1. Hiška s toboganom, plezalno steno in
mrežo, pohodnim hlodom in lestvijo

6. Pot za ravnotežje iz pohodnih stopnic,
ki se zibajo

2. Gugalnica z navadnim sedežem in
sedežem z zaščitno ograjo za malčke

7. Fitnes napravi

10. Motorična tabla v obliki Slovenije
(s pomočjo lesenih avtomobilov je
potrebno prevoziti pot iz enega v drugo
mesto)

8. Čebelnjak – mala hiška s toboganom,
plezalno mrežo, mini lestvijo in lesenimi
pohodnimi okroglicami

11. Motorično igralo mirna roka (s
pomočjo obroča je potrebno prevoziti
cev, ne da bi se je obroč pri tem
dotaknil)

za otroke od 3 do 12 let

za otroke od 1 do 12 let (do 3 let v spremstvu odrasle
osebe)

3. Gugalnica s prilagojenim ležiščem

za osebe s posebnimi potrebami, vse otroke (do 3 let v
spremstvu odrasle osebe) in za odrasle osebe (do 150
kg)

4. Adrenalin iz šestih različnih
razgibalnih postaj / ovir
za vse skupine otrok

5. Žičnica, dolžine 20 m
za otroke od 6 do 14 let

za vse odrasle osebe, še posebej za starostnike

za vse odrasle osebe, še posebej za starostnike in
ženske

za osebe vseh starostnih in ranljivih skupin

za otroke od 1 do 10 let, do 3 let v spremstvu odrasle
osebe

za osebe vseh starostnih in ranljivih skupin

9. Ksilofon (glasbilo, ki s pomočjo lesenih
tolkal, ob udarjanju na lesene palice,
oddaja zvok)

oseb vseh starostnih in ranljivih skupin

za osebe vseh starostnih in ranljivih skupin

12. Brvi za ravnotežje in posedanje
13.Klopi

za posedanje oseb vseh starostnih in ranljivih skupin

Človek je celo življenje vpet v medčloveške odnose;
ti so zanj socialna mreža, ki pomaga, da uspeva,
ustvarja, napreduje in nudi varnost.
( J. Ramovš, antropolog )
Način življenja v sodobni družbi, ki jo zaznamuje
razpad medgeneracijske povezanosti, ko človek
šteje le kolikor je produktiven, vse več pa je
individualizma in samozadostnosti, v takem
družbenem okolju so starejši in slabotni izrinjeni
na rob družbenega dogajanja. To vodi v upad
kakovosti življenja in socialno izključenost.

Medgeneracijska točka v parku Dobrna je inovativni,
trajnostni projekt, kakršnega v širšem območju še ni,
ki prispeva k dvigu kvalitete bivanja. Tu si podajajo
roke otroška radoživost, energija srednje generacije
in modrost jeseni življenja, ki v radosti bivanja tkejo
mavrični most življenjskega optimizma. Sprehodite
se čezenj tudi vi – občanke, občani in obiskovalci
Dobrne.
Dobrodošli!

MEDGENERACIJSKA
TOČKA V PARKU
DOBRNA
OBČINA DOBRNA
Dobrna 19, 3204 Dobrna

Urbano okolje, ki zaznava to problematiko,
z vzpostavljanjem
medgeneracijskih točk
ustvarja nedeljivo družbeno celoto v medsebojni
povezanosti, solidarnosti, sožitju.
Medgeneracijska točka v parku Dobrna je
osrednji prostor srečevanja vseh starostnih in
ranljivih skupin, kjer lahko uresničujejo svoje
nematerialne potrebe po sprejetosti, človeški
bližini in pripadnosti skupnosti. Pod krošnjami
200-letnih parkovnih dreves, v šumenju bližnjega
gozda, ob cvetličnih nasadih se človek notranje
uravnovesi in spontano odpre za komunikacijo z
obiskovalci.
Sklopi igral za različne starostne skupine otrok
so kraj srečevanj mlajše, srednje in starejše
generacije, kjer zaživi pretok informacij, izkušenj
preteklosti, pridobivanja znanj in veščin sedanjega
časa ter nudi osnovo za medgeneracijsko vzgojo,
za vseživljenjsko učenje.
Motorična igrala, napravi za skupinski ﬁtnes
v naravi, naprave za razgibavanje starejših,
invalidnih in oseb s posebnimi potrebami
omogočajo
večjo vključenost mladih, žensk
in ranljivih skupin ter spodbujajo k zdravemu,
aktivnemu življenjskemu slogu.

Informacije:
Občina Dobrna
tel. št.: 00 386 (3) 780 10 50,
00 386 (3) 780 10 64
e-pošta: obcina@dobrna.si, tic@dobrna.si
Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji:
http://www.eu-skladi.si
Naklada: 1000 kom
Dobrna, september 2018

Partnerji:

Cilji operacije: Spodbujene aktivnosti,
ki bodo prispevale k večji vključenosti
prepoznanih ranljivih skupin.
Naložbo so ﬁnancirali Republika Slovenija
in Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj ter Občina Dobrna in
partnerji.

