IGRAJMO SE / SREČUJEMO SE NA IGRIŠČU
Krajevna skupnost Trnovec se razprostira po dolini Ločnice v razpotegnjenem naselju in je 8
km oddaljena od občinskega središča Medvod. Vključuje še hribovsko vasico Setnica, ki pa je
še dodatnih 2,5 km oddaljena od vasi Trnovec in se nahaja tik pod vznožjem Polhograjske
Grmade. Prebivalci se po končanem delavniku vračajo domov v dolino, prav tako tudi otroci
iz šole, povečini, časovno že nekoliko prej s šolskim avtobusom. Praviloma se popoldan in
med vikendom zaradi rekreacije ne vračajo v Medvode. Pomanjkanje možnosti za aktivno
preživljanje prostega čas otok in staršev v domačem okolju je pripeljalo do odločitve
krajanov po načrtovanju vaškega jedra, kjer bo prostor za srečevanje in druženje, prireditve,
predavanja, otroške delavnice, lokalno tržnico in piknike.
Projekt je namenjen predšolskim in šolskim otrokom ter njihovim staršem. Dopolnitev
ureditve z igrali, bo omogočilo hkratno aktivnost vsem starostnim skupinam in prispevalo k
kvaliteti preživljanja prostega čas, predvsem otrokom in starejšim.
Ciljne skupine so ženske, ki s svojimi najmlajšimi ob igri razvijajo otroško igrivost.
Starostnikom, ki jim je skupaj z otroki zagotovljen varen prostor za druženje.
Mladim, ki skozi aktivnosti in druženje, ohranjajo in razvijajo osebne stike.
S projektom postavitve igral za predšolske otroke ob že zgrajenem športnem igrišču,
želimo vzpostaviti možnost kvalitetnega preživljanja prostega časa za predšolske otroke in
hkrati druženje s starejšimi vrstniki in starši. Na dveh delavnicah, ki jih načrtujemo želimo
otrokom predstaviti pomen povezovanja in druženja. Predstaviti jim želimo tudi že skoraj
pozabljene družabne igre, ki so se jih včasih igrali naši dedki in babice. Staršem pa želimo
predstaviti pomen preživljanja prostega čas otrok na zraku in v naravi in vpliv le tega na
njihov emocionalni in psihofizični razvoj.
PROJEKT SE IZVAJA V OKVIRU LAS ZA MESTO IN VAS TER JE SOFINANCIRAN S STRANI
EVROPSKEGA KMETIJSKEGA SKLADA:

EVROPA INVESTIRA V PODEŽELJE.
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