KS Majde Šilc

DOŽIVLJAJSKO IGRIŠČE
NOVO MESTO
Sodoben, hiter tempo življenja sili starše, da čedalje več časa preživijo v službah, otroci pa ostajajo
prepuščeni sami sebi. Ta čas najpogosteje preživijo za elektronskimi napravami (računalniki,
televizije, telefoni, tablice,…) in na obšolskih vodenih dejavnostih.
Te hibe sodobnega časa se zavedamo tudi pri Društvu Naturo, ki s svojim delom želi spremeniti
miselnost otrok in staršev. Svoje poslanstvo uresničujemo s projekti, v katere vgradimo veliko proste
igre in narave.
Vrsto let smo svojo dejavnost izvajali na različnih igriščih po Novem mestu. V letošnjem letu pa smo z
KS Majde Šilc in občino vzpostavili Doživljajsko igrišče, ki bo umeščeno v zelenem pasu med ulico
Marjana Kozina in športnim igriščem na Ragovski ulici. Na spodnjem delu bomo postavili hišo za
shranjevanje rekvizitov, lesa, klopi, ... Zgoraj pa bomo minimalno sčistili zeleni pas poraščen z
grmovjem in če bo potrebno odstranili polomljeno in poškodovano drevje.
Igrišče bo namenjeno vsem otrokom željne igre in ustvarjanja. Na igrišču bomo vsak petek popoldne
prisotni člani društva Naturo. Igralni dnevi se bodo izvajali vsak petek od 16 ure naprej. Spomladi: od
aprila do konca junija in v jeseni: od septembra do konca oktobra. Igralni dan bo spodbuda, da otroci
pridejo ven in se aktivirajo v igri z vrstniki. Naš namen ni, da bi otroci prihajali ven zgolj v času naših
igralnih dni. Želimo si, da bi ta spodbuda učinkovala na njih tako, da bi si tudi sicer večkrat zaželeli
priti ven, na igrišče in se igrati. Posledično bodo uporabniki igrišča tudi starši otrok in stari starši, ki se
bodo lahko med igro otrok družili med sabo, komunicirali in krepili med sosedsko povezanost.
Otroci se bodo igrali v območju obstoječega igrišča in pod mentorstvom članov društva. Vaša ulica ne
bo dodatno obremenjena. V ničemer se ne bo posegalo v območja zasebne lastnine. To dodatno
obvestilo smo vam pripravili zaradi vprašanj, ki so se pojavila ob zadnjem čiščenju neurejenih
občinskih površin.
Za več informacij o projektu in o poteku igralnih dni smo vam na voljo tudi preko telefona:
Karmen Rodič
Vodja podružnice Naturo Novo mesto
041-372-765

Adolf Zupan
Predsednik KS Majde šilc
041-322-322

Z namenom ohranjanja dobrih med sosedskih odnosov vas lepo pozdravljamo. Vabimo vas, da se
nam pridružite.

