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USTVARJALNE
termini:
POČITNICE
16. do 20. julij 2018
23. do 27. julij 2018
ZA
30. julij do 3. avgust 2018
OTROKE
6. do 10. avgust 2018

PRIJAVE IN INFORMACIJE www.centerskupaj.si
po telefonu 040 351 236 ali po mailu: info@centerskupaj.si

Podrobnejše informacije:
V okviru Družinskega centra SKUPAJ organiziramo
počitniške tedne za otroke. Čas počitnic ponuja
ogromno možnosti. Radi bi ponudili kvalitetno preživet
čas, ki bi bil po meri posameznega otroka in bi spodbujal
njegov razvoj in njegovo lastno ustvarjalnost. Zato je
posamezen teden zasnovan tako, da sprejmemo manjšo
skupino otrok od šestega do dvanajstega leta.
V posameznem tednu bo največ 15 otrok. Poudarek bo
na osebnem pristopu do otroka in vse delavnice bodo
prilagojene potrebam in interesu posameznika.
Delo je osnovano na principih celostnega razvoja
otrokovih možganov in NE vsebuje uporabe sodobne
tehnologije, da si otroci lahko spočijejo glavo in možgane.
Otroci bodo ustvarjali, se gibali in se igrali pod stalnim
vodstvom voditeljic programa. Učili se bodo poslušati
sebe in drugega ter tako graditi zdrave odnose – do sebe
in do drugih. Poskrbljeno je tudi za duhovni del. Otroci
bodo spoznavali življenje in delo določenega svetnika.
Program bo potekal čez dan. Otroci bodo po zaključenem
programu lahko odšli domov, lahko pa se odločite tudi za
nočitev. Poskrbljeno bo za topel obrok (kosilo) in vmesne
malice, sadje, sladoled … Otrok lahko odide tudi prej, če želi
in vam ure zaradi prevoza kako drugače ustrezajo.

od 7. do 9. ure
ob 9. uri
ob 12.
ob 14. uri
ob 16. uri
od 17. ure

DNEVNI RED
jutranje varstvo
(po želji zajtrk, malica)
program ustvarjalnih delavnic I
(osebno delo in ustvarjanje)
kosilo in krajši prosti čas
program ustvarjalnih delavnic II
(osebno delo in ustvarjanje)
malica, duhovni program
varstvo in odhod otrok domov
oz. poseben program za tiste,
ki ostanejo čez noč

Posamezen teden se začne v ponedeljek in zaključi
v petek popoldne. Organizirano je predavanje
za starše ob 17.30 uri. Po predavanju sledi
predstavitev vsega, kar so otroci ustvarili in
pogostitev. Zaključek ob 19. uri.
Svetovani prispevek za posamezen teden je 130 €.
Vi pa boste lahko prispevali po vaših zmožnostih
in glede na število prijavljenih otrok. S prispevkom
podpirate razvoj in delo našega zavoda. Zavedamo
se, da živimo v času, ko se marsikdo bori z
osnovnimi sredstvi za preživetje, zato puščamo
odprte možnosti glede plačila. S prispevkom
krijemo stroške bivanja, hrane, materiala in če kaj
ostane, si ovrednotimo tudi naše delo, ki je po
večini prostovoljno naravnano.

Voditeljice ustvarjalnih počitnic za otroke:
s. Mateja Kraševec

direktorica zavoda Družinski
center SKUPAJ. Po izobrazbi je dipl.
socialna pedagoginja, specialistka
zakonske in družinske terapije in
magistra teologije. Dodatno se
izobražuje na katoliškem inštitutu
v Angliji s področja telesnoemocionalne terapije in v okviru
Centra za psihoterapijo, program
Šola poslušanja. Je ustanoviteljica
in že več kot 20 let voditeljica duhovno počitniških tednov
za otroke znane pod imenom Frančiškov tabor. Dela
kot terapevtka, predavateljica, voditeljica preventivnih
programov na področju osebne in duhovne rasti.

Tina Kramarič

Tina Kramarič je žena in mamica
dveh otrok. Po izobrazbi je
specialna in rehabilitacijska
pedagoginja z več kot
deset letnimi izkušnjami
s področja dela z otroki s
posebnimi potrebami v rednih
osnovnih šolah. Ob delu je
zaključila izobraževanje za
zakonskega in družinskega
terapevta in tako že več let dela
kot zakonska in družinska terapevtka. V zadnjem času
se dodatno izobražuje na področju terapevtskega dela z
otroki. Je sodelavka Družinskega centra SKUPAJ.

Nina Kestnar

po izobrazbi je profesorica
pedagogike in andragogike (UN)
ter diplomirana slovenistka (UN),
svoje izobraževanje nadaljuje na
magistrskem študiju andragogike
in slovenistike ter zakonskih
in družinskih študijev - smer
zakonska in družinska terapija.
V času študija stanuje v Ljubljani,
sicer pa prihaja iz Novega mesta.
Že vrsto let se v najrazličnješih vlogah udeležuje
Frančiškovih taborov in ostalih programov
Družinskega centra SKUPAJ.

Ema Doplihar

končuje študij Likovne
pedagogike na Pedagoški fakulteti
v Ljubljani. Kot prostovoljka
sodeluje pri oblikovanju
Stične mladih. Na Frančiškovih
taborih in nekaterih drugih
počitniških tednih za otroke že več
let deluje kot animatorka. Po zaključenem študiju Likovne
pedagogike si želi nadaljevati študij v smeri likovne terapije.

