
 

 

1. O PROJEKTU 

Projekt »Ti meni danes, jaz tebi jutri« je del širšega programa Šola sobivanja, ki združuje 
projekte z različnih področij trajnostnega razvoja. Organizator projekta je društvo Sobivanje, 
v sodelovanju z Zavodom ORELI. 

 

2. NAMEN 

Projekt se posveča socialnim odnosom kot eni od nepogrešljivih komponent trajnostnega 

razvoja, posledično pa vpleta vse komponente trajnostnega razvoja. Otroke želimo spodbuditi 

k razmišljanju o odnosih s starejšimi. Želimo razviti oziroma nadgraditi čut za pomen 

medsebojnih odnosov. Ti so v času izrednih epidemioloških razmer še veliko bolj pomembni. 

Na takšen način želimo vplivati na otroke, starše in zaposlene v ustanovah o pomenu socialnih 

odnosov, ki se kristalizirajo v medosebnih odnosih, odnosih do ranljivih skupin, okolja in 

narave, … Končni cilj projekta je tako razviti okolje, ki omogoča razvoj trajnostno 

naravnane, zdrave družbe. 

 

3. POTEK PROJEKTA 

Projekt poteka od 22.11. 2021 do 22.05. 2022. Prosimo, da priloženo prijavnico na projekt 

pošljete najkasneje do 5. decembra 2021 na elektronski naslov info@drustvo-sobivanje.si. 

Prijavnic, napisanih z roko, ne bomo upoštevali!  

Prosimo vas tudi, da vse sodelujoče mentorje v projektu navedete tudi v besedilu 

sporočila, s katerim pošiljate prijavnico.  

 

4. KAKO LAHKO SODELUJETE? 

V sklopu projekta se bodo izvajale naslednje aktivnosti: 

1. Anketa o sodelovanju z lokalnim okoljem in občino 

Ustanova izpolni kratek anketni vprašalnik o medgeneracijskemu sodelovanju in aktivnostih v 

lokalnem okolju in občini. Z anketnim vprašalnikom želimo pridobiti okvirno podobo o 

pomenu odnosov s starejšimi po posamezni občinah in regijah. Rezultati bodo lahko vsem 

sodelujočim v pomoč. 

 



 

2. Projektne aktivnosti  

Projekte aktivnosti smo razdelili na 3 (tri) področja: prazniki, trajnostne akcije, ogled risank 

/filmov s trajnostno vsebino. Posamezne aktivnosti se bodo izvajale na naslednji način: 

a. Prazniki – Decembrski možje, Dan žena, Materinski dan, Velika noč 

o čas aktivnosti: v času navedenih praznikov - december 2021 – april 2022 

o aktivnosti:  

 otroci preživijo čas med prazniki tudi s svojimi starimi starši, starši, 

drugimi sorodniki ali starejšimi ljudmi, 

 o preživetem času potem otroci v skupini napišejo/narišejo/fotografijo o 

svojih občutkih, pomenu, pričakovanjem o tovrstnem druženju, 

 koordinatorji skupna dela pošljejo na naš e-naslov in sicer: 

 Decembrski možje  do 15.1.2022 

 Dan žena   do 20.3.2022 

 Materinski dan  do 05.4.2022 

 Velika noč   do 06.5.2022 

 društvo dela objavlja sproti na FB strani 

https://www.facebook.com/sobivanje.drustvo.za.trajnostni.razvoj 

b. Trajnostne akcije – čistilne akcije, menjave oblačil, igrač  

o čas aktivnosti: januar 2022 – april 2022 

o aktivnosti: 

 otroci skupaj s starši, starimi starši ali drugimi odraslimi izvedejo vsaj 2 

čistilni akciji v okolici ustanove, ki jo obiskujejo, 

 nadalje otroci skupaj s starši in starimi starši izpeljejo vsaj dve akciji 

menjave/oddaje oblačil in igrač, 

 koordinatorji aktivnosti zabeležijo/fotografirajo, 

 koordinatorji skupno delo pošljejo na naš e-naslov, 

 društvo dela objavlja sproti na FB strani 

c. Ogled filmov/risank s trajnostno vsebino 

o čas aktivnosti: januar 2022 – maj 2022 

o aktivnosti: 

 otroci si ogledajo vsaj 3 (tri) risanke ali filme s poučno, trajnostno 

vsebino in pošljejo povezavo do gledanih vsebin 

 nekaj predlogov: 

 Animacija o čiščenju odpadne vode -  TV blub – izredne novice 

    https://www.ccn-domzale.si/index.php/sl/o- podjetju/danodprtih-vrat 



 

 Lepši svet – odpadki  - https://youtu.be/vbM6nY6IvbY 

 Obnovljivi viri energije - https://youtu.be/orLqxPDlI1k 

 Kaj prinašajo podnebne spremembe - https://youtu.be/s1z07UEulQk 

 koordinatorji aktivnosti zabeležijo/fotografirajo, 

 koordinatorji skupno delo pošljejo na naš e-naslov, 

 društvo dela objavlja sproti na FB strani 

 

Ob zaključku projekta koordinatorji napišejo in oddajo poročilo o vseh izvedenih aktivnostih  

(obrazec v prilogi). Poročilo je eno za celo ustanovo. Vsebuje kratek opis in potrjuje 

sodelovanje vseh v prijavi navedenih mentorjev.  

 

3. KAM POŠLJETE IZDELKE IN IZPOLNJENE ANKETNE VPRAŠALNIKE?  

 Izdelke za posamezen sklop aktivnosti in izpolnjen anketni vprašalnik pošljete 

izključno preko elektronske pošte na elektronski naslov info@drustvo-sobivanje.si. 

Del, poslanih po navadni pošti, ne sprejemamo.  

 Dela za posamezen sklop aktivnosti pošljite v JPG formatu, sicer jih ne bomo mogli 

objaviti na naši FB strani. 

 Vsak oddelek/razred lahko pošlje največ 3 fotografije/dela za posamezen sklop.  

 Izpolnjeni anketni vprašalnik pošljete do 15.01.2022 na elektronski naslov:  

info@drustvo-sobivanje.si 

 

5. ZAKLJUČNI DOGODEK ZA VSE UDELEŽENCE 

Zaključni dogodek društva Sobivanje - Festival Sobivanja, bo potekal 20.05.2022, v 

Ljubljani. Na dogodek bodo povabljeni vsi otroci (skupine), ki se bodo udeležili natečaja. 

 

6. DODATNO 

S sodelovanjem v natečaju avtomatično soglašate, da bodo lahko vaša poslana dela oziroma 

fotografije uporabljene dela tudi v drugih aktivnostih v okviru društva Sobivanje. Prav tako 

lahko društvo za svoje promocijske namene uporabi fotografije iz dogodkov, ki jih organizira 

v ustanovah in z zaključnega dogodka. 

 

Za vsa morebitna dodatna vprašanja ali nejasnosti lahko pišete na elektronski naslov: 

info@drustvo-sobivanje.si. 


