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Projekt Pomoč otrokom brez staršev želijo razširiti na vso Slovenijo 

Dobre ocene krepijo samozavest 
Lenarški rotarijci so v preteklem šolskem letu osmim učencem pomagali 
izboljšati učni uspeh 
 
Starši so primarni vzgojitelji in tega svojega poslanstva ne smejo prelagati na institucije, kot so 
vrtci ali šole, so med drugim poudarili na seminarju o sodobnih vzgojnih dilemah, ki ga je v 
soboto v Viteški dvorani gradu Hrastovec organiziral Rotary klub Lenart - Slovenske gorice. 
Ker pa so otroci brez enega ali obeh roditeljev v najobčutljivejšem starostnem obdobju doma 
pogosto prikrajšani za kakovostno in učinkovito vzgojo, kar se prej ali slej pokaže tudi pri 
učnem uspehu v šoli, bodo lenarški rotarijci v tem šolskem letu nadaljevali svoj lani začeti 
projekt Pomoč otrokom brez staršev. V sklepih seminarja, ki so se ga udeležili tudi 
predstavniki drugih slovenskih rotary klubov, so še zapisali, da naj bi projekt v prihodnje 
razširili na vso Slovenijo.  
 
V preteklem šolskem letu je bilo v projekt, ki ga finančno podpirajo lenarški rotarijci, vključenih osem 
otrok iz osnovnih šol v Lenartu in Sveti Trojici. Pri učenju jim je pomagalo sedem inštruktorjev, 
uspešnejših dijakov in študentov. "Tudi učitelji smo ob redovalnih konferencah pri analizi 
učnovzgojnega uspeha ugotovili, da so ti otroci, ki so imeli še v prvem ocenjevalnem obdobju eno ali 
več negativnih ocen, po vključitvi v projekt večinoma popravili ocene in uspešno končali šolsko leto. 
Vendar pa ne gre samo za ocene. Če si uspešnejši, si krepiš samopodobo, pridobivaš samozavest, 
osebnostno rasteš, hkrati pa uspešnost vpliva tudi na lažjo vodljivost in zmanjšuje vzgojne težave pri 
mladih," sta na seminarju opozorila nosilca projekta, lenarški duhovnik dr. Ludvik Počivavšek in 
učiteljica iz osnovne šole v Lenartu Tatjana Kraner. 
 
V nadaljevanju projekta, so poudarili na predstavitvi, bi bilo dobrodošlo še obsežnejše sodelovanje 
med učitelji in inštruktorji, predvsem pri konkretnem načrtovanju individualnega dela glede na 
sposobnosti in potrebe posameznega otroka. "V projekt bi bilo treba vključiti tudi otroke, ki imajo sicer 
oba starša, vendar živijo v zelo težkih in neurejenih družinskih razmerah. V rotary klubu pa bi morali 
korektno določiti, kdo naj v projektu sodeluje kot inštruktor in si s tem pridobi pravico do tako 
imenovane rotary štipendije," je še menil dr. Ludvik Počivavšek in dodal, da naj bi bili to predvsem 
dijaki in študentje, ki se bodo pri delu z mladimi izkazali z rezultati in ki bodo za pomoči potrebne 
resnično naredili nekaj dobrega. 
 
Čeprav so na sobotnem seminarju lenarških rotarijcev zelo poudarili vlogo staršev pri vzgoji otrok (o 
skrivnostih učinkovite vzgoje je spregovoril Heliodor Cvetko), pa so v sklepih vendarle opozorili na to, 
da mora biti vzgoja "skrb vseh posameznikov in skupin v družbi". Da je to eno zelo pomembnih 
družbenih vprašanj, so udeleženci seminarja slišali tudi iz predavanja mag. Aca Prosnika o 
agresivnosti pri mladih.  
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