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Maga zin

H o ro s ko p

O ve n

Dan je primeren za sprejemanje fi-

nančnih odločitev, o katerih premiš-

ljujete že dlje časa. Razmišljali boste

stvarno, vendar dovolj zaneseno, da

se boste navduševali nad novimi

ku p č i j a m i .

Bik

Izžarevali boste neustavljivo notra-

njo moč, kar bo marsikoga odvrnilo

od tega, da bi vam oporekal. Več-

krat uporabite besedo ne, saj se

vam bo v nasprotnem primeru delo

kar nakopičilo.

D vo j č ka

Le navidezno boste ostali mirni, v

resnici pa se še vedno bojujete z

nasprotujočimi si čustvi. Ne rinite z

glavo skozi zid, sicer boste na koncu

le utrujeni in brez rezultatov.

Ra k

Jutro z vplivom Lune v Strelcu

vas bo spodbujalo k akciji in no-

vim začetkom. Vsega se boste lotili

hitro in nekoliko zaletavo, zato se

ne čudite, če vam kakšna zadeva

sp o dleti.

Le v

Dan bo zelo ugoden za uresničeva-

nje raznih idej, še posebej dopold-

ne, ko bo Luna v Strelcu. Na zalogi

boste imeli velike količine energije,

s katero pa ne skoparite, ampak jo

uporabite. Pustite ji, da pride do

i z ra z a .

D evica

Imate dobre zamisli, toda ustavlja

vas nekaj izrednih poslovnih ali

družinskih težav. Luna v Kozorogu

vam popoldne obeta nekaj več do-

bre volje, čeprav ste vedno bolj

utrujeni.

Te ht n i ca

V ospredju bodo odnosi na delov-

nem mestu. Zelo se boste trudili, da

bi s sodelavci našli skupni jezik,

vendar ne za vsako ceno. Toleran-

tno se boste umaknili, saj veste, da

bo kmalu prišla nova priložnost .

Ško r p i j o n

Sporočilo zamuja in postajate ved-

no bolj nervozni, kljub temu poča-

kajte do popoldneva, ko se Luna

pomakne v Kozoroga. Oseba morda

ne bo pravilno razumela vaših na-

migov, čeprav se vse lahko zgladi.

Strel ec

Še vedno v žaru velikih načrtov se

boste začeli trezno in prizemljeno

spogledovati s težavami, ki vam sto-

jijo na poti. Polni boste zanimivih

idej in dan pred vami se zdi odličen

teren, da jih izpeljete.

Kozo rog

Kozorogi boste dobili več ugodnih

priložnosti na službenem področju.

Prejeli boste kar nekaj novih nalog,

za katere boste tudi nagrajeni. Po-

poldne, ko se Luna pomakne v vaše

znamenje, boste bolj odločni.

Vo dnar

Vzemite si več časa zase, posebno

če vas čaka še nekaj nujnih poslov-

nih ali finančnih obveznosti. Nekaj

bi morali urediti hitreje, kot ste na-

črtovali, da vas nekdo ne prehiti.

Ribi

Trenutek je pravi, da vlagate vase in

v svojo kariero. Ne boste zadržani,

ko bo treba predstaviti novo idejo,

vendar bodite pripravljeni na to, da

je marsikdo še ne bo razumel.

Jadranje otrok s posebnimi potrebami

Lučke v očeh in nasmeh na licih

Jasna Tepina

»Teden jadranja nam prihrani pol leta

trdega dela,« je prepričana Lili Kulo-

vec , »mama« ene od družin iz Mladin-

skega doma Malči Beličeve, ko beseda

nanese na jadranje otrok s posebnimi

potrebami. Tistim, ki odkimavajo z

glavo, češ da gre za razsipnost in straš-

no veliko denarja, ki ga zahteva najem

jadrnice in šestdnevno jadranje, pa od-

govarja: »V tem izjemno dragocenem

tednu vzgojitelj dodobra spozna otro-

ke, ki so mu zaupani. Spozna jih v po-

sebnem, utesnjenem okolju, v katerem

ne moreš uiti ne vzgojitelju ne vrstni-

ku. Ne moreš se skriti, ko si jezen ali

žalosten; ko bi najraje razbijal vse

okrog sebe, ko se smeješ ali jočeš. Vre-

dno je vsakega evra, ki ga sicer s teža-

vo, a vendarle, naberemo s pomočjo

sponzorjev in donatorjev.«

Prav skupno bivanje na omejenem

prostoru je ena največjih preizkušenj za

otroke in mladostnike z osebnostnimi,

čustvenimi in vzgojnimi težava m i .

Umetnost prilagajanja je zanje težko

dosegljiv, a za vzgojitelje še kako zaže-

len cilj, ki mu veliko pozornosti posve-

čajo vse leto, na jadrnici pa so mu, že

zaradi njene velikosti (ali bolje, maj-

hnosti), hitro zelo blizu.

La žje ustvarjanje zaupanja

»Kako dragoceno je, ko se zbujaš z

otroki, ki so ti zaupani, ko gledaš

njihove od spanja krmežljave očke, ki

radovedno zrejo v jutro! In enako dra-

goceno je, ko oni tebe vidijo kot čisto

navadnega, zaspanega človeka, malo

pomečkanega, ko se željno oziraš za

prvo skodelico jutranje kave. Koliko

lažje je ustvariti zaupanje, ki je pogoj

za dobro sodelovanje in vzgojno delo,

kot pa takrat, ko jih v domu vidiš šele

popoldne, ko so že utrujeni od šole in

naveličani učenja, učiteljev in sebe,«

ugotavlja izkušena vzgojiteljica, ki že

nekaj let s svojo skupino otrok sodelu-

je v projektu Mirno morje. To so otroci

s posebnimi potrebami, otroci z do-

wnovim sindromom, otroško paralizo,

avtističnim spektrom, lažjimi pa tudi

srednjimi motnjami v duševnem raz-

voju. Otroci, ki se težko znajdejo v no-

vem, drugačnem okolju, ki v šoli s pri-

lagojenim programom ali v ustreznem

zavodu morda v vsem letu spregovori-

jo le nekaj besed in se izogibajo stiku z

drugimi.

Največji socialno-humanitarni

evropski projekt Mirno morje se je ro-

dil ob izbruhu vojne v državah nekda-

nje Jugoslavije, ko je Christian Win-

kler iz Spodnje Avstrije z dvema prija-

teljema otroke iz držav na vojnem ob-

močju povabil na tri jadrnice in pod

motom »skupaj v istem čolnu« poka-

zal, kako se znebiti predsodkov in se

naučiti strpnosti.

Iz osnovne zamisli, druženja otrok z

vojnih območij na Balkanu, se je razvila

ideja o Floti miru, ki omogoča otrokom

in mladostnikom iz socialno ogroženih

okolij (otroških in mladinskih domov,

s i ro t i šnic, domov za begunce ter usta-

nov za otroke z motnjami v telesnem in

duševnem razvoju), da pozabijo na svoj

vsakdan in na prostranem morju skle-

pajo nova znanstva in prijateljstva. Ne

glede na to, od kod prihajajo, ne glede

na njihovo versko ali narodno pripad-

nost, barvo kože, prepričanje, sposob-

nosti.

Število udeležencev raste

Leta 2005 se je Flote miru udeležilo

500 udeležencev iz različnih evropskih

d ržav, leta 2009 pa že 100 plovil z 920

udeleženci. Tudi naslednja leta je števi -

lo otrok s posebnimi potrebami in

njihovih spremljevalcev raslo in letos

doseglo zavidanja vredno številko 1000

udeležencev na 105 jadrnicah iz 13

evropskih drža v.

V projektu že od leta 2005 sodelujejo

tudi slovenski otroci s posebnimi po-

trebami iz različnih zavodov, centrov in

šol s prilagojenim programom. Njihovo

število raste iz leta v leto, čeprav je do-

natorska in sponzorska sredstva za iz-

peljavo projekta vsako leto težje zbrati,

pravi predstavnik Zavoda Mirno morje

iz Maribora Mirko Wudler. A vendar:

»Leta 2006 smo se projekta udeležili s

14 otroki, leta 2007 je število otrok in

spremljevalcev naraslo na 44, letos pa

je slovenska flota štela že 18 jadrnic s

skoraj 110 udeleženci iz vse Slovenije.«

Otroci so seveda navdušeni, tako za-

všeč, da smo na modni reviji nastopili

kot skupina. S pomočjo učiteljic Darje

in Angelce smo iz časopisa naredili klo-

buke in jih okrasili, vsak je bil druga-

čen.« Delo na jadrnici so si razdelili.

Dva sta skrbela za jadrnico, dva poma-

gala kuhati, dva pa pripravila mizo in

pospravila ter pomila posodo, vsak dan

pa so se menjali. Za vse življenje si bo

jadranje gotovo zapomnila tudi 10-let-

na Te j a , ki je prvič v življenju lupila

k ro m p i r.

V očeh mladih jadralcev, otrok s po-

sebnimi potrebami, socialno ogroženih,

vzgojno zanemarjenih, so se v tednu ja-

dranja prižgale številne iskrice v očeh,

kar se v šolski situaciji, ki je za njih po-

gosto zelo stresna, zgodi le redko. Pos-

V okviru projekta Mirno morje so se tudi letos družili

otroci s posebnimi potrebami in njihovi spremljevalci.

Teden dni jadranja je za vse prinesel nova spoznanja in

m n ožico čudovitih skupnih trenutkov.

Tako otroci kot vzgojitelji so bili nad neobičajnim morskim druženjem navdušeni. Fotografija: Jasna Tepina

Kako dragoceno je, ko se zbujaš z otroki, ki so

ti zaupani, ko gledaš njihove od spanja

krmežljave očke, ki radovedno zrejo v jutro! In

enako dragoceno je, ko oni tebe vidijo kot čisto

navadnega, zaspanega človeka, malo

pomečkanega, ko se željno oziraš za prvo

skodelico jutranje kave.

radi podaljšanih

počitnic kot za-

radi kopanja,

druženja, iger in

bivanja na jadr-

nici. »Mi z Levsti-

kovega trga bi

zelo radi šli še

enkrat na pot…

Spoznali smo ve-

liko novega o ja-

dranju, morju, o

sebi, o drugih…

ter skozi to dobili koristne ali pa kar

neprecenljive življenjske izkušnje o

sobivanju, upoštevanju drug drugega,

o samostojnosti, skrbi zase in druge.

Te žko je našteti vse, kar smo počeli ta

teden,« so na spletu zapisali otroci Za-

voda Janeza Levca, njihovi spremlje-

valci pa so dodali: »Svoje varovance

smo spoznali skozi drugačno perspek-

tivo, kot jih poznamo iz šole. Odnosi

so bili veliko bolj intenzivni in pristni,

ker smo se le težko umaknili drug dru-

gemu. Bili smo na neki način 'primora-

ni' v sodelovanje, ker na barki drugače

ne gre! Nekako smo ostali povezani

tudi sedaj, ko smo spet na 'celini'.«

Ostala bo nepozabna izkušnja

Tudi Ma r i n i iz Doma Antona Skale iz

Maribora je jadranje ostalo v nepozab-

nem spominu: »Vozila sem jadrnico, lo-

vila ribe, se kopala, najbolj pa mi je bilo

tali so zelo sproščeni, veseli, brezskrbni

otroci, pravo nasprotje otrok, ki so jih

sicer učitelji vajeni: zadržani, potegnje-

ni vase, nedružabni, v strahu pred vsem

novim, so ugotavljali vsi spremljevalci

po vrsti. Tokratno Mirno morje pa je

bilo pomembna šola tudi za izbrane

učence z Osnovne šole Rada Robiča iz

Limbuša. Učitelji so jih izbrali s tajnim

glasovanjem med učenci, ki se na uč-

nem, športnem ali kulturnem področju

posebej odlikujejo in jih krasi dober

odnos do sošolcev in učiteljev. Jadranje

je bilo zanje nagrada, spoznavanje dru-

gačnosti čisto »od blizu«, druženje z

manj srečnimi vrstniki pa posebna iz-

ku šnja, pravi njihov ravnatelj Rado Wu-

te j . Bolj znajo ceniti, kaj imajo, ker so

zdravi in sposobni, spoznanje, da dru-

gačnost bogati in da smo vsi na neki

način drugačni, pa je zanje pomembna

popotnica za življenje. ×


