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PROGRAM DELA
MDPM CELJE
ZA LETO 2019

UVOD
Usmeritve MDPM CELJE v letu 2019
so naslednje:
1. varstvo otrokovih pravic - skupaj z ZPMS :
• sodelovali bomo pri uresničevanju Nacionalnega programa za otroka,
in spremljali njegovo uresničevanje
• izpopolnili vsebinske in organizacijske osnove za nadaljnji razvoj otroških
parlamentov
• delovali bomo zoper kakršnokoli nasilje in zlorabo otrok
• delovali bomo za uveljavitev pravice bolnega otroka do sobivanja s
starši med zdravljenjem v bolnišnici, brez dodatnih obremenitev za
starše

2. ustvarjalno koriščenje prostega časa za otroke in družine:
• omogočili bomo kakovostne programe za preživljanje prostega časa
in letovanja otrok
• posebno pozornost bomo posvetili programom, v katerih sodelujejo vse
generacije v družini
• spodbujali bomo humanitarne programe, ki zagotavljajo brezplačno
letovanje otrok

3.

pomoč otrokom in družinam v stiski:
• pripravili bomo ponudbo programov za morebitne donatorje in
sponzorje

4. razvoj organizacije:
• sodelovali bomo v pripravi zakonodaje in uveljavljanja ustreznih
odnosov do nevladnih organizacij (sodelovanje v ZIPOM)
• strokovna služba bo v okviru svojih možnosti nudila strokovno oporo
prostovoljcem, šolam, vrtcem.

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, teden družin, dnevi zdravja,
letovanja, veseli december…). V ta namen bomo nenehno izpopolnjevali
informacijski sistem – posodobili internetno stran.
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.

Posodobili bomo promocijski material o vsebinah dela MDPM

Celje.

II.

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.

III. PROJEKTI :
PRAZNOVANJA OTROK
TEDEN OTROKA
Teden otroka bo potekal prvi teden v mesecu oktobru.
Za letošnji teden smo pripravili naslednje prireditve :
n sestanek predstavnikov, oz mentorjev otroških parlamentov vseh osnovnih šol,
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 IZ OKOLICE“,
n likovne delavnice cicibanov in likovnih krožkov (slikanje na asfalt, steklo, platno)

n

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

n

Brezplačna gledališka predstava za otroke iz socialno ogroženih družin.

VESELI DECEMBER
so prireditve za otroke in mladino v mesecu decembru v pričakovanju vseh
pravljičnih mož - Miklavža, Božička in dedka Mraza. Prireditve bodo potekale po VVZ,
OŠ, podjetjih in kulturnih ustanovah.
Obiski dedka Miklavža, dedka Mraza ali Božička po OŠ, VVZ, podjetjih,
društvih, kjer bodo to želeli.
Delavnice v prostorih MDPM in mestnih četrtih.

TEDEN DRUŽIN
(15. do 21. maj) in mednarodni dan družin (15. maj)
razstava likovnih, literarnih, fotografskih, kiparskih, ročnodelskih in ostalih
ustvarjalnih izdelkov otrok iz naših delavnic in družin ,
svetovanje za družine s pravnega, vzgojnega in psihološkega področja
sodelovanje v okrogli mizi KLUBA STARŠEV ZPMS v Ljubljani,
sodelovanje družin in posameznikov v osrednji prireditvi DRUŽINE SE
PREDSTAVIJO,v Ljubljani, udeležba na prireditvi,
obveščanje staršev in šol o brezplačnih vstopih v kulturne ustanove v Celju in
okolici.
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.

LETOVANJA IN RAZISKOVALNO DELO OTROK IN MLADIH
LETOVANJA IN ZIMOVANJA OTROK - POČITNIŠKE DEJAVNOSTI
V okviru KLUBA VZGOJITELJEV in PROSTOVOLJCEV bomo organizirali seminarje za
mentorje in vzgojitelje na letovanjih, taborih, v prostočasnih dejavnostih.
ZIMSKE POČITNICE
IN DRUŽINSKI KLUB (za člane MDPM)

·

V Kranjski gori (športne počitnice - smučarski tečaji, ustvarjalne delavnice...)

POLETNE POČITNICE
· Letovanja in tabori na morju :
Ţ zdravstvena kolonija s posebnimi programi,
Ţ letovanje rejencev in socialno ogroženih otrok ,
Ţ letovanja iz sredstev Pomežik soncu in Fiho,
Ţ likovna kolonija
Ţ gledališka delavnica
RAZISKOVALNO DELO OTROK IN MLADINE

·
·

LITERARNA DELAVNICA
za 5. -9.-šolce – na Starem gradu, regijska, z izdajo zbornika

·

enodnevna LIKOVNA DELAVNICA v tednu otroka MOTIVI iz okolice, regijska.

USTVARJALNE DELAVNICE IN TEČAJI

·

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

·

PUSTNA 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,…………….

PROJEKTI V POMOČ ŠOLAM

TEKMOVANJA ZA BRALNO ZNAČKO
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 in Štore vsako leto slavisti odpeljejo na in srečanje z znanimi
literarnimi ustvarjalci 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. Na literarnem in likovnem
področju se natečaja udeleži VSAKO LETO VEČ OSNOVNIH N SREDNJIH ŠOL .
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.
Video 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 Maribor
Poleg tega bomo organizirali tudi :
- otvoritev razstave likovnih in fotografskih del regijskih nagrajencev v razstavnih
prostorih DPM Celje,
- razstavo literarnih del regijskih nagrajencev,
- izdali in predstavili 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)
- regijske nagrajence in njihove mentorje bomo peljali na svečano nacionalno
prireditev ob zaključku natečaja »Evropa v šoli s kulturnim programom, podelitvijo
priznanj in nagrad državnim nagrajencem in njihovim mentorjem in podelitvijo priznanj
vsem sodelujočim po šolah in njihovim mentorjem.

OTROŠKI PARLAMENTI
Potekajo v naših občinah in širši celjski regiji po naslednjem programu
- 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 sose poslanci občinskih parlamentov in njihovi mentorji iz regije udeležili
REGIJSKEGA PARLAMENTA (kulturni program in pogostitev) v Vitanju , kjer so
izvolili poslance za DRŽAVNI OTROŠKI PARLAMENT, ki bo 8.aprila v prostorih
republiške skupščine v Ljubljani. Tja bomo peljali poslance (6), novinarja in 2
mentorja, kjer bodo predstavili 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 bomo poslali ZPMS,
vsem osnovnim in srednjim šolam, občinam, DPM in ostalim, ki jih le_ti
zadevajo.

KLUB PROSTOVOLJCEV MDPM CELJE,
ki vključuje prostovoljce – dijake, študente in ostale, ki želijo brezplačno delati z otroki
v različnih delavnicah, na letovanjih, zimovanjih in v drugih projektih MDPM Celje.
Klub prostovoljcev vodimo v sodelovanju s CSD Celje (finančna nagrada)
Zanje redno pripravljamo izobraževalne seminarje in srečanja.

MEDNARODNI TABOR OTROŠKIH PARLAMENTOV
V okviru projekta čezmejnega sodelovanja s Hrvaško, katerega del je tudi MDPM
Celje, bo tudi mednarodni kamp, oz. tabor otroških parlamentov in dječjih vijeća.
Tabor bo potekal v mesecu maju v VIRC Poreč. Udeležilo se ga bo 180 udeležencev.

SOCIALNO HUMANITARNI PROGRAMI
SOCIALNI IN ZDRAVSTVENI PROGRAMI
Že od vsega začetka delovanja se v okviru ZPM izvajajo različni programi za otroke iz
socialno ogroženih družin, in sicer :
- desetdnevna letovanja za otroke iz socialno ogroženih družin, kjer otroci letujejo
brezplačno na morju,
- letovanja za rejence,
- počitniška zimovanja in novoletna zimovanja za otroke iz socialno ogroženih
družin v času novoletnih počitnic ali v zimskih počitnicah,
- dnevno počitnikovanje v poletnih počitnicah ,
- zdravstveno letovanje otrok ,
- letovanja otrok iz sredstev slovenske zbiralne akcije POMEŽIK SONCU in FIHO
iz vseh naših občin,
- zbiranje sredstev za otroke in tudi njihovo letovanje preko časopisov in TV,
- sodelovanje z ZPMS IN Alpino pri akciji PODARI SVOJ PAR,
- sodelovanje pri akciji TRIJE ZIMSKI BOTRI,
- ZBIRANJE OTROŠKIH IGRAČ skupno s SENDVIČARNO v Celju,
- Zbiranje oblačil, hrane in igrač pred novim letom.
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.

POMEŽIK SONCU

Akcija Pomežik soncu - omogočimo počitnice vsem otrokom, ki jo ZPMS in Lek ter
DPM po Sloveniji organizirajo že vrsto let zapored, je pobuda, s katero skušajo ZPMS in
DPM zmanjšati socialno izključenost otrok in zagotoviti enake možnosti otrokom za
kakovostno preživljanje prostega časa. Pobuda za izvedbo akcije Pomežik soncu odprimo počitnice vsem otrokom je bila prvič izvedena leta 1999 .

MEDNARODNO SODELOVANJE
Prizadevali si bomo za okrepitev mednarodnega sodelovanja, predvsem z
organizatorji festivalov otrok iz vsega sveta (TRT Childrens festival v Turčiji,…)
Vključitev v EKO tabor še z sedmimi državami v EU na podlagi Erasmusa +.

ZBIRANJE SREDSTEV ZA DELOVANJE MDPM
Za delovanje MDPM se zbirajo sredstva s posebnimi programi, ki dopolnjujejo vire
financiranja vseh programov MDPM (donatorji, sponzorji, javni razpisi,…)
SEZNAM DONATORJEV: v katerem se vodi evidenca donatorjev in sponzorjev vseh
programov in dejavnosti MDPM ter na podlagi tega izdaja zahvale in potrdila za
davčne olajšave. Objavljen je na spletni strani www.mdpm-celje.si in vsak mesec v
SPLETNEM GLASILU MDPM CELJE..
V skladu z svojimi programskimi usmeritvami in razpoložljivimi zmogljivostmi se bo
MDPM CELJE prijavljala tudi na razpise (občinski – za mladinske dejavnosti, socialo in
kulturo in razpis ZZZS za zdravstvena letovanja.
Plan dela za leto 2019 bomo dopolnjevali z aktualnimi programi .

