SPLETNO GLASILO
MDPM CELJE
Številka 145

MEDOBČINSKO DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE CELJE

POLETJE 2021

LETOVANJA – ZDRAVSTVENA LETOVANJA, GLEDALIŠKA
DELAVNICA, LIKOVNI TABOR,…
VESELE POČITNICE ZA OTROKE
 HUMANITARNA AKCIJA »POMEŽIK
SONCU« IN FIHO
UTRINKI Z LITERARNE DELAVNICE
 UTRINKI Z LANSKIH POČITNIC
 DELAVNICE V CELJU IN OKOLICI
 PREDAVANJA
 ZAGOVORNIŠTVO OTROK

23.7. – 2.8.2021
ZDRAVSTVENO LETOVANJE CELJE, MOZIRJE, NAZARJE

Počitniški dom Savudrija leži na savudrijskem polotoku na površini več kot 20.000 m2 in je le 15
km oddaljen od slovensko-hrvaške meje. Leži neposredno ob morju, v zalivu z veliko lastno
plažo. Že več kot 35 let v domu letujejo predšolski in šolski otroci, v njem potekajo letne šole v
naravi ter druge obšolske dejavnosti (tabori, delavnice, priprave..), namenjen pa je tudi
pripravam športnih ekip. Dom ima skupaj 314 ležišč razporejenih v dveh stavbah: osrednja
zgradba z 212-timi ležišči obsega kuhinjo, jedilnico, ambulanto, interni bife in 2-6 posteljne sobe
z TWC in trinadstropna vila s 102-timi ležišči razporejenimi v 6-8 posteljne sobe s TWC. V kleti
doma je tudi večja klubska soba. Okoli doma so prostorne zelene površine z obilo sence in
prostora za počitek in igro. Počitniški dom ima tudi veliko igrišče z igrali za najmlajše, 2
košarkarskimi igrišči, 3 teniškimi igrišči, mize za namizni tenis, rokometno igrišče, za mali
nogomet, asfaltirano odbojkarsko igrišče in igrišče za odbojko na mivki. Gostje si lahko
brezplačno izposodijo vse športne rekvizite, ki so v lasti doma (loparji za tenis, namizni tenis in
badminton, žoge, palice za hokej na travi, plavalne deske…).Neposredno ob domu je v zalivu
urejena plaža, morsko dno pa je večinoma prekrito z mivko. Na sprehodih po okolici doma si
otroci lahko ogledajo znameniti savudrijski svetilnik, ribiško pristanišče v stari Savudriji, lahko
obiščejo zabaviščni park…

CENA LETOVANJA :
-

Samoplačniki – 430,00 eur
Zdravstveno letovanje – izpolnjen zdravstveni list in 135,00 evrov ali po dogovoru z
donatorji, Pomežikom ali Fihom.
Zdravstveno letovanje je namenjeno pogosto bolnim otrokom, astmatikom, otrokom z
atopijskim dermatitisom, skoliozo in psoriazo in drugimi boleznimi. Izbor kandidatov
opravijo osebni zdravniki otrok in šolarjev.

Starši lahko letovanje plačajo na 3 obroke – od junija do avgusta. Letovanje mora biti plačano
do odhoda .
Letovanje bo zajemalo polne penzione z malicami, prevoz, vzgojiteljski kader, zdravstveni kader,
osnovno zavarovanje otrok, materiale za delavnice, organizacijo letovanj.

-

ZDRAVSTVENO LETOVANJE CELJE, LJUBNO, LUČE, REČICA OB SAVINJI, GORNJI GRAD
ŠAHOVSKI TABOR
GLEDALIŠKA DELAVNICA

Otroci bodo bivali v počitniškem naselju Vladimir Nazor v Savudriji. Leži v borovem gozdičku nad
amfiteatrom- prireditvenim prostorom. V naselju je veliko zelenih površin z različnimi igrišči
(nogometno, košarkarska, odbojka, odbojka na mivki, rokometno), mini golfom ...in lastnimi
plažami. Na letovanju bodo potekale številne dejavnosti, plavalni tečaji, zabavne in športne igre
in tekmovanja, karaoke, plesi, Savudrijada, različne delavnice..Polni penzioni zajemajo 4 obroke
hrane (tudi popoldanska malica) in napitki ob obrokih. V naselju sta ves čas letovanja zdravnik
in medicinska sestra. Letovanj v naselju se udeležujejo otroci iz vse Evrope in Hrvaške ter
nekaterih ruskih držav.

Humanitarna akcija
POMEŽIK SONCU

Z Zvezo prijateljev mladine odide vsako leto na brezskrbne počitnice preko 60 tisoč otrok po
Sloveniji. Nekateri starši pa svojim otrokom zaradi pomanjkanja ne morejo omogočiti, kar bi jim
radi. Številni otroci žal preživijo počitnice prepuščeni sami sebi.
Humanitarna akcija POMEŽIK SONCU že šesto leto poteka po Sloveniji in omogoča otrokom iz
socialno ogroženih družin brezplačno letovanje na morju.
Zelo bomo veseli kakršnega koli prispevka. Prispevki se zbirajo na zbirnem računu ZPMS.

Letos bo samo preko Pomezika, Fiha,…brezplačno letovalo veliko otrok iz Celja in okolice.

» VESELE POČITNICE
MDPM CELJE »

DNEVNO LETOVANJE vsak torek v juliju in avgustu v obliki delavnic in izletov po Celju in okolici.
JULIJ :
JULIJSKA POTEPANJA (prvi in tretji torek v juliju)

Od 9. do 12. ure zabavno raziskovalni program za mlade potepuhe,
ki bodo s svojo iznajdljivostjo in znanjem
odkrivaliCelje. Program je namenjen otrokom od 8 do 14. leta.
POLETNA ŠOLA SLIKANJA (drugi in četrti torek)

Likovne delavnice, od 10. do 13. ure, pred SPLAVARJENM. Pod strokovnim vodstvom bodo otroci
in mladostniki spoznali različne tehnike risanja in slikanja kot tudi ostale zanimivosti iz sveta
umetnosti.

Od opazovanja do ustvarjanja (interpretacija motivov na različne risarske načine), spoznavanje
grafičnih tehnik in ilustracija knjige, kiparski izdelki, slike iz blaga ….

AVGUST
KEKČEVE BRALNICE (prvi in tretji torek)

Organizirali bomo bralne-ustvarjalne-zabavne delavnice od 9. do 13. ure. Srečevali se bomo v
učilnici MDPM Celje, kjer si bomo s pomočjo knjig vsako jutro najprej pripravili načrt za potepanje.
Potepali se bomo zares pravljično in pustolovsko, pridružil se nam bo tudi kakšen pravljični junak
ali pa bomo kje kakšnega srečali.
IZ BABIČINE SKRINJE (drugi in četrti torek)

Na delavnici bomo odprli staro babičino skrinjo in pokukali, kaj se skriva v njej. Našli bomo
knjigo, v kateri so napisane pravljice o starih slovenskih običajih. Našli bomo tudi igrače, s
katerimi so se igrali dedki in babice, košarice, čipke, panjske končnice, sveče, papirnate rože,
maske, pisanice in verjetno se kaj. Iz sodobnejših materialov bomo to tudi izdelali

INFORMATIVNA PISARNA ,

kjer se mladi lahko dvakrat tedensko seznanijo s projekti, dejavnostmi zanje, učno
pomočjo, si sposojajo določeno literaturo, internet, pomoč in informacije dobijo tudi mladi
mentorji, vzgojitelji…Posebej pomembna je ta komunikacija v času poletnih počitnic, ko so
otroci veliko sami, mnogokrat prepuščeni ulici.

UTRINKI Z LITERARNE DELAVNICE na Starem gradu
3. JUNIJ 2021

PLESKARSKA DELAVNICA ZA MLADE
2. junija 2021 bo ob 12.00 uri v prostorih MDPM Celje
Pleskarska delavnica za mlade, kjer se bodo učili prepleskati svojo sobo,
uporabljati barve in jih mešati.

VRTNARIMO
9. , 16., 23. junija 2021 bo ob 12.00 uri na gredah pred poslopjem MDPM Celje
delavnica VRTNARIMO,
kjer se bodo lahko naučili osnov sajenja, okopavanja, rahljanja zemlje, zaščite pred
škodljivci….

UTRINKI Z LETOVANJA
V KAMPU VELI JOŽE

SEMINARJI

ZA VZGOJITELJE IN PROSTOVOLJCE NA DNEVNIH LETOVANJIH
IN NA LETOVANJIH NA MORJU

-

PRAVILNIK O LETOVANJIH
TEMELJNA NAČELA PEDAGOŠKEGA DELA NA LETOVANJIH-OKVIRNI PEDAGOŠKI
PROGRAM
NALOGE, DOLŽNOSTI IN ODGOVORNOSTI VZGOJITELJEV IN MENTORJEV NA
LETOVANJIH

-

NAČELA ZDRAVSTVENE VZGOJE IN ZDRAVSTVENEGA VARSTVA OTROK
RAZSEŽNOSTI VZGOJNE SKUPINE
Predavanje z delavnico : 11. junij 2021, ob 16.00 uri , prostori MDPM Celje

KLUB VZGOJITELJEV
Predavanje - 2 julij 2021, ob 16.00 uri , zunanji prostori
-

»Pred odhodom na letovanje« - Predavanje za prostovoljce, mentorje, pedagoške
vodje in vzgojitelje na letovanjih in v počitniških delavnicah

- TELESNO VZGOJNE IN ŠPORTNE DEJAVNOSTI NA LETOVANJIH
- DRUŽABNE IN KULTURNE DEJAVNOSTI NA LETOVANJIH
OBLIKE IN MOŽNOSTI LIKOVNEGA USTVARJANJA OTROK NA LETOVANJIH
- TEHNIČNO-ORGANIZACIJSKI VIDIKI IN DNEVNI REŽIM NA LETOVANJIH
- POMEMBNEJŠA OBVESTILA ZA STARŠE IN PEDAGOŠKE DELAVCE PRED ODHODOM NA
LETOVANJA

ZAGOVORNIŠTVO OTROK

V mesecu juniju smo v naših prostorih dvakrat do trikrat tedensko – ob torkih, četrtkih in
občasno ob petkih izvajali
„zagovorništvo otrokovih pravic“ in srečanja svetovalcev iz Urada Varuha za človekove
pravice z mladoletnimi otroki in njihovimi starši.
Namen zagovorništva je, da zagovornik nudi strokovno pomoč otroku, da izrazi svoje mnenje
v vseh postopkih in zadevah, v katerih je udeležen, ter mnenje otroka posreduje pristojnim
organom in institucijam, ki odločajo o njegovih pravicah in koristih.

POMEMBNI DNEVI V MESECU JUNIJU
4.junij: mednarodni dan otrok, žrtev nasilja
5. junij: mednarodni dan varstva okolja
8. junij: dan Primoža Trubarja
12. junij: svetovni dan boja proti otroškemu delu
14. junij: svetovni dan krvodajalstva
21. junij: začetek poletja
25. junij: dan državnosti

DONATORJI :

Izdaja :

Medobčinsko Društvo
Prijateljev Mladine
Celje
Kidričeva 3 – 3000 Celje
Tel : 03 4909180, 041 710810
e-mail : mdmpcelje1@gmail.com,

www.mdpm-celje.si
Poslano : 700 izvodov
Informacije pripravila :
Dragica Poznič, predsednica MDPM Celje

