Dom kot drugi dom
Kontakti glasila
Poštni naslov
Strokovni center Mladinski dom Maribor
Ulica Saše Deva 21
2000 Maribor
E-pošta: http://www.sc-mdm.si/

Glavni urednik

4/2022

Področje in opis glasila
Glasilo DOM KOT DRUGI DOM je interdisciplinarna
poljudna revija, ki objavlja prispevke s področja življenja in
dela otrok ter mladostnikov stanovanjskih skupin,
terapevtske kmetije na Goričkem in enote Slivnica v okviru
Mladinskega doma Maribor.

Pogostost izhajanja

Bojan Macuh
E-pošta: bojan.macuh@guest.arnes.si

Izdali bomo do tri številke glasila v tekočem letu.

Odgovorni urednik

Politika za prosti dostop

Tadeja Ferk
E-pošta: tadeja.ferk.slo@gmail.com

Uredniški odbor revije
Tadeja Ferk
Bojan Macuh
Janez Domajnko

Jezikovni pregled
Tadeja Ferk
Bojan Macuh

Oblikovanje glasila in naslovnice
Bojan Macuh

Naslovnica
https://canva.com

Arhiv glasil
http://mladinski-dom-mb.splet.arnes.si/files/2021/02/GlasiloMD-MB-1-2021-2.pdf
http://mladinski-dom-mb.splet.arnes.si/files/2021/06/Glasilo%C5%A1t.-2-MD-MB-junij-2021.pdf
https://www.mladinski-dom-mb.si/files/2022/01/Glasilo-st.-3MD-MB_12-2021.pdf

Glasilo DOM KOT DRUGI DOM omogoča odprt dostop do
svojih vsebin, ki temelji na načelu odprtih inovacij, po
katerem prosto dostopni prispevki javnosti omogočajo
vpogled v življenje in delo v Mladinskem domu Maribor.

Navodila za pripravo prispevkov
V glasilu objavljamo prispevke otrok in mladostnikov.
Napisani so v slovenskem jeziku.
Avtorji prispevkov, risb ali fotografij nam pišite
(bojan.macuh@sc-mdm.si), da vam posredujemo
predlogo z bolj podrobnimi navodili. Prispevek naj obsega
največ eno stran. Zelo dobrodošlo je slikovno gradivo.
Predložene prispevke pregleda in oceni odgovorno
uredništvo, ki si dovoli le-te jezikovno pregledati in jih po
potrebi tudi oblikovno urediti.
Avtorji prispevkov (otroci in mladostniki) bodo podpisani
samo z imeni in inicialko priimka. V primeru, da otrok ali
mladostnik nima dovoljenja za objavo fotografij, to
strokovno uredimo oz. prikrijemo.

Standardna serijska številka: 4/2022
http://www.sc-mdm.si/
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Pismo urednika

Dragi bralke in bralci našega domskega glasila, ponovno smo z vami. Ja, uspelo nam je zbrati
prispevke otrok in mladostnikov iz vzgojnih in stanovanjskih skupin. Tokrat so se med pisce uvrstili
tudi vzgojiteljice in vzgojitelji, kar nas veseli in hkrati dokazuje, da jim je mar za našo predstavitev
navzven.
V mesecih od izdaje zadnje številke ste se veliko družili, ustvarjali, učili in tudi uživali. Prav je, da
vse dogodivščine zaupate tudi drugim. Ne manjka vam ustvarjalnosti in kreativnosti, nekateri
izmed vas pa ste vešči pisanja, in kot je razbrati s fotografij, tudi različnih ročnih spretnosti.
Mogoče bo kdo izmed bralcev hitro ugotovil, da se med avtorji prispevkov pojavljajo bolj ali manj
otroci in mladostniki s svojimi prispevki iz enih in istih vzgojnih oz. stanovanjskih skupin. V prejšnji
številki se jih je opogumilo več. Upam, da ne bodo vzgojiteljice in vzgojitelji, katerim vedno pišemo
vljudnostna pisma, razočarani, a za sodelovanje s prispevki otrok in mladostnikov v domskem
glasilu si je pač potrebno vzeti čas, nekaj dobre volje in spodbude za ustvarjanje podeliti z mladimi.
Mogoče bo to v prihodnje postala naša vsakodnevna rutina. Doživeli, naredili in objavili.
Prihajajoči dnevi so najlepši del vsakega šolskega leta. Verjamem, da ste v šoli dobro delali in boste
z rezultati svojega truda zadovoljni. Seveda, počitnice so tu.
Naj vam počitniški dnevi tečejo čim bolj počasi. Preživite jih brezskrbno in varno v krogu svojih
domačih, prijateljev in znancev.

Bojan Macuh
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Dragi otroci in mladostniki, spoštovani sodelavci in starši!

V enoletnem obdobju vodenja Strokovnega centra Mladinski dom Maribor sem z vami delil slabo
in dobro. Vesel sem spoznanja, da je prevladalo dobro in da smo v tem času veliko naredili v dobro
otrok in mladostnikov.
Tudi če kdaj pomislimo, da je svet močnejši od nas, je skrivnost le ena: Ne smemo odnehati, se
ozirati za starimi vzorci, za ljudmi, ki z enim prstom kažejo na nas in s tremi nase. Kar govorijo,
govorijo o sebi, ne poznajo drugih, ne poznajo tvojih razmišljanj, delovanj, ne tvojih želja. Tako,
kot govorijo, bi delali ali delajo oni. To naj vam bo v razmislek, morda celo v poduk.
Vsem se otrokom in mladostnikom, sodelavcem in staršem se zahvaljujem za korektno
sodelovanje in prispevek vseh h kakovosti življenja v Strokovnem centru Mladinski dom Maribor,
predvsem pa v dobro otrok in mladostnikov. S tem je vsak posameznik dodal kamenček v mozaik
naše skupne prepoznavnosti in strokovnosti.
V prihodnje želim vsem dobro delo, veliko uspehov, zadovoljstva in predvsem korektnega
sodelovanja.

Janez Domajnko, mag. posl. ved
V. d. ravnatelja
Strokovni center Mladinski dom Maribor
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1 TRŽNICA ŠPANOVE KMETIJE
Na Goričkem, kjer od novembra 2018 deluje nekoliko posebna stanovanjska skupina – Španova
kmetija, ves čas delamo v smeri samooskrbe naše skupine. Velik vrt, visoke in gomilaste grede
nam dajejo obilo pridelka, ki ga z veseljem uporabimo v naši kuhinji. Naše pridne kokoške nam
prav tako vsak dan nanesejo svežih jajc. Ker je pridelka vsako leto več, več pa imamo tudi idej,
kako te pridelke shraniti ali jih predelati v nove izdelke, smo se letos opogumili in jih pripeljali z
Goričkega v mesto.
Naša prva tržnica je potekala 14. 4. 2022 v Slivnici. Odzivi zaposlenih v SCMDM so bili odlični in
nam tako dali veliko elana za vse nadaljnje tržnice.
Na tržnici smo med drugim ponujali: zeliščno sol, suha zelišča, zeliščni čaj, marmelade, domače
testenine, sivkine vrečice in mazilo, sveži por in odlične domače potice. Vsi ti artikli so pripravljeni
iz domačih surovin, ki zrastejo na naši kmetiji ali jih pa naberemo v bližnjem naravnem okolju. V
okviru praktičnega izobraževanja pa jih naši mladostniki predelajo v odlične izdelke.
Zbrana sredstva na tržnici bomo porabili za naše nadaljnje projekte na Španovi kmetiji in razvoj
novih izdelkov. Vsi skupaj pa že pripravljamo nove izdelke za prihodnje tržnice.
Zapisala: Marjetka Škafar,
učiteljica delovnega usposabljanja na Španovi kmetiji

Slika 1: Dobro obložena miza

Fotografija: Mladostniki
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MOJA DOMAČA ŽIVAL

Slika 2: Naši ljubljenčki
:

V poldnevnem programu so ob pomoči vzgojiteljice Edite otroci likovno ustvarjali. Za temo so si
izbrali domače živali. Predstavljamo nekaj utrinkov nastalih izdelkov.
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Fotografije: Vzgojiteljica
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3 ZIMOVANJE VZGOJNIH SKUPIN ENOTE SLIVNICA

Letos smo se mladostniki iz Enote Slivnica skupaj s tremi vzgojitelji odpravili na smučanje v Bohinj.
Po poti v Bohinj smo se ustavili v piceriji Pri Pristavcu, da smo se po dolgi vožnji malo okrepčali.
Ko smo prispeli v Bohinj, smo se nastanili v hostlu Pod Voglom, kjer smo se hitro razpakirali in
neučakani odšli na smučišče Senožeta. Tam smo nekateri prvič v življenju, nekateri pa že večkrat,
stopili na smučke ter se učili prvih korakov smučanja. Tako za začetnike kot za tiste, ki so že večkrat
stali na smučkah, je čas hitro minil.
Drugi dan smo se že odpravili na malo težji teren. Šli smo smučat na Soriško planino. To smučišče
se bo tudi meni zelo vtisnilo v spomin, saj sem se tam naučila, s pomočjo mojega matičnega
vzgojitelja Grege Lugariča, smučati. Vsak dan sem vedno bolj napredovala. Isti večer so nam
vzgojitelji pripravili nočni pohod. V temi smo se sprehajali z lučkami na glavi, se nadihali svežega
zraka in se prijetno družili.
Tretji dan smo šli na tek na smučeh na Pokljuko. Tekaška steza ni bila zahtevna. Vzgojitelji so nam
pokazali, kako pravilno teči na smučeh. Isti dan smo se odpravili tudi plavat, kar nam je bilo
mladostnikom zelo všeč. Kopali smo se v Vodnem parku Bohinj.
Četrti dan smo spet ponovili smučanje na Soriški planini. Tam smo preživeli cel dan. Sama sem se
že upala brez pomoči vzgojitelja smučati čisto z vrha smučišča. Adrenalin in pohvale od
vzgojiteljev, da mi gre smučanje super, so premagale strah pred strmino.
Zadnji dan smo se odpravili spet na isto smučišče kot prejšnji dan. Vsi smo še uživali zadnje
trenutke na smučkah, kot da bi bilo zadnjič v življenju. Vsi, ki smo se bali strmine, smo se že s
premaganim strahom spuščali v dolino. Če smo padli, smo se takoj pobrali in smučali naprej.
Na žalost je pa tudi lepih trenutkov enkrat konec. To je bil naš zadnji dan na zimovanju. Ko smo
prišli s smučišča, smo si pospravili svoje stvari v kovčke in zapustili apartma.
Vožnja nazaj v Maribor se nam je zdela dolga. Za zaključek zimskih počitnic smo šli še v Mc
Donald's.
Imeli smo veliko prostega časa, ki smo ga v večini izkoristili za počitek in medsebojno druženje.
Meni osebno bo to zimovanje ostalo v zelo lepem spominu, saj v življenju nisem imela veliko
možnosti, da bi se naučila smučati. Na zimovanju sem premagala strah pred strminami. Naučila
sem se tudi, da vedno, ko padeš, se moraš pobrati in iti dalje, ter da ne smem obupati nad seboj,
ko se bom v življenju česarkoli lotila.
Zapisala: Kristina S.
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Slika 3: Bilo je nepozabno

Fotografije: Vzgojitelji
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4 POTOVANJE V FIESO
Mladostniki enote Slivnica smo se med prvomajskimi počitnicami odpeljali na tridnevni izlet v
Fieso. Bivali smo v CŠOD. Prvi dan izleta smo naredili sprehod po obali do morskega vodnega parka
Termaris v hotelu Bernardin, kjer smo se tudi kopali. Do večera smo se vrnili na večerjo.
Drugi dan smo zjutraj po zajtrku v CŠOD imeli predstavitev o delfinih, kjer smo izvedeli veliko
novega. Po ogledu predstavitve smo po poti ob plaži odšli do cerkve v Piranu, ki ima obzidje z
razgledom na morje. Tam smo z daljnogledi opazovali morje in iskali delfine. Nato smo naše
opazovanje nadaljevali z vožnjo na ladjici. Po končani vožnji smo se vrnili nazaj na kosilo ter odšli
v Lucijo, kjer smo imeli tudi prosti izhod po mestu. Za konec dneva smo igrali košarko na igrišču
nad našim CŠOD.
Zadnji dan bivanja smo po zajtrku spakirali, pospravili svoje sobe in se odpeljali do obale Kopra.
Bili smo nekaj časa prosti in se sprehajali po mestu. Na poti do Slivnice smo se ustavili tudi v Lipici.
Imeli smo voden ogled kobilarne in dovoljen nam je bil stik s konjem. Za konec smo se na poti
ustavili še v McDonald'su in se vrnili nazaj v Slivnico.

Zapisal: Gaber C.
Slika 4: Uživanje na soncu
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Fotografije: Vzgojitelji
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UČILI SMO SE MOJSTROVIN PLETENJA

Na Španovi kmetiji že od vsega začetka dobro sodelujemo z lokalnimi obrtniki in rokodelci.
Nekateri naši mladostniki so v preteklosti redno odhajali na pomoč in delo v tovrstne delavnice,
občasno pa kakšnega domačega mojstra povabimo tudi medse. Tako je bilo tudi 9. marca 2022,
ko smo povabili pletarskega mojstra g. Kolomana Gomboca.
Gospod Koloman nam je najprej na kratko predstavil surovino, izvor le-te in načine pletenja iz
šibja. Za pletenje večinoma uporablja vrbo, ki jo mora pred pletenjem ustrezno pripraviti. Vrbo
prekuha, da postane bolj bela, jo prireže ali razcepi. S tako pripravljenimi šibami lahko plete
izdelke v različnih tehnikah. Mi smo se učili tehnike pletenja košaric z lesenim podom. Material za
delavnico je pletar prinesel s sabo, mi smo se morali le opogumiti in splesti vsak svojo košarico.
Delo nam je šlo odlično od rok, izdelki so bili na koncu res lepi. Je pa pletenje kar zamudno delo,
zato je tudi sam pletar poudaril, da redki vztrajajo, saj je običajno razmerje med vloženim delom
in končno ceno nesorazmerno. Če te pa tovrstno delo veseli, je lahko lep hobi in dodatni vir
zaslužka.

Zapisala: Marjetka Škafar

Slika 5: Mojster nas je veliko naučil
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Fotografije: Mladostniki

15

Dom kot drugi dom

4/2022

6 KONCERT
Društvo Humanitarček nam je pripravilo čisto pravi koncert, tako da smo popoldan 17. marca
preživeli v družbi reperja Amo Socialca, kitarista in kantavtorja Andreja Vilčnika, stand-up
komičarke Martine Ipša in mladostnikov drugih enot. Meni je bil vsak nastop zanimiv, najbolj pa
reper Amo, ki nam je tudi podaril svoje CD-je. Imel sem priložnost predstaviti svojo avtorsko
pesem in jo odrepati na odru
. Posebno doživetje mi bo še dolgo ostalo v lepem spominu.
Koncert je bil v telovadnici v moji osnovni šoli, sami smo pripravili prostor, nastopajoči pa so
prinesli tudi ozvočenje in luči, tako da je bilo res fajn vzdušje. Najprej nas je pozdravila zdravnica
Ninna Kozorog, ki je prostovoljka in skrbi za starostnike in brezdomne in nam povedala, da lahko
kljub težkemu otroštvu odrastemo v ok ljudi. Svoje življenjske zgodbe so z nami delili tudi
nastopajoči. Program je povezovala naša Aria, ki se je, poleg mene seveda, na odru dobro znašla.
Za nas so pripravili veliko daril in nagradnih iger, in tako je dogodek še prehitro minil.
Zapisal: Timotej B.
Slika 6: Ob petju in smehu je vedno prijetno

Fotografije: Vzgojitelji
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LIKOVNO DRUŽENJE

Vzgojno-izobraževalni zavod Višnja Gora nas je likovne ustvarjalce povabil na likovno druženje.
Ker radi ustvarjamo in to pogosto počnemo, smo se v četrtek, 21. aprila 2022, likovnega snovanja
tudi udeležili. V enoti Slivnica smo zbrali ekipo za en kombi, prav tako so bile ustvarjalno
razpoložene vzgojiteljica Laura in mladostnici s Španove kmetije. Tematika letošnjega ustvarjanja
je bila kranjska čebela, navdih smo črpali na obisku Hiše kranjske čebele ter v čudoviti okolici, ki
nas je ob likovnem izražanju obdajala. Kotiček smo si namreč našli pred čebelnjakom pod
krošnjami cvetočih dreves. Poleg spoznavanja mladostnikov drugih mladinskih domov, vzgojnih in
stanovanjskih skupin in prevzgojnega doma, svobodnemu ustvarjanju v naravi, izmenjavi izkušenj
in prijetnemu druženju, je naša Lea prepričala žirijo z najboljšo upodobitvijo kranjske čebelice.
Polni vtisov čudovito preživetega dne se veselimo naslednjega druženja.
Ker so nam bile naše male umetnine všeč, je Nik izdelal ogrodje, nanj pritrdil izdelke in postavil v
atrij. Morda pritegnemo kako čebelico.
Zapisala: Tatjana Puž, vzgojiteljica
Slika 7: Kaže, da smo talentirani

Fotografije: Vzgojitelji
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MAREC, MESEC LJUBEZNI

Ja, saj vem, mesec ljubezni je maj. Ampak v marcu je toliko lepega. Poleg materinskega dne, so
tukaj še dan žena, gregorjevo, dan vključevanja ranljivih posameznikov v družbo, začetek pomladi
in novega upanja.
Mesec marec je obžarjen s prvimi sončnimi žarki in optimizmom. V skupini smo tako poleg
izdelovanja darilc za mamice, voščil za učiteljice, vzgojiteljice in delavke v zavodu, obiskali
starostnice v domu upokojencev, pekli žar in pecivo, izdelovali ptičje krmilnice, barvali fraktale,
spustili gregorčke po potoku, obuli različne nogavice ob dnevu Downovega sindroma, smučali na
državnem prvenstvu in bili na čisto pravem koncertu. Meseca marca je bila z nami študentka
socialne pedagogike Eva, ki smo jo kar posvojili.
Zapisala: Nina S.
Slika 8: Ustvarjamo

Z voščili ob dnevu žena smo razveselili starostnice v domu upokojencev (slika na desni).
Veselimo se sproščanja corona ukrepov, da lahko (končno) pozdravimo nove sosede. Preko ceste
naše enote Slivnica se je namreč decembra 2021 odprl dom za upokojence.
Fotografije: Vzgojitelji
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NOGAVIČNI IZZIV

Akcija #NogavičniIzziv poteka vsako leto 21. marca in je povezan s svetovnim dnevom Downovega
sindroma. Na ta dan nosimo dve različni nogavici, s čimer slavimo človeško edinstvenost. Žal se
ljudje z Downovim sindromom še vedno soočajo s številnimi ovirami in predsodki.
Tudi v naši skupini smo si nadeli dve različni nogavici, posneli fotografijo in jo delili na družbenem
omrežju s ključnikom #SockChallenge in #WordDownSyndromDay. S tem smo podprli osebe
ranljivejše skupine, pokazali strpnost, spoštovanje in sprejemanje različnosti.
Napisal: Nik F.

Slika 9: Imamo lepo nogavice?

Fotografija: Vzgojitelji
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2. TRŽNICA ŠPANOVE KMETIJE

Na Goričkem, kjer od novembra 2018 deluje nekoliko posebna stanovanjska skupina Španova
kmetija, ves čas delujemo v smeri samooskrbe naše skupine. Velik vrt, visoke in gomilaste grede
nam dajejo obilo pridelka, ki ga z veseljem uporabimo v naši kuhinji. Naše pridne kokoške nam
prav tako vsak dan nanesejo svežih jajc. Ker je pridelka vsako leto več, več pa imamo tudi idej,
kako te pridelke shraniti ali jih predelati v nove izdelke, smo se letos opogumili in jih pripeljali iz
Goričkega v mesto.
Naša prva tržnica je potekala 14. 4. 2022 v Slivnici. Odzivi zaposlenih v SCMDB so bili odlični in
nam tako dali veliko elana za vse nadaljnje tržnice.
Na tržnici smo med drugim ponujali: zeliščno sol, suha zelišča, zeliščni čaj, marmelade, domače
testenine, sivkine vrečice in mazilo, sveži por in odlične domače potice. Vsi ti artikli so pripravljeni
iz domačih surovin, ki zrastejo na naši kmetiji ali jih pa naberemo v bližnjem naravnem okolju. V
okviru praktičnega izobraževanja pa jih naši mladostniki predelajo v odlične izdelke.
Naša druga tržnica je potekala 13. 5. 2022 pred enotama 2 in 3 v Mariboru. Z zamenjavo lokacije
smo se želeli približati zaposlenim v Mariboru. Tudi odziv na tej tržnici je bil dober. Našo že stalno
ponudbo domačih testenin in ostalih artiklov smo popestrili s svežim še toplim kruhom iz krušne
peči.
Zbrana sredstva na tržnicah bomo porabili za naše nadaljnje projekte na Španovi kmetiji in razvoj
novih izdelkov.

Zapisali: Melisa Z. in učiteljica delovnega usposabljanja
Slika 10: V tretje bo še boljše

Fotografija: Vzgojitelji
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MOJSTRI OBLIKOVANJA IZ GLINE

Ob četrtkih popoldne smo v aprilu gnetli glino in oblikovali raznovrstne figure, oblike in uporabne
predmete. G. Srečko Ornik iz društva Združenje rezbarjev - modelarjev lesa Slovenije nas je povabil
v prostore društva v Orehovi vasi, kjer smo zavihali rokave in pustili domišljiji prosto pot. Izdelki
se morajo najprej slab mesec sušiti na zraku, nato jih bomo zapečene v peči za žganje gline dobili,
da jih pobarvamo. Meni je bilo delo z glino všeč, saj me ta material pomirja, še posebej gnetenje.
Na delavnici pa sem se naučila tudi, kako se pri figurah dodajo deli, držim pesti, da mojemu
medvedku pri žganju na 1.400 stopinjah ne odpadejo ušesa.
Zapisala: Elma Z.

Slika 11: Uf, smo dobri …

Fotografiji: Vzgojitelji
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POMAGAJMO PTICAM POZIMI

V zimskem času si ptice težko najdejo hrano, še posebej, če so tla zamrznjena in pokrita s snežno
odejo. Najbolj so prizadete ptice v urbanih okoljih, kjer primanjkuje naravnih virov hrane.
Mladostniki smo se odločili, da slivniškim pticam pomagamo. Vzgojitelj Jure ima lesarsko
delavnico, zato smo prosili njega za izdelavo hišk in krmilnic za ptice. Oblikoval je posamezne dele
iz lesa, mi pa smo jih sestavili in kasneje pobarvali. Postavili smo jih v okolico zavoda, nasuli s
semeni in oreščki in kmalu opazili prve obiskovalce.
Zapisala: Anja S.
Slika 12: … one nas bodo razvajale skozi vse leto

Fotografije: Vzgojitelji
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STENSKA MANDALA

Ob barvanju fraktalnih risb se nam je v skupini porodila zamisel, da bi na steno v učnem prostoru
narisali mandalo. Najprej smo si na spletu prebrali o namenu risanja mandal in ideja se nam je
zdela še privlačnejša. Namreč s kombinacijo povezanih geometričnih oblik, barv, figur, likov in
simbolov nas povezujejo s svetom in nam odkrivajo pot do sebe.
Mandala nas kot fizični vidik povezuje s spiritualnim svetom. Fantje so narisali koncept s tremi
velikimi krogi, dekleta smo barvala.
Prebrali smo, da se energija, ki jo vlagaš ob risanju, vrača v prostor. Ker smo se ob nastajanju
zabavali in sproščali, bo torej učni prostor odslej prijetnejši. Vsekakor pa je lepši.

Zapisala: Nina S.
Slika 13: Barvanje mandale

Fotografije: Vzgojitelji
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UŽIVALI SMO V PORTOROŽU

Otroci, mladostniki in vzgojitelji naše skupine E6 smo imeli v mesecu maju to srečo, da smo lahko
pet dni med tednom skupaj preživeli ob morju.
Mestna občina Velenje nam je ponovno nudila brezplačno bivanje v njihovi počitniški vili Rosa v
Portorožu. Čudoviti, že skoraj poletno obarvani topli sončni dnevi, so nam omogočali doživeti
veliko lepega. Sprehodi ob morju, raziskovanje obmorskih mest, kopanje v morju … vse to nas je
vsak dan navdajalo z ogromno pozitivne energije. Uživali smo v veliki kuhinji, kjer smo se
preizkušali v vrhunski kulinariki. Naše medsebojne vezi so postale močnejše. Vsaj za nekaj dni smo
lahko odložili vsa bremena ter skrbi in se prepustili nečemu drugačnemu, boljšemu, lepšemu …
HVALA MESTNI OBČINI VELENJE, DA STE KAMENČEK V MOZAIKU LEPIH TRENUTKOV V NAŠIH
ŽIVLJENJIH!
Zapisali: Mladostniki in vzgojitelji Enote 6 – Velenje
Slika 14: Malo smo si privoščili

Fotografija: Vzgojitelji
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PRVI VTISI 0 BIVANJU V NOVI STANOVANJSKI
SKUPINI

V mesecu maju je z delovanjem pričela nova stanovanjska skupina v Staršah. Nahajamo se v
stanovanjski hiši s čudovito okolico in vrtom. Mladostniki in vzgojitelji smo v prvem mesecu
veliko časa namenili medsebojnemu spoznavanju, navajanju na življenje v hiši, opremljanju hiše,
urejanju okolice in vrta, oblikovanju pravil. Seveda nismo pozabili tudi na učenje in opravljanje
šolskih obveznosti. Trudimo se, da bomo hišo sprejemali kot varen prostor, kjer bo temelj
našega sobivanja medsebojno sodelovanje, zaupanje, strpnost, sočutje in spoštovanje.
Naši mladostnici Sara in Melisa, ki trenutno bivata skupini, sta takole povedali o svojih občutkih
v novi skupini:
Sara: »V enoti 11 sem slab mesec. Sobo si delim s cimro, s katero se dobro razumem. K nam
prihaja muc, katerega smo poimenovali Dino.«
Melisa: »V novi skupini se počutim v redu. Imamo tudi vrt in par dreves. Tudi na Goričkem, v
moji bivši skupini, smo urejali okolico, zato sem vajena biti ves čas v stiku z naravo. Na vrtu
imamo že rdeče jagode in kmalu bomo imeli tudi rdeče češnje.«

Stanovanjska skupina 11
Slika 15: To je »naša hiša«

Fotografija: Vzgojitelji

25

Dom kot drugi dom

16

4/2022

RECEPT ZA PRIPRAVO BEZGOVEGA SOKA

Pred zavodom v enoti Slivnica bohoti grm bezga, zato smo to pomlad naredili bezgov sirup. Če
tudi vas mika, si kar shranite recept za prihodnje leto, ko bodo cvetovi bezga razveseljevali v
belem.
Da bi naredili tri litre sirupa, naberemo trideset velikih bezgovih cvetov, ki jim odstranimo hrošče,
žuželke in druge prebivalce. V večji kozarec te cvetove natlačimo, prelijemo z litrom vode in
obložimo z rezinami limone in metinimi listki. Za 24 ur zaprt kozarec postavimo na sonce. Naslednji
dan tekočino precedimo, dodamo kilogram sladkorja in dvajset gramov citronke. Dobro
premešamo in tekočino prelijemo nazaj v kozarec, ga zapremo in za tri dni postavimo na sonce.
Pripravljen sirup nalijemo v sterilizirane steklenice in shranimo ali ker je res dober – povabimo
prijatelje in popijemo.
Napisal: Martin A.

Slika 16: Priprava soka

Fotografija: Vzgojitelji
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DRŽAVNO TEKMOVANJE V SMUČANJU

Tudi letos smo v Strokovnem centru Mladinski dom Maribor organizirali tekmovanje v veleslalomu
za otroke, mladostnike in vzgojitelje na Mariborskem Pohorju.
Organizacijo sta prevzeli in izvedli vzgojiteljici Mojca Pušenjak in Špela Lipošek, ob strani pa sta
imeli, kot običajno, pomoč sodelavcev iz Enote Slivnica.
Kljub temu da je šlo za tekmovanje, je bilo vzdušje sproščeno ter je potekalo v ritmu prijateljstva
in druženja. Tekmovanja se je udeležilo skupaj petdeset otrok in spremljevalcev. Kot novost in
popestritev smo izpeljali tudi tekmovanje s pležuhi. Čas, ko smo nestrpno čakali na rezultati, pa
nam je zapolnil mariborski raper 6pack Čukur.
Trud se je poplačal, zahvala pa gre tudi vse sponzorjem in donatorjem, brez katerih tudi tokrat ne
bi mogli izpeljati tako zahtevnega projekta.
Zapisali: vzgojitelji
Slika 17: Trud se je poplačal

Fotografija: Vzgojitelji
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PROJEKT DEVELOPMENT OF TOLERANCE 2022

Tudi letos smo bili povabljeni na t. i. Tolerance camp na Vlasinsko jezero.
Kempa smo se udeležili otroci in mladostniki iz držav Srbije, Bosne in Hercegovine, Črne gore,
Makedonije ter Slovenije. Otroci so prihajali iz rednih osnovnih šol, šol za otroke s posebnimi
potrebami, centrov za sluh in govor ter različnih domov, podobnih našemu Mladinskemu domu.
Vlasinsko jezero je akomulacijsko jezero na jugovzhodu Srbije, na meji z Bolgarijo. Nahaja se na
1213 m nadmorske višine. Jezero polni 25 okoliških izvirov vode. Zanj so značilni premikajoči otoki
različnih oblik. Na kempu športnega značaja smo bili otroci pomešani v štiri skupine, mešano po
narodnosti, spolu, starosti in posebnostih. Spremljevalci so nam pripravili turnir v nogometu,
pikadu in štafetnih igrah. Po jezeru smo se vozili s pedolini in ladjico. V naši, slovenski ekipi smo
bili otroci iz različnih enot Strokovnega centra Mladinski dom Maribor: Lucija, Loti, Elma, Anej,
Gal, Timotej in Rok.
Soglasno smo se odločili, da bi se kempa želeli udeležiti ponovno.
Zapisal: Rok K.
Slika 18: Gasilska fotografija – VSI ZADOVOLJNI IN NASMEJANI

Fotografija: Vzgojitelji
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