
PSSS!

Projekt Povezovalni, Sodelujoči, Strokovni, Slišani! ali enostavno PSSS! je povezal pet
različnih organizacij v partnerstvo z namenom boljšega povezovanja ter sodelovanja med
nami, povišanja slišanosti o našem delu, izpostavljanja raznolikosti vsebin, ki jih pokrivamo
in strokovnosti vsakega posameznega partnerja.

Izražena mnenja avtorja/ev ne predstavljajo
uradnega stališča MJU.

Pred vami je enajsti PSSS! novičnik, 
tokrat o vzgoji mladih za družbeno odgovornost, ki smo jo
organizacije v partnerstvu izvajale preko poletnih aktivnosti. 

avgust 2019, št. 11 

http://www.zavod-voluntariat.si/
http://www.nefiks.si/
https://sites.google.com/site/zpmljubljanamostepolje/
http://www.drustvospm.si/drustvo-za-razvijanje-prostovoljnega-dela-novo-mesto


MLADI SO ODKRIVALI SEBE IN DRUG DRUGEGA

Slovenska
filantropija

V hiši sredi čudovite narave v Zapotoku nad
Igom je bilo v ospredju spoznavanje samega
sebe in drug drugega. Mladi so v času
skupnega bivanja predvsem odkrivali svoje
zgodbe in prisluhnili pripovedim drugih. Z
zgodbami so spoznavali zgodovino, želje in
tabuje, osmišljali svoje izkušnje in svet okoli
sebe, ugotavljali, kako nas razlike bogatijo,
razvijali empatijo in domišljijo, reševali
težave in se učili soočati z izzivi odraščanja
in sodobne družbe.  

Med 24. julijem in 4. avgustom smo
na Slovenski filantropiji organizirali
mednarodno mladinsko izmenjavo,

poimenovano Odkrij SE(be), v
katero vsako leto vključujemo tudi

naše aktivne mlade prostovoljce.
Letos smo gostili 33 mladih in 10

voditeljev iz Slovenije, Velike
Britanije, Hrvaške in Nemčije.

Namen izmenjave je bil spodbuditi
neformalno učenje, medkulturno

sodelovanje, medvrstniško učenje
in usvajanje socialnih veščin.

Slovenska filantropija mladinske tabore
izvaja z namenom, da mladim ponudi

izkušnjo medkulturnega sodelovanja,  jih
senzibilizira za drugačnost ter spodbudi, da

tudi sami postanejo akterji odprte in
solidarne družbe.

Sodelovali so v delavnicah z raznolikimi vsebinami –
od kompetenc, načrtovanja prihodnosti, športnih

aktivnosti na prostem, ob večerih pa so predstavljali
kulture, iz katerih prihajajo, in sicer s pomočjo

tradicionalnih plesov, iger, glasbe in hrane. 



SLADKE POLETNE IZMENJAVE IN TABORI Z
DRUŽBENO NOTO

Zavod
Voluntariat

Poletje 2019 je minilo v znamenju mednarodnih
SCI prostovoljskih taborov in mladinske
izmenjave Sladki greh, ki se je odvila avgusta.

Prostovoljci  so na taborih
pomagali izvajati delavnice in

aktivnosti za otroke, obnavljali
okolico na športnih površinah v

Ljubljani in se še bodo umetniško
udejstvovali na festivalu v Kranju.
Udeleženci mladinske izmenjave
pa so se učili o industriji kakava,

spoznavali Maribor in izpeljali mini
osveščevalno akcijo v mestnem

središču. 

Seveda so naši prostovoljci šli tudi pomagat čez mejo v države po vsej
Evropi. Kljub visokim temperaturam in muhastemu vremenu so prostovoljci
polni elana in željni novih izkušenj. Bravo! 

http://www.zavod-voluntariat.si/


Zavod
Nefiks

Med 15. in 19. 7. 2019 smo se s španskimi jezikovnimi klubi odpravili na slovensko obalo, kjer smo
skupaj z Javijem in Davidom, ESE prostovoljcema iz Španije, organizirali španski jezikovni tabor,
ob tem pa spoznavali tudi špansko kulturo in krepili  občutek mladih za družbeno odgovornost.

JEZIKOVNI TABOR

Za konec pa smo si skupaj s sporočili, ki
smo jih pustili drug drugemu na rumenih
listih papirja, izmenjali naše avtograme, ki
nam bodo služili kot razglednice in lep
spomin na naše špansko druženje.

Še vedno pa se lahko udeležite naših jezikovnih
programov (klik za informacije in prijavo): 

V prostorih Mladinskega EPI
centra smo obogatili naš besedni
zaklad, spoznavali špansko glasbo, se
preizkusili v pripravi
tradicionalnih španskih jedi ter obujali
spomine na naše prve stike s španskim
jezikom in kulturo. Ponavadi so
le-te predstavljale španske telenovele,
ki so se v popoldanskih urah vrtele na
naših TV zaslonih. Nismo si pa želeli
samo “razpravljati” o tem, kaj mora
imeti vsaka dobra telenovela, ampak
smo hoteli pridobljeno znanje
španščine tudi uporabiti. 

Zato smo napisali lastne telenovele in jih posneli s pomočjo mobilnih telefonov. Pri tem je med
drugim nastala telenovela 'Gatitas'. Ob pomoči mednarodnih prostovoljcev smo spoznavali, kako
smo lahko tudi sami družbeno odgovorni.

- Nemških jezikovnih dni v Beli krajini: 26. 8. - 28. 8. 

 - Španskega tabora na Gorenjskem: 23. 8. - 25. 8. 

https://app.nefiks.si/activity/1260
https://app.nefiks.si/activity/1261
https://app.nefiks.si/activity/1260


ZPM Ljubljana
Moste-Polje

Počitnic bo kmalu konec, poletje pri nas pa je bilo
kot vsako leto precej pestro. Z otroki smo se
udeleževali različnih športnih aktivnosti, letovanj v
Zambratiji, počitniškega varstva v Ljubljani,
angleških počitnic v Kranjski Gori, programiranja z
zavodom Vsak, varne vožnje z AMZS in podobno.

VSI RAZLIČNI, VSI ENAKI!

Vsako leto se nam pridružijo učitelji in
vzgojitelji iz tujine (Avstralija,
Nizozemska, Norveška, Češka,
Slovaška, Finska, Španija, Francija…),
ki z otroki govorijo angleško. 

Glede na to, da so vzgojitelji mešana ekipa (nekateri
iz Slovenije in nekateri iz tujine) pa se otroci in mladi
učijo tudi različnosti in sprejemanja drugačnosti.
Najlepše je opazovati otroke in mlade, ki z drobnimi
koraki razvijajo svojo samozavest in se spoznavajo z
novimi izzivi in izkušnjami. Hkrati pa nezavedno
postajajo družbeno odgovorni in se navajajo živeti v
skupnosti.

Zelo zanimiv program se vsako leto odvija v
Kranjski Gori na Razgibanih angleških počitnicah.

Otroci in mladi se tako iz dneva v dan navajajo na
pogovorno angleščino. Nekateri na ta način premagajo
strah pred tujim jezikom, nekateri se naučijo nekaj novih
besed in stavkov, predvsem pa gre za vajo in trening
angleškega jezika.

https://www.zpmmoste.net/activities/
https://www.zpmmoste.net/activities/
https://www.zpmmoste.net/activities/
https://www.zpmmoste.net/pocitnice/razgibane-angleske-pocitnice/
https://www.zpmmoste.net/activities/


Društvo za razvijanje
prostovoljnega dela

Novo mesto
Naša družba bo v prihodnje solidarna in sprejemajoča toliko, kolikor bomo poskrbeli, da bodo
solidarni in sprejemajoči mladi, ki so naša prihodnost. Zato se nam v društvu zdi delo z mladimi in za
mlade izrednega pomena.

VZGOJA ZA DRUŽBENO
ODGOVORNOST

Letos smo sodelovali na 21 mladinskih
izmenjavah in usposabljanjih v okviru

programa Erasmus+ Key Action 1, na
izmenjave v evropske države pa smo poslali 89

mladih in mladinskih delavcev. Mladi se na
izmenjavah srečujejo s temami, kot so aktivno
državljanstvo, človekove pravice, medkulturni

dialog, migracije, strpnost, enakost spolov,
nediskriminacija, ipd. Ko se vrnejo domov,
lahko te vrednote širijo tudi med vrstnike v

svojem lokalnem okolju in krepijo družbeno
odgovornost.

V okviru našega festivala, ki temelji na ideji, da
pripadnikom različnih kultur, ki živijo med
nami, daje priložnost, da predstavijo svojo
kulturo, je posebna pozornost namenjena
otrokom in mladim, za katere potekajo
predstave v okviru Mini tedna kultur, ki se jih je
letos udeležilo preko 1000 mladih. Mladi lahko
tako na sproščen način spoznajo, kako
prijetno je, ko skupaj sobivajo različne kulture.

Ustvarjalne delavnice, ki jih organiziramo med
poletnimi počitnicami, dajejo odlično priložnost, da so

vsi otroci lahko v ustvarjalnosti in igri zares le otroci,
brez razlik in različnih predznakov. Na delavnicah se

tako sproščeno družijo otroci večinskega prebivalstva,
otroci priseljencev, romski otroci, itd. Delavnice so

priložnost za nova prijateljstva in preseganje
predsodkov skozi osebni stik. Letos se je ustvarjalnih

delavnic udeležilo kar 2202 otrok.

Mladinske izmenjave

Festival Teden kultur

Ustvarjalne delavnice Otroški svet


