
BOTRSTVO - ŽEPNINE ZA
PTIČKE BREZ GNEZDA
Humanitarni zavod VID že več kot petnajst let v okvi-
ru botrstva sodeluje z Vzgojnim zavodom Kranj. Nji-
hovi otroci in mladostniki so zaradi različnih žalostnih
okoliščin prikrajšani za toplino pravega doma. Vsi po
vrsti izhajajo iz okolij, ki jim tudi v ekonomskem smislu
ne morejo nuditi marsičesa, kar se njihovim vrstnikom
zdi samoumevno.
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ZiVijO v petih stanovanj-
skih skupinah Vzgojnega

zavoda Kranj; Mlaka, Črna-
va, Stražišče, Kranj in Škofja
Loka, kjer jim njihovi vzgoji-
telji skušajo nuditi vsaj malo
tistega kar imajo drugi otro-
ci, toplino in varnost doma.
Učijo jih čisto osnovnih stva-
ri, kako ravnati z denarjem,
učijo jih delovnih navad,
sobivanja, odgovornosti... to
naj bi bila njihova popotni-
ca za samostojno življenje.

Tudi vas vabimo, da se pri-
družite botrstvu in ptič-
kom brez gnezda omo-
gočite vsaj delček tistega,
kar se njihovim vrstni-
kom zdi samoumevno.

»Vzgojni zavod Kranj že pri-
bližno 15 let uspešno sode-
luje s Humanitarnim zavo-
dom VID. V tem času smo
uspeli zgraditi odličen od-
nos, ki temelji na zaupanju

in pomoči. Otroci in mla-
dostniki Vzgojnega zavoda
Kranj so nastanjeni v petih
stanovanjskih skupinah v
Preddvoru, na Mlaki, v Kra-
nju, Stražišču in Škofji Loki.
Običajno prihajajo iz dru-
žin, v katerih je bila gmotna
situacija slaba, pomanjkanje
pa bolj kot ne osnovna zna-
čilnost vsakdana.

V naših stanovanjskih sku-
pinah poskušamo otrokom
in mladostnikom omogoča-
ti pogoje, v katerih se bodo
uspešno razvijali in dose-
gali cilje, ki si jih zastavijo.
Vzgojni program obsega po-
leg učne pomoči tudi učenje
socialnih veščin, učenje in
spodbujanje zdravega nači-
na življenja, učenje različnih
športnih in razvedrilnih ak-
tivnosti in aktivnega preži-
vljanja prostega časa in druge
socialno-pedagoške vsebine.

Določene
vsebine iz-
vajajo zapo-
sleni znotraj
stanovanjskih
skupin v obli-
ki tedenskih,
mesečnih ali
letnih aktiv-
nosti. Tako že
tradicionalno
izvajamo šolo

Doživljajski vikend s Potepuhi, maj 2015
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Vsako leto smo neizmerno
veseli sodelovanja s Huma-
nitarnim zavodom VID, saj
opažamo, da nam tovrstna
pomoč in sodelovanje moč-
no obogati programe za naše
otroke, s tem pa jih spodbu-
ja k osebnostnemu razvoju
in rasti predvsem pa krepi
razvijanje njihovih talentov.
Vabimo tudi vse, da se pri-
družijo naši skupnosti, ki jo
ustvarjamo skupaj z zavodom
VID, da skupaj z nami obču-
tijo veselje in zadovoljstvo
ob doživljanju uspehov na-
ših otrok in mladostnikov,«

Drsanje s Potepuhi, januar 2015

Sredstva, ki jih prejemajo
otroci v skupinah, namenja-
mo za različna področja: od
žep nin, s katerimi si otroci
občasno privoščijo kaj, če-
sar sicer zelo verjetno niso
bili deležni (priboljšek, ogled
kino predstave, koncerta, ... ),
vključevanj v interesne de-
javnosti (športni krožki, li-
kovne in druge umetniške
delavnice, druge aktivnosti),
letovanj in taborov med po-
čitnicami, do nakupa oblačil
in obutve. Porabo sredstev
skušamo načrtovati skupaj
z otrokom ali mladostni-
kom, saj jih na ta način že-
limo tudi naučiti odgovor-
nega ravnanja z denarjem.

plavanja, smučanja in rola-
nja, program različnih avan-
turističnih aktivnosti v pro-
jektu Potepuhi, poletni tabor,
pohod od Kranja do morja,
delavnice socialnih veščin,
malih ročnih spretnosti, ku-
hanja in slaščičarstva. Pri do-
ločenih vsebinah pa otroke
in mladostnike vključujemo
v društva in druge organiza-
cije v lokalnih skupnostih, v
katere so vpete stanovanjske
skupine: nogometni klubi,
boksarski klub, gasilci, tabor-
niška združenja, likovna šola,
društvo za »impro-igro«, ...

Kljub situacij am, iz kate-
rih so otroci in mladostniki
prišli, vedno znova spozna-
vamo, da je večina otrok pri
nas uspešnih, da naredijo
velike napredke v svojem
osebnostnem razvoju, ra-
zvoju samostojnosti in od-
govornosti in da pri vsem
tem skušajo razvijati tudi
potenciale, ki jih imajo.

Na tem mestu je izjemnega
pomena sodelovanje s Hu-
manitarnim zavodom VID,
saj mesečni prispevki ljudi,
ki so pripravljeni pomagati,
najpogosteje omogočajo rav-
no to, da otrokom in mlado-
stnikom pomagamo pri ure-
sničevanju njihovih ciljev in
razvoju njihovih potencialov.

Andrej Gregorač,
VZ Kranj

ravnatelj

Vabimo vas, da si ogleda-
te njihovo spletno stran.



Utrinek iz šole plavanja 2015
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Zimovanje na Komni s Potepuhi, marec 2015

Vzpon na Krniško škrbino s Potepuhi,
september 2015

Pohod Alpe-Adria 2015

www.vz-kranj.si

Z najemom toplotne
črpa Ike se izognite
visokim stroškom
začetne investicije,
stroške ogrevanja za vaš
dom pa zmanjšajte tudi
do 75 %.

Vsakemu človeku je usojeno,
da bo našel zaklad.

A le tisti, ki posluša svoje srce,
bo zaklad tudi v resnici našel.
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