
SOCIALNO 
OGROŽENI OTROCI

SKRB ZA SOCIALNO 
OGROŽENE DRUŽINE IN 
OTROKE SO NAŠA STALNICA
»Ali ste uspešen roditelj, presodite 
po tem, ali se vaši otroci čutijo varne, 
zaželene in ljubljene.« (H. Jackson 
Brown jr.)

Otrokom iz socialno-ekonomsko 
manj spodbudnih okolij skladno 
s cilji vzgoje in izobraževanja, 
navedenimi v Zakonu o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja, 
šole pomagajo in jih podpirajo.

OŠ JANKA PADEŽNIKA

Iztokova ulica 6, 2000 Maribor

Igra. Učenje. Razvoj.
Za prihodnost naših otrok.

GLOBE www.padeznik-mojasola.si 

ENVELOPE o-jp.mb@guest.arnes.si

phone-alt 02 421 32 50



PRIJAZNE BESEDE so lahko kratke 
in lahkotne, a NJIHOV ODMEV je 
neskončen.

Mati Tereza

NA ŠOLI JANKA PADEŽNIKA 
MARIBOR
sodelujemo z dobrodelnimi, 
humanitarnimi, socialnovarstvenimi 
organizacijami:
Check Škofijska Karitas;
Check Zveza prijateljev mladine Slovenije;
Check Lions klub; 
Check Infopeka; 
Check Pika, dnevni center; 
Check Območno združenje Rdečega križa Maribor.

spodbujamo projekte:
Check Botrstvo v Sloveniji;
Check Pokloni zvezek;
Check Počitnice na Debelem rtiču;
Check Trije zimski botri.

skrbimo, da:
Check svetovalna služba v šoli pomaga pri iskanju in 
zagotavljanju mogočih oblik podpore in pomoči 
družinam otroka, učenca
Check pridobimo namenska sredstva za socialno 
ogrožene skupine,
Check šola učencem lahko zagotovi individualno oziroma 
skupinsko pomoč,
Check šola sodeluje s pristojnim centrom za socialno delo.

PRIPOROČILA 
UNICEF-a Slovenija in Zveze prijateljev 
mladine Slovenije za izboljšanje položaja 
otrok:
Check vlada mora sprejeti konkretno zavezo za 
preprečevanje revščine otrok;
Check ureditev odloga izvršbe za javne storitve (stroški 
vrtca, šole …) pri družinah, ki prejemajo denarno 
socialno pomoč;
Check ureditev sistema otroških dodatkov;
Check denarna socialna pomoč v celoti pripada 
upravičencu;
Check zagotovitev samostojnega polnega zdravstvenega 
zavarovanja otrok;
Check dvig cenzusa za upravičenost do brezplačnega 
šolskega kosila;
Check subvencioniranje vsaj enega toplega obroka hrane;
brezplačno in vsem dostopno javno in kakovostno 
izobraževanje;
Check izobraževanje učiteljev in vseh, ki delajo z otroki, za 
prepoznavanje socialne diferenciacije, stisk in njihovo 
reševanje ter preprečevanje izključevanja in trpinčenja 
otrok;
Check povečevati je treba vključenost otrok v predšolsko 
vzgojo.


