
PROJEKT  Mirno morje

»Uau, ful dobr. Kul!« je navdušeno zaklical Dejan, eden izmed petih članov 
posadke Doma Antona Skale iz Maribora, ko je čvrsto držal krmilo jadrnice 
z imenom Karo. Širok nasmeh na njegovem polnem obrazu se je nenadoma 
spremenil v pravo grozo, ko je ugotovil, da jadrnica proti njegovi volji zavija 
na odprto morje. Precej močan veter je namreč burkal valove in napenjal 
jadra. Neizkušenim Dejanovim rokam je hitro priskočil na pomoč Valdi - izku-
šen star jadralski maček in vodja skiperjev Mirnega morja. Lea, petnajstletna 
deklica iz Vipave, je dan pred tem že z izurjeno roko spuščala bokobrane 
v vodo. Negotovo in malce prestrašeno je pogledovala po širnem morju, 
gladkem kot steklo, in spraševala skiperko Polono: »Kaj pa, če se zaletimo?« 
Medtem so se njene prijateljice in spremljevalki iz Centra za izobraževanje, 
rehabilitacijo in usposabljanje Vipava učile vezati mornarske vozle.

Projekt Mirno morje

besedilo in foto Jasna Tepina

L
ea in Dejan, oba mladostni-
ka z Downovim sindromom, 
sta na jadranju otrok s poseb-
nimi potrebami, ki ju že vrsto 

let organizira Zavod Mirno morje iz Ma-
ribora, neizmerno uživala. Tako kot tu-
di nekaj več kot 100 otrok, mladostnikov 
ter njihovih spremljevalcev iz šol in za-
vodov za otroke s posebnimi potrebami, 
ki so teden dni del največjega evropsko 
socialno-humanitarnega projekta.

Kako se je začelo in kako 
veliko nas je danes?
Začelo se je ob izbruhu vojne v drža-
vah nekdanje Jugoslavije, ko je Christi-
an Winkler iz Spodnje Avstrije otroke 
iz držav na vojnem območju združil 
na isti jadrnici in z njimi zaplul pod 
motom »skupaj v istem čolnu«. Da bi 
se tako znebili predsodkov in se nau-
čili strpnosti. Iz osnovne zamisli, da bi 
povezali otroke z vojnih območij bal-

kanskih držav, se je razvila ideja o Floti 
miru, ki omogoča otrokom in mlado-
stnikom iz socialno ogroženih okolij 
(otroških in mladinskih domov, siroti-
šnic, domov za begunce ter ustanov za 
otroke z motnjami v telesnem in du-
ševnem razvoju), da pozabijo na svoj 
vsakdan in na prostranem morju skle-
pajo nova znanstva in prijateljstva. Ne 
glede na to, od kod prihajajo in ne gle-
de na njihovo versko ali narodno pri-
padnost.

Leta 2005 se je Flote miru udeleži-
lo 500 udeležencev iz različnih držav, 
leta 2009 pa že 105 plovil z 920 ude-
leženci. Tudi naslednja leta je število 
otrok s posebnimi potrebami in njiho-
vih spremljevalcev, udeležencev Flo-
te miru, raslo in lani preseglo število 
1.000 udeležencev iz približno 30 dr-
žav.

V projektu "Mirno morje" že od 
2005 sodelujejo tudi slovenski otro-
ci s posebnimi potrebami iz različnih 
zavodov, centrov in šol s prilagojenim 
programom. Leta 2006 smo se projek-
ta udeležili s 14 otroki, leta 2007 je šte-
vilo otrok in spremljevalcev naraslo na 
44, lani pa je Zavod Mirno morje Mari-
bor na 17 jadrnicah omogočil jadranje 
107 udeležencem iz vse Slovenije.

Zakaj jadrnica, zakaj morje?
Življenje na jadrnici omogoča in-
tenzivno socialno učenje ter nudi 
možnost za pridobivanje novih in dru-
gačnih, za življenje pomembnih izku-
šenj ter znanj.

Morje, jadrnica in posadka zahte-
vajo medsebojno skrb, upoštevanje in 
spoštovanje. Življenje na omejenem 
prostoru jadrnice zahteva prilagaja-
nje, strpnost, prevzemanje odgovorno-
sti zase in za druge, timsko delovanje, 
učenje socialnih veščin, reševanja kon-
fliktov na ustrezen, miren način, obvla-
danja strahu, skrbi in izražanja zdrave 
tekmovalnosti. Zlasti otroci s poseb-
nimi potrebami te veščine, znanja in 
izkušnje potrebujejo za lažje vključe-
vanje v življenje in jih v vsakdanjem 

Veličasten pogled na 
mogočno Floto miru z 
več kot 110 jadrnicami 
in 1.000 udeleženci.
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okolju le stežka dobijo. Zato je teden 
dni, preživet na jadrnici, zanje nepre-
cenljivo  bogastvo. Bogastvo, ki se ne 
da poplačati z denarjem, čeprav ga 
omogoča le denar, ki ga z veliko truda 
zberemo s pomočjo donacij in spon-
zorjev.

Mnenja in vtisi udeležencev 
projekta Mirno morje?

»Teden dni jadranja in druženja na ja-
dranju je nepozabno doživetje. Predvsem 
hrana za dušo. Kljub vsem težavam pri 
zbiranju denarja, ki je potreben za iz-
vedbo projekta, je sodelovanje na pro-
jektu Mirno Morje enkratna izkušnja. 
Vredno je.«

»Čudovita izkušnja za otroke in spre-
mljevalce, ki smo se regate udeležili prvič. 
Neverjetno je, kako so »težavni otro-
ci« postali na jadrnici kar naenkrat »ze-
lo prijetni otroci«, pripravljeni sodelovati 
med seboj in si pomagati.«

»Povratne informacije, ki jih posreduje-
jo starši in otroci, so zelo pozitivne. Sta-
vek, kot je: »Kaj lahko storimo, da bomo 
drugo leto lahko spet šli?«, pove vse.«

»Družimo se odrasli različnih poklicev, 
znanj in sposobnosti; družimo se otroci s 
takšnimi in drugačnimi primanjkljaji v 
življenju. Nekateri smo se že poznali, no-
vi pa so zelo hitro ugotovili, da naše dru-
ženje ne pozna meja. Vsi za enega, eden 
za vse.«

»Pri Žanu, Adriani in Roku sem ta te-
den videla prižgane številne iskrice v 
očeh, ki se v šolski situaciji, ki je za njih 
pogosto zelo stresna, redko prižgejo. Po-
stali so zelo sproščeni, veseli, brezskrb-
ni otroci. Naše uživanje ta teden najbolj 
opiše Žanov stavek, ki ga je izrekel ma-
mi tik pred odhodom avtobusa iz Za-
dra domov: »Mama, jaz bi ostal še en 
teden!« Vedeti pa morate, da se je Žan 
do sedaj večinoma izogibal šolskim ek-
skurzijam, šolam v naravi in so ga starši 

zelo težko prepričali, da se je teh aktiv-
nosti udeležil.«

»Teden dni druženja na jadrnici je 
za vsakega izmed nas čas prilagaja-
nja, spoznavanja, veselja, dobrosrč-
nosti, pomoči … To so vrline, ki jih v 
našem vsakdanjem življenju zelo pri-
manjkuje.«

»Na naši jadrnici smo imeli srečo, saj je 
z nami jadrala tudi zdrava deklica. Na-
ši »posebni otroci« so se od nje ogromno 
naučili in počeli stvari, ki jih sicer nikoli 
ne bi, ona pa je spoznavala, kako pose-
ben je vsak med nami.«

Biti drugačen, biti enak, biti poseben. 
To je bogastvo Mirnega morja, ki ga 
nosimo s seboj!  p
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foto 1: Lea in skiper 
Mate sta postala 
najboljša prijatelja.

foto 2: Brez kopanja 
seveda ni šlo. Brez 
pomoči spremljevalcev 
pa tudi ne.

foto 3: Kaja je bila - 
kot zdrava deklica, 
»velika dodana 
vrednost« Mirnega 
morja. Dokaz, da smo 
vsi posebni.

foto 4: Na kopnem so 
nastajale prave male 
umetnine.

Kako postati del te ekipe, ki vsako leto 
s svojim časom in prispevki  prižiga 
iskrice v očeh otrok in mladostnikov, 
udeležencev projekta Mirno morje?

Tako, da se povežete s Humanitarno socialnim za-
vodom Mirno morje Maribor, Tomšičeva ulica 40, 

Maribor, donirate prispevke na TRR letega: 04515-
0001464723 ali pošljete sporočilo SMS s ključno be-
sedo MIRNOM na številko 1919, s katerim boste 
prispevali 1 EUR za udeležbo otrok s posebnimi po-
trebami na mednarodnem projektu Mirno mor-
je 2013 (Prispevajo lahko uporabniki mobilnega 
omrežja Telekoma Slovenije, Si.mobil in Tušmobil). 
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