
POČITNIŠKI KAMP
KRAJ IZVEDBE

DATUMI IZVEDBE

CENA

PRIJAVE

KONTAKT

Kamp se bo izvajal v Mengšu na veliki površini, katera 
omogoča izvedbo spodaj naštetih delavnic in aktivnosti.

Na kmetiji bodo postavljeni šotori za vse udeležence 
in prostovoljce v času trajanja kampa.

• 27.6.2022 - 2.7.2022
• 4.7.2022 - 9.7.2022
• 18.7.2022 - 23.7.2022
Prihod v ponedeljek do 12. ure
Odhod v soboto po kosilu ob 14. uri

Celoten znesek udeležbe kampa: 350 €
Znesek kampa je možno poravnati v enkratnem 
znesku ob prijavi ali v dveh obrokih (maj in junij). 
Ob prijavi je potrebno obvezno poravnati 30% 
celotnega zneska, katerega se ob odpovedi prijave 
na kamp, ne vrne. 

Znesek kampa poravnate na 
TRR: SI56 6100 0002 5225 294 
Koda namena: kamp, ime in priimek otroka
Referenca: 00 - datum

Prijavnica je na naši spletni strani 
drustvojurcek.com, katero nakasneje do 
30.4.2022 pošljite na naš e-mail 
jurcek.kamp@gmail.com.

V primeru dodatnih vprašanj naju lahko kontaktirate na:
•
 

E-mail: jurcek.kamp@gmail.com
•
 

Mob. št. Ana David: 051/618509
•
 

Mob. št. Katarina Anderson: 041/351133

www.drustvojurcek.com
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KDO SMO? ZAKAJ KAMP JURČEK?

POSEBNOSTI

NAMEN KAMPA

CILJI

Sva Katarina Anderson in Ana David, ki že od malih nog 
živiva v povezavi z naravo.  Velikokrat se ne zavedamo, 
da je Mati narava najboljši terapevt našega življenja. 
Preživljanje prostega časa v naravi nas sprosti, ugodno 
deluje na naše zdravje in znižuje duševne stiske.

Izobrazba in izkušnje
Preden sta se najini poti prekrižali, je vsaka živela ter se 
izobraževala na svojem koncu sveta. Kljub temu, da sva 
bili vsaka na svojem kontinentu, sta bili najini izobraževalni 
poti zelo podobni. Obe sva obiskovali zdravstveno šolo, 
družboslovne študije (psihosocialna pomoč, socialno 
delo, psihologija), delali in se izobraževali na področju dela 
z otroci (učne in vedenjske težave, motnja avtističnega 
spektra). Na koncu pa sta se najini poti prekrižali pri delu 
z odraslimi osebami s težavami v duševnem zdravju. 
Nekoliko kasneje sva ugotovili, da naju združujeta strast 
in želja po delu z otroki, zato sva se odločili, da začneva 
svojo pot na tem področju. Pokazala se je potreba po 
kvalitetnem varstvu otrok, predvsem otrok s posebnimi 
potrebami. Zato sva se odločili zasnovati počitniški kamp, 
kjer se bodo lahko otroci na prostem učili ter uživali v 
raznolikosti delavnic.

Problem
V Sloveniji primanjkujejo počitniške vsebine, kjer je 
inkluzija primarnega pomena. Inkluzija je zelo koristna, saj 
združimo otroke s posebnimi potrebami in nevrotipične 
otroke (otroci, ki nimajo posebnih potreb). Tako otroci 
s posebnimi potrebami dobijo priložnost, da se naučijo 
veščin od nevrotipičnih otrok in obratno.  Prav tako 
pa nevrotipični otroci dobijo tudi priložnost spoznati, 
razumeti ter sprejeti posebne potrebe. V tujini, specifično 
ZDA uporabljajo izraz buddy system, ki pomeni, da si dva 
posameznika pomagata in delujeta skupaj kot ena celota. 
Ob koncu kampa bodo otroci bili tako bolj povezani 
in odnesli delček vsega v svoj vsakdanjik; za boljše 
razumevanje drugačnosti.

Poleg tega sva tudi ugotovili, da je težko najti zanimivo 
in dejavno varstvo za otroke, predvsem za otroke z 
avtizmom. V Sloveniji imamo naraščajoče število oseb 
z avtizmom, kar pomeni 24- urna služba staršev, ki 
nikoli nimajo možnosti se spočiti. Z željo po zmanjšanju 
družinskih stisk in izgorelosti staršev, sva zasnovali idejo 
za kamp.

Prostovoljci
V kamp bodo vključeni tudi prostovoljci iz različnih 
študijskih smeri (likovna, inkluzivna, specialna in 
rehabilitacijska ter socialna pedagogika, psihologija, 
psihosocialna pomoč, psihoterapija, socialno delo in 
socialno delo z družino itd.)

Kamp Jurček je namenjen vsem otrokom, ki želijo doživeti 
poseben in drugačen način izvajanja kampa (angl. buddy 
system). Prav tako pa si želijo biti del inkluzije in so zaključili 
od 1. do vključno 5. razreda osnovne šole, osnovne šole s 

Za zagotavljanje kakovostne izvedbe kampa, je število 
otrok omejeno na 10. Udeležba v kamp je prostovoljna, kar 

Na kampu bodo vsi obroki brezkazeinski, brezglutenski 
in brezlaktozni.

Naš kamp ponuja številne zanimive in interaktivne 
delavnice ter aktivnosti. Izvajale se bodo na prostem ter 
v mobilni učilnici. Okolica je prostrana, zato bodo imeli 
otroci veliko prostora za gibanje in ustvarjanje.

Nudimo 11 različnih delavnic/aktivnosti:
• Igre za zabavo (skakanje z žaklji, obmetavanje z 

vodnimi balončki, Črni mož, Gnilo jajce, igre z žogo)
• Izleti v naravi
• Kuharske delavnice (priprava različnih enostavnih, 

• Lesna delavnica (individualno ali skupinsko izdelovanje 
lesnih izdelkov – ptičja hišica)

• Likovne delavnice (ustvarjanje z barvicami, temperami, 
kolažem, glino ipd.)

• Poljedelska delavnica (spoznavanje poljskih semen in 
rastlin)

• Skandinavski ogenj (večerno druženje ob ognju, 
prepevanje, pripovedovanje zgodb)

• Športne delavnice (telovadba, pozdrav soncu, joga, 
raztezne vaje)

• Zasvojenost s telefonom in računalnikom (delavnica, 
kjer se bomo vsi skupaj pogovarjali, risali in diskutirali 
o prekomerni uporabi ter o možnih posledicah 
prekomerne uporabe telefona in računalnika)

• Zeliščni vrt (nabiranje in sušenje različnih zelišč z 
domačega vrta)

• Živali na kmetiji (učenje in spoznavanje različnih 
domačih živali)

Poleg načrtovanih delavnic in aktivnosti bo otrokom 
omogočen tudi prosti čas (poslušanje glasbe, počitek, 
igra itd.)

• Spoznavanje narave in družbe
• Spodbujanje otrokove ustvarjalnosti
• Spodbujanje otrokovih 
• Razvijanje spretnosti na različnih področjih 

vsakdanjega življenja (kuhanje, likovno 
ustvarjanje, spoznavanje zelišč itd.)

• Razvijanje otrokovih socialnih in 
komunikacijskih spretnosti

• Razvijanje veščin čustvovanja
• Razvijanje samostojnosti, avtonomnosti ter 

interaktivnosti
• Aktivno preživljanje počitnic


