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SPLETNO GLASILO MDPM CELJE
Številka 138

MEDOBČINSKO DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE CELJE

ČE JE SREČA KAPLJICA VODE,
ČE JE ZDRAVJE ŽAREK SONCA
IN ČE JE LJUBEZEN ČUDOVIT SVET,
VAM ŽELIM VSEGA ZA CEL PLANET!

S R E Č N O 2022 !
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Vsaka beseda, vsak pogled, vsako dejanje in vsak nasmeh,
lahko prinese srečo otroku.
Vsak trenutek je lahko nov začetek...
Želimo vam, da bi se vam v letu 2021 uresničile vse želje,
pričakovanja in sanje, tudi tiste,
ki ste jih postavili visoko nad oblake.
Varuh človekovih pravic Peter Svetina
z ekipo Zagovorništva otrok
...
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OTROŠKI PARLAMENTI
2021 /2022
Izbrana tema za šolsko leto 2021/2022 je »Moja poklicna prihodnost«.
S tem šolskim letom se začenjajo že 31. otroški parlamenti!
PROGRAM OTROŠKIH PARLAMENTOV :
-

JANUAR – RAZPRAVE RAZREDNIKOV O TEMI – preko ZOOMA,

-

-

FEBRUAR – ŠOLSKI PARLAMENTI

-

MAREC – OBČINSKI PARLAMENT

APRIL – REGIJSKI IN DRŽAVNI PARLAMENT

Dragi mentorji otroških parlamentov !
Dejstvo je, da ne moremo reči, kako bo izgledal letošnji parlament. Naša želja je, da bi bili z nacionalnim parlamentom
v DZ, ampak nismo prepričani, da nam bo uspelo. Želja tudi je, da se vsi parlamenti na nižjih nivojih opravijo »v živo«.
Ampak nekaj je želja, drugo pa je dejansko stanje in epidemična situacija.

Gradivo z izobraževanj o letošnji temi otroških parlamentih lahko najdete na spletni strani ZPMS.
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NATEČAJ EVROPA V ŠOLI 2021/2022
V tem šolskem letu se natečaj osredotoča na 6. cilj trajnostnega razvoja – čista voda in sanitarna
ureditev. Natečaj zato nosi naslov Brez modre ni zelene, brez vode ni življenja.
O vsebinskih smernicah za lažje ustvarjanje in pomembnih datumih si preberite v publikaciji za leto
2021/2022, v kateri so objavljeni tudi nagrajenci lanskega natečaja.
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SOCIALNO – HUMANITARNA DEJAVNOST
- TRIJE ZIMSKI BOTRI

O treh botrih
Trije zimski botri so projekt, ki so ga tri prijateljice začele v želji, da bi s pomočjo prijateljev v prazničnih
dneh obdarile nekaj pomoči potrebnih otrok. To jim je uspelo, prvo leto so bile več kot navdušene, ko so
osrečile 500 otrok iz vse Slovenije. Danes, 8 let kasneje, pa so Trije zimski botri projekt, ki je razveselil več
kot 2500 otrok širom Slovenije.
V Celju in okolici smo s pomočjo naših celjskih prostovoljcev obdarili 173 otrok.

- DARILA ZPMS – MDPM CELJE
Število letošnjih otrok, ki so jih obdarovali Trije zimski botri, je bilo letos manjše kot v prejšnjih letih zaradi
več vzrokov – covid 19 je zaznamoval vse sfere družbe. Darila so prihajala izključno po pošti in to
neposredno do društev. Zmanjšala se je tudi možnost obdarovanja otrok zaradi mnogih osebnih stisk glede
zaposlitve,…..
Pri nabavi daril za otroke, ki niso prejeli daril Treh zimskih botrov, nam je pomagala ZPMS, Rotary klub,
Socio, in nekateri posamezni donatorji, da smo skoraj vsem otrokom, ki jim starši niso mogli kupiti daril,
lahko priskrbeli darilo v vrednosti 30,00 evrov. Tako smo obdarili še 80 otrok.
V darilne vrečke smo dali glede na starostno stopnjo : igrače pliške, lego kocke, žoge, lopatke, barbike,
avtomobile na daljinca in navadne avtomobilčke, dojenčke, slikanice, beležke, knjige, kape, rokavice,
nogavice, sladkarije.
.
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OSTALI SOCIALNI PROGRAMI
Tudi v mesecu decembru smo največ aktivnosti usmerjali v različno socialno pomoč.
Nudili smo jo po telefonu, s podporo družinam in starejšim na terenu naših občin, z individualnimi srečanji
(na daleč ali preko elektronske pošte), … Naši prostovoljci so pomagali starejšim do različnih institucij.
Ugotovili smo, da so bili vzroki težav naših uporabnikov, zaradi katerih smo jih obravnavali zelo različne – od
finančnih težav zaradi izgube službe in materialne ogroženosti, težav s telesnim in duševnim zdravjem,
socialne izključenosti in zaradi tega ranljivosti, pomanjkanje čustvene podpore v domačem okolju. Nekateri
otroci so se velikokrat počutili ogrožene v domačem okolju zaradi nasilja.
Poskusili smo jim po svojih močeh nuditi pomoč in podporo z informacijami, jim nudili materialno,
psihološko ali socialno pomoč. Prostore smo dvakrat tedensko odstopili Uradu za človekove pravice, kjer
izvajajo »zagovorništvo« in svetovanje. Starejšim smo nudili podporo pri doseganju različnih uslug –
dostava, klici, prevozi, nakup živil. Družine smo napotili v različne ustanove, kjer jim lahko nudijo pomoč.
Otroci in družine , nekateri enkratno, drugi so potrebovali pomoč večkrat, nekateri tudi redno.
-

Od ZPMS smo prejeli 1.500 Lidlovih bonov, ki smo jih razdelili med 10 družin , ki so prosile za
pomoč.

-

8 družinam, ki smo jih predlagali, je pastor evangelijske cerkve, mag. Benjamin Hlastan in njegova
skupina iz Slovenj Gradca osebno razdelila po 200 evrov bonov za živilske trgovine, bencinske
bone za rakaste bolnike, ki se vozijo v Ljubljano in darilca za njihove otroke.

-

Z donacijo ZPMS smo dobili tudi 5 stacinarnih računalnikov, ki smo jih razdelili otrokom, ki delajo na
daljavo.
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Božičnonovoletne
delavnice
so letos potekale :
15.12. ob 17.00 uri ,
27.12. od 10.00 do 11.30 ure
39.12. od 10.00 do 11.30 ure in
31.12. ob 11.00
v prostorih MDPM Celje, Kidričeva 3 ali preko interneta

NOVOLETNA DELAVNICA
27.12. od 10.00 do 11.30 ure

Otroci bodo izdeIovali novoletne voščilnice.

DELAVNICA »PRIPRAVE NA PRAZNOVANJE«
30.12. od 10.00 do 11.30 ure preko interneta.
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Izdelovanje prigrizkov, slaščic, pogrinjkov za pričakovanje novega leta in rajanje.

OTROŠKO PRAZNOVANJE
31.12. od 10.00 do 11.30 ure preko interneta

Otroci bodo izdelovali novoletne okraske in pričakali dedka Mraza preko interneta.
Vse delavnice so brezplačne, potrebne pa so predhodne prijave na
MDPM Celje, 03 4909180 ali mdpmcelje1@gmail.com.

POMEMBNI DNEVI V MESECU DECEMBRU
1. december – mednarodni dan boja proti AIDS-u
3. december – mednarodni dan ljudi s posebnimi
potrebami
4. december – svetovni dan invalidov
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5. december – mednarodni dan prostovoljstva
10. december – Dan človekovih pravic
25. december – Božič
26. december – Dan samostojnosti in enotnosti
31. december – Silvestrovo

SPONZORJI IN DONATORJI PRI NAŠIH AKTIVNOSTIH :
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Želimo, da dobite tisto, kar nimate in
da se znate veseliti tistega, kar ste dobili !
Da tisto, kar imate, ne bo manjše od
tistega, česar nimate.
Želimo vam, na koncu, da imate v tem letu več sreče
kot v preteklem!"

Srečno novo leto vam želimo !
Dragica, Želja, Irena, Lidija, Igor, Zdene, Sandi, Gregor, Tanja, Roži, Živko, Milka, Franc,
Martin, Matejka, Bogdan, Meti, Dušan, Dani, Bojan, Željko, Marti, Lučka, Emil, Igor T, Jožica,
Tomaž, Franci, Karmen, Irena, Mateja, Joži, Miran, Urška, Cvetka, Denis, Barbara, Nadja,
Tea, TajaMustafa in drugi prostovoljci.
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Izdaja :
Medobčinsko Društvo
Prijateljev Mladine
Celje
Kidričeva 3 – 3000 Celje
Tel : 03 4909180,
e-mail : mdpmcelje11@gmail.com,
www.mdpm-celje.si

Informacije pripravila :
Dragica Poznič, MDPM Celje
Poslano : 720 izvodov
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