MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave 6/2002 in 25/2002)
je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 28.10. 2003 sprejel naslednji

SKLE P
1. Sprejme se poročilo o projektu Otrokom prijazno Unicefovo mesto.
2. Sklep velja takoj.
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Obrazložitev:
Mestna občina Nova Gorica je prva občina v Sloveniji, ki je s Slovenskim odborom za
Unicef podpisala pogodbo za izvajanje projekta Otrokom prijazno Unicefovo mesto. Z
vstopom v projekt smo se zavezali, da bomo na različnih področjih pospešeno
razvijali otrokom prijaznejše mesto in širili Unicefovo poslanstvo.
V poročilu vam predstavljamo poročilo o izvajanju projekta za obdobje od januarja do
oktobra 2003.
Mestnemu svetu Mestne občina Nova Gorica predlagamo, da predloženo gradivo
obravnava in sprejme.
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POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA »NOVA GORICA OTROKOM PRIJAZNO
UNICEFOVO MESTO«
Mestna občina Nova Gorica je v letu 2002 sprejela povabilo Slovenskega odbora za Unicef
za sodelovanje v projektu »Otrokom prijazno Unicefovo mesto.«
Ker je bilo v naši občini na področju mladinske problematike narejenega že veliko, zaradi
bližine meje in dobrih medsosedskih in diplomatskih odnosov z Italijo, so se v nacionalnem
odboru za Unicef odločili, da lahko Mestna občina Nova Gorica kot prva v Sloveniji vstopi v
omenjeni projekt in tako postane dober vzorčni model ostalim slovenskim občinam, ki bi se
vanj vključevale v naslednjih letih. V letu 2000 je Nova Gorica že prejela posebno Unicefovo
plaketo »Otrokom prijazno Unicefovo mesto«.
S podpisom pogodbe 10.10. 2002 med Slovenskim odborom za Unicef in Mestno občino
Nova Gorica je župan postal nosilec projekta in zagovornik otrokovih pravic ter se zavezal,
da bo projekt najširše predstavljal v javnosti.
Za uresničevanje projekta je župan imenoval svojo namestnico in komisarko projekta,
Svetovalni odbor in Delovno operativno skupino, ki sta sestavljena iz znanih in vplivnih
posameznikov oziroma strokovnjakov z različnih področij, zagotovil prostore in druge
potrebne pogoje za izvedbo projekta. Izmed članov Delovno operativne skupine je bila
izvoljena tudi predsednica.
Svetovalni odbor in Delovno operativna skupina sta se sestali nekajkrat v letu. Za reševanje
operativnih problemov, vezanih na izpeljavo konkretnega projekta, pa se sklicujejo sestanki,
na katere so vabljeni posamezniki, ki so neposredno povezani z obravnavano problematiko.
Večino nalog izvajajo Oddelek za družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica,
komisarka projekta in Mladinski center Nova Gorica.
Sredstva za izvedbo projekta v višini 5.000.000,00 SIT so bila v proračunu občine
zagotovljena na postavki 12,07.
Delovno operativna skupina je na seji 14. 5. 2003 potrdila predlagani vsebinski in finančni
plan ter razdelitev sredstev, ki jih je Mestna občina Nova Gorica zagotovila v proračunu za
leto 2003.
Vse finančne transakcije (prilivi, odlivi ) potekajo preko Urada za mladino oziroma Oddelka
za družbene dejavnosti ter Oddelka za finance Mestne občine Nova Gorica.
Mestna občina se je v okviru projekta zavezala, da bo pospešeno razvijala otrokom prijazno
mesto, širila Unicefove vsebine in poslanstvo, organizirala različne akcije zbiranja sredstev
od podjetij in posameznikov za programe in projekte v korist otrok v mestu in v svetu,
pripravila Analizo položaja otrok v mestu in predloge za njegovo izboljšanje v obliki
Akcijskega načrta in letnega plana dogodkov ter zaradi zagotavljanja spremljanja
uresničevanja akcijskega načrta, enkrat letno zagotovila posebno točko dnevnega reda na
seji mestnega sveta.
Pomen projekta »Nova Gorica otrokom prijazno Unicefovo mesto« naj bi bil predvsem v
izrabljanju možnosti čvrstejšega povezovanja med lokalnimi družbenimi akterji z različnih
interesnih področij. V ospredju je spodbujanje k medsebojni povezanosti in solidarnosti v
domačem kraju ter razvijanje prostovoljstva ter drugih oblik humanitarnega delovanja.
Pred formalnim pričetkom izvajanja projekta smo v decembru 2002 v Novi Gorici pripravili
celodnevno akcijo namenjeno predstavitvi projekta v javnosti (več dogodkov na različnih
lokacijah; Unicefova stojnica na Bevkovem trgu, razstava, srečanje Toneta Pavčka,
nacionalnega ambasadorja Unicefa z otroki iz Vrtca Nova Gorica, predstavitev programa
Mladina, delavnice za otroke, predavanje Milene Zupančič, nacionalne ambasadorke Unicefa

o obisku Unicefovega urada v Nigeriji v Goriški knjižnici Franceta Bevka, kino predstava z
gostjo in osrednji dogodek v dvorani Mestne občine).

S pristopom k izvajanju projekta »Otrokom prijazno Unicefovo mesto« smo želeli doseči, da
bi:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

občani več razmišljali o okolju v katerem živijo, da bi jih čimbolj informirali o problemih
s katerimi se srečujejo otroci in mladostniki ter da bi jih spodbudili k novim, izvirnim
pristopom pri reševanju problemov povezanih s problematiko otrok in mladine v
Mestni občini Nova Gorica (medijske objave,varne točke);
mladostniki dobili čim več možnosti za izražanje svojih mnenj in interesov v javnosti
(likovni in literarni natečaj, TV oddaje, Povej naprej, radijske oddaje itd.);
pomagali otrokom v stiski (varne točke, spletna stran, pomoč socialno ogroženim
družinam z otroki);
da bi za otroke namenili in opremili čimveč varnih površin namenjenih igri in rekreaciji
(otroška igrišča);
otrokom in mladostnikom v prostem času ponudili čim več možnosti za kreativno
udejstvovanje (delavnice, igrišča, poulični festival ipd.);
otroci imeli čimveč možnosti neformalnega izobraževanja tudi na področju
razumevanja drugačnosti in strpnosti (unicefove delavnice – vzgoja za mir);
otrokom in mladim, staršem in občanom ponudili hiter dostop do informacij (spletna
stran in druga multimedijska orodja);
spodbudili k razumevanju problemov mladih družin (komisijska trgovina);
programi Unicefa pridobili na prepoznavnosti;
občani bili bolj dovzetni za pozitivne vrednote (prijaznost, pomoč socialno ogroženim,
punčka Mojca, itd.);
spodbudili prostovoljno delo (strokovnjaki z različnih področij, študentje, dijaki, itd.);
spodbudili podjetja in fizične osebe k sponzoriranju in donatorstvu pri različnih
projektih
spodbudili mednarodno sodelovanje (predvsem z Italijo);
Mestna občina Nove Gorice bila lahko vzgled tudi drugim slovenskim občinam;
drugo.

Da bi se čimbolj približali zastavljenim ciljem, smo v okviru delovno operativnega plana
definirali več podprojektov, ki jih podrobneje predstavljamo v nadaljevanju in za katere tudi
podajamo poročilo za obdobje od januarja do oktobra 2003:
1. Unicefove varne točke
Zagotovitev varnih točk na javnih mestih, ki otroku omogočijo, da se zateče po pomoč, kadar
ima problem ali kadar se čuti ogrožen. Z njimi želimo otroka zaščititi in ga hkrati informirati o
možnih načinih reševanja problemov.
Trgovine in druga manjša podjetja ali javne ustanove, ki ustrezajo kriterijem, lahko
prevzamejo funkcijo javne točke. Označene so z nalepko, njihovi uslužbenci pa usposobljeni
in zavezani k pomoči otrokom v stiski. V projektu je predvideno zelo tesno sodelovanje s
Policijsko postajo Nova Gorica, s svetovalnimi službami v šolah in vrtcih ter z drugimi
institucijami.

Realizacija: v sodelovanju s Policijsko postajo je bilo pridobljenih dvanajst varnih točk (deset
v Novi Gorici, ena v Rožni dolini in ena v Solkanu), kamor se otroci lahko zatečejo po pomoč.
Skupaj s Policijsko postajo organiziramo predavanja za otroke in starše, kjer jim razdelimo
zgibanke z zemljevidi varnih točk. Starši so prejeli prirejeno zgibanko z osnovnimi
informacijami, kako čim bolje zaščititi otroka. Zgibanka naj bi v družinskem okolju spodbudila
pogovore o nasilju.
Prvi odzivi otrok, pedagoških in svetovalnih delavcev, pa tudi staršev, so pozitivni. Na šolah v
mestu (OŠ Frana Erjavca, OŠ Milojke Štrukelj) in Vrtcu Nova Gorica so predavanja že v
teku, nato bomo nadaljevali s predavanji po šolah in vrtcih v okolici. V vrtcih se zaradi
posebnih metod dela z mlajšimi otroki omenjene vsebine posredujejo preko vzgojiteljic.
Na srednjih šolah dijake obveščamo preko zloženk in plakatov, širšo javnost pa preko
medijev javnega obveščanja.
Oskrbniki Varnih točk so se že srečali s prvimi klici na pomoč, ki so jih zabeležili in
posredovali odgovornim institucijam. Ob tem pa smo naleteli na vprašanje pristojnosti, ki jo
lahko imajo različni akterji vključeni v projekt (oskrbniki točk, svetovalne službe v šolah,
Center za socialno delo, Policijska postaja Nova Gorica itd.) za katere bi bilo v prihodnje
potrebno organizirati strokovna izobraževanja in usposabljanja.
2. Unicefovi nabiralniki
Otrokom in mladostnikom želimo omogočiti, da aktivno soustvarjajo svoje okolje; da izrazijo
svoja mnenja in izpostavijo problematiko, s katero se srečujejo. Tudi ostali meščani lahko
izrazijo svoje pohvale, pritožbe, ideje, želje.
Realizacija: Nabiralniki, ki jih je izdelala Srednja lesarska šola Nova Gorica bodo do konca
leta postavljeni na osnovnih šolah v naši občini ter na drugih javnih mestih. Na srednjih šolah
za omenjeno pobudo ni bilo interesa.
Zbrane informacije bodo enkrat letno posredovane mestnemu svetu.
3. Povej naglas!
Mladostnikom želimo omogočiti, da javnosti posredujejo svoja razmišljanja, probleme,
kritike…
V okviru Mladinskega centra (lahko tudi v drugih sredinah) se oblikuje skupina mladostnikov,
ki se občasno srečujejo in razpravljajo o problematiki, ki jo zasledijo v svoji okolici in med
svojimi vrstniki ter zanjo iščejo primerne rešitve. Ob tem jim pomagajo mediji, preko katerih
se organizirajo javne predstavitve z različnimi gosti.
Realiazcija: skupina dijakov Šolskega centra Nova Gorica v sodelovanju s TV Primorko
pripravlja redne mesečne oddaje v katerih predstavljajo svoje poglede na odraščanje v
našem mestu.
Z mladimi in za mlade pa pripravljamo tudi redne radijske oddaje Mladinskega centra Nova
Gorica – Radio Džumbus, ki se predvajajo na Radiu Robin, vsako soboto od 16. do 17. ure
(nekatere teme: izostajanje od pouka, skate scena, mučenje živali, popravni izpiti, poletna
dela, Poulični festival, Alternativne počitnice, Zdrava prehrana, Moda, Spolno nalezljive
bolezni, Študentski in dijaški domovi ter študentska stanovanja, Predstavitev TV oddaj za
mlade, O šolskih potrebščinah, Mladi vozniki itd.).
Zaradi velikega zanimanja za delo z mediji bi želeli mladim v prihodnje ponuditi celovito
medijsko delavnico, ki bi jo vodili strokovnjaki s področja radia, televizije, tiskanih medijev,
multimedeijskih informacijskih tehnologij.
4. Fotografska in likovna razstava – Mesto V očeh otrok in mladih in
literarni natečaj – Nova Gorica - mesto mladih ?
Otroke in mlade želimo spodbuditi, da reagirajo na razmere in dogajanje v mestu. Želimo, da
svoja videnja in občutke prikažejo z likovnimi deli, fotografijo in z besedo. Na ta način
opozarjajo na probleme, ki jih odrasli morda ne zaznamo.
Realizacija: v občinski avli je bila postavljena fotografska razstava dveh mladih goriških
ustvarjalcev na temo problemov mladih in njihovega doživljanja sveta. Istočasno so bila

razstavljena tudi likovna dela osnovnošolcev in otrok iz vrtcev iz naše občine, ki so dela
poslali na likovni natečaj. Zaključek natečaja je spremljala okrogla miza na temo
problematike mladih v naši občini ter podelitev nagrad najboljšim likovnim ustvarjalcem.
Ugotovili smo, da je likovno izražanje lahko dober pokazatelj, kako in o čem otroci in mladi
razmišljajo.
Za izvedbo literarnega natečaja „Nova Gorica-mesto mladih?“ ki je namenjen učencem
osnovnih šol na predmetni stopnji ter dijakom srednjih šol v naši občini sta razpis in pravilnik
že pripravljena. Natečaj bo zaključen v mesecu novembru, v decembru pa bomo najboljša
dela nagrajena in predstavljena javnosti.
5. Spletna stran
Spletna stran bo predstavljala celoten projekt in bo dosegljiva preko benerja na spletni strani
Mestne občine Nova Gorica. Vključevala bo opis vseh dejavnosti, ki so zanimive za otroke,
mladostnike, njihove starše, strokovne službe, občane (kreativno preživljanje prostega časa,
informacije s področja kulture, izobraževanja, varstva otrok, socialnega in zdravstvenega
varstva, štipendiranja…). Poudarek bo na aktivni soudeležbi otrok in mladostnikov.
Realiazcija: stran je v pripravi, pričakujemo, da bo aktivirana v začetku prihodnjega leta.
6. Zagovornik otrok in mladostnikov
Častni naziv glasnika otrok se podeli dijaku ali študentu, ki se izkaže z aktivnim in pozitivnim
delovanjem v dobrobit otrok in mladih. Sodeluje v različnih projektih in predstavlja vezni člen
med mladimi in odgovornimi službami
Realiazcija: v decembru preteklega leta je bila imenovana zagovornica otrok. Iz dosedanjih
izkušenj ugotavljamo, da bo potrebno naloge in pristojnosti zagovornika natančneje definirati.
Imamo več različnih možnosti in sicer: zagovornik je lahko mlajša, mladoletna oseba ali pa je
to starejša oseba s poglobljenim znanjem ter večjimi izkušnjami.
7. Unicefove delavnice – vzgoja za mir
Otroci se naučijo razumeti pojem miru in strpnosti in svojo vlogo pri tem. Pomembno je, da
razumejo soodvisnost in medsebojno povezanost ljudi v svetu in da je njihova prihodnost v
veliki meri odvisna tudi od njih samih.
Realizacija: izvajajo se v Mladinskem centru Nova Gorica, udeleženci so učenci šestih
razredov osnovnih šol. Delavnice imajo neformalen značaj, lahko se nadgradijo z
Unicefovimi krožki, ki jih izvajajo nekatere osnovne šole.
8. Unicef v vrtcih – odkrij mavrično skrivnost
Otroke spodbujamo k zdravi prehrani in varstvu okolja ter jih poučujemo o posledicah
nezdrave prehrane in o problemih, ki jih zaradi tega imajo otroci po svetu.
Realizacija: delavnice so potekale v vrtcih, izvajale so jih vzgojiteljice.
9. Poulični festival
Popestritev mestnega jedra s predstavami pouličnega teatra, ki jih spremljajo številne
zabavne, kulturne in druge prireditve.
Realizacija: štiri dnevni festival, ki je potekal od 26. do 29. junija 2003 je Novo Gorico za
nekaj dni spremenil v igrivo in živahno mesto. Preko celega dneva so se poleg predstav
pouličnega gledališča vse štiri dni vrstile številne brezplačne likovne, glasbene, lutkovne in
druge delavnice ter prireditve. Festival je obiskalo veliko število otrok, mladih in odraslih iz
Nove Gorice in drugih krajev naše občine.
S strani otrok in staršev smo zaznali velik interes po tovrstni popestritvi mestnega jedra še
posebej v poletnih mesecih. Zato bi se lahko takšne aktivnosti v poletnih mesecih odvijale
kar nekajkrat tedensko.
Za racionalnejšo in cenejšo izvedbo prireditev pa bi morala občina nujno zagotoviti osnovno
infrastrukturo (brezplačen dostop do električnega priključka, vode ipd.) in urediti brezplačno
uporabo prostora za kulturne, športne, preventivne in druge nepridobitne aktivnosti.

10. Novo otroško igrišče v mestnem parku
V borovem gozdičku (mestni park) želimo postaviti večje otroško igrišče na prostem, kjer bi
tako starši kot otroci delili skupne interese – bistven je element igre, gibanja in druženja.
Pričakujemo, da bo ob lepem vremenu igrišče polno otrok in staršev, otrok iz vrtcev, iz mesta
in okolice. Zato želimo postaviti večji sklop med seboj povezanih igralnih elementov in tudi
večje število posamičnih igral (po vzoru iz sosednje Gorice; opažamo namreč, da veliko
število staršev dnevno vozi svoje otroke na igrišče na drugo stran meje). Poleg igral in s tem
možnosti igranja ter gibanja, želimo omogočiti dodatno gostinsko ponudbo (primerni prigrizki
in napitki) z mizami, pipo za vodo na odprtem ter dostop do sanitarij. Želimo, da bo na
razpolago dovolj klopi predvsem z namenom druženja staršev, ki bi lahko otroke nadzorovali
in hkrati delili skupne interese (praznovanje rojstnih dni, pogovori, izmenjava izkušenj itd.)
Realizacija: v projektni dokumentaciji PGD in PZI, Mestni park v Novi Gorici (dec. 2002) je
predvidena lokacija otroškega igrišča na lokaciji sedanje bencinske črpalke, v mesecu aprilu
2003 smo predlagali nekatere dopolnitve ureditvenega načrta (pomik igrišča od ceste bolj v
notranjost parka, razširitev igralnih površin, dostop do vode in sanitarij…). Ko bo ureditveni
načrt mestni park s spremembami sprejet in izdano gradbeno dovoljenje za izgradnjo igrišča
se bo lahko, če bodo zagotovljena tudi sredstva, pričela izgradnja igrišča. Zato je potrebno v
proračunu za leto 2004 planirati sredstva za izgradnjo in opremo igrišča. Pričakujemo, da
bomo del sredstev za nabavo igral pridobili od sponzorjev in donatorjev. Z namenom, da bi
pridobili tudi čimveč izvenproračunskih sredstev smo v akcijo povabili Primorske novice, ki so
postale naš medijski sponzor za projekt Otrokom igrišča. Prošnje vsem podjetjem in
samostojnim podjetnikom v naši občini bodo poslane do konca tega meseca.
11. Vzdrževanje in obnova obstoječih otroških igrišč
Skrb za varna igrala, vzdrževanje in obnovo.
Realizacija: Na osnovi popisa igrišč, ki smo ga izvedli v mesecu juniju in juliju, je bila
narejena analiza stanja igrišč. Ugotovili smo, da je v Mestni občini Nova Gorica 35 pretežno
neurejenih javnih otroških zunanjih igrišč, ki ne spadajo v okvir šol ali vrtcev. Številna igrala
ne služijo varni in kvalitetni igri otrok, nekatera med njimi so celo nevarna in jih moramo takoj
odstraniti ali popraviti. Skrb in prizadevanje za urejenost in varnost igrišč je velikokrat
pomanjkljiva, saj pogosto ni znan niti pravi lastnik, še pogosteje pa ni znana niti institucija ali
oseba, ki naj bi bila odgovorna za igrala in vzdrževanje igrišč. V letošnjem letu se bodo
sredstva za obnovo igrišč namenila petim krajevnim skupnostim, ki igrišča že imajo in jih
morajo le dodatno opremiti oz. izvesti manjše posege (KS Bukovica -Volčja draga, KS Rožna
dolina - Stara gora, KS Nova Gorica, KS Osek – Vitovlje in KS Vogrsko).
Letos bo urejeno tudi manjše otroško igrišče na zelenici pred marketom na Bevkovem trgu v
Novi Gorici, ki ga vsak dan obišče veliko število otrok.
Ob razpravi, ki smo jo imeli v zvezi s problemi glede upravljanja otroških igrišč, smo prišli do
zaključka, da bi morale z otroškimi igrišči upravljati krajevne skupnosti, ki so z njimi najbolj
neposredno povezane. V ta namen bi jim morali v letu 2004 zagotoviti sredstva za
vzdrževanje in obnovo igrišč.
12. Previjalne mize
V večjih nakupovalnih središčih oz. v centru mesta bi želeli staršem ponuditi možnost
previjanja in dojenja otrok.
Realizacija: V Mercator centru previjalno mizo že imajo; dogovori potekajo še s podjetjem
Merkur (Kromberk) v katerem naj bi previjalno mizo postavili do konca leta. Še vedno pa si
prizadevamo poiskati lokacijo v središču mesta.
13. Komisijska trgovina
Mladim družinam želimo omogočiti cenejše nakupe rabljenih oblačil, otroške opreme, igrač,
športnih in drugih rekvizitov.
Realizacija: do danes žal nismo uspeli pridobiti ustrezne lokacije za komisijsko prodajalno;
kljub pogovorom za prostore (prodajalna čevljev Petejan, Mercator Goriška) dosedanja
prizadevanja niso obrodila sadov. Nadaljujejo se pogovori z Mercator Goriško za lokacijo na

Ul. XXX. divizije. Razmišljali smo tudi o možnosti, pridobiti manjši prostor, katerega lastnik je
občina (npr. v Obrtnem domu). Za vodenje prodajalne smo se dogovorili z M servisom Nova
Gorica.
14. Pomoč socialno ogroženim družinam
Konkretna pomoč v denarju ali blagu družinam, ki so zašle v stisko.
Realiazcija: skupaj s Centrom za socialno delo še v letošnjem letu načrtujemo enkratno
pomoč socialno ogroženi družini z otroki.
15. Prostovoljno popoldansko varstvo otrok
Zaradi vse daljših delavnikov je veliko otrok v popoldanskem času brez varstva, organizirali
bi prostovoljno varstvo otrok.
Realizacija: zaradi številnih objektivnih razlogov (odgovornost, higienski minimum ipd.) in že
uveljavljenega organiziranega popoldanskega varstva otrok v Centralnem vrtcu (v primeru
dodatnih potreb se bomo z vrtcem sprotno dogovarjali) omenjeni projekt v predlagani obliki
letos ne bo realiziran.
16. Punčka iz cunj – Mojca
Osnovni namen projekta je zbiranje sredstev za Unicefovo svetovno kampanjo cepljenja
otrok v nerazvitih državah. Nakup Mojce v vrednosti 3.800 SIT pomeni nabavo cepiv proti
šestim otroškim nalezljivim boleznim za enega otroka.
Realizacija: Mojce prostovoljno izdelujeta Univerza za tretje življenjsko obdobje in podjetje
Želva. Prodajajo se jih ob različnih priložnostih in na različnih prireditvah. Poleg tega župan v
letu 2003, ko je Nova Gorica nosilka naziva Otrokom prijazno mesto staršem ob rojstvu
vsakega otroka iz naše občine simbolično pokloni Mojco, sredstva pa se v celoti nakažejo na
Unicef za zgoraj navedeni namen. Letos je bilo izdelanih nad 200 Mojc.
17. Podaj mi roko
Sodelovanje Mestne občine nova Gorica z občino Gorica (Italija), čezmejni skupni projekti, ki
imajo namen povezati otroke, krepiti solidarnost, širiti poslanstvo Unicefa ter zbirati sredstva.
Realizacija: v letu 2003 je bilo organiziranih več srečanj s predstavniki Goriške občine, na
katerih smo se pogovarjali o možnosti sodelovanja (Varne točke, izmenjava strokovnih
gradiv, tek prijateljstva, ipd.) v prihodnjem letu. Tek prijateljstva želimo izpeljati spomladi leta
2004.
Financiranje projektov:
Za izvedbo omenjenih projektov se večina sredstev zagotavlja iz občinskega proračuna.
Sponzorskih sredstev je bilo pridobljenih relativno malo. Smatramo, da je poleg objektivnega
dejstva, da je v zadnjih letih odziv sponzorjev slabši, pomembno tudi dejstvo, da so izvajalci
projekta preobremenjeni. Skupaj s Primorskimi novicami, ki je naš medijski sponzor pri
projektu Otrokom igrišča smo nedavno pričeli z akcijo zbiranja sredstev za ureditev in
obnovo igrišč. Pričakujemo, da se bodo občani in podjetja na to akcijo boljše odzivali.

Program za leto 2004:
Iz opisa posameznih projektov je razvidno, da so nekateri kratkoročni in so bili oz. bodo v
celoti zaključeni v letu 2003. Nekateri med njimi pa se bodo lahko izvedli le v daljšem
časovnem obdobju. Zato planiramo, da se bodo v letu 2004 nadaljevale aktivnosti v zvezi z
naslednjimi projekti:
- Unicefove varne točke
- Unicefovi nabiralniki

-

Spletna stran
Unicefove delavnice
Unicef v vrtcih
Poulični festival
Novo otroško igrišče v mestnem parku
Vzdrževanje in obnova obstoječih otroških igrišč v KS
drugo

Vzporedno z zgoraj navedenimi aktivnostmi se v občini izvajajo še številni drugi projekti, ki so
posredno ali neposredno povezani z izvajanjem osnovnega projekta “Otrokom prijazno
Unicefovo mesto”. V njihovo izvedbo je vpetih veliko strokovnjakov, ustanov, občanov in
prostovoljcev z različnih področij dela. Prav interdisciplinarni pristop prispeva k
objektivnejšemu zaznavanju problematike ter k celostnemu reševanju problemov.
Nujno potrebno pa je upoštevati dejstvo, da mora biti občinska politika tudi pri planiranju
programov, oblikovanju ukrepov in aktivnosti zelo elastična in se hitro prilagajati
spreminjajoči se realnosti ter potrebam otrok in mladostnikov. Tako ni izključeno, da se bodo
v naslednjem letu izvajali tudi programi, ki jih danes še ne moremo z gotovostjo napovedati.
Mestna občina Nova Gorica je bila v letu 2003 prva v Sloveniji, ki je s Slovenskim odborom
za Unicef podpisala pogodbo za izvajanje projekta Otrokom prijazno Unicefovo mesto.
Predlagamo, da se aktivnosti nadaljujejo tudi v letu 2004.
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