
                                                                                                 

 
Šolsko leto 2010/11 

 
R A Z P I S 

Revščina po svetu in pri nas 
 

Ustvarjam in pomagam – v sodelovanju z ZPMS na brezplačne počitnice 
 
V skladu z Listino o sodelovanju, ki smo jo 5. oktobra 2010 na Brdu pri Kranju 
podpisali z   ZPM Ljubljana Moste-Polje, bomo slovenskim ekošolarjem, ki jih je 
usoda pahnila v brezno pomanjkanja, revščine ali socialne izključenosti, pomagali 
povrniti nasmeh na ustnice, privabili  iskrice v oči in jim uresničevali sanje o lepši 
prihodnosti ter jih opremljali za dostojno življenje. 
 
ZPMS Ljubljana Moste - Polje bo skupaj z donatorji otrokom brez priložnosti 
poskušala omogočiti vključevanje v brezplačne tabore, izlete, letovanja, 
zimovanja, potovanja. Pomagala do razvoja talentov s humanitarnim 
vključevanjem v šole in tečaje. Hkrati pa bo poskušala najbolj ogrožene otroke 
povezovati z botri  in razvijala mrežo humanitarnih pomoči na podlagi  strokovno 
utemeljenih in preverljivih  predlogov strokovnih delavcev in vodstev ekošol.  
Ekošolarji pa bodo  z izdelovanjem najrazličnejših ustreznih spominkov (glej 
besedilo v barvi)  le-te  prispevali kot simbolično darilo in zahvalo donatorjem.  
 
V zvezi s to zavezo bo ZPM Ljubljana Moste-Polje učencem in dijakom  iz tistih 
slovenskih ekošol, ki v šolskem letu 2010/11 sodelujejo v projektu Revščina v svetu 
in pri nas  omogočila tri vrste pomoči, in sicer 
 

1. Humanitarna pomoč družinam v velikih stiskah (finančna, 
materialna, psihosocialna, skrbništvo, mediacija) – prijavnica št.1  

2. Vključevanje revnih in socialno izključenih otrok ter 
mladostnikov v brezplačne tabore, letovanja, tečaje (tuji 
jeziki, ples, glasbena šola) - prijavnica št. 2  

3. Botrstvo - prijavnica št. 3 
  
 
Za omenjene tri vrste brezplačne pomoči otroke/dijake lahko predlagajo vse 
ekošole, ki v šolskem letu 2010/11 sodelujejo v projektu Revščina v svetu in pri 
nas.  
Osnovni pogoj je, da učenci/dijaki, ki jih boste predlagali, resnično izhajajo iz 
socialno šibkega okolja in nimajo drugih možnosti  za aktivno preživljanje prostega 
časa oz.  počitnic izven domačega kraja.   
ZPM bo preverjala  resničnost podatkov, zato vas prosimo, da v sodelovanju s 
socialno službo zares predlagate tiste ekošolarje, ki resnično potrebujejo eno od 
omenjenih oblik pomoči!!! 
 



                                                                                                 

ZPMS Ljubljana Moste Polje bo  glede na njihove zmogljivosti in njihov izbor vabila 
posamezne učence in dijake na eno izmed predlaganih  aktivnosti. S pisnim vabilom 
bodo sami obvestili starše/skrbnike in se dogovorili za kraj in čas letovanja oziroma 
drugih oblik pomoči. 
  
Seznam učencev in dijakov bomo sestavili po vrstnem redu poslanih prijav za 
posamezno od navedenih treh vrst pomoči, zato vas prosimo, da 
prijavnice (št. 1, 2 ali 3) čim prej posredujete po e-pošti na info@ekosola.si. 
 

 
Ustvarjam in pomagam svojim sovrstnikom 

 
Vse šole, ki sodelujejo v projektu Revščina v svetu in pri nas, pa hkrati vabimo, da z  
ustvarjalnostjo učencev/dijakov prispevajo svoj delež v tem humanitarnem poslanstvu, 
in sicer z izdelovanjem lepih in izvirnih izdelkov, ki jih bo ZPM Ljubljana Moste-Polje 
podarila svojim donatorjem, kateri bodo prispevali denar za izvajanje njihovega 
humanitarnega poslanstva med mladimi. 
 
To lahko storite tako, da enega ali več različnih izdelkov, ki bi jih lahko izdelali v večji 
količini (nekaj deset komadov) pošljete na naslov ekošole. Komisija, v kateri bodo 
predstavniki ekošole in ZPM Ljubljana Moste-Polje, bo vse poslane izdelke skrbno 
pregledala in izbrala tiste, ki jih boste v okviru tega projekta izdelali kot spominček in  
zahvalo donatorjem. Izdelki naj bodo izdelani iz naravnih ali recikliranih materialov, 
primerni kot skromno a zelo  domiselno izdelano poslovno darilo, ki bo njihovim 
imetnikom v ponos in prijazen spomin ter zahvala za njihov prispevek. 
 
Vse šole, ki bodo prispevale svoje izdelke, bodo s tem opravile eno izmed treh 
aktivnosti (številka 7), ki so predvidene v okviru projekta Revščina v svetu in pri nas. 
Avtorjem oz. skupini najbolj inovativnih zamisli, bomo podelili nagrade in posebna 
priznanja Tudi jaz lahko pomagam.  
Izdelke bomo predstavili na spletni strani ekošole in ZPM Ljubljana Moste-Polje ter na 
srečanju koordinatorjev slovenskih ekošol (predvidoma oktobra 2011). 
 
Izdelke lahko pošljete iz vseh ekošol, ne glede na to, ali imate med učenci/dijaki take, 
ki so zares potrebni pomoči! 
 
Vaše izdelke pričakujemo do 1. 12. 2010   na naslov; Ekošola kot način življenja, 
Trubarjeva 50, 1000 Ljubljana s pripisom »REVŠČINA« 
 
 
 

 
 ZDRUŽIMO MOČI IN POMAGAJMO SKUPAJ! 

 
 
 

Franci Dovč, 
vodja projekta  in 

Anita Ogulin, ZPM Ljubljana Moste-Polje 
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Dodatne informacije: 
FRANCI DOVČ, telefon: 031 313 29, e-naslov:  dovc@siol.net 


