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Vabilo dijakom in dijakinjam k sodelovanju

SpoStovani!
V javnem socialno-varstvenem programu Dnevni center za otroke in mladostnike Koper

dilakom in dijakinjam opravljanje obveznih izbirnih vsebin in/ali prostovoljskega dela.
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PetKA omogoaamo

Smo preventivni program, kije namenjen vsem otrokom in mladostnikom, starim od 6 do 18let, prebivalcem
Mestne obeine Koper in Obdine Ankaran. Ponujamo varen prostor za dru2enje, razlicne prostocasne
aktivnosti, ueno pomoe in osebno pomoe posamezniku, ki se znajde v stiski. Delujemo Ze od leta 2010 in
imamo veliko izkusenj dela z mladimi. Program izvajamo na dveh lokacijah: v centru Kopra in v Ankaranu.

Dijake in dijakinje vabimo k sodelovanju pri izvajanju medvrstniske pomoei mlajsim osnovnololcem, ki
potrebuleio pomo6 pri pisanju domadih nalog in udenju ali kot pomoonike pri izvajanju razlidnih tematskih
delavnic. Omenjene naloge lahko opravljajo v sklopu obveznih izbirnih vsebin in/ali prostovoljskega dela.
Obvezne izbirne vsebine lahko opravlja dijak oz. dijakinja, ki ga/1o zgoraj opisano podroeje veseli in zanima.
prostovoljsko delo pa je bolj primerno za dijake oz. dijakinje, ki zelijo gtudirati socialno pedagogiko,
pedagogiko, socialno delo, psihologijo, razredni pouk ali specialno in rehabilitacijsko pedagogiko, saj
omogoea izkusnjo in vpogled v opravljanje poklicev in del, pri katerih se bodo sreeevali s populacijo otrok in
mladostnikov. ProstovolJci opravljajo prostovoljsko delo v sodelovanju s svojim mentorjem, ob zakljuCku pa
dobijo tudi potrdilo, ki ga lahko uveljavljajo pri razlidnih postopkih vezanih na Studij ali kasne.ie pri iskanju
zaposlitve.
Veseli bomo, ee boste vase dijake in dijakinje ter njihove razrednike seznanili z na6im obvestilom in jih skupaj
usmerili, da se nam pridruzijo.
S prijaznimi pozdravi.
Pripravila:
Urska Prineie, univ. dipl. soc. ped.,
strok. vodja programa DC Pett(A

Poslati: po e-posti na: andreja.rolih@gimkp.si
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