4. SOCIALNO ZDRAVSTVENI
PROGRAM
za otroke socialno ogroženih družin:
• deset dnevna letovanja za socialno ogrožene
otroke brezplačno
• zimovanje za socialno ogrožene v času božičnih
ali zimskih počitnic
• dnevno počitnikovanje v poletnih počitnicah
• zdravstveno letovanje otrok
• letovanje s pomočjo akcije Pomežik soncu
•
»KER JE PRAV«- brezplačna pravna
pomoč na področjih socialne in stanovanjske
problematike
• Zbiranje oblačil, hrane in šolskih potrebščin
(Poštar Pavli)
• zbiranje sredstev preko raznih dobrodelnih akcij
• Zbiranje podatkov za brezplačne malice, kosila
na OŠ »Siti besed«
• Brezplačna kosila v podjetjih za otroke - družine
• Botrstvo
• Enkratna finančna pomoč
• Letovanja – Pomežik soncu
• Nogometni tabor
• Planinskei tabor
• Letovanja s pomočjo sponzorjev (Leo klub
Mavrica, posamezniki, Rotary c.,..)
• Humanitarno zimovanje v KG
• Zbiralne akcije oblačil, igrač, hrane
• Sodelovanje v akciji »Podarimo šolske
potrebščine in napolnimo Lumpi šolske torbe«

•
•

Zbiranje podatkov za UREDITEV OTROŠKE
SOBE
Zbiranje podatkov za POPLAVE v akciji
»Skupaj večji od neba«

Medobčinsko Društvo
Prijateljev Mladine
Celje

OTROŠKI ZABAVNI AVTOBUSI
Za otroke in odrasle-člane MDPM.
5. USTVARJALNE DELAVNICE NA

MDPM
oblikovalne delavnice, božično novoletna delavnica ,
pustna delavnica, lutkovna delavnica, valentinove,
kuharske, športne, zdravstvene delavnice, darilne
delavnice, EURO delavnice, velikonočna delavnica,
majske delavnice

PROGRAM
MDPM CELJE
2015/2016

6. KLUBI NA MDPM CELJE
DRUŽINSKI KLUB članov MDPM Celje se srečuje
v okviru počitniških dejavnosti, ki bodo potekale v
Kranjski gori in na morju.
KLUB VZGOJITELJEV deluje pod našim okriljem
pri odboru za letovanja in izlete. Vsako leto je
vpisanih več vzgojiteljev – prostovoljcev.

7. RAZISKOVALNO DELO OTROK
IN MLADINE
RAZISKOVALNI TABORI IN DELAVNICE
• likovna delavnica MOTIVI CELJA,
• literarna delavnica z zbornikom del
SKRIVNOST na Starem gradu,

Medobčinsko društvo prijateljev
mladine Celje (MDPM) je
nepolitična, nevladna, vzgojnoizobraževalna in neprofitna
organizacija, ki deluje pod
okriljem ZPM Slovenije.
Ministrstvo za delo, družino in
soc. zadeve nam je dodelilo status
društva, ki deluje v javnem
interesu.

1. PRAZNOVANJA OTROK :
TEDEN DRUŽIN,
poteka v mesecu maju: - družinske delavnice, svetovanja za
družine, razstave izdelkov, okrogla miza KS, osrednja
prireditev, brezplačne kulturne prireditve in obiski kulturnih
ustanov..

TEDEN OTROKA - prvi teden v mesecu oktobru: s
številnimi prireditvami in aktivnostmi.
VESELI DECEMBER
so številne prireditve za otroke in mladino v mesecu
decembru z obiski pravljičnih mož, Miklavža, dedka Mraza,
Božička

2. PROJEKTI:

BRALNA ZAČKA poteka vsako leto na vseh osnovnih
šolah, organiziramo jo za zunanje osnovne šole – Vojnik,
Frankolovo in Dobrna in peljemo zlate bralce, ki so osvojili
vsa bralna priznanja, na zaključni izlet.

PROJEKT »M=UC2«
-

-

-DPM pošlje smernice mentorjem za organizacijo
oddelčnih in šolskih parlamentov.
-Usmerja mentorje na izobraževanja.
-V januarju organizira OBČINSKI otroški PARLAMENT
v Narodnem domu,
- v marcu REGIJSKI otroški PARLAMENT,
- pošlje poslance na državni parlament

NATEČAJ EVROPA V ŠOLI
MDPM sodeluje v projektu Evropa v šoli, kjer se odvijajo:
•
literarni natečaj
•
likovni natečaj
•
fotografski natečaj
•
internetni natečaj
•
raziskovalni natečaj
Ob zaključku natečaja postavimo razstavo fotografskih in
likovnih del, izdamo zbornik z vsemi regijskimi nagrajenci
in otroke povabimo na zaključno svečano prireditev v
Ljubljani.

Sredine ustvarjalnice

Skozi vse leto organiziramo za mlade različnih starosti
»SREDINE USTVARJALNICE«. Ustvarjalne
delavnice za otroke in mladino potekajo ob sredah od
januarja do decembra.
-

OTROŠKI PARLAMENT

Otroški parlamenti

Otroški parlamenti so program vzgoje otrok in
mladostnikov za demokracijo. Organiziramo
občinski in regijski otroški parlament in peljemo
poslance na državni otroški parlament.

Teden otroka

TEDEN OTROKA je program Zveze prijateljev
mladine Slovenije, ki temelji na obeleževanju
Svetovnega dneva otroka. V Celju in okolici potekajo
dan otroka, eko dan, kulturni dan, likovni,
izobraževalni in potovalni dan.
-

Informacijska pisarna

je informativno središče, prostor, kjer se mladi in
družine lahko seznanijo s projekti in dejavnostmi
zanje, z različnimi oblikami učne pomoči, drugačne
pomoči za mlade iz socialno ogroženih družin, si
sposojajo določeno literaturo, pomoč in informacije
dobijo tudi mladi mentorji, vzgojitelji…
PROJEKT »MLADI ZA STAREJŠE,
INFORMIRANJE IN VESELE POČITNICE«
-

AKTIV M-S
Program je namenjen mladim
osnovnošolcem, dijakom in ostali mladini ter
osveščanju mladih za pomoč starostnikom;

- VESELE POČITNICE V CELJU
Vsak torek v počitnicah (julij, avgust) smo
povabili otroke na srečanja, ki so potekala v
obliki delavnic in izletov po Celju in njegovi
najbližji okolici.
- POSREDOVANJE INFORMACIJ
Mladi in starši se lahko seznanijo s projekti,
dejavnostmi zanje, učno pomočjo, si sposojajo
določeno literaturo, internet.

3. POČITNICE IN LETOVANJA
JESENSKE POČITNICE IN DRUŽINSKI
KLUBI: Kranjska gora, Pohorje-dnevne počitnice
BOŽIČNE POČITNICE: Krvavec, Kranjska gora,
dnevne počitnice
POLETNE POČITNICE:
Letovanja in tabori na morju:
• počitnice po angleško, plavalni tečaj v Piranu in
Savudriji
• zdravstveno letovanje v Piranu
• letovanje rejencev
• Mladinski tabori
• počitnice na kmetih
• dnevne počitnice za otroke iz Celja, Vojnika,
Frankolovega in Dobrne

