MDPM CELJE
Letovanja (kolonije): SAVUDRIJA 2019
KRATKO ZAKLJUČNO POROČILO
V okviru letošnjih letovanj (kolonij) MDPM Celje smo izvedli tri izmene:

1. IZMENA, 6. – 16. julija 2019
DOM (Hostel ˝Mladež˝) ZAVODA ZA REKREACIJO IN LETOVANJE OTROK LJUBLJANA v
Savudriji
Letovanja se je udeležilo 47 otrok in mladostnikov od 7. – 15. leta starosti (iz: Celja in
okolice, Dobrne, Nove Cerkve, Štor, Zreč, Ljubečne, Šentjurja, Šmarja pri Jelšah, Rečice ob
Savinji, Mozirja) v okviru programa ˝Pomežik soncu˝, Fiho, letovanje socialno ogroženih
otrok s posebnimi potrebami in drugih programov, ki so bili razdeljeni v 4 skupine s prav
toliko vzgojitelji (vodniki skupin).
Otroci so bivali v lepo urejen domu s sobami od 4. – 8. ležišči, s kopalnico in WC v sobi. Vsi
smo bili v enem traktu, s skupno jedilnico, 5 obroki (delno samopostrežni zajtrk, dopoldanska
malica na plaži /v posebnih košarah: soka ali voda, sadje/, kosilo s delno samopostrežnim
solatnim bifejem in strežbo obrokov za mizo, popoldanska malica na plaži /v posebnih
košarah: soka ali voda, jogurt ali pecivo ali sadje/ ter večerja z delno samopostrežnim
solatnim bifejem in strežbo obrokov za mizo).
Primarna zdravstvena oskrba je bila v domu s stalno prisotno medicinsko sestro, zdravnikom
in ambulanto, ostale zdravstvene težave na sekundarni ravni pa smo reševali v Izoli.
Program letovanja je potekal po naslednjih dnevnih sklopih aktivnosti:
Redno dopoldansko in popoldansko kopanje
(v skladu z vremenskimi prilikami) v zalivu imenovanem Ravna dolina (ali ˝slovenska plaža˝) z
betonsko in prodnato ali skalnato plažo ter plitvino z mivko v vodi, na dveh koncih tuš na
plaži, z uporabo kanujev po razporedu.
V domu je bila organizirana šola plavanja, ki so jo izvajali športni animatorji doma.
Prostočasne aktivnosti:
- redna JUTRANJA TELOVADBA za vse in pred tem fakultativni jutranji tek;
- RAZNE DELAVNICE, naše otroke smo vključevali s skupno organiziran program v domu, ki so
jih vodili animatorji doma pa tudi nekateri vzgojitelji in letujočih skupin (iz naše skupine
smo imeli gledališko delavnico, ki jo je vodil pedagoški vodja, sicer pa so bile še razne
ustvarjalne delavnice, športne in druge igre, delavnica tolkal, debatna delavnica …) in sicer
v času popoldanskega počitka po kosilu in do odhoda na popoldansko kopanje;
- ŠPORTNE AKTIVNOSTI na igriščih pred domom;
- VSAKODNEVNI VEČERNI PROGRAM, ki ga je pripravljal animatorki team s p. v.,
pomočnikom p. v. in športnim animatorjem doma (razne igre, kvizi … ter discom);
- Z doplačilom: IZLET Z AVTOBUSI V POPOLDANSKO-VEČERNI UMAG (ki smo se ga udeležili)

ter GLASS BOAT (se nismo udeležili).
Letovanje je potekalo po začrtanem programu, skupina je bila zelo težavna (kar nekaj,
predvsem pa eden od večjih fantov, so bili vzgojno zelo problematični), zato je bilo delo
vzgojiteljev zahtevno in jim je potrebno dati vse priznanje, saj so se vsi maksimalno
angažirali, bili zelo kooperativni, vse težave smo sproti uspešno reševali:
Redno smo se dobivali na sestankih:
- vsako jutro po skupni koordinaciji vodij vseh skupin v domu z vodstvom doma, kjer smo
dorekli dnevni program aktivnosti in skupne zadeve skupin ter reševali skupne probleme v
domu ter
- na večernih sestankih po tem, ko so otroci legli k počitku.
Sodelovanje z vodstvom doma je bilo dobro, razumevajoče in kooperativno, vsakodnevno
sproti, tako na sestankih, kot izven njih, z ažurno odzivnostjo (npr.: zdravstvene težave,
dijetne zahteve ipd.) ter razumevajočim reševanjem težav in želja, za kar gre ZRLO Ljubljana
zahvala in priznanje!
2. IZMENA, 16. – 26. julija 2019
KAMP ZA OTROKE IN MLADINO ˝VELI JOŽE˝ ZAGREBŠKEGA HOLDINGA ˝VLADIMIR
NAZOR˝ v Savudriji
Letovanja se je udeležilo 50 otrok in mladostnikov od 7. – 16. leta starosti, v okviru
zdravstvenega letovanja in drugih programov iz Zgornje Savinjske doline (Mozirje, Nazarje,
Ljubno) ter Šentjur, Zreče, ki so bili razdeljeni v 5 skupin s prav toliko vzgojitelji (vodniki
skupin.
Kot običajno, smo bili nastanjeni v lesenih hiškah – brunaricah, ki so v dveh sklenjenih krogih
v kampu, vsaka od hišk je pregrajena na polovico, tako da sta v njej dve ločeni sobi, vsaka s
svojim vhodom s skupnim zunanjim predprostorom z nadstreškom. V vsaki sobi je 7 – 8 ležišč
ter električna razsvetljava. Sanitarije, tuši in umivalnice pa so na skupnih sanitarnih vozliščih,
kot je to običajno v kampih. Skupna jedilnica s kuhinjo je v za ta posebnem objektu, kjer smo
imeli odrejeno mesto in dogovorjeni čas za prihod na posamezne obroke, ti so bili štirje:
samopostrežni zajtrk, kosilo in večerjo s samopostrežnim solatnim bifejem in popoldanska
malica (običajno sadje ali jogurt ali puding ipd.) pa sta dežurna prinesla iz kuhinje do hišk,
kjer smo prebivali.
Primarna zdravstvena oskrba je bila v kampu s stalno prisotnima dvema medicinskima
tehnikoma in ambulanto pri recepciji, ostale zdravstvene težave na sekundarni ravni pa smo
po potrebi reševali v Izoli.
Program letovanja je potekal po naslednjih dnevnih sklopih aktivnosti:
Redno dopoldansko in popoldansko kopanje
(v skladu z vremenskimi prilikami) na prodnato – skalnati glavni plaži kampa, s tušem,
nekajkrat tudi v zalivu imenovanem Ravna dolina (ali ˝slovenska plaža˝) z betonsko in
prodnato ali skalnato plažo ter plitvino z mivko v vodi in tušem na plaži.
V kampu je bila organizirana šola plavanja, ki so jo vodili animatorji kampa.

Prostočasne aktivnosti:
- redna JUTRANJA TELOVADBA za vse in pred tem fakultativni jutranji tek;
- vrsta ŠPORTNIH AKTIVNOSTI pa katerih je kamp Veli Jože še posebej poznan, ki so potekale
v prijateljskih tekmah med posameznimi skupinami v kampu ter v okviru programa
vsakoletne SAVUDRIJSKE OLIMPIADE (nogomet, odbojka, odbojka na mivki, košarka,
namizni tenis, pikado, plavanje, tek, štafeta, poligon), ki so se odvijale v dopoldanskem,
popoldanskem in večernem terminu, v te programe pa so vključujejo tudi tuje skupine, ki
letujejo v kampu: Francozi, Rusi, Hrvatje, Nemci, letos tudi Američani in seveda mi;
- fakultativno najem vodnih igral in pedolina po posameznih skupinah (ob spremstvu
vzgojitelja);
- AKTIVNOSTI V KROGU PRED HIŠKAMI, ki smo jih izvajali sami, v glavnem med
popoldanskim počitkom, po popoldanskem kopanju ipd.: ustvarjanje – risanje, namizni
tenis, badminton, žoge, karte, domino in druge družabne igre …
- MEDNARODNO DRUŽENJE z udeleženci skupin iz drugih držav, ki so bivali v hiškah v našem
ali drugih krogih: največ ob izvajanju športnih aktivnosti, na plaži, v jedilnici, v prostem
času, predvsem pa vsak večer v skupnem programu in discu;
- VEČERNE AKTIVNOSTI:
. redne večerne skupne prireditve na štadionu, z animacijskimi programi, ki so jih pripravili
in vodili animatorji kampa: družabne igre, poligoni, igre brez meja, plesne igre …,
. predstavitveni večeri posameznih skupin iz posameznih držav, skupina za to pripravi tudi
poseben krajši predstavitveni program!;
. pomemben del večernih programov pa je tudi podelitev olimpijskih medalj (zlata, srebrna
in bronasta) za posamezne športne discipline v času trajanja Savudrijske olimpiade, z
DVIGOM ZASTAV ter IGRARNJEM HIMNE ZMAGOVALCU,
. posebno mesto pri večernih prireditvah pa pomeni tudi vsakoletna slavnostna otvoritev
Savudrijske olimpiade, z DEFILEJEM, NOŠENJEM NAPISA IN ZASTAVE države udeleženke,
POSEBNEM OTVORITVENEM PROGRAMU, ki ponazarja posamezne kontinente (del
programa izvedemo tudi mi!) DVIGOM OLIMPIJSKE ZASTAVE in ZASTAVE DRŽAVE
ORGANIZATORJA in IGRANJEM NJIHOVE HIMNE ter PRIŽIGOM OLIMPIJSKEGA
OGNJA;
. ter vsak večer po končanem skupnem programu disco na štadionu, do 23. ure.
Letovanje je potekalo po začrtanem programu, skupina je bila izjemna, redko naletiš na
takšno skupino in si jo lahko samo želiš!, zato je bilo delo vzgojiteljev še posebej sproščeno v
zadovoljstvo vseh, potrebno jim je dati za to, da so ustvarili in nagradili to vzdušje vso
priznanje, saj so se vsi maksimalno angažirali, bili zelo kooperativni, vse težave smo sproti
uspešno reševali:
Redno smo se dobivali na sestankih:
- vsako jutro po skupni koordinaciji vodij vseh skupin z animatorji in vodstvom kampa, ki smo
izvajali skupni program v kampu, kjer smo dorekli dnevni program aktivnosti, še posebej v
času olimpijade in skupne aktualnosti skupin ter reševali skupne probleme in vprašanja v
kampu ter
- na večernih pogovorih z vzgojitelji, po tem, ko so otroci legli k počitku.

3. IZMENA, 26. julija – 5. avgusta 2019
KAMP ZA OTROKE IN MLADINO ˝VELI JOŽE˝ ZAGREBŠKEGA HOLDINGA ˝VLADIMIR
NAZOR˝ v Savudriji
Letovanja se je udeležilo 45 otrok in mladostnikov od 7. – 17. leta starosti, v okviru
zdravstvenega letovanja in drugih programov iz: Zgornje Savinjske doline (Mozirje, Ljubno ob
Savinji, Rečica ob Savinji, Gornji Grad, Bočna Luče, Solčava, Robanov kot) ter Celje, Dobrna,
Štore, ki so bili razdeljeni v 4 skupine s prav toliko vzgojitelji (vodniki skupin).
V nadaljevanju isto, kot pri 2. skupini!
Tudi to letovanje je potekalo po začrtanem programu, skupina je bila povprečna (nekaj
drobnih posameznih ekcesov), tudi v tej skupini so bili vsi vzgojitelji kooperativni in so se
maksimalno potrudili, tako pri izvedbi programov, kot pri delu z otroki in so prav tako kot pri
prejšnjih skupinah, delovali sproščeno in odgovorno, za kar jim gre vse priznanje!
Vzgojiteljski team je deloval po enakem principu in razporedu, kot pri 2. skupini.
Za vse tri skupine smo za neplavalce organizirali plavalne tečaje. Tako splavalo v vseh
skupinah od 16 neplavalcev 9 otrok, ostali so izgubili strah pred vodo, vendar celotne
razdalje, določene za plavalce, še niso uspeli preplavati.
Morda bi prav pri tej skupini posebej izpostavil prostorsko utesnjenost (podobno je bilo to
tudi pri 2. skupini), saj je ves naš vzgojiteljski team imel na voljo samo eno skupno sobo!, kar
naj bi bila posledica letošnje izjemne zasedenosti v kampu.
Pri obeh skupinah letovanj v Kampu Veli Jože je potrebno še poudarit dolgoletno dobro
sodelovanje, tako z vodstvom kampa (direktor, recepcija, hišna gospodinja, čistilke, kuhinja,
zdravstveno osebje …), s katerimi smo lahko sproti in ažurno reševali vsa vprašanja ali
probleme (zdravstvene težave, dietne zahteve, namestitev ….), prav tako z ekipo animatorjev
kampa, s katerimi smo sodelovali izjemno prisrčno, kreativno in kooperativno ter na nivoju
osebnega prijateljstva, za kar gre vsem priznanje in zahvala!
Pri izvedbi letovanj so v posebno pomoč bili redni dnevni stiki s kratki sestanki z vodstvom
MDPM Celje, na relaciji predsednica in p. v. Živko Beškovnik, saj sva tako lahko obravnavala
dnevne dogodke, kot tudi planirala generalne usmeritve letovanja!
Živko Beškovnik,
pedagoški vodja

