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Projekt »Družinam prijazno podeželje« je zastavljen večplastno in je namenjen vsakomur,
vsaki družini, ki želi preživeti kakovostni čas v naravi, stran od sodobne tehnologije in vrveža.
Projekt predstavlja prostor druženja različnih generacij, kot je bilo to že od nekdaj na tej lokaciji.
Želimo, da bi vsakdo, ki pride v naravo doživljal le pozitivne in lepe stvari.
Obisk Sivkinega dne pri Čanču sodi v 2. sklop vsebin projekta, poimenovan Prostor
neformalnega druženja, obisk na podeželju.
Sivkin dan pri ČANČu je bil izveden v celoti, kot smo si ga zamislili. V juniju smo pripravili teren,
kamor smo zasadili sadike sivke (slika 1).

Slika 1: Pripravljen rondo za zasaditev sivke

Na Sivkinem dnevu smo zasadili teren, kot je prikazano na sliki 2.

Slika 2: Zasajena sivka

Program Sivkinega dne:

9 VABILO NA KAVICO OB PRIHODU
Vsak udeleženec je ob prihodu bil pogoščen s kavico in prijaznim
pozdravom. Ponudili smo tudi degustacijo marmelad (jabolčna in grozdna)
ter domač melisin sirup.

Slika 3: Obiskovalci (4 organizatorja in 32 obiskovalcev)

10 predavanje NAVADNA SIVKA V VSESTRANSKI UPORABI ali
ZAKAJ IMAMO RADI SIVKO – predavanje dr. Nataša KOPUŠAR,
univ. dipl. inž. agr.
Predavanje je bilo izvedeno visoko strokovno in obiskovalci so bili
navdušeni nad izvajanjem dr. Nataše KOPUŠAR. Po predavanju smo
zasadili »sivkin rondo« in upoštevali vse nasvete s predavanja.

Slika 4: Predavanje dr. Nataše KOPUŠAR

11 – 13 SAJENJE SIVKE, ŠPORTNE IGRE NA
IGRIŠČU, USTVARJALNICE ZA OTROKE

V tem času smo zasadili sivkin rondo, otroci pa so imeli
možnost ustvarjalnic (risanje sivke in z njo povezanih jedi oz.
izdelkov, oblikovali so iz Das mase. Imeli so na razpolago igre
z žogo na igrišču, balinanje ali kriket.
Nekaj obiskovalcev se je sprehodilo po naravi in so nabirali zdravilne zeli (lakota, oves, bezeg,
kopriva).

Namen aktivnosti in projekta je kakovostno preživljanje prostega časa na podeželju in
spoznavati lepote narave in življenja na kmetiji:
seznanjati vse zainteresirane o možnostih kakovostnega življenja in dela; predstavili
smo možnosti bivanja v naravi, ki jo nudi kmetija Čanč; obiskovalci so se sprehodili tudi
po naravi in v miru in lepoti nabrali nekaj zdravilnih zelišč;
usposabljati zainteresirane za življenje in delo na kmetiji; predstavili smo življenje na
kmetiji in živali (krave, konji) ter njihovo oskrbo;
omogočati srečevanje različnih generacij in izmenjavo izkušenj; zbralo se je 32
udeležencev različnih generacij (najmlajši je bil star 6 let, najstarejši udeleženec iz
Avstralije 82 let)
ustvarjati na svežem zraku in v naravi; to smo izkusili v celoti;
poslušati kakovostna predavanja s področja narave, življenja in dela na kmetiji.
Poslušali smo izjemno kakovostno predavanje o sivki.
CILJ:
Temeljni cilji projekta so:
biti prostor druženja različnih generacij; bile so različne generacije udeležencev
biti prostor za kakovostno nadgradnjo pri krepitvi socialnih vlog posameznika; otroci so
uživali v naravnem okolju in predvsem pri božanju konja;
nuditi podporo pri lažjem usklajevanju družinskega in poslovnega življenja; odprte
možnosti za srečevanja v naravi tudi v bodoče;
biti prostor za izmenjavo dobrih praks in pozitivnih izkušenj; zelo veliko smo govorili o
sivki in izmenjavali izkušnje, ženske tudi recepte;
nuditi možnost kakovostnega preživljanja prostega časa; cel dan je bil temu namenjen;
spodbujati pozitivne osebnostne lastnosti; vsak je lahko nekaj dobil iz miru in lepote
narave;
imeti čimbolj kakovostno življenje neodvisno od sodobne tehnologije in vrveža; vsak je
imel to možnost, zato nismo ponudili dela na računalnik npr.;
povečevati splošno poučenost o kakovosti življenja;
ustvarjati pozitivno sliko o sebi brez odvisnosti od sodobne tehnologije; sobivanje z
naravo;
širiti svoje družbeno okolje. Hvala vsem obiskovalcem za obisk.

Slika 5: Oznaka prireditve z ogromno sivko ob znaku za
kmetijo Čanč

Na dogodek smo vabili preko Facebook strani Zavoda ČANČ
(https://www.facebook.com/Zavod-ČANČ-zavod-za-kakovostno-življenje-in-delo-napodeželju-159203727937026/).

Slika 6: Vabilo na FB strani

Slika 7: Poročilo o dogodku

Na FB strani smo se ob prejemu sredstev MO Velenje tudi zahvalili (slika 8).

Slika 8: Zahvala MOV za prejeta sredstva na FB strani Zavoda ČANČ

Izdelali smo 100 predstavitvenih zloženk (priložena zloženka).

Izdelali smo 50 kosov reprezentančnih svinčnikov, ki smo jih delili udeležencev (priložen
vzorček).

Zelo veseli smo bili vseh 32 udeležencev prireditve. Dva udeleženca sta bila celo iz
Avstralije. Zasadili smo sivko, izvedli aktivnosti za otroke in odrasle.
Menimo, da je bila realizacija nad pričakovanji, glede na to, da smo čisto novoustanovljeni.

Glavni namen je bil promocija naše dejavnosti, da sporočimo svetu, da smo…
Financiranje prireditve:
-

sredstva MO Velenje,
donatorska sredstva,
lastna sredstva (od prodaje izdelkov).

Vsi sodelujoči so bili navdušeni nad lepoto, ki jo nudi narava kmetije Čanč. Pohvalili so
kakovostno predavanje dr. Nataše Kopušar o sivki, saj je podala toliko informacij, da smo se
dogovorili, da to še ponovimo (če ne prej, ob letu osorej in naredimo prireditev tradicionalno).

Otroci so izrazili željo, da bi konja tudi jahali, vendar še nimamo dobrih pogojev za to, zato
morda naslednje leto razširimo ponudbo, glede na razpoložljiva sredstva in možnosti.

Kot je običajno na začetku, smo se ubadali s financami, zato smo še toliko bolj veseli prispevka
Mestne občine Velenje. HVALA.

Če ne prej, ob letu osorej bomo veseli spet sodelovanja z MO Velenje in takrat bomo bolje
zastavili tudi vabila, povabili bomo tudi več institucij in predstavnike naše občine.

