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Temeljni kamen lokalne skupnosti za uresničevanje javnega
interesa na področju mladine:
STRATEGIJA RAZVOJA NA PODROČJU MLADIH ZA
OBDOBJE 2014-2018

Strategija zajema naslednja področja:
1.
2.
3.
4.
5.

Izobraževanje,
zaposlovanje in podjetništvo,
bivanjske razmere mladih,
zdravje in dobro počutje,
mladi in družba ter pomen mladinskega
sektorja,
6. kultura, ustvarjalnost,…
7. prostočasne aktivnosti.

Na Strategiji temelji:
PRAVILNIK O SOFINANCIRANJU
MLADINSKIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV V
OBČINI KAMNIK

Na enem mestu združene vse dejavnosti na
področju mladih, ki so v javnem interesu
lokalne skupnosti.

NEKAJ NAJPOMEMBNEJŠIH PROJEKTOV
-

Veronikin zaklad
Veronikin festival
Mladinski center Kotlovnica
Križnikov pravljični festival
Kamfest
….

VERONIKIN ZAKLAD
Projekt izvaja Vrtec Antona Medveda Kamnik v sodelovanju
s Knjižnico Franceta Balantiča Kamnik in je namenjen
otrokom od 3-6 leta starosti.
Otrok za osvojitev priznanja skupaj s starši/vzgojiteljem
mentorjem opravi 4 naloge:
- prebere in predstavi eno pravljico (ljudsko, klasično
ali sodobno pravljico),
- se nauči in predstavi eno pesmico,
- pregleda in predstavi eno poučno knjigo,
- skupina otrok skupaj z mentorjem pripravi skupinski
izdelek – letos na temo BARVE. Vsi izdelki so nato razstavljeni v knjižnici.

Knjižno gradivo se nahaja v knjižnici v posebnem kotičku, kjer starši lahko izbirajo med
kvalitetnimi slikanicami primernimi za starost predšolskih otrok. Za predstavitev pa si lahko
otrok izbere katero koli knjigo, ki mu je všeč in je primerna njegovi starosti.

Namen projekta:

• vzgajati mlade bralce za samostojno uporabo knjižnice in
pomoč staršem pri izbiri kvalitetnega gradiva za otroke, ki
je primerno njihovi starosti,
• spodbuditi starše, da berejo skupaj z otrokom,
• predstaviti otrokom knjigo kot vir informacij in znanja in
spodbuditi zanimanje za knjige,
• navajati otroke in starše na reden obisk knjižnice,
• obogatiti besedni zaklad in razvijati otrokovo mišljenje,
domišljijo in likovno izražanje,
• z branjem širiti otrokova intelektualna obzorja, spodbujati
jezikovni razvoj in kulturno vzgojo.

VERONIKIN FESTIVAL
Največji otroški festival v Kamniku, ki ga izvaja Zavod za turizem, šport in kulturo
Kamnik v sodelovanju z Vrtcem Antona Medveda Kamnik, Gimnazijo in srednjo šolo
Rudolfa Maistra Kamnik, Knjižnico Franceta Balantiča Kamnik, Osnovno šolo Marije
Vere, Osnovno šolo Frana Albrehta, Osnovno šolo Toma Brejca, Glasbeno šolo Kamnik in
Plesnim klubom Šin Šin.

•
•
•
•
•
•

•
•

Bogata kulturna ponudba tako za odrasle, kot za otroke,
vsako leto druga rdeča nit festivala (pravljični junaki, „vse izmišljeno novo – je
pozabljeno staro“ itd.),
aktivna udeležba otrok in učencev pri pripravi in izvajanju kulturnega programa
(glasbene točke, gledališke predstave,…) ter ustvarjalnih delavnic,
povezovanje s turizmom – učenci npr. poskrbijo za turistično vodenje po starem
mestnem jedru Kamnika,
sodelovanje kulturnih, športnih in turističnih društev v programu (gibalne
delavnice, predstavitev klubov, društev),
sodelovanje s knjižnico – bukvarnica in knjižna menjalnica za otroke,
pripovedovanje pravljic,
sodelovanje z lokalnimi ponudniki – stojnice,
otroci zbirajo žige na poseben kartonček, tisti, ki zbere vse, na koncu prejme
Veronikino nagrado.

BISTVO: Otroci so sami kreatorji programa.

Primer programa (2016):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gledališke, plesne, glasbene predstave, ki so jih pripravili otroci iz posameznih
enot vrtca in koncesijskih vrtcev
Predstavitev potujočih knjižnic
Pevka Lara Prezelj ob klavirski spremljavi mentorice Neže Drobnič Bogataj Še si tu
in Stiches
Učenci PŠ Vranja Peč – Igrica: Pšt, tišina! mentorica Maja Jesenik Štefin
Harmonikarja Nejc Pirš in Benjamin Krhin Veselo v Kamnik in V dolini tihi
Maček Muri – ples – 1.a OŠ Frana Albrehta, mentorici Barbara Spruk Golob in Darja
Habjan
Folklorna skupina Peter Pan
Potujemo v Rakitn’ co – ljudska rajalna igra, 1.b OŠ Frana Albrehta, mentorici Maja
Škrjanc in Urška Strgar
Folklorna skupina Verine Zvezdice
Vilinski svet– gledališka predstava dijakov GSŠRM
Zbor zaposlenih vrtca
Folklorna skupina Kamnik, itd.

NEKAJ UTRINKOV:

ZAVOD MLADINSKI CENTER KOTLOVNICA
Center, katerega delovanje sofinancira občina, je namenjen kvalitetnemu
in ustvarjalnemu preživljanju prostega časa mladih. Zavod pokriva
različne umetniške produkcije, med drugim foto, video, likovno in
gledališko, stripovske in računalniške delavnice, organizirajo seminarje
ozvočenja prireditev in druge tehnične delavnice za mlade, delavnice s
področja start up podjetništva, mednarodne izmenjave ter projekte s
področja prostovoljstva ter druženja ob filmih, knjigah ter računalniških
in družabnih igrah. Vsak petek v koncertnem prostoru potekajo koncerti
različnih zvrsti. Mladim MC Kotlovnica nudi tudi informacije in
svetovanje ter Kreativnico - prostor za kreativno in kvalitetno
preživljanje prostega časa.
Nekateri izmed letošnjih projektov: otroški parlament, učenje uporabne
slovenščine, improliga, gledališke uprizoritve, delavnica stripa,
potopisna predavanja, finale državnega prvenstva v slam poeziji…

KRIŽNIKOV PRAVLJIČNI FESTIVAL
„Pripovedovalski festival za male in velike“
• primer dobre prakse povezovanja javnih zavodov (knjižnica, šole)
in neprofitnih organizacij (turistično društvo),
• odvija se v Motniku, rojstnem kraju Gašperja Križnika,
slovenskega etnologa in jezikoslovca,
• spodbuja zanimanja za lokalne folklorne pripovedi,
• predfestivalske aktivnosti se običajno pričnejo že spomladi –
tradicionalni likovni natečaj za osnovnošolce – izbor najboljših
del, ki so v okviru festivala razstavljena in nagrajena,
• v okviru dogodka so poleg bogatega kulturnega programa
organizirane različne delavnice (npr. izdelave gledališča), igre, ki
jih pripravijo različna društva, ki vključujejo mlade, rdeča nit
dogodka je pripovedovanje pravljic, tako za otroke in mlade, kot
tudi za odrasle,
• podpora Občine Kamnik, sodelovanje z Občino Vransko.

NEKAJ UTRINKOV:

»Lokalna skupnost mora participacijo mladih v celoti
dojeti kot dragocenost oziroma vrednoto.«
(VIR: Strategija razvoja na področju mladih v občini Kamnik za obdobje 2014 2018)
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