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DELO Z MLADIMI - OKVIRNI NAČRT DEJAVNOSTI
za šol. leto 2017/18
Komisija za delo z mladimi je na sestanku, 29. 6. 2017, sprejela okvirni časovni in vsebinski načrt
za izvedbo dejavnosti v naslednjem šolskem letu.
Osrednja tema bo medgeneracijska solidarnost in sodelovanje s sloganom Gradimo družbo za vse
starosti. Pri izvedbi bomo izhajali iz načel RK (solidarnost, humanost, prostovoljnost) in jih povezali z
vzgojnoizobraževalnimi cilji (vzgoja za trajnostni razvoj, za spoštovanje in sodelovanje, odgovoren
odnos do drugih ljudi, razvijanje vedenja o pomenu kulturne dediščine).
2017/18

Dejavnosti

september

▪ Svetovni dan prve pomoči
▪ Sestanek z mentorji
▪ Mednarodni dan starejših
▪ Podelitev štipendij dijakom
▪ Likovni in literarni natečaj Ker nam je mar (kartica z risbo
in besedilom kot dodatek v prehrambene pakete)
▪ Teden solidarnosti RKS
▪ Svetovni dan boja proti odvisnosti
▪ Sestanek z mentorji ekip PP
▪ Zbiramo hrano. Lahko pomagaš?
▪ Različne prireditve in obdarovanja za otroke, starejše in
druge uporabnike storitev RK
▪ Tekmovanje ekip PP
▪ Zbiramo hrano. Lahko pomagaš?
▪ Dan za spremembe

oktober

november

december
marec
april

maj

junij
julij

Namenjeno

▪ Teden RK (8.-15. 5.)
- Zbiranje hrane (Košarica RK) in šolskih potrebščin
- Osrednja prireditev: Medgeneracijska vas (8. ali 9. 5.)
Spomin na otroštvo – igre včasih in danes (bazar)
 Brez ta star'ga mlad ne zraste (okrogla miza)
 Razglasitev naj prostovoljcev
▪ Zbiramo hrano. Lahko pomagaš?
▪ Tabor Moč humanosti
▪ Letovanje otrok na Debelem rtiču
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V – vrtci
OŠ – osnovne šole
SR – srednje šole
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Upamo, da bodo predlagane dejavnosti obogatile in nadgradile dejavnosti na šolah, zato bomo veseli,
če se nam boste pridružili.

Predsednica
Komisije za delo z mladimi
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