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Opremili smo ZDRAVSTVENI PROSTOR
in v pripravi je SENZOMOTORNA SOBA

Društva za Downov sindrom Slovenije omogoča
staršem in otrokom z Downovim sindromom
strokovno pomoč, ki jo nudijo usposobljene
izvajalke v domu.

Doma Antona Skale Maribor
Dom nekoč…

NOVE SPALNICE
za naše otroke, ki so si tudi sami izbrali opremo in
skupaj s hišnikom doma umetniško prepleskali stene
spalnic. Veselje je bilo veliko.

Ob 60 letnici

»SONČNA HIŠA« - PREPLESKALI SMO
ZUNANJOST DOMA

…in dom danes

UREDILI SMO DNEVNE PROSTORE

Kjer lastovke gnezdijo,
so dobri ljudje doma,
družini podarjajo
srečo brez gorja.
VRT ŠOLE ŽIVLJENJA – hišnik z otroci in
vzgojiteljico Kajo so zgradili eko vrt. Sami si bodo
pridelali kar bodo potrebovali pri projektu Mi mladi
kuharji in se pripravljali za življenje.

(Ivan Sivec)

Maj 2016

60 let prehojene pot
Vsakdo potrebuje dom in tako ga je davnega leta
1956 našlo 29 otrok, več kot polovica brez staršev.
Pa čeprav v stari patricijski vili, z lončenimi pečmi,
ki so gorele le v nekaterih prostorih, jim je bilo
toplo. Imeli so dom.
S srčnostjo in humanostjo Mariborčanov so jim
zgradili nov dom, v idiličnem okolju s pogledom na
Pohorje na eni in nežno Pekrsko gorco na drugi
strani.
Bilo je lepo. Teh 60-let, namreč, ki smo jih skupaj
preživeli, ustvarjali, se izobraževali in vzgajali
otroci s posebnimi potrebami in tisti, ki so življenje
z drugačnostjo vtkali v svojo poklicno pot.
Posejano zrnje je vzklilo, zraslo in dozorelo v klasje
življenja. Številnim otrokom so zaposleni dali
popotnico, ki jih je spremljala v življenje in ponosni
smo na slehernega, ki je v življenju zadovoljen in
srečen človek.
In kam pogledujemo danes?
Tudi dom se ni mogel izogniti času in spremembam,
ki so stalnica današnje družbe. Toda pot vodi le
naprej. Sledili bomo specialno-rehabilitacijski
doktrini in potrebam okolja. A vedno in povsod, v
ospredju današnjega in jutrišnjega dne, je otrok,
vsak, pomemben, edinstven in enkraten, ljubeč do
sebe in sočloveka, s pripadnostjo domačemu okolju,
a ves ihtav v pričakovanju izzivov in priložnosti
jutrišnjega dne…

P R O J E K T I

MLADI RAZISKOVALCI
V sklopu projekta Mladi za
napredek Maribora, tudi
naši mladi pripravijo odlične
raziskovalne naloge. Pomerijo se z večinsko
populacijo in letos so za nalogo prijeli zlato priznanje.

MEDNARODNI PROJEKTI:

- MIRNO MORJE,
- DOMSKE HIMNE,
- PUNČKA IZ CUNJ (UNICEF),
- ALL TOGETHER,
- KULTURA BRIŠE MEJE,
- OTROCI BREZ MEJA.

N O V E P R I D O B I T V E

DOŽIVLJAJSKA PEDAGOGIKA
Doživljajska pedagogika se uporablja v domu že od
leta 2005, kot metoda socializacije vsako leto ob
koncu šol. leta. Vsaka skupina v domu izvede vsaj pet
dnevno Doživljajsko pedagogiko.

MI MLADI KUHARJI
Otroci uživajo, če lahko
pomagajo v kuhinji, zato
v domu kuhajo. Radi kuhajo,
še posebej se zabavajo pri ročnih
delih, kot sta gnetenje in valjanje testa.

KNJIŽNICA S 5000 KNJIGAMI IN
ZELENA SOBA
Knjige je domu
podarila Zveza
prijateljev mladine iz
Ljubljane. V domu se
je zaposlila prva
knjižničarka.

NOVE KOPALNICE
Z NOGOMETOM DO POZITIVNE
SAMOPODOBE – DOBRI ASI
Na podlagi inovacijskega
projekta pod okriljem Zavoda
za šolstvo RS organiziramo
nogometni turnir z naslovom Dobri Asi.

Ravnateljica: dr. Marica Horvat, dipl. def.-log.

PRIDNE

NOTE KORAKAJO V INKLUZIJO

Namen projekta je komunikacija z glasbo in inkluzija
otrok s posebnimi potrebami z vrstniki svoje in večinske
populacije iz Slovenije in iz tujine.

Kopalnice so bile dotrajane, odtoki zamašeni, zato
smo v letu 2014/2015 pričeli z zbiranjem sredstev
za obnovo. V ta namen smo organizirali tudi
Dobrodelni koncert, pomagali pa so nam tudi
posamezniki in podjetja.. V septembru 2015 so
otroci vstopili v nove kopalnice in sanitarije.

