
Aktivnosti fundacije lahko spremljate na 

Facebook strani Fundacija za otroke Vrtca 

Ciciban Novo mesto in na spletni strani 

www.ciciban-nm.si. 
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Vabimo vas, da se pridružite  

Fundaciji za otroke 

Vrtca Ciciban Novo 

mesto 

in postanete podporni član 

 

 

 

 



NAMEN FUNDACIJE 

je splošnokoristen, trajen in dobrodelen. 

 

CILJ FUNDACIJE  

je s finančnimi in drugimi viri prispevati h 

kakovosti in raznolikosti dejavnosti otrok v 

Vrtcu Ciciban Novo mesto, popestriti znanje 

in izkušnje, ki jih otroci lahko dobijo v vrtcu 

in prispevati k enakopravnemu 

vključevanju otrok iz socialno šibkejših 

okolij v vse aktivnosti vrtca. 

 

PREDNOSTNA NALOGA FUNDACIJE 

je spodbujanje dejavnosti, ki razvijajo 

pozitiven odnos do gibanja ter nabava 

senzomotoričnih pripomočkov, ki 

omogočajo lažje učenje in prijetnejše 

preživljanje časa. Fundacija stremi k 

športnim vsebinam, ki spodbujajo 

motoriko in vsesplošen razvoj otrok ter 

trajnostnemu razvoju in razmišljanju. 

 

PROGRAM DELA FUNDACIJE za šolsko leto 

2021-2022 

1. Izvedba tečaja angleščine za vse 

otroke zadnjega starostnega 

obdobja v vseh enotah. 

2. Financiranje in promocija dejavnosti, 

ki spodbujajo gibanje otrok, 

razvijanje motoričnih sposobnosti in 

zdravega gibalnega razvoja (npr. tek 

na smučeh, tek podnebne 

solidarnosti,..). 

3. Spodbuda k aktivnostim, ki sledijo 

strategiji trajnostnega razvoja in 

spodbudnim vplivom na naše okolje 

(npr. ločevanje odpadkov in čiščenje 

okolice, zasaditev dreves na igriščih 

vrtca, zbiranje ali izmenjava različnih 

materialov in embalaže, vrtičkanje,…). 

4. Programi in projekti namenjeni 

ranljivim skupinam - priseljenci, 

otroci s posebnimi potrebami 

(dostop do avdiovizualnih posnetkov 

različnih pravljic v tujih jezikih na 

spletni strani vrtca,…). 

 

Podporni član naše fundacije lahko 

postanete s pristopno izjavo in vplačilom 

prispevka enkrat letno do preklica. Lahko pa 

tudi z vašim enkratnim prispevkom oz. 

donacijo  v poljubni višini z nakazilom na naš 

TRR št. SI56 0297 0026 0290 547 prispevate 

k našim nadstandardnim programom, ki jih 

bomo organizirali kot del izvedbenega 

kurikula, brezplačno za vse otroke. 

 


