Р.број

ПРОГРАМИ ЗА ВРЕМЕ ЛЕТЊЕГ РАСПУСТА ШКОЛСКE 2012/2013 ГОДИНЕ
(У ОБЛАСТИ РАДА СА МЛАДИМА)

1.

Организатор

Центар за таленте
Вождовац

Адреса

Табановачка 5,

Телефон

011 3974951
065 4559633

Назив
Програма

Радио техникарадио везе

Школа ,,Девојка од
стила“

2.

Центар за естетику и
стил- Lady

Љешка 84

011 33 44
912
063 430 534

Примена
композитних
материјала у
изради
безпилотних
летилица

3.

Аеромоделарски клуб
,,Моделар“

Краља Петра 70

011/2186443

Садржај програма
Упознавање и обука ученика са
системом радио веза, њиховом
применом, коришћењем уређаја
зауспостављање радио веза,
израда модела, примена радио
аматеризма и функције радио
станица, рад на радио станицама
у ванредним ситуацијама,
успостављање веза са
радиоаматерима целог света.
Стечено знање могу пренети
другима и полагати за лиценцу
Радио аматера РС.
Низ програма и предавања о
лепом понашању, креирању
стила, нези лица и тела као и
оних из опште културе,
протокола и јавног наступа, све
што једну младу жену чини и
дамом. Предавачи су јавне
личности , успешне у својим
професијама.
Програм се састоји из 4 целине:
-упознавање са грађом
ваздухоплова и основама
аеродинамике;
-израда композитног модела
дискус клизача под називом
"Кумулус";
употреба композитних
материјала;
-реглажа модела и учење
технике бацања-избачаја на
теренима Ушћа;
-мини такмичење са израђеним
моделима;

Место одржавања

Дужина
трајања
(датум)

Сатница

Табановачка 5

21.06.2013,
04.-08.07.2013.
03.08.-04.08.2013.
12.08.-20.08.2013.

од 10:0018:00, по
групама

Дом омладине, Македонска 22

20.-29.08.2013.
сваки дан

Од 12:0016:00 По
групама

ОШ ,,Скадарлија“ Француска 26
064/3459848

15.-25.07.2013.
сваки дан

Од 09:0012:00

Река идеја 2013.Београдска
ученичка регата

4.

Европска пословна
школа "Милутин
Миланковић"

5.

Омладинско
аматерско позориште
„Театар 13“

6.

7.

Удружење
Артедукација

Пријатељи деце
Београда

17.октобра бр 108

Устаничка 125/1

Упознавање значаја речног
потенцијала града Београда за
развој омладинског
предузетништва-реке као
будућност града Београда;
проширивање знања из области
националне историје града
Београда, стварање предуслова
за развој предузетничког духа
код ученика, учење о
потенцијалу река за развој града
на самим рекама...

Брод "Стеванске ливаде" - вожња
по Сави и Дунаву

26.06.-03.07.2013.
сваки дан
(осам дана)
060/ 8291000
Никола Тесла,
директор
060/8291001 Ана
Тесла, помоћник
директора
060/8291005
Александар
Кузмановић,
психолог
011/2349556

од 10:0016:00

Центар за културу Сопот,
Космајски трг 7
64/15-05-477, 011/2882827

24.06.-05.07.2013.

Од 10:0013:00

Културни центар Београда,
Кнез Михаилова 6

01.-10.07.2013.

Од 13:0016:00

ОШ „Дринка Павловић“

05.-16.08.2013.
сваки дан
(12 дана)

Од 11:0014:00
(36 сати)

ОШ „Дринка Павловић“

05.-16.08.2013.
сваки дан
(12 дана)

Од 11:0014:00
(36 сати)

ОШ „Дринка Павловић“

05.-16.08.2013.
сваки дан
(12 дана)

Од 11:0014:00
(36 сати)

011 2349555

011 288 2827
064 1505477

Сарајевска 57а

064 3053129

Дечанска 1

011 324 88
66 064 316
19 49

Светлости
позорнице у Сопоту

АРТЕДУ 4
„Радионица
сликарства-уље на
платну“ програм за
надарену децу
„Креативна
радионица
иконописа“програм за
надарену децу
„Школа графике и
ексилибриса“

Рад на читавом процесу
стварања позоришне представе
(дикција, сценски покрет,
пантомима , плес)
Упознавање са актуелном
савременом визуелном
уметношћу и развој
креативности, повезивање
цртежа са фотографијом,
креирање карактера из
стрипа/анимираног филма, који
се даљим током развија и
употребљава у обликовању
различитих садржаја са личним
ставом и поруком
Натезање на рам,импрегнација
платна, израда скице за сликање,
препаратура платна ,сликање...
Врсте и технике импрегнације
даске, препарирање,израда
скице,сликање на дасци,посупак
коректуре, наношење златних
листића и лакирање
Кроз рад на ексилибрису млади
се сусрећу са различитим
цртачким техникама(оловка,
четкица,туш и перо) за линорез,
бакропис и акватинта

„Креативна
радионица стрипа и
илустрације“

Избор текста који ће бити
илустрован и обрада
текста(ликови,изражавање
емоција,потребни
реквизити,сценографија, основи
драматургије, ритам радње...

ОШ „Дринка Павловић“

05.-16.08.2013.
сваки дан

Од 11:0014:00

„Креативна
радионица
сликарства за децу
узраста од 14 до 19
“

Натезање на рам,импрегнација
платна, израда скице за сликање,
препаратура платна
,сликање...прилагођено узрасту

ОШ „Дринка Павловић“

05.-16.08.2013.
сваки дан

Од 11:0014:00

Велико ратно острво, отворени
амфитеатар ЈКП Зеленила
Београд, Дунавски кеј

01.-06.07.2013.
сваки дан

10:00-14:00

ДКС "Мајдан", Козјачка 3-5
064/9565056 Ксенија Мирковић
063/ 8006565 Данијела Николић

12.06.-21.08.2013.
среда и недеља

10:00-12:00

ОШ "Ратко Митровић"
Омладинских бригада 58

19.-30.08.2013.
сваки дан

10,00-13,00

ОШ "Ратко Митровић"
Омладинских бригада 58

19.-30.08.2013.
сваки дан

10,00-13,00

Еколошка акција за
Велико Ратно
острво

8.

Млади истраживачи
Београда

Македонска 22

063 203755,
064 2125617

Летња креативна
радионицаинклузивна
радионица за
основце и
средњошколце

9.

Удружење за
афирмацију дечјег
стваралаштва
„Свитац“

Милеве МарићАнштајн 60/10

011 6128701

10.

Пријатељи деце
општине Нови
Београд

Јурија Гагарина
183

064 2007104,
065 5065449

Радионица за
израду мозаика

Керамика и
вајарство

Информисање младих о
еколошким и биолошким
вредностима Великог ратног
острва, упознавање о
коришћењу метода
истраживања јавног мњења за
промоцију неког предела и за
покретање еколошке акције, сем
напретка појединца очекивани
ефекат је и заједништво групе
која би могла бити будуће језгро
промотера заштите природе
Београда и околине.
Радионица је инклузивног типа и
замишљена је да окупи децу која
инклузивно похађају школу и
имају сметње у развоју, као и
њихове другаре типичног развоја
који желе да их подрже у
заједничким активностима.
Садржаји који ће бити
спроведени су: певање, глума,
примењена уметност,
сликарство и плес и покрет.
Обрада
идеје,цртеж,прилагођавање овој
техници аплицирање каменчићамозаичких коцкоца
овладавање основним
техникама рада са глином и
могућност израде уметничког
дела

Вредне руке могу
све

11.

12.

13.

Пријатељи деце
општине Гроцка

ДУНА
Друштво за уметност,
науку и активизам

Пријатељи деце
Земуна

29.новембра 15,
Врчин

Видиковачки
венац 67

Земун, Цара
Душана 57

011 8053467
064 5180055
Луткарска
радионица-израда
марионета
064 3293490

011 2617625
063 368958

Школа старих
заната- школа
макрамеа

Школа калиграфије
14.

15.

Пријатељи деце
општине Вождовац

Мултикултиватор,
сервис за развој
културе и уметност

Устаничка 53

Милоша Поцерца
27

011 2445438
063 8994810

011 2835183
064 1555189

Програм кроз креативне
ликовне и еколошке радионице
подстиче стваралаштво и
иновативност и јача еколошку
свест, указује на значај екологије
и разумевање потребе
хармоничног односа између
човека и природе.
Савладавање технике прављења
марионета, извођење групног
рада у форми луткарског
позоришта, прављење видео
записа који ће бити постављен
на интернет.
упознавање са основним
законитостима уметничких
форми старе технике макрамеа,
која је идеална да покрене
машту, развије креативности
сензибилитет
Упознавање и рад талентоване и
заинтересоване деце са
облицима и технологијама
старих заната по принципу
креативних радионица

29.новембра 15, Врчин ОШ
"Свети Сава"
Контакт особе за формирање
групе и водитељи свих наведених
активности су:
Ана Матејић 064 518 00 55 , и
Снежана Теофиловић
060 70 40 782

01.-12.07.2013.
сваки дан

11:00-14:00

Теразије 36
064 329 3490 Невена Поповић

01.-04.07.2013.
08.-11.07.2013.

17:00-12:00

ОШ "Лазар Саватић",
Кеј ослобођења 27
063 368 958
011 2617625
Милан Илијин Мицко

19.-30.08.2013.
сваки дан

10:00-13:00

Центар за културу и спорт
Шумице

01.-12.07.2013.
од понедељка-до
петка

10:00-13:00

Школа керамике

упознавање са традиционалном
грнчарском техником

Крупањска број 3

17.-28.06.2013.
од понедељка-до
петка

10:00-13:00

"Разиграни мачак"
Креативне
рециклажне
радионице

Развој креативног размишљања,
развој еколошке свести,
подстицање на рециклажу,
развој индивидуалности.
Радионице укључују примену
ликовних техника и ручних
радова у циљу пренамене или
поправке/унапређења неког
старог предмета као и стварања
потпуно нових оригиналних
радова и на тај начин подстичу
рециклажу и еколошки
одговорно понашање,
индивидуалност, оригиналност.

ОШ "Иво Андрић",
Ивана Мичурина 38а;
-Културни центар Беогрда,
Кнез Михајлова 6/1;
-Карађорђева 46
Милена Марковић
064 3070 363
Сандра Радовановић
060 3375 705
razigranimacak@gmail.com

15.07.-05.08.2013.
сваки дан

11:00-12:30

"Путујући
земљотрес"музичко-позоришне
радионице

Филмска
радионица -Београд
за младост

16.

Аrt Beat центар за
музичко и драмско
стваралаштво

Милутина
Миланковића
120г, Нови
Београд

Регионални центар за
таленте Београд2

18.

Центар за
омладински
активизам „Млади и
активни“

Устаничка 64

011 2431313
064 4233734

Школски новинар
Самјуела Бекета
15

Упознавање са основним
елементима драматургије,
прављење књиге снимања,
основни елементи филмске
глуме, креирање сценарија,
снимање кратког играног филма,
постпродукција.

Карађорђева 46
Владимир Ђорђевић
064 1555 189
Иван Томић
063 361 216
putujucizemljotres@gmail.com

15.07.-11.08.2013.
сваки дан

17:00-19:00

МЗ Дунавски кеј,
булевар Зорана Ђинђића 64
060 55 845 88
Нермин Ахметовић

17.06.-12.07.2013.
сваки дан

17.-20.06.
од 10:0013:00 и
од17:0020:00
21.-26.06.
од 17:0020:00
27.06.12.07. цео
дан

Радаљ Бања

07.-21.08.2013.

Неродимска 2, Звездара
060 3430 136
Урош Тодоровић

први део
15.-25.07.2013. и
други део
05.-25.08.2013.

060 7544169

Летња школа Радаљ
бања

17.

Позоришна представа коју ће у
потпуности припремитит и
извести полазници радионице,
популаризација позоришних
занимања као што су глума,
режија, костимографија,
сценографија, звучни ефекти,
наменска музика...

060 3430136

1. Менторски рад
2.методологија истраживачких
процеса
3.радни задаци теренски
4.анализа обављених вежбања
5.дефинисање наслова тема за
истраживачке пројекте
6.теорија орјентиринга
7.орјентиринг на терену
8.школа дигиталне фотографије
9.ликовна радионица
10.графички дизајн
11.спортско-културне активности
12. обилазак природних ресурса
13.планински марш
14.обилазак историјских
знаменитости
15.презентација културних
програма
16.презентација књижевног
стваралаштва полазника
Радионице из комуникологије и
новинарства на којима би се
обрађивале теме друштвеног
школског живота, покретање
портала "школски новинар",

16:00-20:00
10:00-14:00

прављење мини школске
редакције која би извештавала о
школским и ваншколским
активностима.

Летња манга
забава
19.

Сакурабана Београд

Булевар Зорана
Ђинђића 115/28

064/8996072
060 0996072

Дал за кеца треба
знање?
20.

21.

22.

КУД Вранић

Савез извиђача
Београда

УЛУПУДС Удружење
ликовних уметника
примењених
уметности и
дизајнера Србије

Трг палих бораца
1, Вранић

Македонска 22

063 214851

011 3341727
061 3175926

Летње извиђачко
дунавско
окупљање-Лидо

Летња школа
керамике

Теразије 26

011 2688721
064 2618464

"Како? Лако!
Асертивно!"
23.

24.

Пријатељи деце
Чукарице

Фондација за таленте
општине Врачар

Пожешка 124

Радослава
Грујића 3

Го, Манга,И Оригами радионице
предавања и трибине

011 3558135
063 8422174

011 3443569
069 8851907

Радионица
осликавања
мурала, зидно
сликарство

Упознавање са народним играма
и обука у практичном извођењу,
уз одговарајућу презентацију
времена настанкаи значаја за
нашнарод, као и њених
посебности у односу на друге
народе.
програми извиђаштва презентација извиђачких
програма у одговарајућем
амбијенту
Упознавање ученика са
керамиком као једном од
уметничких али и занатских
струка, развој креативних
способности у смислу професије
или хобија, едуковање у погледу
ликовне естетике и у погледу
естетике употребних предмета,
едуковање у погледу практичног,
уметничког, технолошког и
занатског рада.
Упознавање са основним
стиловима комуникације и
асертивним правима,
редуковање мисаоних препрека
и деструктивних улога, вештине
асертивне комуникације.
Савладавање ликовне технике
зидног сликарства, подстицање
креативног тимског рада,
заједничко осмишљавање идеја
и стварање једне креативне
целине од индивидуалних идеја.
Грађани и посетиоци зграде у

Клуб Сакурабана ,
Поп Лукина 6
060 0996072
0641088693
Бојан Вукадиновић и
Мина Петровић

15.-21.07.2013

Трг палих бораца 2, Вранић и
Миодрага Вуковића 2, Барајево
064 9921986 Тања

16.06.-14.08.2013.
среда и недеља

18:00-22:00

Великоратно острво
Особе за контакт и пријављивање
: Зоран Стојковић 064/92 30 368,
Жељко Валковић 064/ 61 44 324.

06.-10.07.2013.

08:00-20:00

Ауторски атеље "Дејановић",
Милорада Драшковића 28, ТЦ
локал број 9, Петлово брдо

01.-05.07.2013.
12.07.2013.
15.-19.07.2013.
26.07.2013.
29.07.-02.08.2013.
09.08.2013.
12.-16.08.2013.
23.08.2013.

10:00-13:00

Библиотека "Лаза Костић",
Тургењевљева 5

19.-30.08.2013.
од понедељка до
петка

12:00-15:00

НУ Божидар Аџија,
Милешевска 42а и
Центар за физичку културу
Врачар, Сјеничка 1

19.-30.08.2013.
од понедељка до
петка

10:00-15:00

3 сата
дневно

СРБИОС- СРемуш
БИОСкаутинг

25.

Удружење СРЕМУШ

Устаничка 64/VI

011 3181065
064 3464455

Поље по пољекреативно лето у
дворишту
26.

27.

28.

29.

Пријатељи деце
Звездаре

Друштво ликовних и
примењених
уметника Земуна

Удружење слепих и
слабовидих Србије
„Бели штап“

Центар за
културу„Младеновац“

Булевар краља
Александра 77

Кеј ослобођења 8

Средачка 2

Војводе Путника
7

011 2424908

011 2612023
064 2140042

9. Прича о.. Летња
креативна
радионица 2013

све активности су усмерене ка
реактивацији креативног
усмереног посмарања , низ
радионица као и аукција

Палета
различитости

Инклузивне креативне
радионице: сликарство,
глина,фотографија, колажи, као и
спортске активности и плесни
дан.

Рецикловашар

Подстицање младих да
креативно размишљају
стварајући сопствени ликовно
примењени израз, подизање
еколошке свести, сарадња са
локалном заједницом и свим
удружењима и организацијама

011 3087546
063 555016

011 8231230
064 8673806

делу у ком ће се мурал налазити
моћи ће свакодневно да уживају
у ведрини боја уместо да
посматрају тмурно сивило
зидова.
1. Научите да препознате,
правилно уберете и употребите
биље,
2. Упознајте раскош царства
гљива,
3. "Уједите змију", а пробајте и
друге припаднике јестиве фауне,
4. Научите како изгубљен у
дивљини да савлада страх и
снађе се-оријентација,
5. Проналажење станишта кроз
пешачку туру;
Програм се састоји од 9
радионица из области
рукотворина, на којима ће
полазници имати прилику да
науче како да предмете који се
свакодневно бацају претворе у
корисне и украсне предмете са
естетском вредношћу.

Космај, станиште Дарова природе
Раденко Лазић – 064/346-4455

09-16.06.2013.
обука
22.-23.06.2013.
такмичења

08:00-17:00

МЗ "Миријево", Школски трг 2
061 6908 123 Милица
Момчиловић
pdzvezdara@gmail.com

06.07.-31.08.2013.

17:00-20:00

Уметничка галерија Стара
капетанија,
Кеј ослобођења 8, Земун
Вера Виторовић
064 2140042

25.07.-25.08.2013.
од четвртка до
недеље

17:00-20:00

Чубурски парк на општини Врачар

22.06.-25.08.2013.
субота и недеља

10:30-14:00

Центар за културу
„Младеновац“
Војводе Путника 7
Сандра Тагић 063/685033

01.-19.07.2013
од понедељка до
петка

11:00-15:00

које се баве екологијом.

Мала школа радио
и тв новинарства

30.

Центар за културу и
спорт „Шумице“

Устаничка 125/1

011 3837556

Мала школа
фотографије

Шта све могу да
направимрециклажна регата
Удружење „Каркатаг“

Једренска 1/39

31.

32.

064 229 1165

ЈПСКЦ „Обреновац“

Краља
Александра
првог 63

011 8721361
064 8322460

креативна
радионица израде
декоративних
лампи

мала школа
фотографије

Упознавање са значајем радио и
ТВ новинарства, основи
радијског и тв новинарства,
техничке карактеристике радија
и телевизије као медија,
снимање и монтирање вести,
догађаја и репортажа, радио и
телевизијско водитељство.
упознавање са основама
фотографије, од историјског
прегледа, преко основних
елемената као што су
фотографске теме, композиција
и сл, до начина презентовања
уметничког дела.
радионице креативне механике
и рециклаже, конструисање и
израда пловила од различитог
отпада, стицање основних знања
о реупотреби и пренамени,
развијање практичних вештина,
да би се на крају радионице
организовала регата.
практична примењено
уметничка радионица која има
за циљ да полазнике стимулише
да осмисле и реализује радове у
употребној форми стоних и
подних лампи.
Креатина практична радионица
дигиталне фотографије у којој ће
полазници научити историјат,
стећи вештине фотографисања,
обраде фотографија као и
уметнички приступ.

Центар за културу и спорт
„Шумице“
Устаничка 125/1 064 1427076
Предраг Вуковић Пеђолино

15.-30.08.2013.
од понедељка до
петка

18:00-20:00

Центар за културу и спорт
„Шумице“
Устаничка 125/1
Оливера Драгишић Благојевић,
уредник програма 064/142-70-76.

14.-22.06.2013.
од понедељка до
петка

3 сата
дневно

ЈП "Ада циганлија"
Ана Димитријевић
064 229 1165

08.-11.08.2013.

14:00-19:00

ЈПСКЦ „Обреновац“
Краља Александра првог 63
Марија Вуковић Бисерко
064/8322-486

01.-24.07.2013.
понедељак,
среда,петак

10:00-13:00

ЈПСКЦ „Обреновац“
Краља Александра првог 63
Вукашин Љуштина 064/641-85-36

01.07.-16.08.2013.
понедељак и
петак

13:00-17:00

Традиционалне
грнчарске технике
винчанске културе
као инспирација за
наше стваралаштво
у глини

33.

Централни институт за
конзервацију

Теразије 26

011
3626346
064 8389905

Употреба старих
текстилних техника
у рестаурацији
текстила

34.

Јавно предузеће за
културу и спорт
Сурчин

Војвођанска 79

011 8440206
лок136 и
лок134
069 8637839

Од старих новина и
дрвета, ето фигура
до краја лета

Директно укључивање младих у
активности очувања наслеђа и
старих традиционалних заната
(грнчарија), стварање
одговорности за културно
наслеђе, препознавање
вредности нематеријалне
баштине у односу на остале
сегменте живота, развијање
осећаја за фрагилност културног
наслеђа, развијање креативности
и вештина за израду грнчарије и
формирање уметничког израза
повезивањем традиције и
савременог стваралаштва.
Директно укључивање младих у
активности очувања наслеђа и
старих традиционалних
текстилних техника (вез, ткање,
печатирање), њиховом
применом у савременим
конзерваторским третманима,
стварање одговорности за
културно наслеђе, препознавање
вредности нематеријалне
баштине у односу на остале
сегменте живота,упознавање са
различитим врстама мотива
којима се украшавао текстил у
прошлости, са материјалима и
алаткама за примену текстилних
техника, као и о методама
конзервације-рестаурације
текстила.
Полазници програма праве три
фигуре, две жене и једног човека
у природној величини, једна у
седећем положају и две у
стојећем положају и
представљају Сремце у
народним ношњама.

Централни институт за
конзервацију
Теразије 26
Ана Коцјан
064 8389905

18.-28.06.2013.
од понедељка до
петка

10:00-12:00
и 14:0016:00

Централни институт за
конзервацију
Теразије 26
Ана Коцјан
064 8389905

01.-12.07.2013.
од понедељка до
петка

10:00-15:00

Дом културе у Петровчићу ул.
Душана Вукасовића бр. 3.
Тања Аћимовић 069/8637-839 и
Слађана Велисављевић
069/8637-832.

03.07.-30.08.2013.

10:00-15:00

Књига за све

35.

36.

Удружење Лицеј

Педагошко друштво
Србије

Коњух планине 2

Теразије 26

011 2712140
061 6666503

011 2687749
064 1833455

Сада знам, сада
могу

Мала летња школа
рокенрола

37.

НВО Ленон

Војводе Степе
287

011 3980430
064 1834455

Током лета током
Саве

Уметничка група
Хоп.Ла!

Узун Миркова 10

38.

39.

Регионални центар за
таленте Београд1Земун

011 216 3284
064 8993509
064 1755993

"Израда мозаика"
Земун, Цара
Душана 57

011 2615 314
064 1657218

Кроз мултимедијалне радионице
за прављење књига ђаци
стварају своју прву књигу,
подстицање на читање и
креативно писање. Стицање
знања и вештина у области
издаваштва за младе.
Пружање знања и вештина деци
и младима из области лидерства,
вештина јавног наступа које су
усмерене на свакодневни живот
и ангажовање у заједници.
Едукација омладине пружање
избора и усмеравање омладине
при формирању музичког
израза, млади уче да свирају рок
гитару, бас, бубњевњ, рок
певање, рок лектира и поезија,
основе прављења рок групе,
основе студијског рада, снимање
студијске компилације
Уметничко еколошки летњи
програм за младе из 4
београдске општине чији је
заједнички именитељ река Сава (
Нови Београд, Чукарица,
Обреновац и Сурчин). Полазници
програма ће истраживати значај
реке- оно што она представља за
њих лично али и за ширу
заједницу, разноликост
крајолика савског приобаља у
овим општинама
( обреновачка индустријуска
зона, туристички потенцијал
Прогара, дивља лепота Макиша,
урбани пејзаж Новог Београда).
упознавање са новом ликовном
техником, од њеног настанка, па
кроз епохе.коришћење
природних материјала за
ликовно изражавање

Библиотеке:
"Петар Кочић" Вишка 3,
"Невен" Трг Николе Пашића,
"Чика Јова Змај" Хиландарска 7,
"Драган Лукић" Студентски трг 19

18.05.-24.08.2013.
суботом

12:00-14:00

Теразије 26
011-2687-749
011- 3067-783
Маја Врачар

20.-30.08.2013.

10:00-14:00

Кумодрашка 178
064 1834455 Слађа

29.06.-31.08.2013.
суботом

3 сата
дневно

Јавни градски просторипунктови на обали реке Саве
064 1755993 Анђелка Николић

01.06.-15.08.2013.
2-4 пута недељно

10:0015:00/
17:00-20:00

12.-23.08.2013
од понедељка до
петка

10:00-13:15

У Центру, Цара Душана 57

Летњи камп "Тара
2013"

Хајде да се играмо

40.

Удружење за помоћ
МНРО „Делфин“

Космајска 3,
Младеновац

011 8236940
064 1572800

Моја летња
школица

41.

Друштво за помоћ
МНРО Чукарица

Милосава
Влајића 1

011 3552153
063 8443614

БУДО парк 2013

42.

Удружење за
промоцију јапанске
културе Кизуна

Јове Илића 2

011 3981759
060 3981759

Програм је намењен
полазницима центра за таленте
Програм је намењен деци
имладима са сметњама у
развоју.
-Старе дечје игре, наше васпитно
и културно благо (жмурке,
кликери, јурке, игре са улогама,
игре са певањем и сл.)
-Ритмичке игре (бројалице и
тапшалице)
-Савремене дечје игре, за свако
дете по нека игра (игре
социјализације, игре за бољу
моторику и физички развој,
говорне игре, истраживачке игре
и сл.)
Програм за стимулацију развоја,
подстицање самосталности,
квалитетно организоваљње
слободног времена деце са
посебним потребама.
-Стимулативно корективне
радионице
-радионице домаћинства
-креативне радионице
Пројекат "БУДО парк 2013"
представља промоцију
борилачких вештина и јапанских
уметности и заната међу децом
и омладином, креирањем
едукативних, спортских и
културних садржаја.

Митровац на Тари

09.-16.08.2013.

Космајска 3, Младеновац
Оливера Марковић,
064 1572800

01.07.-30.08.2013.
понедељак,
среда и петак

Милосава Влајића 1
Марина Антонијевић
064 1650507

Ада Циганлија,
ОШ "Карађорђе", Јове Илића 2

17:00-19:00

01.07.-31.07.2013.
од понедељка до
петка

15.06.-30.08.2013.

10:00-16:00

4 сата
дневно од
понедељка
до петка;
7 сати
дневно
суботом и
недељом

НАПОМЕНА:


За едукативне радионице чији рад се одвија у континуитету (у трајању од неколико дана) неопходно је своје
учешће пријавити пре почетка програма (број места је ограничен);

