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Predlog programa dela
Gibanja za pravičnost in razvoj v letu 2009

SVEČANOST V SPOMIN NA DR. JANEZA DRNOVŠKA
Prva obletnica smrti dr. Janeza Drnovška se obeleži s svečanim koncertom filharmoničnega orkestra v
Slovenski filharmoniji v Ljubljani, 23.2.2009. Na koncert so povabljeni predvsem člani in drugi prijatelji
dr. Drnovška. Koncert se organizira v sodelovanju s Slovensko filharmonijo.
RAZSTAVA SLIK DR. JANEZA DRNOVŠKA
Ob spominu na 1. obletnico Drnovškove smrti GPR Zagorje organizira razstava slik o delu in življenju
dr. Janeza Drnovška in otvoritveni dogodek, 20.2.2009. Razstava traja dobra 2 tedna, do 6.3.2009. Enaka
razstava se organizira tudi v Mariboru.
SPOMINSKA SOBA DR. JANEZA DRNOVŠKA
Z ljubljansko občino poteka dogovarjanje o brezplačnem najemu sobe, ki bi služila kot Drnovškova
spominska soba.
GIBANJE KOT HUMANITARNO DRUŠTVO
Gibanje mora spremeniti svoj status v humanitarno društvo, s čimer si bo olajšalo delovanje. Ravnotako
se spremenil zastopnik društva in sedež društva. Nova zastopnika društva sta dr. Stane Pejovnik in Silva
Logar, nov naslov društva je Krakovski nasip 10, 1000 Ljubljana.
UNIVERZALNI TEMELJNI DOHODEK
Namen je organizirati predavanja na temo UTD, ki je v trenutnem obdobju še posebej aktualna.
DARILO ZEMLJI
Posadimo drevo v zemljo, zasadimo vrednote v srce

Gibanje nadaljuje s tradicionalnim sajenjem dreves ob dnevu Zemlje, v letu 2009 v manjšem obsegu. Štiri
drevesa se posadi v Novi Gorici z lokalnimi osnovnimi šolami. V Zagorju se poleg sajenja organizira tudi
čistilna akcija mestnega parka Evropark. GPR Zagorje sodeluje kot organizator tudi pri čistilni akciji
parka 23.5.2009.
POMOČ DRUŽINAM
Za leto 2009 ni načrtovan Pohod za hrano, ker smatramo, da bi bil zaradi trenutnih razmer pri nas in v
svetu neprimeren. Energijo, čas in denar bomo vložili v zbiranje sredstev za pomoč družinam v Sloveniji.
OBDARITEV DRUŽIN ZA BOŽIČ – DECEMBER 2009
Obdaritev pomoči potrebnih družin in drugih posameznikov z osnovnim paketom živil in dobrot po vsej
Sloveniji je predvideno tudi v 2009.
GPR MARIBOR
2009

Uradne ure kluba mestnih svetnic Gibanja za pravičnost in razvoj ter Liste
upokojencev Maribor.
Aktivnosti članice GPR Gaje Lašič v mestnem svetu MOM:
Gibanje za pravičnost in razvoj je v tem času, preko svoje predstavnice v MS MOM,
aktivno in zavzeto sodelovalo pri oblikovanju in delovanju mestne politike. Na vsaki
seji je bila podana najmanj ena svetniška pobuda ali vprašanje. Teme pobud so bile:
prometna politika, parkiranje, ambulante in zdravstvo za starejše, mladina, bivalno
okolje, pitna voda, ipd.
NAJVIDNEJŠE:
Na Dan zemlje 2009 je bila podana pobuda za ureditev parka pri Qulandiji in bo
realizirana takoj ko bo možno.
Pobuda za obnovo BMX proge v MB je bila sprejeta in je realizacija že tik pred
koncem.
Pobuda svetnikom za darovanje dela sejnine v višini 150 evrov za revne in brezposelne
zaradi gospodarske krize (Projekt DARUJMO S SRCEM) pravkar poteka.
Svetnica Gaja Lašič in naš sodelavec Dr. Andrej Fištravec, sta na razpis MOM za
podelitev nagrad ob občinskem prazniku oddala predlog za nagrado ZLATI GRB
MOM zaslužnemu meščanu, mag. Franciju Pivcu.

2009

Predavanja, okrogle mize: evalvacija družbe.
Želeni predavatelji : Bojan Radej (Društvo evalvatorjev), Uroš Boltin (UTD), Andrej
Fištravec (družba, sociologija, kultura, pedagogoka), Vlago Glavica (družba, pasivna
gradnja), Danijel Rebolj (kultura prometa)…

2009

Projekt: Dnevni medgeneracijski center Maribor
Nosilec: Marjan Holc
GPR: partner, brezplačna souporaba prostora
Dnevni medgeneracijski center je ena od možnih oblik pomoči oz. samopomoči starih

ljudi. Cilji: zagotavljanje kvalitetnega in aktivnega življenja starih ljudi, ohranjanje
socialnih mrež starih ljudi, medgeneracijsko povezovanje, povezovanje med sorodnimi
društvi in organizacijami, prenos znanja, izkušenj in modrosti starih ljudi na mlade,
širitev prostovoljstva in humanitarnosti, ohranjanje vrednot , etike in morale.
Strategija: Z aktivnostmi DMC doseči povezovanje in sodelovanje vseh 3 generacij na
osnovi lastnih interesov in dejavnosti (mladi šolanje, srednji prostovoljstvo in priprava
na lastno starost, stari vključenost, samopomoč in pomoč).
(povzetek plana v nadaljevanju pod naslovom Projekt: Dnevni medgeneracijski
center Maribor)
Junij-julij 2009
Poletje 2009
Občasno
Občasno
December 2009

Postavitev nove spletne podstrani www.gibanje.org/klub_svetnikovMOM
Otroške delavnice: Suzana Mihec, Dejan Unger
Projekcija nenasilnih filmov s pozitivnim sporočilom, igranih in dokumentarnih
Dajanje prostora v najem neprofitnim organizacijam, društvom, gibanjem, ki delujejo v
skladu z našimi načeli.
Obdarovanje družin

Pripravili:
Miro Mihec, Gaja Lašič, Marjan Holc
Projekt: Dnevni medgeneracijski center Maribor
(izvleček: Idejni osnutek razvoja MDC)
Evropa se danes srečuje z nenehno nižjo rodnostjo, ki ne omogoča več obnavljanja prebivalstva; vedno
daljšo življenjsko dobo; in ne nazadnje s staranjem generacije »baby boom«, zaradi česar se povečuje
število starejših delavcev, upokojencev in zelo starih ljudi.
Demografska slika Slovenije je podobna demografski sliki Zahodne Evrope – v naslednjih 10 -20 letih
lahko pričakujemo velik porast števila starih ljudi. Danes predstavlja starejša generacija 15 % - 19%
celotne populacije, v naslednjih letih pa se bo ta procent še povečal, saj se bo upokojila baby-boom
generacija. Zelo naglo tudi narašča število starih ljudi nad 80 let, kar predstavlja dodaten izziv na vseh
področjih sodobnega življenja za vse generacije.
Europa, in tudi Slovenija, daje vedno večji pomen in tudi sredstva, za pomoč starim ljudem v
bivalnem okolju. Dnevni medgeneracijski center je ena od možnih oblik pomoči oz. samopomoči
starih ljudi.
Osnovne informacije:
Predvideno ime: Četrtni Dnevni medgeneracijski center Drava
Okrajšava imena: DMC Drava
Sedež: Partizanska cesta 12, 2000 Maribor
Pravna oblika: Zavod ali v okvirju že obstoječe pravne osebe, ki ima program za stare ljudi
Sofinancerji: zasebni - meceni, donatorji, javni – lokalno okolje, država, EU.
Vizija, poslanstvo:
− Zagotavljanje kvalitetnega in aktivnega življenja starih ljudi
− Ohranjanje socialnih mrež starih ljudi, medgeneracijsko povezovanje
− Povezovanje med sorodnimi društvi in organizacijami

− Prenos znanja, izkušenj in modrosti starih ljudi na mlade
− Širitev prostovoljstva in humanitarnosti
− Ohranjanje vrednot , etike in morale.
Strategija:
Z aktivnostmi DMC doseči povezovanje in sodelovanje vseh 3 generacij na osnovi lastnih
interesov in dejavnosti (mladi šolanje, srednji prostovoljstvo in priprava na lastno starost, stari
vključenost, samopomoč in pomoč).
Uporabniki:
Stari ljudje – uporabniki (mreža ZB, RK, GPR, MDS Drava…)
Mladi – obvezne vsebine izobraževalnega procesa (prostovoljstvo, prehrana, zdravje,
rekreacija, zgodovina, kultura…)
Srednja generacija – prostovoljstvo: vodenje aktivnosti, organizacija, povezovanje,.
Obseg prostorov, ki so namenjeni za izvajanje brezplačnih prostočasnih dejavnosti za stare ljudi in
omogočajo kvalitetno izvajanje vsebin in aktivnosti:
1. prehodna soba v izmeri 26 m2,
2. soba v izmeri 45 m2,
3. pisarna v izmeri 24 m2
4. kuhinja 18 m2 in
5. sanitarije – souporaba.
Status prostorov:
Prostori so v lasti MOM in v najemu Gibanja za pravičnost in razvoj. Gibanje omogoči brezplačno
souporabo navedenih prostorov po predhodno dogovorjenih terminih.
Razvoj DMC na območju UE Maribor:
V Sloveniji že obstajajo dnevni centri, npr. v Ljubljani (6), Slovenska Bistrica, Škofja Loka…, vendar bi
bil DMC Drava prvi tovrstni center v Mariboru.
Na osnovi izkušenj prvega centra bi v kasnejši fazi odprli na področju UE Maribor še nekaj centrov v
Mestnih četrteh in krajevnih skupnostih. Kriterij za število centrov je število starostnikov, bližina
institucij ipd.. predvidevam, da bi bila potrebna vsaj dva centra na vsakem bregu Drave (po dva v
mestnem in dva v primestnem okolju).
Partnerji:
V projekt razvoja DMC moramo pritegniti predvsem lokalno okolje, in sicer:
→ MO Maribor in MČ Center (financiranje, prostor)
→
Center za socialno delo (strokovne podlage)
→
Drnovškovo Gibanje za pravičnost in razvoj (prostor, prostovoljci)
→ Center za pomoč na domu (strokovne podlage, prostovoljci)
→
Etika d.o.o. (promocija, mediji, stiki z javnostmi)
→ Zveza (strokovne podlage, svetovanje in usposabljanje)
→ Drava (sodelovanje prostovoljk in uporabnikov, vsebine)

Dnevne aktivnosti in dejavnosti:
Časopisi, revije, knjige, družabne igre, TV - druženje in klepet ob čaju, kavi
Posredovanje informacij (razne oblike pomoči, …)
Baza obrtniških storitev (delo na vrtu, hišna popravila, menjava avto gum…)
Administrativna pomoč (pisanje vlog, ugovorov…)
Izobraževanje – okrogle mize, predavanja delavnice (hobby, prehrana, rekreacija, zdravje,
zelišča, okoljevarstvo, prihranki energije…)
Tečaji – računalništvo: PC, mobi rokovanje, slikarstvo
Rekreacija – joga, nordijska hoja, plavanje, fitnes za starejše…
Izleti – vodeni ogledi Maribora, športnih prireditev, enodnevni izleti
Dnevni medgeneracijski center – prostori GPR,

MČ Center

Kacova ulica 1, 2000 Maribor
02/2299-790, GSM 041/295-567
02/2299-791
mc.center@maribor.si

Maribor, 23. Maj 2009
Pripravil Marjan Holc

GPR CELJE
− Februar 2009: obisk in sodelovanje na otvoritvi fotografske razstavo iz življenja dr. Janeza Drnovška,
ki jo je organiziral IT GPR Zasavje in Občina Zagorje,
− April 2009, 22.4.2009: udeležba čistilne akcije po pešpoti do Svetega Štefana na Dan Zemlje,
organizator KD Sveti Štefan, KS Sveti Štefan, dva naša člana,
− organizacija fotografske razstave iz življenja dr. Janeza Drnovška (kot v Zagorju),
− zbiranje sredstev za humanitarno pomoč namesto Pohoda za hrano,
− obdarovanje pomoči potrebnih družin za Božič.
GPR ZAGORJE
− Ob prvi obletnici smrti našega ustanovitelja JD je bila organizirana fotografska razstava o delu in
življenju dr. Janeza Drnovška, z otvoritvijo dne 20.2.2009
− Ob dnevu zemlje se je že tretjič tradicionalno sadilo drevje v Evroparku, nato pa je še sledila čistilna
akcija omenjenega parka.
− V soboto 23.05. bo ponovno organizirana čistilna akcija Evroparka. GPR Zagorje je med
organizatorji.
− GPR Zagorje nadaljuje z urejanjem Evroparka:
− čistilne akcije,
− ureditev prog za rekreativni tek, tako imenovano trim stezo,
− ureditev prog za nordijsko hojo.
− Organiziranje dobrodelne akcije zbiranja prehrambenih artiklov, namesto denarja.
− Ob svetovnem dnevu mladih (12. avgust) bodo organizirane aktivnosti za mlade vseh starosti.
− Aktivnosti na področju varovanja okolja.
− Organiziranje javnih tribun, glede na aktualne dogodke.
− Še naprej aktivno sodelovanje člana občinskega sveta občine Zagorje, Aleksandra Kosa.

