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SPLETNO GLASILO

PRVIČ V ŠOLO
JANEZ BITENC
TRIJE KORENJAKI,
TRIJE VESELI VANDROVČKI,
SO TORBICE VZELI
IN PRVIČ V ŠOLO ŠLI.
SO V ZVEZKE PISALI,
VELIKE ČRKE A – E – I,
NA PRSTE KAZALI,
DA ENA IN DVA JE TRI.
VSI TRIJE JUNAKI,
PA SO SANJALI VSE NOČI,
DA Z ZLATO RAKETO,
NA LUNO BODO ŠLI.
GLAVNA TEMA ŽE OD PRVEGA JE MARCA.
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UTRINKI S POLETNIH POČITNIC

SAVUDRIJA 2021
Tudi letos smo uspeli izpeljati vse izmene letovanja za otroke s področja zdravstva in delavnice za nadarjene
učence. Starši so pred letovanjem morali spremljati otrokovo zdravstveno stanje izpolniti poseben vprašalnik.
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OTROŠKI PARLAMENTI 2021/2022

Otroške parlamente letos nadaljujemo s sloganom MOJA POKLICNA PRIHODNOST.
O tem, kako bodo potekali, vas bomo sproti obveščali.
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Dobrodelna akcija Zveze prijateljev mladine Slovenije
»POLNA ŠOLSKA TORBA«

Zveza prijateljev mladine Slovenije je tudi v letošnjem letu izvedla zbiranja
šolskih potrebščin.
Uspeli so zbrati veliko zvezkov, različnih barvic, flomastrov, ravnil, voščenk,
vrečke za copate/športno opremo, …),
Tudi letos smo se pridružili tej vseslovenski akciji zbiranja in razdelitve
zvezkov in šolskih potrebščin in 45 otrokom napolnili šolske torbe.
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LETOVANJE OTROK PREKO AKCIJE »POMEŽIK SONCU«

Z akcijo Pomežik soncu in Fiho je letos letovalo 49 otrok iz Celja, Vojnika, Dobrne, Mozirja, Šmarja pri Jelšah in Laškega.
Otroci so letovali v Savudriji v Hostlu Zavoda za letovanje in kampu Vladimir Nazor . Letovanje je bilo za otroke
popolnoma brezplačno, doplačilo do polne cene smo uspeli dobiti z donatorstvo Lions kluba Celje Mozaik in
Rotary kluba Barbara Celjska, nekaj pa tudi v kombinaciji z zdravstvenim letovanjem.
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PROGRAM DELA
MDPM CELJE ZA LETO 2021/2022

1 . UVOD

V letu 2022 bomo s programi, projekti in raznovrstnimi aktivnostmi na občinski in delno na regijski ravni utrjevali naše temeljne
usmeritve kot nevladne, prostovoljne, nepridobitne in humanitarne organizacije, ki dela v dobro otrok, mladostnikov in družin.
S svojimi programi in projekti socialnih pomoči bomo prispevali k blažitvi posledic socialne krize, hkrati pa bomo krepili
sposobnosti otrok in mladih, da se bodo lahko uspešneje soočili z izzivi sodobne družbe.
Tudi MDPM CELJE ima več kot 60-letno tradicijo organiziranja zimovanj in letovanj otrok in mladostnikov. Posebno pozornost
bomo namenili ohranjanju in dvigu kakovosti programov na letovanjih, izobraževanju organizatorjev in prostovoljcev,
povečevanju deleža družbe pri sofinanciranju letovanj za socialno izključene ali ogrožene skupine otrok in mladostnikov ter
pridobivanju sredstev iz donatorstev in akcij.

2 ORGANI, DELOVNA TELESA IN STALNE OBLIKE DELOVANJA V LETU 2022

Seje organov ZPMS
Izvršni odbor se bo predvidoma sestal najmanj trikrat. Nadzorni odbor se bo sestal najmanj enkrat. Ostali organi se bodo sestajali
po potrebi. Občni zbor kot najvišji organ MDPM Celje se bo sestal konec marca 2022 na zasedanju, ko bo sprejema finančno
poročilo za leto 2021, letni program dela in finančni načrt za leto 2022. V letošnjem letu smo zaradi epidemije občni zbor izpeljali
korespondenčno.

3 . PROGRAMI ZVEZE PRIJATELJEV MLADINE SLOVENIJE
V letu 2 021/2022 bomo nadaljevali z izvajanjem naših programov na naslednjih področjih:

1. programi za zaščito otrokovih pravic in in zagovorništvo
Otroški parlament ,
Teden otroka,
Teden družin,
Evropa v šoli,
ZIPOM – Središče za zagovorništvo in informiranje o pravicah otrok in mladostnikov;
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1.

socialno-humanitarni programi
Pomoč socialno šibkejšim družinam;
Sklepanje in podaljševanje BOTRSTVA za otroke;
Pomežik soncu in FIHO;
Poštar Pavli polni šolske torbe IN ZBIRANJE ŠOLSKIH POTREBŠČIN;
Brezplačna pravna pomoč;
Veseli december in projekt Čarobna zima ( preko ZPM Moste Lj);
Božično obdarovanje otrok preko projekta Trije zimski botri;
Donacije podjetij za novoletno obdarovanje;
Druge dobrodelne akcije in pobude;

2.

programi za prosti čas in letovanja
Letovanja,
Zimovanja,
Druge dejavnosti za kakovostno preživljanje prostega časa;

3.

programi na področju vzgoje in izobraževanja
- Bralna značka in izlet zlatih bralcev,
- Evropa v šoli,
- Različne delavnice za mlade,
- Ustvarjalne delavnice in tabori za nadarjene učence (literarna delavnica, slikarska
delavnica),
- Druge dejavnosti za kakovostno preživljanje prostega časa;

3.1 PROGRAMI ZA ZAŠČITO OTROKOVIH PRAVIC IN ZAGOVORNIŠTVO

Na področju zaščite otrokovih pravic in zagovorništva bomo v letu 2022 izvedli naslednje dejavnosti:
3.1.1. OTROŠKI PARLAMENTI

Tema otroških parlamentov v letu 2021/2022 ostaja Moja poklicna prihodnost", na 30. nacionalnem otroškem parlamentu mladi
parlamentarci niso mogli izbrati nove teme, ker je odpadel zaradi korona virusa.
V začetku leta bodo otroški parlamenti potekali na šolskih, občinskih in regijskih ravneh, v aprilu pa na državni ravni.
Udeleževali se bomo sej odbora za nacionalni parlament in pripravljalnih sestankov pred zasedanjem 31. nacionalnega otroškega
parlamenta, na katerega bomo poslali 2 predstavnika iz naše regije.
Zasedanje 31.. nacionalnega otroškega parlamenta v Državnem zboru RS bomo sporočili, ko bo datum aktualen. Udeležilo se ga
bo 5 naših poslancev, 2 mentorici in regijska koordinatorica.
Po izvedbi nacionalnega parlamenta bomo zaključke 30. nacionalnega parlamenta poslali v vednost vsem šolam.
Konec avgusta in v septembru se bomo udeležili izobraževanja za mentorje in koordinatorje otroških parlamentov;
Za mentorje bomo tako kot vsako leto pripravili interni zapis prispevkov o izbrani temi.
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V oktobru in decembru se bodo otroški parlamenti z novo izbrano temo začeli izvajati na šolskih ravneh.

3.1.2 TEDEN OTROKA IN SVETOVNI DAN OTROK
Teden otroka v letu 2021 med 5. in 11. oktobrom. Svetovni dan otroka je 20. novembra.
V okviru programa Teden otroka bomo v letu 2022 izvedli naslednje dejavnosti:
-

video poslanico ZPMS bomo poslali vsem našim osnovnim in srednjim šolam,…..
program dejavnosti bomo predstavili medijem in ZPMS, ki ga bo predstavila na konferenci za novinarje v Ljubljani,
v ponedeljek bomo imeli »odprta vrata MDPM Celje« za obiske učencev OŠ, vrtcev in
seznanitev z dejavnostmi društva,
izvedli bomo dve delavnici, vsaj eno na temo tedna otroka,
organizirali bomo slikarsko kolonijo MOTIVI CELJA IN OKOLICE,
izvedli bomo že tradicionalni ŠAHOVSKI TURNIR,
z mladimi se bomo odpravili PO POTEH SKRITIH ZAKLADOV v mestni gozd,
skupinsko slikanje s kredami v parku
otvoritev razstave slik slikarske kolonije Motivi Celja in podelitev priznanj.
S SLG CELJE se bomo dogovorili za brezplačno gledališko predstavo.

3.1.3. Mednarodni dan družin in teden družin – akcija "Za družine brezplačno"
Tudi v letu 2022 bomo se v tednu družin od 15. do 22. maja vključili v akcijo "Za družine brezplačno" . Obveščali bomo šole in VVZ
na brezplačne vstope v muzeje, galerije v Celju in okolici in jih opozorili na različne brezplačne delavnice, ki jih bomo organizirali.
Na MDPM Celje pa bomo kot vsako leto pripravili še poseben program aktivnosti v naših prostorih :
(svetovanje za družine s pravnega področja, razstava likovnih izdelkov in družinske delavnice).

3.1.4 SREDIŠČE ZIPOM
Središče za zagovorništvo in informiranje o pravicah otrok in mladostnikov – Središče ZIPOM (edina in največja mreža nevladnih
organizacij s področja otrokovih pravic v Sloveniji) bo nadaljevalo svoje poslanstvo, torej podporo, spodbudo in koordinacijo
NVO.
Tudi mi bomo pošiljali svoja sporočila, mnenja in aktivnosti v Novičkah ZIPOM.

3.2 SOCIALNO-HUMANTARNI PROGRAMI

3.2.1 POMOČ SOCIALNO ŠIBKEJŠIM DRUŽINAM
V okviru socialno-humanitarnega programa bomo tudi v letu 2022 bomo obravnavali prejete prošnje za pomoč in skrbeli za
ustrezno razdelitev pomoči.
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Komisijo za socialna vprašanja pri MDPM se bo trudila, da bo z različnimi akcijami družinam– poleg materialne pomoči
(oblačila, obutev, stanovanjska oprema…) – zagotovili še kaj več.

3.2.2 . BOTRSTVA ZA OTROKE
V letu 2022 bomo sprejemali nove vloge za botrstvo in podaljševali stare (strokovne sodelavke)

3.2.3. POMEŽIK SONCU
Pomežik soncu bo v letu 2022 praznoval 23 let. Na ZPMS so si postavili cilj omogočiti brezplačno letovanje vsaj 600 otrokom iz
socialno in materialno ogroženih družin. Če se bodo težnje ZPMS uresničile, bomo tudi v celjski regiji lahko peljali več otrok na
morje.

3.2.3 POŠTAR PAVLI POLNI ŠOLSKE TORBE
Prijavili se bomo k akciji. Dobrodelna akcija Poštar Pavli polni šolske torbe bo tudi v letu 2022 predvidoma potekala od julija do
septembra. Potrebščine bomo dobili konec avgusta in jih takoj razdelili med otroke in družine, ki jih bodo potrebovale. Tudi
finančna sredstva za delovne zvezke bomo namenili socialno ogroženim družinam, ki jih do oktobra še ne bodo imeli .
( Sredstva zbira ZPMS do 9. oktobra, ko je svetovni dan pošte. ).

3.2.4. BREZPLAČNA PRAVNA POMOČ
BPP bo potekala vsak ponedeljek od 16.00-18.00 ure po predhodnem dogovoru.

3.2.5. VESELI DECEMBER
Ohranili bomo stike s podjetji, ki nudijo prehrambene artikle, oblačila, igrače in druge dobrine za pomoč socialno ogroženim
družinam,
Sprejeli bomo tudi pomoč ZPMS , ki prav tako pridobi podobne izdelke, ki jih pripevajo podjetja in mnogi posamezniki. Poskrbeli
bomo, da bodo še pred prazniki prispeli k družinam po Celju in okolici.
Donacije Rotary in Lions klubov in njihovih podmladkov
Dogovarjali se bomo za donacije klubov v naši občini, z nekaterimi že redno sodelujemo.

Trije zimski botri

je akcija, ki razveseljuje in osrečuje mnogo otrok .Upamo, da bodo Trije zimski botri decembra že osmič privabili
dobre ljudi, ki so pripravljeni pomagati in pričarati nepozabne praznike družinam v stiski iz vse Slovenije. Tudi letos
se bomo povezali z njimi.
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Čarobna zima
Je akcija ZPMS LJUBLJANA MOSTE – POLJE, ki nam že nekaj let s pomočjo donatorjev priskrbi vstopnice za kino, za bazene, na
otroške gledališke predstave,…

3.2.6 DRUGE DOBRODELNE AKCIJE
Prijavili se bomo k akciji ZPMS - Sapramiškin sklad , ki je namenjen pomoči otrokom s posebnimi potrebami iz socialno ogroženih
družin. Trudili se bomo, da bomo s predlogi lahko pomagali čim več otrokom s posebnimi potrebami, ki potrebujejo posebno
zdravljenje ali specialne pripomočke.
Vključili se bomo a akcijo NIVEA – Podarite nam modro srce in je namenjena za štipendiranje srednješolcev iz socialno ogroženih
družin iz vse Slovenije. Akcija zbiranja in povezovanja modrih src bo potekala od 11. februarja do 11. marca 2022, ko bo potekal
tudi zaključni dogodek. Izbor štipendistov za šolsko leto 2021/2022 bo naredila in potrdila KSVHP v začetku novega šolskega leta.
Zbrali bomo dobre predloge za štipendiranje naših srednješolcev in jih predstavili na KSVHP.

3.3 PROGRAMI ZA PROSTI ČAS, LETOVANJA IN ZIMOVANJA

Tudi v letu 2022 bomo izvajali zimovanja, letovanja in zdravstvena letovanja ter omogočali tudi druge dejavnosti za kakovostno
preživljanje prostega časa otrok .
Za izvedbo letovanj si bomo prizadevali pridobiti čim več donacijskih in sponzorskih sredstev.
Prijavili se bomo na interni razpis za letovanje otrok iz socialno ogroženih družin (sredstva Pomežik soncu), letovanje otrok s
posebnimi potrebami (sredstva FIHO) in zdravstveno letovanje otrok s posebnimi potrebami iz socialno ogroženih družin
(sredstva, zbrana od prodaje gobastih krp Pomežik soncu) in pripravili poročilo o letovanjih.
Tudi na razpis ZZZS za zdravstveno letovanje bomo poslali prijavo in izpolnili vse potrebno, da bo čim več otrok lahko letovalo na
morju.
Udeležili se bomo dveh izobraževanj v organizaciji Nacionalnega odbora za prosti čas in letovanja - aprila in v jesenskem času.
Organizirali bomo tri seminarje za vzgojitelje, mentorje in prostovoljce v mesecih aprilu, maju in juniju.
V povezavi z ZPM Ljubljana Moste-Polje bomo peljali čim več otrok na zimovanje v Kranjsko goro.

3.4.PROGRAMI NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA

3.4.1. BRALNA ZNAČKA
1. V sodelovanju z Bralno značko Slovenije, ki deluje pri ZPMS – bomo pripravili letni projekt Bralna značka, obveščali šole in
javnost.
2. Vzpodbujali bomo aktivno branje v OŠ, mentorje in učence smo v našem mesečnem spletnem glasilu obveščali o novostih v
zvezi z »bralno značko«
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3. Organizirali bomo nagradni izlet »zlatih bralcev« v mesecu maju za učence Vojnika, Dobrne in Frankolovega, če
nam bo zdravstvena situacija to dopuščala.
4. Pripravili bomo poročilo o izvedenih aktivnostih za »bralno značko« .
7. Prav tako bomo pripravili program dela in smernice za tekmovanje v bralni značke za začetek šolskega leta.
8. Učenci štirih osnovnih šol bodo preko nas prejeli bralne mape in priznanja za naše osnovnošolske bralce, oz. tekmovalce za
bralno značko.

3.4.2. NATEČAJ EVROPA V ŠOLI
Natečaj Evropa v šoli (EVŠ) v šolskem letu 2021/22 bo potekal pod naslovom, ki ga bodo dogovorili na NO za Evropo šoli
predvidoma na temo pitne vode.
Nacionalna zaključna prireditev natečaja bo 10. maja v Festivalni dvorani Pionirskega doma v Ljubljani. Prireditev bo potekala v
sklopu projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno., v katerem ZPMS sodeluje kot partner, financira pa ga Ministrstvo RS za zunanje
zadeve.
Udeležili se bomo jesenskega izobraževanja za mentorje EVŠ, ki se bodo vključili v natečaj 20202021. Temo za šolsko leto
2021/2022 bo poleti izbral Nacionalni odbor Evropa v šoli.
Pripravili bomo zbornik z regijskim pregledom nagrajencev 2021/2022, ki jo bomo poslali vsem osnovnim in srednjim šolam.

3.4.3. DELAVNICE ZA MLADE
Organizirali bomo vsak mesec 1-2 delavnici za mlade z različnih področij in upoštevali lanske izkušnje, katere
delavnice so bile bolj obiskane.

3.4.4. USTVARJALNE DELAVNICE IN TABORI ZA NADARJENE UČENCE
Izpeljali bomo LITERARNO DELAVNICO Z ZBORNIKOM, ki bo potekala na Starem gradu v okviru projekta POLETJE V CELJU v
začetku junija..
Organizirali bomo slikarsko delavnico MOTIVI CELJA za nadarjene osnovnošolce, ki bo kot vsako leto potekala v tednu otroka,
letos med 7. in 14. oktobrom .
Povabili bomo učence osnovnih šol, ki imajo poseben interes do likovne umetnosti
3.4.5 MLADI RAZISKOVALCI ZGODOVINE
Program Mladi raziskovalci zgodovine je s svojim delom začel že leta 1969; v šolskem letu 2021/2022 tako poteka 52. leto
kontinuiranega usposabljanja mladine v raziskovanju lokalne preteklosti, ki ga pod okriljem ZPMS strokovno vodi Komisija za delo
zgodovinskih krožkov (Komisija) na osnovnih šolah po vsej Sloveniji.
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Poskusili bomo vzpodbuditi udeležbo celjskih šol v programu.

4 . PROJEKTI IN PRIJAVE NA RAZPISE
Tudi v letu 2022 bomo svoje redne programe dopolnjevali z izvajanjem tekočih projektov, se vključevali v nove projekte in
pripravljali prijave na različne domače in mednarodne razpise.

4.1 PROJEKTI V TEKU IN NOVI PROJEKTI
V letu 2022 bomo pripravili vse tri občinske razpise – za mladinske dejavnosti, kulturo in socialo.
Prijavili se bomo na razpis ZZZS za zdravstveno letovanje otrok v letu 2022 v Savudriji.
V letošnjem letu smo s projektnimi partnerji dobili razpis Erasmus* za Eco meeting 2020, ki ga zaradi epidemije nismo mogli
izpeljati in ga bomo uresničili v letu 2022.

4.2 PRIJAVE NA RAZPISE
Spremljali bomo objave domačih in mednarodnih razpisov ter se glede na ustreznost razpisov nanje tudi prijavljali. Zagotovo pa
se bomo prijavili na naslednje razpise:
Pomežik soncu , FIHO ,
Zavarovalnica Triglav - Razpis za dodelitev sponzorskih in donatorskih sredstev

4.

ODNOSI Z JAVNOSTMI

V letu 2022 bomo še naprej skozi vse leto obveščali javnost, sodelovanje z mediji bomo še okrepili. Intenzivno bomo delali na
pridobivanju novih sponzorjev in donatorjev ter na ohranjanju že obstoječih.
Na spletni strani mdpm-celje.si bomo zagotavljali ažurne informacije o nas, našem delu.
Sodelovali bomo s projektom "Povezani prijatelji" in bomo vzpostavili internet, ki bo namenjen prenosu ključnih informacij in
gradiv.
Komunikacija na socialnem omrežju Facebook bo namenjena predvsem obveščanju, izobraževanju in promociji.
Vsak mesec bomo pripravili SPLETNO GLASILO (10 številk), s katerimi bomo vse, ki jih zanima naša dejavnost, sproti seznanjali z
aktualnimi zadevami.

6. VODENJE IN ORGANIZACIJA NALOG S PODROČJA DELOVANJA MDPM CELJE
MDPM CELJE nima zagotovljenih sredstev iz lokalnih skupnosti. Sredstva za delovanje in aktivnosti . pridobivamo samo z razpisi
in minimalnimi sredstvi iz občin Dobrna in Vojnik.
Donacije pravnih in fizičnih oseb so namenjena izključno socialni dejavnosti – letovanjem, zimovanjem .
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Investicij si ne moremo privoščiti.
Naše delo temelji na prostovoljstvu, zato bomo v letu 2022 posebno pozornost posvetili pridobivanju prostovoljk in
prostovoljcev, ki bodo s svojim delom prispevali k dvigu kakovosti in aktualnosti programov.
Okrepili bomo sodelovanje naše organizacije z drugimi nevladnimi organizacijami v Sloveniji in v Evropi.. Aktivno se bomo
vključevali v oblike medsebojnega povezovanja NVO v Sloveniji ter skupnega delovanja za vzpostavitev ustreznejših pogojev
delovanja nevladnega sektorja v naši družbi. Sodelovali bomo na skupnih promocijskih dejavnostih, ki jih organizirajo Združenje
za prostovoljstvo pri Slovenski filantropiji, CNVOS in druge organizacije ter promovirali naše aktivnosti v okviru Tedna
prostovoljstva, Festivala prostovoljstva in drugih dogodkov tako v Sloveniji.

6.2. ZAPOSLENI
Na MDPM Celje vodimo društvo prostovoljci. Tudi predsednica je prostovoljka, ki ob pomoči ostalih opravlja vse delo.
V okviru delovnih obveznosti se bomo še naprej udeleževali različnih izobraževanj in nadgrajevali svoja znanja in kompetence.
Načrtujemo udeležbo na izobraževanjih o naslednjih tematikah:
- kako navdušiti sponzorja ali donatorja,
- varstvo osebnih podatkov,
- nadaljevalni računalniški tečaji za določene programe.

8. ZAKLJUČEK
V ta načrt smo zapisali naloge, za katere vemo, da jih lahko ob pričakovanih pogojih tudi uresničimo, zavedamo pa se, da bodo
konkretne razmere zahtevale še dodatne aktivnosti, ki jih sedaj ni mogoče predvideti. Program dela za leto 2022 bomo
dopolnjevali s konkretnimi aktivnostmi v povezavi s cilji posameznih programskih in drugih delovnih področij.
S svojo dejavnostjo in poslovanjem bomo ohranili zaupanje naših uporabnikov, financerjev, donatorjev in javnosti.
Pri programu dela in poročilu sta nam bila v veliko pomoč program in poročilo ZPMS.

Pripravila: Dragica Poznič
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VRTNARSKA DELAVNICA

V sredo, 29.9., bo v prostorih MDPM Celje in na dvorišču ob 10.00 uri VRTNARSKA DELAVNICA,
kjer so otroci in mladostniki spoznali zanimive rastlinice, se naučili rokovati z njimi in iz njih bodo lahko
s pomočjo našega strokovnjaka s področja hortikulture zasadili mini nasadek, ki so si ga lahko odnesli tudi domov.
Delavnica bo številčno omejena. Upoštevali bomo vsa priporočila NIJZ

za druženje, nošenje mask, oddaljenost in razkuževanje.
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UČNE TEŽAVE MLADIH

V sredo, 8.9., je bila v prostorih MDPM Celje ob 16.00 uri delavnica UČNE TEŽAVE OTROK,
ki so se je udeležili 4 otroci s starši, ki smo jih posebej povabili na delavnico. Upoštevali smo vsa priporočila NIJZ
za omejeno druženje, nošenje mask, oddaljenost in razkuževanje.
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DELAVNICA
MALI KUHAR – KUHARICA

bo potekala 22.9. b 16.00 uri . Otroci bodo aktivno sodelovali ob pomoči naše mentorice pri pripravljanju

enostavnih jedi.
Upoštevali bomo vsa priporočila NIJZ
za omejeno druženje, nošenje mask, oddaljenost in razkuževanje.
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POMOČ DRUŽINAM
(27. člen Konvencije o otrokovih pravicah)
Želimo zmanjševati socialno izključenost otrok in družin na področju cele države. V okviru programa so razvite različne
oblike materialne, finančne in moralne pomoči najbolj prizadetim, od brezplačne učne pomoči do štipendij nadarjenim
otrokom.
Na Zvezo prijateljev mladine Slovenije se obrača vse več družin z otroki, ki živijo v izjemni socialni stiski.
Prosijo za plačilo položnic za najemnino stanovanja, za ogrevanje, za elektriko, za oskrbo otrok in seveda za hrano. O
zbranih humanitarnih sredstvih odloča Komisija za socialno humanitarna vprašanje.

Kriteriji za dodelitev pomoči:
Pomoč se razporeja na podlagi predlogov, ki jih posredujejo prostovoljke in prostovoljci ZPMS.

Namenjena je neposredno otroku recimo za letovanje, šolsko malico, pomoč pri izobraževanju, nakupih učbenikov, vse
več pa je primerov, ko otroci potrebujejo denar za osnovno preživetje (hrana, obleka, obutev).
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ZA OKTOBER
NAPOVEDUJEMO :

TEDEN OTROKA 2021

Teden otroka bo potekal od 4. – 10. oktobra na temo » RAZIGRAN UŽIVAJ DAN«
Teden otroka je projekt ZPMS, ki se začne vsak prvi ponedeljek v mesecu oktobru in traja 7 dni. Temelji na
obeleževanju Svetovnega dneva otroka, ki ga je leta 1956 priznala Generalna skupščina Združenih narodov,
Mednarodna zveza za varstvo otrok in Mednarodni fond za pomoč otrokom Unicef pa sta od leta 1957 skrbela za
obeleževanje tega dne.
Ponedeljek, 4.10. DAN OTROKA
– VIDEO POSLANICA OTROKOM OB TEDNU OTROKA POSLANICA - Z ZNANIMI SLOVENCI
11.00 – 12.00 in
16.00 – 18.00 , prostori MDPM Celje - odprta vrata MDPM Celje – obiski učencev OŠ, vrtcev,
ogled razstav, seznanitev z dejavnostmi
Torek, 5.10.
10.0 – prostori MDPM Celje , delavnica Mali kuhar-kuharica
15.30 – Po poteh skritih zakladov – sprehod, iskanje zakladov
Sreda, 6.10.
10.00 – 13.30 – Slikarska kolonija – Motivi Celja in okolice –
tema » RAZIGRAN UŽIVAJ DAN« pod vodstvom slikarke Andreje Džakušić
Četrtek, 7.10.
10.00 - prostori MDPM - šahovski turnir
Petek, 8.10.
8.30 – SLG CELJE – Pogled v zaodrje in predstavitev gledališke maske
16.00 uri - otvoritev razstave slik slikarske kolonije Motivi Celja in podelitev priznanj.
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Informacije pripravila :
Dragica Poznič, MDPM Celje
Poslano : 750 izvodov

Izdaja :
Medobčinsko Društvo
Prijateljev Mladine
Celje
Kidričeva 3 – 3000 Celje, Tel : 03 4909180,
e-mail : mzpm1@siol.net, www.mdpm-celje.si

