SOCIALNO HUMANITARNI IN ZDRAVSTVENI PROGRAMI
V okviru MDPM Celje izvajamo različne programe za otroke iz socialno
ogroženih družin, in sicer :
- sedem in desetdnevna letovanja za otroke iz socialno ogroženih družin, kjer
otroci letujejo brezplačno na morju (Pomežik soncu,FIHA, …),
- zimovanja za otroke iz socialno ogroženih družin v času jesenskih, božičnih počitnic
ali v zimskih počitnicah,
- dnevno počitnikovanje v poletnih počitnicah v Celju in okolici,
- zdravstveno letovanje otrok.
- Zbiranje finančnih sredstev, prehrambenih artiklov, občasno oblačil in šolskeih
potrebščin,...:
Zbiranje finančnih sredstev za otroke in družine, ki potrebujejo pomoč –
preko MDPM Celje, ZPMS in ZPM Ljubljana Moste – Polje.
- Zbiranje finančnih sredstev preko podjetij (Energetika),humanitarnih klubov
(Rotary klub , Lyons klub, LEO KLUB Mavrica, Rotaract,,...)
- Pomoč s prehrambenimi atrikli.
- Zbiranje igrač v sodelovanju s fakulteto, podmladki strank,
- Razdelitev šolskih torb (Mladinska knjiga, Rotract,…)
- Brezplačna kosila za otroke preko podjetij (Tuli Štore,…)
- Brezplačne kosila – SITI BESED
. 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 .
PROJEKT BOTRSTVO
je v Sloveniji zasnovan s cilji: izboljšati kakovost življenja otrok in
mladostnikov, ki živijo v Sloveniji, zaščita in varovanje njihovih pravic,
preprečevanje socialne izključenosti in ustvarjanje pogojev enakih možnosti.
Deluje pod okriljem ZPM Ljubljana Moste Polje.

Projekt BOTRSTVO si lahko podrobneje ogledate na spletni strani www.botrstvo.si.
PROJEKT “KER JE PRAV”
V mesecu januarju 2014 je na našem društvu pričela delovati brezplačna pravna
pomoč na področjih socialne in stanovanjske problematike. Izvaja jo
odvetniška pisarna Nine Zidar Klemenčič ob pomoči našega prostovoljca.
Pomoč poteka vsak ponedeljek v mesecu od 16. – 18.00 ure v prostorih
MDPM Celje.
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 93
otrokom iz 38 družin.

