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AMBITO 1.1 - OKRAJ 1.1 - PROVINCIA DI TRIESTE – POKRAJINA TRST

Priloga B)
Dodatne storitve

IGROTEKA “PALČEK”
Vrsta storitve
Igroteka je projekt Skupščine županov Okraja 1.1; to je kraj, posvečen rekreaciji, namenjen
rasti in razvoju otrokove osebnosti, obenem pa kraj, kjer se lahko otroci, odrasli, starši in
vzgojitelji srečujejo in socializirajo.
Uporabnikom nudi možnost, da se lahko prosto posvetijo igri, da si poiščejo družbo in da se
za pomoč obrnejo na usposobljeno osebje. Poleg fizičnega prostora je to tudi idealen
prostor, posvečen svobodi, domišljiji in kreativnosti, sočasno pa sprostitvi, socializiranju,
vključujevanju in vzgoji. Preko igre in animacije prispeva k posameznikovemu dobremu
počutju in sproščenosti. S postavljanjem igre v središče vseh projektov in celotnega
delovanja, igroteka prispeva h gradnji in vzgoji posameznikov, k razvoju samostojnosti in
odgovornosti; uporabnike vzgaja, da spoštujejo pravila, uči jih omikanega sobivanja in
soočanja. Igroteka se polnopravno uvršča med socialne, kulturne in vzgojne storitve
našega prostora. Družinam nudi pomoč pri vzgojni dejavnosti, saj nudi strašem priložnost,
da preživijo nekaj časa s svojimi otroki, da se z njimi igrajo, da opazujejo, kako se obnašajo
v družbi, izven družinskega kroga, obenem pa jim nudi priložnost, da srečajo še druge
starše, da spoznajo in upoštevajo različne vzgojne pristope, ki so značilni za vsako družino,
ob spoštovanju različnih kultur in jezikov. Uporabnikom sta na voljo prostor in material, ki
omogoča simbolne igre, igre posnemanja in gibalne igre, otroci pa lahko tudi zlagajo
kocke in igrajo družabne igre. V igroteki se prirejajo tudi ustvarjalne delavnice in delavnice
za razvoj ekspresivne možnosti izražanja ter delavnice, pri katerih se uporablja različne
vrste recikliranega materiala.

Osebje
Za storitev skrbi osebje z dokazili o pridobljeni usposobljenosti na vzgojnem in socialnem
področju, v primeru delavnic in atelierjev pa osebje, ki je strokovno usposobljeno na
odgovarjajočem področju. Razmerje med številom otrok in vzgojiteljev je 10 otrok na
vsakega vzgojitelja. Predvidena je soprisotnost vsaj dveh vzgojiteljev, od katerih vsaj eden
govori slovensko.

Sedež
Sedež igroteke je v Naselju Sv.Mavra št.124, pri Sesljanu, v Občini Devin Nabrežina, v sklopu
igralnega kotička Palček.

Odpiralni čas, urnik, trajanje:
Projekt igroteke letno odobri občinska uprava.
V letu 2013 bo igroteka delovala od januarja do decembra.
Igroteka je storitev, ki je na voljo vse leto, deluje pa ob sredah in petkih popoldne od
16.00 do 18.00 in ob sobotah zjutraj od 10.00 do 12.00.
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Dela prosti dnevi:
Igroteka je zaprta ob istih dneh, ko je zaprt igralni kotiček Palček (1. januar - novo leto,
6. januar - sveti trije kralji, 25. april - dan osvoboditve, ponedeljek po veliki noči, 1. maj praznik dela, 2. junij - praznik republike, 16. avgust - sv. Rok (zavetnik), 15. avgust - Marijino
vnebovzetje, 1. november - vsi svetniki, 8. december - brezmadežno spočetje, 25. in
26. december - božič in sveti Štefan).

Obiskovanje:
Otroci, stari od enega do treh let, morajo pri dejavnosti sodelovati v spremstvu odrasle
osebe. Zato, da se olajša usklajevanje družinskega življenja, lahko igroteko obiskujejo tudi
različno stari bratje oz. sestre. Otroci, stari od treh do šestih let, lahko pri dejavnostih
igroteke sodelujejo tudi brez spremstva odrasle osebe.

Število mest:
V igroteki je lahko istočasno prisotnih 20 otrok, starih od 1 do 6 let.

Vpis in sprejem:
Vstop v igroteko je prost in brezplačen za prebivalce Občin Devin Nabrežina, Zgonik in
Repentabor. Starši bodo morali za dostop do storitve izpolniti ustrezni obrazec (Priloga B1).
Ostali, ki ne prebivajo na območju občin Okraja 1.1, morajo za vstop plačati. Cene vsako
leto določi vodilna občina na osnovi sklepa. Občina, ki storitev upravlja, poskrbi za
neposredno terjanje plačila.

Dejavnosti:
V igroteki se prirejajo ustvarjalne delavnice, ki potekajo v obliki igre, s katerimi se otrokom
omogoča, da utrdijo svoja odkritja in znanje ter izražajo svojo ustvarjalnost preko raznih
veščin in uporabe različnega recikliranega materiala.

CENA
IGROTEKA
Ob sredah in petkih
popoldne
Ob sobotah
Prebivalci občin
Okraja
Prebivalci drugih
občin

URNIK
16.00-18.00

TEDENSKI VPIS

MESEČNI VPIS

Brezplačen

Brezplačen

15,00 €

60,00 €

10.00-12.00
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