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Prostor za igro, druženje in učenje
Zavod Samostojen si, v okviru katerega že pet let deluje Večgeneracijski družinski center Cerknica,
ki občanom ponuja raznovrstne vsebine, je bil letos uspešen na Javnem razpisu za izbor operacij
za uresničevanje ciljev strategije lokalnega razvoja za Lokalno akcijsko skupino Notranjska,
ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj.
V okviru projekta bo v septembru vzpostavljen Center
za mlade (osnovnošolce) s počitniškim varstvom, ki bo
deloval v novonastalem večnamenskem prostoru Osnovne
šole Notranjski odred Cerknica (tj. prostor, kjer so bile do
nedavnega garderobe za učence). Projektno partnerstvo
sestavljamo partnerji z zasebnega, javnega in gospodarskega
področja. Poleg Osnovne šole Notranjski odred Cerknica, ki
nam je velikodušno dovolila uporabo prostora v popoldanskih
urah in v okviru katere bo pri projektu sodelovala tudi
strokovna delavka, je partner tudi lokalno podjetje
Alpod, d. o. o., iz Podskrajnika. Veseli smo, da je podjetje, ki
uspešno deluje že več kot 20 let in je v lanskem letu prejelo
tudi naziv srebrna gazela, podprlo našo projektno idejo.
Pomagalo nam bo pri nakupu opreme za delovanje Centra za
mlade in pri izvedbi učnih delavnic, vezanih na področje trga
dela. Partner projekta je tudi mlado lokalno društvo Asvalt,
ki bo v okviru projekta izvajalo različne delavnice s področja
urbane kulture (hip hop, risanje grafitov, spoznavanje
videoprodukcije, ustvarjanje elektronske glasbe, repanje).

Dejavnosti centra
Center za mlade si bo prizadeval za večjo socialno vključenost
osnovnošolcev v regiji. Osnovnošolci že nekaj časa niso imeli
na voljo prostora za kakovostno preživljanje prostega časa
ob stalni prisotnosti odrasle osebe. S programom želimo
premostiti to vrzel in mladim ponuditi prostor za učenje,
druženje in igro. Center za mlade bo odprt vsak delovnik od
14.00 do 19.00. V tem času bodo lahko učenci naredili šolske
obveznosti in se družili ob različnih športnih in namiznih
igrah. Na voljo bodo mize za namizni tenis, ročni nogomet
in zračni hokej, pikado, družabne igre in računalniki, povezani
s tiskalnikom, ki bodo prvotno namenjeni opravljanju šolskih
obveznosti. Prostočasne dejavnosti bomo povezovali
z učnimi delavnicami uporabnih in praktičnih veščin (ogledi
filmov s pogovori, delavnice praktičnih znanj, predstavitve
poklicev). Osnovnošolcem bomo ob vnaprej določenih
terminih nudili tudi učno pomoč. Enkrat mesečno bomo
organizirali večerno varstvo (do 22.00), s čimer bomo
staršem omogočili čas zase ob vedenju, da je za njihove
otroke poskrbljeno.

Brezplačni obiski
V času šolskih počitnic bo v sklopu projekta organizirano
počitniško varstvo za otroke prvih treh razredov. Prvi termin
počitniškega varstva bomo izvedli že med jesenskimi
počitnicami od 26. do 30. oktobra. O prijavah in ostalih
pomembnih informacijah boste starši obveščeni prek
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Center ima že logotip, ime pa mu bodo zbrali otroci.

Slivniških pogledov in novonastale Facebook strani Center
za mlade Cerknica.
Obiskovanje Centra za mlade in počitniško varstvo bosta
za otroke brezplačna. Pogoj bo le podpisana izjava staršev ali
skrbnikov, da se strinjajo z otrokovo udeležbo. Izjave bodo
otroci lahko dobili v Centru za mlade, na voljo pa bodo tudi
pri vhodu v cerkniško šolo.
Center bomo uradno odprli 17. septembra, ko bodo
otroci izbrali tudi ime zanj. Takrat bo zaživela tudi njegova
Facebook stran. Dogodek zaradi zdravstvenih omejitev žal
ne bo javnega značaja.
Partnerji projekta si želimo, da bi Center za mlade
zaživel v najboljši možni luči in da bi imeli mladi nanj lepe
spomine. To nam bo uspelo le v sodelovanju s starši in otroki.
V predvidenih dveh letih delovanja bomo stremeli k temu,
da bomo program sooblikovali skupaj z otroki in ga najbolj
približali njihovim željam in potrebam, saj bi s tem lahko
postal stalen del ponudbe dejavnosti za mlade v regiji.
Ob vsem zapisanem vas prosimo za razumevanje, saj
obstaja možnost spremembe programa in dejavnosti zaradi
morebitnih dodatnih ukrepov v zvezi s koronavirusom.
Vabimo vas, da nam sledite na Facebook strani Center
za mlade Cerknica, kjer boste obveščeni o vseh dodatnih
informacijah, spremembah in tekočih dejavnostih projekta.

