
 

 
 

 

 

Razpis za poletni tabor za sorojence  

»POVEŽIMO SE« 
 

 

1. NAMEN 

 

Zveza Sonček v sodelovanju s Fakulteto za družbene vede v okviru projekta MeWe (Psihološka 

podpora za spodbujanje duševnega zdravja in dobrega počutja med mladimi oskrbovalci v 

Evropi) ponuja poletni tabor za tabor za mladostnike - sorojence oseb s posebnimi 

potrebami oz. otroke staršev z različnimi oviranostmi, ki želijo: 

● pridobiti veščine za učinkovito spoprijemanje z neprijetnimi mislimi in občutki, 

● bolje razumeti sebe, kaj jim je v življenju pomembno in se naučiti na kakšen način jih lahko 

vrednote vodijo, navdihnejo in motivirajo, 

● spoznati vrstnike, ki imajo v družini brata ali sestro s posebnimi potrebami, z njimi deliti lastne 

izkušnje in krepiti svojo podporno mrežo in 

● kvalitetno in aktivno preživeti prosti čas z vrstniki, spoznavati nove kraje in drugačne 

aktivnosti. 

 

 

2. ČAS IN KRAJ 

 

Tabor za sorojence bo potekal v času od 23. avgusta do 29. avgusta 2020 v Centru Sonček 

Vrtiče pri Zgornji Kungoti. Več informacij o lokaciji najdete na naslednji povezavi: 

https://www.soncek.org/centri/center-soncek-vrtice/.  

 

 

3. POGOJI ZA UDELEŽBO 

 

Število razpisanih mest: do 20 udeležencev. Program je namenjen izključno sorojencem in 

družinskim članom oseb s posebnimi potrebami, oviranostmi ali drugimi zdravstvenimi 

težavami (akutne, kronične bolezni in drugo). 

Starostna omejitev: tabor je namenjen mladostnikom starim od 13 do 18 let. V primeru večjega 

števila prijavljenih, imajo prednost mladostniki stari od 15 do 17 let.   

 

Tabor bomo izvedli  v primeru najmanj petih prijavljenih udeležencev.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.soncek.org/centri/center-soncek-vrtice/


4.  PROGRAM 

 

Program organiziramo v sodelovanju z izkušenimi psihologi in športnim inštruktorjem 

in  zajema: 

 

Strokovni program: 

● voden program po modelu projekta MeWe – psihološka podpora za spodbujanje duševnega 

zdravja in dobrega počutja med mladimi oskrbovalci v Evropi,  

● aktivnosti za razvijanje psihološke fleksibilnosti, ki nam omogoča, da v dani situaciji 

usmerimo svojo energijo v tisto, kar nam je pomembno, 

● pridobivanje veščin za boljše razumevanje svojih čustev in vedenj, poglobljen stik s seboj in 

svojimi vrednotami in 

● učenje tehnik sproščanja in čuječnosti in kako se spoprijeti z neprijetnimi mislimi in občutki. 

 

Zabava in prosti čas:  

● spoznavanje življenja in dela na podeželju, 

● izlete v bližnjo okolico z ogledom znamenitosti, 

● športne aktivnosti po izbiri (jahanje, plezanje, lokostrelstvo,…), 

● kopanje v bazenu, 

● pomoč pri pripravi obrokov in delo v kuhinji, 

● družabne večere ob tabornem ognju 

● in še marsikaj,…  

 

 

5. CENA IN PLAČILO 

 

Cena sedem dnevnega polnega penziona (bivanje in prehrana) znaša 70 € . Strokovni program 

je v celoti financiran s strani mednarodnega projekta MeWe. Navodila glede plačila tabora 

boste dobili v dopisu. Plačilo je potrebno izvesti do 15. 8. 2020. Vračilo denarja je možno le v 

primeru bolezni ob predloženi zdravniški dokumentaciji.  

 

 

6. INFORMACIJE IN PRIJAVE  

 

Spletna prijava je omogočena preko spletne strani Zveze Sonček www.soncek.org.  

Če ste prijavnico izpolnili v fizični obliki, jo pošljite na naslov: Zveza Sonček so.p., Rožanska 

ulica 2, 1000 Ljubljana.  

Prijave zbiramo do 15. junija 2020 oz. do zapolnitve mest. 

 

Za vse dodatne informacije in prijavnice vam je na voljo Helena Kos na 031 641 770 ali  

helena.kos@soncek.org 

 

 

Tabor za sorojence bomo izvedli le, če se bodo ukrepi v zvezi z epidemijo Covid-19 

sprostili in bo udeležba ter izvajanje aktivnosti varno za vse udeležence. 

 

                

Helena Kos            Iztok Suhadolnik 

Vodja tabora za sorojence            Direktor Zveze Sonček so.p. 
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