ODKRITO S SOROJENCI
OTROK S POSEBNIMI
Progra se izvaja v okviru Strokov ega e tra
COMP@S i s sofi a ira je Mest e o či e
Mari or v okviru Jav ega razpisa za progra e
so ial o hu a itar ih društev i orga iza ij v
Mest i o či i Mari or v letu
7.
Strokov i e ter COMP@S je del Mreže strokov ih i stitu ij za podporo
otroko s pose i i potre a i i jihovi druži a , ki jo v okviru
jav ega razpisa sofi a irata Repu lika Slove ija i Evropska u ija iz
Evropskega so ial ega sklada. Opera ija se izvaja v okviru Operativ ega
progra a za izvaja je evropske kohezijske politike v o do ju
4 –
, pred ost a os So ial a vključe ost i z a jševa je tvega ja
revšči e, pred ost a alož a Aktiv o vključeva je, tudi za spod uja je
e akih ož osti ter aktiv e udelež e i poveča je zaposljivosti. V
projekt COMP@S so vključe i asled ji ko zor ijski part erji: OŠ
Gustava Šiliha Mari or poslovodeči ko zor ijski part er , OŠ dr.
Ljudevita Pivka Ptuj, Svetoval i e ter za otroke, ladost ike i starše
Mari or i OŠ Mi ke Na est ik - So je Slove ska Bistri a.

POTREBAMI

PREDVIDEN POTEK IZVAJANJA PROGRAMA
Program

PRIJAVNICA
ODKRITO S SOROJENCI OTROK S POSEBNIMI
POTREBAMI

Program se bo izvajal v treh intervalih v letu
2017 na OŠ Gustava Šiliha, Majcigrejeva 31
Maribor, po naslednjem razporedu:

je namenjen otrokom in mladostnikom v starosti od
10 do 17 let in imajo brata ali sestro s posebnimi
potrebami.
NAMEN PROGRAMA
1.

Ponuditi sorojencem otrok s posebnimi
potrebami dodatno pozornost in morebitno
potrebno pomoč pri premagovanju težav, s
katerimi se srečujejo kot sorojenci otrok s
posebnimi potrebami.

2.

Dodatno popestriti kakšno popoldne in vikend
z različnimi delavnicami in programom

1. SREČANJE
v torek, 28. 11. 2017 ob 16. 30 uri uvodno
srečanje z udeleženci (prvih 15 minut s starši),
nato sorojenci, trajanje 1,5 ure
2. SREČANJE sorojencev
V torek, 5. 12. 2017 ob 16. 30 uri nadaljevanje
programa, trajanje 1,5 ure
3. SREČANJE sorojencev
15., 16. in 17. decembra 2017
na Sončkovi kmetiji v Vrtičah (podrobnejše
informacije glede vikenda programa sledijo)

Razvijanja pozitivnega samovrednotenja otrok
in mlaodstnikov.
3.

Omogočiti sorojencem, da odkrito
spregovorijo o svojih čustvih, s katerimi se
srečujejo, kot sorojenci otrok s posebnimi
potrebami.

4.

Pripraviti plakat, zloženko, »priročnik«, ki bo
ozaveščal vrstnike o otrocih s posebnimi
potrebami.

5.

Medsebojnemu spoznavanju in
druženju

Spodaj podpisana mama/oče
____________________________
prijavljam svojega otroka
_____________________________
v program ODKRITO S SORJENCI
OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI.
Starost otroka _____let.
Otroka bom pripeljal/a na 1. srečanje, v

PROGRAM JE V CELOTI BREZPLAČEN.

TOREK, 28. 11. 2017 ob 16. 30 uri, v
prostore OŠ Gustava Šiliha,

Program vodijo:
Darja Krstić Podgorelec, univ. dipl. soc. del.

Majcigerjeva 31 Maribor.

Katja Malajner Cimperc, prof. inklu. ped.
Eva Plevnik, prof. spec in rehab. ped.
Vse strokovne delavke so mentorice BASE
(Program za razvijanje pozitivnega
samovrednotenja otrok in mladostnikov po
programu Roberta W. Reasonerja)

Datum:

Podpis:

PRIJAVNICE VRNITI NAJKASNEJE
DO 15.11. 2017

