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UVOD

Javni zavod Mladinski center Velenje, kultura in izobraževanje je organizirano funkcionalno središče za
mlade, ki ga zagotavlja lokalna skupnost (Mestna občina Velenje), v katerem se izvajajo programi v
mladinskim sektorju in mladinsko delo na lokalni ravni. Zavod zagotavlja notranjo organizacijsko
strukturno shemo v obliki organizacije in družbene organiziranosti, ki se ob infrastrukturni in kadrovski
podpori mladinskih organizacij in državnih inštitucij na lokalnem, regionalnem in nacionalnem nivoju
manifestira v obliki lokalnega oz. regionalnega mladinskega prostora. Tako se ob demokratičnem
sodelovanju mladinskih organizacij, strokovnjakov, partnerjev, zaposlenih, mentorjev, prostovoljcev,
uporabnikov in obiskovalcev ustvarja homogen organom organizacij, v komplementarnosti družbe in
institucij, kot kulturno ‐ sociološkega, socialno‐preventivno‐družbenega prostora in življenjskega okolja
mladih.
Na podlagi ZAKONA O JAVNEM INTERESU V MLADINSKEM SEKTORJU (ZJIMS) je poglavitna naloga
organizacije in zaposlenih, da skupaj z nosilci javnega interesa in upravnimi organi, pristojnimi za mladino,
sodelujemo pri oblikovanju in izvajanju mladinske politike, normativnih in drugih pogojev za razvoj
področij mladinskega dela, ki so predpogoj za sistemsko vključevanja mladinskega vidika v nacionalne
strategije, politike ter ukrepe, ki bodo dolgoročno vplivali na mlade.
S sprejetjem ZJIMS je tako opredeljeno področje javnega interesa, ki hkrati zahteva opredelitev
organiziranosti in pristojnosti deležnikov in organizacij v mladinskem sektorju, da bomo lahko za svoje
delo, ki vključuje mlade po definiciji, dodatno zagotoviti standardne pogoje, s tem pa stalno finančno
podporo mladinskim programom in programom za mlade, vključno s podporo mladinski infrastrukturi.
Prav vodilo Zakona in sledenje aktualnim evropskim dokumentom in strategijam; Sporočilo komisije Svetu
EU, Strategija EU za mlade; Resolucija Sveta o prenovljenem okviru za evropsko sodelovanje na področju
mladine (2010‐2018) in Resolucija Sveta EU; Strateški dokument Sveta Evrope (Direktorat za mladino in
šport): Agenda 2020; nas je vodilo, da smo že v l. 2010 v lastne razvojne, strukturne in programske
dokumente, skupaj z Mladinskim svetom Velenje in ostalimi mladinskimi organizacijami pripravili skupen
programski dokument, veljaven v lokalni skupnosti: LOKALNI PROGRAM RAZVOJA DELOVANJA MLADIH v
Mestni občini Velenje, "STRATEGIJA ZA MLADE MOV 2010 ‐ 2015". Le tega je Svet Mestne občine Velenje,
na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (UPB1, Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06, 26/07 in
18/08) sprejel na svoji redni, 31. seji, dne 25.05.2010.
Tako se je Javni zavod Mladinski center Velenje, kultura in izobraževanje, v lokalni skupnosti zavezal, da, v
sodelovanju s partnerji, zagotavlja učinkovito soudeležbo in vključenost mladih v družbo, ter s tem krepi
zavedanje njihove družbene odgovornosti in pomembnosti aktivnega državljanstva, na drugi strani pa
zagotavlja celovito skupnostno obravnavo mladih, kot predpogoj za razvoj standardnih storitev za
potrebe mladih in širše.
Razvojni model skupnostne obravnave mladih deluje po filantropskem načelu, na temeljih
medgeneracijskega povezovanja, s prenosom praktičnih znanj na mlade. Skozi vrednoten proces,
povezujemo moderne prakse in metode dela, z razvojem prostovoljnih in prostočasnih dejavnosti, ki

spodbujajo participacijo in omogočajo aktivno državljanstvo z uveljavljanjem programov mobilnost in
mednarodnega povezovanja mladih. Ob EU priporočilih postavljamo temelje dela z mladimi v skupnosti,
nudimo mladim zadostno neformalno in medkulturno učenje in kalimo, ter izobražujemo nove mentorje.
Zavod v lokalni skupnosti služi mladim kot avtonomni mladinski prostor z namenom, da zagotavlja
mladim asociativne načine druženja, krepi mladinsko kulturo in subkulturo.
Mladinski center Velenje strmi k zagotavljanju lokalne integritete mladih in k decentraliziranemu sistemu
upravljanja mladinskih organizacij, ki jih kažejo skupinske in individualne potrebe mlade družbe v
lokalnem okolju. Obravnavano področje organizacije je torej specifika mladostnika in depriviligiranih
družbenih skupin, pri katerih je prisotna višja stopnja tveganja socialne izključenosti. Razvoj modela, ki
vključuje vsa predlagana prednostna programska področja za delo z mladimi, strmi k celostni obravnavi
mladih, z razvojem oblik solidarnosti in prostovoljstva, ki posredno potencirajo razvoj posameznika in
družbe kot celote.
Dokument Program dela javnega zavoda Mladinski center Velenje za leto 2011 zajema ključna dogajanja,
podatke in predstavitve na področju delovanja zavoda v tem letu.
Namen dokumenta je strnjen prikaz stanj na področjih vsebin dela zavoda.
Cilj dokumenta je informiranje javnosti, še posebej članov Sveta zavoda Mladinski center Velenje, in služi
kot podlaga pri sprejemanju letnega programa dela in je na programski ravni poslan v odločanje
programskemu svetu zavoda MC Velenje.
Program dela zavoda je temeljni letni dokument dela zavoda Mladinski center Velenje in predstavlja
osnovo za kvalitetno, učinkovito in racionalno delo.
Izhodišča
V tem delu so v dokumentu predstavljena ključna dejstva, ki opredeljujejo delovanje in vsebine zavoda
tako v daljšem, kot tekočem obdobju.
Struktura programov in načela
Mladinski center Velenje izvaja različne programe, v skladu z ZJIMS, vezane na prednostna programska
področja za delo z mladimi v lokalni skupnosti: neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih za
mladinsko delo; prostovoljne mladinske aktivnosti; socialna vključenost neorganizirane mladine; aktivno
državljanstvo, participacija in informiranje; mednarodno mladinsko delo in medkulturno učenje mladih;
boljše poznavanje mladine; inovativnost in kulturna ustvarjalnost; zdravje in dobro počutje mladine.
Dejavnosti znotraj njih se razlikujejo po vsebinah, nameni pa so večinoma isti.
Načelo odprtosti programov
Mladinski center Velenje deluje na načelu odprtosti programov. Programi so odprti za javnost. Mladinski
center Velenje je odprt za sprejemanje pobud posameznikov ali interesnih skupin in jim pomaga pri
njihovi poti do uresničitve. Pomoči so lahko različnih oblik – mentorska, informacijska, tehnična in
finančna. To načelo se zagotavlja s pomočjo javnih povabil k sodelovanju in objav o možnostih
sodelovanja preko različnih medijev.

Načelo javnosti dela
Javnost ima pravico vedeti kaj, kako in na kakšen način Mladinski center Velenje deluje. Zato ima
Mladinski center Velenje dogovorjen način glede izpolnjevanja načela javnosti dela. Pristojnosti so
deljene med direktorja zavoda, predsednika Sveta zavoda, ter med vodje programov oz. vodstvene
delavce. Pristojnosti glede obveščanja javnosti so skladne s prevzetimi dolžnostmi. Načelo javnosti dela
bo Mladinski center Velenje uresničeval z objavami programov in poročil o opravljenem delu na svojih
spletnih straneh.
Načelo strokovnosti
Prizadevanja vodstva zavoda so usmerjena k strokovnemu delu, prav tako morajo k strokovnosti in
izpopolnjevanju vseh načel stremeti zaposleni in nosilci projektov. Zaposleni v zavodu morajo imeti v svoji
pogodbi o zaposlitvi vključen poklicni načrt, ki vsebuje tudi načrt izobraževanj.
Vodenje
Za pripravo projekta, izvedbo postopka vrednotenja in realizacijo izvajanja programov, projektov, ciklov in
dogodkov so zadolženi in usposobljeni vodstveni delavci. Vodstvene delavce s sklepom imenuje direktor.
S sklepi se določajo tudi zadolžitve za koordinacijo poslovno programskih enot. Vodje se pri delu
vključujejo v koordinacijo dela zavoda. Tako lažje vodijo svoje naloge, saj pravočasno ugotavljajo
razpoložljivost virov – opreme, kadrov, finančnih sredstev. Vodja na programskih sestankih redno poroča
o stanju na svojem projektu, o ugotovitvah, zapletih in rešitvah oz. posebnostih.
Vodje sodelujejo in koordinirajo programske delavce, sodelavce, pogodbene delavce, prostovoljce in
sodelujejo pri pripravi programov, ter jih izvajajo.
Pri delu si zaposleni pomagajo s sredstvi, ki jih ima zavod na voljo za projekt, glede na naravo zadeve pa k
delu pritegne ostale zaposlene v zavodu, ki lahko rešijo posamezen problem ali določen del naloge. Če je
potrebno, vodja aktivira zunanje vire. Pri tem upošteva naravo in vsebino dela ter sprejeti načrt oz.
sprejeti program dela zavoda.
Zaščita avtorstva
Ker je vsak projekt v svojem bistvu unikat, vodja skrbi za ustrezne evidence in oznake avtorstev
posameznega dela projekta. Vsakemu pripade priznanje moralnega dela avtorskih pravic izključno le za
tisti del, katerega avtor je sam. Avtorstvo mora biti materialno izkazano – s pomočjo pisnega ali
slikovnega ali avdio gradiva. Lastnik drugih avtorskih pravic je producent dogodka – v našem primeru
Mladinski center Velenje.
Načelo projektnega dela po enotni metodi
Mladinski center Velenje vodi svoje aktivnosti po določenem, standardiziranem zaporedju. K temu
usmerja tudi svoje številne zunanje sodelavce in partnerje. Enotna metodologija je smiselna in obvezna
zaradi spremljanja kakovosti, izvirnost pa je vključena v stil izvedbe, ki je seveda unikaten in prepuščen
posameznim vodjem.

1. analiza stanja,
2. potrebe,
3. namen,
4. cilji,
5. program,
6. izvedba,
7. vrednotenje, smernice.
Kakovost
Projekti in dogodki morajo biti sestavljeni na način, ki polno izkorišča sposobnosti ljudi in njihovih znanj
ter tehnične in tehnološke zmogljivosti zavoda.
Posamezni programi se členijo glede teritorialne ravni izvajanja ‐ izvaja se v lokalnem, regionalnem,
nacionalnem oziroma mednarodnem prostoru.
Načela dela z mladimi in kodeks zaposlenih v javnem sektorju
Zaposleni v Mladinskem centru Velenje se v okviru spoštovanja splošnih etičnih norm k le‐tem dodatno
zavežejo s pristopom načela pri delu z mladimi in kodeksa zaposlenih v javnem sektorju. Izvajalci
programa so deležni spoštovanja njihovih pravic v skladu s Kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu,
Zakonom o socialnem varstvu, Splošno deklaracijo o človekovih pravicah in še posebej s Konvencijo o
otrokovih pravicah in drugih obvezujočih zakonih ter pravilnikih Javnega zavoda Mladinski center Velenje.
Na njihovo zahtevo jim nudimo vpogled v vodeno osebno dokumentacijo. Pri tem se izvajalci dejavnosti
obvežemo in jamčimo varovanje osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov in
po pravilniku o varovanju osebnih podatkov v Mladinskem centru Velenje.

NASTAJANJE PROGRAMA IN STRUKTURA
V programskem delu je javni zavod Mladinski center Velenje razvil že številne projekte, od katerih se
nekateri pojavljajo že skoraj kot univerzalni, primerni vsem generacijam in skupinam mladih. Vsi niso
takšni, zato je narava dela v zavodu ta, ki mora zagotavljati odprtost novim vsebinam in nosilcem. Ta je
zajeta v načelu odprtosti programa in načelu javnosti dela, izvajana pa skozi informativno dejavnost
zavoda in njegove info točke.
Izvedene aktivnosti v pripravljalnem obdobju:
Velenje, december 2011, januar, februar 2012 – programski sestanki MC Velenje.
Ključni dejavniki za odločanje ali se program izvaja ali ne so:
vsebine (ugotovljeno stanje, potrebe, jasen namen, sposobnost določitve ciljev, dodana vrednost),
ciljna javnost,
uporabniki,
usposobljenost nosilcev,
materialna sredstva.

PROJEKTI S POUDARJENIM POMENOM
Projekti, ki bodo v letu 2012 imeli status posebnega pomena so:
1. Razvoj sistema dela organizacije na 4 (štirih) poslovno‐ programskih enotah (KULTURA,

KUNIGUNDA‐RMC, DRUŽBA in MLADINSKI HOTEL) in dodaten projekten razvoj mladinske
infrastrukture (projekt LETNI KINO).
2. Festival mladih kultur Kunigunda (v okviru EPK 2012).
3. Dosledno izvajanja zakona in odloka v lokalni skupnosti, ter aktivno sodelujemo pri oblikovanju in

izvajanju mladinske politike, normativnih in drugih pogojev za razvoj področij mladinskega dela
in nadaljnjo oblikovanje nacionalne strategije.

STRUKTURA ORGANIZIRANOSTI MLADINSKEGA CENTRA VELENJE.
RAZVOJ POSLOVNO – PROGRAMSKIH ENOT:
Javni zavod Mladinski center Velenje, kultura in izobraževanje, predstavlja in zagotavlja funkcionalno in
bivanjsko stičišče mladih in njihovih organizacij v lokalnem okolju. Ob demokratičnem sodelovanju
mladinskih organizacij, mladinskih delavcev, strokovnjakov, strokovne javnosti, partnerjev, zaposlenih,
mentorjev, prostovoljcev, uporabnikov in obiskovalcev, ustvarjamo in predstavljamo t.i. organom v
komplementarnosti institucije, kot kulturno‐ sociološkega, socialno‐preventivno in družbenega prostora v
življenjskem okolju mladih!
Programsko delo Zavoda je vezano na prednostna področja za delo z mladimi v lokalni skupnosti,
opredeljana z Zakonom o javnem interesu v mladinskem sektorju (ZJIMS).
Razvojni model dela z mladimi v skupnosti ‐ INKUBUS je opredeljen v lokalnem programskem dokumentu
razvoja delovanja mladih: "STRATEGIJA ZA MLADE MOV 2010 ‐ 2015", v letu 2010 sprejetega v odloku
Mestne občine Velenje.
Programsko poslovne enote služijo podpornim dejavnostim za mlade in v sistemu dela mladinskega
sektorja ponujajo možnost za razvoj dodatnih storitev za mlade.

Javni zavod Mladinski center Velenje, kultura in izobraževanje,
preko
skupnostnega razvojnega modela – INKUBUS, predstavlja in zagotavlja
funkcionalno in bivanjsko stičišče mladih in njihovih organizacij v lokalnem
okolju. Ob demokratičnem sodelovanje mladinskih organizacij, strokovnjakov,
strokovne javnosti, partnerjev, zaposlenih, mentorjev, prostovoljcev,
uporabnikov in obiskovalcev, ustvarjamo in predstavljamo t.i. organom v
komplementarnosti institucije, kot kulturno‐ sociološkega, socialno‐
preventivno in družbenega prostora v življenjskem okolju mladih! Programsko
poslovne enote služijo podpornim dejavnostim za mlade in ponujajo dodatne
storitve za mlade, ki so vezane na prednostna programska področja in
dejavnosti Zavoda.
MLADINSKI

RAZVOJNI PROJEKT INKUBUS

CENTER

Zavod je s sprejetjem ZJIMS, že v letu 2010 pristopili k izvajanju le‐tega in se
eksplicitno zavezal k celotni tehnični in organizacijski podpori in strokovni
svetovalni pomoči posameznikom (mladim) in drugim (mladinskim)
organizacijam, tako v lokalni skupnosti, kot na nacionalnem in evropskem
nivoju. Tako zavod v lokalni skupnosti deluje kot logistično in funkcionalno
središče za mlade, na področjih razvoja, informiranja, IKT‐ja, izobraževanja in
sociale, kulture in umetniških dejavnosti, razvedrila in vključevanja mladih, ter
slovi kot steber servisnih storitev (avdio‐ video) in podpornih dejavnosti IKT.
Delujemo v 4 programsko poslovnih enotah.

VELENJE

Projektno – informacijska pisarna Mladinskega centra Velenje in javni prostor
za družbene dejavnosti mladinskih organizacij;
Šaleška cesta 3, SI‐3320 Velenje.
Projekt »eMCe plac«: javni funkcionalni prostori za družbene dejavnosti in
kulturno umetniško podporo mladim in nadgradnja programsko poslovne enote
KULTURA in razvoj »eMCe plac‐a«. Projekt nastaja kot mladinska pobuda
KULTURA:
- inovativnost in
kulturna
ustvarjalnost,
- participacija
in
informiranje,
- prostovoljne
mladinske
aktivnosti,
- mednarodno
mladinsko delo in
medkulturno
učenje mladih,

mladinskih organizacij Šaleške doline s ciljem nadgradnje razvoja mladinskega
družbenega prostora, na t.i. »domenski« lokaciji »MC‐ja«. Razvoj temelji na
ohranjanju že uveljavljenih programskih vsebin, predvsem na področju sub‐
kultur, z dodatno participacijo in angažiranjem mladih. Pričakovati je, da bo
»eMCe plac« s svojimi mentorji in infrastrukturo še naprej predstavljal
»podporni steber« mladim, da bodo preko prenosa neformalnih znanj,
sooblikovali (svoj) mladinski prostor in nadgradili oz. pomladili vsebinski
program:

koncertnega,

galerijskega

in

gledališkim

cikla,

predvsem

neuveljavljenih umetnikov in ustvarjalcev, ki imajo tako preko mladinskih
organizacij (ki »bivajo« na tem naslovu), tudi možnost svoje predstavitve; v
redni letni dejavnosti in na mladinskih festivalih: Festivalu mladih kultur‐

- boljše
poznavanje
mladine
- aktivno
državljanstvo.

Kunigunda, Festival Dnevi mladih in kuture (DMK), Festival medijskih umetnosti
in Park s5 dogaja. Zanimivi kulturni paleti dodajamo področje ljubiteljske,
neprofesionalne, t.i. razvedrilne kulture, v obliki tematskih klubskih večerov,
potopisnih predavanj v organizaciji posameznikov in različnih mladinskih društev
in organizacij. Vse to pa nam seveda omogoča lasten kader in razvit tehnični
(avdio‐video) servis.
Tako bomo razvojno zaključil enkratno povezanost in notranjo organizacijsko
strukturno shemo, v obliki organizacije in družbene organiziranosti, ki se ob
infrastrukturni in kadrovski podpori matične enote in državnih institucij na
lokalnem, regionalnem in nacionalnem nivoju, manifestira v obliki lokalnega oz.
regionalnega mladinskega prostora, kot javnega funkcionalnega prostora
mladinskim organizacijam in društvi.

Kunigunda ‐ regionalni multimedijski center;
Prešernova 8, SI‐3320 Velenje.
MEDIJA‐
»IKTARUS«:

Vključen v mrežo multimedijskih centrov Slovenije‐ M3C tako nastopa kot
osrednja komunikacijska platforma za identifikacijo in reševanje praktičnih
razvojno‐socialnih problemov v svojem okolju (portal www.kunigunda.org). V ta
namen bo sistem deloval kot akter povezovanja (mreženja) vseh relevantnih
in
javnih in zasebnih akterjev, ki imajo svoj delež pri reševanju konkretne
in
mladinske, okoljske, socialne ali katerekoli druge družbene problematike.

- participacija
informiranje,
- inovativnost
kulturna
Mladinski center Velenje ozvoči, osvetli in v video arhivo zabeleži letno tudi preko
ustvarjalnost,
140 javnih dogodkov, kot so mladinski dogodki: iniciativa v projektu Park s5
- mednarodno
dogaja in projekt Letni kino, študentski festival Dnevi mladih in kulture, Pikin
mladinsko delo in
festival in javni dogodki Festivala Velenje, glasbene abonmaje, proslave ter
medkulturno
koncerte v Glasbeni šoli, Osnovnih in srednjih šolah, dogodke turističnih društev
učenje mladih,
in zvez organizacij, ter prireditve Mestne občine Velenje.
- aktivno
državljanstvo,
Storitvene dejavnosti, kot so IKT in ostala tehnična in logistična organizacijska
- prostovoljne
podpora organizacijam, avdio‐video produkcija in post‐produkcija, informiranje
mladinske
in marketing, ter prenos uporabnih neformalno znaj na prostovoljce, dijake,
aktivnosti,
študente in neorganizirano mladino je plod lastnega znanja in razvoja kadra. Z
- socialna
leti Zavod postaja pomemben steber podpornih storitev aktivnosti v lokalni
vključenost
skupnosti.
neorganizirane
mladine.

Mladinska infrastruktura in turizem ‐ Mladinski hotel Velenje;
Efenkova 61, SI‐3320 Velenje.

MLADINSKI HOTEL::

Mladinski hotel, z 58 ležišči v dvo‐ do šestposteljnih sobah in cca. 500 m2
funkcionalnih prostorov, več dnevnih prostorov, tri več namenske dvorane za
večje skupine z možnostmi lastne organizacijske podpore in z dodatnimi prostori
za aktiven prosti čas in za družbene in prostočasne dejavnosti za mlade.

- mednarodno
Youth hostel Velenje leži 500 m od centra mesta Velenje in glavne avtobusne
mladinsko delo in
postaje. Nahaja se ob reki Paki nasproti Osnovne šole Livada. Gostom so poleg
medkulturno
osnovne storitve, ki zajema nočitev, prevleko za posteljnino, brisačo, omarico s
učenje mladih
ključkom, uporabo brezžičnega interneta in skupne kuhinje, na voljo tudi
- turizem
avtomati s toplimi in hladnimi napitki, ter prigrizki in možnost pranja perila.
- participacija
in
informiranje
Skupinam ponujamo tudi ugoden najem seminarskih prostorov in predavalnic z
- prostovoljne
vso pripadajočo tehniko. Po naročilu uredimo poleg zajtrkov tudi kosilo ali
mladinske
večerjo v bližnji restavraciji. Za goste skrbi prijazen tim Mladinskega hotela, ki je
aktivnosti
na voljo za razne informacije in nasvete.
Del Mladinskega hotela Velenje je prilagojen tudi invalidom.
Preventivni skupnostni programi za mlade ‐ dnevni prostor za mlade, z vodenim
programom za mladostnike;
Efenkova 61, SI‐3320 Velenje.
Preventivni skupnostni program za mlade, na novi lokaciji Efenkova 61, združeni v
razvojnem projektu Dnevnega mladinskega centra INKUBUS, od leta 2003
periodično podprtem na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, kot
DRUŽBA
socialno‐ preventivni program za dnevne in prostočasne dejavnosti z dodatnimi
- socialna
aktivnostnimi programi, ki so vezani na ulično delo na različnih lokacijah po
vključenost
Velenju (projekt POLETJE NA KOTALKALIŠČU je pilotski projekt ŠRZ Rdeče dvorane
neorganizirane
Velenje, Športne zveze Velenje in Mestne občine Velenje in je model dobrega
mladine,
sodelovanja lokalnih organizacij, ki poteka v sklopu dodatne ponudbe
- zdravje in dobro
počutje mladine, prostočasnih aktivnosti v času poletnih počitnic, ki jih izvaja Mladinski (dnevni)
- participacija
in center Velenje in ZPM, projekt Ulična košarka, projekt Prostovoljci MC, …).
informiranje,
V želji po še boljši strokovni obravnavi se bomo povezovali s strokovnim osebjem
- boljše
Centra za socialno delo Velenje, z namenom ustanovitve svetovalnih enot za
poznavanje
načrtovanje in organiziranje podpore mladim.
mladine,
- prostovoljne
mladinske
aktivnosti,
- mednarodno
mladinsko delo in
medkulturno
učenje mladih.

RAZVOJ IN VIZIJA:
Razvojno priložnost Zavoda so v dvigu kakovosti na lokalni ravni ter v vzpostavitvi regionalnega in
mednarodnega centra neformalnih učenj in inter‐medijskih dejavnosti, v katerem bomo mlade iz mesta
Velenje in njegove bližnje okolice spodbujali k kvalitetnem in aktivnem načinu preživljanja prostega časa,
ter jim nudili mentorsko in strokovno pomoč ter spremljavo v obliki strokovnih svetovalnih enot za
načrtovanje in organiziranje podpore mladim.

PROJEKTI V PARTNERSTVIH IN PROJEKTI POSEBNEGA POMENA
Nekateri programi bodo izvajani v partnerstvu, to lahko pomeni, da bo Mladinski center Velenje pristopal
kot izvajalec samo določenega dela programa. V teh primerih je zavod ponavadi povabljen k sodelovanju.
Odločitev, ali se takšnim projektom odzovemo ali ne, bo v letu 2011 posebej obravnavana na programskih
sestankih zavoda. Dejstvo je, da je povabil k sodelovanju vedno več, zasedenost z lastnimi produkcijami
pa je relativno zelo visoka. Izhodiščni pogoj za pristop k partnerstvu bo v letu 2011 visoka programska
sorodnost na ravni skupnih ugotovljenih potreb in namena in v skladu s prioritetami, ki jih zahteva
področna zakonodaja. Če te ravni na strani Mladinskega centra Velenje ne bodo prepoznane, potem
pristop k partnerstvu ne bo upravičen. Projekti so financirani s strani področnih Ministrstev.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

Javni zavod Mladinski center Velenje, kultura in izobraževanje, se kot protagonist razvoja mladinskega
dela v Velenju, skupaj z Mladinskim svetom Velenje in Šolskim centrom Velenje aktivno vključuje v
operacije, ki se izvajajo v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007‐2013,
Evropskega socialnega sklada (OP ESS) in so v skladu s prioritetami razvoja človeških virov in
vseživljenjskega učenja, s prednostno usmeritvijo: »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema
izobraževanja in usposabljanja«.
Po priporočilih EU konvencij, tovrstni projekti in modeli povezovanja postavljajo temelje dela z mladimi v
regionalnem okolju, saj so vsebine in programi prilagojeni za potrebe specifičnega regionalno‐ lokalnega
okolja, so namenjeni celovitejši strokovni in skupnostni obravnavi mladih, potencirajo razvoj družbe kot
celote, kar bo pripomoglo k višanju socialnega kapitala mladih.
Skupna vrednost sredstev, ki so jih velenjske organizacije pridobile iz strani OP ESS za obdobje 2009‐2012,
bo namenjena predvsem strokovnjakom na področju mladinskega dela in mladinskim delavcem, za razvoj
ustreznih modelov socialnih, državljanskih in kulturnih kompetenc, ki v skladu s filantriopskimi načeli
bivanja mladega človeka temeljijo na medgeneracijskem povezovanju in prenosu praktičnih znanj na

mlade, prostovoljce in mentorje, z razvojem neformalnih in formalnih znanj, ki bodo sistemsko uvedena v
kurikulume osnovnih in srednjih šol in bodo dopolnjevala nabor praktičnih znanj na fakultetah.

Aktivnosti potekajo skupaj s Šolskim centrom Velenje v mreži za razvoj Medkulturnega dialoga in
razumevanja drugih kultur v projektu »Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga«, Mladinskega centra
Dravinjske doline iz Slovenskih Konjic in mreža za Razvijanje socialnega kapitala mladih v projektu
»Omrežen.si & Omrežena.si«, Društva mladinski ceh.

Mladinski svet Velenje, Mladinski center Velenje s Šolskim centrom Velenje je partner projektom
mreže za Razvoj raziskovalne kulture mladih, Evropskega kulturnega tehnološkega centra Maribor v
projektu »Sm'ris«.
Mladinski svet Velenje dodatno sodeluje tudi v mreži Vzpostavljanje in razvoj lokalnih mladinskih
politik, Mladinskega sveta Ajdovščina, v projektu »Mladi odpiramo prostor«.
Moduli delujejo širom države, v povezovanju 79 partnerjev ‐ mladinskih centrov, mladinskih organizacij in
ostalih nevladnih organizacij, med temi tudi Slovenska znanstvena fundacija ter Inštitut Jožefa Stefana in
177 zunanjih partnerjev: občin, srednjih šol, osnovnih šol in organizacij; Centrov za socialno delo, Univerzi
v Ljubljani in Mariboru, Skupnost občin Slovenije, Zavoda RS za zaposlovanje, British Councila, Društva
Amnesty International, Informacijskega urad Sveta Evrope v RS in 15 gospodarskih družb.
Mreža MaMa v skladu s statutom nacionalnega koordinatorja, kot polnopravni člani, sodelujemo in
povratno povzemamo prioritete in program za delo z mladimi.

Izvajanje projekta INTERMEDIJA ‐ kot »projektni partner«, v sodelovanju z Javnim zavodom za mladinsko
kulturo, izobraževanje, informiranje in šport Celje in Ministrstvom za kulturo. Izvedba kot večletni
kulturni projekt v obdobju 2010‐2013.

Mreža M3C, v katero je vključena programsko poslovna enota MEDIA, Kunigunda – regionalni
multimedijski center, kot javni prostor z možnostjo dostopa do brezplačnega interneta na 6
računalniških enotah in namenskim produkcijskim studiem, izvaja programe javnih podpornih storitev
na IKT, omogoča delo multimedijskega in raziskovalnega laboratorija, kot pomoč kulturno umetniški
produkciji in post produkciji. Enota v obliki informacijskega centra, skrbi za urejanje mladinskega
spletnega portala savinjske regije – Kunigunda.org in izdaja elektronsko glasilo Info Kunigunda.

Projekt EVROPSKE KULTURNE PRESTOLNICE 2012, gre za vzpostavitev mreže s partnerskimi
organizacijami vzhodne kohezijske regije za pripravo programa Evropske prestolnice Kulture 2012. Nosilec
prijave na razpis za Evropsko prestolnico kulture je Mestna občina Maribor
Zavod MISSS, Mladinskega informativnega svetovalnega središča Slovenije
Mladinski center Velenje v tem sklopu deluje kot samostojna enota: Informativno svetovalni centri za
mlade. INFO CENTER za informiranje, svetovanje in koordiniranje izvajanja programov za mlade in se
povezuje z ostalimi informativno svetovalnimi centri.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

Preventivni programi za mlade Slovenije ‐ PPMS predstavlja delovno koordinacijo socialno‐ preventivnih
programov za mlade, ki delujejo v sklopu strokovnega odbora društva SPM‐ Društvo za razvoj
skupnostnih programov za mlade, ki ima podeljen status društva v javnem interesu, z namenom
organiziranja skupnih izobraževanj, aktivnosti in promocije. V koordinacijo PPMS je vključenih petnajst
programov organizacijskih enot Centrov za socialno delo, dnevnih programov mladinskih centrov ter
Četrtnih mladinskih centrov iz Ljubljane, Škofje Loke, Medvod, Tržiča, Kranja in velenjski Mladinski
center. Koordinacijski program je vključen v nacionalno shemo programov javnih del kot razvojni

program na področju socialno‐varstvenih storitev in se bo dve leti istočasno izvajal v treh regijskih
enotah.
Zavod RiSI – zavod za reševanje problematike na področju revščine in socialne izključenosti. Mladinski
center Velenje se kot soustanovitelj aktivno vključuje v delovno področje nacionalne socialne politike
kot del širše evropske mreže EAPN. Zavod RiSI je v l. 2010 (evropskem letu revščine in socialne
izključenosti), postal polno pravni člen EAPN (EuropeAN anti poverty network), ki združuje nacionalne
organizacije s področja celotne Evropske unije. Kot deležniki smo zadolženi za vodenje in koordinacijo
upravnih postopkov v statuarnem in aplikativnem postopku pravne formalizacije. Deležne organizacije:
Ministrstvo za javno upravo
CNVOS ‐ Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij se projektno
povezuje z Mladinskim centrom v projektu ESS OP, skupaj z Inštitutom IPAK in ostalih dveh
mednarodnih projektih z JV Evropo (INTRREG; CEI), t.j. čezmejno sodelovanje z namenom krepitve
razvoja, povezovanja in sodelovanja nevladnih organizacij v Sloveniji in Evropi.

PROGRAMI PO SKLOPIH IN NOSILCI GLEDE NA PREDNOSTNA PROGRAMSKA PODROČJA ZA DELO Z
MLADIMI V LOKALNI SKUPNOSTI

NASLOV PROJEKTA

PROMOCIJA PROGRAMOV MLADI V AKCIJI

ČAS, OBDOBJE

kontinuirano skozi vse leto

VODJA

Janez Slivar, Metka Rupreht, Mitja Gregorič, Ira Preininger

SODELAVCI

zaposleni v Mladinskem centru Velenje, zunanji sodelavci

OPIS:
Nacionalna agencija MOVIT vodi številne programe – povezovanja mladih v evropskem prostoru. Z
uveljavitvijo nove finančne perspektive EU sovpada tudi nov spremenjen program. Spremembe na tem
področju je strokovno spremljala Melita Kovač, ki se tudi redno udeležuje spremljevalnih srečanj. Melita
je trenutno (do poletja) na porodniškem dopustu, nadomeščajo jo sodelavci.
NAMEN:
Projekt je namenjen predvsem promociji in širjenju programov v medijih in predstavitvi širši javnosti ‐
tako mladim kot ostalim.
CILJI:
-

Ohranjanje stika z dogajanji in programi na tem področju,

-

strokovna kompetentnost za prihodnje razvojne programe zavoda in širjenje izobraževalnih
dejavnosti,

-

odlična informiranost regionalnega okolja o teh vsebinah (strokovne javnosti, politične
javnosti, uporabniki, ...),

-

črpanje sredstev, ki so na voljo (prijave in izpeljave projektov).

AKTIVNOST

MERILO

Promocija programov.

Število izvedenih seminarjev in izobraževanj za
interno in eksterno javnost.

Udeležba
na
dogodkih,
seminarjih Udeležba na seminarjih.
izobraževanjih programov Mladi v akciji.
RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA:
Program ima perspektive v okviru nove infrastrukture, prenočišč in kot rezidenčna dejavnost zavoda.
Izboljšanje kvalitete življenja mladine, saj lahko na programe prijavljajo projekte, za katere se sami
odločijo in si s tem, ter seveda izvedbo pridobivajo pomembne izkušnje. Izkoriščanje možnosti
izobraževalnih mobilnosti (EVS, izmenjave). Zaposlitveni potenciali.

PROJEKT
VODJA
DEJAVNOS
T (opis)

NAMEN
CILJI
POSEBNOS
TI
SODELAVC
I
IZVEDBA:

MLADINSKA IZMENJAVA 2012
Metka Rupreht, Janez Slivar, zaposleni MC Velenje
Na podlagi zelo uspešne in kvalitetno izpeljane mladinske izmenjave WMFCE, smo v
lanskem letu poskušali s prijavo njenega nadaljevanja, vendar s projektom na MvA nismo
uspeli.
Predvidoma v maju 2012 bomo na MvA prijavili multilateralno mladinsko izmenjavo, ki bi
jo ob ugodni odločitvi na MvA organizirali in gostili v Mladinskem hotelu.
Nadaljevanje prakse kvalitetnih mladinskih izmenjav.
Pridobitev partnerjev, uspešna prijava na MvA, kvalitetna priprava in izpeljava izmenjave,
končni izdelki.
Mednarodna izmenjava,
Zaposleni MC Velenje in zunanji sodelavci, prostovoljci.

AKTIVNOSTI
Prijava projekta na MvA (rok 1. maj)
Priprava aktivnosti

Izvedba

STROŠKI
DODATNO
MERILO
USPEŠNOSTI
PRIČAKOVANJA
(USPEŠNOSTI)

NASLOV PROJEKTA
ČAS, OBDOBJE

IZVEDBA (KDO)
Metka Rupreht, Janez Slivar

POTREBE
Korektni obrazci.

Metka Rupreht, Janez Slivar, Razdelanje delavnic
Marko Pritržnik,
+ glavna delavnica,
logistika, časovnica.
Metka Rupreht, Janez Slivar, Tehnična podpora
Marko Pritržnik, sodelavci
MC,
logistika,
nastanite, prehrana.
Odvisno od sofinanciranja in konkretne aktivnosti.
/
Uspešna prijava projekta, izvedba (anketa participantov).
Korektna izvedba

EVS – EVROPSKA PROSTOVOLJNA SLUŽBA
1. februar – prijava, poletje‐december 2012 (izvedba)

VODJA

Janez Slivar, Metka Rupreht

SODELAVCI

Dimitrij Amon, Mitja Gregorič , Jasmina Imširović ...

OPIS:
v okviru Nacionalne agencije MOVIT poteka tudi program Evropske prostovoljne službe. Program
spodbuja mobilnost znotraj in preko meja EU, neformalno učenje in medkulturni dialog, ter vključevanje
vseh mladih ne glede na njihovo izobrazbo, družbeno in kulturno ozadje.
V začetku leta 2012 sta se od nas poslovila še zadnja dva EVS prostovoljca z zadnjega »prijavljenega

paketa«. Na prvi rok v 2012 smo prijavili nov projekt, ki vključuje gostovanje šestih EVS prostovoljcev pri
nas. Trenutno čakamo na rezultate in pripravljamo natančen program aktivnosti prostovoljcev.
V letu 2012 se bomo prav tako nadalje trudili, da bi v EVS službo vključili kakšnega mladega iz lokalnega
okolja (opazili smo, da je velika težava neodzivnost organizacij, ki najprej celo objavljajo potrebe in
zainteresiranost za prostovoljce ...). S tem namenom bomo k predstavitvi EVS službe povabili tudi bivše
EVS prostovoljce (EVS ‐ delopisno predavanje: AMSTERDAM – 29.3.2012, eMCe plac).
NAMEN:
Vključevanje tujih mladih evropskih državljanov v lokalno okolje z namenom, da se tukaj kaj naučijo,
spoznajo organizacijo, druge kulture in ljudi.
CILJI:
-

Neformalno učenje in izobraževanje za mlade,

-

aktivna participacija mladih v sklopu Evropske unije,

-

predstavitev programa MVA,

-

navezovanje novih stikov,

-

izmenjava izkušenj,

-

uvajanje prostovoljca v novo kulturo in okolje ter spoznavanje z novim,

-

osebnostni razvoj,

-

širitev obzorij preko EVS službe (nabiranje izkušenj na različnih področjih dela).

AKTIVNOST

IZVEDBA

POTREBE

Izpeljava programa.

Skozi vso leto poteka komuniciranje Multimedijska podpora,
na evropski ravni z različnimi človeški
viri,
pisarniški
organizacijami, prijava projekta.
material,
nastanitev
s
prehrano, …

RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA:
Izvajanje neformalnega in medkulturnega izobraževanja na podlagi delavnic in medkulturnih aktivnosti,
kontinuiranost EVS službe v Velenju, promocija EVS z namenom, da tudi naša organizacija pošilja
prostovoljce v tujino.

PROJEKT/NALOGA:

Šahovski vikend – Chess weekend

DATUM (izvedbe, trajanja...)

3.‐ 5.2.2012

NOSILEC/VODJA:

Oktay Kara

SODELAVCI:

Jasmina Imširovič, zaposleni MC, ekipa eMCe plac‐a,

KRMC.
PROGRAM/CIKEL (ESS, PROSTOVLJCI MC,
POPOLDANSKI MC, KONCERTNI CIKL,
GALERIJA, …):

EVS projekt

MERILO (št. obiskovalcev, …):

Vsaj 10 udeležencev, korektna izpeljava.

OPIS projekta:
Šahovski vikend je zabavno – izobraževalni projekt, ki ga v sklopu EVS programa pripravlja EVS
prostovoljec Oktay Kara, šahovski mojster iz Turčije.
Cilj projekta je promocija miselne igre – šaha, druženje mladih, izmenjava izkušenj in možnost širjenja
socialne mreže.
K sodelovanju so vabljeni vsi mladi od 18. do 25. leta iz različnih delov Slovenije, ki se jim šah zdi
zanimiv, ki bi se radi naučili igranja šaha oz. nadgradili svoje znanje s tega področja. Celoten projekt bo
potekal v angleščini.
Udeleženci bodo v času trajanja projekta nastanjen oz. se bodo nahajali v Mladinskem hotelu Velenje,
Mladinskem centru Velenje ter Multimedijskem centru Kunigunda.

NASLOV PROJEKTA

UDELEŽEVANJE V PROGRAMIH TUJIH PARTNERJEV

ČAS, OBDOBJE

januar – december 2012

VODJA

Mitja Gregorič, Janez Slivar

SODELAVCI

zaposleni MC Velenje

OPIS:
Z dejavnostjo bomo s pomočjo partnerstev pripomogli k večji mobilnosti družbe (SAŠA regija).
NAMEN:
Aktivno vključevanje mladih z območja SAŠA regije v akcije Nacionalne agencije programa Mladi v akciji, ki jih
pripravljajo organizacije‐partnerice v tujini. Vključevanje in priključevanje tudi k ostalim projektom, pri
katerih se zazna kvaliteta in interes med lokalnimi mladimi.

CILJI:
Ohranjanje stika z dogajanji in programi na tem področju,
odlična informiranost regionalnega okolja (strokovnih javnosti, političnih javnosti, uporabnikov) s pomočjo
info pisarne Mladinskega centra in vseh strokovnih zaposlenih in s pomočjo udeležencev v programih,
povezovanje udeležencev v akcije Mladinskega centra Velenje.
AKTIVNOST

MERILO

Program Mladi v akciji; MOVIT NA MLADINA.

Prijavljene partnerske organizacije.

Pošiljanje skupin na izobraževanja.

Število udeležencev.

Vzdrževanje stikov in vzpostavljanje novih stikov z organizatorji
YOUTH IN ACTION izobraževanj.

Število novih partnerjev.

RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA:
Ohranjanje evropskih navezav in nadaljnje projektno povezovanje organizacij.

NASLOV PROJEKTA

Udeležba na eni mednarodni mladinski izmenjavi

ČAS, OBDOBJE

Priključitev k projektu kot partner – prva polovica 2012, skupna
izpeljava v in aktivna participacija v času izvedbe projekta.

VODJA

Janez Slivar, Metka Rupreht, Ira Preininger

SODELAVCI

zaposleni v MC Velenje, prostovoljci MC Velenje (udeleženci)

OPIS:
Program Mladi v akciji (MvA) je evropski mladinski program, skozi katerega si mladi pridobivajo
neformalne izkušnje in se tudi neformalno učijo. V skladu z evropskimi smernicami spodbujajo in
podpirajo mladinske projekte, ki jih pod mentorstvom vodijo mladi. V letu 2012 se imamo namen
udeležili mladinske izmenjave v tujini. S tem bi mladim, udeležencem izmenjave omogočili novo, zanimivo
izkušnjo.
Ves čas spremljamo aktivnosti morebitnih partnerjev, z namenom, da se priključimo k projektu, ki bi bil
zanimiv za naše mlade in se izmenjave udeležimo, ter aktivno prispevamo k kvaliteti projekta.
NAMEN:
Je predvsem združiti mlade v evropski govorici, medsebojno sodelovanje in izmenjava izkušenj,
sprejemanje drugačnosti in drugačnih tradicij, ter krepiti partnerstvo z državami Evropske unije, vse v
duhu razumevanja in tolerance drugačnosti.
CILJI:

-

Neformalno učenje in izobraževanje,

-

krepitev skupne evropske zavesti na podlagi evropskega državljanstva,

-

aktivna participacija mladih,

-

spodbujanje aktivnega državljanstva pri mladih,

-

odkrivanje novih dimenzij (delavnice, okolje, sodelovanje z drugimi udeleženci),

-

pridobivanje izkušenj in posredovanje le‐teh naprej.

AKTIVNOST

IZVEDBA

POTREBE

Vzpostavitev komunikacije z Komunikacija po elektronski Čas
partnerjem
(gostiteljska pošti,
pošiljanje
organizacija), priključitev k dokumentacije in informacij.
projektu.
Izmenjava
v
duhu Predhodni obisk (če bo tako Letalske vozovnice, komunikacija.
medkulturnega
dialoga
z načrtovano), udeležba na
aktivno participacijo mladih
izmenjavi
(udeleženci
in
vodja).
RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA:
Spoznavanje partnerskih organizacij in tvorjenje povezav, ter povezovanje in mreženje v skupnem
evropskem prostoru, širjenje obzorij z novimi vsebinami. Cilj je dobra predstavitev Mladinskega centra
Velenje in aktivnosti, predstavitev geografske regije z namenom bodočega sodelovanja (predvsem preko
programov MvA – izmenjave, EVS).

TEHNIČNO USPOSABLJANJE (NOVIH) KADROV
PROJEKT

Usposabljanje, izobraževanje o (digitalnem) oblikovanju zvoka

VODJA
TRAJANJE
DEJAVNOST
(opis)
NAMEN
CILJI

Aleksander Saša Misja
Skozi vse leto
Usposabljanje zaposlenih o digitalnem oblikovanju zvoka, o delu s tehniko, tehničnih
rešitvah.
Spoznavanje in uporaba digitalnih tehnologij pri izvedbi javnih prireditev, koncertov.
Možnosti samostojnega dela pri produkcijsko zahtevnejših projektih.

SODELAVCI

Danijel Bauman, ekipa eMCe plac‐a.

IZVEDBA:EMCE plac, Mc Velenje
STROŠKI
DODATNO
MERILO
USPEŠNOSTI
PRIČAKOVANJA

Honorar za mentorja.
Prenočišče, topel obrok.
Uspešna izvedba, število udeležencev (možnost priključitve zunanjih sodelavcev,
mladih, ki jih delo s tonsko tehniko zanima.
Uspešno izvedeno usposabljanje s 5 udeleženci.

(USPEŠNOSTI)
RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA:
Možnosti samostojnega dela pri produkcijsko zahtevnejših projektih za
dejavnostih MC Velenje, morebitne zaposlitve na tem področju.

participante, pomoč pri

MLADINSKA AMBASADA MEDKULTURNEGA DIALOGA VELENJE
Javni zavod Mladinski center Velenje, kultura in izobraževanje, se je kot protagonist razvoja mladinskega
dela v Velenju, skupaj s Mladinskim svetom Velenje in narodnostnimi društvi; romskim društvom Romano
vozo Velenje, Bošnjaškim mladinskim kulturnim društvom Velenje, srbskim društvom dr. Mladen
Stojanović in kulturnim društvom Medžimurje Velenje, v letu 2012 zavezal k sodelovanju v obliki
medsebojne kadrovske in tehnične podpore, v okviru aktivnosti na področju razvoja projekta
»MLADINSKA AMBASADA MEDKULTURNEGA DIALOGA VELENJE«, kot skupnega razvojnega projekta
organizacij, ki se bo manifestiral v obliki lokalnega oz. regionalnega mladinskega prostora‐ »MLADINSKE
AMBASADE«, kot javnega funkcionalnega prostora organizacij, v namen svetovanja in podpore v obliki
multi disciplinarne obravnave družbe. Naša želja je, da naše zavedanje o družbenih spremembah,
nadgradimo v dejanja in tako ustvarimo našim zanamcem »enkraten« medkulturen, družbeno aktiven
prostor, ki bo služi kot poslanski prostor , kjer bomo skupaj s prostovoljci – ambasadorji medkulturnega
dialoga, to polje bivanjske različnosti v družbi enakih nadgradili in ga trajno simbolizirali kot svetovljansko
dejanje, ki se bo ob ideji po povezovanju realiziral v skupnostni projekt več generacij. Mladim in
organizacijam bomo tako zagotovi dodatno storitveno podporo na področju socialno‐preventivnih in
neformalno‐ izobraževalnih programov in hkrati povišali standarde splošno družbenega in kulturnega
udejstvovanja v skupnosti.

NASLOV PROJEKTA

EVROPSKI MLADINSKI IZOBRAŽEVALNI CENTER – MLADINSKI UČNI CENTER

VODJA

Marko Pritržnik

SODELAVCI

Janez Slivar, Dimtirij Amon, Mitja Gregorič

OPIS:
Sodelovanje MC Velenje v evropski mreži mladinskih centrov, ki želijo v partnerstvu s Svetom Evrope širiti
njegove vrednote in poslanstva – človekove pravice, demokracija, participacija, enakost.
NAMEN:
Znotraj evropske mreže izobraževalnih centrov (ENYC) v Velenju vzpostaviti trajnosten model
izobraževalnega središča za neformalno učenje.
CILJI:
-

Vzpostaviti skupino mentorjev,

-

vzpostaviti strukturo izobraževalnega središča za neformalno učenje,

-

oblikovati lastna učna gradiva in module,

-

oblikovati celovit izobraževalni produkt pod enotno blagovno znamko Mladinski center Velenje,

-

vključiti ciljne skupine v izobraževalni proces.

IZVEDBA:
-

Zaposleni znotraj javnega zavoda Mladinski center Velenje se bodo udeležili izobraževanj za
pridobitev naziva mentor,

-

vzpostavljeno bo društvo mentorjev in center za neformalna izobraževanja,

-

spisana bodo gradiva za udeležence seminarjev,

-

oblikovan bo komunikacijski načrt,

-

znotraj ENYC bo podana pobuda za izvedbe izobraževanj v Velenju (z realizacijo izobraževanja v
letu 2012).

AKTIVNOSTI

MERILO

Napotitve na seminar.

Število mentorjev.

Oblikovanje učnih gradiv.

Število pripravljenih modulov.

Priprava komunikacijskega načrta.

Anketa o poznavanju strukture.

Prijava izobraževanj naravni ENYC

Število prijavljenih seminarjev na mednarodni ravni.

RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA:
Nove zaposlitve, večje število obiskovalcev v Velenju, več nočitev, večji finančni priliv.

NASLOV PROJEKTA

IZVAJANJE STRATEGIJA ZA MLADE MOV – Mladi v koraku s časom

ČAS, OBDOBJE

Permanentno do leta 2015

VODJA

Dimitrij Amon

SODELAVCI

Marko Pritržnik, zaposleni v MC Velenje

OPIS:
Mladinski center Velenje in Mladinski svet Velenje sta bila v l. 2010 pozvana s strani MOV, da pripravita
strategijo za mlade za obdobje 5 let za MOV. V fazi priprav so bila izvedena anketiranja, ki so služila za
primerjalno vrednost v nadaljnjih raziskavah. MC Velenje in MSV sta skupaj z izkušenimi trenerji na
področju mladinskega dela izvedla tri delavnice za specifične ciljne skupine mladih. V aktivnosti je bilo
vključena osnovnošolska mladina (9 razred), organizirana in neorganizirana mladina (srednješolci in
študentska populacija). Podatki, ki so bili zbrani s strani anketirancev, plenarnega srečanja in iz že
obstoječih dokumentov, bodo v naslednjih letih nadgrajevali in dopolnjevani. Strategija je bila sprejeta za
dobo 5 let. Sedaj je na vrsti izvajanje prednostnih nalog Strategije.
NAMEN:

Vsakoletno dopolnjevanje strateškega dokumenta, ki bo mladim preko aktivne participacije omogočila
nadgradnjo v smislu programskih dopolnil.
CILJ:
Izdelava nadgradnje dokumenta strategije za mlade v MOV, ki bo izhodišče za evalviranje in nadalje
planiranje in izvajanje dejavnosti za mlade na lokalnem nivoju. Aktivno vključevanje mladih v projekt in s
tem njihova družbena in državljanska aktiviranost, ki jim omogoča participacijo na področju mladinskega
dela.
MC Velenje je s partnerji aktivno vključen tudi v črpanje in namensko porabo sredstev (izpeljava projektov
v okviru Strategije).
AKTIVNOSTI

POTREBE

Izvajanje projektov na področjih, ki sledijo dokumentu.

Človeški viri.

Analiza podatkov in letna dopolnitev programskega Analiza anket in dokumentov za mlade v
dokumenta.
MOV.
RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA:
Ker bo izvedena strategija edinstveni projekt na območju Slovenije, je lahko kot pilotski projekt namenjena
ostalim lokalnim skupnostim in Mladinskemu svetu Slovenije za pripravo nacionalne strategije za mlade.

IZVAJANJE INFORMIRANJA IN SVETOVANJA ZA MLADE
Živimo v svetu informacij. Mladi so pri tem še posebej občutljiva ciljna skupina, saj zahtevajo informacije,
ki jih pritegnejo, ter jim odpirajo nova obzorja in posledično porajajo nove ideje, rešitve ... V
programskem sklopu informiranje Mladinski center z različnimi metodami in tehnikami ponuja ravno to –
kvalitetne, izčrpne in zabavne informacije. Projekti potekajo kontinuirano skozi vse leto.

NASLOV PROJEKTA

CENTER INFORMACIJ ‐ koordinacija INFO točk

ČAS, OBDOBJE

Projekti potekajo kontinuirano skozi vse leto.

VODJA

Janez Slivar, Jasmina Imširović

POSEBNOST:
CENTER INFORMACIJ‐ INFO MC zajema več področij informiranja mladih, ki se izvajajo v skladu s
temeljnimi načeli Evropske listine o informiranju in svetovanju za mlade.
V sklopu INFO MC izvajamo projekte:
-

Informativna pisarna‐ INFO TOČKE CIPS‐ Center za informiranje in poklicno sodelovanje
(Zavoda RS za zaposlovanje),

-

Internet točka v MC Velenje,

-

INFO KUNIGUNDA,

-

Info bicik'l.

OPIS:
Redno in ažurno informiranje in obveščanje o vseh aktivnostih MC Velenje na naših točkah v mestu.
S plakatnimi in drugimi medijskimi akcijami bomo mlade in zainteresirano javnost obveščali o naših
dogodkih.
NAMEN:
Kvalitetno in ažurno informiranje mladih o mladinskih aktivnostih in projektih v Velenju in širše.
CILJI:
-

Transparentno delovanje Mladinskega centra Velenje,

-

kreiranje in ustvarjanje kvalitetnih informacij,

-

pomoč mladostnikom pri informiranju.

AKTIVNOSTI

MERILO

Vzpostavljanje info točk po mestu.

Število info točk // tedensko urejanje info točk.

Vzpostavitev e‐točk.

Število na novo vzpostavljenih e točk z vsebino MC Velenje.

RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA:
Elektronsko obveščanje v samem središču mesta, vzpostavitev e‐tabel in delovanje in razvoj projekta
na lokalno‐ regijski prostor.

NASLOV PROJEKTA

INFORMATIVNA PISARNA INFO TOČKE CIPS‐ CENTER ZA INFORMIRANJE IN

POKLICNO SODELOVANJE (ZAVODA RS ZA ZAPOSLOVANJE)
VODJA

Janez Slivar

SODELAVCI

Mitja Gregorič, Jasmina Imširović

OPIS:
Informiranje uporabnikov o programih oz. možnostih izobraževanja, usposabljanja, poklicih, trgu dela,
kar posameznik potrebuje pri iskanju zaposlitve in načrtovanju svoje kariere. Hkrati gre tudi za pomoč
mladim pri nadaljnjem vključevanju v družbo.
NAMEN:
Podajanje strokovnih in kvalitetnih ter točnih informacij mladim in tudi staršem.
CILJI:
-

Kakovost informacij,

-

strokovnost informacij,

-

obveščanje javnosti o omenjenih programih in naših storitvah.

AKTIVNOSTI

IZVEDBA

POTREBE

Podajanje informacij iz pisarne Tedensko obveščanje o novih delovnih Ažuriran info pano,
in na infontočki v Mladinskem mestih preko info panojev in preko obveščeni človeški viri.
centru.
delavcev v pisarni.
RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA:
Pospeševanje informiranja uporabnikov.

PROJEKT
VODJA
DEJAVNOS
T (opis)

NAMEN
CILJI

POSEBNO
STI
SODELAVC

INFO KUNIGUNDA
Tina Felicijan
V letu 2012 bomo nadaljevali z elektronskim časopisom INFO Kunigunda, saj v Mladinskem
centru Velenje želimo še naprej krepiti blagovno znamko Kunigunda. Ker se zavedamo
pomena informiranja in sporočanja, bomo projekt prestrukturirali in nadgradili v tehnološki
informacijski smeri. V časopisu bomo še naprej odpirali različne teme, obveščali mlade in širšo
javnost o dogodkih v MC Velenju in širše. Prva INFO Kunigunda bo izšla v aprilu 2012, v maju
2012 bo posvečena festivalu DMK, ter izhajala vsak drugi mesec, posebna izdaja ob festivalu
Kunigunda.
Informiranje in obveščanje ciljnih javnosti o našem aktivnem delu, o priložnostih ter ostalih
zanimivostih širše regije, kvalitetno mladinsko čtivo.
- Kakovost informacij skozi redne rubrike,
- odpiranje novih tem,
- promocija mladinskih vrednot,
- utrjevanje blagovne znamke Kunigunda,
- povezovanje mladinskih struktur,
- širjenje načina razmišljanja med mladimi,
- morebitno medijsko trženje.
Izdaje v papirnati (festival Kunigunda in DMK) in elektronski obliki.
Zaposleni MC Velenje in zunaji sodelavci, prostovoljci.

I
IZVEDBA:
AKTIVNOSTI
Pridobivanje ljudi, da napišejo prispevke.

IZVEDBA (KDO)
Tina Felicijan

POTREBE
Kontakti.

Pisanje prispevkov

Tina Felicijan in sodelavci

Motivacija.

Zbiranje prispevkov, urejanje, lektoriranje, Tina Felicijan
oblikovanje in prelom strani.

Tehnična
MC.

podpora

STROŠKI
Novinarsko delo, oblikovanje, tisk, pošiljanje.
DODATNO
/
Število izdaj
MERILO
USPEŠNOSTI
Ena izvajana dva meseca, posebna izdaja za festival Kunigunda in DMK (možno tudi
PRIČAKOVANJA
(USPEŠNOSTI)
še kakšna).
RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA:
Nadgradnja časopisa in vpis glasila v razvid medijev in razvoj medija do stopnje elektronskega časopisa. 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. Ambicije pa imamo časopis nadgraditi tudi na območje
SAŠA regije in k sodelovanju povabiti mlade dopisnike iz širše regije.
AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO IN SOUDELEŽBA MLADINE
Mladinski center Velenje bo ob izbranih tematskih dnevih pripravil aktivnosti z namenom opozoriti
javnost na problematiko. Posledično bomo skušali vplivati na javno mnenje in s tem sooblikovati lokalni
prostor. Poleg tega bomo tematske dneve v večji meri vključevali v ostale dogodke kot je npr. Arena
mladih.

NASLOV PROJEKTA

PROSTOVOLJCI V AKCIJI‐ URBANE AKCIJE

ČAS, OBDOBJE

kontinuirano skozi vse leto

VODJA

Ira Preininger, Janez Slivar

SODELAVCI

Metka Rupreht, Dimitrij Amon, Jasmina Imširović, Mitja Gregorič, Mitja Švener,
prostovoljci Mladinskega centra Velenje, Gorana Vuković (društvo ZPM Edvard
Kardelj), dijaška sekcija Šaleškega študentskega kluba.

POSEBNOST

Aktivnosti in povezavanje vsebin,
vključevanje in prehod med prostovoljci in uporabniki,
vključitev EVS prostovoljcev,
generiranje idej za nove projekte.

OPIS:
Mednarodni dnevi so primerni za promocijo vrednot v družbi, zato bomo s celostnim dnevnim ali
večdnevnim dogodkom združili sile in ga organizirali skupaj, ob ostalih dneh pa bomo na problem le
opozorili javnost.
DAN ŽENA, MATERINSKI DAN, MEDNARODNI DAN BOJA PROTI RASNI DISKRIMINACIJI, MEDNARODNI
DAN MLADIH, MEDNARODNI DAN BOJA PROTI REVŠČINI, MEDNARODNI DAN STRPNOSTI, MEDNARODNI
DAN BOJA PROTI AIDS‐U …
NAMEN:
Aktivno opozarjanje na strpnost, tolerantnost in opominjanje na boljše in kakovostnejše življenje.
CILJ:
-

Posredno spodbujanje evropske mobilnosti mladih, temelječe na enakosti in strpnosti,
spodbujanje strpnosti v lokalnem okolju,
krepitev skupnega evropskega državljanstva brez diskriminacije na podlagi izražanja strpnosti,
produkcija kratkega dokumentarnega filma in medijska akcija,
ohranjanje stika z dogajanji in programi na tem področju,
socialni stik,
aktivna participacija mladih z namenom izvajanja novih projektov in dvigu kvalitete utečenim
projektom.

AKTIVNOSTI
Povezovanje
organizacij.

IZVEDBA

POTREBE

različnih Kontinuirano skozi celotno leto v Multimedijska podpora, človeški
povezovanju
z
različnimi viri, fotokopiranje, pisarniški
organizacijami.
material.

Promocija dogodkov in Medijske objave (4 lokalni mediji, 1
medijska akcija.
nacionalni medij, 1 regionalni medij).
Preventivno informiranje Izvedba je predvidena na sam
in obveščanje mladih in mednarodni dan v sodelovanju z
širšega
lokalnega
in različnimi organizacijami in s čim
RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA:
Program ima perspektivo v okviru povezovanja in nadaljnjega projektnega dela ter razširitev projekta
skozi leto. Vključevanje organizacij SAŠA regije.
SODELOVANJE PARTNERJEV:
Mladinski center Velenje je soustanovitelj mreže organizacij Zavoda RiSI na področju revščine in socialne
izključenosti.

NASLOV PROJEKTA

MEDNARODNI DAN BOJA PROTI REVŠČINI

OPIS:
Dan boja proti revščini se je izkazal za projekt, ki ga prostovoljci z veseljem izvajajo, saj krepijo svoj socialni čut.

Akcija bo potekala cel mesec december, v katerem se zbira nepokvarljiva hrana in pa tudi higienski izdelki.
NAMEN:
Pomagati socialno ogroženim družinam. S tem se krepijo socialne vezi, pa tudi medsebojni odnosi, obenem pa
se prostovoljci učijo, kako je živeti v svetu, ki je krut in realen. Akcija poteka celoten mesec, prostovoljci jo
zasnujejo in izvedejo sami, s strani MC Velenje bodo dobili logistično in informacijsko pomoč. Ob samem
zbiranju pa poteka tudi osveščanje preko medijev in pa z letaki.
CILJ:
- Pomoč socialno ogroženim družinam,
- informiranost regionalnega okolja o teh vsebinah,
- osveščanje javnosti,
- socialni stik.
AKTIVNOSTI
IZVEDBA

POTREBE

Organiziran
dogodek
s
končno
novinarsko
konferenco in z dodatnimi
medijskimi objavami.

Multimedijska podpora, človeški viri,
prostor za izvedbo in skladiščenje
dobrin, računalniška podpora, pisarniški
material.

NASLOV PROJEKTA

Projekt bo predvidoma potekal v
decembru, zajeti bomo poskušali
čimveč lokalnega prebivalstva in
regionalno širiti glas o dobrodelni
pomoči.

1. DECEMBER ‐ MEDNARODNI DAN BOJA PROTI AIDS‐U

OPIS:
Mednarodni dan boja proti AIDS‐U je dan, ki ga poznajo po vsem svetu. V Mladinskem centru Velenje se
zavedamo pomena tega dne, zato bomo organizirali civilno‐družbeno akcijo – opozarjanje na pandemijo
in ozaveščanje z brošurami in ostalim materialom.
Brezplačno bomo v Velenju ponudili testiranje prisotnosti nalezljivih spolnih bolezni (v letu 2011 smo bili z
obiskom pozitivno presenečeni).
NAMEN:
Z urbano akcijo v središču mesta bomo organizirali manjše dogodke, ki bodo spodbujali k preventivnemu
odnosu posameznika in pripomogli k boljši obveščenosti o nevarnosti bolezni.
CILJ:
-

Osveščanje lokalnega prebivalstva o nevarnosti bolezni preko manjših dogodkov,
vključevanje mladih in ostale javnosti v ozaveščanje,
večja stopnja zavedanja in boljše preventivno ravnanje zoper bolezen.

AKTIVNOSTI

IZVEDBA

POTREBE

Preventivno informiranje in
obveščanje mladih in širšega
lokalnega ter regionalnega
prebivalstva.

Izvedba je predvidena na sam Stojnice,
dovoljenja,
multimedijska
mednarodni dan v sodelovanju z podpora, računalniška podpora, človeški
različnimi organizacijami in čim večjim viri.
številom mladih.

SOCIALNA VKLJUČENOST NEORGANIZIRANE MLADINE
Program POPOLDANSKEGA MLADINSKEGA CENTRA
PREDSTAVITEV PROGRAMA:
Program DNEVNEGA MLADINSKEGA CENTRA poteka od maja 2001 in se zaradi boljše in celovitejše
strokovne obravnave mladostnikov programsko povezuje z lokalnimi in regijskimi institucijami: Centrom
za socialno delo Velenje in Celje, Šolskim centrom Velenje in Celje, Zvezo prijateljev mladine Velenje,
Zavodom RS za zaposlovanje – Urad za delo Velenje, Centrom za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti
od prepovedanih drog in je tudi član Lokalne akcijske skupine (LAS) MO Velenje, O Šoštanj in O Šmartno
ob Paki na področju preventive zasvojenosti. Vključeni smo v velenjsko Unicefovo mrežo varnih točk.
Deluje kot del rednih programskih dejavnosti MC Velenje v sklopu socialno‐preventivnih dejavnosti kot
celovit, strokovno podprt program, ki je periodično od leta 2003 potrjen pri MDDSZ pod programi
socialnega varstva in programi družine. Namenjen je celostni obravnavi mladostnika, pri čem je družina del
celote.
Javni zavod Mladinski center Velenje je v letu 2010 skupaj s partnerjema Centrom za socialno delo
Ljubljana Moste ‐ Polje in Centrom za socialno delo Kranj začel izvajati nacionalni program javnih del z
naslovom Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin v kataloškem sklopu (5) programi javnih del na
področju socialnega varstva.
Koordinacijski program, ki je bil v letu 2010 vključen v nacionalno shemo programov javnih del kot
razvojni program na področju socialno varstvenih storitev in se bo istočasno izvajal v treh regijskih
enotah, sodi v sklop dela strokovnega odbora društva SPM ‐ Društvo za razvoj skupnostnih programov za
mlade, v obliki koordinacije preventivnih programov za mlade Slovenije‐ PPMS, ki predstavljajo delovno
telo socialno‐preventivnih programov za mlade, ki deluje z namenom organiziranja skupnih izobraževanj,
aktivnosti in promocije. V koordinaciji PPMS je vključenih petnajst programov organizacijskih enot
Centrov za socialno delo, dnevnih programov mladinskih centrov ter Četrtnih mladinskih centrov iz
Ljubljane, Škofje Loke, Medvod, Tržiča, Kranja in velenjski mladinski center. Z aktivnostmi nadaljujemo
tudi v letu 2012.
PROSTORSKE MOŽNOSTI PROGRAMA ZA UPORABNIKE
Program Dnevnega mladinskega centra Velenje se izvaja na dveh delovnih enotah in kot dodatno
počitniški program na Kotalkališču Velenje.

Enota 1: Mladinski center Velenje, Efenkova 61a
Prostori Mladinskega centra Velenje so v popoldanskem času namenjeni izključno programu Dnevnega
mladinskega centra Velenje. Imamo pisarno, posebej za delavce v programu in ločen prostor za
opravljanje individualnih razgovorov, dnevni prostor za uporabnike, kuhinjo in večnamensko dvorano
(120 m2) s popolno avdio in video opremo (za skupinske dejavnosti, družabne aktivnosti, namizni tenis,
ročni nogomet, predavanja ipd.).
Enota 2: Kunigunda – regionalni multimedijski center, Prešernova 8.
V sklopu dejavnosti Mladinskega centra Velenje deluje tudi Regionalni multimedijski center Kunigunda z
možnostjo dostopa do več računalnikov, kjer dodatno izvajamo specifične delavnice na področju
informacijsko‐komunikacijskih tehnologij (IKT).
REDNA DEJAVNOST:
Kadrovsko smo v letu 2012 okrepljeni, saj smo si uspeli zagotoviti javnega delavca, ki se bo v času
odprtosti popoldanskega centra za mlade z mladimi ukvarjal, načrtoval in izvajal delavnice. V dejavnosti
popoldanskega centra za mlade se tedensko vključujejo EVS prostovoljci, ki jih v določenem času gostimo
v MC Velenje. Dnevni mladinski center je za uporabnike odprt od ponedeljka do četrtka od 14. do 20. ure
in v petek dopoldne, kjer uporabnikom nudimo:
SVETOVALNO DELO Z OTROCI, MLADOSTNIKI IN DRUŽINO
Svetovalno delo je namenjeno otrokom, mladostnikom in staršem oz. zakonitim zastopnikom, ki se na
lastno željo obrnejo na nas po pomoč, ker so se znašli v situacijsko pogojenih socialnih stiskah in težavah.
Svetovalno delo izvajamo strokovni (so)delavci Dnevnega mladinskega centra Velenje.
V okviru svetovalnega dela se izvaja tudi dopolnilna dejavnost ‐ individualna (laična) pomoč otrokom in
mladostnikom, ki jo izvajajo zaposleni, prostovoljci in zunanji sodelavci. Individualna pomoč poteka od
ponedeljka do četrtka od 14. do 20. ure in v petek dopoldne v prostorih Mladinskega centra Velenje in
Multimedijskega centra Kunigunda in dodatno po potrebi na terenu.
SKUPINSKO DELO Z MLADOSTNIKI
Dejavnost je namenjena vsem mladostnikom od 15. do 19. leta, v prvi vrsti pa mladostnikom z že
zaznanimi težavami, ki se (ali so se) dnevno vključujejo v dejavnosti Mladinskega centra Velenje. Namen
dejavnosti je, da mladostnikom omogočimo prostor in čas ter preko različnih tehnik in oblik dela s
skupino mlade spodbujamo k pogovoru o tistih vsebinah ali težavah, s katerimi se soočajo v procesu
odraščanja.
PROSTOČASNE DEJAVNOSTI (DELAVNICE)
Skupinsko preživljanje prostega časa organiziramo z namenom, da mladim ponudimo možnost aktivnega
in kreativnega preživljanja prostega časa. Prostočasne dejavnosti oz. delavnice so namenjene vsem
otrokom in mladostnikom v MO Velenje, predvsem pa tistim, ki se dnevno vključujejo v dejavnosti
Mladinskega centra, ki večino časa preživijo na ulici (t.i. »ulična mladina«), ki niso vključeni v nobeno
izmed izven‐šolskih prostočasnih dejavnosti itd. V ta namen izvajamo družabne, športne, kreativno‐
umetniške ipd. delavnice s področja avdio‐video produkcije. Delavnice potekajo skozi celo šolsko leto od
ponedeljka do četrtka (razen v terminih, namenjenim skupinskem delu) od 16. do 20. ure v prostorih

Mladinskega centra in zaradi boljše tehnične opremljenosti in po potrebi tudi v regionalnem
multimedijskem centru Kunigunda. Športna delavnica poteka v ŠRZ Rdeča dvorana Velenje in Bazenu
Velenje, ter po dogovoru z društvi (Društvo borilnih veščin Velenje, Strelska družina Mrož, Plavalni klub
Velenje ...) v njihovih prostorih. Prostočasne dejavnosti izvajajo strokovni delavci skupaj s prostovoljci. V
programu so vključeni prostovoljci v okviru obveznih izbirnih vsebin v srednjih šolah in fakultetah.
PROSTOČASNE DEJAVNOSTI V ČASU POČITNIC
Projekt POLETJE NA KOTALKALIŠČU je 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 (dnevni) center
Velenje in ZPM. Osnovni namen je mladim v Velenju ponuditi obstoječ prostor s primerno infrastrukturo,
ki bo mladim ponudil konkreten, moderen in atraktiven vsebinski program.
Program je odprtega značaja in je namenjen mladim v starosti od 13 do 21 let, t.i. osnovno‐ in
srednješolska populacija, ki želi bolje izkoristiti svoj prosti čas in preko programa pridobiti izkušnje na
socialnem, kulturnem in delovnem področju, ter s tem izboljšati svoj način življenja. Opažamo, da se v
program vključujejo predvsem mladi, ki izhajajo iz ne vzpodbudnega družinskega okolja, bodisi zaradi
slabše materialne situacije ali neurejenih medsebojnih odnosov.
Počitniške dejavnosti potekajo izven prostorov centra v popoldanskem času od ponedeljka do četrtka od
17.00 do 21.00 ure na kotalkališču v Velenju. Počitniške dejavnosti izvajamo s pogodbenimi laičnimi
delavci, javnimi delavci in prostovoljci.
V programu so vključeni prostovoljci v okviru obveznih izbirnih vsebin v srednjih šolah in fakultetah.
DODATNO:
Od leta 2005 izvajamo program‐ splošno koristno delo. Za izvajanje ukrepa so zadolženi CSD Velenje,
Vodnikova cesta 1, SI‐ 3320 Velenje, ki ga zastopa mag. Zlatka Srdoč Majer in izvajalec Javni zavod
Mladinski center Velenje v obliki pomoči pri animiranju in lažjih pomožnih del. Izvaja ga laični delavec v
navezavi s strokovnim delavcem CSD Velenje.
SPREMLJEVALNE DEJAVNOSTI
Sodelovanje po Sloveniji.
Redno izvajamo izobraževanja preko Socialne zbornice Slovenije (kjer letno verificiramo in nadalje
izvajamo programe stalnega strokovnega usposabljanja). Aktivno sodelujemo tudi z drugimi resorskimi
ministrstvi in uradi (Ministrstvom za kulturo, Ministrstvom za šolstvo ‐ Uradom RS za mladino,
Direktoratom za zdravje), Nacionalno agencijo Mladina, programa Mladi v akciji, Fakulteto za socialno
delo in Fakulteto za družbene vede in ostalimi programsko sorodnimi organizacijami (Produkcijska šola,
Invel, Papilot, …), ter nevladnimi ustanovami in mrežami organizacij, CNVOS‐om, programsko mrežo
mladinskih organizacij MaMa, MISSS in MSS.
Sodelovanja v okviru Preventivnih programov za mlade v sklopu dela strokovnega odbora društva SPM‐
Društvo za razvoj skupnostnih programov za mlade.
Delovanje Preventivnih programov za mlade Centrov za socialno delo Ljubljane (Šiška, Moste – Polje, Vič,
Bežigrad in Center), Kranja, Škofje Loke, Mladinskega centra Medvode in Velenje je namenjeno

medsebojnemu povezovanju z namenom nadgradnje obstoječih dejavnosti in programov z novimi,
dopolnilnimi projekti za naše uporabnike in izvajalce (prostovoljce, javne delavce, strokovne (so)delavce),
ki bi jih sicer sami težko organizirali ali izvedli.
Dejavnosti izvajamo strokovni delavci v sodelovanju s strokovnimi delavci iz drugih programov in s
prostovoljci ali javnimi delavci. Dejavnosti potekajo skozi celo leto, odvisno od narave projekta.
OSNOVNI CILJI PROGRAMA
Namen programa je predvsem spodbuditi oz. usmeriti mlade iz mesta Velenje in njegove bližnje okolice k
kvalitetnemu in aktivnemu načinu preživljanja prostega časa, ter nuditi mentorsko in strokovno pomoč in
spremljanje mladih na njihovi poti odraščanja.

VKLJUČEVANJE NEORGANIZIRANE MLADINE V OPERATIVNE PROGRAME EVROPSKIH SOCIALNIH
SKLADOV (OP ESS)
Izvajanje poteka kot:
redno delo in izobraževanje zaposlenih,
redno delo z bodočimi mentorji in prostovoljci,
dijaško skupino (Dijaški dom),
mlade vključene v program dnevnih dejavnosti za mlade – INKUBUS,
posebno skupino deprivilgiranih mladih (Romi, priseljenci, otroci priseljencev).

Mreža za razvoj Medkulturnega dialoga in razumevanja drugih kultur, nosilec Mladinski center Dravinjske
doline iz Slovenskih Konjic, v projektu »Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga«,
Delavnica v projektu »Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga«.
Neformalno izobraževanje v projektu »Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga«.
Usposabljanje mladinskih delavcev za izvajanje projekta »Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga«.
Študijski krožek »MC KULINARIKA; »priprava in spoznavanje hrane izven naših meja«.

Mreža za Razvijanje socialnega kapitala mladih, nosilec Društvo Mladinski ceh iz Ljubljane, v projektu
»Omrežen.si & Omrežena.si«,

Projektni študijski krožek KULT‐KREATIVIS
Študijska učilnica multimedije: DELAVNICA (izobraževalni pod‐modul) MULTIMEDIJSKI IZIV. pridobivanje
neformalnih znanj na področju IKT‐ja. Snemanje videa, montaža in izdelava (produkcija) videa.

Študijska učilnica multimedije: DELAVNICA (izobraževalni pod‐modul) ELEKTRO DJ. interaktivna
predstavitev tehnične in programske opreme za glasbeno produkcijo z namenom izdelave lastnega
glasbenega izdelka in pridobitvijo osnov DJ‐stva.
Študijska učilnica »GLASBA AFRIŠKEGA BOBNA« (izobraževalni pod‐modul). Izvedba april in maj 2011.
Študijska učilnica »MC KINOTEKA« (izobraževalni pod‐modul).

RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA:
V tem smislu je predvidena tudi nadgradnja programa v programskem in strokovnem sodelovanju s CSD
Velenje, lokalnimi organizacijami in društvi na področju socialnega varstva.

ZDRAVJE IN DOBRO POČUTJE MLADINE
PROJEKT

Projekt POLETJE NA KOTALKALIŠČU 1202

NAMEN

Osnovni namen je mladim v Velenju ponuditi obstoječ prostor s primerno infrastrukturo,
ki bo mladim ponudil konkreten, moderen in atraktiven vsebinski program.

POSEBNOST

Izvajanje programa na dislocirani enoti, ploščad na kotalkališču Velenje (objekt v
upravljanju ŠRZ Rdeča dvorana Velenje).

VODJA

Mitja Gregorič

SODELAVCI

Zaposleni v MC Velenje (predvsem izvajalci popoldanskega centra za mlade),
Gorana Vuković: ZPM Edvard Kardelj,
Marjan Klepec: ŠRZ RDEČA DVORANA VELENJE; BAZEN VELENJE,
Katja Geršak: ŠPORTNA ZVEZA VELENJE.

DEJAVNOST

CILJ

Projekt POLETJE NA KOTALKALIŠČU je 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 (dnevni) center Velenje. V izvedbo so vključeni tudi EVS
prostovoljci, ki jih bomo gostili v tem času.
-

Oživitev velenjskega kotalkališča in infrastrukture ob njem,

-

ponuditi mladim zanimive, atraktivne, moderne športe (ulična košarka, frizbi,
hokej na rolerjih),

-

predstavitev športov in znanih športnikov in njihova promocija,

-

mentorsko usposabljanje mladih organizatorjev pri organizaciji prireditev
(organizacija enega turnirja v košarki),

-

razvijanje prostovoljnega dela mladostnikov in s tem krepitev njihove
samozavesti in pripadnosti lokalni skupnosti.

AKTIVNOSTI

IZVEDBA

POTREBE

Pripravljalne
aktivnosti
v
projektu,
koordinacija, iskanje sponzorjev in donatorjev Mladinski center Velenje
poteka mesec dni pred projektom.

Prostor in tehnična
podpora MC.

Projekt je promoviran po vseh osnovnih in ZPM
srednjih šolah v ožji in širši lokalni skupnosti Mladinski center Velenje
(Velenje, Šoštanj, Šmartno ob Paki).

Prostor in tehnična
podpora MC.

Program aktivnosti se začne izvajati ob koncu ZPM
meseca junija (začetek poletnih počitnic) in se Mladinski center Velenje
izvaja vsak dan v tednu (od ponedeljka do
ŠRZ Rdeče dvorane Velenje
četrtka).

Ploščad kotalkališča
Velenje.

STROŠKI

V sklopu stroškovnega mesta DNEVNEGA MLADINSKEGA CENTRA.

DODATNO

Prijava na razpis MDDSZ

RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA:
Mladinski centri se v programskem razvoju trudijo, da sodelujejo s partnerji na vseh področjih (socialnih,
pedagoških, kulturnih, športno‐zabavnih, upravnih, družbeno‐političnih, neformalnih …), ki so povezani z
osebnostnim razvojem mladostnika. S tem izpolnjuje nacionalne programske smernice, ki narekujejo
moderno, celostno obravnavo uporabnikov. Tako se trudimo, da v lokalnemu prostoru nastajajo dobri in
celoviti programi za mladostnike, ki »povezujejo« in s katerimi uvajamo nove, moderne metode dela.

PROJEKT

Projekt DRSALIŠČE V LETNEM KINU OB ŠKALSKEM JEZERU

OBDOBJE

Januar, februar 2012, (november), december 2012

NAMEN

Osnovni namen je mladim v Velenju ponuditi obstoječ prostor s primerno infrastrukturo,
ki bo mladim ponudil športne aktivnosti, DRSANJE.

POSEBNOST

Izvajanje programa na dislocirani enoti LETNEGA KINA; DRSALIŠČE, vsesplošna
uporabnost (neorganizirano – prebivalstvo, rekreacija, organizirano – šole, društva).

VODJA

Janez Slivar

SODELAVCI

•

HOKEJSKI KLUB VELENJE,

•

MESTNA OBČINA VELENJE,

•

ŠALEŠKI ŠTUDENTSKI KLUB,

•

ŠRZ RDEČA DVORANA VELENJE,

•

SIMPATIZERJI, DONATORJI.

DEJAVNOST

Drsališče v letnem kinu ob Škalskem jezeru, izvedba z obilo dobre volje partnerjev in
prostovoljnega dela, zagotovitev varnega in brezplačnega drsališča, ki je na voljo vsem
občankam in občanom Velenja z okolico. Izvadba: ureditev podlage (izkop, nasutje
peska, teptanje), postavitev ograje, podesta, garderobe, dodatne ute, reflektorjev,
ureditev, gostinska dejavnost, izposoja drsalk.
Sodelovanje vseh partnerjev na programskem področju, skupni projekti (disco na
drsalkah, tematski zabavni večeri, turnir v hokeju na ledu, šola drsanja za najmlajše,
vikend animacija za otroke, tematski dnevi ... Pri idejah, organizaciji in izpeljavi vključitev
čim večjega števila mladih.

CILJ

-

oživitev velenjskega družbenega prostora iz 60ih,

-

navezati lokacijo letnega kina in infrastrukture ob njem z mladimi,

-

ponuditi mladim športe, ki nimajo mesta v Velenju,

-

mentorsko usposabljanje mladih organizatorjev pri organizaciji prireditev,

-

razvijanje prostovoljnega dela mladostnikov in s tem krepitev njihove
samozavesti in pripadnosti lokalni skupnosti.

AKTIVNOSTI

IZVEDBA

POTREBE

Pripravljalne
aktivnosti
v
projektu, HOKEJSKI KLUB VELENJE
koordinacija, iskanje sponzorjev in donatorjev
poteka mesec dni pred projektom.

Prostor
in
tehnična podpora
MC

Projekt je promoviran po vseh osnovnih in Mladinski center Velenje, ŠŠK
srednjih šolah v ožji in širši lokalni skupnosti
(Velenje, Šoštanj, Šmartno ob Paki).

Prostor
in
tehnična podpora
MC

Program aktivnosti se pozimi izvaja od Mladinski center Velenje
januarja (dokler vremenske razmere to
dopuščajo) in se izvaja vsak dan v tednu.

Kader.

RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA:
Projekt se bo v letu 2012 dejansko izvajal dvakrat (zima 2011/2012, zima 2012/2013) – po polovicah. V
vmesnem času se vse pospravi in pripravi za poletne aktivnosti, ograja drsališča in vsi rekviziti se
pospravijo v staro Pekarno v Staro Velenje, v primeru dogovora (ŠRZ RD, MOV), se ograja postavi na
kotalkališču za potrebe hokeja na rolerjih. Dolgoročno bi bilo potrebno zagotoviti izgradnjo oz. pridobitev
t.i. mobilne infrastrukture za hlajeno zimsko drsališče za vsesplošno uporabo (z namenom, da se lahko
program v letnem kinu ne glede na aktivnosti izvaja celo leto). Pogovori na večih ravneh že potekajo.

PROJEKT

MC‐jada

OBDOBJE

september 2012

NAMEN

Združiti Mladinske centre iz Slovenije in njihove uporabnike na športno – zabavnem
dogodku.

POSEBNOST

Nekakšne igre brez meja, atraktivne tudi za gledalce, zmeren tekmovalni naboj.

VODJA

Janez Slivar

SODELAVCI

Zaposleni v Mladinskem centru Velenje, eMCe plac, partnerji.

DEJAVNOST

Projekt smo poskusili izpeljati že v letu 2011, vendar Mladinski centri niso izkazali
zadostnega interesa za udeležbo (le trije prijavljeni). V letu 2012 bomo poskusili
spremeniti nekaj stvari in s tem zagotoviti večjo udeležbo.
Projekt je zasnovan kot enodnevno druženje deležnikov iz mladinskih centrov Slovenije.
Vsak mladinski center, ki se bo vabilu odzval, bo v Velenje pripeljal ekipo, sestavljeno iz
zaposlenih in uporabnikov (3+2), v ekipi bi morale biti tudi vsaj dve predstavnici. Pripravili
bi nabor športnih iger z zabavnim pridihom, ki bi se odvijale v Velenju v dopoldanskem
času. Tekmovanje bi potekalo po sistemu, da se na vsaki igri porazdelijo točke, na koncu
zmaga ekipa z zbranim največjim številom točk. Pripravili bi tudi simbolične nagrade, tako
za vse udeležence, kot za najboljše. Skupaj bi odšli na kosilo, mogoče je tudi skupno
večerno druženje in zabava na dogodku v eMCe plac‐u.
Dogodek bi lahko razširili na dva dni, udeleženci bi prespali v Mladinskem hotelu Velenje,
naslednji dan v dopoldanskih urah bi jih peljali na ogled Muzeja premogovništva in
Velenjskega gradu.

CILJ

Pripraviti dober enodnevni dogodek, na katerem bi bilo udeleženo čim več predstavnikov
in uporabnikov Mladinskih centrov iz Slovenije (ekipe).

AKTIVNOSTI

IZVEDBA

POTREBE

Priprava aktivnosti.

Janez Slivar

Domišljija, dovoljenja.

Pridobivanje partnerjev.

MC Velenje

Prostor in tehnična podpora MC.

Izvedba.

Mladinski center Velenje, Rezervacija kosila, izpeljava iger (sodniki,
prostovoljci
tehnična podpora, ...), rezervacija hotela,
ogledov (opcija).

RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA: Projekt bi lahko postal tradicionalen v smislu, da bi se MC‐jada selila
po Sloveniji, vsakič bi program pripravil drug Mladinski center. Tako bi obstajali nenehni stiki, dodobra bi
se spoznali, spoznavali bi medsebojno poslovanje in program. Dogovarjali bi se lahko za skupne projekte,
generirali nove ideje, spoznavali druga okolja.

OBSEG PROSTOVOLJNIH MLADINSKIH AKTIVNOSTI
NASLOV PROJEKTA

PROSTOVOLJNO DELO
»PROSTOVOLJCI MC VELENJE SMO ZAKON«

ČAS, OBDOBJE

kontinuirano skozi vse leto

VODJA

Ira Preininger

SODELAVCI:

Prostovoljci Mladinskega centra Velenje, ŠŠK, ŠCV, zaposleni MC
Velenje

OPIS:
Prostovoljstvo je vrednota, ki jo moramo v sodobni družbi krepiti in spoštovati. Je dodana vrednost
družbe. Prostovoljci organizirajo in se udeležujejo različnih akcij, organizirajo okrogle mize in dajejo
tematske pobude. Vse aktivnosti organiziramo z namenom usposabljanja prostovoljcev za samostojno
delo. Še naprej bomo delovali v smeri vključevanja prostovoljcev v različne programe, kjer je predvideno
tudi redno delo z njimi, koordinacijski in projektni sestanki.
Prostovoljci MC Velenje se bodo priključevali tudi različnim priložnostnim akcijam drugih organizatorjev in
pobudnikov pomoči sočloveku v stiski (zbiranje zamaškov, papirja, oblačil, hrane ...).
NAMEN:
Medsebojno druženje prostovoljcev, predstavitev prostovoljstva v javnosti in informiranje javnosti o
prostovoljstvu.
CILJ:
-

povabiti in se povezati s prostovoljskimi skupinami, ki delujejo v občini Velenje,

-

predstavitev projekta v lokalnih in nacionalnih medijih,

-

informiranje javnosti o pomenu in vlogi prostovoljnega dela,

-

prijetno druženje prostovoljcev,

-

povezovanje različnih skupin,

-

povezava mladih in starejših prostovoljcev v skupni akciji –medgeneracijsko sodelovanje,

-

podporne lokalne aktivnosti,

-

povečanje števila aktivnih prostovoljcev,

-

vključevanje prostovoljcev v vse sfere delovanja MC Velenje (nabiranje izkušenj na več področjih).

AKTIVNOSTI

IZVEDBA

POTREBE

Tematske
aktivnosti, Skozi celotno leto poteka Multimedijska podpora, človeški viri,
informiranje,
festival informiranje okolja z akcijami, aktivna participacija, pisarniški in
prostovoljstva, izobraževanje.
ki jih pripravljajo prostovoljci, ostali material …
za izvedbo aktivnosti pa se
pripravljajo tudi skozi razna

izobraževanja.

RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA:
Razvoj družbene odgovornosti mladih do lokalnega okolja. Mladi spoznavajo, da tudi preko
prostovoljnega dela pridobivajo pomembne organizacijske in druge izkušnje, ki jim v življenju pridejo zelo
prav.

NASLOV

USPOSABLJANJA PROSTOVOLJCEV IN STROKOVNIH DELAVCEV

VODJA

Mitja Gregorič

DELOVNA
PODROČJA

PRIPRAVA
KOORDINACIJA

Mitja Gregorič

IZVEDBA

Mitja Gregorič, Janez Slivar

POMOČ PRI IZVAJANJU

Jasmina Imširović

SODELAVCI

V koordinaciji PPMS je vključenih petnajst programov organizacijskih enot Centrov za
socialno delo, dnevnih programov mladinskih centrov ter Četrtnih mladinskih centrov iz
Ljubljane, Škofje Loke, Medvod, Tržiča, Kranja in Mladinski center Velenje.

ČAS, OBDOBJE

januar‐ december 2012

CILJ

Cilj koordinacije PPMS je, da s svojimi bogatimi izkušnjami predstavi dobre, moderne
metode dela z mladimi. Sodelujemo s strokovnimi delavci in sodelavci na področju
socialnega varstva, preventive in dela z mladimi, kot tudi zunanjimi strokovnjaki in
sodelavci preventivnih dejavnosti za mladostnike (pedagoškimi delavci) ter študenti in
prostovoljci, ki jih vključujemo v strokovno delo z mladimi. Namen našega povezovanja
je nadgradnja in dopolnitev naših programov s ciljem poenotenja načel preventivnega
dela z mladimi, organiziranje skupnih akcij za mlade, medsebojno informiranje in
omogočanje podpore, organiziranje skupnih izobraževanj in skupna predstavitev naših
dejavnosti.

CILJNA
SKUPINA

Prostovoljci, mentorji, strokovni delavci, javni delavci, ostali zaposleni.

AKTIVNOSTI
Redni sestanki koordinacije
programov za mlade Slovenije.
Strokovna izobraževanja
socialnega varstva.

IZVEDBA
preventivnih Redni
koordinacijski
(enkrat mesečno).
na

POTREBE
sestanki potni stroški

področju 5 strokovnih srečanj.
1 mednarodno strokovno srečanje.

participacija
potni stroški
participacija

Izobraževanja prostovoljcev na določeno Strokovno srečanje ‐ izobraževanje Celotna
temo.
prostovoljcev,
organizacija
dvo dnevni seminar; Mladinski srečanja.
hotel
Velenje,
november 2012.
Obdelava internetne strani PPMS.

predvidoma

Javna dela v sklopu nacionalne potrebna oprema
kvote.

RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA:
Program je razvojen, saj ga prijavljamo v okviru CSD Velenje, kot samostojen preventiven socialno –
varstven program na MDDSZ in pomeni nadgradnjo dosedanjega povezovanja socialno preventivnih
programov za mlade, ki se izvajajo v okviru Centrov za socialno delo in v okviru drugih javnih zavodov pod
imenom Preventivni programi za mlade Slovenije. Dejstvo je, da v naših programih nenehno uvajamo nove
vsebine, oblike in metode dela z uporabniki, v lokalni skupnosti in v relaciji do partnerskih organizacij.

PROSTOVOLJNA DEJAVNOST, USMERJENA DO ZUNANJIH UPORABNIKOV
NASLOV PROJEKTA

VKLJUČITEV NOVIH PROSTOVOLJCEV

ČAS, OBDOBJE

Kontinuirano med letom.

VODJA

Ira Preininger

SODELAVCI

Prostovoljci MC Velenje, ŠŠK, ŠCV.

OPIS:
Mladi (dijaki, študenti) se v času septembra in v začetku oktobra odločajo za dejavnosti, ki jih bodo
izvajali skozi sledeče šolsko leto. Mladinski center Velenje ima izkušnje na področju dela z mladimi
prostovoljci, ki jih usmerjamo v tekoče delo. Iz tega razloga je smiselno čim bolje predstaviti delo
prostovoljcev in jih pridobiti na stran MC‐ja. Z ravnateljem Gimnazije Velenje in strokovnimi delavci, ki so
zadolženi za delo s prostovoljci na ŠC Velenje, bomo izvedli informativna srečanja v 1. in 2. letnikih.
NAMEN:
Mlade, ki so v fazi iskanja prostočasnih aktivnosti, bomo usmerili v delo v Mladinskem centru. Seznanili
jih bomo z lokacijo, delom in programom Mladinskega centra Velenje, ter jim omogočili sodelovanje pri
programu prostovoljcev.
CILJ:
-

širjenje mreže mladih, ki na projektih sodelujejo z Mladinskim centrom Velenje,

-

promocija vrednot mladih in njihova osveščenost v zvezi s prostovoljnim delom,

-

sodelovanje s Šolskim centrom Velenje in drugimi partnerji.

AKTIVNOSTI
Organizacija
srečanja.

MERILO
in

izvedba

informativnega Število novih prostovoljcev.

RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA:
Pridobivanje novih moči, širjenje prostovoljstva, krepitev vezi z in med mladimi.

NASLOV PROJEKTA
SODELOVANJE S CVIU
ČAS, OBDOBJE
kontinuirano skozi vse leto
VODJA
Ira Preininger
SODELAVCI
prostovoljci MC Velenje
OPIS:
Sodelovanje s partnerji z namenom integracije in kvalitetnega preživljanja časa ljudi s posebnimi
potrebami. Izpeljava skupnih akcij, delavnic.
V mesecu februarju bo v KRMC na ogled razstava CVIU, razstavljeno bo okrog 20 izdelkov, ki so jih
varovanci CVIU izdelali v sklopu redne dejavnosti CVIU.
Sodelovanje pri projektu Igraj se z mano – druženje otrok s posebnimi potrebami z večinsko populacijo in
skupne kreativne in zabavne delavnice.
NAMEN:
Medsebojno druženje prostovoljcev, predstavitev prostovoljstva v javnosti in informiranje javnosti o
prostovoljstvu.
CILJ:
- sodelovanje z ostalimi velenjskimi organizacijami,
- spoznavanje in sprejemanje »drugačnosti«,
- konkretno delo z ljudmi,
- vzpostavljanje odnosov.
AKTIVNOSTI
IZVEDBA
POTREBE
Pomoč otrokom, ki so zaostali Druženje skozi celotno leto.
Človeški viri, prosti čas.
v fizičnem in psihičnem
razvoju.
RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA:
Širitev na prostovoljnem področju, v akcije prostovoljcev Mladinskega centra Velenje vnesti tudi socialno
prostovoljno noto.

PROJEKT
VODJA
DEJAVNOST
(opis)

SERIJA PROSTOVOLJNIH DELOVNIH BRIGAD 2012
Dimitrij Amon
V Mladinskem centru Velenje se zavedamo pomena prostovoljstva v naši lokalni skupnosti.
Velenje je bilo v veliki meri zgrajeno na prostovoljni bazi, preko delovnih brigad. Mladi so s
tem seznanjeni, saj so o tem veliko slišali. Sami pa velikokrat niti nimajo priložnosti
prostovoljnega udejstvovanja. V MC Velenje se tega zavedamo in jim ponujamo priložnost,
da tudi mladi pokažemo, da smo pripravljeni delati prostovoljno, urejati okolje in s tem
dvigovati kvaliteto bivanja v skupnosti.
Serija mladinskih delovnih brigad bo zajemala štiri različne delovne akcije in sicer: ureditev
stare Pekarne (v starem Velenju), revitalizacija igrišča v KS Gorica (projekt MOV – ReNew
Town), ureditev parkirišča in pozidava ekološkega otoka pred mladinskim klubom eMCe
plac in ureditev parkirišča in zelenih površin pred MC Velenje (Efenkova 61).
Stara Pekarna je zapuščeni objekt, industrijska dediščina Velenja. Večkrat se je po

prenehanju obratovanja ime Pekarne pojavljalo, spraševali smo se, govorilo se je, kaj bo z
objektom. Ker vemo, da bo objekt neusmiljeno propadal, smo se v MC Velenje odločili, da
objekt namenimo mladinski kulturi.
Za ta namen se pripravlja kvaliteten program. Pred tem pa je prostor potrebno temeljito
očistiti in pripraviti. Za ta namen smo se letos odločili pripraviti prostovoljno delovno
brigado. Prostor se bo, kot že rečeno, najprej temeljito očistil. Potrebno je pometanje,
spiranje z vodo, barvanje sten in ureditev ‐ zaščita nevarnih delov.
ReNew Town do delovna brigada, ki jo bomo skupaj izvedli MOV, Društvo brigadirjev
Velenje in MC Velenje. Mladinski center Velenje bo v tej delovni brigadi zagotovil zadostno
število prostovoljcev. MOV bo pripravila načrt izvedbe (sanacije), ter priskrbel opremo za
izvedbo brigade, društvo brigadirjev pa bo poskrbelo za logistiko. To bo prvi pravi, velik in
odmeven projekt, kjer bomo v Evropskem letu aktivnega staranja in medgeneracijskega
sodelovanja skupaj na projektu delali tako mladi, kot tisti malo starejši.
Zazidava ekološkega otoka in ureditev parkirišča pred klubom eMCe plac je projekt, kjer
moramo za Rdečo dvorano zagotoviti zadostno število parkirišč in pozidati ekološki otok.
MC Velenje, kot sonajemnik v Rdeči dvorani, se je s pogodbo zavezal, da bo uredil ločeno
zbiranje odpadkov. To se do danes še ni zgodilo, saj je bila izgradnja ekološkea otoka vedno
postavljena za program. MC Velenje je namreč finančno vlagal v program in ne v pozidavo.
V letu 2012, ko se bo del aktivnosti v sklopu EPK 2012 odvijal pred klubom eMCe plac, pa je
nujno, da se prostor uredi. Parkirišča, namenjena obiskovalcem kluba eMCe plac, bi bila
začasne narave in bi pomenila parkirišča z kratko cono parkiranja. S travnatimi tlakovci bi
uredili parkirišče in obenem poskrbeli, da bi predel okoli Rdeče dvorane še vedno ostal vsaj
malo zelen in ne betonski. Na MOV smo se že dogovorili za lokacijo tako postavitve
ekološkega otoka, kot tudi parkirišč. MOV nam zagotavlja vsa soglasja, dovoljenja in
ustrezno ureditev (označbo) parkirišča.
Naslednja mladinska delovna brigada je akcija ob mednarodnem prostovoljskem
mladinskem projektu 72 ur brez kompromisa. V Sloveniji že pet let poteka tya projekt.
Projektu se priključujejo mladi iz vse Evrope. Gre za akcijo, kjer mladi zadnji vikend v
mesecu oktobru brezkompromisno v treh dneh pokažejo, da so pripravljeni prostovoljno
delati za dobro mesta. Projekt se od mesta do mesta razlikuje. V MOV pa smo se skupaj z
slovenskimi organizatorji dogovorili, da bomo uredili parkirišče in zeleno površino za
Mladinskim centrom Velenje (Efenkova 61 – službeni vhod). Predvideno je, da se uredi
zelena površina z dodatno zasaditvijo dreves, postavitvijo gredic za cvetje, ter ureditvijo
potke med gredicami in drevesi, ki bo obenem služila tudi kot pot do izhoda/vhoda
mladinskega hotela.
Ker se zavedamo, da je prostovoljstvo med mladimi v Velenju še kako živo, to se je
pokazalo na prostovoljnih delovnih brigadah, ki jih je MC Velenje pripravil v letih 2009,
2010 in 2011, smo se odločili uporabiti prostovoljno delovno brigado za namen ureditve
prostora za potrebe umetnosti (Pekarna), lastne potrebe (eMCe plac in MC) ter potrebe
skupnosti (ReNew Town).
Vsako akcijo posebej bomo posneli in material uporabili za izdelavo promocijski DVD‐ja za
krepitev prostovoljstva. Ta promocijski DVD in zaključek akcije bomo združili v večer
prostovoljstva, kamor bomo povabili vse udeležence delovnih brigad in ostale obiskovalce.
S tem želimo dati prostovoljcem priznanje za uspešno izveden projekt in ostalim pokazati,

NAMEN
CILJI

SODELAVCI

kdo so ti prostovoljci.
Mladim predstaviti prostovoljne delovne brigade
• Privabiti čim večje število prostovoljcev.
• Krepitev prostovoljstva.
• Promocija prostovoljstva.
• Reanimacija objekta industrijske kulturne dediščine.
• Ureditev neurejenih površin.
'(organizacije)' MOV, društvo brigadirjev Velenje, ŠŠK, MSV, prostovoljci …

IZVEDBA: marec ‐ oktober 2012
AKTIVNOSTI
IZVEDBA (KDO)
Izvedbeni načrt posamezne akcije.
Pripravi se načrt.
Promocija akcije.
Plakati, letaki ...
Izvedba.
STROŠKI
8.200 €
MERILO USPEŠNOSTI
(skupaj oddelanih) 5000 delovnih ur
Uspešno zaključene vse delovne brigade.
PRIČAKOVANJA
(USPEŠNOSTI)

POTREBE

PROJEKT
VODJA
DEJAVNOST
(opis)

PEKARNA – PROSTOVOLJNA DELOVNA BRIGADA za POTREBE festivala KUNIGUNDA
Dimitrij Amon, Janko Urbanc
V sklopu festivala Kunigunda bomo uredili nov prostor za galerijsko dejavnost in
ustvarjanje mladih lokalnih umetnikov. V njem bi v sklopu festivala Kunigunda pripravili
razstavo likovnih del. Za ta namen je potrebno objekt očistiti, zavarovati nevarne
predele, urediti dostop in dele objekta prepleskati. To ne bo razstavišče, kot ga poznamo,
to bo povsem novo razstavišče, z vključenimi stroji, ki so v objektu, z drugačnimi
grafikami, ...
NAMEN
Postavitev največje razstave likovnih del v Mestni občini Velenje do sedaj.
CILJI
Pripraviti mlade do tega, da uredimo prostor, da bo prostor primeren za razstavišče,
kvalitetna in varna izvedba.
POSEBNOSTI Prostor je sam po sebi zelo svojevrsten, industrijski, super kot nekonvencionalen
razstaviščni prostor.
SODELAVCI
Janez Slivar, Nina Cirn, Mitja Švener, Luka Avberšek, prostovoljci MC Velenje in ŠŠK,
lokalni umetniki.
IZVEDBA: april‐avgust 2012
AKTIVNOSTI
Izvedbeni načrt
Izvedba akcije
Promocija projekta

STROŠKI

IZVEDBA (KDO)
Ekipa Kunigunde
načrt dela.
Ekipa Kunigunde

POTREBE
pripravi

Plakati, brošura, dogovori s
prostovoljci,
promocija
preko festivala Kunigunda ...
V sklopu festivala Kunigunda

20 parov rok.

DODATNO
20 udeležencev
MERILO
USPEŠNOSTI
PRIČAKOVANJA
Izvedba z 10 prostovoljci (MC Velenje in umetniki).
(USPEŠNOSTI)
RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA:
Pridobitev razstaviščnega prostora, odpiranje novih možnosti in idej za tovrstno dejavnost, možnost
dolgoročnega razstavno – ustvarjalnega prostora (potrebna razčlenitev projekta).

PROJEKT

NAJ PROSTOVOLJEC / PROSTOVOLJKA in PROSTOVOLJSKA ORGANIZACIJA V Mestni
občini VELENJE
VODJA
Dimitrij Amon, Marko Pritržnik
DEJAVNOST Mladinski center Velenje bo v sodelovanju z Mladinskim svetom Velenje pripravil razpis
(opis)
za naj prostovoljko/prostovoljca v Mestni občini Velenje. Natečaj se bo izvedel za dve
starostni skupini in sicer do 30. leta ter nad 30. let, v letu 2012 pa tudi za naj
prostovoljsko organizacijo.
NAMEN
Namen je promocija prostovoljstva v Mestni občini Velenje. Prav tako želimo s tem
projektom dvigniti nivo zavedanja ostalih občank in občanov o prostovoljnem delu in
številu ljudi, ki opravljajo prostovoljno delo v MOV in s svojim prostovoljnim delom
dvigujejo nivo kvalitete življenja v mestu.
CILJI
Povečanje zavedanja pomembnosti prostovoljnega dela, predvsem med mladimi. Prav
tako želimo dati priznanje prostovoljcem in dodaten elan za njihovo nadaljnje delo.
POSEBNOSTI Ta projekt se bo v Mestni občini Velenje odvijal drugič. Pokrovitelj projekta je župan
MOV, gospod Bojan Kontič.
SODELAVCI
MSV, zaposleni MC Velenje
IZVEDBA: februar – april 2012
AKTIVNOSTI
Priprava obrazca za razpis.

IZVEDBA (KDO)
POTREBE
Dimitrij in Marko pripravita Primeri obrazcev iz
obrazce.
drugih
mest
in
natečaja
naj
prostovoljec
na
državni ravni.
Priprava plakatov in osveščanje
Matevž Čas pripravi plakat, Tiskanje plakatov,
Dimitrij razpošlje pozive k distribucija,
sodelovanju na različne pošiljanje.
klube, društva ...
Komisija za ocenjevanje prispelih prijav.
Komisija pregleda prijave.
Prostor
za
ocenjevanje
vlog,
sistem ocenjevanja.
Podelitev priznanj – slovesnost.
21. april 2012, Dan za Dogovor
s
spremembe, Vila Bianca.
protokolom MOV,
rezervacija
Vile
Bianca, pogostitev.
DODATNO
Morebitna uspešna prijava na javni razpis za sofinanciranje in financiranje
projektov mladih za dosego ciljev iz Lokalnega programa razvoja delovanja

mladih v Mestni občini Velenje v letu 2012.
Število prispelih vlog, v letu 2012 smo podaljšali prijavni rok do 1. aprila.

MERILO
USPEŠNOSTI
PRIČAKOVANJA
Boljši odziv kot v letu 2011.
(USPEŠNOSTI)
RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA:

Mladi so že pri pripravi Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v MOV, z naslovom 'Mladi v korak
s časom 2010 – 2015' zapisali, da bi se projekt lahko izvedel. Potencialno je projekt naravnan s tem, da se
bo več mladih (ne le zaradi tega) odločalo za prostovoljno delo. Krepi se zavest o pomembnosti
prostovoljnega dela, ob enem se poudarja vse aspekte prostovoljnega dela (ne le krvodajalske akcije,
pomoč upokojencem, ..., prostovoljstvo je še marsikaj drugega).
Promocija prostovoljstva – širši javnosti predstavljati prostovoljske aktivnosti in aktivnim prostovoljcem
omogočiti, da njihov trud postane bolj široko opažen.

PROJEKT/NALOGA:

Mladi za čisto Veleje (Očistimo Slovenijo 2012)

DATUM (izvedbe, trajanja...)

24.3.2012

NOSILEC/VODJA:

Barbara Kelher

SODELAVCI:

Janez Slivar, Janko Urbanc, Žan Delopst

PROGRAM/CIKEL (ESS, PROSTOVLJCI MC,
POPOLDANSKI MC, KONCERTNI CIKL,
GALERIJA, …):

Prostovoljstvo

MERILO (št. obiskovalcev, …):

100 mladih udeležencev

OPIS projekta:

Prostovoljci MC Velenje se bodo tudi letos skupaj z ostalimi mladimi iz lokalnega okolja priključili
vseslovesnki akciji Očistimo Slovenijo.
SODELUJOČE ORGANIZACIJE:
-

Društvo tabornikov Rod Jezerski zmaj Velenje (RJZ),
Šaleški študentski klub (ŠŠK),
Mladinski center Velenje (MC – prostovoljci),
Študenti Visoke šole za varstvo okolja Velenje,

- Mladi navijači nogometnega kluba Rudar – Knapi,
- neorganizirana mladina.
Vsak udeleženec (prostovoljec) bo dobil majčko projekta, kavico in kakšen rogljiček.
Sodelovali bomo z Mestno občino Velenje in g. Bojanom Prelovškom. Skupaj smo določili rajone
čiščenja, občina pa nam bo dala rokavice in vrečke za smeti ter uredila odvoz odpadkov.
LOKACIJE ČIŠČENJA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reka Paka (Selo – Šalek),
Reka Paka (Šalek – Mladost),
Reka Paka (Gorenje – Mladost),
Reka Paka (Gorenje – Hofer),
Velenjski grad z okolico,
Letni kino z okolico,
Hotel Razgoršek – Jakec,
Velenjsko jezero z okolico,
Grič – Škalsko jezero,
Gorica: Petrol in pot zadaj,
eMCe plac.

KLUBSKI PROGRAM (eMCe plac)
NASLOV PROJEKTA

SPLOŠNI KONCERTNI CIKEL

ČAS, OBDOBJE

kontinuirano skozi vse leto

SODELAVCI

Matej Voglar, Janko Urbanc, Mitja Švener, Darjan Jeličić, Davorin Štorgelj,
Marko Pritržnik, Šaleški študentski klub, društvo ŠPIL.

OPIS:
Izvajanje koncertov v letu 2012 bo potekalo v sodelovanju različnih skupin mladih – upoštevajoč
njihove interese in finančne zmogljivosti centra. V letu 2012 ostaja naša pobuda na še bolj okrepljenem
programskem sodelovanja s Šaleškim študentskim klubom. Vključene bodo različne glasbene zvrsti in
podzvrsti (rock in etno glasba, punk, metal, reggae, hip hop), nastopajoči pa bodo tako domače lokalne
mlade, manj znane skupine, kot vidnejše slovenske in tuje skupine. V letu 2012 bomo nadaljevali
prakso mesečnega načrtovanja glasbenih dogodkov v MC Velenje (mesečno vsaj dva koncerta, trud za
krčenje stroškov).
NAMEN:
Predstavitev različnih glasbenih skupin in tematskih zvrsti širši javnosti, »dogajanje« v Velenju z
kvalitetnim in pestrim programom.
CILJ: promocija različnih glasbenih žanrov,
ustvarjanje priložnosti za mlade še ne priznane lokalne skupine,
kvaliteten alternativni glasbeni program za občanke in občane.
AKTIVNOSTI
Organizacija

MERILO
glasbenih Število

PRIČAKOVANO ŠTEVILO
različnih

glasbenih 5 zvrsti / okrog 25 koncertov

dogodkov.

zvrsti in dogodkov.

na letni ravni.

Ponuditev priložnosti mladim, Število mladih neuveljavljenih 10 na letni ravni.
neuveljavljenim skupinam.
glasbenih skupin.
Mednarodno povezovanje.

Število mednarodnih skupin.

5

Promocija glasbenih žanrov.

Število medijskih objav.

30

MOREBITNE SPREMEMBE:
Vključiti znane skupine in narediti ekskluzivo v slovenskem prostoru. Organizirati glasbene dneve samo
za lokalne in regionalne skupine. Povezovanje z mladinskimi organizacijami pri pripravi programa, še
posebej s študenti, sodelovanje s partnerji (Radio Študent ...).
RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA:
Regionalno povezovanje skupin in dogodkov, sodelovanje z drugimi organizacijami (prehajanje skupin
med organizatorji).

NASLOV PROJEKTA

KLUBSKA DEJAVNOST‐ KLUBSKI IN TEMATSKI VEČERI

ČAS, OBDOBJE

Letna dejavnost

VODJA

Janez Slivar

SODELAVCI

Mitja Švener, Janko Urbanc, Darijan Jeličić, Matej Voglar, ŠŠK, Zavod
eMCe plac, stalni obiskovalci eMCe plac‐a, društvo CO‐GO.

OPIS:
Redna klubska dejavnost se vrši ob vikendih, kadar ni večjih dogodkov. V smeri hip hop, elektronske
glasbe, reggae glasbe ter tematski večeri v navezi s pomembnejšimi dogodki oz. znanimi osebnostmi – vse
povezano seveda z glasbo, dress code, obeležitev pomembnih dni. V organizacijo dogodkov se vključujejo
tudi EVS prostovoljci s predstavitvijo svoje države in aktivnosti, ki jih zanimajo. Mladi, predvsem redni
obiskovalci eMCe plac‐a s svojimi predlogi dopolnjujejo program (sodelovanje pri organizaciji dogodkov).
NAMEN:
Uvajanje razvedrilne funkcije med mladimi skozi tematske večerne dogodke, ki jih predlagajo in delno
organizirajo sami.
CILJI:
-

vključevanje mladih v družabno življenje,
celovit pristop k organizaciji klubskih in tematskih večerov.

AKTIVNOSTI

MERILO

Organizacija
dogodkov.

celovitih Število
večerov.

PRIČAKOVANO ŠTEVILO
klubskih/tematskih 4 – 6 mesečno

POTENCIALI PROGRAMA:
Izkoristiti trend klubskih večerov, aktivno vključevanje mladine, upoštevanje njihovih želja, pester
program.

PROJEKT/NALOGA:

Sweet sixteen

DATUM (izvedbe, trajanja...)

21. in 22.9.2012

NOSILEC/VODJA:

Janko Urbanc

SODELAVCI:

Zaposleni MC, ŠŠK, ekipa eMCe plac‐a.

PROGRAM/CIKEL (ESS, PROSTOVLJCI MC,
POPOLDANSKI MC, KONCERTNI CIKL,
GALERIJA, …):

Klubski dogodek – obletnica kluba eMCe plac (prej
Mladinski center Velenje).

MERILO (št. obiskovalcev, …):

100 obiskovalcev

OPIS projekta: Obeležili bomo 16‐letnico prvega dogodka v klubu. V okviru vikenda bomo predstavili
programske sklope, ki so zastopani v klubu eMCe plac (koncerti, galerijska dejavnost, delavnice ...).

PROJEKT/NALOGA:

Terasa pred eMCe plac‐om

DATUM (izvedbe, trajanja...)

Pomlad, poletje, jesen 2012

NOSILEC/VODJA:

Janko Urbanc

SODELAVCI:

Zaposleni MC, ŠŠK, ekipa eMCe plac‐a.

PROGRAM/CIKEL (ESS, PROSTOVLJCI MC,
POPOLDANSKI MC, KONCERTNI CIKL,
GALERIJA, …):

eMCe plac

OPIS projekta:

Pred klubom eMCe plac imamo čudovito sončno teraso, katere potencial bomo v letu 2012 še
boljše izkoristili.
Teraso bomo v sklopu festivala DMK olepšali s poslikavami, vseskozi pa skrbeli za njen lep izgled.
Na sami terasi bomo pripravili več različnih dogodkov (koncerti, stand‐up nastopi, literarni večeri, turnir
v nogometu in košarki ...).

PROJEKT/NALOGA:

Filmski maraton

DATUM (izvedbe, trajanja...)

Januar ‐ marec in oktober ‐ december 2012

NOSILEC/VODJA:

Janko Urbanc, Matej Voglar

SODELAVCI:

Zaposleni MC, ŠŠK, ekipa eMCe plac‐a.

PROGRAM/CIKEL (ESS, PROSTOVLJCI MC,
POPOLDANSKI MC, KONCERTNI CIKL,
GALERIJA, …):

Klubski dogodek.

MERILO (št. obiskovalcev, …):

Pričakujemo 20 obiskovalcev na večer (lokalna mladina).

OPIS projekta:
Ob četrtkih v času, ko je zunaj še mrzlo, bomo mladim ponudili sklope filmov na različne, zanimive in
poučne teme.
Prvi trije sklopi bodo: Filmi o teorijah zarote, filmi o razpadu Jugoslavije in sklop filmov o osamosvojitvi
Slovenije, dokumentarni filmi o vesolju in Zemlji.

PROJEKT/NALOGA:

Potopisna predavanja

DATUM (izvedbe, trajanja...)

Skozi vse leto

NOSILEC/VODJA:

Janko Urbanc

SODELAVCI:

Zaposleni MC, ŠŠK, ekipa eMCe plac‐a, PD Kažipot.

PROGRAM/CIKEL (ESS, PROSTOVLJCI MC,
POPOLDANSKI MC, KONCERTNI CIKL,
GALERIJA, …):

eMCe plac (potopisi).

MERILO (št. obiskovalcev, …):

Povprečno 30 obiskovalcev.

OPIS projekta:
V letu 2012 bomo nadaljevali s projektom potopisnih predavanj, ki ga pripravljamo skupaj s ŠŠK, PD
Kažipot in posamezniki . Gostimo domače popotnike, ki lokalni mladini predstavijo svoje potovanje na
svoj način. Glede izvedbe predavanj pustimo proste roke predavateljem in prostor ter tehniko
pripravimo v sodelovanju z njimi.
Zaenkrat imamo dogovorjeno: Madagaskar (20.1.), Velika Britanija (17.3.).

PROJEKT/NALOGA:

Počitniški program (ČIPOTNICE)

DATUM (izvedbe, trajanja...)

V času šolskih počitnic

NOSILEC/VODJA:

Janko Urbanc

SODELAVCI:

Zaposleni MC, ŠŠK, ekipa eMCe plac‐a.

PROGRAM/CIKEL (ESS, PROSTOVLJCI MC,
POPOLDANSKI MC, KONCERTNI CIKL,
GALERIJA, …):

Klubski dogodki, koncerti ...

MERILO (št. obiskovalcev, …):

100 obiskovalcev

OPIS projekta:
V času šolskih počitnic je klub eMCe plac odprt vsak dan in za (predvsem) dijake ponujamo pester
počitniški program, ki obsega delavnice, športne in zabavne turnirje, koncerte, tematske klubske
večere. Ves program pripravljajo dijaki ŠŠK, prostovoljci MC Velenje, ob pomoči ekipe eMCe plac‐a.

NASLOV PROJEKTA

KITARIADA 2011

ČAS, OBDOBJE

maj 2012 (v sklopu festivala DMK)

VODJA

Žan Delopst

SODELAVCI

Zaposleni MC Velenje, Dražen Markovič, ekipa eMCe plac‐a.

OPIS:
Gre za druženje kitaristov na odru, izvedbo delavnic, koncerta in jam session‐a. Natančen program je v
pripravi.
NAMEN:
Spoznavanje glasbil, druženje in promocija glasbenih skupin, zabavni večer.
CILJI:
-

promocija glasbil in glasbenikov,
druženje,
ohranjanje tradicije,
iskanje novih priložnosti,
kvaliteten glasbeni dogodek.

AKTIVNOSTI
Izvedba
reklamiranje, ...

MERILO
dogodka, Število obiskovalcev.

RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA:
Trajnostno sodelovanje več generacij glasbenikov, druženje, obujanje spominov, ideje za nove projekte.

PROGRAM, KI SPADA POD PROJEKT EPK 2012

PROJEKT/NALOGA:

Made in Velenje

DATUM (izvedbe, trajanja...)

11. marec, 22. april,13. maj, 3. junij 2012

NOSILEC/VODJA:

Janko Urbanc

SODELAVCI:

Uroš Kuzman, Zaposleni MC, ŠŠK, ekipa eMCe plac‐a.

PROGRAM/CIKEL (ESS, PROSTOVLJCI MC,
POPOLDANSKI MC, KONCERTNI CIKL,
GALERIJA, …):

Predfestivalski cikel dogodkov festivala Kunigunda

MERILO (št. obiskovalcev, …):

Povprečno 50 obiskovalcev

OPIS projekta:
Cikel Made in Velenje bo predstavil domače mlade glasbene ustvarjalce, ki so vsi povezani z Velenjem, so
živeli ali živijo v Velenju, z glasbo so se začeli ukvarjati v Velenju, so tudi večkrat nagrajeni in spoštovani
ustvarjalci.
Cikel štirih večerov bo oblikovalo osem nekdanjih dijakov Glasbene šole Fran Korun Koželjski, ki so s
študijem nadaljevali v Ljubljani ali v tujini, s svojimi dosežki pa sežejo v sam vrh na področju slovenske
klasične glasbe.
Dogodki se bodo odvijali v Vili Bianca.
Spored:
•
•
•
•

11.3.2012 (Nina Tafi, oboa in Jože Rošer, rog s Pihalnim kvintetom Akademije za glasbo),
22.4.2012 (Neva Beriša, flavta in Katja Skrinar, harfa),
13.5.2012 (Pascal Vehovec, klavir in Janez Uršej, saksofon),
3.6.2012 (Aleksandra Šuklar, tolkala in Izidor Kokovnik, harmonika)

PROJEKT/NALOGA:

Natečaj Botečaj

DATUM (izvedbe, trajanja...)

3.3.2012, 31.3.2012 (predizbora Velenje), 6.4.2012 (finale
v Velenju)

NOSILEC/VODJA:

Matej Voglar

SODELAVCI:

Janko Urbanc, zaposleni MC, ŠŠK, partnerji, ekipa eMCe
plac‐a.

PROGRAM/CIKEL (ESS, PROSTOVLJCI MC,
POPOLDANSKI MC, KONCERTNI CIKL,
GALERIJA, …):

Predfestivalski dogodek festivala Kunigunda

MERILO (št. obiskovalcev, …):

Povprečno 50 obiskovalcev

OPIS projekta:
Že tretje leto zapored, toda tokrat z novim imenom in še več priložnostmi! Mikk Murska Sobota,
Mladinski center Slovenj Gradec, Mladinski center Krško, Mladinski center Velenje, Šaleški Študenski
klub in eMCe plac razpisujemo natečaj za vse mlade, zapostavljene, neuveljavljene in ne slišane
glasbene skupine, katere vabimo, da zagrabijo priložnost in si priigrajo nastope na odrih slovenskih
festivalov.
Zaradi razširitve natečaja, smo letos pripravili drugačen sistem tekmovanja. Organizirano bo osem
predizborov (4 skupine na en predizbor), ki se bodo izvedli v februarju in marcu se pravi po dva v
vsakem mestu (Velenje, Slovenj Gradec, Murska Sobota, Krško). Skupine bomo po zaključku razpisa
razdelili po krajih glede na oddaljenost.
Izmed osmih skupin v posameznem kraju bo izbrana najboljša skupina, ki bo nastopila v Velenju na
finalu 6.4.2012 in pa lucky‐looser, ki bo nastopil na malem finalu 13.4. v Krškem.
Torej kdor zmaga, že ima zagotovljen nastop na enem izmed odrov, ter se na finalu poteguje za
snemanje demo posnetka ali/in video posnetka. Kdor doseže drugo mesto, pa se bo na malem finalu
potegoval za še enega izmed nastopov na velikih odrih.

PROJEKT/NALOGA:

Promenada – urbana revitalizacija

DATUM (izvedbe, trajanja...)

13. – 15. april 2012

NOSILEC/VODJA:

Bojan Pavšek

SODELAVCI:

Janko Urbanc, zaposleni MC, ŠŠK, partnerji, ekipa KRMC.

PROGRAM/CIKEL (ESS, PROSTOVLJCI MC,
POPOLDANSKI MC, KONCERTNI CIKL,
GALERIJA, …):

Pred festivalski dogodek festivala Kunigunda

MERILO (št. obiskovalcev, …):

50 obiskovalcev

OPIS projekta:
Promenada povezuje Trg mladosti z mestnim jedrom Velenja. Kljub prostorskemu potencialu in
mestotvorni lokaciji ima trenutno vlogo le kot prehodna ulica. Njena podoba je degradirana zaradi
dotrajanosti materialov in zastarele urbane opreme. Tudi območja pred vhodi v objekte, ki sestavljajo

njeno obodnico, so brez identitete. Takšno stanje Promenade ne opravičuje njene urbanistično
strateške vloge, ki bi že po definiciji morala biti prostor za sprehajanje in druženje. Arhitekturna in
programska pestrost objektov, ki jo obdajajo, je dodatna spodbuda k spremembi prehodne ulice v
atraktiven javni prostor, ki bi s premišljeno zasnovo postal interaktivni urbani park javnih in zasebnih
programov.
Skozi različne dejavnosti in delavnice bo lahko vsakdo podal svoje ideje za obuditev Promenade.

Teme, okrog katerih se bo odvijal program (tematike delavnic, idejna področja rešitev), so:→ PROSTOR:
Urbanizem + Arhitektura; → PARK: Krajinska arhitektura;... → GRAFIKA: Vizualne komunikacije; →
PODOBA: Fotografija; → BESEDA: Novinarstvo + Literatura; → ATRAKCIJA. Kultura + Turizem; →
PALETA: Likovna umetnost; → ZVOK: Glasba.

PROJEKT/NALOGA:

Raziskovalni tabor ERICO

DATUM (izvedbe, trajanja...)

18. – 25. avgust 2012

NOSILEC/VODJA:

Vita Zorko, Klemen Kotnik

SODELAVCI:

Zaposleni MC, ŠŠK, partnerji, ekipa eMCe plac‐a.

PROGRAM/CIKEL (ESS, PROSTOVLJCI MC,
POPOLDANSKI MC, KONCERTNI CIKL,
GALERIJA, …):

Pred festivalski dogodek festivala Kunigunda

MERILO (št. obiskovalcev, …):

Pričakuje se okrog 50 udeležencev.

OPIS projekta:
Raziskovalni tabori za štipendiste Zoisovega sklada imajo v Šaleški dolini več kot dvajsetletno tradicijo.
Poudarek taborov je na sonaravnem in trajnostnem razvoju kraja, ki ga raziskujemo. Vsaki dve leti nas
gostijo drugje, saj so izkušnje pokazale, da je to primerno zaradi zastavljenih raziskovalnih ciljev in
narave dela na taboru. Tabori so presegli nacionalni okvir, saj imajo mednarodno udeležbo. Mladi pod
vodstvom usposobljenih mentorjev delujejo na različnih področjih (naravoslovnem, družboslovnem,
humanističnem in umetniškem), skladno z značajem tabora pa je pomemben poudarek tudi na
spodbujanju medkulturnega dialoga, predstavitvi in promociji Slovenije ter udejanjanju in
populariziranju neformalnih oblik izobraževanja.
Namen mednarodnega raziskovalnega tabora je dodatno izobraževanje dijakov in njihovo usposabljanje
za raziskovalno delo na kulturno‐umetniškem, naravoslovnem in družboslovnem področju. Dijaki se
navajajo analiziranja, povzemanja, sklepanja in aplikacije, raziskave pa so usmerjene v sonaravni in
trajnostni razvoj raziskovanih območij in krajev, raziskovanje in varovanje materialne in nematerialne
kulturne dediščine ter iskanja in snovanja izraznih načinov v umetniških delavnicah. Mednarodni
raziskovalni tabor se po znanstveno‐raziskovalnih metodah ukvarja s t.i. socialno ekologijo in

podajanjem tovrstnega znanja, vzpostavlja sodelovanje z različnimi lokalnimi in četrtnimi skupnostmi,
lokalnim gospodarstvom, posamezniki in drugimi interesnimi skupinami. Mladi raziskovalci bodo pod
strokovnim vodstvom mentorjev delovali na naravoslovnem, družboslovno humanističnem in
umetniškem področju. Med drugim se bodo ukvarjali s socialnimi vidiki nekdaj ekološko degradiranega,
danes pa saniranega območja Šaleške doline ter z implementacijo dobrih socialno‐ekoloških praks v
realen prostor.
Področja raziskovanja
Interdisciplinaren tabor (naravoslovje, družboslovje in humanistika, umetnost)
Predvidene skupine: Novinarstvo (časopis, fotografija, video‐film), Flora in favna (sekundarni biotop),
Kemija, Geografija (obnovljivi viri energije, trajnostni razvoj), Turizem – ugrezninsko območje
(rekultivacije, vrtičkarstvo, počitniško naselje Kunta Kinte), Gledališče, Likovna (fenomeni lokalnega
okolja), Kitajščina (zgodovina jezika in države, osnove jezika, način življenja ljudi), Ribolov (spoznavanje
različnih vrst rib skozi prakso).

PROJEKT/NALOGA:

Kunigundin spletni radio

DATUM (izvedbe, trajanja...)

Od Marca 2012 dalje

NOSILEC/VODJA:

Matej Voglar

SODELAVCI:

Dejan Požegar, Siniša Hranjec, Nejc Škorjanc, Dimitrij
Amon, Janko Urbanc, Janez Slivar.

PROGRAM/CIKEL (ESS, PROSTOVLJCI MC,
POPOLDANSKI MC, KONCERTNI CIKL,
GALERIJA, …):

Pred festivalski projekt festivala Kunigunda

MERILO (št. obiskovalcev, …):

Do festivala Kunigunda 50 poslušalcev dnevno.

OPIS projekta:
Na brezplačnem serverju listen to my radio bomo brezplačno aktivirali svoj radio: radio Kunigunda.
Radio bo programsko dopolnjen 24 ur (playliste), v posebnih terminih bodo poslušalci lahko poslušali
žanrsko zbrane pesmi, ki jih bodo DJ‐ji vrteli v živo, preko svojih računalnikov. Bolj, ko se bo bližal
festival Kunigunda, bolj bo program dopolnjen in tematsko obarvan v stilu 15. festivala Kunigunda, več
bo oddaj na različne, s Kunigundo povezane, teme.
Spletni naslov radia: http://radiokunigunda.listen2myradio.com/

PROJEKT
VODJA
DEJAVNOST

15. FESTIVAL MLADIH KULTUR KUNIGUNDA Velenje
Dimitrij Amon
Festival mladih kultur Kunigunda je projekt, ki ga Mladinski center Velenje, kot največji

(opis)

projekt JZ vodi že 15. leto zapored, neprekinjeno. Alternativno kulturo izza zidov eMCe
placa postavi na ulico in tako popestri mesto navadno zadnji teden v mesecu avgustu.
Daje priložnost mladim ustvarjalcem na najrazličnejših področjih (glasbe, gledališča,
likovne umetnosti, multimedije …). V letu 2012 še dodatno poln, nepozaben in
(bolj)bogat.
NAMEN
Osnovni namen je predstaviti alternativno kulturo v smislu ulične umetnosti, kot tudi dati
možnost in priložnost različnim, predvsem mladim umetnikom, tako iz lokalnega okolja,
kot širše.
CILJI
• Vključevanje čim večjega števila mladih umetnikov.
• Kvalitetna ponudba alternativne kulture v mestu.
• Popestritev mestnega jedra.
• Rast festivala.
• Prepoznavnost festivala.
POSEBNOSTI Festival se je v preteklih letih razvil in je bil prepoznan kot nadstandardni projekt, ter je
tako eden izmed treh nosilnih projektov v projektu EPK 2012. Zagotovil si je financiranje
za leti 2012 in 2013, tako iz naslova Ministrstva za kulturo, kot tudi zavoda Maribor 2012,
EPK. Dobil je naziv vodilni festival mladinske alternativne kulture v projektu EPK.
SODELAVCI
Marko Pritržnik, Janko Urbanc, Mitja Švener, Aleksander Sašo Misja, Tina Felicijan,
Matevž Čas, Maja Ovčar, Metka Marinšek, Matej Voglar, Siniša Hranjec, Luka Avberšek,
Davorin Štorgelj, Elvis Halilović, Nina Cvirn, Juma Valenčak, Tjaša Selić, Žiga Kočevar,
Dejan Požegar, Nastja Stropnik Navršnik, Žiga Kolarik, Ira Prainger, Janez Slivar …
IZVEDBA: 24.8.2012 – 1.9.2012 (s predfestivalskimi dogodki od marca 2012)
AKTIVNOSTI
IZVEDBA (KDO)
POTREBE
PREDPRODUKCIJA:
Organizacijski
odbor
Priprava in potrjevanje programa, izbira festivala
prizorišč festivala, priprav in izvedba
promocijskih aktivnosti festivala, logistične in
tehnične potrebe ter marketing festivala.
PRODUKCIJA:
Posamezni
člani
odbora
Pričetek festivala, koncertni cikel, gledališki organizacijskega
festivala
cikel, street art, multimedijska produkcija.
POSTPRODUKCIJA:
Organizacijski odbor
Izdelava recenzije festivala, razstava slik
festivala, evelavacija.
STROŠKI
120.000€
DODATNO
Ministrstvo za Kulturo, Zavod Maribor 2012, EPK, proračun MOV, sponzorji,
donatorji.
MERILO
Število obiskovalcev na festivalu, medijske objave, podpora s strani EPK 2012.
USPEŠNOSTI
PRIČAKOVANJA
20.000 obiskovalcev na vseh dogodkih
(USPEŠNOSTI)
RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA:
Festival je skozi leta rasel in prišel v fazo, ko je presegel meje lokalnih okvirov. Tako vsako leto več na
festivalu z veseljem pozdravimo nove obiskovalce iz vse Slovenije. Predvsem je še vedno glavni magnet
za to brezplačni dogodek, ki ga ponuja festival. S to tradicijo bomo nadaljevali. V letu 2012 si obetamo
obiskovalce tudi izven meja naše male Slovenije. Glas o dobri, kvalitetni izvedbi festivala se namreč hitro
širi, k temu pa nam bo pripomogel tudi EPK 2012, kjer festival drži primat enega vodilnih festivalov

alternativne kulture.
Mladi ustvarjalci bodo še vedno dobivali priložnost pokazati se v samem mestu Velenje, oživiti mesto ter
predstaviti svoje delo. Odkrivamo nove lokacije festivala, kot so (stara) pekarna v starem Velenju, sončni
park … Z velikim veseljem pa napovedujemo tudi nekaj presežkov na področju alternativne kulture v
Sloveniji, ki se bodo zgodili na festivalu.

PROJEKT
VODJA
DEJAVNOST
(opis)

NAMEN
CILJI
POSEBNOSTI
SODELAVCI

EPK ‐ VODNO MESTO IN IZOLACIJSKI TEDEN UMETNOSTI
Elvis Halilovič
Absolvent na fakulteti za industrijsko oblikovanje, Elvis Halilović, je s strani Zavoda
Maribor 2012 EPK dobil potrjen projekt Vodno mesto in izolacijski teden umetnosti. Gre
za projekt, kjer bo avtor na gladino Velenjskega jezera postavil pravo malo mesto. To
mesto bodo sestavljale geodezične kupole različnih oblik. Mesto bo zastavljeno tako, da
bo samozadostno, saj bo vsebovalo tudi akvaponični sistem in nastavke za črpanje
energije iz okolja (veter, sonce …). Takoj po otvoritvi se bo na kupoli zvrstila prva serija
izolacijskega tedna umetnosti, ki bo gostil umetnike za ustvarnje, odrezane od sveta, a
vseeno tako blizu, tako 'mestnega življenja', kot tudi narave.
Postavitev prostorske inštalacije.
Cilj projekta je postavitev inštalacije na nevsakdanji lokaciji, ki bo atraktivna iz več
vidikov.
Inštalacija in obenem 'gradnja objekta', ki je v Sloveniji še ne poznamo, po svetu pa se v
modernih oblikah vse več uporablja.
Dimitrij Amon, Marko Pritržnik

IZVEDBA: kontinuirano skozi vse leto 2012
AKTIVNOSTI
IZVEDBA (KDO)
Priprava prostora, nabor opreme, finančni Marko, Dimitrij in
uredijo vse potrebno.
okvir projekta.
Izdelava kupol.

POTREBE
Elvis

V delavnici.

Postavitev kupol in izvedba izolacijskega tedna Festival mladih kultur
Kunigunda 2012.
umetnosti.
STROŠKI
MERILO
USPEŠNOSTI
PRIČAKOVANJA
(USPEŠNOSTI)

30.000€
Dober odziv
Veliko začudenje in soliden odziv občanov.

PROJEKT/NALOGA:

FILMSKE DELAVNICE, kot mrežni projekt EPK

DATUM (izvedbe, trajanja...)

Maj – avgust 2012

NOSILEC/VODJA:

Dimitrij Amon

SODELAVCI:

Jaka Šuligoj, David Bolarić, Klemen Skornišek, Blaž
Rogelšek, Nejc Sušin

PROGRAM/CIKEL (ESS, PROSTOVLJCI MC,
POPOLDANSKI MC, KONCERTNI CIKL,
GALERIJA, …):

Pred festivalski dogodek festivala Kunigunda

MERILO (št. obiskovalcev, …):

15 udeležencev

OPIS projekta:
V sklopu mrežnih projektov, se bo v KRMC izvajala delavnica kratkega filma. Predvideno je, da tečajniki
pod mentorstvom Jaka Šuligoja in absolventov (posameznih smeri študija) AGRFT zrežirajo, posnamejo,
obdelajo in zmontirajo tri kratke filme na temo EPK, ki se bodo predstavili na skupni projekciji
(predvidoma) v mesecu avgustu 2012.

INOVATIVNOST IN KULTURNA USTVARJALNOST
PROJEKT
VODJA
DEJAVNOST
(opis)
NAMEN
CILJI

STOP MOTION DELAVNICA
Dimitrij Amon
V sodelovanju z ZVVIKS, zavodom za film in avdiovizualno produkcijo iz Ljubljane, bomo v
okviru progama EPK pripravili delavnico oz. vrsto delavnic stop‐motion.
Ustvarjalnost mladih.
Promocija te vrste 'umetnosti' med mladimi in navdušenje za animacijo.

POSEBNOSTI Iz statičnih slikic naredimo dinamični video.
SODELAVCI
ZVVIKS, zavod za film in avdiovizualno produkcijo
IZVEDBA: maj ‐ december 2012
AKTIVNOSTI
Srečanje za pripravo aktivnosti
Izvedba delavnic

IZVEDBA (KDO)
POTREBE
Dobimo se s predstavnikom dogovor
ZVVIKS.
Vodi Dimitrij Amon.
Prostor, oprema.

STROŠKI
Cca. 500€
DODATNO
MERILO
Dober obisk
USPEŠNOSTI
PRIČAKOVANJA
Predvidoma vsaj 50 obiskovalcev
(USPEŠNOSTI)
RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA:
Izdelki s tega področja umetnosti, sodelovanje na razpisih, festivalih.

GLEDALIŠKA DEJAVNOST

PROJEKT/NALOGA:

Cikel Stand up komedije, domača gledališka produkcija

DATUM (izvedbe, trajanja...)

Skozi vse leto

NOSILEC/VODJA:

Janko Urbanc

SODELAVCI:

Uroš Kuzman, Zaposleni MC, ŠŠK, ekipa eMCe plac‐a.

PROGRAM/CIKEL (ESS, PROSTOVLJCI MC,
POPOLDANSKI MC, KONCERTNI CIKL,
GALERIJA, …):

gledališče

MERILO (št. obiskovalcev, …):

Povprečno 40 obiskovalcev

OPIS projekta:
V iskanju primerne in atraktivne gledališke zvrsti, ki bi pritegnila čim več mladih, smo se odločili
poskusiti s ciklusom Stand up komedije. V MC Velenje smo mnenja, da je v Velenju kvalitetne gledališke
ponudbe dovolj, naš Mladinski gledališki abonma je bil slabo sprejet, mladi na predstave niso hodili,
zato smo zadevo prekinili ter energijo in sredstva namenili bolj sprejeti vrsti gledališke umetnosti, Stand
up komediji.
V letu 2012 bomo v sodelovanju s ŠŠK izvedli cikel predvidoma vsaj petih dogodkov (eMCe plac, atrij
Velenjskega gradu, druge lokacije).
Datum prvega dogodka je že znan (eMCe plac, 2.3.2012): V ISKANJU LOKALNIH EKSTREMOV. Nekdanji
mladinski center je že nekaj desetletij valilnica najrazličnejših ustvarjalcev, glasbenih skupini, likovnikov,
raperjev, grafitarjev in drugih. Tokrat bo na oder stopilo nekaj mladih komikov, ki so se na nastop
pripravljali ob mentorstvu Perice Jerkovića. Nastopili bodo Mario Knapič, Vid Hrovat, Žan Goltnik,
Matevž Čas in Mitja Švener. Večer bo povezoval domačin Uroš Kuzman.
Vsekakor pa bomo sodelovali in pomagali pri uveljavitvi domačih gledaliških skupin, predvsem z
omogočanjem in pomoči pri pripravi nastopov v Velenju, saj so domače gledališke produkcije vedno
dobro sprejete. (Impro skupina Mamoo‐ti, gledališka skupina Srednje šole za storitvene dejavnosti).
V sklopu festivala Kunigunda pa bomo letos poleg ostalih predstav ponudili tri zelo kvalitetne in
priznane predstave (Pes, pizda, peder, Mandič Stroj, Skok iz kože).
Ob svetovnem dnevu lutk bomo v eMCe placu pripravili dogodek za najmlajše (22.3.2012):
V okviru svetovnega dneva lutk bomo gostili lutkovno predstavo, ki jo bo popestrila še delavnica za
najmlajše. Spored dneva je naslednji:
‐ ob 17. uri lutkovne animacije, razstava, projekcija,
‐ 18. uri predstava: Janko in Metka predstava je primerna za otroke od 3. leta dalje.

GALERIJSKA DEJAVNOST

NASLOV PROJEKTA

GALERIJA eMCe plac

ČAS, OBDOBJE

kontinuirano skozi vse leto

VODJA

Nina Cvirn

OPIS:
Galerijska dejavnost spada med ene temeljnih dejavnosti kulturno‐umetniškega udejstvovanja
mladih. Omogoča vstop mladim v svet likovne oz. fotografske umetnosti. Galerijski cikel bo v letu
2012 potekal po ustaljenih smernicah, odprto, povabilo k razstavljanju bo predano domačim in
gostujočim umetnikom tudi preko navezave z Društvom šaleških likovnikov, ŠŠK, Fotoklubom Zrno in
številnimi posamezniki. Predvidoma vsak mesec bomo gostili novo razstavo po nepisanem pravilu en
domači, en gostujoči umetnik in z menjavanjem področij uprizoritvene umetnosti.
V Mladinskem hotelu Velenje imamo postavljeno stalno razstavo Kunigundina srčna slika, seminarski
prostori pa bodo služili kot razstavni prostor izdelkom popoldanskega centra za mlade in projektu
Igraj se z mano.
NAMEN:
Spodbujanje mladih umetnikov k kreativnosti in samouresničevanju v družbi nasploh.
CILJI:
-

krepitev kadra kustosa,
promocija likovne, grafične, fotografske umetnosti,
krepitev kulturno‐umetniške vloge med mladimi v družbi nasploh,
povezovanje različnih dejavnosti,
kvalitetne vsebine v galeriji,
stalna programska popolnjenost galerije eMCe plac‐a.

AKTIVNOSTI

MERILO

PRIČAKOVANO ŠTEVILO

Otvoritev razstav.

število razstav

12

Promocija kulture

število medijskih objav

14

MOREBITNE SPREMEMBE:
Vključevanje mladih razstavljalcev (dijakov in študentov), ureditev varnosti v galeriji (nadzor, varnost
emetniških del, ko se v prostoru odvijajo dogodki – koncerti, klubski večeri).
RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA:
Razvoj galerije v mladinsko regijsko galerijo.

PROJEKT
VODJA
DEJAVN
OST

TV INFO 2012
Dimitrij Amon
Vsak mesec v začetku meseca pripravimo animacijo programa dogajanja skozi ves mesec
na lokacijah MC Velenje, KRMC, eMCe plac, projektih ki jih pripravljajo mladinske

(opis)

organizacije in MC Velenje. Več TV sprejemnikov je povezanih med seboj in skupaj vrtijo
program dogajanja.
TV info se je dobro prijel saj so televizije postavljene v izložbeno okno KRMC, katerega
dnevno vidi preko 500 mladih, ki jim predstavlja glavno pot do šole.
S tem projektom bomo nadaljevali in ga skozi čas razvijali ter umeščali inovativne pristope
k informiranju.

NAMEN
CILJI

Enak program se objavlja tudi na digitalnih info točkah po Velenju, ki jih bomo v letu 2012
razširili.
Informiranje mladih o dogodkih za mlade.
Razširiti informacije

SODELAV Tjaša Selič, Matej Voglar, Janko Urbanc …
CI
IZVEDBA: kontinuirano skozi vse leto
AKTIVNOSTI
Priprava programa

IZVEDBA (KDO)
POTREBE
Do 20. v mesecu za pretekli
mesec
Do 1. v mesecu

Izvedba

STROŠKI
400 €
Velik ogled, povečanje števila digitalnih info točk.
MERILO
USPEŠNOSTI
Predvidoma vsaj 500 obiskovalcev.
PRIČAKOVANJA
(USPEŠNOSTI)
RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA:
Možnost povezave vseh organizacij, ki se z mladimi ukvarjajo in skupna promocija na enem mestu
(oziroma na točno določenih mestih), tako da lahko mladi na enem mestu izvejo vse potrebne in
zanimive informacije.

NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE MLADIH ZA MLADINSKO DELO
INOVATIVNOST IN KULTURNA USTVARJALNOST
NASLOV PROJEKTA

PODPORA KULTURNO UMETNIŠKIM PROJEKTOM

ČAS, OBDOBJE

Po potrebi, kontinuirano skozi vse leto

VODJA

Marko Pritržnik z drugimi zaposlenimi MC Velenje

OPIS:
Podpora mladinskim projektom od ideje do uresničitve, oziroma motivirati posameznike in skupine k
uresničitvi njihovih idej v lastno zadovoljstvo in javno dobro. Pomoč mladim lokalnim umetnikom k
preboju. Mladinski center Velenje bo tudi v letu 2012 finančno, kadrovsko in svetovalno podprl
nekaj dobrih projektov lokalnih ustvarjalcev.
NAMEN:
Družbena odgovornost Mladinskega centra Velenje in utrjevanje poslovnih mrež, ponuditev

možnosti mladim za ustvarjanje.
CILJI:
-

prisotnost v velenjskem kulturno‐umetniškem prostoru,
krepitev poslovnih mrež,
ustvarjanje novih poznanstev,
graditev prepoznavnosti v regiji,
podpora kvalitetnim projektom.

RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA::
Širitev dejavnost na SAŠA regijo. »Rojevanje« dobrih lokalnih umetnikov, dogodkov, ki so lahko
pokazani v širšem okolju. Pridobitev partnerjev za večjo podporo še večim, dobrim projektom.

LETNI KINO OB ŠKALSKEM JEZERU
PROJEKT
VODJA
DEJAVNOST
(opis)

NAMEN
CILJI

SODELAVCI

LETNI KINO OB ŠKALSKEM JEZERU 2012
Dimitrij Amon, Janko Urbanc, Janez Slivar
Mladi smo poleti 2009 'izkopali' prostor, ki je v zgodnji fazi razvoj Velenja veljal kot letni
kino. Prostor so mladi vzeli za svojega, zanj lepo skrbijo, ga negujejo obnavljajo in
programsko bogatijo. Vse to se v tem območju izvaja pretežno prostovoljno. Vsako leto
se srečujemo z vrsto posegov v prostor za posamezne aktivnosti, ki so usklajeni in nujni.
V letu 2012 pa načrtujemo tudi pripravo vizije posegov in uporabe prostora letnega kina.
To bomo izvedli med akterji, ki v letnem kinu izvajajo projekte že od leta 2009.
V letu 2012 načrtujemo (v prvih zimskih mesecih leta 2012 ter zimskih mesecih, konec
leta 2012) naravno drsališče, ki ga pripravljamo skupaj Hokejski klub Velenje, MC, ŠŠK,
Zavod eMCe plac in Mestna občina Velenje. V poletnih mesecih se pripravlja serija
filmskih projekcij v sodelovanju z Kinom Velenje. V letu 2012 bomo pripravili razgiban
program filmskih projekcij tako mladinskega filma, kot tudi dokumentarnega in art filma.
Projekcije bodo potekale ob četrtkih zvečer (predvidoma) od meseca junija, do
septembra.
Ker je prostor zelo uporaben za najrazličnejše aktivnosti, vsako leto v njem pripravimo
tudi vrsto koncertov. V letu 2012 bo v letnem kinu potekalo vsaj pet večjih koncertnih
dogodkov (DMK, Velenjske križanke ‐ 7.7.2012, festival Kunigunda).
Letni kino pa je v sodelovanju z društvom Venera prijavljen tudi na razpis za ureditev
učilnice v naravi, katero bi tako kot prostor že sedaj (drsališče …) ponudili v uporabo
velenjskim ustanovam, ki se ukvarjajo s formalnimi oblikami izobraževanja.
Oživitev letnega kina
Priprava čimbolj širokega in zanimivega programa.
Posebni cilj je k sodelovanju pritegniti čim več lokalnih organizacij, da del svojih vsebin
izpeljejo v letnem kinu.
Dejan Požegar, Marko Pritržnik, Tjaša Selič, Ana Godec, Žan Delopst, Matjaž Novak …

IZVEDBA: kontinuirano skozi vse leto
AKTIVNOSTI

IZVEDBA (KDO)

POTREBE

Priprava vizije prostora (Srečanje za pripravo Izvedba
razprave Amon skliče akterje.
strategije razvoja letnega kina in pripravo predvidoma v aprilu oz. maju
2012
programa).
Izvedba učilnice v naravi
Postavitev

Izvedba koncertnega programa

Izvedba filmskih projekcij

STROŠKI
MERILO
USPEŠNOSTI
PRIČAKOVANJA
(USPEŠNOSTI)

Projekcijsko platno,
projektor,
ozvočenje… lastno
(MC in KRMC)
Priprava programa

22.500 €
Velik obisk na vseh aktivnostih v letnem kinu

Na vseh dogodkih vsaj 5.000 obiskovalcev. V letu 2012 bo letni kino vsekakor
živel. Veliko si obetamo od skupnega sestanka deležnikov, ki so kakorkoli
povezani z letnim kinom, z namenom priprave strategije razvoja in vlaganj v letni
kino.
RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA:
Skupni prostor vsem, ki lahko del svojega programa izvedejo v idiličnem letnem kinu.
Letni kino doživlja svoj razvojni potencial in izobraževalno noto že od samega odprtja. Mladi, predvsem
tisti, ki so sodelovali na prostovoljni delovni brigadi, so prostor vzeli za svojega. Prostor vzdržujejo in
skrbijo za nemoten potek programa v njem. S tem prostorom smo Velenju pokazali, da vandalizem lahko
preprečimo (le) z vzgojnimi metodami sodelovanja pri ustvarjanju (ne bom uničeval, kar sem zgradil).

KUNIGUNDA‐ regionalni multimedijski center
Prešernova cesta 8, PP 191, SI‐3320 Velenje
Tel.: 03/ 8971 692
E‐ pošta: info@kunigunda.org
Internetna stran: http://www.kunigunda.org
Poslovno programska enota Kunigunda, regionalni multimedijski center, izvaja programe javnih
podpornih storitev, multimedijskega in raziskovalnega laboratorija, kulturno‐umetniške produkcije in
postprodukcije ter ureja spletni portal savinjske regije, omrežen v mrežo M3C.

Kunigunda – regionalni multimedijski center, kot 'servis'
Že v letu 2011 se je KRMC kot servis izkazal za dobro potezo. Sistem MC in mladinskih organizacij je tako
velik, da je KRMC servis v več segmentih, kot na primer: tiskanje plakatov, letakov, vstopnic,
izposojevalnica (kvalitetne) IKT opreme …
V letu 2012 bo KRMC kot servis za potrebe MC izvajal naslednje storitve:
Oblikovanje in tiskanje:
Z nakupom tiskalnika velikega formata, kateri nam omogoča (digitlano) tiskanje plakatov do velikosti A2,
je KRMC postal prava mala tiskarna plakatov za dogodke MC in ostalih mladinskih organizacij. To prakso
bomo izvajali tudi v prihodnje. Kar nekaj tiskovin v KRMC izdelamo tudi po veljavnem ceniku za t.i. tržno
dejavnost.
Spletni komunikator za potrebe MC:
Če se želimo približati mladim ali svoj program oz. aktivnosti približata čim širši množici, jo najlažje
najdemo na spletu. Ekipa KRMC je že v preteklih letih bila neke vrste spletni komunikator, v letu 2012 pa
dobiva v urejanje še ostale spletne strani in socialna omrežja, ki jih potrebuje sistem MC za svoje
delovanje in promocijo.
Ažuriranje spletnih strani v letu 2012: www.mc‐velenje.si (vse podstrani recenzija, hotel, družba, kultura
...), www.kunigunda.si, www.kungunda.org, www.emce‐plac.si, www.letni‐kino.si, www.msv.si; FB profili
in strani: (profil) MC Velenje, Kunigunda mmc, (strani) festival Kunigunda Velenje, eMCe plac, letni kino
Velenje, Mladinski svet Velenje, Mladinski hotel Velenje …
Fotografiranje, snemanje, prenosi v živo:
Z opremo, ki je v KRMC, je mogoče vsak dogodek znotraj programa MC kvalitetno opremiti še z video in
foto materialom. To se izvaja že sedaj, gre pa predvsem za večje dogodke. Prav tako se za potrebe MC in
mladinskih organizacij izvaja t.i. striming prenos dogodkov v živo preko svetovnega spleta. Ekipa KRMC

ima na tem področju že nekaj let izkušenj, iz leta v leto pa je izpopolnjevala tudi opremo, ki je sedaj že
skoraj popolna in omogoča kvalitetno izvedbo projekcij, prenosov dogodkov v živo, snemanje … tudi za
potrebe tržne dejavnosti.
Izposoja IKT opreme:
Za potrebe kulturno umetniških ustvarjalec in njihovih produktov se IKT oprema v KRMC lahko izposodi
brezplačno. Za vsak ostali najem pa se zaračunava najemnina po veljavnem ceniku. Ne zaračunavamo
izposoje opreme društvom, klubom, javnim zavodom … skratka organizacijam, ki so ustanovljene in
delujejo v javnem interesu.
Vzdrževanje IKT opreme v MC Velenje:
V letu 2012 bomo, kot že sedaj, na željo zaposlenih izvajali manjša popravila oz. servise za vzdrževanje IKT
opreme. Iz prakse pa se pokaže, da ekipa KRMC največkrat poišče rešitev za težave, ki jih zaposleni
zaznavajo (prevezave tiskalnikov na mrežo, podvajanje računalnikov, vzdrževanje antivirusnih programov
…).
Promocija:
V povezavi z ažuriranjem spletnih strani, ustvarjanje dogodkov na FB ipd. je KRMC postalo središče
dostopa do informacij oz. center za distribucijo promocije. Tako bo ekipa KRMC tudi v letu 2012 skrbela
za intenzivno promocijo dogodkov znotraj MC in mladinskih organizacij v smislu distribucije plakatov,
letakov, ostalih tiskovin po dogovorjenih lokacijah, promocija in distribucija letakov za ekskluzivne
dogodke v eMCe placu po klubih v SLO in tudi v tujino, pošiljanje vabil, ipd.
Kunigunda – regionalni multimedijski center, kot producent
Vsako leto se KRMC srečuje z vrsto projektov mladih, kulturnih ustvarjalcev, pa tudi malo manj mladih. Na
MC in ekipo KRMC se iz dneva v dan obračajo kulturni ustvarjalci in prosijo za pomoč v smislu produkcije.
Vsako takšno prošnjo obravnavamo in skupaj z ustvarjalcem poskušamo najti najbolj primerno rešitev.
Velikokrat se namreč zgodi, da ustvarjalec želi svoj projekt le nadgraditi še z multimedijo. Tukaj nastopi
KRMC kot producent tega kulturno/umetniškega produkta, nastalega na področju multimedije.
V letu 2012 že vemo, da bomo kot producenti nastopili pri več projektih, med njimi naj izpostavim
največjega, to je produkcija videospota velenjske skupine Res Nullius. Ta videospot in naše sodelovanje
vidimo kot našo priložnost, da se izkažemo tudi na tem področju.
Kot je že bilo omenjeno bomo vsako vlogo za produkcijo v KRMC skrbno prediskotirali skupaj z izvajalcem
in poskušali najti skupno rešitev in prevzeli vlogo producenta, če bomo ocenili, da gre tako za kvalitetno
idejo, kulturno/umetniški produkt, ali samo priložnost KRMC.

Zavedati pa se je potrebno, da KRMC izvaja veliko dela tudi na terenu, kjer sicer nastajajo produkcijske
zadeve, vendar so izdelane izključno na željo naročnika, kar za ekipo KRMC predstavlja ogromno dela,
ekipa vlaga v te projekte vso svoje znanje, opremo ter profesionalizem.
Zelo težko je pripraviti plan, koliko produkcijskih izdelkov bo v določenem časovnem obdobju nastalo.
Tudi število le teh, ni ravno merilo. Merilo je (po mnenju ekipe KRMC) kvaliteta.

NASLOV PROJEKTA

REGIONALNI MULTIMEDIJSKI CENTER KUNIGUNDA

ČAS, OBDOBJE

kontinuirano skozi vse leto

VODJA

Dimitrij Amon

SODELAVCI

Andraž Jerič

OPIS:
Regionalni multimedijski center Kunigunda je programska enota Mladinskega centra Velenje, ki mladim
nudi multimedijsko infrastrukturo za ustvarjanje in delo.
NAMEN:
spodbujanje multimedijskih pristopov v regionalnem okolju.
CILJI:
-

predstavitev multimedije,
lastna produkcija,
izvajanje javnih služb:
1. javna dostopna točka,
2. razvojni laboratorij,
3. multimedijski laboratorij,
4. regionalna mreža,
5. kulturnoumetniška produkcija in postprodukcija.

AKTIVNOSTI

MERILO

PRIČAKOVANO
ŠTEVILO

organizacija
multimedijskih število multimedijskih dogodkov in izobraževanj
dogodkov in izobraževanj

10

javna dostopna točka

število delovnih dni

250

razvojni laboratorij

število razvitih projektov

10

multimedijski laboratorij

število izvedenih multimedijskih projektov

25

regionalna mreža

število vzpostavljenih partnerstev

30

Kulturno umetniška produkcija število dogodkov
in postprodukcija

15

POTENCIALI PROGRAMA:
širjenje dejavnosti in storitev na regijo.

NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE MLADIH ZA MLADINSKO DELO
PROJEKT
VODJA
DEJAVNOST
(opis)

NAMEN
CILJI
SODELAVCI

MULTIMEDIJSKI DNEVI 2012
Dimitrij Amon
Zadnje dneve v decembru, bomo, kot je to praksa v KRMC, pripravili predstavitev
produkcije KRMC. Od programa lahko omenim le predstavitev celotne produkcije
izvedene v KRMC leta 2012. Predstavljena bo tudi vsa postprodukcija, ki bo v KRMC
nastala. V načrtu je tudi izvedba nekaj manjših delavnic in predstavitev kakšnega
zanimivega multimedijskega ustvarjalca.
Promocija multimedije in KRMC navzven.
Predstaviti KRMC kot središče ustvarjanja z multimedijo in prostor za ustvarjanje novih
multimedijskih vsebin.
Tjaša Selič, Dejan Požegar, Janez Slivar, David Bolarić in Mitja Švener.

IZVEDBA: december 2012
AKTIVNOSTI
Prirpava programa

IZVEDBA (KDO)
Pripravi se program

Izvedba

Ekipa KRMC

POTREBE

STROŠKI
1.000€
MERILO
Dober obisk
USPEŠNOSTI
PRIČAKOVANJA
Predvidoma vsaj 50 obiskovalcev
(USPEŠNOSTI)
RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA:
Spodbujanje inovativnosti in izobraževanje mladih.

PROJEKT
VODJA
DEJAVNOS
T (opis)

NAMEN
CILJI

DELAVNICA VIDEO in FOTO za ZAPOSLENE MC in EVS PROSTOVLJCE
Dimitrij Amon
V Okviru popoldanskega dogajanja v MC se pripravi tedenska delavnica, tako za
fotografiranje, kot snemanje. Delavnica fotografiranja bi zajemala osnove fotografiranja,
osnovno spoznavanje delovanja fotoaparata (čemu kaj služi), kadriranje, fotografiranje na
terenu in računalniška obdelava fotografij.
Delavnica videa bi zajemala osnove snemanja, osnovno spoznavanje kamere (čemu kaj
služi) kadriranje, snemanje na terenu in hitra montaža na računalniku.
Delavnica bi bila namenjena tako za obiskovalce popoldanskega mladinskega centra
Velenje, kot interno za zaposlene v MC.
Podati osnovno znanje fotografiranja in snemanja.
Podati osnovno znanje kako fotografirati, naj kaj je potrebno biti pozoren, kaj se lahko
hitro popravi, ... tako na fotografiji, kot na videoposnetku.

POSEBNOS
TI
SODELAVC David Bolarić, Jaka Šuligoj, Goran Petrašević
I
IZVEDBA: april ‐ december 2011
AKTIVNOSTI
Priprava materiala za izobraževanje.

IZVEDBA (KDO)
POTREBE
Pripravi se urnik, kaj bi se
predstavilo – naredilo.

Promocija.

Izdelajo se letaki, plakati, ...

Delavnica (izvedba).

KRMC

STROŠKI
500€
DODATNO
MERILO
Dober obisk
USPEŠNOSTI
PRIČAKOVANJA
50 uporabnikov in zaposlenih v MC Velenje na obeh sklopih.
(USPEŠNOSTI)
RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA:
Osnove fotografiranja in videa so koristne za vsakogar, ki fotografira oz. snema za lastne potrebe.

PROJEKT
VODJA
DEJAVNOST
(opis)

CILJI
POSEBNOSTI

DIGITALNO INFORMIRANJE MLADIH
Dimitrij Amon
Mladi so danes zasuti z informacijah o dogajanju v mestu. Ničesar več ne vidijo oz. jim ne
pade v oči. Plakati so izumrli, SMS obveščanje je predrago, facebook je začel s širjenjem
vsemogočih obvestil, ... težko se izlušči tisto pravo, bistvo. Z inovativnim pristopom bi
mladim ponudili informacije v njihovem okolju (v prostorih šol ipd.), znebili bi se
tedenskega plakatiranja po šolah, letakov (ki ne dosegajo svojega namena), ipd.
Namen je mladim dati priložnost, da vsak trenutek pogledajo na digitalno tablo, kjer lahko
za vsak dan v mesecu posebej pogledajo, kaj se ta dan pripravlja, ob kateri uri, kje je
dogodek, opis dogodka ipd. Informacije ne bi bile ozko usmerjene le na Velenje, pač pa na
celotno regijo (Sa‐Ša, razširjeno vse do Obsotelja). Ponudilo bi se jim tudi možnost ciljnega
informiranja glede na področja zanimanja.
Informiranje mladih na inovativen način, na kraju, kjer se zbirajo.
Velika digitalna tabla – na dotik, diagonale 1 meter.

SODELAVCI

Primož Čas, Tjaša Selič in ekipa KRMC

NAMEN

IZVEDBA: april ‐ december 2012
AKTIVNOSTI

IZVEDBA (KDO)

POTREBE

Idejna zasnova, oblikovanje ekipe za izvedbo Pripravi se idejni projekt.
do aprila 2012.

Pregled obstoječega
stanja,
uporaba
obstoječe
(dobro
stoječe
infrastrukture, ...).

Prijava na razpis MOV.

Projekt se prijavi na razpis za
financiranje
projektov
mladih za dosego ciljev iz
Lokalnega programa razvoja
delovanja mladih v Mestni
občini Velenje v letu 2012.
Dogovor za postavitev točk na lokacijah, Dogovori z lastniki zemljišč,
je
preveriti
dodelava spletne strani kunigunda.org, potrebno
možnost
samostojnega
povezava strežnikov z enotami, ...
uvoza podatkov še iz ostalih
portalov Sa‐Ša in Celjske
regije, vezava računalnikov
na strežnik KRMC.
Izvedba – namestitev.
Želja je, da bi digitalne info
točke
pričele
ponujati
informacije v začetku novega
šolskega oz. študijskega leta.
STROŠKI
4.000€
DODATNO
Sistem bi se kasneje lahko razširil še na dodatna mesta. V prvi fazi bi se postavile
točke na vseh šolah ŠCV, v MC, v eMCe plac‐u, KRMC, Knjižnici Velenje, zaželeno
na avtobusni postaji Velenje.
MERILO USPEŠNOSTI
Povečanje obiska mladih na dogodkih.
PRIČAKOVANJA
Zagotovo bomo seznanili mlade z dogodki, vprašanje pa je, če se bodo zaradi
(USPEŠNOSTI)
tega v večjem številu odzivali na dogodke.
RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA:
Digitalna info točka je usmerjena k informiranju mladih. Ko se jih bodo mladi navadili, jih bomo lažje
nagovarjali z drugačnimi vsebinami, kar bo pomenilo, da digitalne info točke ne bodo ostale neopažene. Če
se bo ta način prijel, se lahko razširi še na več lokacij po mestu in tudi regiji.

BOLJŠE POZNAVANJE MLADINE
NASLOV PROJEKTA

PRENOSI V ŽIVO
'STREAM' DOGAJANJA

ČAS, OBDOBJE

Kontinuirano skozi vse leto

VODJA

Dimitrij Amon

SODELAVCI

David Bolarić, Dejan Požegar, Aleksander Saša Misja

OPIS:
Na večjih dogodkih, ki jih bo pripravil MC Velenje in ostale mladinske organizacije bomo po naših
zmožnosti pripravili projekcije dogodkov na veliko platno. Kjer nam bo infrastruktura to dopuščala pa
bomo pripravili tudi prenose v živo na svetovni splet. To dejavnost MC ponuja tudi kot svojo tržno
dejavnost.
NAMEN:
Omogočiti mladim izbiro in vpogled v dogajanje MC na daljavo.
CILJI:
Čim več ogledov in promocija lastnega videostrim sistema KRMC.
AKTIVNOSTI

IZVEDBA

Dogovor za formatiranje in Dimitrij Amon
nadgradnjo računalnika.
Primož Čas
Namestitev sistema, kamere, Dimitrij Amon, Primož Čas, Dejan Požegar, Aleksander Saša Misja
zvočne kartice, ...
RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA:
Spodbujanje inovativnosti in izobraževanje mladih, nadzor, vpogled v dogajanje.

PROJEKT
VODJA
DEJAVNOST
(opis)

NAMEN
CILJI

SODELAVCI

PIKINE USTVARJALNICE
Dimitrij Amon
V KRMC, v sodelovanju s Festivalom Velenje, že od leta 2010 vodimo projekt Pikinih
ustvarjalnic, ki bo v letu 2012 končno zaživel. Končni izdelek bo izdelan DVD, kako
narediti Pikin izdelek. DVD bo priloga paketu, ki se bo kot prodajni artikel prodajal na
festivalu. DVD bo nato ekipa KRMC v postproduckciji opremila z zvočno (govorno)
podlago.
Izdelati DVD za otroško ustvarjanje.
Izdelati DVD, ki bo v pomoč pri otroškem ustvarjanju in v pomoč pri inovativnih artiklih
Pikinega festivala, ki so v letu 2011 in bodo v letu 2012, zaokrožili po vsej Sloveniji in
verjetno tudi širše.
Andreja Zelenik, Kristina Kovač, David Bolarić

IZVEDBA: april ‐ december 2012
AKTIVNOSTI
Izbor delavnic in animatorke Pike

IZVEDBA (KDO)
POTREBE
Andreja, Tinca in Dimitrij
naredijo izbor delavnic in
izbor Pike, ki bo izdelovala

izdelke.

Izbor ozadja za snemanje in slikanje

Naredi se stena za snemanje, 'gips plate‐stena'
ki se poriše.

Snemanje

Predvidoma en vikend v studio radia Velenje
KRMC ali v vili Čira Čara.
Zvok se posname v studiu
radia Velenje.
V KRMC se izdela montaža, ki računalnik, DVD‐ji
se podloži z zvokom ter
natisnejo se DVD‐ji.

Montaža in postprodukcija

STROŠKI
500€
DODATNO
Morebitne dodatne, višje stroške krije Festival Velenje
MERILO
Dober izdelek
USPEŠNOSTI
RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA:
Produkcija, izdelava medija za potrebe Pikinega festivala, ki bo mladim, predvsem otrokom, omogočili
ustvarjanje.

SERVISNA DEJAVNOST
NASLOV PROJEKTA

IZVAJANJE TEHNIČNA POMOČ (AVDIO‐VIDEO)

VODJA

Aleksander Saša Misja

SODELAVCI

Davorin Štorgelj, Gorazd Pan, Dimitrij Amon, Darjan Jeličić, Mitja
Švener

OPIS:
ozvočevanje in osvetljevanje javnih prireditev in izvedba tečaja spoznavanja avdio opreme in osnove dela
s tehniko ter servisiranje in razna pomoč v lokalni skupnosti
VSEBINA:
-

pomoč Mladinskemu svetu
pomoč lokalni skupnosti
avdio storitve – za lokalno skupnost
cyber storitve – za lokalno skupnost
oddajanje prostora in posojanje opreme
organizacijske usluge
DMK – Dnevi mladih in kulture ‐ sodelovanje
sodelovanje z društvi – prostor za vaje in dogodke
sooblikovanje evropske mladinske politike – članstvo v odboru evropskih mladinskih
izobraževalnih centrov
sooblikovanje slovenske mladinske politike – članstva v svetih in odborih

NAMEN:
razvoj storitev in njihova ponudba v podporo javnemu sektorju.
CILJI:
-

usposobitev novih tehničnih sodelavcev.
vzpostavitev tehničnega centra evidentiranja potreb in vodenje knjige reverzov.
aktivna vloga pri razvoju relevantnih – mladinskih sektorjev.

AKTIVNOSTI

MERILO

PRIČAKOVANO ŠTEVILO

pomoč organizacijam

število sodelujočih organizacij

10

večanje tehnične ekipe

število novih tehnikov

3

sodelovanje
mrežah

v

relevantnih število povezanih pobud

10

MOREBITNE SPREMEMBE:
Tonski tehnik bo prejel več mentorske podpore, v letu 2012 smo zaradi povečanega obsega dela zaradi
projekta EPK pridobili dodatno zaposlitev na področju oblikovanja zvoka.
POTENCIALI PROGRAMA:
Uresničen program predstavlja priložnost za aktiviranje novih človeških virov, širjenje socialnih mrež
zavoda in posledično njegovo povečanje konkurenčnosti na trgu.

MLADINSKA TURISTIČNA INFRASTRUKTURA (Enota MLADINSKI HOTEL VELENJE, Efenkova 61a)

PROJEKT
VODJA
DEJAVNOST
(opis)

TEKOČE POSLOVANJE MLADINSKEGA HOTELA VELENJE
Metka Rupreht
S promocijo in iskanjem potencialnih gostov Mladinskega hotela Velenje bomo
vseskozi poskušali zagotavljati uspešno poslovanje. Sodelovanje bomo podkrepili z
organizatorji raznih kulturnih, športnih in izobraževalnih dogodkov, ki potrebujejo
tovrstne nastanitve in uporabo seminarskih prostorov.
Goste bomo redno anketirali o kvaliteti nastanitve, ter s pomočjo rezultatov ankete
izboljšali kvaliteto. Prav tako bomo ustvarili bazo gostov, ki jih bomo obveščali o
morebitnih akcijah in dogodkih.

NAMEN

CILJI

SODELAVCI

Osnovni namen je povečati število gostov Mladinskega hotela, ter s časom pridobiti
čim več uporabnikov, ki prihajajo v mesto Velenje kot turisti ali udeleženci raznih
dogodkov.
Z bazo gostov, ki jih lahko obveščamo o dogodkih in akcijah, imamo namen
pridobiti goste povratnike.
• Večja razpoznavnost Mladinskega hotel Velenje.
• Večje število opravljenih nočitev.
• Krepitev Velenja kot turistične destinacije.
Receptorji (študentsko delo) ter zunanji izvajalci, ki so nujen del tekočega
poslovanja (čistilni servis, pralnica, ponudniki prehrane ...).

IZVEDBA:
AKTIVNOSTI
IZVEDBA (KDO)
POTREBE
Komunikacija z organizatorji večdnevnih in Mladinski hotel Velenje
mednarodnih
kulturnih,
športnih
in
izobraževalnih dogodkov.
Trženje in promocija Mladinskega hotela Velenje Mladinski hotel Velenje
na brezplačnih internetnih straneh, umestitev v z zunanjimi sodelavci.
tiskovine in ostale medije www.slovenia.info,
umestitev v razne vodnike za popotnike.
Sestava anketnega vprašalnika (slovenskega in Mladinski hotel Velenje Material potreben
za
pripravo
angleškega), ki ga bomo izročili gostu ob
vprašalnika.
sprejemu ter ga prosili, da ga izpolni.
STROŠKI
V sklopu stroškovnega mesta MLADINSKI HOTEL VELENJE.
DODATNO
/
MERILO
Število opravljenih nočitev.
USPEŠNOSTI
Pozitivno mnenje gostov, ki ga bodo izrazili v anketi.
PRIČAKOVANJA
Minimalno 10% letna zasedenost.
(USPEŠNOSTI)
Več kot 50% anketiranih gostov bo izrazilo pozitivno mnenje.
RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA:
Mladinski hotel Velenje bo bolj prepoznaven, dolgoročno bo pridobil več gostov, mesto Velenje se bo

s pomočjo hotela okrepilo kot turistična destinacija. Z večjim številom gostov bo omogočen razvoj
dodatnih, spremljajočih dogodkov in storitev v Mladinskem hotelu Velenje (tematski večeri, rastave
raznih umetnikov, literarni večeri) in sodelovanje z različnimi zunanjimi izvajalci, ki ponujajo turistom
razne izlete in doživetja, vodene oglede mesta ipd.

PROJEKT
VODJA
DEJAVNOST
(opis)

PRISTOP V SVETOVNE REZERVACIJSKE SISTEME, VODNIKE TER OSTALA PROMOCIJA
Metka Rupreht
Mladinski hotel Velenje je za večjo razpoznavnost in promocijo potrebno umestiti v
čim večje število svetovnih rezervacijskih sistemov, ki omogočajo on‐line rezervacije,
ter umestitev v razne vodnike in promocijo na sejmih povezanih s turizmom. Potrebna
je tudi lokalna razpoznavnost, ki jo dosežemo s pomočjo lokalnih medijev.
NAMEN
Osnovni namen je povečati razpoznavnost Mladinskega hotel Velenje in omogočati
rezervacije tujim turistom na trenutno najbolj aktualnih spletnih portalih za tovrstne
nastanitve.
CILJI
• Večja razpoznavnost Mladinskega hotel Velenje.
• Večje število opravljenih nočitev.
• Krepitev Velenja kot turistične destinacije.
POSEBNOSTI Kljub želji in prošnjam ter formalnim pravilnostim je mogoče, da spletne strani ne
objavijo ponudnika zaradi različnih razlogov, kot je na primer neaktualna turistična
destinacija.
SODELAVCI

Receptorji (študentsko delo).

IZVEDBA:
AKTIVNOSTI
IZVEDBA (KDO)
Komunikacija s spletenimi rezervacijskimi Mladinski hotel Velenje
portali za umestitev Mladinskega hotela
Velenje.
Postavitev ponudnika na splet (opis Mladinski hotel Velenje
destinacije, infrastrukture …).
Priprava vsebin za objave v vodnikih.

POTREBE

Mladinski hotel Velenje

Prijava na različne turistične dogodke (sejme Mladinski hotel Velenje
ali borze).
Opozarjanje lokalnih medijev na aktivnostmi v Mladinski hotel Velenje
zvezi z Mladinskim hotelom Velenje.
STROŠKI
DODATNO
MERILO

Provizija za rezervacijski sistem v primeru on‐line rezervacije, stroški objave v vodnikih,
kotizacija za sejme, borze…
/
Število spletnih portalov preko katerih se trži Mladinski hotel Velenje, število objav in

USPEŠNO posledično večje število gostov.
STI
PRIČAKOV Postavitev na 4 nove portale, objava v 1 vodniku, udeležba na 1 sejmu, 4 prispevki v
ANJA
lokalnih medijih.
(USPEŠNO
STI)
RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA:
Mladinski hotel Velenje bo bolj prepoznaven, dolgoročno bo pridobil več gostov, mesto Velenje se bo
okrepilo kot turistična destinacija. Z večjim številom gostov bo omogočen razvoj dodatnih storitev v
Mladinskem hotelu Velenje (tematski večeri, razstave raznih umetnikov, literarni večeri) in
sodelovanje z različnimi zunanjimi izvajalci, ki ponujajo turistom razne izlete in doživetja, vodene
oglede mesta ipd.

PROJEKT

PRIDOBITEV NAZIVA KOLESARSKI HOTEL

VODJA

Metka Rupreht

DEJAVNOST
(opis)

Pridobitev naziva kolesarski hotel je povezana z nizom dejavnosti v Mladinskem
hotelu Velenje, ki mora zagotoviti različne standarde. S pridobitvijo naziva bi bil
Mladinski hotel Velenje bi tako lahko gostil popotnike kolesarje.

NAMEN

Pridobitev naziva Kolesarski hotel bi izboljšala dodatno ponudbo Mladinskega
hotela ter posledično večje število gostov. Krepili bi razpoznavnost Mladinskega
hotela in samega mesta Velenje.

CILJI

Pridobitev naziva Kolesarski hotel.
Povečanje števila nočitev gostov in krepitev turistične destinacije.

POSEBNOSTI
SODELAVCI

Zunanji izvajalci:
Možnost prevoza koles.
Servis koles.
Kolesarski vodniki.

AKTIVNOSTI

IZVEDBA (KDO)

POTREBE

Pripravljalne aktivnosti zagotovitev
standardov kolesarskih namestitvenih
obratov:

Mladinski hotel Velenje.

Investicija v ureditev
info kotička in
priprave ostalih
kolesarskih
informacij ter nakup
koles in potrebne

Priprava info kotička.

Priprava kolesarskih programov v okolici.
Zagotavljanje kolesarskih vodnikov.

opreme v skladu s
standardi.

Priprava prostora za hrambo koles.
Pogodbe z zunanjimi sodelavci (servis koles,
prevoz koles).
Izposoja koles in opreme.
Zagotovitev ostalih storitev povezanih s
kolesarstvom.

STROŠKI

V sklopu stroškovnega mesta MLADINSKI HOTEL VELENJE.

MERILO USPEŠNOSTI

Pridobitev naziva kolesarski hotel.

PRIČAKOVANJA
(USPEŠNOSTI)

Pridobitev naziva kolesarski hotel.

RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA:
Mladinski hotel Velenje bo bolj prepoznaven, dolgoročno bo pridobil več gostov, mesto Velenje se
bo okrepilo kot turistična destinacija. Z večjim številom gostov bo omogočen razvoj dodatnih
storitev v Mladinskem hotelu Velenje.

KADRI 2012
Stanje na dan 1.02.2012

Delovno mesto

Trajanje pogodbe do

1

direktor

September 2012

2

vodja projektov – vodja programov

Nedoločen DČ

3

tehnični koordinator

Nedoločen DČ

4

tehnični koordinator

Nedoločen DČ – porodniška odsotnost do julij 2012

5

Oblikovalec zvoka in video vsebin

Nedoločen DČ

6

Vodja mladinskega hotela

Nedoločen DČ

7

Strokovni sodelavec V ‐Koordinator
multimedijskih in kulturnih
programov

Nedoločen DČ

8

glavni vzdrževalec

Določen DČ maj 2012

9

strokovni delavec‐pripravnik

Določen DČ december 2012

Potrebe 2012
Delovno mesto
glavni vzdrževalec

Zaposlitev za nedoločen delovni čas

tonski tehnik – potrebe projekta EPK

Zaposlitev 2012 za leto 2012

Vsa delovna mesta, ki se izkazujejo kot potrebe in zasedena delovna mesta so zapisana v sistematizaciji
delovnih mest in v katalogu delovnim mest v MC Velenje. Oba navedena dokumenta sta sprejeta s strani
sveta zavoda MC Velenje

VARNOST PRI DELU
V letu 2012 je predvideno opravljanje izpitov iz varstva pri delu za nove zaposlene in pogodbene delavce
in strokovno izobraževanje iz prve pomoči in požarne varnosti za zaposlene.

USMERJENI ZDRAVNIŠKI PREGLEDI
V letu 2011 bodo na zdravniške preglede poslani javni delavci, ki bodo nastopili delo v MC Velenje in
delavci, ki skladno z izjavo o varnosti, morajo na redni obdobni preventivni zdravniški pregled.

MATERIAL, ORODJE IN OPREMA
OBNOVA PROSTOROV
a. Šaleška 3
Vzdrževanje prireditvene dvorane – barvanje, menjava poškodovanih akuterm plošč, namestitev
ambientalne razsvetljave, racionalnejša razporeditev prostorov. Nujna prenova sanitarij in
prezračevalnega sistema.
b. Prešernova 8
Skladno z akcijskim planom ustanovitelja MOV, bo v letu 2012 potekala preselitev prostorov Kunigunde –
regionalnega multimedijskega centra v prostore stavbe Gaudeamus.
c. redna vzdrževalna dela v objektu Mladinskega hotela Velenje
OPREMA
Nakup opreme za dnevne dejavnosti na Efenkovi 61.
Skladno z potrebami za izvajanje dejavnosti bo v letu 2012 izveden nakup posameznih delov opreme.

