•

Poletno počitniško varstvo 2019

MO Velenje v sodelovanju z občinama Šoštanj in Šmartno ob Paki, izvajajo Medobčinska
zveza Velenje, Mladinski center Velenje, Športna zveza Velenje.
Termini:
V Vili Rožle (Aškerčeva 21) od 1. 7. do 28. 7. in od 19. 8. do 30. 8. 2019
V Mladinskem centru Velenje (Efenkova 61), od 29. 7. do 16. 8. 201

Počitniške kreativne delavnice, športne aktivnosti, kratki izleti, poletna bralnica pod
močvirskim taksodijem … Program počitniškega varstva za otroke iz MO Velenje in občin
Šoštanj ter Šmartno ob Paki izvajajo MZPM Velenje, Mladinski center Velenje in Športna
zveza Velenje. Namenjen je šolarjem od 1. do 5. razreda osnovne šole. Obvezna prijava na
www.vilarozle.si. Število mest za posamezen počitniški teden je omejeno. Cena za en teden
(na otroka) 30 evrov.

•

Poletni živ-žav v Sončnem parku

Vsak delovnik v juliju in avgustu, od 9. do 12. ure.
Ustvarjalnice, družabne in športne igre, bralnica pod močvirskim taksodijem …

•

Lego robotika z Malimi ustvarjalci, 5. julij in 19. avgust, od 9. do 11. ure.

Delavnice so primerne za otroke od 6 do 16 let. Prijave so obvezne.

•

Jezikovni tabor »How do you do? Kako si kaj?«,

1. – 5. julij, od 8. do 14. ure
V času poletnih počitnic, od ponedeljka 1. julija, do petka, 5. julija 2019, od 8. do 14. ure, bo
v Vili Rožle prvič organiziran jezikovno obarvan tabor za otroke od 6 do 10 let starosti.
Poudarek bo na igrivem učenju in utrjevanju angleščine. Vsak dan bo drugače tematsko
obarvan. Med drugim bodo udeleženci dnevnih taborov obiskali Grilovo domačijo, vsak dan
telovadili pod vodstvom kineziologinje, ki jih bo vodila v angleškem jeziku, spoznali bodo
zgodovino Sončnega parka in se ob tem naučili angleških besed, ki ga opisujejo … Zadnji dan
bodo pripravili igrivo predstavo v angleškem jeziku, skozi katero bodo prikazali, kaj so se
naučili! Obvezna prijava.

•

TA VESELI DAN – Družinski piknik v Sončnem parku

MZPM Velenje, Muzej Velenje, DPM-ji … Sobota, 31. avgusta, od 10. do 13. ure
Klub prostovoljcev MZPM Velenje “Mladi za mlade” bo v sodelovanju z Društvi prijateljev
mladine iz Šaleške doline pripravil družinski piknik, s katerim se bodo poslovili od poletja in
počitnic. Dogajanje bo pestro, družine pa vabijo, da s seboj prinesejo piknik odeje in veliko
dobre volje. Na travniku in ploščadi ob Vili Rožle bodo potekale različne otroške
ustvarjalnice, športne igre, nastopi plesnih skupin, mladih glasbenikov … Na obisk pride tudi
Muzej Velenje.

•

SONČNO MESTO V SONČNEM PARKU

Od 27. 8. do 31. 8.
Počitniško varstvo od 7. do 16. ure, program dnevnih taborov od 8. do 14. ure.

Otroški dnevni tabor s počitniškim varstvom
Zadnji teden počitnic bo v Sončnem parku in Vili Rožle zaživelo čisto posebno mesto. S
pomočjo animatorjev in vzgojiteljev MZPM Velenje in športnega animatorja Športne zveze
Velenje ga bodo soustvarjali osnovnošolci, ki bodo raziskovali in spoznavali možnosti
preživetja v naravi. Raziskovali bomo naravo, se družili s taborniki, muzealci, obiskali
Velenjsko in Škalsko … na obisk bomo povabili zanimive someščane, ki bodo prihajali na
obisk tudi v Vilo Rožle in Sončni park, kjer se bomo družili in tkali prav posebne vezi. Na
različne načine se bomo poskušali dotakniti Sonca, saj to v dobri družbi greje tudi, če ga
prekrivajo oblaki. V Sončno mesto vključujemo tudi osnovnošolce, starejše od 10. let,
počitniško varstvo za mlajše pa bo tudi zadnji počitniški teden potekalo od 7. do 16. ure.
Cena programa 35 evrov
Potrebne predhodne prijave na www.vilarozle.si, 03 897 75 40

• Festival Dojiva.se 2019 – prvič tudi v Velenju
Dojiva.se, MZPM Velenje
Sobota, 3. avgusta 2019, od 9. do 13. ure

Ob svetovnem tednu dojenja, bo v soboto, 3. avgusta 2019, v vrsti slovenskih mest potekal že
šesti festival Dojiva.se. Namenjen je podpori in informiranju nosečnic o pomenu dojenja in
premagovanju težav z dojenjem, pa tudi drugih izzivih nosečnosti, starševstva in družinskega
življenja. Festival povezuje nosečke, doječke in mamice, da si medsebojno izmenjujejo
izkušnje, informacije in znanja o dojenju in starševstvu. Posvečen je dojenju, nosečnosti in
skrbi za otroka. Letos bo festival prvič potekal tudi v Velenju, v Sončnem parku pri Vili Rožle.
Več informacij na: www.dojiva.se.

