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Ob nedeljah
so parkirišča
rezervirana
za otroke

Prispevajte 1 € za
nakup šolskih potrebščin
otrokom iz socialno
ogroženih družin
Skupaj z ZPMS smo tudi letos organizirali
nekaj prav posebnega, v akciji pa sodelujejo
vse trgovine Eurospin po Sloveniji.
Od vsakega prodanega zavoja barvnih kred bomo
namreč 1 € namenili v dobrodelne namene, in sicer
za nakup šolskih potrebščin otrokom iz socialno
ogroženih družin.
Eurospin in Zveza prijateljev mladine Slovenije sta
tudi letos združila moči pri zbiranju sredstev za
nakup šolskih potrebščin otrokom iz socialno
ogroženih družin. Tokrat sodelujemo že četrto leto,
z različnimi družbeno odgovornimi projekti in
oblikami pomoči tistim, ki jo najbolj potrebujejo.
Predvsem pa želimo vsako leto pomagati pri
nakupu šolskih potrebščin za otroke in jim s tem
omogočiti vsaj malce bolj brezskrbno otroštvo.
Lansko leto smo tako sredstva zbirali z nakupom
eko flask in kreativnega natečaja za mlade, pred
tem pa tudi z otroškimi pobarvankami.
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Doslej smo pomagali tudi:
- pri projektu Pomežik soncu z
donacijo hrane in poletne opreme
za počitniške kampe v Pacugu,
- z donacijo hrane socialno
ogroženim družinam med
pandemijo,
- v času božičnih praznikov z
darovanjem hrane družinam
v stiski,
- skupaj z ZPMS in Radiem Capris 		
smo sodelovali v dobrodelni akciji
Hladilnik toplega srca ter zbirali
hrano za družine v stiski.

Poleg tega, da bomo z barvnimi kredami otrokom
pobarvali poletne dni, jim bomo naproti prišli tudi s
pravim poletnim presenečenjem. Dali jim bomo to,
kar najbolj potrebujejo za svoje aktivnosti. Prostor!
Veliko prostora. Za brezskrbno zabavo in aktivnosti
na prostem, vsako nedeljo.

Juhuhuu,
prazna parkirišča!
V roki imaš čisto nov paket barvnih kred in želja
po ustvarjanju kar vre iz tebe. Pocukaj starša
za rokav in jima povej, naj te v nedeljo pripeljeta
na naše parkirišče. Veš kaj te tam čaka? Veliiiiko
prostora, zato se lahko, medtem ko ti rišeš svoje
najljubše živali, tvoj bratec ali sestrica učita vožnje
s kolesom, kasneje pa naučiš mamico, kako se
pravilno kotalka. Kaj praviš? Pripelji še sosede,
sošolce in sošolke. Naj vaš smeh odmeva po
parkirišču ves dan!

Kaj se bo dogajalo
na naših parkiriščih?
V poletnih mesecih, med dolgimi in vročimi
počitnicami, se bodo na parkiriščih pred
poslovalnicami Eurospin po vsej Sloveniji
dogajale številne zabavne aktivnosti za velike
in male.

7 Eurospinovih lokacij,
kjer lahko nedelje izkoristite
za najljubše aktivnosti:
LJ-Brdo, Kranj, Novo mesto, Izola, Ptuj, Sežana
in Nova Gorica

Več informacij na
eurospin.si.
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Pri Zvezi prijateljev
mladine Slovenije skrbijo
za dobrobit otrok iz
socialno ogroženih družin
Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) je
humanitarna organizacija, ki že 68 let deluje za dobro
slovenskih otrok. Njena mreža šteje 109 članic, ki so
prisotne po vsej Sloveniji. Prizadevajo si za družbo,
v kateri imajo otroci in mladostniki svoj glas, svoje
pravice in spodbudno okolje za razvoj.

Izvajajo več programov, katerih skupni
namen je dvig kakovosti življenja otrok
in mladostnikov.

V sklopu njihovih socialno-humanitarnih programov
pomagajo otrokom, mladostnikom in družinam
zagotoviti osnovne življenjske pogoje. Pomagajo na
ZPMS in njene članice so vezni člen med potrebami
različne načine: finančno (plačilo položnic, računov,
in interesi otrok in mladih s svetom odraslih –
z institucijami in organizacijami, ki jim skladno s svojim stroški zdravljenja, …) in materialno (oblačila, hrana,
temeljnim poslanstvom želijo, hočejo ali morajo nuditi šolske potrebščine in drugo). Glavni cilj programov je
zmanjšati socialno izključenost in otrokom omogočiti
možnosti za sproščeno odraščanje v samostojne in
boljše življenje.
samozavestne posameznike.

S programom Polna šolska torba ob
začetku vsakega novega šolskega leta
poskrbijo, da imajo otroci vse šolske
potrebščine, ki jih potrebujejo za
uspešno šolanje.

Adin štipendijski sklad pomaga
mladim pri doseganju njihovih
izobraževalnih ciljev.

»Zahvaljujem se Eurospinu, da bomo
tudi letos skupaj napolnili šolske torbe,
ki bodo privabile nasmehe na otroške
obraze. Vabim, da letos vsi rišemo
vesele ilustracije z barvnimi kredami.«

»Rada bi se vam zahvalila za vašo pomoč,
ki mi veliko pomeni. Poravnala sem si
šolske položnice in si kupila potrebne
pripomočke. Vem, da je letos situacija za
vse drugačna, zato še enkrat bolj cenim,
da mi še vedno stojite ob strani.«

pove Breda Krašna, generalna sekretarka.

Ana, 16 let.

Sapramiškin sklad je namenjen pomoči
otrokom s posebnimi potrebami iz
socialno ogroženih družin.

Pomežik soncu® je program, s katerim
želijo čim večjemu številu otrok zagotoviti
brezplačne počitnice na morju ali v gorah.

4 letni Svit trpi za mišično distrofijo. Oče
je ostal brez dela, mama je zaposlena za
polovični delovni čas. Svit potrebuje redne
terapije, invalidski voziček in prilagoditev
prostorov v hiši.

»Na taboru se zelo zabavam. Vsak dan
imamo različne aktivnosti in zato nam
nikoli ni dolgčas. Imamo tudi veliko
prostega časa za druženje s prijatelji.
Družba je zelo v redu in zelo se imamo
dobro. Mentorji so mladi, prijazni in
zabavni, ko se družimo z njimi se vedno
smejimo.«
Peter, 11 let.
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Le samozavestni otroci in mladi,
ki imajo pogoje za razvoj svojih
talentov, ustvarjajo prodorno
družbo. K temu stremijo z njihovimi
programi za zaščito otrokovih pravic
in zagovorništvo ter s programi na
področju vzgoje in izobraževanja.

Ideje za igre
s kredo
Pobarvaj si igrivo poletje!

Projekti ZPMS, ki lajšajo in popestrijo otroške trenutke
Otroški parlamenti® so namenjeni vzgoji otrok za aktivno državljanstvo in demokracijo.
»Slovenija potrebuje ministra za srečo,« so na letošnjem 31. nacionalnem Otroškem parlamentu predlagali
mladi parlamentarci.

Počitnice so čas, ko sonce vabi na igrišča, na ulice, v parke, na kolo in na drevo. Predvsem pa so
počitnice čas za brezskrbno, aktivno otroško igro. Predstavljamo vam nekaj legendarnih iger na
prostem, ki jih poznamo že od nekdaj in bodo zagotovo poskrbele za ure in ure počitniške zabave.
S kredami lahko rišete pred hišo, pred blokom, na morju ali na igrišču. Zagotovo pa imate največ
prostora vsako nedeljo na praznih Eurospinovih parkiriščih!

V Tednu otroka®, ki poteka prvi teden v oktobru, vsako leto ozaveščajo o aktualni temi, ki zadeva otroke;
njihove zveze in društva v teh dneh organizirajo različne zanimive dejavnosti za otroke, obeležujejo pa ga
tudi vrtci in šole.
Pod okriljem ZPMS deluje Središče za zagovorništvo in informiranje o pravicah otrok in mladostnikov
(Središče ZIPOM) – mreža nevladnih organizacij, ki deluje na področju otrokovih pravic.
TOM telefon® je brezplačni anonimni svetovalni telefon za otroke in mladostnike v stiski, ki vsako leto svetuje
več kot 19.000 mladim.
Natečaj Evropa v šoli spodbuja najmlajše, osnovnošolce in dijake k ustvarjalnemu soočenju z družbenimi
problemi, s katerimi se spopadamo doma, v Evropi in po svetu.
Mladi raziskovalci zgodovine pa že pol stoletja raziskujejo lokalno preteklost in tako ohranjajo kulturno
dediščino.
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Odkrij sveže
ustvarjalne ideje
na naslednjih
straneh
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Ristanc
Kaj potrebuješ?

Kaj potrebuješ?

Barvne krede
Ploščat, manjši kamenček

Barvne krede
Manjšo, tanko palico

Kako igraš?
S kredami narišeš polja za skakanje. Narišeš dva enojna,
potem enega dvojnega, nato spet enojnega, spet dvojnega
in na koncu še polkrog, v njih pa napišeš številke od 1 do 7. Na
enojna polja skačeš z eno nogo, z obema pa v dvojni kvadrat.
Kamenček vržeš v prvi kvadrat in pričneš skakati po vrstnem
redu številk, začneš z 1. V polkrogu na koncu se obrneš in na
enak način odskačeš nazaj. Na poti nazaj pobereš kamenček.
Če vržeš kamenček na napačno številko, skočiš na črto, izven
kvadrata, ali če z obema nogama stopiš v enojni kvadrat, je na
vrsti drugi igralec. Zmaga tisti, ki prva konča sedmico.
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Twister
Kako igraš?
Izbereš 4 različne barvne krede. Narišeš 4 vrste, v vsaki po 6 barvnih pik.
Vsaka vrsta je druge barve. Narišeš tudi majhen krog, v katerem so pike
izbranih barv. Ta krog je kot »ura«, ki pokaže, katera poteza sledi. Krog
razdeliš na štiri dele. V enem je polje za levo nogo, v drugem za desno
nogo, v tretjem za levo roko in četrtem za desno roko.
Vzameš manjšo ozko palico in jo postaviš na sredino kroga, podobno
kot kazalec na uri. Eden od igralcev zavrti palico in napove naslednjo
potezo. Npr. leva noga na zeleno piko, desna roke na rdečo piko. Igralci
tekmujejo, dokler se tako zelo ne zapletejo, da izpadejo. Zadnji, ki ostane,
je zmagovalec.
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Zemljo krast
Kaj potrebuješ?
Barvne krede
Manjšo palico

Kako igraš?
Na tla narišeš majhen krog, ki predstavlja sonce in nato okoli
njega velik krog, ki predstavlja svet. Krog razdeliš na toliko
enakih delov, kot je igralcev. Vsak od igralcev na svojo zemljo
zapiše ime države, ki si jo izbere. Vsak igralec se postavi na
svoje ozemlje, eden pa dobi palico in zakliče ime ene od držav
ter palico vrže na klicano ozemlje. Vsi razen igralca klicane
države stečejo čim dlje. Tisti, kateremu je palčka padla na
njegovo ozemlje, pobere palico, zavpije “stop” in s palico skuša
zadeti enega od soigralcev. Če ga zadane, mu lahko “zemljo
krade”. Zemljo si igralec prisvoji tako, da z nogami stoji na
svojem ozemlju in s kredo zariše čim dlje na ozemlje drugega.
Če igralec zgreši, se vlogi zamenjata in mu zemljo krade tisti, ki
je bil ciljan. Zmaga tisti igralec, ki ima na koncu največ ozemlja.
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Risanje z zaprtimi očmi
Kaj potrebuješ?
Barvne krede
Rutko ali trak za zavezovanje oči

Kako igraš?
Povsem preprosto! Risanje kot risanje, le da z zavezanimi očmi postane
še toliko bolj zabavno. Nastajajo namreč zanimivi liki, drugačne živali,
nove dimenzije hiš in stolpnic ter vesoljske risbe z drugega planeta.
Nekaj idej, kaj lahko rišeš z zaprtimi očmi: hobotnica, stolpnica, vesoljska
raketa, slon, drevo, rakovica, morski pes, robot, gugalnica, riba, šolska
torba, avto in seveda karkoli ti pade na pamet.
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Barvasti poligon

Gremo v vesolje!

Kaj potrebuješ?

V roke hitro vzemi svinčnik in sledi številkam.
Morda te odpeljejo na luno!

Barvne krede

🙂

Kako igraš?
Zakaj bi kolesarili vedno samo naravnost? Ali pa kotalkali, rolali,
tudi plesali vedno na isti način? Lahko si s kredami narišeš pot,
po kateri moraš voziti kolo, delati zavoje, obrate na kotalkah ali
plesne korake po barvastih pikah. Lahko ustvariš tudi avtocesto
za svoje avtomobilčke, pot v vesolje za robota in še marsikaj.
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Sadni vitamini, ki odžejajo
Risanje, ustvarjanje, igranje in športanje zahtevajo veliko energije, zato priporočamo, da
na parkiriščno dogodivščino prinesete raznolike osvežilne pijače, ki odžejajo in dajo malce
energije za še en krog z rolerji, skirojem ali kolesom.

Rezine MilkCiok, 10 kosov, 390 g 2 ,19 €
Čokoladni dražeji, 200 g 1, 25 €

Rolade z lešnikovo kremo, 6 kosov, 222 g 1,09 €
Nektar breskev, 6 x 125 ml 1, 25 €
Nektar pomaranča, 1,5 l 0,99 €
Ledeni čaj limona, 1,5 l 0,59 €
Nektar marelica, 1 l 0,89 €
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Brez čokolade ni zabave
Ne pozabite na čokoladne posladke, ki dajo piko na i zabavnemu popoldnevu, včasih pomagajo premostiti
medvrstniški prepir in zapečatiti nova prijateljstva. Pri nas najdete čokolado v čisto vseh oblikah.
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Nariši svoj nasmeh
na našem parkirišču

Ptuj
Kranj

Nova
Gorica

LJ-Brdo

Sežana

Novo mesto

Izola

Čakajo te risalni kotički, poligoni
za trike s skirojem, kolesom ali
rolerji ter moderiran družinski
program z družabnimi igrami,
plesom in gosti presenečenja.
Datume bomo razkrivali na
naših družbenih omrežjih.

Več informacij
na eurospin.si.

