Dogaja se
Otroška izmenjevalnica oblačil 

Sara Smaić

Zadnjo soboto v avgustu smo pred Večgeneracijskim
družinskim centrom Cerknica organizirali izmenjevalnico
otroških oblačil »Dobro za ljudi, dobro za planet«.
Želeli smo jo organizirati že meseca aprila ob Dnevu
za spremembe, ki ga vsako leto organizira Slovenska
filantropija, a nam zaradi ukrepov za preprečevanje
virusa covid-19 ni uspelo. Starši so na izmenjevalnico
prinesli rabljena, a ohranjena otroška oblačila in obutev
ter jih zamenjali za kakšno drugo oblačilo, ki je bilo
primerno za njihove otroke. Obiskovalce smo s plakati
seznanili s problematiko tekstilne industrije in jih
ozaveščali o pomembnosti ponovne uporabe oblačil,
obutve in modnih dodatkov. Zaradi dobrega odziva je
bila septembra ponovno organizirana izmenjevalnica,
ki pa smo jo namenili odraslim. Tudi ta dogodek je bil
dobro obiskan in marsikdo je našel kakšno stvar, ki mu
je ustrezala.

Izlet s priseljenci 
Pred začetkom šole smo se z nekaterimi udeleženci tečaja
slovenščine za priseljence odpravili na ogled slovenske
prestolnice. V Ljubljano smo se odpravili z avtobusom.
Pri spomeniku Franceta Prešerna smo povedali nekaj
pomembnih informacij o njem in njegovem delu, nato pa
smo se z vlakcem Urbanom popeljali po najznamenitejših
točkah Ljubljane. Po odmoru za kavo in osvežitvi
s sladoledom smo se sprehodili po mestnem jedru in se na
koncu ustavili na ljubljanski tržnici, kjer smo nakupili nekaj
domačih dobrot. V pričakovanju ponovnega začetka tečaja
slovenščine smo se v zgodnjih popoldanskih urah poslovili.
Veseli nas, da so udeleženci učenje slovenskega jezika ob
spoznavanju okolja sprejeli kot dobrodošlo in zanimivo
spremembo. Izmenjevalnico otroških oblačil in izlet
s priseljenci v Ljubljano je sofinancirala Občina Cerknica,
za kar se ji lepo zahvaljujemo.
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Center za mlade Petka
V četrtek, 17. septembra, smo v Osnovni šoli (OŠ) Notranjski odred Cerknica odprli večnamenski
prostor za osnovnošolce, ki je v nekdanjih prostorih za garderobe.
V dopoldanskem času se v obnov
ljenem prostoru izvaja šport za
učence prve in deloma druge triade,
namenjen pa je tudi različnim skupinam
interesnih dejavnosti. V popoldanskem
času v njem izvaja različne dejavnosti
novonastali Center za mlade, izvaja
pa tudi počitniško varstvo. Učenci so
center poimenovali Petka. Prostor
je sodobno opremljen in se lahko
prilagaja namenu uporabe. V njem so
nižja plezalna stena, stena z ogledali,
več letvenikov, blazine, projektor
z interaktivno tablo, računalniki, tiskalnik,
družabne in namizne igre ter igralne
mize za ročni nogomet in namizni tenis.
Ureditev in postavitev prostora so omogočili Občina
Cerknica, OŠ Notranjski odred Cerknica in donator iz Švice.
Nakup nekatere opreme je v okviru programa Center za
mlade in počitniško varstvo omogočilo podjetje Alpod,
ki je skupaj z Zavodom Samostojen si, Osnovno šolo
Notranjski odred Cerknica ter Društvom Asvalt partner
projekta. Program Center za mlade in počitniško varstvo
sicer poteka pod okriljem Lokalne akcijske skupine Notranjska
in je sofinanciran s strani Republike Slovenije, Ministrstva
za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Evropske unije
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Odprtja prostora Centra za mlade in počitniško varstvo so
se udeležili župan Občine Cerknica Marko Rupar,
Rupar ravnateljica
Osnovne šole Notranjski odred Cerknica Ines Ožbolt in vodja
Zavoda Samostojen si Julija Perko.
Perko V imenu podjetja Alpod
je srečno pot in dobro delovanje centru zaželela Anja Štefan.
Štefan

Slovesnost ob odprtju so s svojim nastopom popestrili
pevci mladinskega zbora OŠ Notranjski odred Cerknica pod
vodstvom zborovodkinje Daše Joželj Kranjc,
Kranjc Frenk Nova
s svojo zasedbo Sopranos in člani društva Asvalt.
Center za mlade in počitniško varstvo Petka deluje vsak
delovni dan od 14.00 do 19.00. Vsak dan sta prvi dve uri
namenjeni izpolnjevanju šolskih obveznosti in pomoči
pri učenju, pri čemer otrokom pomagajo zaposlene pri
projektu. Od 16.00 dalje je čas namenjen igranju in druženju
osnovnošolcev. V tem času izvajajo tudi različne strukturirane
dejavnosti (otroški kino, delavnice). Med nekaterimi šolskimi
počitnicami bo organizirano tudi počitniško varstvo za otroke
prvih treh razredov. Vse informacije o delu in programu
Petke si lahko ogledate na Facebook strani Center za mlade
Cerknica ter pri vhodu v prostor.
Učenci bodo o dogajanju obveščeni tudi v šoli na oglasni
deski in po šolskem radiu. Vse dejavnosti
so za osnovnošolce brezplačne, pogoj je
le podpisano soglasje staršev ali skrbnikov,
s katerim otrokom dovoljujejo udeležbo
pri dejavnostih Petke.
Zavod Samostojen si se ob zagonu
projekta iskreno zahvaljuje vsem partnerjem, ki so in še bodo prispevali k projektu:
OŠ Cerknica in Občini Cerknica za pro
stor in strokovno sodelavko, ki bo z nami
sooblikovala program; podjetju Alpod za
nakup opremein igrač ter sodelovanju pri
programu, društvu Asvalt za njegov prispevek s področja urbane kulture. Društvo Asvalt bo že v četrtek, 8. oktobra,
organiziralo predstavitveni dan delavnic
urbane kulture.
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