Maribor, marec 2015

Spoštovani!
Vabimo vas k ogledu ponudbe in k nakupu
priročnika z naslovom Recept za uspešno izpeljavo
Medgeneracijskega tabora – most med generacijami,
ki ga je izdala Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije

Vsebina priročnika je primerna za vse, ki
izvajate programe za mlajšo in/ali starejšo generacijo, v svoje
aktivnosti vključujte več generacij in bi radi poskusili nekaj novega.
Priročnik vam bo omogočil spoznati ta poseben način bivanja in sožitja tre h
generacij, v njem boste našli konkretne odgovore na organizacijska in vsebinska
vprašanja ter praktične predloge za uspešno izvedbo.
Za naročnike večjega števila priročnikov Zveza nudi ugodnost - ob nakupu desetih
priročnikov, dobite enajstega zastonj. Če torej naročite dvajset priročnikov, prejmete dva
brezplačno! Vsak izvod priročnika je opremljen z lepo kazalko.
Cena priročnika (ki že vključuje DDV) znaša 13,90 €. Možen je tudi osebni prevzem na eni od
poslovnih enot oz. po pošti

Več informacij: blanka.kositer@skupine.si, 02 234 75 70 ali 02 234 75 72 ter www.skupine.si
NAROČILNICA: priročnik RECEPT ZA USPEŠNO IZPELJAVO

MEDGENERACIJSKEGA TABORA – MOST MED GENERACIJAMI
Naročnik:
Ulica, hišna št.:
Kraj ter poštna št.:
Cena priročnika (ki že vključuje DDV) znaša 13,90 €. Dostava po pošti; možen je tudi osebni prevzem
na eni od poslovnih enot.

Način plačila: po povzetju

Podpis:

Izpolnjeno naročilnico pošljite na naslov: Zveza društev za socialno gerontologijo
Slovenije, Partizanska 12, 2000 Maribor ali na e-naslov:
petra.cerinsek@skupine.si ali blanka.kositer@skupine.si

Maribor, marec 2015

Priloga - Povzetek vsebine priročnika
NEKAJ MALEGA TEORIJE
V prvem delu je predstavljena nevladna, humanitarna
organizacija Zveza društev za socialno gerontologijo in
osnovni program Skupine starih ljudi za samopomoč. Glede na
aktualne demografske spremembe je vključeno tudi nekaj
teorije: Demografski in sociološki vidiki sodobne družbe Potreba po sožitju med generacijami - Iskanje sodobnih
rešitev in poti za vzpostavljanje sožitja med generacijami MEDGENERACIJSKI TABOR - MOST MED GENERACIJAMI
Osrednji, najbolj obširni del priročnika zajema program
Medgeneracijski tabor, ki zajema: - Ključni pojmi - Cilji
programa - Značilnosti medgeneracijskega tabora - Učinki
programa - Praktična navodila ali končno nekaj konkretnega Pomembne aktivnosti za izvedbo MT - Izbira datuma in kraja
projekta - Vsebina projekta - Oblikovanje programa - Metode
dela in pomembne aktivnosti - Predstavitev (promocija)
projekta - Priprava vabil in zbiranje prijav - Financiranje
tabora - Izvedba tabora - Zaključek projekta NEKAJ KONKRETNIH IN PRAKTIČNIH NAVODIL
Zadnje del je zastavljen zelo praktično in vsebuje zbir različnih
pripomočkov, ki olajšajo načrtovanje in izvedbo: - Vabilo Prijavnica - Opomnik za organizatorje - Načrt dejavnosti Program tabora (nekaj primerov) - Izjava o varstvu in
odgovornosti - Soglasje - Izbor parov/trojk - Taborska družina
- Vprašalnik za udeleženke in udeležence MT -

Vseh 32 udeležencev dobro premešaj in omogoči, da reagirajo v 4 - 7 dneh. Dnevno
preveri počutje in medsebojno ujemanje. Bodi pozoren, da predhodno izbereš pravi
prostor in kraj, ki sta prijazna do vseh, tudi v primeru slabega vremena. Dodaj različne
skupne aktivnosti: igro povezovanja »skriti prijatelj«, ustvarjalne delavnice, pogovore
v parih, trojkah in v skupini. Vse skupaj poveži z rdečo nitjo (osrednjo temo).
Tehnični podatki - Naklada: 700 izvodov - Avtorice: Martina Slokar, Ema Brelih, Janja Grošelj - Jezikovni
pregled: Simona Jeretina - Oblikovanje in tehnična ureditev: Tjaša Krivec- Ilustracije: Matevž Kopitar, Neli
Nusdorfer - Tisk: Dravski tisk, d. o. o.. - Projekt Skupine starih ljudi za samopomoč sofinancirata FIHO
(Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji) in Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti

