PRIROČNIK ZA PRIPRAVO
MESTNEGA IGRIŠČA V VAŠEM KRAJU

»Popoldan se dobimo “na placu” in pred vrati v skladišče že stoji četica kolesarjev in otrok s skiroji, ki
nestrpno pričakujejo rampo za skakanje. Skupaj jo namestimo ob stopnice na robu trga in počasi
začne nastajati mestno igrišče: ena skupina v vrsti skače čez rampo, v enem kotičku se igra pink ponk,
iz drugega slišimo smeh ali napetost ob družabnih igrah, nekaj odraslih počiva v senci na ležalnikih,
sliši se klepetanje s prijatelji in liže se sladoled, od daleč maha sosed, vse skupaj pa spremlja poletna
glasba, mladostniška energija in prijetna temperatura.«
V takšnem vrvežu se odvijajo brezskrbni poletni popoldnevi, ki jih mladi in manj mladi “lokalci” in
obiskovalci preživljamo na Mestnem igrišču v Idriji ter z njim enkrat na teden od pomladi do jeseni
prispevamo k oživitvi mestnega središča. Prostovoljci in zaposleni Mladinskega centra Idrija ter tudi
predstavniki društev na Mestni trg v Idriji prinesemo raznolike pripomočke in igre, dogajanje pa
običajno privabi od 50 do 150 mladih, družin in drugih prebivalcev, hkrati pa se tam ustavljajo tudi
naključni mimoidoči, med drugim tudi tuji obiskovalci. Na igrišču smo pripravili različne kotičke, ki so
predstavljali stalne dejavnosti – športnega, družabnega, ustvarjalnega, informativnega in
mednarodnega, pri enkratnih dejavnostih pa je bilo ključnega pomena sodelovanje zlasti z drugimi
lokalnimi organizacijami.
Priročnik je v Mladinskem centru Idrija nastal v sklopu Evropske solidarnostne enote, natančneje
solidarnostnega projekta Mestno igrišče.
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1. Predpriprave
Za organizacijo mestnega igrišča potrebujete več časa pred prvo izvedbo oz. prvo izvedbo letno. Prvič
je trajanje predpriprav odvisno od pripomočkov, ki jih želite izdelati – v našem primeru smo osnovne
pripomočke izdelali in naročili v nekaj tednih, nato pa smo jih postopoma dograjevali. Pred prvo
izvedbo letno največ časa vzame premeščanje igrač v prostor bližje trgu, urejanje dovoljenj za
prireditev ter promocija dogodka.
Finančna sredstva bodo potrebna za nakup ali izdelavo pripomočkov, prevoz pripomočkov na kraj
izvedbe na začetku in koncu sezone, potencialno tudi za izposojo posameznih elementov ter morda za
pridobivanje dovoljenj za javno prireditev. Z vidika stroškov je odvisno, katere pripomočke že imate pri
roki, katere pa bi radi še nakupili – med cenejšimi so npr. krede, med dražjimi pa rampe za skakanje ali
pinkponk miza. Razmislite, če vam na začetku pri opremi lahko pomaga kakšna druga lokalna
organizacija. Poleg tega lahko razmislite o prijavi projekta na katerega izmed obstoječih razpisov.
Zelo pomembna je še pridobitev dovoljenj za uporabo javne površine, katere lastnica je občina, in
povečano mero hrupa v tem času (za kar je potrebno vlogo vložiti na lokalni občini poldrugi mesec pred
prireditvijo). V primeru, da je prostor v zasebni lasti, bo potrebno dobiti tudi dovoljenje lastnikov. Poleg
tega je treba oddati prijavo prireditve na policijo (izpolniti priložen obrazec) ter ji priložiti dovoljenje
za uporabo javne površine, prejeto z občine.
Še en pomemben element je shranjevanje opreme, še zlasti, kadar je ta večjih dimenzij. V našem
primeru smo dobili na uporabo prazen občinski prostor za shranjevanje opreme tik ob glavnem
prizorišču. To nam je precej olajšalo tedensko prinašanje opreme na trg. Poskusite torej najti rešitve,
prilagojene vašemu okolju.

2

Priročnik za pripravo mestnega igrišča

Mladinski center Idrija

2. Sodelujoči
Za izvedbo posameznega igrišča naj bosta prisotni dve osebi, ki prostor pripravita in pospravita, vmes
se igrata z otroki, skrbita za opremo in morebitne nezgode. Najbolje je pripraviti razporeditev za kakšen
mesec vnaprej. Pri tem je pomembno sodelujoče spodbuditi, da prispevajo svoje sveže ideje za
aktivnosti, saj se bodo prek svojega prispevka počutili bolj povezane z dogajanjem na igrišču. Po tem,
ko se igrače razporedi po prostoru, se večina otrok in mladih namreč sama zamoti, lahko se jim le
občasno pridružimo pri kakšni dejavnosti ali organiziramo neko skupno igro za več ljudi.
Drug sklop sodelujočih so predstavniki lokalnih organizacij, zlasti tisti, ki se že sicer ukvarjajo z
aktivnostmi za mlade. Spodaj so zapisani naši partnerji v času projekta Mestno igrišče v letu 2019. Ti
so raznoliki v vsaki lokalni skupnosti. V našem primeru je bilo tudi predstavnikom organizacij v veselje
pripraviti aktivnosti v času ene izvedbe mestnega igrišča ter se tako predstaviti javnosti. Tovrstna
popestritev po našem pripomore k trajnosti dogodka, saj povezuje lokalno skupnost, v kateri vsak
prispeva svoj kos k ponudbi aktivnosti v prostem času.
Po zaključku poskrbite za pošiljanje zahvale sodelujočim in jih povprašajte za morebitne predloge v
prihodnje.

3. Promocija
V našem primeru promocija poteka:
- plakati po kraju in v okolici šol (pripravimo jih sami v programu canva.com; obesimo približno
14 dni pred prvim dogodkom)
- prek naše spletne strani (objava v koledarju dogodkov približno 1 mesec prej; po dogodku pa
objava članka)
- prek lokalnega radia (sporočimo jim vse dogodke za prihodnji mesec, objavljajo jih sproti)
- obveščanje lokalnih društev in šole po emailih (približno 2-3 tedne pred dogodkom)
- prek socialnih omrežij (objava dogodkov približno 1 mesec prej na Facebooku in objave pred
ter med dogodkom na Instagramu)
- lokalnih časopisov (kamor članke pošljemo po dogodku)
- portal mlad.si (kamor članek pošljemo po dogodku)
Poskrbite, da boste v času mestnih igrišč posneli dovolj zanimivih fotografij, ki bodo uporabne za v
prihodnje. Ker se jih v velikem številu udeležujejo otroci, bodite pozorni, da dogajanje slikate od daleč
oz. da obrazi posameznih otrok niso v ospredju.

4. Aktivnosti na mestnem igrišču
4.1. Stalne
Stalne aktivnosti so bile tiste, ki smo jih izdelali na začetku ter nato na mesečni ravni dopolnjevali z
novimi:
- športni kotiček: rampa za skakanje za koleščkarje,
oblikovanje poligonov za izboljševanje motorike, miza za
namizni tenis; namizni nogomet
- kotiček z družabnimi igrami: gigantski človek ne jezi se in
druge gigantske igre, zbijanje stolpov iz pločevink, igranje
z nenewtonsko tekočino
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- ustvarjalni kotiček: krede in ustvarjalne aktivnosti
- kotiček za sprostitev in druženje na ležalnikih
- mednarodni kotiček z mednarodnima prostovoljkama ter informativni kotiček o aktualnih aktivnostih
mladinskega centra

4.2. Občasne
Tedensko so dogajanje popestrili predstavniki gostujočih organizacij večinoma iz lokalnega okolja:
-

gledališka predstava z mladimi iz El Salvadorja v sodelovanju z društvom Humanitas
Plesni klub Idrija z nastopom in plesno učno uro za otroke
predstavniki društva Zakonctedna, ki so z mladimi prek aktivnosti delili svojo strast do gorskega
kolesarjenja in so priredili »polžjo dirko« ter druge tehnične vaje
taborniki iz Rodu srebrnega krta Idrija, ki so poskrbeli za prenosno ognjišče in peko hrenovk,
peko palačink, taborniških iger
Zveza prijateljev mladine Idrija, ki je ob dnevu otroka za najmlajše organizirala poslikavo obraza

5. Dodatni pripomočki za mestno igrišče
Pred prvim dogodkom (ali pri vsaki izvedbi, če ni možnosti skladiščenja v bližini kraja izvajanja) je
potrebno najeti vozilo za prevoz opreme na kraj dogajanja.
Za promocijo so pomembni: promocijski pano (pingvin) organizacije ter drugi elementi, na katerih je
zapisano ime organizatorja, v našem primeru natisnjeni logotipi organizacije na ležalnikih v kotičku za
sprostitev.
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Vzdušje dobro popestri zmogljiv zvočnik in pripravljena zaloga glasbe. Smiselno je imeti pripravljen tudi
osnovni paket prve pomoči.

6. Nadaljnje informacije
Na podlagi izkušenj iz Mladinskega centra Idrija z vami z veseljem delimo še kakšno podrobnost
izvedbe. Dosegljivi smo prek info@mcidrija.si in na 05123149.
Veliko uspeha pri oživljanju središč vašega domačega kraja!

Za ogled videa kliknite na zgornjo sliko.
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