Poročilo, PROJEKTNEGA PLANA »MANJ PLASTIKE!«
Cilj je bil, da seznanimo veliko otrok in njihovih staršev o tem, da je potrebno v trgovino s
tekstilno vrečko, ne več s plastično , ki posledično uničuje naše okolje.
S tem smo seznanili preko 300 mladih otrok od leta 3.5-8 let, tudi s pomenom skrbi za
čisto okolje. Predvsem pa smo navdušili z načinom delovanja in predstavitve tudi
odrasle, ki bodo te navade zagotovo upoštevali s strani mlajših.
Idejo smo poimenovali "Projekt MANJ PLASTIKE!".
V okviru tega projekta smo pripravili
1. 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. / v vadbenih procesih Družinska
rekreacija, gibalne urice, atletska abeceda, špotajmo…Počitniški programi,
tečaji.
2. Ob našem vsakoletnem decembrskem druženju, je otroke v spremstvu staršev
Mavrična vila, imamo vaditelji namen uprizoriti tudi kratko, zabavno dramsko igrico z
okolijsko tematiko.

3. 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.

4.

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.
To aktivnost planiramo 14.4.2019- 3. Medgeneracijski pohod (skriti zaklad).

Finančna realizacija
DONATORJI
Javno podjetje centralna čistilna naprava Domžale - Kamnik
d.o.o.

€ 200,00 nakazali donacijo

KS Simona Jenka

€ 208,56 plačali račun direktno

ks Slavka Šlander

100€ nakazali donacijo

skupaj pridobljenih sredstev iz donacij:

508,56

Naročilo, nabava, dobava, skladiščenje, vožnja, delo

50€

nabava vrečk

€ 208,56

tiskanje (tiskarna Dotisk d.o.o)

341,60€

skupaj strošek

616,16€
-91,60€

plačalo društvo brez donacij

črpali s sredstev
91,60€ društva

PRIVOŠČITE SI DAN BREZ TELEVIZIJE IN RAČUNALNIKA!
http://www.sadmavrica.si/ ali info@sadmavrica.si
Predsednica ŠPORTNO ATLETSKEGA DRUŠTVA MAVRICA,
Mojca Grojzdek +386 31-314-870

Domžale, 22.3.2019

Vsem donatorjem se za sredstva iskreno zahvaljujemo.

