ali »Mednarodni otroški dan«) praznuje prvi ponedeljek oktobra.
V Celju se bo teden otroka »raztegnil« še v naslednji teden z gledališko predstavo za otroke SLG Celje.

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
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ČETRTEK , 4.10.2018
-

16.00 - >PO POTEH SKRITIH ZAKLADOV< MESTNI GOZD

PETEK , 5.10.2018
-

16.00 – Celjski park, >>MOJA PRIHODNOST<< - 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

SLIKARSKA DELAVNICA
>> MOTIVI starega mestnega jedra <<
PROSTI ČAS

V TEDNU OTROKA bomo kot vsako leto organizirali slikarsko delavnico za nadarjene osnovnošolce, ki bo 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, ki bo v

SREDO, 3.10.2018 ob 10.00 uri
pod menstorstvom prof. likovne umetnosti
Keiko Miyazaki.
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1. DEL
-

Otroci se zberejo ob 10.00 uri pred Mladinskem centru Celje ( MCC – javni zavod za mladinsko
kulturo,izobraževanje,informiranje in šport), Mariborska cesta 2, Celje;
Pogovor o delu in napotki;
Sprehod po mestu;
Iskanje motivov za slikanje, skiciranje, ...;
Malica;
Ob slabem vremenu – slikanje v notranjih prostorih MCC;
Skupno ocenjevanje del.

2. DEL
-

Razstava del in
podelitev priznanj za udeležbo.

Iz vsake šole se lahko slikarske kolonije udeleži več učencev, od 4. do 9. razreda OŠ. S seboj morajo imeti čopiče
različnih debelin, podlago za slikanje, svinčnike, skicirko ali zvezek ter stolček. Za ves ostali material: papir, barve,
malico,spremstvo, mentorja, ....bomo poskrbeli mi.
Mladi likovniki bodo slikali motive starega mestnega jedra in poskušali vključevati temo Tedna otroka PROSTI ČAS.
S svojimi slikarskimi dosežki se bodo predstavili na likovni razstavi.
V prijavi navedite : ime in priimek otroka, razred / OŠ, njegov naslov, email, rojstne podatke, tel. št. staršev ter
plačnika.
Za učence osnovnih šol iz Celja je delavnica brezplačna, ker so v programu projekta M=UC2 ( Mladost je ustvarjalnost
v Celju na kvadrat), ki ga financira MOC Celje. Učenci iz ostalih občin plačajo za udeležbo 18,00 evrov na otroka.

Prijave nam pošljite najkasneje do 1. oktobra 2018
-

na naslov

Medobčinsko Društvo prijateljev mladine Celje, Kidričeva 3, 3000 Celje,
-

na mail mdpmcelje1@gmail.com ali jolly.gricnik@gmail.com
- tel.št. 041/710-810 (ga. Dragica) .

Prosimo, da bi bili vsi udeleženci likovne delavnice v sredo dopoldne prosti pouka.
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Sporočamo,

da je prejšnji teden umrla naša dolgoletna sodelavka, prijateljica, mentorica,
prostovoljka in predsednica Medobčinskega društva prijateljev mladine Celje
gospa Marija Planinšek.
Od nje smo se poslovili na žalni seji. Bila je naša dobrotnica, izjemno čuteča in
prijazna ženska. Zelo jo bomo pogrešali.
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Informacije pripravila :

Dragica Poznič, MDPM Celje

Poslano : 750 izvodov

Izdaja :
Medobčinsko Društvo
Prijateljev Mladine
Celje

Kidričeva 3 – 3000 Celje

Tel : 03 4909180,

e-mail : mzpm1@siol.net,

www.mdpm-celje.si

