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SOCIALNI PROGRAMI

Akcija, ki bo razveselila in osrečila mnogo otrok – obdaritev otrok po vsej Sloveniji,
imenovana TRIJE ZIMSKI BOTRI, se je pričela. Trije zimski botri bodo decembra že sedmič
privabili dobre ljudi, da bodo pomagali pričarati nepozabne praznike družinam v stiski iz vse
Slovenije. V čevlje treh dobrih zimskih mož je lani stopilo nad 1.800 donatorjev, ki so prejeli
več kot 2.000 pisemc otrok ter jih razveselili z darili. Iz širšega celjskega območja (Celje,
Vojnik, Štore) bo letos prejelo darilca prejelo približno 200 otrok.
Otroci iz socialno ogroženih družin bodo narisali risbico in dodali pisemce z željami.

Akcija »Trije zimski botri« 2021
Navodila za izpolnjevanje pisma z željami vaših otrok. Otroci napišejo/narišejo pismo enemu izmed Treh
zimskih botrov, ki bo(do), upamo, izpolnil(i) otrokovo željo:
NALOGA OTROKA JE:
Napisati/narisati pismo in se podpisati s starostjo (npr. Tone, 10 let).
NALOGA STARŠA ALI SKRBNIKA OTROKA JE:
Druga stran: natančno izpolniti vse podatke. Uporabljajte pisalo, ki ne pušča sledi.
POZOR: PROSIMO VEDITE, DA BODO LETOS VSA DARILA POSLANA LE IN DIREKTNO PO POŠTI NA LOKALNA
HUMANITARNA DRUŠTVA in ENOTE. TO POMENI, DA DARILA NE SMEJO IN NE MOREJO BITI PO VELIKOSTI
VELIKA.
Navodila:

-

Pismo/risba naj bo napisano/narisano na prazni strani.

-

Če se da, naj bo napisano/narisano pokončno.

-

Če se da, naj vsebuje prošnjo, zahvalo ter prijazne besede.
Na prvi strani naj bo od osebnih podatkov vidno samo otrokovo ime in starost (npr. Tone, 10 let). Pisma
s katerim koli drugim osebnim podatkom (npr. priimek, naslov, rojstni datum ali ime šole,ki jo obiskuje,
TRR, telefonska številka, narodnost, ime sorojenca, ...) bomo zavrnili.
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-

Iz pisma/risbe otroka morajo biti želje otroka razvidne (na prvi in drugi strani). Če niso, otroka vprašajte,
kaj si želi in to dopišite pod Želje otroka.

-

Otroci naj na pismo ne lepijo reklamnih letakov.

-

Družinska zgodba/situacija je za obdarovalce zelo pomemben podatek, zato vas prosimo, da zgodbo
napišete s posebno pozornostjo. Opišite družinsko situacijo oz ozadje. Obrazložite, zakaj si nekdo želi
neko darilo, da bo to jasno in razumljivo obdarovalcu, ki družinske in finančne situacije tega otroka ne
pozna.Ne pišite osebnih podatkov (kot npr. imena sorojencev, katero podjetje so delali, če ima družina
kredite oz. je prenavljala hišo ipd...). Prosimo pazite tudi na slovnične napake. Zavedajte se, da to
obdarovalec prebere in je v redu ter zaželjeno, da je tudi slovnično pravilno zapisano.

-

Če pišete na drugo stran pisma, prosimo NE uporabljajte preveč vidnih pisal, saj se to potem vidi pri
skeniranem pismu.

-

Prosimo, da so želje finančno dostopne in dosegljive večini sodelujočih, zato naj poleg predragih daril
tudi ne vsebujejo specializiranih medicinskih pripomočkov, igrač ... Saj je to za obdarovalca skoraj
nemogoče najti, kupiti.

-

Pismo izpolnijo otroci od cca 1 do cca 16 leta (maksimum 18. leta, če gre npr. za otroka s posebnimi
potrebami, če je v družini več otrok in vsi pišejo pismo in bodo obdarjeni, če je otrok v instituciji, ...) →
če otrok ne zna pisati, piše starš v imenu otroka.

Pisma/risbe z željami kot so: telefon, igralna konzola, tablice, ... bodo zavrnjena. Razen v primeru, ko bi
bil npr. telefon pripomoček (npr. posebni telefon za slabovidne, naglušne), kar označite pod Družinska
zgodba/situacija.

PROSIMO VAS, DA ČITLJIVO IZPOLNITE VSE PODATKE OTROKA, DA BODO PODATKI POTEM PRAVILNO VNEŠENI
IN DA BODO DARILA PRIŠLA V PRAVE ROKE.
V PRIMERU, DA PISMO NE BO USTREZNO IN PRIMERNO TER BO POMANJKLJIVO IZPOLNJENO ALI BO VSEBOVALO
KATERE KOLI OD ZGORAJ NAVEDENIH VSEBIN, BOMO PISMO ZAVRNILI.

Časovnica projekta Trije zimski botri 2021:
. 4.11. 2021 – zadnji rok za oddajo pisem na MDPM Celje
> 10.11.2021 je zadnji rok za vnos pisem v spletni vmesnik https://trijezimskibotri.si/app/
> do 15.11.2021 Trije zimski botri (TZB) potrjujemo/pregledujemo/zavračamo neustrezna pisma,
> 18. 11. 2021 TZB pošlje maling vsem obdarovalcem in podpornikom projekta Trije zimski botri, da
lahko začnejo z izbiro pisem preko spleta, ZAČETEK AKCIJE
Pakete lahko pričakujemo na naših lokacijah konec novembra/v začetku decembra.
Število otrok, ki jih lahko letos vključimo v našo akcijo je takšno, kot smo ga navedle v vašem
predlogu.
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NAJSRČEKBIJE – TEČAJ, KI REŠUJE ŽIVLJENJA
Pri Ringaraja.net, osrednjem slovenskem družinskem spletnem portalu, ki že skoraj 20 let služi družinam, smo
izdali SPLETNI TEČAJ NAJSRČEKBIJE, tečaj prve pomoči in temeljnih postopkov oživljanja otrok za starše.
Tečaj smo pri Ringaraja.net pripravljali več mesecev. Izšel je pod avtorstvom zdravnice, mamice in aktivistke
Simone Korenčan, dr. med. in na podlagi znanja ter devetletnih izkušenj, saj so z ekipo zdravstvenih
strokovnjakov za nudenje prve pomoči in temeljnih postopkov oživljanja otrokom v preteklih letih usposobili že
preko 7.500 vzgojiteljev, učiteljev in drugih pedagoških delavcev v več kot 100 slovenskih vrtcih in šolah.
Začeli so v učilnicah
Tečaj 'v živo' je dobrih 9 let nazaj nastal na pobudo Pediatričnega oddelka UKC Ljubljana in so ga podprli tudi
Skupnost vrtcev Slovenije ter Združenje za pediatrijo pri slovenskem zdravniškem društvu, po mnenju vodilnih
pri Evropskem združenju za pediatrijo pa gre za unikaten, pionirski projekt v Evropski uniji.
Prav številna povpraševanja ravnateljic in ravnateljev, kako bo tečaj potekal v trenutnih okoliščinah, so ekipo
portala Ringaraja.net spodbudila, da so začeli razmišljati o digitalni različici tečaja. Tudi po informacijah
zdravstvene stroke, da bo v letu 2021 še naprej zelo oteženo izvajanje tovrstnih izobraževanj v živo (praktični
preizkus se opravlja na lutki, v katero vsi vpihujejo zrak, pri čemer nastaja aerosol, ki se lovi v umetnih pljučih
vadbene lutke), so se pod vodstvom avtorice tečaja, Simone Korenčan, dr. med., lotili snemanja in tako dobili
spletno različico tečaja, ki je sedaj prvič dosegljiv tudi za starše.
Za koga je primeren
Tečaj prve pomoči in temeljnih postopkov oživljanja otrok Najsrčekbije je primeren za starše, dedke, babice,
strice, tete, varuške, vzgojitelje, učitelje, trenerje in vse druge, ki vsak dan skrbijo za otroke in se zavedajo
pomena izobrazbe na tem področju, da bodo, vkolikor pride do neželene situacije (poškodbe, oživljanja otroka),
natančno poznali postopke, kako pristopiti k otroku in mu posledično pomagati oziroma morda celo rešiti
življenje.
Več kot samo tečaj
Tečaj Najsrčekbije vsebuje kar 60 lekcij in po vsakem opravljenem sklopu nudi tudi orodja za preverjanje
osvojenega znanja in vam pomaga, da si boste pomembna dejstva res dobro zapomnili. Zajema celotno sliko prve
pomoči, dodali pa so tudi številne bonuse.
Poglavja zajemajo temeljne postopke oživljanja, uporabo defibrilatorja pri otrocih, poškodbe glave, očesa,
opekline, vročinske krče, zastrupitve in vse ostale zdravstvene težave in situacije, ki so najbolj pogoste pri naših
otrocih. Več o tečaju si lahko preberete tukaj: https://www.najsrcekbije.si/.
Mama, zdravnica in aktivistka
Simona Korenčan, dr. med. je najprej mama, nato zdravnica in aktivistka. Projektu Najsrčekbije se je pridružila še
v času študija na medicinski fakulteti v Ljubljani. V času, ko je delala na Pediatrični kliniki na oddelku za otroško
kirurgijo in intenzivno terapijo, pa je postala ena najbolj aktivnih in cenjenih izvajalk usposabljanj v vrtcih in šolah,
o čemer pričajo številni navdušeni odzivi tečajnikov in vodstvenih delavcev. Simona je danes zaposlena na Očesni
kliniki v UKC Ljubljana. “Vsi imamo otroke, svojce in prijatelje, za katere si želimo, da bi jim v primeru, ko bi to
potrebovali, ljudje priskočili na pomoč in ne pogledali stran. Zato si prizadevam, da bi izobrazili čim več ljudi o
osnovah oživljanja in prve pomoči.”
Tisti, ki so ga že opravili, sporočajo same pohvale
Tečaj v spletni obliki predstavlja neprimerljivo kombinacijo znanja naših vodilnih strokovnjakov s področja zdravja
otrok in 9-letnih izkušenj terenskega dela in interakcije z vzgojno-varstvenimi in pedagoškimi delavci. Starši, ki so
ga že opravili, sporočajo same pohvale in pravijo, da bi ga z veseljem priporočili naprej.
Nina:
»Ravnokar sem opravila vaš spletni tečaj prve pomoči in temeljnih postopkov oživljanja. Vsebine so me
naravnost navdušile, obogatile moje znanje. Sem mamica 2 leti in pol staremu otroku in vzgojiteljica v vrtcu, kjer
vemo, da ne manjka vsakodnevnih odrgnin in manjših poškodb. pridobljeno znanje mi bo v veliko pomoč v
kriznih situacijah. Hvala vam za to kar delate in vsekakor se strinjam s tem, da bi moral biti vaš tečaj eden od
obveznih predmetov srednjih šol, šol za bodoče starše in marsikatere poklice, predvsem strokovne delavce v
vrtcih. Zahvala tudi gospe Simoni za prijetno in strokovno vodenje tečaja.«
Maja:
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“Tečaj mi je bil zelo všeč, ker vsebuje praktične prikaze in razumljive razlage. Poleg vsega ostalega mi je bil
zanimiv tudi del o malih baterijah, ki jih otroci lahko pogoltnejo.”
Mojca:
»Sporočam, da je tečaj super. Danes sem prišla do konca in moram iskreno priznati, da nisem imela pojma. Že
pred nakupom, ko mi je znanka omenila ta tečaj, sem se stresla, da vem, da sploh ne znam oživljati osebe. Ne
odrasle, ne otroka. In to je bil zame prvi alarm, da moram nekaj ukreniti. In ja, tečaj bom šla se večkrat skozi, da
si lahko memoriziram vse podrobnosti, saj so zelo pomembne in koristne.”
Nina:
»Rada pohvalila izjemno uporabne vsebine v tečaju - kot vzgojiteljica se s situacijami, ki ogrožajo otrokovo
zdravje, pogosto srečujem in ta tečaj nam pomaga, da čim bolje odreagiramo.«
Za več informacij: Petra Prelec Klemenčič
(petra.prelecklemencic@ringaraja.net, 041 894 303)
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POMEMBNI DNEVI V MESECU NOVEMBRU
10. november – svetovni dan znanosti za mir in razvoj
11. november – svetovni dan mladine
14. november – svetovni dan sladkorne bolezni
3. nedelja v novembru – svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč
16. november – mednarodni dan strpnosti
17. november – svetovni dan izseljencev
20. november – svetovni dan otroka, obletnica sprejetja Konvencije o otrokovih pravicah,
rojstni dan TOM telefona
23. november – dan Rudolfa Maistra
25. november – mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami
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EVROPA V ŠOLI

Iskrena hvala koordinatorjem in mentorjem, da smo z vašo angažiranostjo in trudom v preteklem šolskem
letu kljub vsem ukrepom in omejitvam pritegnili k ustvarjanju kar 5913 učencev in dijakov iz cele Slovenije
in iz 125 osnovnih šol.
Natečaj načrtujemo tudi v šolskem letu 2021/2022, in sicer ga bomo povezali s pomembnostjo vode (čista
voda kot človekova pravica vseh nas). MDPM Celje v tem letu ponovno prevzema koordinacijo programa
osnovne šole v celjski regiji. Do jeseni bomo kot običajno pripravili elektronsko publikacijo z opisom teme
in prijavnimi obrazci, v oktobru pa je predvideno ZOOM izobraževanje za mentorje. Letos bomo izobraževanje pripravljali v smeri, da bo zanimivo tudi za učence in dijake, ki se bodo lahko pridružili zanimivim prispevkom. Mentorji in mentorice, ki bi svojim učencem in dijakom radi predstavili pomembne teme,
ki se tičejo vseh nas državljanov Evrope in sveta, ste lepo vabljeni, da si jeseni ogledate publikacijo in
mlade pritegnete k ustvarjanju na likovnem, literarnem, fotografskem, video ali internetnem področju. Za
več informacij se obrnite na mdpmcelje1©gmail.com .

Hkrati so nas na ZPMS prosili, če lahko z vami podelimo še informacijo o natečaju za najboljšo
učiteljico/najboljšega učitelja globalnega učenja. Posredujem vam več informacij, glede na to, da vsako leto
delate z učitelji preko EVŠ, ki vedno izpostavlja tudi globalne
teme: https://www.humanitas.si/2021/10/01/natecaj-za-najboljso-uciteljico-oz-najboljsega-uciteljaglobalnega-ucenja-2021/.

(slika je z razstave Stari trg ob Kolpi)
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Letošnje 31. nacionalno zasedanje Otroškega parlamenta na temo Moja poklicna prihodnost je potekalo
virtualno. Na dogodku je sodelovalo 115 mladih delegatov, 20 učencev-novinarjev, skupaj z mentorji in
drugimi gosti pa nas je bilo prek 200, na kar smo izjemno ponosni. Zahvaljujemo se vsem sodelujočim in
mentorjem za motivacijo in spodbudo učencem.
Prijazno vabimo vse tiste osnove šole, ki v programu še ne sodelujete, da se nam pridružite – znanja in
veščine, ki jih otroci v tem programu pridobijo, so izjemnega pomena za njihovo nadaljnjo življenjsko pot.
Za več informacij se obrnite na mdpmcelje1@gmail.com.
S temo Moja poklicna prihodnost bomo nadaljevali tudi v šolskem letu 2021/22, saj je le-ta pomembna za
vsako generacijo otrok, poleg tega pa bi želeli temo zaključiti v živo v veliki dvorani Državnega zbora RS.
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IZDELOVANJE SVEČ IN ROŽ
3.10.2021

Mladi bodo izdelovali rože iz različnih materialov, ki jih bodo nesli na grobove znanih osebnosti iz DPM
in starejših oseb
Čas – ob 11.00 uri
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OBISK GROBOV
10.11.2021

znanih osebnosti iz DPM in starejših oseb (Celje, Vojnik…)
, za katere so skrbeli našo prostovoljci
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KUHAM
17.11.2021

Kuhanje enostavnih jedi zunaj
(priprava solat, jedi na ognju,…)
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POMOČ STAREJŠIM NA DOMU
24.11.2021

Najprej mladi naredijo nekaj za starejše osebe in jim nesejo na dom.
Izbrali smo starostnike na domovih in v domu upokojencev, za katere občasno skrbimo in jim
pomagamo.
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DEDEK MRAZ PRIHAJA

CENE OBLEKE ZA 1 DAN ALI 45-MINUTNEGA NASTOPA
OSNOVNE ŠOLE, vrtci, družine – 55 EUR
PODJETJA, TRGOVINE- 75 EUR
PRI NASTOPU IZVEN MESTA ZARAČUNAMO TUDI KILOMETRINO.
SPREMSTVO DEDKA MRAZA, BOŽIČKA, MIKLAVŽA
(HUDIČEK, MEDVEDEK, ZAJEC, LISICA...) : 8 EUR - 1 obleka.
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SPONZORJI IN DONATORJI NAŠIH AKTIVNOSTI :
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Informacije pripravila :
Dragica Poznič, MDPM Celje

Izdaja :
Medobčinsko Društvo
Prijateljev Mladine
Celje
Kidričeva 3 – 3000 Celje
Tel : 03 4909180,
e-mail : mdpmcelje1@gmail.com,
www.mdpm-celje.si
Poslano : 700 izvodov
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