PRIPRAVE NA POČITNICE SO V TEKU!
Na Medobčinskem društvu prijateljev mladine Sežana pripravljamo pester izbor prostočasnih
aktivnosti in počitniških programov za otroke in mladino Krasa in Brkinov. Z željo, da bi
lahko pravočasno izdelali načrt aktivnosti in uskladili vse družinske dopustniške termine v
času poletnih počitnic, vam sporočamo datume letošnjih letovanj:
LETOVANJE V KRANJSKI GORI ZA PREDŠOLSKE OTROKE, ki letos vstopajo v
osnovno šolo, bo v treh izmenah:
- od 11.06.09 do15.06.09 - Hrpelje, Kozina, Materija, Senožeče in Dutovlje;
- od 20.06.09 do 24.06.09 - Sežana;
- od 24.06.09 do 28.06.09 – Divača, Povir, Lokev, Komen in Štanjel
Obiskali bomo Kekčevo deželo in njene žive junake, etnografski muzej, mini-živalski vrt,
dolino Tamar, izvir Zelenci, se vozili s kočijo, sprehodili ob strugi reke Pišnice do jezera
Jasna. Ker smo pravi planinci, bomo osvojili nekaj zahtevnih vrhov in poskrbeli za nepozabne
družabne urice v družbi vrstnikov in vzgojiteljic.
LETOVANJE V KRANJSKI GORI ZA GOJENCE VDC SEŽANA:
- od 24.06.09 do 28.06.09
Spoznavali bomo naravne in kulturne znamenitosti Kranjske Gore in okolice, se odpravili na
izlet v dolino Tamar in si ogledali skakalnico v Planici. Skrbeli bomo za dobro fizično
pripravljenost z jutranjo telovadbo, planinskimi izleti in vodno rekreacijo v pokritem bazenu.
OTROŠKI CENTER PACUG PRI STRUNJANU ZA OTROKE OD 1. DO 5. RAZREDA
- od 22.07.09 do 01.08.09
Med Fieso in Strunjanom, se nahaja slikovit zaliv, v katerem je v borovem gaju edini otroški
center za 170 otrok in nudi poleg udobnih namestitev tudi veliko možnosti za šport in igro,
predvsem pa je zaradi prodnate plaže zelo primeren za šolo plavanja tudi za najmlajše
plavalce. Pester program športnih in družabnih aktivnosti bomo popestrili z izletom z ladjo in
ogledom podvodnega sveta, obiskali bomo Piran in njegovo okolico.
- od 22.08.09 do 28.08.09
Otroci razredne stopnje imajo možnost udeležbe tudi v krajši izmeni, vendar v tem primeru
ne morejo uveljavljati zdravstvenega regresa.
MATERADA PRI POREČU ZA MLADOSTNIKE OD 6. RAZREDA DALJE
- od 06.08.09 do 16.08.09
Mladinski center je v neposredni bližini Poreča in nudi številne priložnosti za rekreacijo,
ustvarjanje, zabavo in druženje z vrstniki iz ostalih krajev Slovenije, saj sprejme 330 oseb.
Druženje z vrstniki in skupno izvajanje razvedrilnih vsebin je neizogibno, ima svoj čar.
Letovišče razpolaga z lastnimi urejenimi igralnimi površinami in športnimi igrišči za
nogomet, odbojko, košarko, namizni tenis… Peščena plaža je primerna tako za otroke kot za
izkušene plavalce.

STARŠE OBVEŠČAMO, DA LAHKO UVELJAVLJAJO ZDRAVSTVENI REGRES
ZA LETOVANJE OTROK, KI GA V TE NAMENE NUDI ZAVOD ZA
ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE,
KI SO BILI MED ŠOLSKIM LETOM VEČKRAT BOLNI ALI IMAJO POGOSTNE
ZDRAVSTVENE TEŽAVE. REGRES LAHKO UVELJAVLJAJO OTROCI DO 15.
LETA STAROSTI.
V PRIMERU DRUGIH RAZLOGOV ALI POTREB PO UVELJAVLJANJU
FINANČNIH OLAJŠAV, STARŠE PROSIMO, DA SE OSEBNO ZGLASITE NA
DRUŠTVU, KJER VAM BOMO SVETOVALI IN POMAGALI PRI ISKANJU
MOŽNOSTI ZA SUBVENCIONIRANE OBLIKE LETOVANJA.
Na vseh letovanjih bodo otroke spremljali pedagogi, prostovoljci društva in medicinsko
osebje.
POČITNIŠKO VARSTVO:
- od 25.06.09 do 31.08.09 za skupino najmanj 5 otrok
V času poletnih počitnic bomo v sodelovanju z osnovnimi šolami organizirali počitniško
varstvo za otroke razredne stopnje pod vodstvom pedagogov in prostovoljcev društva. V
primeru, da starši v času počitnic ne morete zagotoviti primernega varstva za svoje otroke, vas
vabimo, da nas o tem čim prej obvestite, da bomo lahko pravočasno zagotovili ustrezen kader
za izvajanje programa varstva in drugih počitniških aktivnosti za otroke.
V sodelovanju z občinami Krasa in Brkinov ter lokalnimi donatorji si bomo prizadevali nuditi
program varstva pod ugodnimi finančnimi pogoji.
PRIJAVNICE IN INFORMACIJE O VSEH PROGRAMIH DOBITE NA SEDEŽU
MEDOBČINSKEGA DRUŠTVA PRIJATELJEV MLADINE SEŽANA VSAK DELAVNIK
OD 8:00 DO 16:00 URE, TEL. 05 7341486.
za MDPM Sežana:
sekretarka, Ana Pangos

