PROJKETNI PLAN »MANJ PLASTIKE!«
V letošnji vadbeni sezoni smo se v društvu odločili, da naše malčke, poleg gibanja in zdrave
prehrane, seznanimo tudi s pomenom skrbi za čisto okolje.
Idejo smo poimenovali "Projekt MANJ PLASTIKE!". V okviru tega projekta smo pripravili več
zabavnih gibalnih iger na temo čistega okolja, preko katerih bomo otroke na naših vadbah,
prireditvah in podobnih aktivnostih, skozi gibanje in pogovore, napeljali k razmišljanju o
pomenu varovanja okolja.
Ob našem vsakoletnem decembrskem druženju, ko otroke obišče Mavrična vila, imamo
vaditelji namen uprizoriti tudi kratko, zabavno dramsko igrico z okolijsko tematiko.
Otroke Mavrična vila vedno tudi skromno obdari in letos si želimo, da bi bila del darila (v skladu
z našim projektom) tudi vrečka iz blaga, ki bi bila primerna za nakup sadja oz. zelenjave.
Otroke in njihove starše želimo podučiti zakaj in kako jo uporabljati, da bomo čim bolj okolju
prijazni.
V sklopu medgeneracijskega pohoda bomo predstavili tudi praktični primer nakupovanja z
tekstilnimi vrečkami. S tem bomo združili več ciljev. Medgeneracijsko druženje, okolijsko
naravnanost in ohranjanje zdravja.
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Program dela za leto 2018
Program dela v priponki. opomba: Projekt Manj plastike je nastal spontano, s potrebe okolja, zato ga
bomo v program uvrstili z novim mandatom. (24.11.2'18 imamo volitve in s tem nov plan dela v
katerem je zapisan tudi projekt »Manj plastike!«).
FINANČNO OVREDNOTEN PROGRAM IN PRIČAKOVA ASREDSTVA:

NAMEN

Predstaviti
članom in drugim
pomen okolja in
predvsem
večkratno
uporabo vrečk,
tudi za sadje in
zelenjavo v
vsakdanji rabi.

CILJ

Manj zavrženih
plastičnih vrečk,
vzgoja otrok,
prenos znanja na
odrasle. Vzgoja
Usposabljanje
za življenje.
vaditeljev

230 kom navadna platnena
vreča z ročaji (promocijska in
delež članarine)

AKCIJSKI
NAČRT

Izvajanje gibalnih
iger-manj
plastike in sadje
€ 193,20 in zelenjava

PREDVIDENA PORABA
SREDSTEV ZA oz. Z
PREDVIDEN
NAMENOM
STROŠEK
Najem prostora,
povrnitev prevoznih
sredstev, plačilo
predavatelja, povrnitev
prevoznih sredstev za
generalka-igrana igra

€ 300,00

Nakup lokalnega sadja in
zelenjave, povrnitev
sredstev za prevoz
(vaditelji prevzamejo robo
za igre v klubski)

€ 200,00

200kmo vreča v torbo (za
delež članarine)

skupaj vreč

Nabava tekstilnih vrečk,
ki jih podarimo navzočim,
nabava sadje, zelenjave
za v vrečke, kot dar.
Povrnitev prevoznih
sredstev za nastopajoče
vaditelje in druge.

€ 1.163,00

TISK SMEŠKO-SIMBOL DRUŠTVA

€ 1.127,00

TISK DRUGI

€ 645,00

Igrana igra
(predstava) ob
€ 760,00 zaključku leta na
prireditvi
Mavrična vilaManj plastike

430,00

skupaj z ddv

€
CENA 1.163,00

TISK smeško z ddv

Domena z lokalnim
kmetom, povrnitev
Medgeneracijski prevoznih in delovnih
pohod , vmesna stroškov vodji izleta,
postaja nabava spremljevalcev, plačilo
zelenjave in
delovne ure planinskim
sadja brez
vodnikom in povrnitev
€ plastičnih vreč in prevoznih stroškov
€ 2,62 1.127,00 nabava-prikaz
vodnikom

TISK DRUGI
(donatorji)

CCA:
1.5€

Članki na temo
vzgajamo za
€ 645,00 Manj plastike

€ 60,00

Delovna aktivnost za
medije v društvu 12€/h- =
Promocijski video 8 ur dela na videu, 6 ur
na temo
dela na izdelavi videa za
Vzgajamo za
promocijo=168€/Plačilo
Manj plastike
preko študenta = 237,15

€ 237,15

(Obveščanje, pisarniški
material...)

Oblikovanje
prepoznavnega
simbola projekta

€ 80,00

€ 60,00
€ 4.425,00

3.288,00

PRIČAKOVANA SREDSTVA OD
DONATORJEV

€ 280,00

Delovna aktivnost za
medije v društvu 12€/h- 5
člankov

Druga sredstva
ZA VREČE,
PREDVIDNO STR.
SKUPAJ:

€ 300,00

Vsaj 50% sofinanciranje vrečk in 100% sofinanciranje tiska
(logotipa)donatorja-če si želi imeti svoj logo na vrečki.

- podatke o množičnosti, vplivu na vzgojo, tradicionalnosti, odmevnosti, promociji in
podobno kar omogoča

VPLIV NA
MNOŽIČNOST

Množičnost v našem društvu pomeni. Otrok, ki je vključen v
vadbeni proces, tečaj, počitnice postane član društva. Vsak
otrok lahko ima brata-sestro oz. več vratov sester (odv od
člana). Vsak otrok v najboljšem primeru ima oba starša. Ima
stare starše. Tako množičnost lahko zagotovimo. Sicer realno
imamo v društvu vsako leto nekje od 400-600 članov. Redno
aktivnih pa je približno od 300-400.

VPLIV NA VZGOJO

Naš namen je, da otroci prenašajo znanje na odrasle, saj se je
to kot dobra praksa pokazala že pri vzgoji za ločevanje
odpadkov. Razlaga: Najprej so otroci začeli razvrščati, nato so
to prej kot ne morali povzeti odrasli. Menimo, da bomo v
določeni meri vplivali tudi na vzgojo.

Ker si želimo, da otroci uporabljajo manj plastike, se bomo tega
držali tudi mi. Napr: Pri organizaciji dogodkov bomo imeli
kozarce za večkratno uporabo. Pri org. rojstnih dni bomo imeli
VPLIV NA
krožnike, kozarce in pribor za večkratno uporabo. Za pitje bomo
TRADICIONALNOST promovirali steklene flaške ali »bidone«, ki se lahko večkrat

uporabljajo...S tem menimo, da bomo vplivali tudi na
tradicionalnost. Torej od slej bo to naša vsakdanjost.

VPLIV NA
ODMEVNOST

Odmevnost bo v prvi vrsti med našimi člani. Z nekaj članki in
posnetim videom bomo poskušali naš projekt prikazati tudi
odmevno. Če bo za naš projekt zanimanje zunanjih medijev
bomo to seveda s pridom uporabili.

PROMOCIJA

Med člani, med odraslimi in v medijih. Časopis Slamnik,
Domžalske nov!ce, časopisi krajevnih skupnosti, fb profilih.

IZDELAVA OCENE O POMENU PROGRAMA
Ocenjujemo, da je program pisan času. Namreč naš odziv na ekološko katastrofo v
okolici Štude nas je pognal v tek za izboljšanjem našega okolja. Smo pa mnenja, da je
potrebno začeti pri najmlajši generaciji, kajti zanamci bodo najbolje gradili našo
prihodnost. Združiti videnja in poglede starejših z dejanji mladih pa bo potrebno
aktivirati na modernejše in otrokom dostopnejše načine. Zato menimo, da je pomen
programa na visoki ravni.
- izjavo, da bodo sredstva porabljena za namene kot je navedeno v prošnji in da za te
namene niste pridobili sredstev iz naslova občinskih proračunskih sredstev.
Izjavljamo, da bodo sredstva namenjena izključno nabavi materiala (vrečk). Te vrečke
pa ne bomo prodajali ampak podarili članom (otrokom) društva.
Izjavljamo, da doslej še nismo prejeli nikakršnih sredstev iz naslova proračunskih
sredstev.
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