SKLOPI V ART KAMPU, MED KATERIMI LAHKO IZBIRATE

ODER TRIGLAV (kulturno-umetniški program, gledališke in lutkovne predstave, glasbeni koncerti,
ples in folklora):

•

delovni čas: 9.30–13.30 in 15.30–20.30

•

delovne naloge: podpora pri organizaciji nastopov na odru v Art kampu, ki zajema sprejem
nastopajočih (posameznikov in skupin) in pomoč nastopajočim (pri prenašanju
inštrumentov, opreme …), skrb za urejenost in čistočo garderob, zaodrja in prizorišča,
pomoč pri pripravljanju avditorija, skrb za parkirni prostor in varovanje osebnih stvari
nastopajočih, njihovo pogostitev, informiranje obiskovalcev o programu ipd.

•

delovne in osebne kompetence: zanimanje za področje odrske tehnike in/ali asistence in
zaželene izkušnje iz podobnih področij, dobrovoljnost, komunikativnost, samoiniciativnost,
prijaznost, znanje tujih jezikov (angleščina/nemščina)

ZAKLADI PREDNIKOV (spoznavanje in doživljanje kulturne dediščine Slovenije, običaji,
rokodelstvo, folklora):
•

delovni čas: 9.30–13.30 in 15.30–20.30

•

delovne naloge: pomoč na stojnicah in v delavnicah Zakladov prednikov, delo zajema tudi
pripravljanje delavnic, skrb za materiale, skrb za čistočo na prizorišču in pospravljanje ob
koncu ter informiranje obiskovalcev o programu

•

delovne in osebne kompetence: veselje do dela z otroki in družinami, ustvarjalnost,
samoiniciativnost, odgovornost, komunikativnost, zaželeno znanje tujega jezika (ni pogoj!),
veselje do spoznavanja kulturne dediščine in narave, vedoželjnost

SVET JE PISAN PLANET (spoznavanje drugih kultur skozi jezik, kulinariko, ples, glasbo, običaje):
•

delovni čas: 9.30–13.30 in 15.30–20.30

•

delovne naloge: pomoč na stojnici, kjer bomo vsak dan predstavljali kulturo druge države,
ter v aktivnostih, ki jih bodo izvajali zunanji izvajalci in posamezniki, ki prihajajo iz različnih
delov sveta, sprejem izvajalcev, skrb za njih, pomoč pri ureditvi stojnice in v delavnicah, skrb
za materiale, informiranje obiskovalcev o programu, pomoč pri pripravi prostora ob pričetku
in pospravljanju prostora ob koncu

•

delovne in osebne kompetence: zanimanje za druge kulture, komunikativnost,
dobrovoljnost, odgovornost, prijaznost, znanje angleščine

UMETNOST ZORI (izražanje in spoznavanje različnih likovnih in oblikovnih tehnik in področij,
risanje, slikanje, kiparjenje (les, kamen, glina), grafika, arhitektura, scenografija, šivanje,
izdelovanje nakita, …):
•

delovni čas: 9.30–13.30 in 15.30–20.30

•

delovne naloge: pomoč v različnih likovnih in oblikovnih delavnicah, pripravljanje delavnic,
skrb za materiale, skrb za čistočo na prizorišču, pospravljanje ob koncu ter informiranje
obiskovalcev o programu ipd.

•

delovne in osebne kompetence: poznavanje področja, veselje do dela z otroki in družinami,
ustvarjalnost, ročne spretnosti, sposobnost improvizacije, samoiniciativnost, odgovornost,
komunikativnost

BRALNA PLAŽA (spodbujanje kulture branja in promocija literarne umetnosti, branje knjig,
pravljične urice, ustvarjanje, literarne intervencije v prostoru):
•

delovni čas: 9.00–13.30 in 15.30–20.30

•

delovne naloge: pomoč v delavnicah, ki so vezane na knjigo, literaturo …, branje pravljic,
skrb za knjige in urejenost knjižnih polic, pomoč koordinatorju, delo zajema tudi
pripravljanje Bralne plaže, skrb za materiale, skrb za čistočo na prizorišču, pospravljanje ob
koncu ter informiranje obiskovalcev o programu ipd.

•

delovne in osebne kompetence: ljubezen do knjig, veselje do dela z otroki in družinami,
ustvarjalnost, komunikativnost, samoiniciativnost, odgovornost

•

delovni čas: 13.00–16.00

•

delovne naloge: delo s knjigami (skrb za knjige in knjižne police), priprava materialov za
delavnice, skrb za čistočo na Bralni plaži, informiranje obiskovalcev o programu ipd.

•

delovne in osebne kompetence: ljubezen do knjig, samoiniciativnost, odgovornost,
marljivost

IGRALNA JASA (izdelovanje igrač, iger in igralnih pripomočkov ter obujanje starih rajalnih in
družabnih iger, igranje)
•
•

delovni čas: 9.30–13.30 in 15.30–20.30
delovne naloge: pomoč v delavnicah Igre in igrače sveta in Glasba je povsod doma, igra z
otroki na Igralni jasi, delo zajema tudi pripravljanje delavnic in Igralne jase, skrb za materiale,

•
•
•
•

skrb za čistočo na prizorišču in pospravljanje ob koncu ter informiranje obiskovalcev o
programu
delovne in osebne kompetence: veselje do dela z otroki in družinami, ustvarjalnost,
samoiniciativnost, odgovornost, komunikativnost
delovni čas: 13.00–16.00
delovne naloge: igra z otroki in skrb za dobro počutje obiskovalcev, nadzor rekvizitov ter
skrb za urejenost in čistočo na Igralni jasi, informiranje obiskovalcev o programu ipd.
delovne in osebne kompetence: samoiniciativnost, odgovornost, marljivost

NARAVOSLOVJE IN NARAVOLJUBJE (spoznavanje naravoslovnih ved na zanimiv način preko
poskusov in eksperimentov, izdelava tehniških in modelarskih izdelkov; spoznavanje ekoloških
pristopov, vrtnarske in permakulturne vsebine, reciklažne delavnice, zelišča, naravna kozmetika
…):
•

delovni čas: 9.30–13.30 in 15.30–20.30

•

delovne naloge: pomoč in sodelovanje v različnih delavnicah, skrb za materiale, skrb za
čistočo na prizorišču, pomoč pri pripravi in pospravljanju mesta izvedbe delavnic,
informiranje obiskovalcev o programu

•

delovne in osebne kompetence: poznavanje področja, v primeru zanimanja za naravoslovje
tudi poznavanje varnostnih zahtev dela z orodji in tehniških osnov dela z orodji in materiali,
ustvarjalnost, ročne spretnosti, sposobnost improvizacije, odgovornost, komunikativnost

KORENINE SRCA (predstavitev organizacij iz področja sociale, prostovoljstva, zdravja ter
mladinskih in ostalih družbeno odgovornih organizacij):
•

delovni čas: 9.30–13.30 in 15.30–20.30

•

delovne naloge: pomoč asistentu pri sprejemanju zunanjih izvajalcev in skrb za njih, pomoč
na stojnicah in v delavnicah Korenine srca, delo z ranljivimi skupinami, skrb za materiale,
skrb za čistočo na prizorišču in pospravljanje ob koncu ter informiranje obiskovalcev o
programu
delovne in osebne kompetence: veselje do dela z otroki in družinami, veselje do dela z
ranljivimi skupinami, ustvarjalnost, radovednost, samoiniciativnost, odgovornost,
komunikativnost, srčnost, potrpežljivost

•

RAZVAJALNICE (delavnice za osebnostno rast, terapije za izboljšanje odnosov, za boljšo kvaliteto
življenja in umetnost bivanja, fizične in energijske aktivnosti za dvig življenjske energije, esence za
boljše počutje, za sprostitev in razvajanje):
•

delovni čas: 10.00–13.30 in 16.00–20.30/21.00

•

delovne naloge: priprava kotičkov za razvajanje, sprejemanje izvajalcev, pomoč pri pripravi
materialov oz. pripomočkov, skrb za čistočo in informiranje obiskovalcev o dogajanju

•

delovne in osebne kompetence: občutek za delo z ljudmi, spoštovanje vsebin, ljudi in
narave, odprtost, strpnost, samoiniciativnost, odgovornost, fleksibilnost, veselje do dela in
razvajanja

PSI, PRIJATELJI LJUDI (pasji kotiček, ki o štirinožnih prijateljih pove več, predstavitve organizacij, ki
se ukvarjajo s psi, pasja šola, poligon, terapevtski psi in psi reševalci, zaščita psov …)
•

delovni čas: 15.30–20.30

•

delovne naloge: druženje s psi, pomoč v pasjem kotičku, oskrba vode za pse, skrb za
sodelujoče organizacije, pripravljanje poligona, skrb za čistočo prizorišča, pospravljanje ob
koncu, informiranje obiskovalcev o programu ipd.

•

delovne in osebne kompetence: ljubezen do psov, komunikativnost, samoiniciativnost,
odgovornost

GIBKI, PROŽNI, VSEGA ZMOŽNI (šport in rekreacija, predstavitve različnih športov, društev,
organizacij, poligoni, igrala, igre …):
•

delovni čas: 8.45–12.15 in 15.45–20.15

•

delovne naloge: igra z otroki, izposoja rekvizitov, varovanje obiskovalcev na igralih (slackline, gred ipd.), postavljanje poligona, pomoč organizacijam, ki se predstavljajo v sklopu,
skrb za urejenost in čistočo prizorišča, pospravljanje ob koncu, informiranje obiskovalcev o
programu ipd.

•

delovne in osebne kompetence: veselje do dela z otroki in družinami, ljubezen do gibanja,
pripravljenost za fizično delo, komunikativnost, samoiniciativnost, odgovornost, marljivost

KNEDLOVA KUHNA (kulinarični kotiček, pripravljanje preprostih zdravih jedi, kuhanje …):
•

delovni čas: 9.30–13.30 in 15.30–20.30

•

delovne naloge: pomoč v kulinaričnih delavnicah, pripravljanje delavnic, skrb za materiale,
živila, pomivanje posode, skrb za čistočo na prizorišču, informiranje obiskovalcev o
programu ipd.

•

delovne in osebne kompetence: ljubezen do kulinarike, veselje do dela z otroki in družinami,
pripravljenost za fizično delo, komunikativnost, samoiniciativnost, odgovornost, marljivost

ZELENA STRAŽA (ekološki kotiček, zelena info točka, osveščanje obiskovalcev, reciklažni materiali,
nadzor nad čistočo parka):
•

delovni čas: 9.30–13.30 in 15.30–21.00

•

delovne naloge: pomoč obiskovalcem in sodelujočim pri informiranju o pravilnem odlaganju
odpadkov in orientaciji v Art kampu, pomoč pri postavitvi ekoloških otokov, skrb za zbiranje
in sortiranje reciklažnih materialov, vodenje evidenc, nadzor nad izvedbo sodelujočih v zvezi
z odpadki (promocijski materiali ipd.), skrb za čistočo parka, vrednotenje dela Zelene straže

•

delovne in osebne kompetence: ekološka osveščenost, poznavanje področja ekologije in
dela z odpadki, komunikativnost, znanje tujega jezika (angleščina/nemščina), veselje do dela
z ljudmi, prilagodljivost, redoljubnost, samoiniciativnost, odgovornost, čuječnost, ustvarjalna
spretnost

INFO TOČKA (informacijska točka Art kampa, obveščanje, skrb za obiskovalce):
•

delovni čas: 13.00–17.00

•

delovne naloge: pomoč obiskovalcem in sodelujočim pri informiranju in orientaciji v Art
kampu, aktualno informiranje, skrb za čistočo parka

•

delovne in osebne kompetence: veselje do dela z ljudmi, komunikativnost, znanje tujega
jezika (angleščina/nemščina), prilagodljivost, čuječnost, redoljubnost, samoiniciativnost,
odgovornost

TEHNIKA (tehnična podpora pri delavnicah, tehnična pomoč pri odru, priprava scene):
•

delovni čas: 9.30–13.30 in 15.30–21.00

•

delovne naloge: priprava stojnic, miz in drugih težjih objektov, pomoč pri pripravi odrske
tehnike za nastopajoče, pomoč pri prenašanju opreme nastopajočih, pomoč pri pripravi
scene festivala, pomoč pri razvrščanju materialov in skrb za ločevanje odpadkov

•

delovne in osebne kompetence: pripravljenost za fizično delo, prilagodljivost, zanimanje za
področje odrske tehnike, znanje rokovanja z orodji, tehnične spretnosti

