Program projektov

za šolsko leto 2022/23

Pripravil: Sobivanje – Društvo za trajnostni razvoj

Sobivanje - Društvo za trajnostni razvoj je bilo ustanovljeno z namenom izvajanja splošno
koristnih projektov in izobraževanja na področju trajnostnega razvoja. Društvo izvaja projekte
na vseh področjih trajnostnega razvoja:
 okoljskem,
 socialnem,
 gospodarskem in
 kulturnem.
Aktivnosti/projekti Sobivanja so aktualni, kar priča tudi število udeleženih ustanov in otrok,
ki sodelujejo v projektih. V šolskem letu 2021/22 je tako v projektih Sobivanja sodelovalo
preko 75.000 otrok iz skoraj 780. vrtcev in šol!
Sobivanje ima status društva, ki deluje v javno dobro, na naslednjih področjih:
 Vzgoja in izobraževanje (Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport)
 Varstvo okolja (Ministrstvo za okolje in prostor)
 Promet in energija (Ministrstvo za infrastrukturo)
V sklopu programa »Šola sobivanja«, ki združuje projekte vseh navedenih področij in
celostno obravnava tematiko trajnostnega razvoja, smo za šolsko leto 2022/23 pripravili
naslednje projekte:
 Varno v vrtec in šolo,
 Spodbujamo prijateljstvo,
 Ti meni danes, jaz tebi jutri,
 Živim zdravo,
 Energetsko znanje za odgovorno ravnanje,
 Pestrost slovenskih voda,
 Slovenija – kot jo vidimo otroci,
 Eko kartica,
 Sobivanje – brezplačna revija za majhne in velike.
Izvedba projektov bo odvisna tudi od trenutnih epidemioloških razmer in pristopa partnerjev
Sobivanja.

Vsi sodelujoči oddelki/razredi bodo dobili priznanja za udeležbo in mentorji/koordinatorji
potrdila za vodenje in koordiniranje projektov. V nadaljevanju prilagamo podrobnejši opis
posameznih projektov. Končna izvedba posameznih projektov je odvisna tudi od partnerjev in
pokritosti stroškov.
Zaključni dogodek projektov – Festival Sobivanja v šolskem letu 2022/23 bo potekal v
petek, 19. maja 2023. Festival bo potekal v adrenalinskem parku Atlantis. Ponovno vam
bomo omogočili brezplačen prevoz na dogodek z vlakom in čim več otrokom obisk
adrenalinskega parka.
Tematika posameznih projektov je podrobneje predstavljena tudi v Sobivanju – reviji za
majhne in velike. Pri posamezni poglavjih sodelujemo s strokovnjaki, ki pomagajo vsebino
približati otrokom in staršem.
Dosedanje številke brezplačne revije Sobivanje so dostopne na naslednji povezavi:
www.drustvo-sobivanje.si/revija-sobivanje/

V društvu Sobivanje smo pripravili natečaj za najmlajše, ki smo ga poimenovali »Varno v
vrtec in šolo«. Bistvo in poudarek je na varni poti otrok v vrtec in šolo.
Projekt je zasnovan kot natečaj, v sklopu katerega je naloga otrok v vrtcih in šolah predstaviti
okolico vrtca in šole in izraziti svoje poznavanje varnosti v prometu. Projekt bomo predstavili
tudi v aktualni številki revije Sobivanje. V reviji bomo objavili najboljša prejeta dela.
Vsa dela, ki jih bomo prejeli v elektronski obliki, bomo tudi objavili na FB strani društva.

Pasavček na Festivalu Sobivanja

Terminski plan:
-

1. del: september – november 2022

-

2. del: april – junij 2023

V društvu Sobivanje smo v letu 2012/13 prvič pripravili natečaj za otroke, ki smo ga
poimenovali »Spodbujamo prijateljstvo«. Z natečajem vse od tedaj želimo spodbuditi socialni
odnos, kot eno od komponent trajnostnega razvoja, ki je še posebej v sedanjih kriznih časih
močno zapostavljena. Otroke spodbujamo k pogovoru in dejanjem o prijateljstvu. Razvijamo
čut za pomen medsebojnih odnosov in tako nadaljujemo poslanstvo dosedanjih aktivnosti.
Očitno je tematika projekta prava, saj se je v šolskem letu 2021/22 projekta udeležilo kar
35.119 otrok iz 436 vrtcev in osnovnih šol.
Večino prejetih del smo zaradi odpovedi dogodkov objavili na FB strani društva in odziv nas
je zelo pozitivno presenetil. Tudi v prihajajočem šolskem letu bomo prejeta dela objavljali na
družabnih omrežjih.

Utrinek – zaključni dogodek v Ljubljani

Terminski plan:
-

januar – maj 2023

V sodelovanju z Zavodom ORELI smo pripravili projekt, ki izpostavlja pomen
medgeneracijskega sodelovanja.
Projekt »Ti meni danes, jaz tebi jutri« se posveča socialnim odnosom, kot eni od
nepogrešljivih komponent trajnostnega razvoja. Otroke želimo spodbuditi k razmišljanju o
odnosih s starejšimi. Želimo razviti oziroma nadgraditi čut za pomen medsebojnih odnosov.
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, kar starejši
vsekakor so, do okolja in narave, … Cilj projekta je razviti okolje, ki omogoča razvoj
trajnostno naravnane, zdrave družbe.
Projekte aktivnosti bomo ponovno razdelili na naslednja področja:
-

prazniki,

-

trajnostne akcije,

-

ogled risank/filmov s trajnostno vsebino,

-

raziskava v obliki anketnega vprašalnika.

V šolskem letu 2021/22 se je projekta udeležilo 10.318 otrok iz 118 vrtcev in osnovnih šol.

šopek za babico – OŠ Šentjanž pri Dravogradu, 2. a
Terminski plan:
-

november 2022 – maj 2023

V društvu Sobivanje smo v letu 2014/15 prvič pripravili tudi projekt Živimo zdravo. Povod za
razvoj projekta je bilo dejstvo, da se kar polovica Slovencev sooča s prekomerno telesno težo.
S projektom, ki ga vsako leto nadgrajujemo, želimo tako kompleksno ozavestiti in aktivno
opomniti otroke in starše o tem, kaj pomeni zdrav način življenja.
Zadnje leto je v projektu sodelovalo že preko 6.000 otrok.
Projekt se deli na dva podprojekta:
-

Zdrava prehrana

-

Šport

Ob zaključku bomo tudi naslednje šolsko leto 2022/23 organizirali zaključni dogodek –
Festival Sobivanja. Ta bo na sporedu v petek, 19. maja 2023. V sklopu Festivala Sobivanja
bomo izpeljali športna tekmovanja, promovirali športne aktivnosti, društva, zdravo prehrano
in recepte, zdrav način življenja, priprave hrane, …

Utrinek iz Festivala Sobivanja
Terminski plan:
-

sporočimo naknadno

S projektom Energetsko znanje za odgovorno ravnanje želimo dograditi celostno zanje o
energiji in s tem ozavestiti o energetskih virih, omejitvah in možnostih varčevanja v regiji, v
Sloveniji in na planetu.
Celostno znanje o pomenu energije vključuje zmožnost uporabe tega znanja in razumevanja
za iskanje novih pristopov pri izbiri in izkoriščanju virov energije za zadovoljevanje naših
potreb. Z odgovornim ravnanjem želimo zmanjšati visoke stroške za porabljeno energijo
(ogrevanje, topla in hladna voda, električna energija) in uvesti nadzor nad porabljeno energijo
v šoli in doma. S posameznimi podprojekti bomo navajali mlade na enostavne načine
energetskega upravljanja v vsakdanjem življenju. Na prijavljenih ustanovah po Sloveniji
bomo izvajali praktično izobraževalne delavnice.
K sodelovanju se je v šolskem letu 2019/20 prijavilo 70 ustanov in 5.400 otrok, v preteklem
šolskem letu pa projekta žal nismo izpeljali.

Utrinek – podelitev nagrad na Festivalu Sobivanja

Slovenija je naravno zelo bogata dežela. Tudi naše vodno bogastvo je neverjetno. Medtem, ko
se v svetu spopadajo z osnovnim zadovoljevanjem potreb po vodi, je imamo v Sloveniji v
izobilju. Do sedaj tega nismo znali izkoristiti in tudi nič ne kaže, da bo v prihodnosti kaj
drugače.
V društvu Sobivanje smo pripravili projekt “Pestrost slovenskih voda”, s katerim želimo
preko vzgoje in izobraževanja otrok in posledično tudi odraslih, spodbuditi zavest o tem
bogastvu in ravnanju z njim.
Pri projektu otroci v vrtcih in osnovnih šolah posvojijo vodo v svojem kraju:
 popišejo stanje voda;
 predstavijo svojo vodo;
 skrbijo za vodo in okolico;
 spremljajo stanje posvojene vode in okolice;
 izvedejo vsaj 2 čistilni akciji na leto.
Posvojijo lahko reko, potok, tolmun, jezero, morje, mlakužo, slap, rastline in živali v tem
svetu.
Ustanove, ki se prijavijo na projekt in izvedejo vse opredeljene aktivnosti, prejmejo certifikat
»Skrbnik slovenskih voda«. Certifikat se letno obnavlja.
Z izvedbo projekta želimo spodbuditi zavedanje otrok o čistem in zdravem okolju in pomenu
trajnostnega razvoja.

Slovenija je zelo lepa dežela. Raznolika, bogata z gozdovi, vodo, polna naravnih,
zgodovinskih in kulturnih znamenitosti. Vendar se tega premalo zavedamo in v tem premalo
uživamo, sploh v današnjih kriznih časih. To je glavni razlog, da smo v Sobivanju zasnovali
projekt “Slovenija – kot jo vidimo otroci”. Prav je, da otroci kmalu začnejo spoznavati lepote
naše dežele in razvijejo pozitivno čustvo do svoje domovine.
V zadnji izvedbi je pri projektu sodelovalo kar 78 vrtcev in osnovnih šol in 4.350 otrok.
Zato bomo poskusili v letu 2022/22 ponovno izpeljati projekt.

Utrinek – naslovnica knjige Slovenija – kot jo vidimo otroci (1. izdaja)
Projekt je zasnovan tako, da vrtci in osnovne šole (oddelki in razredi) predstavijo značilnosti,
lepote svojega kraja. Želimo zvedeti za skrivne kotičke, ki jih drugje še ne poznajo in ki jih
otroci želijo pokazati in predstaviti tudi drugim vrstnikom in ljudem na sploh. Izdali bomo
knjigo, ki bo predstavljala celotno Slovenijo, vse regije in bo vključevala vsa prejeta dela.

V Sobivanju smo pripravili projekt Eko kartica. S projektom želimo spodbuditi zanimanje in
obisk slovenskih krajev in ponudnikov turističnih storitev s strani otrok in družin, zaposlenih
in ustanov.
Eko kartica je tako projekt, ki je namenjen otrokom in staršem, vrtcem in šolam, kot tudi
zaposlenim:
 Partnerji Sobivanja - Društva za trajnostni razvoj priznajo otrokom, družinam, vrtcem
in šolam določen popust za produkte / storitve, ki jih nudijo;
 Ustanove in družine si tako lažje privoščijo izlet, smučanje, …
 O projektu sproti obveščamo vse ustanove, o vseh aktualnih aktivnostih partnerjev;
 Eko kartica je brezplačna kartica, ki se jo preko elektronske pošte naroči na društvu
Sobivanje;
 Pri naročilu boste navedli št. kartic, ki bi jih želeli prejeti (glede na želje otrok, staršev,
zaposlenih);
 Želeno št. Eko kartic potem prejmete po navadni pošti, brezplačno na vaš naslov.
 Poudarili bi še, da ena Eko kartica velja za celo družino.
Lansko leto je bil partner pri Eko kartici Vogel.

Sobivanje – brezplačna revija za majhne in velike, je nov projekt društva Sobivanje. Je
poučno zabavna revija za otroke in starše, vzgojitelje in učitelje. Skozi različne tematske
sklope in naloge nas vodita maskoti Sobivanja – čebelici Sobi in Vanja.
Revija Sobivanje izhaja 2x letno. V reviji Sobivanje so predstavljane tematike, ločeno za
otroke in odrasle, ki so v današnjem
času najbolj aktualne:
1. Skrb za okolje, energija
2. Zdravje (prehrana, gibanje/šport in higiena)
3. Medsebojni odnosi – spodbujamo prijateljstvo
4. Trajnostna mobilnost / Varnost v prometu
5. Prosti čas in zanimivosti

