
Podporna mreža 

organizacij za 

priseljence v  

Mariboru 

Zloženka je nastala v okviru programa SIMS (Soočanje z izzivi 
medkulturnega sobivanja), v okviru projekta »Izzivi medkulturnega 
sobivanja«. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz 
Evropskega socialnega sklada. Več o projektu na spletni strani 

www.medkulturnost.si. 
 

                                Osnovna šola Maksa Durjave Maribor, avgust 2019 

Interaktivna šola slovenščine 

http://medkulturnost.si/slikovni-slovar/ 
 

Gradiva za učenje slovenščine za otroke in 

mlade 

http://centerslo.si/za-otroke/gradiva/ 
 

Priročnik za lažje sporazumevanje v 

zdravstvu 

http://multilingualhealth.ff.uni-lj.si/  
 

 

Uporabna gradiva za 

sporazumevanje v slovenščini 

Andragoški zavod Maribor – Ljudska 
univerza (tečaji slovenščine, OŠ za odrasle, 
svetovalna podpora, različni neformalni 
programi …) 
Maistrova ulica 5 
Informacijska pisarna 
T: 02 234 11 11 // 051 356 560  
E: info@azm-lu.si  
W: www.azm-lu.si 
 
Slovenska filantropija (Orientacijski tečaj in 
Dnevni center za migrante, Viški hrane, Razvijanje 
in promocija prostovoljstva  
partizanska 29 
Kontaktna oseba: Urška Živkovič 
T: 051 730 492  //  E: 
urska.zivkovic@filantropija.org  
W: www.filantropija.org 
 
Društvo ODNOS, OE Maribor (Pomoč pri 

integraciji oseb s priznano mednarodno zaščito)  
Partizanska cesta 5 
Kontaktna oseba: Renata Daljevec 
T: 031 773 227  // E: 
renata.drustvoodnos@gmail.com 
W: http://odnos.si/ 
 

Društvo TOTI DCA Maribor, so. p.  
(Dnevni center aktivnosti za starejše, namenjen 
povezovanju, vključevanju in druženju pretežno 
starejših ter tudi mlajših uporabnikov. Pri nas 
lahko starejši aktivno preživijo prosti čas z 
vključitvijo v brezplačne delavnice in tečaje.) 
DCA Tabor: Gorkega ulica 34 in DCA Center: 
Partizanska cesta 12 
Kontaktna oseba: Marjan Holc T:  041 340 075  
E: toti@dca-maribor.si   
 

Aktivnosti za odrasle 



Pika. Dnevni center za otroke in 

mladostnike Maribor 
Celostna podpora otrokom/mladostnikom na vseh 
področjih, na katerih potrebujejo pomoč. Tukaj 
smo, da nudimo osebne in zaupne pogovore z 
namenom lajšanja kakršnihkoli stisk, reševanja 
dilem, vprašanj povezanih s seboj, družino in 
drugimi. Pomagamo lahko tudi pri motivaciji za 
učno delo in razlagi snovi. Preko skupinskih 
aktivnostih pa omogočamo kvalitetno preživljanje 
prostega časa in spoznavanje novih prijateljev. 
Ljubljanska ulica 6 
Kontaktna oseba: Simona Martinšek 
T: 051 304-015  // E: pika.dcmb@gmail.com  
W: https://www.csd-slovenije.si/csd-maribor/pika-
dnevni-center/  
 
 

Društvo Center za pomoč mladim 
Dejavnosti so namenjene mladim, da obogatijo 
svoje izkušnje, oblikujejo nove možnosti, izboljšajo 
vpogled v svoje življenje, pletejo nova poznanstva 
in sanjajo svoje sanje. Namenjene so tudi 
otrokom, ki se radi igrajo in družijo, odraslim, ki 
imajo različna vprašanja, povezana z njihovimi ali 
drugimi otroki in mladimi ter odraslim, ki se želijo 
udeležiti izkustvenih treningov.  
Ob železnici 16 
T: (02) 331 83 06 //  040 585 945   
E: mb-info@cpm-drustvo.si 
W: www.cpm-drustvo.si   
 
 

Aktivnosti za otroke in mlade 

 

Splošne informacije 

www.infotujci.si 
 

Državljanstva, dovoljenje za prebivanje 
Upravna enota Maribor 
Ulica heroja Staneta 1 in Prešernova ulica 6  
Kontaktna oseba: dr. Bojana Zadravec, vodja 
Oddelka za matične zadeve, državljanstvo in 
migracije T: (02) 2208 373 // E: ue.maribor(at)gov.si 
W: http://www.upravneenote.gov.si/maribor/ 
 
 
 

Socialno in zdravstveno varstvo 
Center za socialno delo Maribor 
Zagrebška cesta 72 
T: (02) 250 66 00 // E: gpcsd.marib@gov.si   
W: http://csd-mb.si/ 
 

 
Ambulanta s posvetovalnico za osebe 

brez zdravstvenega zavarovanja  
Strossmayerjeva 15  
T: 0590 80 359 // E: ambulanta@karitasmb.si  
W: http://www.karitasmb.si/2_vsebina.php?
id_menu=10&id_vsebina=4  
 

Pekarna Magdalenske mreže Maribor 
Program "Nudenje brezplačne učne pomoči" 
zajema neposredno individualno pomoč pri učenju 
otrokom in mladostnikom s težavami pri učenju, s 
poudarkom na osebni pomoči in nudenjem 
vzpodbude ter podpore pri premagovanju 
vsakodnevnih težav.   
Ob železnici 16  
Kontaktna oseba: Urška Breznik 
T: (02) 300 68 50 // 041 481 246  
E: infopeka@infopeka.org  
W: http://www.infopeka.org/web/ 
 

 
Svetova ln i  center  za  otroke, 

mladostnike in starše Maribor 
Otrokom in mladostnikom pomagajo za življenje, 
s strokovno podporo pomagajo staršem in 
vzgojiteljem.  
Lavričeva ulica 5 
Kontaktna oseba: Aljaž Tulimirović 
T: (02) 234 97 00 // 040 832 105 
E: svetovalni.center-mb@guest.arnes.si  
W: http://www.svet-center-mb.si/ 

 
 

Kam po informacije? 


