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POROČILO O DELU V LETU 2008

Velenje, februar 2009

Uvod
Poročilo o delu javnega zavoda Mladinski center Velenje za leto 2008 zajema
poročila o dogajanju na posameznih področjih in dosežke. Poročilo se vsebinsko
navezuje na dokument Program dela Mladinskega centra Velenje v letu 2008.
Namen dokumenta je strnjen prikaz vsebin, cilj pa je informiranje javnosti, še
posebej članov Sveta zavoda.
Dokument sestavljajo: kratek povzetek obravnavanega obdobja, poročila o
dosežkih na posameznih programih in projektih ter pregled dogajanja na
kadrovskem, inventarnem, investicijskem ter finančnem delu.
Programski del sestavljajo poročila posameznih vodij, ki jih je uskladila Maja
Hostnik, ki je v letu 2008 opravljala funkcijo programske vodje in funkcijo v.d.
direktorja.

Leto 2008 na kratko
Mladinski center Velenje
Javni zavod Mladinski center Velenje, ki ga je lokalna skupnost namenila
vzpodbujanju delovanja mladih, je v letu 2008 doživel številne spremembe.
Najvidnejša sprememba tega leta je bila zamenjava direktorja. Skozi leto so se na
tej funkciji znašli trije posamezniki. Ravno zaradi tega lahko rečemo, da je
Mladinski center prešel kar zahtevno obdobje. Kljub tem spremembam pa je
progam Mladinskega centra ostajal zvest svoji usmeritvi in sicer delovati za mlade
v Velenju. Mladinsko področje v Velenju je v zadnji letih doživljalo hiter razvoj,
saj se je vzpostavila močna struktura tudi na strani civilne družbe – številna nova
mladinska društva in njihova krovna organizacija Lokalni mladinski svet Velenje,
Mestna občine Velenje je ustanovila komisijo za mladinska vprašanja in sprejela
odlok o mladinskem delu. Na tak način sta bili zajeti obe področji –
neorganizirane in organizirane mladine. Vsi ki pa delajo na mladinskem področju
s težavo že pričakujemo zakonsko ureditev za področje mladinskega dela,
katerega sprejetje se vleče že predolgo. Po dolgem čakanju pa se je v septembru
2008 objavil razpis za pridobitev sredstev iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj,

ki

so

namenjena

izgradnji

mladinskih

prenočitvenih

kapacitet

in

mladinskih centrov. Na razpisu smo bili uspešni in s tem pridobili okoli 50%
sredstev, ki so potrebna za prenovo prostorov na Efenkovi 61. V Velenju je tako
za leto 2009 načrtovan pričetek prenove nekdanjega Dijaškega doma v mladinski
center in mladinski hotel.
Na programskem področju je Mladinski center Velenje ohranjal že uveljavljene
vsebine, nove pa so dodajali predvsem uporabniki s svojimi projekti. Ti so se
pojavljali na področjih kulture (koncertni in galerijski cikel, festival mladih kultur
Kunigunda, mladinski gledališki abonma), izobraževanj (delo s prostovoljci),
sociale

(mladinski

dnevni

programi),

razvedrila

(klubski

večeri),

različnih

povezovanj ter servisov (tonski ter lučni) in skupnostnega dela. Pri slednjem se
mladinski delavci in programi povezujejo s sorodnimi vsebinami drugih organizacij
- z mrežo slovenskih mladinskih centrov, mrežo centrov za socialno delo, mrežo
multimedijskih centrov, evropsko mrežo mladinskih izobraževalni centrov, z
odbori Pikinega festivala, LAS, varnih točk, varnosti občanov, mladinske komisije,
mentorjev mladinskih izobraževanj ter drugih. Del programov deluje tako lokalno
kot mednarodno, tako smo v decembru izvedli prvo multilateralno izmenjavo
mladih v Velenju v okviru evropske akcije Mladi v akciji.
Poslovna enota Kunigunda, regionalni multimedijski center, je izvajala programe
javnih

podpornih

storitev,

multimedijskega

in

raziskovalnega

laboratorija,

kulturno umetniške produkcije in postprodukcije ter urejala spletni portal
savinjske regije. Poleg dnevnih storitev omogočanja brezplačnega dostopa do
svetovnega spleta, je konstantni porast obiska in interesa zabeležen še na vseh
ostalih področjih. V sklopu Mladinskega centra Velenje deluje tudi tonska služba,
ki je namenjena splošno lokalni skupnosti. Tonski servis mladinskega centra
Velenje je tako ozvočil več kot 100 javnih dogodkov, med drugimi Pikin festival,
glasbene abonmaje, proslave ter koncerte v Glasbeni šoli, Domu kulture Velenje
in Mladinskem centru Velenje.
Elektronsko glasilo Info Kunigunda je nadaljevalo svoje poslanstvo in se vsaj
enkrat na mesec pojavila v elektronskem nabiralniku več kot 500ih naslovnikov. V
glasilu odpirajo različne teme, obveščajo mlade in širšo javnost o dogajanju v
Velenju in širše.
Mladinski center Velenje je pred velikimi spremembami, saj naslednja leta
prinašajo nov prostor in s tem nov zagon za programsko delovanje. Zagotovo se
ob tem pojavljalo nove razvojne možnosti. Ena izmed oblik razvojnih možnosti je
zagotovo dvig kakovosti na lokalni ravni v vzpostavitev regionalnega in
mednarodnega centra neformalnih učenj.
Marko Pritržnik, prof. direktor

Mladinski center Velenje

Tabela 1.: Vsebine, vodje in ocena dosežka.
Projekti / cikli
Vodja

Realizacija

Dnevni center

Izvedeno

Ali medkulturni dialog pozimi zamrzne
Promocija programov MOVIT
Udeleževanje v programih tujih
partnerjev

Lotka Škerlak,
Mitja Gregorič
Melita Kovač
Melita Kovač
Maja Hostnik
Lotka Škerlak,
Melita Kovač
Mitja Gregorič

Izvedeno
Izvedeno
Izvedeno

Izobraževanja zaposlenih v programih
EU

Mitja Gregorič

Izvedeno

Izobraževanja drugih v programih EU

Mitja Gregorič

Izvedeno

Ulična košarka

Melita Kovač

Izvedeno

Razstavišče 360

Maja Hostnik

Izvedeno

Koncertni cikel

Siniša Hranjec,
Matej
Voglar,
Davorin
Štorgelj
Urška Mazej in
Maja Hostnik

Izvedeno

MC Plata

Maja Hostnik

Izvedeno

KRMC-izobraževanje

Dimitrij Amon

Izvedeno

Frankofonsko gledališče

Alice Čop

Izvedeno

KRMC – tehnično svetovanje

Aleš Ojsteršek

Izvedeno

KRMC – dnevno dogajanje

Dimitrij Amon

Izvedeno

31. 5. 2008 – mednarodni dan brez
tobaka

Melita Kovač

Izvedeno

12. 8. 2008 – mednarodni dan mladih

Maja Hostnik

Izvedeno

Galerijski cikel

Izvedeno

16. 11. 2008 – mednarodni dan
strpnosti

Maja Hostnik

Izvedeno

1. 12. 2008 – mednarodni dan borbe
proti aidsu

Melita Kovač

Izvedeno

Tematski dogodki

Maja Hostnik in
Melita Kovač
Mitja Gregorič

Izvedeno

Avdio delavnice
koordinator info točk

Izvedeno

Marko Pritržnik
Maja Hostnik
Marko Pritržnik
Maja Hostnik
Melita Kovač

Izvedeno

Internet točka v MC Velenje

Aleš Ojsteršek

Ni izvedeno

Festival mladih kultur Kunigunda

Maja Hostnik

Izvedeno

Mladinski gledališki abonma

Maja Hostnik
Dimitrij Amon

Izvedeno

Servisiranje INFO TOČKE
Izobraževanja in programsko delo s
prostovoljci

Izvedeno
Izvedeno

Programi po vsebinah
Javni zavod Mladinski center Velenje deluje na naslednjih področjih: servisi,
razvoj, informiranje in izobraževanje, izobraževanje in sociala, kulturna in
umetniška dejavnost, razvedrilo in vključevanja.
Del servisov podpira izvajanje tekočih nalog zavoda, del pa je namenjen širši
skupnosti, podpori posameznikov iz lokalnega ali državnega okolja.
Razvoj je namenjen spremljanju vsebin z referenčnih področij ter zagotavlja
podlage za pripravo izvedbenih dokumentov.
Informiranje in izobraževanje je področje vsakodnevnega dela in omogoča
prenos znanj in vsebin do posameznega uporabnika na način neformalnega
učenja.
Področje Izobraževanje in sociala zajema sklop aktivnosti, ki uporabnikom
prostora in programov zagotavljajo asociativni način druženj.
Kulturna in umetniška dejavnost podpira izrazne potrebe mladostnikov na
tem področju in zajema aktivnosti od ideje, načrtovanja, izvajanja in
postprodukcij.
Področje dela Razvedrilo zagotavlja del zavodove aktivnosti, ki ciljnim skupinam
pomaga pri uresničevanju potreb s področja zabave.
Vključevanje omogoča in zagotavlja prehod posameznikov in vsebin od
zasebnega k javnemu delovanju.

Skica 1.: Struktura vsebin v Javnem zavodu Mladinski center Velenje.

POROČILO PROGRAMA PO SKLOPIH IN NOSILCIH
Informacijski in izobraževalni sklop oziroma dejavnosti
I. MLADI IN EU
1. Mednarodna mladinska izmenjava: Ali medkulturni dialog tudi pozimi
zamrzne
Ime projekta

Ali medkulturni dialog tudi pozimi zamrzne

Čas izvajanja

Priprave - oktober do december 2008, izvedba 7.12. 15.12.2008
Maja Hostnik
Melita Kovač, Dimitrij Amon, Marko Pritržnik

Vodja
Sodelavci

Dosežki po projektu
Udeležba 40 udeležencev iz 5 držav (Italija, Španija, Slovenija, češka, Turčija),
na dogodku, kjer smo okrepili medkulturni dialog Skozi neformalno
izobraževanje ter spodbujali aktivno državljanstvo skozi multimedijo.
Namen in cilj mladinske izmenjave so bili doseženi, saj so mladi spoznavali raznolikost
kultur, navad in vere tudi skozi multimedijo. Preizkušali so se v različnih timskih
delavnicah, medijskih in ustvarjalnih delavnic. Skupaj so živeli, se spoznavali, ter
nadaljevali prijateljstva, ki so jih sklenili na preteklih izmenjavah.
Projekt

Merilo

1. Mladi v akciji
2.
Aktivno
vključevanje
mladih v smeri mladinskega
vodenja

Število udeležencev
Število novih voditeljev

Realizacija/dejansko
stanje
40
2

2. Promocija programov MOVIT
Nosilec: Lotka Škerlak in Melita Kovač
Program
Čas izvajanja
Vodja
Sodelavci

Promocija programov MOVIT
kontinuirano skozi vse leto
Lotka Škerlak
Melita Kovač

Dosežki po projektu:
Vodja programa, Lotka Škerlak, se je udeležila več izobraževanj na to temo, največ v
prvi četrtini leta, se spoznala z novostmi in postala strokovni sodelavec.
Pridobili smo brošure in zloženke novega programa, ki so na razpolago v info točki
Mladinskega centra Velenje.
Javnost smo o možnostih tega programa informirali redno in skozi vse leto - Mladinska
oddaja frekvenca mladih, Naš čas, Moja radio, INFO Kunigunda.
V svojem delovanju smo s Sodelavci izvršili promocijo progama Mladi v akciji in sicer v že
obstoječem Mladinskem centru Šmarno ob Paki in še v Mozirju, kjer mladinske strukture
še niso povsem razvite.
Poleg tega so na to temo v kontakt z nami stopili tudi študentje, Šaleški študentski klub.
Poskrbeli smo za mobilnost mladih, saj so tudi mladi s svojimi izkušnjami participirali pri
promociji progama.
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Kot Mladinski center Velenje smo sicer že uspeli pridobiti evropska sredstva iz tega
programa.
Program

Merilo

1. Informativni dan ali
dogodek o uvedenih
spremembah za mladinske
delavce in organizatorje na
območju občin SAŠA regije.
2. Posredovanje informacij
ciljnim javnostmi v obliki
sporočil javnostim s pomočjo
Informativne pisarne
Mladinskega centra Velenje.
Priprava pisnih sporočil za info
pisarno.

Število udeležencev

Realizacija/dejansko
stanje
25

Število medijskih objav

10

Število strokovnih objav,
strokovnih nastopov.
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3. Udeležba na posvetih NA
MOVIT.

3. Udeleževanje v programih tujih partnerjev
Nosilec: Mitja Gregorič
Program
Čas izvajanja
Vodja
Sodelavci

Udeleževanje v programih tujih partnerjev
Kontinuirano skozi vse leto
Mitja Gregorič

Dosežki po projektni aktivnosti
3.1 POVEZOVALNE AKTIVNOSTI v EVROPSKI UNIJI
Gre za aktivno vključevanje mladih iz SAŠA regije v mladinske programe Evropske unije
in naših partnerjev v tujini.
Z izvajanjem tega programa smo pripomogli k večji mobilnosti družbe.
Ohranili smo stike z že obstoječimi programi ter si s tem neformalno izmenjavali
izkušnje.
Žal na novo nismo v mreženje potegnili mladih iz SAŠA regije. Temu pripisujemo tudi
neodzivnost in apatičnost mladih s tega območja. Na tem področju ostaja največji
potencial, saj so mladinske strukture v večji meri precej nerazvite.
4. Izobraževanja zaposlenih in drugih v programih EU in ostalih programih
Nosilec: Mitja Gregorič
Projekt / program
Mitja Gregorič
Čas izvajanja
Kontinuirano skozi vse leto
Vodja
Mitja Gregorič
Sodelavci
Lotka Škerlak, Ira Preininger, Maja Hostnik, Aleš Ojsteršek
Dosežki po projektu
4.1 Supervizija v okviru koordinacije Preventivni programi za mlade Slovenije
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Supervizija je potekala v okviru koordinacije PPMS (Preventivni programi za mlade
Slovenije), predvidoma vsak 2. četrtek v mesecu (10. mesecev) na CSD Vič, Ljubljana.
Supervizijo je vodil g. Bernard STRITIH. Mladinski center Velenje se supervizij udeležuje
s tremi strokovnimi Sodelavci.
4.2 Seminar za prostovoljce v okviru koordinacije PPMS
Trening socialnih veščin je izvajala mag. Urša Rozman, ki je že deset let aktivna na
področju dela z mladimi. Specializirana je predvsem iz področja vodenja različnih
komunikacijskih treningov in delavnic. Mladinski center Velenje se je seminarja udeležil s
tremi prostovoljci.
II. TEMATSKI DNEVI
1. Mednarodni dan brez tobaka
Ime projekta
Mednarodni dan brez tobaka - Jabolka namesto
cigareta
Čas
31.5. 2008
Vodja
Sodelavci

Melita Kovač
Prostovoljci Mladinskega centra Velenje

Tudi v tem letu je bil naš namen akcije opozoriti širšo javnost na škodljive vplive tobaka.
Obiskali smo zaposlene v lokalni skupnosti, v MO Velenje, kjer nas je sprejel župan in
njegov kolegij. V akciji smo jim ponudili jabolko v zameno za cigaret. Ob prihajajočem
zakonu o prepovedi kajenja v zaprtih prostorih smo jim s tem sporočili, da je jabolko
lahko lep nadomestek. Odziv na akcijo je bil zelo dober in v letošnjem letu smo zbrali
daleč največ cigaret, ki smo jih, kot vsa leta doslej okvirili.
Projekt

Merilo

1. Organizacija dogodka v
središču mesta
2. Obveščanje javnosti

Dogodek

Realizacija/dejansko
stanje
1

Število medijskih objav

3
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2. Mednarodni dan mladih
Ime projekta
Čas izvajanja
Vodja
Sodelavci

Mednarodni dan mladih
12. avgust 2008
Maja Hostnik
Uredniški odbor INFO Kunigunda
Švener, Tina Felicijan, Tjaša Zajc

Maja Hostnik, Mitja

Dosežki po projektu:
Javnost smo opozorili, da smo mladi tu in da znamo delovati povezovalno in skupinsko.
Z medijskim dogodkom, kjer smo združili vse lokalne mladinske strukture, smo tudi
opozorili na primanjkljaje v družbi in v lokalni skupnosti nasploh. Pri tem smo vključili
mladinske strukture ostalih mest Saša regije.
3. Mednarodni dan strpnosti
Nosilec: Maja Hostnik
Ime projekta
STRPNOST !?!
Čas izvajanja
16. november 2008
Vodja
Melita Kovač
Sodelavci
Prostovoljci Mladinskega centra Velenje in uredniški odbor
INFO Kunigunda, Sodelavci multimedijskega centra
Kunigunda
Dosežki po projektu
Še naprej se bomo zavzemali za enakost vseh - Ob mednarodnem dnevu strpnosti,
16. novembra, smo v Mladinskem centru Velenje sporočili, da se zavedamo pomena
strpnosti, ki je danes odgovornost, s katero se potrjujejo človekove pravice in mora
biti sestavni del vsake demokratične, pluralne družbe in predpogoj vseh zakonov, pravih
virov. Našo odgovornost do družbe čutimo skozi vse leto, kar izkazujemo z različnimi
aktivnostmi – promocijskimi akcijami, razstavami, okroglimi mizami, snemanjem
dokumentarnih filmov, spotov, druženjem, tudi skozi kampanjo Vsi drugačni, vsi
enakopravni, smo izkazovali strpnost, še posebej v letu medkulturnega dialoga.
Program

Merilo

Povezovanje različno različnih
organizacij
Spodbujanje strpnosti in
promocija strpnosti

Število udeleženih organizacij
Število medijskih objav in
dogodkov skozi vse leto

Realizacija/dejansko
stanje
3
20 (zaradi kampanje vsi
drugačni, vsi
enakopravni)
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4. Mednarodni dan borbe proti aidsu
Ime projekta
Dan boja proti Aidsu
Čas izvajanja
1. december 2008
Vodja
Melita Kovač
Sodelavci
Prostovoljci Mladinskega centra Velenje
Dosežki po projektu
Z urbano akcijo v središču mesta smo želeli opozoriti na dejansko razsežnost in posledice
te bolezni. Prostovoljci so izbrali pomembna dejstva o tej bolezni in jih napisali na
transparente. 30. novembra in 1. decembra 2008 smo transparente postavili na Titov trg
in z molkom simbolno opozorili na vse nevarnosti bolezni.
Program

Merilo

Informiranje in obveščanje
mladih in širšega lokalnega,
regionalnega prebivalstva
Preventivno delovanje

Število dogodkov oziroma
akcij na različnih lokacijah
Število akcij in doseg

Realizacija/dejansko
stanje
2 dogodka
7 različnih lokacij
2 dni
Mesto Velenje in medijski
doseg

III. TEMATSKI DOGODKI
Nosilec: Maja Hostnik
Pri tematski dogodkih je v letu 2008 šlo za podporo partnerjem pri oblikovanju vsebin ter
odpiranje razprav, pomembnih za mlade. Kot vidnega nosilca izpostavljamo Mladinski
svet Velenje.
1. Arena mladih
Program
Čas izvajanja
Vodja

Arena mladih
Marec – junij
Dimitrij Amon, Melita Kovač

Dosežki po projektu
Vrnitev v atenske čase, ko so lahko vsi državljani izražali svoja menja. Arena je tudi
simbol izražanja mnenj in različnih stališč, predvsem tistih, ki drugače nimajo moči
odločanja. Mladi so ciljna skupina, ki potrebujejo pozornost in arena mladih jim je v letu
2008 nudila ravno to. Aktivnosti, dogodki so potekali v partnerskem sodelovanju z
Mladinskim svetom Velenje. Skozi vrsto dogodkov, v katere smo vključili osnovnošolce
osmih in devetih razredov osnovne šole, smo spodbujali demokratične vrednote med
mladimi in odpirali družbeno relevantne teme. Koncept arene mladih je bil zastavljen po
principu soočanja mnenj v skupnem prostoru, kjer sta se dve osnovni šoli v izražanju in
zagovarjanju stališ medsebojno pomerili. Poleg tega so vsi lahko dogodek spremljali v
živo preko spleta.
Teme po mesecih:
- Oktober – Velenje, varno mesto ali ne?
- November – 2 dogodka - prosti čas v Velenju
Program

Merilo

Participacija mladih

Število aktivnih udeležencev

Realizacija/dejansko
stanje
90

12

Spodbujanje demokratičnih
vrednot med mladimi

Številko medijskih objav

15

1. Avdio oprema
Nosilec: Sašo Aleksander Misja
Program
Delo z avdio opremo
Čas izvajanja
Kontinuirano skozi vse leto
Vodja
Sašo Aleksander Misja
Sodelavci
Gorazd Pan, Davorin Štorgelj
Ravnanje z avdio opremo je zahtevno, zato redno in kontinuirano mlade uporabnike
izobražujemo v tej smeri. Mladi gredo skozi proces, od osnov, nadgradnje do
samostojnega dela.
V. Evropski mladinski izobraževalni center
1. Mreženje v okviru Evrope znanj
Program
Čas izvajanja
Vodja
Sodelavci

Mreženje v okviru Evrope znanj
Kontinuirano skozi vse leto
Maja Hostnik
Marko Pritržnik , Lotka Škerlak

Dosežki po projektu
Mladinski center Velenje se želi umestiti v evropski zemljevid destinacij kot center za
izvajanje mladinskih izobraževanj. V tem kontekstu smo zasledovali naslednje cilje:
1. Vzpostavljanje partnerstev in mrež,
2. izobraževanje lastnega kadra,
3. vzpostavitev infrastrukture,
4. priprava lastnih izobraževalnih modulov.
V mrežah partnerstev smo bili aktivni tako doma kot v tujini. V mreži European Network
of Youth Centres - ENYC smo sodelovali in se izobraževali na študijskem obisku v
Luksemburgu ter Budimpešti. Sodelovali smo tudi na redni letni skupščini zveze. V
Sloveniji je bil MC Velenje uresničevalec ustanavljanja društva slovenske federacije
ENYC. V tem kontekstu smo vzpostavili začasno spletno stran slovenske federacije (slo in
ang jezikovna različica).
Sami smo se izobraževali na domačih seminarjih s področja mladinskega dela
(menedžment mladinskih organizacij, medkulturni dialog, mladinski voditelj, timsko
delo).
V cilju vzpostavljanja infrastrukture smo sodelovali v delovni skupini MO Velenje pri
pridobivanju dokumentacije za mladinski center in mladinski hotel. V jeseni je MO
Velenje za ta projekt uspela pridobiti gradbeno dovoljenje, proti koncu leta pa
pričakujemo prve razpise evropskih in državnih sredstev za gradnjo mladinske
infrastrukture. V cilju priprave lastnih izobraževalnih modulov smo oblikovali dva modula:
Maja Hostnik – promocija skozi svetovni splet ter Lotka Škerlak - timsko delo.
Merilo

Kazalci

Vzpostavljanje mrež –
študijski obisk
evropskih partnerjev

Število obiskov, dobrih
število pridobljenih praks,
izdelava študije

Realizacija/dejansko
stanje
2 obiska,
6 primerov praks,
1 izdelava študije DIIP;
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Izobraževanje kadra

infrastruktura
Izobraževalni moduli

Število udeležencev v
seminarjih za pridobitev
naziva mentor
Mladinski hotel in novi
dnevni center
Izdelava enega
izobraževalnega modula

4

Pridobljeno gradbeno
dovoljenje
Izdelana dva modula

6. INFORMIRANJE
1. Center informacij – koordinator info točk
Program
Čas izvajanja
Vodja
Sodelavci

Center informacij
Kontinuirano skozi vse leto
Maja Hostnik
Lotka Škerla, Dimitrij Amon, Pia Rihtarič, Melita Kovač, Ira
Preininger

Dosežki po projektu
Redno in ažurno smo ob vsaki aktivnosti po naših centrih v mestu objavljali vse naše
aktivnosti. S plakatnimi akcijami smo mlade in zainteresirano javnost obveščali o naših
dogodkih. Projekt smo nadgradili tako, da smo vzpostavili po mestu tudi E-info točke.
V letu 2008 smo nadaljevali z elektronskim časopisom INFO Kunigunda, saj se
zavedamo pomena informiranja in sporočanja. V časopisu odpiramo različne teme,
obveščamo mlade in širšo javnost o dogodkih v Velenju in širše, preko e-pressa
objavljajmo pomembna sporočila za javnost, v rubriki Kunigundina kava pa gostimo
različne velenjske akterje, ali pa tudi širše. Časopis prejme vsak teden po elektronski
pošti približno 500 prejemnikov.

Merilo

Kazalci

Vzpostavitev
informacijske točke in
komunikacija preko
novih medijev

Povečan obseg javnih
točk in vzpostavitve novih
točk (novi mediji)

Realizacija/dejansko
stanje
1 nova točka
3 e točke (krmc, you
tube, myspace,
napovednik.com)

POTENCIALI PROGRAMA
V prihodnosti želimo časopis nadgraditi, tako vsebinsko kot tudi tehnično, saj želimo, da
bi postal za mlade in za ostale akterje vir informacij in posebna priložnost. Vztrajno
strmimo k temu.
2. Tedensko obnavljanje INFO točk in spleta mc-velenje.si
Ime projekta
Čas izvajanja
Vodja
Sodelavci

INFO točke in splet mc-velenje.si
Kontinuirano skozi vse leto
Maja Hostnik, Marko Pritržnik
Dimitrij Amon

Dosežki po projektu
V srednjih šolah je postavljeno pet info točk, ki pa smo jih premalo izkoriščali oziroma so
bile posodabljane občasno, npr. ob koncertih.
Tedensko in mesečno smo posodabljali spletne strani mc-velenje.si ter dnevno naš portal
Kunigunda.org.
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Merilo

Kazalci

Vsebinska ponudba na
spletu

Število vnosov mesečno
in obisk na spletni strani

Realizacija/dejansko
stanje
Mesečni vnos – mesečni
program in do tri vesti

Število obiskov

zadetki

50 dan

Število objav na info
točkah

Število obhodov info točk

Ni podatka

POTENCIALI PROGRAMA
Program ostaja nerazvit, ima pa še neizrabljeno možnost večje pretočnosti informacij.
3. Širjenje Info točk
Projekt / program
Čas izvajanja
Vodja
Sodelavci

Info točke
Kontinuirano
Maja Hostnik
Melita Kovač, Dimitrij Amon

Dosežki po projektu
Nove info točko smo dosegli vzpostaviti le v Mozirju.
Merilo

Kazalci

Nove regijske točke

Število na novo
vzpostavljenih točk

Realizacija/dejansko
stanje
1

4. Servisiranje INFO točke CIPS
Projekt / program
Čas izvajanja
Vodja

INFO točke CIPS
Kontinuirano skozi vse leto
Melita Kovač

Dosežki po projektu
Info točko smo v letu 2007 redno dopolnjevali in posodabljali s pomočjo zunanjih
sodelavk MC Velenje. Vodi in redno dopolnjuje se evidenca uporabnikov popoldanskega
Mladinskega centra Velenje. Poleg tega redno vzdržujemo tudi info dnevno sobo, kjer se
tekom dneva zadržuje največ mladih.
5. Tekoče delo INFO pisarne – zbiranje in obdelava relevantnih podatkov
Program
Čas izvajanja
Vodja
Sodelavci

INFO pisarna
Kontinuirano skozi vse leto
Lotka Škerlak
Melita Kovač

Dosežki po projektu
Info točko smo v letošnjem letu redno dopolnjevali in posodabljali s pomočjo zunanjih
sodelavk MC Velenje. Vodimo in redno dopolnjujemo evidence uporabnikov
popoldanskega Mladinskega centra Velenje. Žal, pa so nam v letošnjem letu odtujili
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računalnik s podatki preteklih let in prvega polletja evidenc uporabnikov. Tako smo
evidenco vzpostavljali na novo.
Merilo

Kazalci

Analiza potreb

Število razdeljenih anket
in relevantnost

Realizacija/dejansko
stanje
20

6. Internet točka v MC Velenje
Ime projekta
Čas izvajanja
Vodja

Internet točka v MC Velenje
Letna raven
Aleš Ojsteršek

Sodelavci

Maja Hostnik

Dosežki po projektu
Projekt ni uresničen zaradi pomanjkanja finančnih sredstev. Ta so bila sicer načrtovana,
vendar je zavod v uvodu leta utrpel dva vloma v poslovno prostore ter krajo
računalnikov. Sredstva načrtovana za internetno točko so bila preusmerjena v nakup
računalniške opreme za zaposlene.
Merilo

Kazalci

Javno dostopne točke

Število delovnih postaj

Realizacija/dejansko
stanje
0

VII. Izobraževanja in programsko delo s prostovoljci
Program

Prostovoljno delo

Čas izvajanja
Vodja

Kontinuirano skozi vse leto
Melita Kovač

Dosežki po projektu
je ali letu 2007 ja za prostovoljno skupino Mladinskega centra Velenje zelo uspešno leto.
V skupini je 30 več ali manj rednih, aktivnih prostovoljcev, ki so prisotni na akcijah in
rednih sestankih. Sestanki prostovoljne skupine so vsakih 14 dni, po potrebi pa se
dobimo tudi večkrat med tednom, predvsem takrat, ko pripravljamo akcije.
Sodelujemo s Šolskim centrom Velenje, Slovensko filantropijo in z Namiznoteniškim
klubom Velenje, ki smo jim v januarju 2008 pomagali pri izvedbi ITF namiznoteniškega
turnirja. Prostovoljci smo priskočili na pomoč pri tehnični izvedbi turnirja (deljenje pijače,
pomoč v info točki..). Prostovoljci so se tudi udeležili slovenskega Festivala prostovoljstva
v Ljubljani. Na festivalu smo se predstavili na svoji stojnici. Del prostovoljcev je
sodelovalo tudi v mladinski izmenjavi z Nemčijo.
Merilo

Kazalci

Izobraževanje za mlade
prostovoljce

Število izobraževanj

Realizacija/dejansko
stanje
2

16

Izobraževanje za mlade
prostovoljce

Število udeležencev

21

IZOBRAŽEVALNI IN SOCIALNI PROGRAMI
1. Popoldanski center
Projekt / program
Čas izvajanja
Vodji

Popoldanski dnevni Mladinski center
Skozi vse leto
Mitja Gregorič in Lotka Škerlak in Melita Kovač

Sodelavci

Ira Preininger, Melita Kovač, Jasmina Emširović

Opis
Ta program je bil v preteklih letih voden pod imenom Dnevni center, po priporočilu
Programskega sveta je ime spremenjeno.
V letu 2008 je program skrajšan in usmerjen v popoldanski in večerni čas. Aktivnosti smo
tako skoncentrirali na popoldanske ure, kjer smo za mlade pripravili delavnice in dnevno
delali z njimi, po potrebi tudi individualno. Stik smo navezali tudi s Centrom za socialno
delo in se dogovorili za strokovno pomoč, v primeru, da jo naši uporabniki potrebujejo.
Poleg tega je zunanja strokovna sodelavka v mladinskem centru prisotna vsaj nekaj ur
tedensko.
Programi so odprti, vanje lahko vstopa vsakdo. Pomembno je le, da so redno omogočeni
dostopi do opreme, igral, kuhinje ter, da je zagotovljena odprtost centra preko dneva.
Dnevni programi so: namizni tenis, pikado, košarka, družabne igre – dnevno, izleti,
skupinski obisk bazena, skupinska rekreacija… Uporabnikom centra je dnevno
omogočeno druženje v dnevni sobi in ostalih prostorih odprtih za javnost, omogočena je
uporaba čajne kuhinje, vzpodbuja se uporaba orodij in ostalih storitev ali programov
centra in njegovih partnerjev.
V letu 2006 je Mestna občine Velenje izvajala aktivnosti, ki bi lahko Mladinskemu centru
Velenje omogočilo selitev programov dnevnega centra na zmogljivejšo lokacijo.
Aktivnosti so se v letu 2008 nadaljevale.
Popoldanski center se izvaja s pomočjo zaposlenih v zavodu in zunanjimi sodelavci. Za
redno delovanje sta odgovorna Lotka Škerlak in Mitja Gregorič, vodja popoldanskih
aktivnosti pa je Lotka Škerlak.
Konec leta 2006 je bil program dnevnega centra revidiran - pregledan, ocenjen in
prenovljen. V dosedanjem razvojnem obdobju v program nismo uspeli pripeljati
strokovnega sodelavca do takšne mere, ki bi programu oziroma uporabniku zagotavljalo
potrebno dnevno strokovno pomoč. Prenova je upoštevala trenutne zmogljivosti zavoda.
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Dosežki po projektu
Ob začetku leta 2007 smo ostali brez javnih delavcev. Tako je bil v mesecu januarju
2007 popoldanski center zaprt. Ta čas smo intenzivno porabili za oblikovanje in prenovo
programa, kar se je pokazalo potrebno že ob zaključni evalvaciji meseca decembra 2006.
Na predlog in opozorilo programskega sveta se ne uporablja več izraza dnevni center
ampak popoldanski mladinski center.
V mesecu februarju smo ponovno odprli vrata tudi popoldne. Na pomoč so nam priskočili
predvsem zunanji sodelavci.
V popoldanskem centru sta potekali od meseca februarja do junija delavnici: AFRIŠKEGA
BOBNANJA in ERNINE delavnice in vsakodnevne družabne dejavnosti, ki so jih vodili
zunanji sodelavci oziroma zaposlena.
Ker smo bili januarja zaprti, smo to opazili na slabem obisku, vendar se je kasneje obisk
uporabnikov povrnil in ponovno povečal. Povprečno je dnevno obiskalo popoldanski
mladinski center 20 uporabnikov. Podobno se je naredilo tudi v poletnem času, ko smo
bili na kotalkališču.
PROSTOČASNE DEJAVNOSTI popoldanskega Mladinskega centra
V popoldanskem času so obiskovalci ob prisotnosti 'mladinskih delavk' spoznavali in
igrali različne družabne igre (Človek ne jezi se, Ruleta, Hoteli, Boogle,..), ping – pong,
košarko in badminton.
DELAVNICA: AFRIŠKEGA BOBNANJA
VODJA: Albin Inkret
Namen delavnice je spoznati ritme bobnanja in uživanja ob zvokih le teh. Delavnica je
bila zelo dobro obiskovan, potekla je enkrat tedensko, povprečno je bilo prisotnih 10
udeležencev na delavnici.
PLESNA DELAVNICA S KATARINO
VODJA: Katarina Kovačević
Namen delavnice je mladim približati ples in se z njim spoznati ter ponuditi vodeno
športno delavnico. Mladi so se lahko spoznali s prvimi koraki HIP-HOPA. Delavnica je
poskusno živela meseca maja. Rezultati so pokazali, da je smiselno z delavnico
nadaljevati.
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INDIVIDUALNO DELO Z UPORABNIKI v dnevnem mladinskem centru:
Dnevna dejavnost Mladinskega centra Velenje.
DOSEŽKI:
•
•
•

6 uporabnikom pomagali do zaposlitve,
5 uporabnikov smo ponovno vključili v proces šolanja,
1 varovanca, zaradi neurejenih razmer v domačem okolju smo namestili v domsko
skupnost, kjer obiskuje šolo,

TERENSKO DELO
Dvakrat tedensko po štiri ure poteka pridobivanje možnih uporabnikov na terenu. Tu
mladim nudimo najrazličnejše informacije in jih po potrebi napotimo v ustrezne
obravnave ali jih po njihovem interesu vključimo v dnevno dejavnost mladinskega
centra.
Posredovanje in napotitev uporabnikov v ustrezno ustanovo v 10 primerih.
POLETJE NA KOTALKALIŠČU 8002 – julij 2008
Projekt POLETJE NA KOTALKALIŠČU 8002 je nastal kot pilotski projekt Športne zveze
Velenje, ŠRZ Rdeče dvorane Velenje in Mestne občine Velenje in je model dobrega
sodelovanja lokalnih organizacij, ki poteka v sklopu dodatne ponudbe prostočasnih
aktivnosti v času poletnih počitnic, ki jih izvaja Mladinski popoldanski center Velenje.
Projekt je sofinanciran s strani Športne zveze Slovenije v programu “HURA PROSTI ČAS”
– poletne počitnice.
Izvedenih je bilo 6 plesnih delavnic in 14 športno rekreacijskih delavnic
Dnevno se je v dejavnost vključilo do 20 mladostnikov in otrok.

Merilo

Kazalci

Informiranje javnosti

Število objav

Realizacija/dejansko
stanje
8

Celodnevna prisotnost
vodij programa

Kadrovska evidenca

4

Ugotavljanje
aktualnosti ponujenih
vsebin
Kandidiranje na
sredstvih za
zaposlovanje
pomočnikov
Delo z uporabniki

Število zaposlenih
pomočnikov

4

Število zaposlenih
pomočnikov

0

Število dnevnih
uporabnikov

20
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2. Ulična košarka
Ime projekta
Čas izvajanja
Vodja
Sodelavci

Ulična košarka
Avgust 2007 (v sklopu festivala Kunigunda)
Melita Kovač
Melita Kovač, Tina Felicijan in prostovoljci Mladinskega
centra

Dosežki po projektu
Izvedba projekta Ulična košarka pomeni vključevanje prostovoljcev v terensko delo s
sovrstniki. Mladim je omogočena celostna izvedba pod mentorskim vodstvom in ob vsej
tehnični pomoči centra. Namenjena pa je razvedrilu in druženju mladih.
Ulična košarka se je izvajala v sklopu 11. festivala Kunigunda. Turnirji so se odvijali na
različnih lokacijah po Velenju (bazen Velenje in kotalkališče). Na turnirju je sodelovalo
18 ekip, kar je dosti več kot v lanskem letu. Tako se je izkazalo, da je ta tem termin zelo
ustrezen za to akcijo. Namen in cilji so bili doseženi, saj smo k sodelovanju privabili
veliko mladih košarkarskih ekip.
3. Program NEFIKS
Program
Čas izvajanja
Vodja

NEFIKS
Kontinuirano skozi vse leto
Melita Kovač

Sodelavci

Tina Felicijan

Dosežki po projektu
Mladim, ki se v Mladinskem centru Velenje aktivno udeležujejo akcij, nudimo neformalni
indeks, kjer so zapisane reference s področja neformalnega izobraževanja in učenja.
Zagotavljamo izvajanje programa indeksa neformalnih izobraževanj, kot tudi razširitev
programa na prihajajoči modul elektronskega modela indeksa, ki deluje na evropski
platformi. Program je izkaz dejavnosti mladih v njihovem prostem času.
5. Aktivna vloga v LAS
Projekt / program
Čas izvajanja
Vodja
Sodelavci

LAS
Kontinuirano skozi vse leto
Lotka Škerlak, Marko Pritržnik
Mitja Gregorič

Dosežki po projektih
Načrtovana je bila aktivna udeležba v akcijah Lokalne akcijske skupine za preprečevanje
zlorabe prepovedanih drog. Ker je bila v letu 2006 naša aktivnost slaba, smo skušali v
letu 2008 to popraviti. Sicer so se pri delu ponovno izkazali prostovoljci mladinskega
centra, ki so v projektu varne točke izvedli računalniški vnos rezultatov ankete o
potrebah po programu varnih točk v mestu.
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KULTURNOUMETNIŠKA VLOGA
1. Koncertni cikel
Program

Koncertni cikel

Čas izvajanja
Vodja

Kontinuirano skozi vse leto
Davorin Štorgelj, Matej Voglar, Elvis Halilovič,

Dosežki po projektu
Izvedba koncertov je potekala v sodelovanju z različnimi skupinami mladih – upoštevajoč
njihove interese in zmogljivosti centra. Vključene so bile različne glasbene zvrsti in
podzvrsti (rock in etno glasba, metal), nastopajoči pa so bile tako domače lokalne mlade
skupine kot vidnejše slovenske in tuje skupine. Mladim smo s koncertnim dogajanjem
popestrili konce tedna in jih seznanili z različnimi subkulturami.

Program

Merilo

Koncertni cikel

Število obiskovalcev

Koncertni cikel
Promocija različnih kultur

Število dogodkov
Število medijskih objav

Realizacija/dejansko
stanje
Povprečno 70 na
dogodek
20
60

2.Galerijska dejavnost
Program
Čas izvajanja
Vodja

Galerijski cikel
Letna dejavnost
Urška Mazej, Maja Hostnik

Sodelavci
Dosežki po projektu
Galerijska dejavnost spada med ene temeljnih dejavnosti kulturnoumetniškega
udejstvovanja mladih. Omogoča vstop mladim v svet galerij. Galerijski cikel je v letu
2008, z novo energijo. Povabilu k razstavljanju se je odzvalo več posameznikov,
organizirali smo devet razstav. V galerij, katere kustos je Urška Mazej, smo gostili
avtorje iz Slovenije in tujine, posebej tudi domače, lokalne avtorje. Predstavili smo
različne likovne tehnike ter pristope. Posamezna razstava je bila na ogled 5 tednov,
avtorju smo omogočili natis razglednice ter organizirali odprtje razstave. S tem smo
spodbujali mlade h kreativnemu ustvarjanju, svojo noto pa smo dodali tudi k promociji
umetnosti. Z otvoritvami smo pri mladih krepili umetnost kot pomembno družbeno
vrednoto.
Galerija je odprta vsak dan v času popoldanskega mladinskega centra, tudi ob vikendih,
v petek in soboto zvečer. Največ obiska in ogleda galerije beležimo ravno ob koncu
tedna, ker se mladi zadržujejo v mladinskem centru ob klubskih večerih, tematskih
večerih in koncertih.
Program

Merilo

Realizacija/dejansko
stanje
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Kulturnoumetniška produkcija
Promocija kulture kot načina
življenja

Število razstav

10

Število medijskih objav
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3. Festival mladih kultur Kunigunda
Projekt / program
Čas izvajanja
Vodja
Sodelavci

10. festival mladih kultur Kunigunda – Dream Team
Januar-junij (priprave) – avgust izvedba, od 24. avgust do
1. september 2008
Maja Hostnik
Dimitrij Amon, Sašo Aleksander Misja, Gorazd Pan, Mitja
Švener, Miha Oblišar, Davorin Štorgelj, Siniša Hranjec, Pia
Rihtarič, Melita Kovač, Tina Felicijan, Mitja Gregorič, Uroš
Potočnik, Alice Čop, Tjaša Zajc

Dosežki po projektu
Festival mladih kultur Kunigunda je v letu 2008 potekal glede na ustaljeni vzorec,
obstajajo pa pobude po združevanju praks znotraj koncepta festivalskosti na območju
Velenja.
V januarju smo vse zainteresirane povabili k sodelovanju pri snovanju programa, v
marcu smo angažirali umetniške vodje. V juniju smo zaključili s programom in pričeli z
obveščanjem javnosti, organiziranjem in postopnim izvajanjem.
11. festival je potekal pod sloganom Dream team, saj je šlo za zelo mlado ekipo:
Izpeljakli smo ga po načrtih in privabili veliko prebivalcev.
Z izvedbo 60 dogodkov z glasbenega, gledališkega, multimedijskega, športnega,
plesnega in izobraževalnega področja je bilo vzpostavljeno partnersko sodelovanje med
Mladinskim centrom in Mestno občino Velenje, javnosti in še posebej mladim pa smo
sporočili, da je kultura način življenja, mišljenja in element povezovanja.
V tem letu pa smo poslovne odnose okrepili tudi z gostinci, ki so pokazali dobro
sodelovanje, še posebej Max klub Velenje.
Zaradi narave dela smo v tem letu v okviru festivala izpostavili tudi projekt vsi drugačni
vsi enakopravni. Novost festivala pa je bila produkcija improvizacijskega šova Mamoo –
ti.
11 Kunigundine lokacije: Glavni prireditveni oder - Titov trg, Rdeča dvorana, Mladinski
center, Velenjski grad, Galerija Velenje, Multimedijski center.
11 Kunigundin programski sklopi: likovna umetnost, multimedija, kreativne
delavnice, glasba (mestna, ulična, grajska), ulično gledališče, ples, impro liga,
performance, ples, prostovoljne urbane akcije, urbana kultura, film, Vsi drugačni, vsi
enakopravni
Vključene organizacije: JSKD, društvo Špil, Bošnjaško mladinsko društvo, Galerija
Velenje, Muzej Velenje, Gimnazija Velenje, Knjižnica Velenje, Kulturni dom, Mladinski
svet Velenje, Šaleški študentski klub, Društvo prijateljev mladine (in MZPM), dijaška
sekcija ŠCV, Društvo šaleških likovnikov.
Program

Merilo

Festivalsko dogajanje

Število dogodkov, število
udeleženih pri izvedbi

Realizacija/dejansko
stanje
Dogodkov 60
Udeležencev 5000
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dogodkov
Število medijskih objav

Promocija kulture kot
vrednote

100

6. Klubski maraton 07
ime projekta
Čas izvajanja
Vodja

Klubski maraton
Oktober 2007
Siniša Hranjec

Sodelavci

Sašo Misja

Dosežki po projektu
Dogodek je tradicionalno potekal kot podpora akciji Radia študent. Odziv s strani publike
je bil slabši od pričakovanega, podobna ocena je podana tudi na nacionalni ravni, od
koder izhaja projekt.
7. Podpora umetniškim projektom
Program
Čas izvajanja
Vodja
Sodelavci

Podpora umetniškim projektom
Vse leto
Maja Hostnik, Aleš Ojsteršek, Mitja Gregorič, Sašo Misja,
Siniša Hranjec, Dimitrij Amon, Davorin Štorgelj, Lotka
Škerlak, Marko Pritržnik

Dosežki po projektu
Družbena odgovornost Mladinskega centra Velenje in utrjevanje poslovnih mrež je eno
od pomembnih poslanstev centra. Podpirati mladinske projekte od ideje do uresničitve
oziroma motivirati posameznike in skupine k uresničitvi, pa naše vodilo in splošni interes.
Temu smo sledili v programu Podpora umetniškim projektom. Izpeljani so bili naslednji
cilji: prisotnost v velenjskem kulturno umetniškem prostoru, krepitev poslovnih mrež,
ustvarjanje novih poznanstev in graditev prepoznavnosti v regiji.
Mladinski center Velenje je v letu 2008 podprl naslednje mladinske kulturno umetniške
pobude: mladinski gledališki abonma skupine Mamooti, hip hop projekt Mriga, izid plošče
mladega izvajalca Triiipla, večmedijski skate dogodek - dogodivščino velenjskih
deskarjev, postprodukcija razstave Robija Klančnika v sklopu Pikinega festivala, metal
koncerti, metal skupina Kaoz, Stane Špegel, Gimnazija Velenje, pomoč pri postavitvi
razstave, Frankofonsko gledališče, avdio podpora pa je posebej zaobjeta na drugem
mestu poročila.
Program - merilo

kazalci

Kulturno umetniška podpora
MC Velenje

Število partnerstev

Realizacija/dejansko
stanje
10

8. Frankofonsko gledališče
ime projekta
Čas izvajanja
Vodja / Umetniški vodja

Frankofonsko gledališče
November 2007-april 2008 (april premiera)
Alice Čop
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Dosežki po projektu
Frankofonsko gledališče v Mladinskem centru Velenje deluje že četrto leto. Mladi v
francoskem jeziku nastopajo in sami organizirajo dogodke na odru. V letu 2007 so
pripravili celovit dogodek s francosko poezijo, plesom in gledališčem. Skupina mladih
Frankofonov je uspešna in tudi na tekmovanjih zasedal lepa mesta. Projekt izvajamo v
sodelovanju s Šolskim centrom Velenje, gomazijo Velenje. Vaje ves čas potekajo v
Mladinskem centru Velenje in sicer dvakrat tedensko po dve uri. S tem spodbujamo pri
mladih formalno učenje v tujem jeziku, dajemo pa jim tudi priložnost sodelovanja pri
ostalih projektih.
Program
Kulturno izobraževalna
funkcija
Ustvarjanje novih
gledaliških produktov

Merilo
Število predstav v
francoskem jeziku
Število produkcij

Realizacija/dejansko
stanje
2

1

9. Videotapeta
ime projekta

9. Videotapeta

Čas izvajanja
Vodja / umetniški vodja

Skozi vso leto
Maja Hostnik

Dosežki po projektu
Projekt videotapeta ni bil realiziran zaradi izpada iz programa na ministrstvu za kulturo.
Interes s strani umetnika je bil, vendar v mejah svojega prepričanja. Žal brez podpore
ministrstva za kulturo ni bilo sredstev za profesionalno umetnost h kateri strmi vsak
umetnik. V prihodnosti bomo sodelovali.
10. Razstavi prostor MC PLATA
ime projekta
Čas izvajanja
Vodja / umetniški vodja

MC PLATA
Maja Hostnik , Dimitrij Amon

Sodelavci
Dosežki po projektu
Projekt je bil realiziran. MC plato smo zaradi vandalizma prenovili in jo namenili ulični
umetnosti. Projekt bomo v prihodnosti še nadaljevali.
11. Razstavišče 360
Projekt / program
Čas izvajanja
Vodja

Razstavišče 360
Maja Hostnik
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Sodelavci

Elvis halilovič

Dosežki po projektu
Razstavišča smo v letu 2008 na vseh treh lokacijah prestavili. Dobila so nov koncept in
novo zgodbo. Partner v Celovcu, Slovenska prosvetna zveza, je razstavišče prestavila
pred šolo, mariborska Pekarna na svoje dvorišče, v Velenju pa je nova lokacija na
otroškem igrišču.
Mednarodni projekt mladih kulturnih producentov v okviru programa PHARE – čezmejno
sodelovanje je v preteklosti vzpodbujal odnose med prebivalci ob meji med Slovenijo in
Avstrijo. Odnosi so ohranjeni, dinamika je manjša.
12. KUNIGUNDA – regionalni multimedijski center
Program
Čas izvajanja
Vodja
Sodelavci

KUNIGUNDA – regionalni multimedijski center
Letna dejavnost
Dimitrij Amon
Admir Mehić, Tomo Flis, Miha Oblišar

Gre za slovenski mrežni program za vzpodbujanje intermedijskih kulturnoumetniških
praks. Izvajamo vzporedne aktivnosti, ki omogočajo številne programe izobraževanj in
drugih računalniških praks.
V letu smo zasledovali naslednje cilje: vzpostavitev produkcijske skupine, trženje novih
storitev v lokalnem in regionalnem okolju, regionalno povezovanje skozi poslovne
partnerske odnose, izmenjava vsebina in skupna produkcija.
Ohranili smo organiziranost v petih vsebinskih sklopih – javno dostopna točka, ki je bila
odprta 12 ur dnevno, raziskovalni in multimedijski laboratorij, ki sta eksperimentirala na
svojih področjih, mreženje in delovanje regionalnega spletnega portala kunigunda.org, ki
je predstavlja osnovni vir osrednjega slovenskega portala kulturnik.si ter

PROGRAM / PREDVIDENE AKTIVNOSTI
Program
Merilo
Število dogodkov
Povezovanje skozi ustvarjanje
Vzpostavitev produkcijske skupine Specializirana produkcijska skupina

MOREBITNA NOVOST
Trženjska ponudba za upravljanje z novimi mediji.

POTENCIALI PROGRAMA
Program ima produkcijske perspektive na področju trženja, informiranja,

obveščanja in promocije, tudi v sklopu nove infrastrukture.

Novi mediji
Program
Čas izvajanja
Vodja

Novi mediji
Skozi vse leto
Maja Hostnik, Dimitrij Amon

Dosežki po projektu

25

Novi mediji
Pripravljena je bila delavnica TV in video produkcija – oblikovana je bila skupina
mentorjev in sklopi predavanj. Milan Marič, predavatelj na kameri, Andraž Jerič,
predavatelj na montaži ter Aleš Ojsteršek, predavatelj na upovedovanju zgodbe. Pristop
k delu je predvidel oblikovanje petčlanskih skupin, ki potujejo od sklopa do sklopa, ob
koncu delavnice pa je vsak udeleženec uveden v praktično delo s kamero, pozna
značilnosti vizualnega medija ter pozna osnove računalniške montaže. Usposobljen je
tudi za izdelavo enostavnega TV prispevka. Do konca novembra je v delavnico vstopilo
10 oseb. Delavnica poteka od popolni podpori ekipe in tehnike Kunigunde, regionalnega
multimedijskega centra.
Udeleženci so v delu s kamero spoznali pravila rokovanja s tehniko ter osnovna pravila
kompozicije in gibanja kamere. V drugem delu so udeležencem predstavljeni elementi, ki
se pojavljajo v vizualnem mediju ter nekatere osnove televizijskega medija. Skupno je bil
ta sklop tudi most med prvim in zadnjim delom – med kamero in montažo. V tretjem
delu so udeleženci spoznavali končno stopnjo nastajanja TV oziroma video izdelka.
Udeleženci so spoznali osnove orodja Pinacle studio.
Merila

Kazalci

Organizacija
izobraževanj
Multimedijska
produkcija

Število izobraževanj in število
udeležencev
Število produktov

Program

Realizacija/dejansko
stanje
15
15

Merilo

Realizacija/dejansko
stanje
15

Število dogodkov

Povezovanje skozi
ustvarjanje
Vzpostavitev produkcijske
skupine

Specializirana produkcijska
skupina

5

Mladinski gledališki abonma
Program
Čas izvajanja
Vodji

Mladinski gledališki abonma
Oktober 07 – september 09
Dimitrij Amon, Maja Hostnik

Sodelavci

Matej Mraz in Miha Šilc

Dosežki po projektu.
V Velenju so mladi prvič lahko kupili mladinki gledališki abonma. Improvizacijska skupina
Mamoo ti, pobudnik abonmaja, je izrazila željo po nastopanju v domačem okolju. Ker
smo v Mladinskem centru in Mladinskem svetu Velenje že dolgo časa dogovarjali, da bi v
Velenju lahko izvedli Mladinski gledališki abonma, smo se seveda takoj povezali z
Mamoo-Ti. Mamoo-Ti želijo publiki predstaviti nove improvizatorje, k sodelovanju so v
tekmo povabili še igralce iz Gledališča Velenje, starejše od 30. let. Gledališki abonma
obsega 10 predstav.
Merila

Kazalci

Gledališke predstave
Kupljen abonma

število
število

Realizacija/dejansko
stanje
10
60
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Obiskovalci

Število okt.- dec.

300

VKLJUČEVALNA DEJAVNOST
Za doseganje ciljev in namena vključevalne funkcije smo se v letu 2007 partnersko
povezali z Mladinskim svetom Velenje. S tem smo upravičili poslanstvo partnerskega
povezovanja na področju mladinskih infrastruktur in vzpodbujanja posameznikov k
tvorjenju novih gibanj in vključevanja mladih v mladinske civilnodružbene strukture. S
tem pa dosegamo tudi vključevanje civilnodružbenih gibanj v javno ponudbo programov
v Mladinskega centra Velenje.
RAZVEDRILNA DEJAVNOST
1. Klubska dejavnost
Program
Čas izvajanja
Vodja
Sodelavci

Klubska dejavnost
Skozi vse leto
Maja Hostnik
Elvis Halilovič, Matej Voglar, Gorazd Pan

Dosežki po projektu
Trend vzpona klubske dejavnosti se čuti tudi pri nas v Mladinskem centru Velenje. Vse
več mladih ima željo po pripravljanju klubske scene. Na takšen način eksperimentirajo,
delajo in ustvarjajo, ter se učijo. Na mesec smo organizirali po tri klubske večere in
klubsko sceno z različno glasbo (reggae, hip hop, elektronska glasba), kar pomeni, da
smo izvedli 24 dogodkov klubskih večerov. Poleg tega smo v klubske večere organizirali
tudi v tematskem sklopu vsi drugačni, vsi enakopravni in na temo medkulturnega
dialoga.
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Kadri
Stanje na dan 1. 1. 2008
1
2
3
4
5

Delovno mesto
direktor
vodja marketinga – vodja
programov
Koordinator programov
Koordinator programov
Tonski tehnik

Trajanje pogodbe do
2010
2010
Nedoločen DČ
Nedoločen DČ
Nedoločen DČ

Stanje na dan 1. 2. 2009

3
4

Delovno mesto
direktor
vodja projektov – vodja
programov
Koordinator programov
Koordinator programov

5

Tonski tehnik

6

Koordinator programa

1
2

Trajanje pogodbe do
September 2012

Nedoločen DČ
Nedoločen DČ –
porodniška nadomeščanje
do septembra 2009
Nedoločen DČ – planirana
premestitev v drugi zavod
(maj 2009)
April 2011

Potrebe 2008
Sistemizacija novih delovnih mest

Začetno stanje

Končno stanje

Delovno mesto
Nadzor in programski delavec v
multimedijskem centru

sklenjeno delovno razmerje

Sprememba pogodb o zaposlitvi
V letu 2008 je bila predvidena sprememba
pogodbe o zaposlitvi pri enem delavcu –
koordinator programov in sicer sprememba
delovnega časa iz 1. dopoldanskega na 2.
dopoldanski in popoldanski delovni čas.

ni bilo realizirano

Varnost pri delu
Začetno stanje
V letu 2008 je predvidena opravljanje
izpitov iz varstva pri delu za nove
zaposlene in pogodbene delavce.

Končno stanje
realizirano
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Usmerjeni zdravniški pregledi
Začetno stanje
V letu 2008 ni bilo predvideno izvajanje
usmerjenih zdravniških pregledov.

Končno stanje
Na usmerjeni redni zdravniški pregled so
bili napoteni trije zaposleni.

Izobraževanje
Začetno stanje
V letu 2008 je predvideno strokovno
izobraževanje iz prve pomoči in požarne
varnosti za zaposlene..

Končno stanje
Ni bilo realizirano

V. Material, orodja in oprema
Obnove prostorov
Mladinski center Velenje, Šaleška 3
Začetno stanje
Načrtovana obnova elektro inštalacij – zasilna
razsvetljava v dvorani in hodniku
Manjša prenova dvorane – barvanje, menjava
poškodovanih akuterm plošč, namestitev ambientalne
razsvetljave.
Ureditev pisarne in pohištvo za nov delovni prostor

Končno stanje
Realizirano
Ni bilo realizirano

Ni bilo realizirano

Kunigunda, regionalni multimedijski center, Prešernova 8
Začetno stanje
Končno stanje
Načrtovan prehod na optično povezavo
Ni bilo realizirano
Orodje
Začetno stanje
Ni predvidena večja nabava orodij.

Končno stanje
Enako

Oprema
Začetno stanje
Nakup treh DVD predvajalnikov

Končno stanje
Realizirano

Programska oprema
Začetno stanje
Ni predviden večji dokup opreme.

Končno stanje
Enako

Predvidene prenove opreme
Začetno stanje
Ni predviden večji dokup opreme.

Končno stanje
Enako
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VI. Investicije in razvoj
Dnevni center in mladinska prenočišča - Efenkova 61, Velenje
Začetno stanje
Kandidiranje na razpisih za pridobitev
denarnih sredstev.

Končno stanje
Realizirano oktober – december 2008

Vključevanje v gradbeni odbor

ni realizacije

Razvojna dejavnost
Začetno stanje
Partnerski razvoj regionalnih programov z
nosilcem zavodom LU Velenje – Centri
vseživljenjskega učenja in multimedijski
centri – priprava dokumentacije in zbiranje
podpore lokalnih skupnosti regije SAŠA,
umeščanje tega programa v lokalne
razvojne izvedbene akte.
Razvoj dejavnosti izobraževanja za
programe mladih.
Razvoj dejavnosti regionalnega
mladinskega izobraževalnega središča.
Razvoj dejavnosti logističnega centra za
regionalna nizkocenovna prenočišča.

Končno stanje
Idejna raven

Realizirano
Idejna raven
Idejna raven
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