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ZVEZA PRIJATELJEV
MLADINE MARIBOR

(Tone Pavček, odlomek iz pesmi 'Naše pravice')

7.–11.

oktober

TEDEN OTROKA 2019
Trg svobode Maribor

O b

30. obletnici sprejetja Konvencije o otrokovih pravicah
je osrednja tema TEDNA OTROKA® 'Naše pravice'.

v ponedeljek, 15.00–18.00
od torka do četrtka, 9.00–12.00 in 15.00–18.00
v petek, 9.00–12.00

ZA NEUMORNE USTVARJALCE
•

USTVARJALNE DELAVNICE – ustvarjali bomo iz naravnega in
odpadnega materiala, poiskali staro šaro in jo ''reciklirali''.

ZA RAZIGRANE
•

VAJA DELA MOJSTRA – 4 v vrsto, hodulje, ročni fliper, …
• KOCKA NA KOCKO PALAČA – gora kock čaka na mlade gradbenike,
• RIBOLOV NA SUHEM – koliko bo rib v košari je odvisno od spretnosti ribičev.

ZA NARAVOLJU BE
•

TIPAMO, VOHAMO, POSLUŠAMO – požgečkajmo
svoja čutila na senzoričnih delavnicah.

ZA RADOVEDNE
•

INFO TOČKA ZPM – informirali vas bomo o možnostih
dejavnega preživljanja prostega časa,
• STOJNICE IN DELAVNICE nevladnih organizacij in društev.
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ponedeljek, 7. oktober
17.00

– ČAROVNIJE VRAGOLIJE

glasbena predstava Čarovnika Grega
Vesel in razigran začetek Tedna otroka, z veliko glasbe, plesa, čarovnij in navihanih vragolij.

torek, 8. oktober
9.00–12.00

– EVROPA IN MI

Zavod PIP, pravni in informacijski center
Na zabaven način bomo spoznavali Evropsko unijo, njene članice, državne simbole in glavna mesta.

9.00–12.00

– OD PROBLEMA DO REŠITVE

Didaktične sestavljanke iz recikliranega materiala s prostovoljci Društva Selezijanski mladinski center.

10.00–12.00

– SKOZI BARVE JE SVET LEPŠI

Center eksperimentov Maribor, EKTC Maribor
Kako vidimo barve? Kaj sploh je barva? Zakaj je nebo modro, sonce rumeno, oblaki beli, kri rdeča in
klorofil zelen? Vprašanj je tisoč in pravijo, da v znanosti vsak odgovor rodi deset novih.

10.00

– OKU S POKU S

KNEDLove kuharske čarovnije
V Knedlovi kuhinji se prepletajo kulinarika, ustvarjalnost, starodavne modrosti ter veliko veselja in smeha.

15.00–18.00

– ŠIVANJE Z NINO ROZINO

Iz starih brisač bomo zašili mini toaletne torbice.

17.00

– GLASBENO POPOLDNE

z glasbeniki alternativne glasbene šole, ki delujejo v okviru
Kulturno-umetniškega društva CODA.
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sreda, 9. oktober
9.00–12.00

– DAN PROMETNE VARNOSTI

(Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO Maribor)
• JUMICAR – poligon za vzgojo o varnem vključevanju v cestni promet
• VIDKO – demonstracijski šotor, v katerem se lahko prepričamo o pomenu odsevnih teles v temi
• VARNO NA POTI V ŠOLO – skozi igro nam bodo policisti povedali, kako se varno vključimo v promet

9.00–12.00

– PRAVLJICE SVETA

Mladinski informacijsko-svetovalni center Infopeka
Igrali se bomo s prostovoljci iz tujine, prebirali pravljice iz vsega sveta in jih povezali z državami iz katerih prihajajo.

9.00–12.00

– EVROPA IN MI

Zavod PIP, pravni in informacijski center
Na zabaven način bomo spoznavali Evropsko unijo, njene članice, državne simbole in glavna mesta.

9.00–12.00

– DOŽIVLJAJSKO IGRIŠČE

KNEDL-ova glasbena kuhna
je mesto, kjer uresničujemo pravico do igre in razvedrila. Z mentorji Centra za
pomoč mladim Maribor bomo zabijali žeblje in žagali les.

11.00

– KNEDLBEND

KNEDL-ova glasbena kuhna
Umešana in dodobra pregnetena besedila v obliki receptov za dobro papico ter nasmeh na obrazu.

13.30–15.00

– 100 LJUDI 100 ČUDI

Druženje s članom Zavoda Vozim, ki ga je zaznamovala nesreča in posledično invalidnost in košarkarji Društva paraplegikov Podravja.

15.00–18.00

– LJUBEZEN IN SPOLNOST

Predstavitev zmagovalnega predloga mladih v okviru projekta Com'on Maribor »Ljubezen in mladi – seks inštruktorji«.

17.00

– GLASBENO POPOLDNE

v zvokih tradicionalne in popularne ruske glasbe z Otroško vokalno skupino Kantilena.
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četrtek, 10. oktober
9.00–12.00

– EVROPA IN MI

Zavod PIP, pravni in informacijski center
Na zabaven način bomo spoznavali Evropsko unijo, njene članice, državne simbole in glavna mesta.

10.00

– TUDI POČASI SE DALEČ PRIDE

Gledališče Pravljičarna
Dolfi je prepričan, da je biti polž najstrašnejša stvar na svetu. Je počasen, slinast, pa še hišico mora ves čas nositi s seboj.
Pa kaj, če je edini, ki pozna vso zelenjavo z vrta tete Mete, ko pa vedno prispe zadnji. Nekega dne pa na vrtu zraste
velika zeljna glava. Dolfi ne upa preveč, je namreč edini, ki bo na pot moral oditi peš. A tudi počasi se daleč pride …

15.00–18.00

– ŠIVANJE Z NINO ROZINO

Iz starih puloverjev in debelih majic bomo šivali gamaše, rokavice, kape, šale ... za zimske dni.

16.00–18.00

– ZA MLADE

Predstavitev programov ZPM Maribor za mlade v okviru Festivala Mladi Maribor (Mladinski kulturni center Maribor).

17.00

– GLASBENO POPOLDNE

s plesnimi nastopi mladih plesalk in plesalcev Društva Baletna pravljica.

petek, 11. oktober
9.00–12.00

– RAZSTAVA GOB

Člani Gobarskega društva Lisička nas bodo podučili katere gobe so užitne in katere ne,
zakaj imajo zelo pomembno mesto v naravi in zakaj so nekatere zavarovane.

10.00

– KAKO JE ZEBRA POSODILA ČRTE

predstava Miškinega gledališča
Jaka želi na igrišče k prijateljem, da bi jim pokazal svojo novo risbico, a žal ne more prečkati ceste, saj ni ne semaforja, ne
gospoda policaja. Zaželi si, da bi zebra z njegove risbice oživela in želja se mu izpolni – pred njim se pojavi čisto prava zebra.
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Zveza prijateljev mladine Maribor

organizira ZA MLADE
13. NATEČAJ ZA NAJBOLJŠI SLOGAN PROTI NESTRPNOSTI

100 ljudi´ 100 čudí

DVO-DNEVNE DELAVNICE
bodo potekale na naslednjih lokacijah:

9. oktober, ob 13:30
Trg svobode (Teden otroka)

na temo
ŽIVLJENJE NA KOLESIH
Stereotip: »invalidna oseba je vredna
usmiljenja in pomilovanja, ker je
nezmožna za delo in vključevanje v
vsakdanje življenje«. Pa je res tako?
Na delavnicah bomo spoznali člane
Zavoda Vozim, ki jim je nesreča
spremenila življenje ter se pomerili
v igri košarke s člani Društva
paraplegikov Podravja.

14. in 15. oktober, ob 10:00

Biotehniška šola in Škofijska gimnazija AMS

17. oktober, ob 9:15 in
18. oktober, ob 10:15
Tehniški šolski center

21. oktober, ob 11:00 in
22. oktober, ob 10:00
Prometna šola

23. oktober, ob 14:15 in
24. oktober, 11:45
Srednja šola za oblikovanje

Slogane proti nestrpnosti lahko
do 8. novembra 2019 oddaš:
osebno
v Domu ustvarjalnosti mladih, Razlagova 16,
vsak delovni dan, med 8. in 19. uro
ali
preko
spletnega
obrazca

ZAKLJUČNA PRIREDITEV
s podelitvijo nagrad avtorjem
najboljših sloganov bo
15. novembra 2019 ob 18. uri

(dan pred mednarodnim dnevom strpnosti),

v prostorih Društva paraplegikov
Podravja
(Lackova cesta 43, Maribor)

Natečaj je namenjen mladostnikom od 15. leta dalje.
INFORMACIJE IN PRIJAVE: Maja Marinček Kanop, 059 117 799, 031 363 351, maja@zpm-mb.si.

Zveza prijateljev mladine Maribor

organizira BREZPLAČNE TEČAJE za mlade
ODKRIJ SVOJE MOČNE STRANI!
V Domu ustvarjalnosti mladih na Razlagovi 16 v Mariboru

Image
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FOTO TEČAJ

IMPRO GLEDALIŠČE

MINI TEČAJ
PRVE POMOČI

ZDRAVA KUHINJA

Študenti medicine nam bodo
pokazali, kako lahko nekomu
rešimo življenje.
V kratkem tečaju boste pridobili ali
obnovili svoje znanje o nudenju
prve pomoči, oživljanja in uporabe
defibrilatorja.

Pridružite se nam na kulinaričnemu
popotovanju s KNEDLom.
Skupaj bomo spoznavali in
ustvarjali v njegovi kuhinji, kjer se
prepletajo kulinarika, ustvarjalnost
in starodavne modrosti.

7.–11. oktobra 2019,
17.00–20.00

7.–11. oktobra 2019,
18.00–20.00

S pomočjo izkušenih mentorjev
Danijela Kodriča in Domna Ulbla
boste razvijali tehnike fotografiranja
pokrajine in spoznali proces
postavitve razstave.

Preizkusite se v spontani igri brez
dramskega teksta ali scenarija
s pomočjo tehnik improvizacijskega
gledališča.
Tečaj bomo zaključili s predstavo.

(Fotoklub Maribor)

(Mojca Frim,
KUD Banda Ferdamana)

8. oktobra, 17.00–19.00

(Za življenje gre! Društvo
študentov medicine Maribor)

Brezplačni tečaji so namenjeni mladostnikom od 15. leta dalje.
INFORMACIJE IN PRIJAVE: Maja Marinček Kanop, 059 117 799, 031 363 351, maja@zpm-mb.si.

29.- 30. oktobra,
11.00–13.00

(Danilo Ivanuša – Knedl,
Zavod DrMr)

Projekt
sofinancira

ZA STARŠE:
KO

POSKRBIM ZASE, SEM DOBER STARŠ
D o m u s t va rj a l n o s t i m l a d i h M a r i b o r

10. o k to b er, 16.45–18.15

ZAKAJ JE DOBRO ODKRITO GOVORITI O IZZIVIH STARŠEVSTVA

Cikel štirih predavanj je namenjen staršem, ki želijo najprej spoznati sebe, svoja čutenja, svoja šibka
in močna področja, raziskovati lastne meje, imeti radi samega sebe … skratka … poskrbeti zase,
nato pa se odkrito soočiti z izzivi starševstva brez iluzije o popolnem starševstvu.
Predavanja bo izvedla Katja Greif, certificirana izvajalka sistemskih in družinskih
postavitev, z izjemnim znanjem s področja človeških virov in psihologije.
O s ta l i ter m i n i p re d a va n j: 24. 10., 7. 11. i n 21. 11.

VESELA POHORSKA SOBOTA
12.
o k to b er, 11.15
D o m M i l oša Z i d a nška n a P oh o rj u
Tradicionalno veselo druženje otrok, staršev, prostovoljcev, gostov in vseh prijateljev mladine, s
slastno enolončnico, pečenimi kostanji in škratom Milekom, ki je v gozdu skril zaklad.

VRTCE IN ŠOLE prosimo,
da

se za organizirano udeležbo na dejavnostih na Trgu svobode
predhodno prijavijo, prav tako prosimo mlade in starše za
prijave na dejavnosti v Domu ustvarjalnosti mladih.
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Informacije in prijave:
I NFO-DUM

Dom ustvarjalnosti mladih Maribor, Razlagova 16,
tel.: 02 229-94-50 ali 040 433-511,
e-pošta: info.dum@zpm-mb.si.

