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Otroci rastejo s tehnologijo in so dovzetni za učenje, še posebej, če je hkrati zabavno. Dovolite, da 
strokovnjaki društva Čarunalnik vaše učence opremijo z znanjem, potrebnim v 21. stoletju, in da jim robotiko 
približajo z najbolj popularnimi kockami na svetu! Društvo Čarunalnik v sodelovanju s Razvojnim centrom 
Novo mesto izvaja delavnice Robotki in zabavno programiranje, saj verjamejo, da so tovrstna znanja 
pomembna za uspešno karierno pot.

Na področju Industrije 4.0 primanjkuje ustrezno izobraženega kadra, zato želijo že pri osnovnošolcih 
spodbuditi zanimanje za potrebna znanja in jim omogočiti izkušnje tako iz robotike in tehnike kot tudi 
računalništva. 

Delavnice so namenjene mlajšim (od 2. do 5. razreda) in starejšim (od 6. do 9. razreda). Mlajša skupina 
pri delu uporablja izobraževalne komplete Lego Wedo 2.0 in programira v programskem okolju Scratch, 
starejša pa ustvarja s kompleti Lego Spike ter programira v okolju Scratch ali Python. Poleg tega bodo v 
sklopu spoznavanja interneta stvari (IoT) uporabljali še mini računalnike microbit ter različne senzorje. 
Zabavno in poučno!

Društvo Čarunalnik je bilo ustanovljeno leta 2012 z namenom povečevanja računalniške pismenosti 
na Dolenjskem in okolici ter osveščanjem o napredni rabi računalništva in sodobnih tehnologij. Več 
informacij tudi: http://carunalnik.si

KAJ: delavnica Robotki in zabavno programiranje

 od 2. do 5. razreda in/ali od 6. do 9. razredaKOMU:

 2 šolski uri v prostorih šoleKAKO:

 10 €/učenca  oz. po dogovoruCENA: *

 Marko Rudolf ,KONTAKT: (041 278 319)
info@carunalnik.org crri@rc-nm.si in/ali 

Društvo Čarunalnik

IZVAJALEC 

INFO

Robotki in zabavno programiranje

* Subvencionirana cena za območje   
  Mestne občine Novo mesto in občin 
  Trebnje, Črnomelj in Metlika

pred vami je prvi, a zagotovo ne zadnji nevladniški 
katalog za osnovne šole Delavnice navdiha 2021/22. 
V njem lokalna društva in zavodi učencem in 
učenkam vaše šole nudijo svoje bogate izkušnje in 
znanja s področij filma, sodobnih tehnologij, varstva 
okolja, skrbi za živali, človekovih pravic… Zavedamo 
se, da so omenjene teme zagotovo del šolskega 
kurikuluma, a se hkrati lahko strinjamo, da so znanja, 
podana »iz prve roke« in obogatena z osebnim stikom 
z gosti, odlična popestritev in nadgradnja šolskega 
vsakdana.

Če ponazorimo s primerom: marsikomu je nelagodno 
ob pogledu na osebo na invalidskem vozičku, hkrati 
pa trepetamo za varnost otrok in jih nenehno 
opozarjamo pred nevarnostmi vsakdana. Na šolo 
povabite vrhunske športnike in umetnice domačega 
Društva paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in 
Posavja, ki bodo vaše učence skozi osebne pripovedi 
ne le opozorili na nevarnosti vožnje z motorji , ampak 
jim pokazali, kako odlično lahko igraš košarko na 
vozičku ali ustvariš sliko zgolj z usti. Poučno, zabavno 
in vsekakor nepozabno!

Enako velja za ostale vsebine, ki jih zajema katalog za 
šolsko leto 2021/22. Lokalna društva namreč niso 
zgolj tista, ki v domačem okolju skrbijo za kulturno in 
športno dogajanje ali združujejo ljudi s podobnimi 
interesi, ampak so »žive knjižnice«, ki bodo učence 
popeljale na nepozaben orientacijski ali zgodovinski 
pohod, jim neposredno odgovarjale na vsa vprašanja 
in jih s svojimi anekdotami navdušile.

Izvajalci ponujenih vsebin se bodo prilagodili številu 
in starostnim skupinam otrok ter vašim željam, zato 
jih pokličite ali jim pišite. S tem, ko jim boste odprli 
vrata vaše ustanove, boste prispevali k še bolj 
odprtim glavam mladih in bolj povezani skupnosti 
navdiha.

Mirjana Martinović,
Regijski NVO center – stičišče nevladnih organizacij JV Slovenije

Spoštovani,
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So vaši učenci že kdaj omenili film Harry Potter ali Košarkar naj bo? Zagotovo! Omogočite jim, da 
spoznajo čaroben svet snemanja filmov iz prve roke. Učenci zadnje triade devetletke bodo preživeli 
dve šolski uri s filmskim režiserjem Borisom Petkovičem, ki jim bo predstavil proces nastajanja filma in 
delo režiserja, kar bo podkrepil s primeri iz svojih filmov ter odgovoril na vsa vprašanja, povezana s 
skrivnostmi in dogajanjem v zakulisju filmskega ustvarjanja.

Učenci se bodo seznanili s tandemom scenarist:režiser (kaj dela eden in kaj drugi in kako sta 
povezana), kako igralec gradi lik (njegov karakter, kako poleg igre igralca na dovršenost lika vplivata 
tudi maska in kostum) in s scenografijo (izbira lokacije in obdelava lokacij skupaj tvorita vizualno 
podobo filma, kar bo režiser pokazal s primerom iz filma Utrip ljubezni). Spoznali bodo, kako poteka 
snemanje (kaj je delo režiserja na setu, kaj so nepredvidljive okoliščine (vreme, kontinuiteta, 
poškodbe), kaj sta skica in izvedba ter kateri so pripomočki na primerih s snemanja Ene žlahtne 
štorije) in kaj je post-produkcija (montaža, filmska glasba, obdelava slike ter zvoka; primer iz filma 
Košarkar naj bo!).

Društvo slovenskih režiserjev (DSR) povezuje slovenske režiserke in režiserje s področja 
avdiovizualnega ustvarjanja, njihov član pa je tudi priznani domači režiser Boris Petkovič, ki je 
med drugim režiral s tremi zlatimi rolami nagrajeni mladinski film Košarkar naj bo! Več tudi 
https://www.dsr.si/ https://bsf.si/sl/ime/boris-petkovic/. in 

KAJ: Filmski dan z Borisom Petkovičem
 od 7. do 9. razredaKOMU:
 2 šolski uri v prostorih šoleKAKO:
 250 €/delavnicoCENA:

 Društvo slovenskih režiserjev KONTAKT: (01 23 55 779), info@dsr.si 

Društvo slovenskih režiserjev

IZVAJALEC 

INFO

Filmski dan z režiserjem 
Borisom Petkovičem

32

Ali otroci danes poznajo gozdne drevesne vrste, so že kdaj videli naravno posebnost, udorno jamo-
koliševko, se sprehodili skozi ruševine nekdanjega gradu, opazovali roški gozd in podzemno jamo 
Jazbina, prisluhnili izviru Temenice …? Našteli smo le nekaj zanimivosti, ki jih zajema pravljičnih sedem 
gozdnih učnih poti na območju Dolenjske. 

Poti, kot so Planina-Mirna gora, Zaplaške stezice, Luknja, Rožek, Stari grad, Ajdovček in Grički kal, 
skupaj z Zavodom za gozdove soupravlja Društvo inženirjev in tehnikov gozdarstva Novo mesto. 
Njihovi izkušeni in polni znanja prostovoljci bodo vaše učence in učenke z veseljem popeljali po izbrani 
poti, jih poleg tega naučili še gozdnega bontona in se zagotovo domislili še kakšnega presenečenja. 

Nadvse primerna aktivnost za kakšen športni ali naravoslovni dan, ko se lahko pobližje seznanijo z 
naravnim bogastvom naših gozdov, njihovimi prostranostmi in za ljudi nepogrešljivimi viri dobrin, 
rastlinjem in živalstvom, ki živi v njih.

Društvo inženirjev in tehnikov gozdarstva Novo mesto gozdne učne poti 
podrobneje predstavlja tudi na spletni povezavi: 
http://www.zgs.si/obmocne_enote/novo_mesto/gozdne_ucne_poti/index.html

KAJ: pohod po izbrani gozdni učni poti Jaz pa pojdem…
 prilagojeno vsem starostnim skupinam KOMU:
 odvisno od izbrane potiKAKO:
 71,74 € za skupino do 25 otrok oz. po dogovoruCENA:

 Marija Černe KONTAKT: (051 678 347), marija.cerne@zgs.si

Društvo inženirjev in tehnikov gozdarstva Novo mesto

IZVAJALEC 

INFO

Jaz pa pojdem
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V vsakem razredu je kakšen Luka, ki težko sedi pri miru in moti pouk, pa Ivana, ki je tako plašna, da si 
ne upa sodelovati niti pri urah športne vzgoje, ali sramežljivi Tinko, ki ima »dve levi nogi« … V hitrem 
tempu vzgoje in odraščanja ostajajo osnovna znanja o sebi, svojem telesu in predvsem doživljanju 
premalo nagovorjena. Zato se dogaja, da otroci ne prepoznajo svojih občutkov in niti ne vedo, kako 
jih na varen način izraziti. Zapletejo se v obremenjujoče občutke in stisko, ki se najpogosteje izraža 
prek njihovega neprimernega vedenja. 

Namen delavnice, ki jo izvajata strokovnjakinji Zavoda Igrivi svet, je okrepiti otrokove veščine 
soočanja s čustvi glede na zmožnost, ki ga razvojno obdobje prinaša. Spoznati, kaj se dogaja v telesu 
in kaj lahko sami naredimo za to, da se počutje spremeni. Se opremiti z načini za umirjanje 
»možganskih alarmov« za lažje sodelovanje, razreševanje izzivov z vrstniki in srkanje novih znanj. 
Namenjena je osnovnošolcem od 1. do 5. razreda, med njenimi cilji pa so prepoznati osnovna čustav 
(veselje, žalost, jeza , strah, sram, gnus); osvojiti načine soočenja s posameznimi čustvi na varen in 
zdrav način; spoznati, kaj se dogaja v možganih, ko jih preplavi močno čustvo; kako prisluhniti 
svojemu telesu in prepoznati, kaj sporoča; spoznati, kje na telesu se izražajo določena čustva, in 
osvojiti načine umirjanja čustev in telesa. 

Zavod Igrivi svet spodbuja vedenja, ki vodijo v sproščeno in neboleče gibanje v vseh življenjskih 
obdobjih, in sicer s pedokinetiko (vadbo za dojenčke in starše), Feldenkrais metodo, 
klepetalnicami za starše ipd. Več tudi na https://igrivisvet.si/.

KAJ: delavnica o (pre)poznavanju sebe Kaj čutim in kako se gibam?

 od 1. do 5. razredaKOMU:

 2 šolski uri v prostorih šoleKAKO:

 220 €/delavnicoCENA:

 KONTAKT: info@igrivisvet.si

Zavod Igrivi svet

IZVAJALEC 

INFO

Kaj čutim in kako se gibam?
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Vsak starš se je moral soočiti z milo prošnjo otroka, da bi imel hišnega ljubljenčka, seveda brez 
pravega znanja, kaj vse zajema ustrezna oskrba. To pa najbolje vedo zagnane prostovoljke Društva 
za zaščito živali Novo mesto! Skozi zabavno in poučno predavanje Srečni otroci za srečne tačke, ki ga 
bodo popestrile s kvizom, želijo pri učencih in učenkah  ozavestiti dejstvo, da so živali čuteča bitja z 
različnimi potrebami, ki jih moramo kot lastniki zadovoljiti. 

Prostovoljke, ki se lahko pohvalijo z dolgoletnimi izkušnjami reševanja in skrbi za živali, želijo pri otrocih 
vzbuditi tudi spoštovanje do narave in divjih, ne samo domačih živali, saj je le s takšnim odnosom 
mogoče mirno sobivanje človeka in ostalih prebivalcev našega planeta.

 Vsebino predavanja bodo povsem prilagodile starostni skupini oz. razredu, s seboj pa prinesle tudi 
»reševalno« opremo s terena in iz prve roke orisale, kako poteka reševanje živali ter ostale »mijav« 
dogodivščine. Po njihovem obisku bo vsak otrok dobro premislil, preden bo starše prosil za novega 
hišnega ljubljenčka.

Društvo za zaščito živali Novo mesto se na območju celotne Dolenjske ukvarja z 
zapuščenimi živalmi, še največ z nikogaršnjimi mačkami. Več: https://dzzz-nm.si/

KAJ: predavanje Srečni otroci za srečne tačke

 prilagojeno vsem starostnim skupinam KOMU:

 1 šolska ura v razreduKAKO:

 2,5 €/učenca oz. po dogovoruCENA:

 Vesna Plavec KONTAKT: (040 466 635), info@dzzz-nm.si

Društvo za zaščito živali Novo mesto

IZVAJALEC 

INFO

Srečni otroci za srečne tačke
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 od 1. do 5. razredaKOMU:

 2 šolski uri v prostorih šoleKAKO:

 220 €/delavnicoCENA:

 KONTAKT: info@igrivisvet.si

Zavod Igrivi svet
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Kaj čutim in kako se gibam?
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Vsak starš se je moral soočiti z milo prošnjo otroka, da bi imel hišnega ljubljenčka, seveda brez 
pravega znanja, kaj vse zajema ustrezna oskrba. To pa najbolje vedo zagnane prostovoljke Društva 
za zaščito živali Novo mesto! Skozi zabavno in poučno predavanje Srečni otroci za srečne tačke, ki ga 
bodo popestrile s kvizom, želijo pri učencih in učenkah  ozavestiti dejstvo, da so živali čuteča bitja z 
različnimi potrebami, ki jih moramo kot lastniki zadovoljiti. 

Prostovoljke, ki se lahko pohvalijo z dolgoletnimi izkušnjami reševanja in skrbi za živali, želijo pri otrocih 
vzbuditi tudi spoštovanje do narave in divjih, ne samo domačih živali, saj je le s takšnim odnosom 
mogoče mirno sobivanje človeka in ostalih prebivalcev našega planeta.

 Vsebino predavanja bodo povsem prilagodile starostni skupini oz. razredu, s seboj pa prinesle tudi 
»reševalno« opremo s terena in iz prve roke orisale, kako poteka reševanje živali ter ostale »mijav« 
dogodivščine. Po njihovem obisku bo vsak otrok dobro premislil, preden bo starše prosil za novega 
hišnega ljubljenčka.

Društvo za zaščito živali Novo mesto se na območju celotne Dolenjske ukvarja z 
zapuščenimi živalmi, še največ z nikogaršnjimi mačkami. Več: https://dzzz-nm.si/

KAJ: predavanje Srečni otroci za srečne tačke

 prilagojeno vsem starostnim skupinam KOMU:

 1 šolska ura v razreduKAKO:

 2,5 €/učenca oz. po dogovoruCENA:

 Vesna Plavec KONTAKT: (040 466 635), info@dzzz-nm.si

Društvo za zaščito živali Novo mesto
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INFO

Srečni otroci za srečne tačke



Nabor delavnic, ki jih Zavod LokalPatriot nudi preko platforme konS, je bogat in raznovrsten, izvajajo pa 
jih izkušeni mentorji, po večini umetniki. Tako lahko otroci na primer sodelujejo na delavnicah »DIY 
mikroskop«, »Vlagomer«, »Solarni polnilec«, … kjer vsak izmed udeležencev izdela svojo napravico. Na 
drugi strani so na voljo tudi izkustvene delavnice, kot so »Po poteh medvrstne komunikacije«, kjer se 
otroci učijo o zvokih, s katerimi se sporazumevajo živali, ali »ParkŽur«, kjer spoznavajo, na kakšne načine 
komunicirajo rastline. 

Število delavnic, ki so na voljo za izvedbo, vseskozi narašča, trenutno jih je že več kot 30, vsaka pa 
vsebino povezuje tudi s sodobnimi umetniškimi praksami. Mentorji uporabljajo sodobne principe učenja, 
kot so »DIY – do it yourself« (naredi sam), »DITO – do it together« (naredimo skupaj), »learning by 
doing« (učenje skozi aktivno udeležbo) in podobne.

konS = Platforma za sodobno raziskovalno umetnost je odprta in razvijajoča se struktura, ki si prizadeva 
vzpostaviti povezave med skupnostmi, institucijami znanja, raziskovalnimi središči in gospodarstvom na 
sistemski ravni, pri čemer so vse strani zainteresirane za soustvarjanje trajnostne, varnejše in bolj etične 
prihodnosti v dinamičnem, nenehno spreminjajočem se svetu. Eden izmed ključnih stebrov platforme je 
PARK, v okviru katerega izvajajo izobraževalne delavnice za otroke in mladino.

Zavod Lokalpatriot več informacij nudi tudi na spletnih straneh 
www.lokalpatriot.si www.kons-platforma.org. in 

KAJ: delavnice s presečišča znanosti, umetnosti in tehnologije

 otrokom od 7. do 11. ter od 11. do 14. leta starostiKOMU:

 3 do 4 šolske ure oz. po dogovoruKAKO:

 od 500 do 700 €/delavnico oz. odvisna od števila udeležencev in izbrane delavniceCENA:
KONTAKT: (051 321 708), gasper.beg@lokalpatriot.si Gašper Beg 

Zavod LokalPatriot 

IZVAJALEC 

INFO

Platforma konS
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Koliko ulic v Novem mestu se imenuje po ženskah? Kdo je bila prva slovenska kirurginja? Kdo je bila 
prva učiteljica na Gimnaziji Novo mesto?

Ženske pred stoletjem niso imele možnosti izobrazbe in uveljavitve v svojem poklicu, kot jih imamo 
danes. Nekatere med njimi pa so orale ledino in vsem prihodnjim generacijam žensk omogočile, da se 
lahko enakopravno vključujejo v družbo. Vendar je zgodovina na njih pozabila.

Projekt Pozabljena polovica Novega mesta odkriva ženske iz zgodovine Novega mesta, ki so bile 
pionirke na svojih področjih. Izbrali so jih 13 s spiska več kot 70 žensk, ki so živele ali ustvarjale v Novem 
mestu in njegovi okolici. V prihodnosti želijo ženskam iz novomeške preteklosti postaviti obeležja na 
treh obstoječih pohodnih poteh, kamor vabijo vaše nadebudne učence. 

Sprehodi so prilagojeni vašim potrebam. Trajajo lahko od 1 ure in pol do 2 uri in pol. Na sprehodu 
predstavijo vseh 13 žensk, lahko pa izberejo področja delovanja in njihove akterke (pesnice, 
glasbenice, pisateljice, učiteljice, medicinske sestre ...). Učencem predstavijo tudi obdobje, v katerem 
so živele, in oslikajo Novo mesto v času izpred 100 let. 

Kolektiv Pozabljena polovica Novega mesta. 
Več informacij: https://www.pozabljenapolovica-novegamesta.org/

KAJ: sprehod po zgodovini spregledanih žensk Novega mesta

 druga in tretja triadaKOMU:

 2 ali 3 šolske ure po sprehajalnih poteh v jedru in okolici Novega mestaKAKO:

 60 ali 120 € oz. odvisno od programa in časa trajanjaCENA:

 Meta Kocjan KONTAKT: (031 854 421), pozabljena.polovica.nm@gmail.com

kolektiv Pozabljena polovica Novega mesta

IZVAJALEC 

INFO

Na sprehod po zgodovini 
spregledanih žensk
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Marko je v bolnišnici večkrat pomislil, zakaj ga ni pred nevarnim skokom v vodo na neznanem predelu reke 
nihče opozoril na možne posledice. A bilo je prepozno. Zahvaljujoč rehabilitaciji in Društvu paraplegikov 
Dolenjske, Bele krajine in Posavja, je Marko danes zadovoljen najstnik in uspešen športnik! 

»Marko« in tudi ostali člani društva bodo vašim učencem in učenkam z veseljem osebno predstavili svoje 
zgodbe – jih v obliki neformalnega pogovora opozorili na nevarnosti, ki prežijo nanje v vsakdanjem 
življenju, hkrati pa jih seznanili z življenjem paraplegikov in tetraplegikov oz. oseb s poškodbo hrbtenjače. 
Kako polno lahko živijo na invalidskem vozičku in kakšne težave imajo lahko zaradi arhitekturnih ovir. 

Člani društva lahko na vaši šoli izvedejo različne delavnice, ki jih bodo prilagodili starostni skupini in vašim 
željam. Poleg preventive (vzroki invalidnosti) in ozaveščanja (življenje na invalidskem vozičku) jih bodo 
popestrili s športom (učenci bi se preizkusili v različnih športih invalidov, kot so košarka na vozičkih, namizni 
tenis, pikado, throwling ipd.) in/ali kulturnim ustvarjanjem (npr. slikanje z usti, različna ročna dela).

Izvajalci delavnic so para ali tetraplegiki, zato potrebujejo dostopne prostore (pozimi npr. v telovadnici, 
poleti zunaj na šolskem igrišču). Mladim omogočite koristne in izkustvene informacije ter navdihujoče 
zgodbe iz prve roke, saj imajo med člani slovenske reprezentante, državne prvakinje ipd.

Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja izvaja tudi programe osveščanja 
in preventive za širšo javnost. Več informacij tudi: www.drustvopara-nm.si

KAJ: športna in/ali kulturna delavnica v družbi paraplegikov

 prilagojena starostni skupiniKOMU:

 2 šolski uri v ali pred šoloKAKO:

 brezplačno oz. po dogovoruCENA:

 Jože Okoren, Polona Povše KONTAKT: (07 3321 644, 051 642 577), drustvo_paraplegikov2@t-2.net

Društvo paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja 

IZVAJALEC 

INFO

Delavnica navdiha na kolesih
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Po dobrem letu izrednih (in on-line) razmer je igranje na prostem postalo še pomembnejše kot sicer. 
Otroci so ob tem deležni zdravega stika z naravo, izkušeni planinci Planinskega društva Krka pa bodo 
poskrbeli, da bo tako zabavno kot poučno. 

Za vaše učence in učenke lahko ob športnih dnevih poskrbijo za krajši planinski izlet, orientacijsko 
tekmovanje ali »le« pohod v okolici šole – v vseh različicah jim bodo predstavili, kako pomembna je 
narava za vse nas, zakaj jo moramo ohraniti čim bolj neokrnjeno, kakšne naravne znamenitosti imajo 
v svoji okolici, kakšna je ustrezna oprema ob obisku gora, kdo skrbi za oznake v naših gozdovih … 

PD Krka zajema mladinski, vodniški in alpinistični odsek, odseka za planinske poti in za varstvo gorske 
narave ter turno-kolesarski odsek ali z drugimi besedami: strokovnjake omenjenih področij in izkušene 
člane, ki lahko za učence pripravijo tudi nadvse zanimiva predavanja oz. delavnice v razredu. 
Pokličite jih in skupaj boste določili najboljšo pot – pot proti ljubezni do narave.

Planinsko društvo Krka Novo mesto se lahko pohvali z več kot 100-letno tradicijo združevanja 
ljubiteljev gibanja, gora in narave. Več informacij tudi: http://www.planinsko-drustvo-nm.si/

KAJ: organiziran izlet, orientacijsko tekmovanje, pohod ali predavanje

 vse starostne skupineKOMU:

 v ali še raje zunaj šoleKAKO:

 po dogovoruCENA:

  ali  (vsak torek od 16. do 18. ure), KONTAKT: 07 33 79 335 041 693 195 pd.krka.nm@gmail.com

Planinsko društvo Krka Novo mesto
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Planinski izziv
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Verjamemo, da na šoli že poznate odlično delo Društva Srečanje, ki že dve desetletji na širšem 
dolenjskem območju deluje na področju preprečevanja zasvojenosti. Skozi pripoved osebne izkušnje 
heroinske odvisnosti predsednik društva Toni Kočevar z učenci vzpostavi empatičen odnos in jih 
usmeri v razmišljanja o samih sebi, svojih lastnih stiskah in dilemah odraščanja. 

Ko namreč govorimo o odvisnosti, ne moremo govoriti le o odvisnosti od prepovedanih substanc, 
ampak nujno tudi o odvisnostih od računalnika, pametnega telefona ali igric, o motnjah hranjenja, 
nasilju ipd. Pri vseh teh oblikah (avto)destruktivnega vedenja lahko najdemo skupne imenovalce, če 
jih znamo prepoznati, se o njih pogovoriti in ukrepati na pravi način. 

Društvo Srečanje se bo z veseljem odzvalo vabilu vaše šole in izvedlo preventivno delavnico bodisi v 
okviru razrednikove ure ali izbirnih vsebin bodisi naravoslovnega dneva. Namenjene so učencem in 
učenkam zadnje triade ter vsebinsko prilagojene vašim potrebam, izvedba pa je mogoča tudi tako za 
starše kot za učitelje oz. strokovne delavce šole. 

»Društvo Srečanje ima na področju prevencije odvisnosti dolgoletne izkušnje, ki se odražajo pri delu z mladostniki in 
starši. Poleg poznavanja področja in pedagoškega erosa izvajalce odlikujejo lastnosti, ki so ključne za delovanje na 
vzgojno-izobraževalnem področju: empatičnost, senzibilnost, retorične spretnosti in pronicljivost.«*

Toni Kočevar, predsednik Društva Srečanje, že dve desetletji svetuje odvisnikom in njihovim 
družinam ter izvaja preventivna predavanja po slovenskih osnovnih in srednjih šolah. Društvo je 
tudi izvajalec vseh aktivnosti LAS-a Novo mesto. Več tudi na www.drustvo-srecanje.si.

KAJ: preventivna delavnica Vzgoja za NEodvisnost

 od 7. do 9. razredaKOMU:

 dve šolski uri v prostorih šoleKAKO:

 100 €/delavnico oz. po dogovoruCENA: *

 Toni Kočevar KONTAKT: (051 367 497), drustvo.srecanje@gmail.com

Društvo Srečanje 

IZVAJALEC 

INFO

Vzgoja za NEodvisnost

* mnenje ene od ravnateljic dolenjske OŠ
 Za OŠ z območja MO Novo mesto ter občin Trebnje, Mokronog-Trebelno *

   in Mirna so zaradi občinskega sofinanciranja delavnice brezplačne.

* Odvisno od števila sodelujočih živih knjig in organizacije.
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Za strah pravijo, da »je votel, notri pa ga nič ni«. Podobno je s predsodki in tudi zanje velja, da izginejo 
v hipu, ko se z njimi soočimo. Učencem in učenkam vaše šole zato omogočite obisk Žive knjižnice, kjer 
knjige spregovorijo in se odkrito pogovorijo z njimi o vsem, kar jih zanima, so slišali na igrišču ali 
prebrali na spletu.

Knjige v Živi knjižnici so namreč predstavnice in predstavniki različnih manjšin, družbeno ogroženih 
skupin oziroma vsi, ki se v svojem življenju soočajo s predsodki, kot so paraplegik, Rominja, priseljenec, 
gej, gluha ali slepa oseba, ozdravljen odvisnik ipd. Živa knjižnica deluje kot šolska knjižnica: bralci po 
določenem času prebrano knjigo vrnejo in si izposodijo novo, v Živi knjižnici pa se sprehodijo med 
različnimi omizji in se s posamezno »knjigo« pogovorijo o tistem, kar jih zanima. 

Verjamemo, da šolski kurikulum že zajema teme, kot so človekove pravice, strpnost do drugačnih, 
enakopravnost ipd., a je tudi na tem področju osebna izkušnja neprecenljiva. Živo knjižnico lahko 
društvo organizira ob kakšnih dnevih interesnih dejavnosti in goste oz. knjige povabi v sodelovanju z 
vami.

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto s svojimi strokovnimi delavci in 
prostovoljci že vrsto let skrbi za bolj vključujočo in strpno družbo. Žive knjižnice so organizirali 
kot samostojne dogodke za širšo javnost in večkrat gostovali po šolah, v organizaciji drugih 
partnerjev potekajo tudi drugod: https://www.facebook.com/ziva.knjiznica/

KAJ: Živa knjižnica

 vsem učencem in učenkamKOMU:

 vsaj dve šolski uri v prostorih šoleKAKO:

 po dogovoru  CENA: *

 Maja Žunič Fabjančič   KONTAKT:  (031 358 143), drpdnm@gmail.com

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto

IZVAJALEC 

INFO

Živa knjižnica
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REGIJSKI NVO CENTER 
stičišče nevladnih organizacij JV Slovenije

Novi trg 9
8000 Novo mesto
M: 041 925 405
T: 07 39 39 311
drpdnm@gmail.com
 
      @nevladnik.info

DRUŠTVO ZA RAZVIJANJE 
PROSTOVOLJNEGA DELA NOVO MESTO

Rozmanova ulica 30
8000 Novo mesto

drpdnm@gmail.com

Spodbujamo  ideje.
Povezujemo rešitve.
nevladnik info.

www.nevladnik.info

Katalog sofinancira 
Ministrstvo za javno upravo 
iz Sklada za NVO.
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