DRAGI PRIJATELJI MLADINE!
Le malo je še do dne, ko bo za nekaj tednov utihnil šolski zvonec. Otroci bodo odšli na počitnice.
Nekateri v hribe, drugi na morje in tretji na potovanja. Sprememba okolja, četudi le za nekaj dni,
dobro dene vsakemu.
Žal pa so med nami tudi tisti otroci, katerim starši ne morejo nuditi počitnic. Ne zmorejo jih sami
peljati, niti kako drugače omogočiti brezskrbnih poletnih dni.

POČITNICE S PRIJATELJI so POČITNICE ZA VSE z Zvezo prijateljev mladine Maribor. Več kot 200
prostovoljcev bo približno 1500 otrokom NA LETOVANJIH polepšalo počitnice. S PRIJATELJI MLADINE
bodo otroci potovali v Poreč, na Domu Miloša Zidanška na Pohorju.
Kljub temu, da za otroke skrbijo naši prostovoljci, pa žal to ne zadošča, zato vas vabimo, da
pomagate po svojih močeh.
V Mariboru, v Podravju, na Štajerskem, povsod v Sloveniji, nas je veliko dobrih ljudi, ki v dober
namen radi darujemo.

POSTANITE DONATOR TUDI VI
Res je, da za letovanje otrok, katerih družine so se znašle v socialnih stiskah, prispevajo javna
sredstva nekatere občine in za tiste, ki so bolni tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje.
Žal pa je teh javnih sredstev premalo in so zaradi izjemnega števila prijav na letovanja že v celoti
porabljena.
Mnoge družine so v hudih socialnih stiskah. Poznamo primere, da starši otroka niso poslali na
letovanje, kljub temu, da smo mu zagotovili brezplačno letovanje, ker niso imeli dovolj denarja, da
mu kupijo kopalke in dajo nekaj malega žepnine.

PRINCIPI, KI SE JIH PRI ZPM MARIBOR DRŽIMO, KO IZVAJAMO LETOVANJA IN
RAZPOREJAMO DONATORSKA SREDSTVA
KO SO POČITNICE, NAJ BODO POČITNICE ZA VSE. Zato poskušamo kombinirati vse razpoložljive vire,
sočasno pa omogočiti čim večjemu številu otrok, da dejansko odidejo na letovanje. Socialno stisko
in posledično potrebo po javnih ali donatorskih sredstvih ugotovimo na podlagi predlogov, ki jih
podajo šolske svetovalne službe, zdravstvo ali Centri za socialno delo.

PONOSNO RAZLIČNI. Zavedamo se, da otroci prihajajo iz različnih socialnih okolij, nekateri živijo v
mestih, drugi v vaseh, tretji na zelo oddaljenih, osamljenih lokacijah. Za vse se POTRUDIMO ENAKO.
1500 otrok je z nami letovalo lani in toliko jih pričakujemo tudi letos. 1500 otrok in 200
spremljevalcev predstavlja 1700 zgodb, ki jih piše življenje. Zmeraj je potrebno predstaviti tudi
drugim , da je tvoja zgodba drugačna, pa vendar podobna zgodbi nekoga drugega. Vsako poletje,
vsake počitnice, to spoznavajo novi in novi prostovoljci ter novi in novi letujoči otroci. Morda si ne
znamo predstavljati, da nekateri otroci nimajo svoje postelje, še manj, da včasih pojedo le šolsko
malico in kosilo. In ne znamo si predstavljati, da imajo nekateri drugi vsega dovolj, morda preveč.
Pa vendar je žal tudi tako. Na letovanjih ZPM Maribor so vsi Ponosno različni, vsi ENAKI IN

ENAKOPRAVNI.

AKTIVNO IN USTVARJALNO. Prosti čas je čas, ki ga lahko preživimo zelo ustvarjalno. Na vseh
letovanji in na sploh v vseh aktivnostih ZPM Maribor z raznimi delavnicami in podobnimi vsebinami
ustvarjamo skupaj z mladimi. Včasih je naš izdelek zapestnica, drugič se trudimo spremeniti svet.
Tovarištvo in prijateljstvo, solidarnost in pripravljenost pomagati drugim, ekologija in trajnostni
razvoj, so le nekatere teme, ki jih obdelamo v naših delavnicah. Otroci pogosto ne potrebujejo
veliko spodbude, da postanejo aktivni. Le pravi mentor mora biti ob njih. Takšen, ki si vzame čas, da
jih razume in jih usmeri. Ustvarjalnost je med tistimi lastnostmi, ki močno pripomorejo in so
odločujoče pri razvoju otroka. Ustvarjalni ljudje gradijo prihodnost. In naj ne zveni preveč
staromodno, da NA MLADIH SVET STOJI.

POČITNICE S PRIJATELJI. ZPM Maribor je organizacija z izjemno tradicijo. In je organizacija, ki se ji
vsako leto pridružijo novi in novi prijatelji mladine. Mladi se učijo od starejših in starejši se učimo od
mladih. Prijateljstvo je glavna pot po kateri skupaj hodimo. Pot so prijatelji markirali že nekoč. Je
takšna, da nam dovoli sprehode nekaj korakov stran, včasih tudi bližnjice, včasih je daljša, kot smo
si mislili. Pa vendar se na to glavno pot vedno znova vračamo, slikamo nove markacije in
premagujemo ovire.

PROSTOVOLJSTVO. Vsako leto se na letovanjih pridruži otrokom tudi več kot 200 prostovoljcev.
Izračunamo lahko, da z otroci preživijo skoraj 11 polnih dni, okrog 250 ur vsak od njih. Začetniki
poslušajo 20 urna predavanja, kjer jih pripravljamo na letovanje z otroki. Nato skupaj z že
izkušenimi kolegi, pripravljajo programe, ki jih bodo izvajali na letovanju, po letovanju pa skupne
uspehe še vrednotimo in se tako pripravljamo na nove počitnice. Praktično vsak prostovoljec za
letovanje povprečno prispeva svojih 290 ur. Ko vse te ure seštejemo, se jih zbere blizu 64 tisoč.
Dajemo svoj čas in prispevamo po najboljših močeh. Žal pa to vedno ni dovolj.

ČE IMATE MOŽNOST, VAS PROSIMO ZA POMOČ OTROKOM, TISTIM, KI BREZ TE POMOČI NE
BODO MOGLI NA LETOVANJE.
KO SO POČITNICE, NAJ BODO POČITNICE ZA VSE !
Za prijatelje mladine,
SAŠA MIKIĆ, predsednik ZPM Maribor

