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INTERACT

Si dijak 1. 2. ali 3. letnika?

Želiš postati del skupnosti, kjer mladi iz celega sveta 
sodelujejo in iščejo nove priložnosti?

Ti dobrodelnost ni tuja?

Potem si vabljen na predstavitev v ponedeljek, 19.1. 
2022

5. šolsko uro v PRE
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Eden najhitreje rastočih rotarijskih programov

S preko 20.000 klubi po celem svetu. Prvi v 1962.

Šteje več kot 250.000 mladih članov v 159 državah.

Podmladek in temeljni kamen rotarijstva

Mladi od 12 do 18 leta

2-4 x mesečno srečanja

Samostojni, ob podpori botrskega kluba in mentorja
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IAC klubi v Sloveniji, junij, 2021

IAC Celje
IAC Maribor
IAC Ljubljana
IAC Ljubljana 25
IAC Novo Mesto
IAC Carnium
IAC Škofja Loka
IAC Velenje
IAC Idrija
IAC Slovenj Gradec 



INTERACT

IAC klubi v Severni Makedoniji, junij 2021:

IAC Bitola
IAC Bitola Shirok Sokak
IAC Ohrid
IAC Kočani-Vinica
IAC Prilep
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Pomoč mladim izvajalcem, glasbenikom – organizacija dobrodelnih koncertov, 
nastopanje na prireditvah, talent show  IZOBRAŽEVANJE, POVEZOVANJE, 
ETIKA

Ozaveščanje mladih (in starejših)  o  preveč odpadne hrane  in odpadkih , plastenkah, 
toplogrednih plinih - več uporabe koles, čistilne akcije, zbiranje hrane za pomoči 
potrebne,  zavarovanje voda, informativni plakati  PROAKTIVNOST, 
TRAJNOSTNOST, ETIKA, POVEZOVANJE, PODJETNIŠTVO

Skrb za mlade in stare, šibkejše  in ogrožene skupine ljudi – zbiranje odvečne hrane 
in doniranje, obisk domov starejših občanov, pomoč mladim pri učenju, 
organizacija  družabnih akcij    ob praznikih, npr. izdelovanje pirhov, obisk in 
obdarovanje otrok  za novo leto , obisk sirotišnice  v Makedoniji in Srbiji z darovi 
in  programom MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE,    PROAKTIVNOST, 
ETIKA
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IAC projekti, nekaj primerov...

• Praznična  košarica – zbiranje hrane  ali šolskih potrebščin za socialno 
ogrožene družine in otroke

• Obisk doma starejših občanov ali otrok v bolnišnicah z obdaritvijo, branjem 
pravljic, nastopom

• Modna Interactijada natečaj za modne oblikovalce in nato modna revija 

• Obisk želenih podjetij, izobraževalne delavnice, predavanja…

• Team building, peka dobrodelnih mafinov, kostanjev piknik,                             
bowling...
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• IAC konferenca - IZOBRAŽEVANJE, DRUŽENJE, POVEZOVANJE, ETIKA

• Sodelujejo v lastnih in projektih z drugimi klubi - POVEZOVANJE, 
PROAKTIVNOST, MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE

• Udeležba na mednarodnih taborih in raznih srečanjih doma in v tujini -
MEDNARODNO POVEZOVANJE



INTERACT

Kaj mladi člani pridobijo:

• Mrežo prijateljev doma in po celem svetu

• Organizacijska znanja

• Vodstvene  in komunikacijske sposobnosti

• Naučijo se načinov kako pomagati drugim 

• Spoznavanja in sprejemanja drugih kultur in drugačnosti 

• Družbeno in socialno se angažirajo postajajo aktivni državljani

• Se pripravljajo na poklicno prihodnost

• Se zabavajo

• Priporočilo z mednarodno veljavo za nadaljne šolanje
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Ustanovitev in botrstvo IAC prinaša:

• Nov projekt za RC/RAC klub, svež veter

• Realizacijo rotarijske zaveze DAJMO MLADIM PRILOŽNOST

• Možnost sodelovanja najmlajših pri skupnih projektih z RC/RAC

• Vpeljan podmladek za RAC, promocijo RI – za vsakim interactovcem sta vsaj dva 
odrasla, ki spremljata pozitiven učinek rotarijstva!
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Vprašanja, pomoč

• Ustanovni paket za IAC z 

• Interact priročnikom, 

• idejami za projekte, 

• koraki za ustanovitev IAC kluba in ustanovnimi dokumenti

• snezana.suput@gmail.com

• Pooblaščenka guvernerja za Interact D 1912


