
Delovanje društva temelji na razvijanju prostovoljnega dela in negovanju 
dobrih medčloveških odnosov. 

 

CILJI DELOVANJA 

− promocija uresničevanja Konvencije o otrokovih pravicah; 

− dvig kakovosti življenja otrok, mladostnikov in družin; 

− zmanjševanje socialne izključenosti otrok in družin;  
ustvarjanje pogojev za enake možnosti; 

− kakovostno preživljanja prostega časa za vse otroke; 

− vzpodbujanje vseh družbenih, političnih in socialnih dejavnikov k 
pozitivni naravnanosti do življenja otrok, mladostnikov in družin; 

− razvijanje temeljnih vrednot prostovoljnega dela; 

− utrjevanje in razvijanje sodelovanja z neprofitnimi organizacijami v 
Sloveniji in svetu. 

 

SAMO VELIKI VEDO, KAKO POMEMBNE SO MAJHNE POTEZE. 

 

Kontaktni podatki 
Društvo prijateljev mladine Trzin / Mengeška cesta 22 / 1236 Trzin / MŠ: 1182463000/  

DŠ: 92606512 / KO: Nataša Gladek / M: 041 926 586 / E: natasa@gladek.si 
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DRUŠTVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEMELJNA OPREDELITEV IN POSLANSTVO 
DRUŠTVA 

Društvo prijateljev mladine Trzin deluje od leta 1999 in je vedno bolj 

prepoznavno društvo v občini Trzin. Odziva se na aktualna družbena 

vprašanja in dejavno prispeva k oblikovanju pozitivnih vrednot otrok, 

mladostnikov in družin. Deluje pod okriljem Zveze prijateljev mladine 

Slovenije, katere glavni cilj je dvig kakovosti življenja otrok, mladostnikov in 

njihovih družin. Je prostovoljna neprofitna organizacija, ki organizira in izvaja 

prostočasne dejavnosti za otroke, mladino in njihove družine na območju 

občine Trzin. Sodeluje z  Osnovno šolo Trzin in vrtcem Žabica in Palčica ter z 

drugimi organizacijami in društvi v Trzinu in okolico, s katerimi obojestransko 

bogatimo program društva.  

Društvo pripravlja in izvaja vsebinsko raznovrstne projekte, ki segajo na 
različna področja:   

− kvalitetnejše preživljanje prostega časa otrok in mladih; 

− razvijanje in spodbujanje ustvarjalnosti otrok, mladine in odraslih; 

− navduševanje in izobraževanje mladih za ohranjanje stika z naravo in 
zdravega ter športnega načina preživljanja prostega časa; 

− socialni in humanitarni  programi pomoči otrokom, mladostnikom in 
staršem; 

 

− izvajanje različnih predavanj in delavnic s priznanimi strokovnjaki; 

 

− zagotavljanje pogojev za kulturno doživljanje in ustvarjalno 
doživljanje otrok in mladostnikov; 

 

− dvig bralne kulture; 
 

− praznovanje in obdarovanje otrok v mesecu decembru, ob vstopu 
v šolo  

 

− organiziranje počitniškega varstva; 
 

− organiziranje učne pomoči otrokom; 
 

− organiziranje tečajev tujih jezikov. 
 
 

 
O vseh akcijah društva ste predčasno  obveščeni preko plakatov na 

šoli in vrtcu, preko elektronske pošte, socialnih omrežij, na 

krajevnih oglasnih deskah in v Odsevu. 

 

 

ZELO BOMO VESELI, ČE POSTANETE ČLAN/ICA DPM TRZIN IN 

TAKO PRIPOMORETE S SVOJIMI IDEJAMI IN DEJANJI K ŠE 

KAKOVOSTNEJŠEMU DELOVANJU DRUŠTVA V OBČINI TRZIN. 


