
VABILO na posvojitev jablane v petek, 28. oktobra 2016 

Drevo je močan simbol življenja in pogosto najde mesto v različnih zvrsteh 

umetnosti. Ko se to dvoje preplete, zraste nekaj novega, najlepšega, nekaj, 

kar ob dobri negi leta zori in rodi ter osrečuje tudi nadaljnje generacije. 

Prav takšen bo dogodek pod okriljem treh sodelujočih: Mestne občine 

Ljubljana (Odsek za razvoj podeželja), Javne agencije za knjigo RS in 

CUDV Draga, na katerem ste srčno dobrodošli. 

Srečanje simbola in živega drevesa, vpeto v skrb za ljudi in naravo, bo v 

petek, 28. oktobra 2016, ob 11.15 v javnem sadovnjaku Mestne občine 

Ljubljana povezalo ljudi, naravo in umetnost.  

V okviru projekta Vključujemo in aktiviramo! bo CUDV Draga v sodelovanju z Odsekom za razvoj 

podeželja Mestne občine Ljubljana posvojil jablano in tudi s tem sporočil željo po dejavni vključitvi 

v družbo. S kratkim programom »Jaz ga objamem, to moje drevo. Močno, močno.« ob posvojitvi 

drevesca bodo prikazali delovanje projekta, ki ga v letih 2016–2019 izvaja Javna agencija za knjigo 

Republike Slovenije, sofinancira pa Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 

Namen projekta je razvoj in izvajanje interdisciplinarnih programov socialne aktivacije za 

ciljne skupine: osebe z motnjami v duševnem zdravju, osebe z motnjami v duševnem 

razvoju, zapornike v fazi odpusta in osebe, ki se zdravijo odvisnosti od prepovedanih drog. Glavni 

cilj projekta je socialna vključitev teh ranljivih skupin. Udeleženci s programom, ki temelji na 

ustvarjalnosti in kulturi, pridobivajo znanje, s katerim se bodo lažje znašli v družbi in posledično 

vključili na trg dela. 

Rdeča nit celotnega programa in s tem njegova vsebinska povezanost se odvija s pomočjo besedne 

umetnosti priznanih slovenskih avtorjev. Njihovi mentorji so slovenski pisatelji, pesniki in 

ilustratorji s pedagoško-andragoškimi znanji. V programu se udeleženci srečujejo tudi z drugimi 

slovenskimi pisatelji, prevajalci, ilustratorji in strokovnjaki s področja knjige.  

Skupina prihaja iz Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič iz Drage pri Igu 

(CUDV Draga). Vključenih je osem oseb z motnjami v duševnem razvoju, s katerimi mentorica mag. 

Nataša Konc Lorenzutti, dipl. igralka, pisateljica in profesorica, ter drugi sodelujoči berejo in 

ustvarjajo že od konca junija. Kot osrednji motiv so si izbrali DREVO, zato so z veseljem pripravili 

krajši program in se zaobljubili, da bodo postali skrbniki pravemu drevescu.  

Se vidimo v petek na ljubljanskem podeželju – na Grbi ob Puhtejevi ulici! 

 

 
 

 
 

http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=sl

