Teden otroka® v znamenju učenja in strpnosti
Oktober je za Zvezo prijateljev mladine Slovenije pomemben mesec, saj se prične s Tednom otroka®.
Letošnji Teden otroka® bo, pod skupno temo »Povabimo sonce v šolo«, potekal od 2. do 8. oktobra. Naslov
se navezuje na temo Otroških parlamentov v šolskem letu 2016/2017, »Šolstvo in šolski sistem«, s katero
so mladi izpostavili premislek in željo po inovativnejšem in ustvarjalnejšem učenju ter razmišljanju.
»Povabimo sonce v šolo« je tudi naslov poslanice, ki jo je letos pripravil mladinski pisatelj in ambasador
ZPMS za humanitarno akcijo Pomežik soncu®, Primož Suhodolčan.
V Tednu otroka® se bomo pri svojih številnih aktivnostih osredotočili na »radovedno« šolo ter veselje do
novega, odprtega in uporabnega znanja. Učenje in znanje si pri ZPMS prizadevamo omogočiti vsem
otrokom, zato bomo letošnji Teden otroka® pričeli z dobrodelno dražbo čevljev za smučarski tek naših
vrhunskih biatloncev Jakova Faka, Teje Gregorin in Klemena Bauerja, katere izkupiček bo namenjen
Štipendijskemu skladu ZPMS. V letošnjem šolskem letu bomo s štipendijami 23 (triindvajsetim) dijakom in
dijakinjam omogočili brezskrbno nadaljevanje šolanja, ki bi ga socialna stiska sicer otežila.
Poleg učenja in znanja pa bo letošnji Teden otroka® potekal tudi v znamenju strpnosti. V torek, 3. 10. 2017,
ob 11:15 uri, v dvorani upravne stavbe Slovenskega etnografskega muzeja v Ljubljani prirejamo zaključni
dogodek projekta Človek, ne jezi se – združi se!, ki smo ga izvajali ob sofinanciranju Urada Vlade RS za
komuniciranje. Z namenom informiranja, ozaveščanja in promocije strpne in vključujoče družbe smo zbirali
igre pripadnikov drugih etničnih skupin, manjšin, beguncev in migrantov. Iz nabora iger smo jih izbrali 12 in
jih, z navodili za igranje v izvornem, angleškem in slovenskem jeziku, zapisali v koledar za prihodnje leto.
Na zaključnem dogodku bomo obiskovalcem predstavili koledar in nekaj iger. Kot slavnostni govorec se nam
bo pridružil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.
V sredo, 4. 10. 2017, od 10:20 ure dalje, se bomo z razstavo nagrajenih del natečaja Evropa v šoli®
2016/2017 predstavili na 8. slovenskih razvojnih dnevih, ki jih organizira Ministrstvo za zunanje zadeve RS,
na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani.
V četrtek, 5. oktobra 2017, ob 18. uri, pa bo v Knjižnici Otona Župančiča potekala predstavitev antologije
pesmi o otrokovih pravicah Slepomišnice, ki sta jo ilustrirala Polona Kunaver Ličen in David Ličen, spremno
besedo zanjo pa je napisala varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer. Založba KUD Sodobnost
International se je povezala z Zvezo prijateljev mladine Slovenije in literarno-glasbeni program obarvala s
humanitarno noto. Obiskovalci bodo z nakupom grafik, ki sta jih podarila ilustratorja, ali majic s potiskom
iz knjige, prispevali v Štipendijski sklad ZPMS.
Vabimo vas, da se dražbe in naših dogodkov udeležite ter s tem podprete naša prizadevanja za lepšo
prihodnost otrok in mladostnikov.
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