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storitve posavskih nevladnih organizacij
Spoštovane ravnateljice in ravnatelji, učiteljice in učitelji,
svetovalne delavke in svetovalni delavci osnovnih šol.
Pred vami je prvi katalog storitev posavskih nevladnih
organizacij, namenjen vam, ki želite svojim učenkam in
učencem ponuditi nekaj več, jim popestriti učno uro, ponuditi
dodatne izbirne predmete in prostočasne dejavnosti.
Lokalna društva in zavodi ponujajo pester nabor znanja in
izkušenj ter izvirne in kvalitetne vsebine, ki jih podajajo na
malce drugačen, njim unikaten način.
V nadaljevanju boste našli vse o aktivnostih in kontaktne
podatke posameznih izvajalcev, s katerimi se boste lahko
dogovorili vse podrobnosti. Z vključitvijo programov lokalnih
organizacij pa boste svojim učenkam in učencem odprli
nova obzorja, spoznali bodo nove ljudi, odpirale se bodo
nove možnosti in ideje.
Vabljeni k branju in uporabi kataloga.

Andreja Pavlin

direktorica Zavoda Dobra družba,
Regionalno stičišče nevladnih organizacij Posavja
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KAZALO

Društvo gluhih in naglušnih Posavja Krško

01.

Osnove znakovnega jezika
Storitev: Osnovnim šolam ponujajo kreativne delavnice s spoznavanjem osnov slovenskega

znakovnega jezika, branje zgodb in pravljic v slovenskem znakovnem jeziku, osveščanje otrok
in zaposlenih glede specifike komunikacije oseb z okvaro sluha.

Starostna skupina: vsi učenci OŠ
Lokacija izvedbe: delavnice izvedejo na šoli, vrtcu, šolskih kolonijah, počitniških druženjih
Termin izvedbe: Izvedba delavnic je mogoča v vseh letnih časih, izvedba traja od 1 do 2 šolski

uri.

Znesek programa: Delavnice izvajajo prostovoljno, povrnejo se stroški prevoza
(glede oddaljenosti od sedeža DGN Posavja Krško).

Kratek opis organizacije: Društvo gluhih in naglušnih Posavja Krško je prostovoljna in neodvisna,

invalidska organizacija s človekoljubnimi cilji, ki skrbi za osebe z izgubo sluha (gluhe, naglušne,
gluho slepe, osebe s polževim vsadkom). Za svoje uporabnike izvajajo posebne socialne programe
in storitve, da se le-ti lahko čimbolj enakopravno vključujejo v okolje.

e-poštni naslov: dgn.krsko@siol.net
Kontaktni podatki:

Vlasta Moškon 07 49 21 392, http://www.dgn-posavja.si/
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Društvo kmetic Brežice

02.

Kulinarična delavnica
Storitev: Tečaj kuhanja - kulinarična delavnica
Starostna skupina: vsi učenci OŠ
Lokacija izvedbe: na šoli, v društvenem prostoru - v kuhinji
Termin izvedbe: V vseh letnih časih, izvedba traja od dveh ur do dva dni, odvisno od izdelka.
Znesek programa: 70€ + materialni stroški

Kratek opis organizacije: Društvo kmetic Brežice deluje na področju kmetijstva, izobraževanja,

usposabljanja, turizma in turističnega razvoja in organizira različna predavanja, tečaje, ekskurzije in
prireditve. Članice društva se povezujejo in združujejo v želji po novih in tradicionalnih znanjih,
ohranjanju in obujanju podeželske dediščine, tradicionalne ali sodobne kulinarike, ročnih del in
računalniška opismenjevanja.

e-poštni naslov: zdravka.kam@gmail.com
Kontaktni podatki:

Zdravka Kampijut 041 230 825, https://www.facebook.com/aktivkmetic.bizeljsko
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Društvo PoPasje

03.

Govorimo PoPasje
Storitev: Izobraževalni program, primeren za vse generacije. Spodbujajo k odgovornemu odnosu

do živali, gradijo empatijo in razumevanje drugih bitij, učijo sodelovanja in primernega pristopa k
psu. Delavnice, predavanja, šolski krožki so časovno, lokacijsko in vsebinsko prilagodljivi.
Vsebina je primerna za vrtec, osnovno šolo, srednjo šolo, fakulteto, podjetniške dogodke, zaključene
strokovne družbe ali tematske prireditve. Izobraževanja spremljajo tudi njihovi pasji mentorji, ki
dodajo praktično izkušnjo interakcije psa s človekom.

Starostna skupina: vsi učenci OŠ
Lokacija izvedbe: na šoli, šolskem dvorišču ali na njihovem
poligonu (Slogonsko, Kapele)
Termin izvedbe: Izvedba zunaj je omejena z lepim vremenom,

izvedba v učilnici kadarkoli po predhodnem dogovoru.

Znesek programa: Cena je odvisna od posameznih želja šole,
okvirno: 1 šolska ura, 2 predavatelja in 2 psa znaša 50€ na uro.

Kratek opis organizacije: Društvo PoPasje je skupnost vzornega sobivanja in sodelovanja s
psi ter živalmi širše. Predstavljajo glas živali ter pomen psa v današnji družbi, intelekt in
možnosti sodelovanja psov v poklicih, mlade učijo spoštovanja, empatije, spoštljive interakcije
in pravilnega pristopa k psu. Delujejo na področju lastniških živali ter brezdomnih živali, v svojih
aktivnostih ponujajo šolanje in socializacijo psov, varstvo in pasji vrtec, nego psov, ponudbo za
varstvo mačk, resocializacijo brezdomnih živali

e-poštni naslov: info@popasje.com
Kontaktni podatki:

Dona Gomilšek 041 328 171, Marko Stojanovič 070 990 123, www.popasje.com,
www.facebook.com/PoPasje, Instagram: @dona_popasje @papapes_popasje,
TikTok: @popasje.com, www.youtube.com/PoPasje
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Društvo Terra Vera

04.

Tematsko doživljajsko vodenje
po Uskoški poti
Storitev:

Uskoška pot je zgodba o meji, ki ločuje in združuje hkrati. Ustvarili so jo na podlagi ustnih
pričevanj ljudi, ki živijo v obmejnem pasu Gorjancev. Skozi življenjske zgodbe, vsakdanje
prigode in izkušnje obmejnih prebivalcev vstopimo v svet manj vidnih zgodovin, ki so v veliki
meri povezane z medkulturnimi stiki in vplivi Uskokov na lokalno kulturno dediščino. Čarobni
Gorjanci postanejo stičišče raznolikih kultur, ki jim mladim in najmlajšim približajo skozi
zgodbe o bronastih čeladah, Lahinjah z oslički in gozdnih razbojnikih. Dotaknejo pa se tudi tem,
povezanih s sodobnimi migracijami in razlogi zanje. Z uporabo metod izkustvenega učenja
spodbujajo kritično mišljenje in mlade ozaveščajo o medsebojni povezanosti in soodvisnosti
ljudi in okolja ter spodbujanju odgovornega in aktivnega globalnega državljanstva.
Pot je krožna, izrazito panoramska, kraški reliefi odstirajo čudovite razglede na Kostanjevico na
Krki na eni strani in neukrotljive naravne predele na drugi. Tematsko-doživljajska pot v celoti
poteka na prostem. Lahka pohodna pot je primerna tudi za otroke. Uskoška pot je vključena v
evropsko mrežo medkulturnih poti Migrantour.
Vodstvo se tematsko navezuje na predmete Spoznavanje okolja, Družba (1. in 2. triada) ter
Zgodovina, Geografija, Slovenski jezik, Državljanska vzgoja in etika (2. triada, srednja šola).

Razdalja: 3 km (1. in 2. triada) / 7 km (3. triada in srednja šola) oz. po dogovoru
Starostna skupina: vsi učenci OŠ
Lokacija izvedbe: Kostanjevica na Krki - Črneča vas
Termin izvedbe: 3 šolske ure (1. in 2. triada) /
4 - 5 šolskih ur (3. triada in srednja šola) oz. po dogovoru
- z odmorom za malico (20 min)
Znesek programa: 80€ - cena vključuje interpretativno
interaktivno vodenje

Kratek opis organizacije: V Društvu Terra Vera ustvarjajo
nove priložnosti za odgovorni turizem in družbeno
vključenost. Predani so terenskemu raziskovanju, ki je
osnova njihovemu oblikovanju vsebin. V povsem običajnih
ljudeh odkrivajo velike zgodbe in raznolikost zgodovin, ob
tem pa vzpostavljajo trajne odnose. Podeželje vidijo kot živo
pisan mozaik kulturnih dediščin. Obrobne, obmejne in
izpraznjene podeželske regije predstavljajo na ustvarjalen,
privlačen in poučen način ter k temu spodbujajo tudi mlade.
e-poštni naslov: info@terra-vera.org
Kontaktni podatki:

Jana Milovanović 031 613 519, www.terra-vera.org,
https://www.facebook.com/TerraVeraAssociation
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Grajsko lutkovno gledališče Sevnica

05.

Lutk-Art – lutkovne predstave
Storitev:

- lutkovne predstave iz njihove ponudbe in avtorske tematske lutkovne predstave ob podelitvi
bralnih značk, predstave v tednu mobilnosti, predstave v tednu otroka,
- lutkovne delavnice za otroke, seminarje za mentorje in šolske lutkovne skupine,
- produkcija in izdelava kompletne lutkovne predstave za vašo šolo, vrtec ali društvo:
od režije, dramaturgije besedila, izdelave lutk in scenografije, izbora glasbe, tehničnih
efektov do učenja lutkovne animacije za lutkarje - učence, učitelje, knjižničarje, odrasle,
- postavitve potujoče razstave likovnih del "Lutkart - izbor", ki so jih izdelali učenci osnovnih
šol po Sloveniji

Starostna skupina: vsi učenci OŠ
Lokacija izvedbe: na šoli, kulturni domovi, telovadnice, knjižnice,
v naravi, na Gradu Sevnica
Termin izvedbe: Lutkovne predstave trajajo 25 - 40 min, lutkovne
delavnice 1 - 5 ur, lutkovni seminarji po obsegu in dogovoru.
Znesek programa: lutkovna predstava - 320€ + potni stroški

V ceno so vključeni stroški zvočne in svetlobne tehnike. V primeru
vsaj 3 lutkovnih predstav ali abonmaja v šolskem letu, je cena
270€ po predstavi + potni stroški. Za ostalo ponudbo in vsebine
so cene dostopne na njihovi spletni strani.

Kratek opis organizacije: Zasebni zavod Grajsko lutkovno gledališče Sevnica deluje na Gradu

Sevnica, kjer organizirajo vsako leto lutkovni festival ob Svetovnem dnevu lutk, lutkovno
-slikarske kolonije “Lutk-Art” za učence osnovnih šol, animirani ogledi Gradu Sevnica, pomagajo,
strokovno svetujejo, režirajo in mentorirajo šolskim lutkovnim skupinam.

e-poštni naslov: glg.sevnica@gmail.com
Kontaktni podatki:

Bernard Pungerčič 031 655 537, Snježana Pungerčič 041 533 369,
glg.sevnica@gmail.com, www.glg-sevnica.com
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Inštitut za svobodo oblačenja Brestanica

06.

Učenje šivanja
Storitev: Učenci spoznajo delovanje šivalnega stroja, naučijo se ga uporabljati in samostojno
si sešijejo peresnico. Na šestih šivalnih strojih, ki jih prinesejo na vašo lokacijo, izvajajo učenje
šivanja.
Starostna skupina: učenci tretje triade
Lokacija izvedbe: na šoli
Termin izvedbe: 5 šolskih ur ali po dogovoru
Znesek programa: mentorska ura 33€, strošek materiala 2,20€ na osebo

Kratek opis organizacije: Inštitut za svobodo oblačenja Brestanica se ukvarja z oblikovanjem

in izdelovanjem zgodovinskih oblačil, različnih kostumov in maskot, s tekstilstvom, razvijajo
rokodelstvo, širijo znanje šivanja, varujejo kulturno dediščino, zbirajo starinsko spodnje perilo.

e-poštni naslov: ina_cebular@hotmail.com, zavod.izso@gmail.com
Kontaktni podatki:

Ina Čebular 031 822 808, www.kostumi.si
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Inštitut za svobodo oblačenja Brestanica

07.

Kreativna delavnica iz usnja
Storitev: Učenci spoznajo različne vrste usnja. Iz debelejšega usnja si samostojno izdelajo
zapestnico, spoznajo posebno tehniko prepletanja in samostojno vgradijo kovinske pritiskače.
Izdelajo si preprost etui za slušalke ali mošnjiček. Uporabljajo različna orodja.
Starostna skupina: učenci tretje triade
Lokacija izvedbe: na šoli
Termin izvedbe: 4 šolske ure
Znesek programa: mentorska ura 33€, strošek materiala 3,20€ na osebo

Kratek opis organizacije: Inštitut za svobodo oblačenja Brestanica (zasebni zavod) se ukvarja z
oblikovanjem in izdelovanjem zgodovinskih oblačil, različnih kostumov in maskot, s tekstilstvom,
razvijajo rokodelstvo, širijo znanje šivanja, varujejo kulturno dediščino, zbirajo starinsko spodnje
perilo.

e-poštni naslov: ina_cebular@hotmail.com, zavod.izso@gmail.com
Kontaktni podatki:

Ina Čebular 031 822 808, www.kostumi.si
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Kulturno umetniško društvo Liber

08.

Ustvarjanje s keramiko
Ponujena storitev: Keramična delavnica za otroke ter sodelovanje na razstavi Ex terra Krško
2022 v oktobru 2022 v Mencingerjevi hiši. Mentorje in material nudijo v KUD Liber.
Starostna skupina: vsi učenci OŠ
Lokacija izvedbe: Atelje Liber v Mencingerjevi hiši na CKŽ 2 v Krškem.
Termin izvedbe: Delujejo v vseh letnih časih, tako v dopoldanskih kot tudi v popoldanskih
terminih, po potrebi pa je možno tudi ob sobotah.
Znesek programa: ocena zneska programa: 350 €, vključen ves material delavnice in razstave
del na Ex terra Krško 2022

Kratek opis organizacije: Kulturno – umetniško društvo Liber je nevladna organizacija iz Krškega.

Delujejo v prostorih Mencingerjeve hiše v Krškem (CKŽ 2) v okviru likovne, literarne in foto-video
sekcije. Imajo lastno peč za keramiko. V ponudbi imajo tudi grafično delavnico. Nosilni projekt društva
je državna oz. že mednarodna razstava keramičnih skulptur Ex terra Krško, ki poleg odraslih
umetnikov iz vse Slovenije in iz tujine nudi možnost sodelovanja tudi osnovnošolskim otrokom.

e-poštni naslov: kud.liber@gmail.com
Kontaktni podatki:

Branka Pirc 040 798 311, https://www.facebook.com/kudliber/
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Lijamedia

09.

Filmske in fotografske delavnice
Storitev: Filmske in fotografske delavnice so namenjene izdelavi kratkega igranega, dokumentarnega

ali pa animiranega filma, v okviru fotografskih delavnic pa nastanejo zanimive foto zgodbe.
V okviru vseh delavnic se udeleženci učijo osnov vizualnega izražanja, pripovedovanja zgodb,
uporabe digitalne tehnologije ter kritičnega pogleda na medijske vsebine. Delavnice so praktično
obarvane. Delavnice so primerne tudi za učitelje.

Starostna skupina: vsi učenci OŠ
Lokacija izvedbe: na šoli ali po dogovoru
Termin izvedbe: Delavnice se lahko izvajajo preko celega leta. Minimalna dolžina izvedbe je 3
šolske ure, delavnice pa se lahko izvajajo tudi v okviru tehniškega dne.

Znesek programa: Okvirna cena za delavnico je 36€ na mentorsko uro + potni stroški, okvirna

cena za tehniški dan 180€ + potni stroški (5 šolskih ur x 36€/uro). V kolikor se dogovorite za dodatno
montažo ali post produkcijo, se le ta v dogovoru z vami zaračuna po njihovem ceniku.

Kratek opis organizacije: LIJAmedia, zavod za medijsko produkcijo in izobraževanje so aktivni na
področju produkcije videa in fotografije ter izobraževanj, predvsem za šole, šolske učitelje, otroke
in mlade, sodelujejo z različnimi posavskimi in regionalnimi organizacijami, šolami, občinami,
mladinskimi centri, društvi, kulturnimi ustanovami, podjetji in posamezniki, dejavni pa so tudi
mednarodno. Njihovo poslanstvo je razširiti znanje o ustvarjanju videa, fotografije in filma kar
najširše, še posebej pa v podeželsko okolje, kjer imajo mladi manj dostopa do tovrstnega znanja,
ter neutrudno ustvarjati vedno nove lastne vsebine.

e-poštni naslov: lija.info@gmail.com
Kontaktni podatki:

Mia Brunej 031 803 599, lija.info@gmail.com, www.lijamedia.si
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Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli

10.

Avdio - video produkcija
Storitve:

- delavnica ustvarjanja lastnih pesmi (predznanje udeležencev ni pomembno): Ponudba
vključuje ustvarjanje melodije (komponiranje) in besedila, podporo pri ustvarjanju aranžmaja,
pripravo (coaching) za izvedbo (petje in igranje instrumentov), profesionalno zavetje zvoka, foto
ali video dokumentiranje procesa, lahko tudi video snemanje izvedbe ter -snemanje spota.
- delavnica ustvarjanja literarnih besedil: Najprej otroci pridobijo znanje o literarni vrsti
(pesem, kratka zgodba, črtica, flash fiction …), žanru (pustolovščina, znanstvena fantastika,
kriminalka …) in témi (če je vnaprej podana), nato skozi primere in praktične vaje opredelijo
lastnosti dobrega pisanja, sledi pisanje, (samo)kritična (a vedno naklonjena) presoja besedil in
nato spet pisanje.
- filmska delavnica: Vsak film se začne z idejo in nadaljuje s scenarijem. Zato najprej pomagajo
pri iskanju idej, brainstormingu, razložijo specifike filmskega jezika in scenarija kot literarne
oblike, pomagajo pri pisanju scenarija, ter pri tehnični izvedbi filma (snemanje, svetloba,
kadriranje, montaža, barvna korekcija.
- Avdio produkcija: V njihovem studiu lahko posnamete pesmi, glasbo, avtorsko delo, inštrumente
in vse bo zvenelo vrhunsko, ker je profesionalno opremljen. Premore vse od številnih mikrofonov,
mešalne mize, vrhunskega zvočnega vmesnika pa do licenčne programske opreme. Strokovno
usposobljen kader društva lahko po potrebi snema tudi na terenu, v zaprtih prostorih, na prostem.
Storitve obsegajo snemanje, urejanje, zvočno obdelavo, končno zvočno optimizacijo (mastering)
ter snemajo podcaste, radijske vsebine, vokalne skupine in zbore, etno zasedbe ter glasbene
izvajalce in bende ne glede na žanr. Kot prožna ekipa mladinskih delavcev in ustvarjalcev lahko
vsebine prilagodijo glede na čas ki je na voljo, starost udeležencev, tematiko in podobno.
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Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli

Starostna skupina: vsi učenci OŠ
Lokacija izvedbe: na šoli, v njihovih prostorih ali na terenu
Termin izvedbe: Storitev lahko izvajajo v vseh letnih časih. Trajanje izvedbe je odvisno od

zahtevnosti projekta.

Znesek programa: 25€ na uro ali po dogovoru glede na zahtevnost projekta

Kratek opis organizacije: Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli daje poudarek na kreativnosti,

glasbenem ustvarjanju, koncertnem dogajanju, v zadnjem času pa tudi na delu z otroki, ustvarjanju
video in avdio izdelkov in podpori pri izvedbi raznovrstnih kreativnih vsebin. Znanje, ki so ga
pridobili, želijo sedaj predati naprej. Kot prožna ekipa mladinskih delavcev in ustvarjalcev lahko
vsebine prilagodijo glede na čas ki je na voljo, starost udeležencev, tematiko in podobno.

e-poštni naslov: pisarnametulj@gmail.com
Kontaktni podatki:

Andrej Černelč 041 614 783, Damjan Dobrina 040 530 335,
https://www.facebook.com/klubmetulj, pisarnametulj@gmail.com,
https://www.klub-metulj.org/o-mc-metulj/
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Luksuz produkcija -DZMP

11.

Filmsko ustvarjanje
Storitev: Filmske delavnice Luksuz produkcije otrokom in mladostnikom omogočajo učno

okolje, v katerem se lahko pobliže seznanijo z umetnostjo in obrtjo ustvarjanja filmskih ter
medijskih vsebin, ter možnostjo razvoja lastnega glasu in kreativnosti.
Približati jim želijo različna digitalna orodja, snemanja in montaže ter jim vzporedno pomagajo
tudi pri večanju njihove socialne občutljivosti, osveščenosti in družbene, politične, kulturne
angažiranosti.
Izkušeni mentorji vodijo udeležence skozi vse faze procesa filmske produkcije. Mentorji na
njihovih delavnicah so usposobljeni profesionalci iz različnih področij filmske produkcije kot
tudi prostovoljci Evropske solidarnostne enote (ESE).
Okvirna vsebina delavnice:
- filmski jezik, zvrsti, stili in žanri
- nastopanje pred kamero (filmska igra)
- “storytelling“ (pisanje zgodbe, scenarija)
- “storyboard”: grafična organizacija sekvenc filma
- spoznavanje kamere, kadrov, planov, kotov kamere,
gibanja, kompozicije, osvetlitve
- snemanje zvoka
- vaje iz snemanja prizorov
- snemanje in montaža posnetega filma

Starostna skupina: učenci 9. razreda
Lokacija izvedbe: na šoli
Termin izvedbe: 5-6 šolskih ur
Znesek programa: 200€ (do 25 učencev)

Kratek opis organizacije: Luksuz produkcija je že od leta

1997 produkcijska znamka Društva zaveznikov mehkega
pristanka (DZMP) iz Krškega. Njihovi prostori so postali
pomembna “medijska učilnica” za mlade avtorje video
vsebin in produkcijski center za novo generacijo filmskih
ustvarjalcev. V Sloveniji so eni izmed pionirjev demokratizacije
filma kot medija. Kratki filmi Luksuz produkcije pogosto
gostujejo na filmskih festivalih povsod po svetu, pri tem pa
osvajajo tudi nagrade inprinašajo priznanje ter vidnost
uveljavljajočim se mladim avtorjem in produkcijski znamki
DZMP.

e-poštni naslov: luksuz.produkcija@gmail.com
Kontaktni podatki: www.luksuz.si
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12.

Pravljično - doživljajski
program Krškočara
Storitev: Krškočara je pohodniška pot v Krškem, ki razkriva zanimivosti, povezane z zgodovino
Krškega in z učenjaki, ki so tu bivali (Bohorič, Dalmatin, Valvasor), pa tudi z energijo in zanimivo
naravo.
Vodnik glede na starostno skupino učencev predstavlja različne učne vsebine, ki se navezujejo
na naravo: prepoznavanje živali, drevesnih vrst, rastlin in zelišč, na zgodovino kraja (kulturna
dediščina), na pisave, književnost (ločevanje med resničnostjo in pravljičnimi, fantastičnimi
elementi), krepitev socialnih veščin (sprejemanje sebe in drugih, drugačnosti).
Pot učenci prehodijo s čaropalico in Čarobukvico, beležko, v kateri so zbrane vsebine, ki jih
spoznavajo na poti.
Program popestrijo doživljajske točke, kjer rešujejo naloge, skozi katere se naučijo veliko
novega o Krškem in se prepustijo zgodbam, tako pravljičnim kot resničnim.

Starostna skupina: učenci prve in druge triade OŠ
Lokacija izvedbe: Dogodivščina Krškočara se prične v atriju Mestnega muzeja Krško, kjer vas
pričaka vodnik. Pot je dolga 4 km, je urejena, nezahtevna, dobro označena s smerokazi in utrjena,
učenci naj imajo pohodno obutev.
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Termin izvedbe: Pravljično - doživljajski program Krškočara izvajajo v jesenskih mesecih
(september, oktober) ter v spomladanskih in poletnih mesecih (od začetka marca dalje).
Program traja cca 3 (polne) ure, vmes lahko vključijo tudi šolsko malico.
Primeren je za športne dneve, športno - kulturne dneve ali naravoslovne dneve.

Znesek programa: Cena programa: 7,50 €/učenca

Cena vključuje vodenje, Čarobukvico (beležko), Čaropalico (svinčnik) ter nagrado na koncu
(Spričarovalo). Prav tako je v ceno vključena slikanica Krškočara, ki jo prejme šola.

Kratek opis organizacije: ŠKRATELJC, zavod za kulturo, izobraževanje in šport izvaja raznolike

programe za predšolske in šolske skupine na področju kulture, vzgoje in izobraževanja ter
športa. Programi se izvajajo v naravi, na pohodniških pravljično-doživljajskih poteh, dopolnjujejo
pa jih izvirne zgodbe o slovenskih krajih v slikanicah ter predstave glasbenih pravljic za najmlajše.
Programi so temelj inovativne prezentacije naravne in kulturne dediščine skozi izviren koncept
pravljično-doživljajskih poti v naravi.

e-poštni naslov: ksenja@skrateljc.org
Kontaktni podatki:

Ksenja Mulej 070 409 844, https://www.facebook.com/skrateljc/,
https://www.skrateljc.org/pravljicne-poti

17

Kdo smo Zavod Dobra družba?
To, kar je Robin Batmanu, palačinka marmeladi, papir svinčniku. Naše poslanstvo je civilna
družba, kakršno si lahko samo zaželite: močne, zdrave, strastne, vztrajne, dobrodelne, sodelujoče,
razgledane, okolju prijazne, tolerantne in nadvse srčne nevladne organizacije.
Pomagamo, spodbujamo, izobražujemo, povezujemo, motiviramo, tolažimo, zabavamo.
Poslušamo, se učimo, raziskujemo, iščemo poti, predlagamo, bedimo nad potezami občin in
države, jim predlagamo spremembe ter spletamo mreže med ljudmi in organizacijami.
Smo center znanja in informacij za nevladni sektor v Posavju.

Nevladnim organizacijam iz Posavja nudimo naslednje storitve:

INFORMIRANJE
Informiramo o novostih in spremembah s
področja delovanja NVO, javnih razpisih in
zakonodaji.

ZAGOVORNIŠTVO
Vodimo skupne akcije, zagovarjamo
spremembe v zakonodaji, vodimo
postopke izbora predstavnikov NVO v
organe občin in regije.

MREŽENJE
Ustvarjamo povezave v lokalnem okolju med
nevladnimi organizacijami in javnimi institucijami
ter gospodarstvom.

IZOBRAŽEVANJE
Nudimo izobraževanja s področij: strateško
načrtovanje, računovodstvo, komunikacija,
pridobivanje sredstev, moderiranje spletnih
dogodkov.

SVETOVANJE in
MENTORSTVO
Svetujemo pri pridobivanju sredstev, na
javnih razpisih, izdelavi strategije organizacije,
pomagamo pri ustanavljanju in zapiranju
NVO, pri elektronskem poslovanju
(izdaja e-računov).

ZAVOD DOBRA DRUŽBA

Trdinova ulica 1
8250 Brežice
M: 051 777 794
E: info@dobra-druzba.si
https://www.dobra-druzba.si
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Smo del Mreže
regionalnih stičišč
nevladnih organizacij

»Program se financira iz Sklada za NVO.«

