
                          
 

   

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šesto Mednarodno festivalsko leto  
»Igraj se z mano«  

2012 
 

 
Organizator: Zavod za usposabljanje Janeza Levca, Karlovška 18, 1000 Ljubljana  

    Društvo za kulturo inkluzije, Karlovška 18, 1000 Ljubljana  

 
www.igrajsezmano.eu 

 

 

 

 

1. Mednarodni 4-dnevni in 2x enodnevni festival »Igraj se z mano«  

2. Mednarodni športno družabni dogodek »Igraj se z mano« 

3. Mednarodni likovni natečaj »Igraj se z mano«  

4. Mednarodni kulturno likovni dogodek »Igraj se z mano« 

5. Mednarodna potujoča razstava »Igraj se z mano« 

6. Inkluzivna doživljajska pedagogika »Igraj se z mano« 
 

 
V letu  2012 praznujemo 100-letnico delovanja Zavoda Janeza Levca –  

v šolskem letu 1911/12 je bil ustanovljen prvi oddelek za otroke z motnjo v duševnem 
razvoju v Sloveniji. 

 
Dogaja se: 

 



                          
 

   

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

NI STEREOTIPOV V GLASBI, PLESU, 
GLEDALIŠČU, LUTKAH, ŠPORTU, IGRI… 

 
Otroci, mladostniki in odrasli s posebnimi 

potrebami, otroci in mladostniki z značilnim 
razvojem in ostali obiskovalci pridobijo  
IZJEMNO PRILOŽNOST SKUPNEGA 

USTVARJANJA, RAZBIJANJA STEREOTIPOV, 
PREDVSEM PA DRUŽENJA V NASTOPIH, 

DELAVNICAH, ANIMACIJAH, IGRAH… NE 
GLEDE NA DRUGAČNOST.  

KAJ JE »IGRAJ SE Z MANO« ? 
 

VKLJUČEVANJE OTROK, MLADOSTNIKOV IN ODRASLIH S POSEBNIMI POTREBAMI TER OSTALIH, KI Z 
MEDSEBOJNIM DRUŽENJEM IN SKUPNIM USTVARJANJEM RUŠIJO MEJE MED  

"HENDIKEPOM IN NORMALNOSTJO" IN DEJANSKO URESNIČUJEJO INKLUZIJO VSEH LJUDI NE GLEDE 
NA DRUGAČNOST V DRUŽBO. 

IZ IZOLACIJE V DRUŽBO 
 

Večina ljudi osebe s posebnimi potrebami izolira in 
jim s tem onemogoča socialne interakcije.  

 
Namen festivalskega leta »Igraj se z mano« je, da 
jim OMOGOČA AKTIVNO VKLJUČENOST IN S 

TEM SOCIALNO INTERAKCIJO V OSREDNJEM 
DRUŽBENEM DOGAJANJU.  

 

12.000 AKTIVNIH V PROGRAMU 
 

»Igraj se z mano« se v sklopu celoletnih dogajanj 
aktivno udeleži prek 500 ustanov - različnih 

vrtcev, šol, srednjih šol, fakultet, specializiranih 
zavodov ter nevladnih in drugih organizacij tudi iz 

tujine.  
 

TO POMENI, DA JE V PROGRAM AKTIVNO 
VKLJUČENIH PREK  10.000 MLADIH TER 
2.000 STROKOVNJAKOV IZ PODROČJA 
VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA IZ VSE 

SLOVENIJE IN TUDI TUJINE. 

50.000  
obiskovalcev 

500.000  
informiranih prek medijev  

V 2012 ŽE ŠESTO LETO 
 

Festivalsko leto »Igraj se z mano« letos 
poteka že šesto leto zapored, v nadgrajeni 

lokacijski in programski obliki.  
 

Naše glavno »orožje« je igra.  
Igra kot najbolj ustvarjalni, motivacijski, 
sprostitveni, socializacijski in delovni učni 

proces, ki je prvi in edini pravi že od najbolj 
rosnih let, nosi v sebi tudi najbolj globoka in 

razsežna sporočila. 

PRAVICA DO ENAKOSTI ZAŽIVI 
 

»Igraj se z mano«  
USTVARJA PROSTOR IN ČAS ZA 

OSVEŠČANJE, RAZBIJANJE STEREOTIPOV 
IN NEDISKRIMINACIJO OZ. RAZVIJANJE 

INKLUZIVNE KULTURE.   
 

 

 
 



                          
 

   

 

 

 
VSI DOGODKI »IGRAJ SE Z MANO« S SVOJIMI AKTIVNOSTMI SPODBUJAJO 

SOCIALNO INTEGRACIJO OZ. INKLUZIJO MED OTROCI, MLADOSTNIKI, 
ODRASLIMI OSEBAMI S POSEBNIMI POTREBAMI IN VEČINSKO POPULACIJO 

VSEH GENERACIJ. 
  

Omogočamo sodelovanje med otroki in mladostniki s posebnimi potrebami in njihovimi 
vrstniki z značilnim razvojem, ki vse vključene bogati in razvija. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. MEDNARODNI 4-dnevni in 2x enodnevni FESTIVAL "Igraj se z mano« v središčih 
Ljubljane, Maribora, Mute – maj 2012  

 
Festival predstavlja najobsežnejši del projekta in 
obsega 4-dnevno dogajanje na Prešernovem trgu v 
Ljubljani (ter Tromostovju in Stritarjevi ulici) od 
29.5. do 1.6., enodnevno v Mariboru na Trgu 
Svobode 24.5. in enodnevno na Muti na Koroškem 
18.5. Vse se dogaja v drugi polovici meseca maja. V 
Ljubljani bomo na Prešernovem trgu letos prvič 
dogajanje na glavnem odru razširili še v večerne 
termine s koncerti: »Jazzer-ji sveta za otroke s 
posebnimi potrebami«.  

»Igraj se z mano« v Mariboru bo potekal v okviru programa Evropske prestolnice kulture 2012. 
 
Središče dogajanja je glavni oder (glasba, petje, ples, igra…), obkrožen s številnimi delavnicami 
in animacijskimi kotički. Postavljeni bodo tudi manjši, lutkovno-gledališki odri. Glede na 
statistiko, v programu aktivno sodeluje že najmanj 10.000 ljudi, predvsem mladih. Posredno je 
udeleženih več kot 50.000 obiskovalcev, preko različnih medijev pa je informiranih najmanj 
500.000 ljudi! Projekt je mednaroden, saj vsako leto festival obiščejo tudi številni gosti iz tujih 
držav. 
 

1. 4-DNEVNI in 2x ENODNEVNI FESTIVAL 
2. ŠPORTNO DRUŽABNI DOGODEK 
3. LIKOVNI NATEČAJ 
4. KULTURNO LIKOVNI DOGODEK 
5. POTUJOČA RAZSTAVA 
6. INKLUZIVNA DOŽIVLJAJSKA PEDAGOGIKA 

MEDNARODNO FESTIVALSKO LETO 2012 »Igraj se z mano« zajema: 

 

 

 



                          
 

   

 

2. MEDNARODNI ŠPORTNO DRUŽABNI DOGODEK "Igraj se z mano« - september 2012 

Gre za športno-družabni dogodek, katerega rdeča nit je tradicionalni nogometni turnir, na 
katerem rezultati niso v ospredju, temveč do izraza prihajajo strpnost, fair play, spoštovanje 
in sprejemanje drugačnosti. Poleg nogometa 
ponuja tudi bogato ponudbo drugih športnih 
udejstvovanj (košarka, odbojka, namizni tenis, 
baseball…), animacijski program in številne 
delavnice. Udeležujejo se ga tudi gostje iz 
tujine. Je enodnevni dogodek, ki se odvija 
konec meseca septembra v parku Tivoli v 
Ljubljani oz. na letnem telovadišču Narodni 
dom. Vključuje se čez 1000 aktivnih 
udeležencev oz. športnikov iz vrtcev, OŠ, 
Osnovnih šol s prilagojenimi programi, srednjih šol in študentov  Univerze Ljubljana. 
 

3. MEDNARODNI LIKOVNI NATEČAJ "Igraj se z mano« - razpis september 2012 

Mednarodni likovni natečaj »Igraj se z mano« je celoletni 
projekt z natečajnim razpisom v začetku vsakega 
šolskega leta. Otvoritvena razstavo se odvija januarja v 
Cankarjevem domu, kjer vzporedno poteka tudi bogat 
kulturno animacijski program. Razstava domuje v hramu 
slovenske kulture tudi za časa Slovenskega kulturnega 
praznika in s tem pridobi na ugledu in obisku. Sicer 
razstava nato potuje po številnih lokacijah po Sloveniji in 
tujini s podobnim kulturno animacijskim programom. Na 

mednarodnem likovnem natečaju je leta 2011 sodelovalo že 250 vrtcev, šol in specializiranih 
ustanov, tako od doma kot iz tujine, z več kot 3.500 likovnimi deli otrok in mladostnikov. 
 

4. MEDNARODNI KULTURNO LIKOVNO DOGODEK "Igraj se z mano" v Cankarjevem domu 
– januar 2013 

Prva mednarodna likovna razstava v tekočem letu (Mednarodni kulturno  
likovni dogodek) »Igraj se z mano« poteka zadnje dni v mesecu januarju 
 v Cankarjevem domu v Ljubljani, kjer je razstavljenih 600 del, zastopane  
pa so vse sodelujoče ustanove. Postavljanje razstave sledi principu, da vsi  
otroci iz ustanov, ki so sodelovale na natečaju, pridobijo diplomo, ter sami  
postavljajo razstavo. Sočasno poteka tudi bogat kulturni, ustvarjalni, glasbeni  
in zabavni program. Udeleži se ga več kot 1000 udeležencev. 
 
 
 
 

 



                          
 

   

 

5. MEDNARODNA POTUJOČA RAZSTAVA "Igraj se z mano« - celotno leto 2012 

Razstava v okviru KULTURNEGA LIKOVNEGA DOGODKA »Igraj se z mano« potuje po 
številnih lokacijah po celotni Sloveniji in tudi po tujini. Z 
gostovanjem razstave želimo širiti inkluzivno sporočilo 
festivala »Igraj se z mano«, spodbujati druženje in skupno 
ustvarjanje. V letu 2011 smo obiskali 28 mest in krajev 
širom po Sloveniji, skupaj z spremljevalnimi festivalskimi 
oblikami. Ocenjujemo, da je vključenih najmanj 5000 
udeležencev, skupaj z okoli 100 institucijami (knjižnice, 
šole, galerije, društva, mladinski centri…). 

 

6. INKLUZIVNA DOŽIVLJAJSKA PEDAGOGIKA "Igraj se z mano« - celotno leto 2012 

Ugotovili smo, da vključevanje otrok in mladostnikov v športne 
aktivnosti v vodi, na jadrnici,  na suhem v hribih in gorah ter 
popotovanja na neformalna izobraževanja širom po Evropi 
pripomore k razvijanju samopodobe in čustvene stabilnosti in 
njihove pozitivne navezanosti. Poglobljen odnos z vzgojiteljem 
oz. učiteljem je odločilen v vzgoji za neodvisno in samostojno 
življenje. Je oblika »naložbe« v  otroke in mladostnike s 
posebnimi potrebami, ter tudi otroke in mladostnike z 
značilnim razvojem, v njihovo zdravje in odnos do zdravja. 
Udejstvovanje je pisano na kožo  mladostnikom, saj jim daje 
vse tisto, česar v vsakdanjem življenju ne morejo doseči. 
Izkušnje, ki smo jih dobili pri udeležbi v podobnih predhodnih 
projektih, nam dajo vedeti, da je tovrstno udejstvovanje 
tisto, ki pomaga mladostnikom in nam vzgojiteljem prebroditi različne težave, ki se pojavljajo čez 
leto in hkrati skozi športne aktivnosti spodbujati povezanost skupine. Jadranje na dveh jadrnicah 
v 7-ih dneh, preživljanje v hribih in gorah v 5-ih dneh ter neformalna izobraževanja širom po 
Evropi vključujejo prek 100 otrok in mladostnikov in prek 30 pedagogov in drugih spremljevalcev. 
 
 
O naši uspešnosti priča tudi velika odmevnost tako doma kot tudi v Evropi. 
Nekaj izmed večjih priznanj: 
  

• Prvi festival »Igraj se z mano« je bil v letu 2007 v tekmovalnem delu izbran za 
predstavnika Slovenije ob zaključni slovesnosti Leta enakih možnosti v predsedujoči 
državi Portugalski. Predstavljen je bil tudi kot dobra študija primera konference 
nevladnih organizacij v Ljubljani. 
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