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Dobro misleči in kreativni ljudje so 
si zaželeli sproščeno in pogumno 
uresničevati svoje zamisli.



V skupni želji zagotavljanja in izboljševanja kakovosti življenja v ožji in širši okolici se je oktobra 
2006  ustanovilo Društvo za kakovost življenja SENA, ki je zaradi bogatega programa, odprtosti ter 
povezovanja z drugimi društvi in nosilci raznih dejavnosti,  zelo pozitivno sprejeto med lokalnim 
prebivalstvom in v širši družbi.

Društvo za kakovost življenja SENA je locirano in aktivno v občini Ruše, sodeluje pa tudi z občani 
iz sosednjih občin – to so Selnica ob Dravi, Lovrenc na Pohorju in Maribor. V svoje delovanje 
vključuje projekte, ki jih izoblikuje in tudi izvede. Pri tem koristi znanje, čas in podporo svojih članov 
in prostovoljcev.  V društvu deluje okrog 100 bolj ali manj aktivnih članov iz naših krajev.

Kratica SENA predstavlja Sodelovanje Enakopravnih, Neodvisnih in Aktivnih članov, ki smo združba 
prijetnih ljudi, katerih poslanstvo je zagotavljanje izboljševanja kakovosti življenja na vseh življenjskih 
področjih dolgoročno celotni družbi. 

Naše vrednote so:
Poštenost - svoje dolžnosti opravljamo pošteno in smo do vseh  pravični in enakopravni.
Prizadevanje - smo inovativni in dinamični in uresničujemo svoje cilje.
Strokovnost - imamo predane in visoko usposobljene zaposlene in prostovoljce, ki se nenehno
izobražujejo in izpolnjujejo z uporabo najboljših praks in zagotavljanjem kakovosti ter zadovoljstva.
Spoštovanje - vse ljudi obravnavamo enakopravno in smo do vseh spoštljivi, v skladu z upoštevanjem 
pravil in odnosov v strpnem okolju.

drustvo.sena@gmail.com
WWW.SENA-DRUSTVO.EU



AKTIVNOSTI  in  DEJAVNOSTI

Osnovne in redne dejavnosti  s katerimi se ukvarjamo, so: plesna dejavnost (redno izvajanje tečajev 
orientalskega plesa; lastna produkcija plesne predstave; organizacija plesnih prireditev, sodelovan-
je plesne skupine na različnih prireditvah). 



Likovna dejavnost (organizacija ustvarjalnih delavnic in priprava razstav). 

Lutkovna in gledališka dejavnost (vsako leto pripravimo novo avtorsko lutkovno predstavo s katero 
nastopamo v izobraževalnih (vrtci, šole) in kulturnih ustanovah, na festivalih in drugih prireditvah  
ter v sodelovanju z drugimi društvi priprava in izvedba igranih predstav za dedka mraza, pusta, prip-
rava tematskih sprehodov z lutkami in igro). 



Mladinsko delovanje - naše mlade člane spodbujamo, da se aktivno vključujejo v aktivnosti društva 
in s tem pripomorejo k večji raznolikosti programov. Pri tem izvajamo projekte na področju mladin-
skega delovanja (NA Mladina, Movit).

Informativna dejavnost: redno informiranje na naši in drugih spletnih straneh, občasna izdelava 
lastnega propagandnega materiala (plakati, letaki, zloženke, brošure, ipd.). 



SENIN KROG

Senin krog je sistem organizirane aktivne lokalne menjalne mreže storitev, uslug, dobrin, znanja, 
spretnosti in sposobnosti. Osnovno menjalno sredstvo je čas (izhodišče je, da smo po količini časa vsi 
enakopravni, vsi ga imamo isto). Menjava se vrši po vzorcu: »jaz tebi, ti nekomu drugemu, nekdo drug 
meni«.

NAMEN IN CILJI PROJEKTA
Osnovni namen projekta je ustvariti sistem lokalne menjalne mreže, po vzoru dobre prakse iz drugih 
evropskih držav sistemov LETS - Local Exchange Trading System.

•   delujoč in aktiven sistem LETS Senin krog.
•   večja osveščenost o človekovih pravicah in o vlogi posameznika v družbi; o
    vrednosti posameznika, pozitivnem samovrednotenju; o neformalno
    izobraženih veščinah, o vseživljenjskem učenju, seznanjenost z institucijami
    socialne države.
•   vzpodbujeno aktivno vključevanje v okolje; delovanje na sebi, osebni rasti;
    sodelovanje in povezovanje pri vzpostavljanju ugodnega okolja za socialno
    varnost in zmanjševanje revščine.
•   delavnice in tečaji na področju vseživljenjskega učenja.

senin-krog.sena-drustvo.eu
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