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Uvod
MLADI V SKUPNOSTI
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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

analiza stanja,
potrebe,
namen,
cilji,
program,
izvedba,
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:
1. Portorož, november 2010 - programski vikend Mladinskega centra Velenje (1.del),
2. Velenje, januar 2011 – javna objava povabila k programskem sodelovanju v letu 2011.
3. Velenje, januar 2011 – programski sestanek MC Velenje (2.del).

Ključni dejavniki za odločanje ali se program izvaja ali ne so:
1. vsebine (ugotovljeno stanje, potrebe, jasen namen, sposobnost določitve ciljev, dodana
2.
3.
4.
5.

vrednost),
ciljna javnost,
uporabniki,
usposobljenost nosilcev,
materialna sredstva.

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.

MLADINSKI

Delujemo v 4 programskih enotah.

CENTER
VELENJE
Projektno – informacijska pisarna Mladinskega centra Velenje in
javni prostor za družbene dejavnosti mladinskih organizacij;
Šaleška cesta 3, 3320 Velenje.
»eMCe plac«: javni funkcionalni prostori za družbene dejavnosti in kulturno

KULTURA:
- inovativnost
in
kulturna
ustvarjalnost,
- participacija
in
informiranje,
- prostovoljne
mladinske
aktivnosti,
- mednarodno
mladinsko delo in
medkulturno
učenje mladih,
- boljše poznavanje
mladine
- aktivno
državljanstvo.

umetniško podporo mladim in nadgradnja programsko poslovne enote
KULTURA in razvoj »eMCe plac-a«. Projekt nastaja kot mladinska pobuda
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 subkultur, 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). Enako se odpira možnost svoje predstavitve; v redni letni dejavnosti in
na mladinskih festivalih: Festivalu mladih kultur- Kunigunda, Festival Dnevi
mladih in kulture (DMK), Festival multimedijski dnevi 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 društvom:
Mladinski svet Velenje,
Šaleški študentski klub, Zavod ŠŠK,
Zavod mladine Šaleške doline,
Popotniško društvo Kažipot,
Bošnjaško mladinsko kulturno društvo Velenje,
Društvo COGO,
Romsko društvo Romano vozo,
Društvo borilnih veščin Velenje, ...

Kunigunda - regionalni multimedijski center;
Prešernova 8, 3320 Velenje.
Vključen v mrežo multimedijskih centrov Slovenije- M3C tako nastopa kot
- participacija
in
osrednja komunikacijska platforma za identifikacijo in reševanje praktičnih
informiranje,
- inovativnost
in razvojno-socialnih problemov v svojem okolju (portal www.kunigunda.org). V ta
namen bo sistem deloval kot akter povezovanja (mreženja) vseh relevantnih
kulturna
javnih in zasebnih akterjev, ki imajo svoj delež pri reševanju konkretne
ustvarjalnost,
mladinske, okoljske, socialne ali katerekoli druge družbene problematike.
- mednarodno
mladinsko delo in Mladinski center Velenje ozvoči, osvetli in v video arhivo zabeleži letno tudi
medkulturno
preko 140 javnih dogodkov, kot so mladinski dogodki: iniciativa v projektu Park
učenje mladih,
s5 dogaja in projekt Letni kino, študentski festival Dnevi mladih in kulture, Pikin
- aktivno
festival in javni dogodki Festivala Velenje, glasbene abonmaje, proslave ter
državljanstvo,
koncerte v Glasbeni šoli, Osnovnih in srednjih šolah, dogodke turističnih društev
- prostovoljne
in zvez organizacij, ter prireditve Mestne občine Velenje.
mladinske
aktivnosti,
Storitvene dejavnosti, kot so IKT in ostala tehnična in logistična organizacijska
- socialna
podpora organizacijam, avdio-video produkcija in post-produkcija, informiranje
vključenost
in marketing, ter prenos uporabnih neformalno znaj na prostovoljce, dijake,
neorganizirane
študente in neorganizirano mladino je plod lastnega znanja in razvoja kadra. Z leti
mladine.
Zavod postaja pomemben steber podpornih storitev aktivnosti v lokalni skupnosti.

Mladinska infrastruktura in turizem - Mladinski hotel Velenje;
Efenkova 61, 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.

Youth hostel Velenje leži 500 m od centra mesta Velenje in glavne avtobusne
postaje. Nahaja se ob reki Paki nasproti Osnovne šole Livada. Gostom so poleg
mednarodno
mladinsko delo in osnovne storitve, ki zajema nočitev, prevleko za posteljnino, brisačo, omarico s
medkulturno
ključkom, uporabo brezžičnega interneta in skupne kuhinje, na voljo tudi avtomati
učenje mladih
s toplimi in hladnimi napitki, ter prigrizki in možnost pranja perila.
turizem
participacija
in Skupinam ponujamo tudi ugoden najem seminarskih prostorov in predavalnic z
vso pripadajočo tehniko. Po naročilu uredimo poleg zajtrkov tudi kosilo ali
informiranje
prostovoljne
večerjo v bližnji restavraciji. Za goste skrbi prijazen tim Mladinskega hotela, ki je
mladinske
na voljo za razne informacije in nasvete.
aktivnosti
Del Mladinskega hotela Velenje je prilagojen tudi invalidom.

Preventivni skupnostni programi za mlade - dnevni prostor za
mlade, z vodenim programom za mladostnike;
Efenkova 61, 3320 Velenje.

DRUŽBA
- socialna
vključenost
neorganizirane
mladine,
- zdravje in dobro
obro
počutje mladine,
- participacija
in
informiranje,
- boljše poznavanje
mladine,
- prostovoljne
mladinske
aktivnosti,
- aktivno
državljanstvo,
- mednarodno
mladinsko delo in
medkulturno
učenje mladih.

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
socialno- preventivni program za dnevne in prostočasne dejavnosti z dodatnimi
aktivnostnimi programi, ki so vezani na delo na različnih lokacijah po Velenju
(projekt POLETJE NA KOTALKALIŠČU …).
Potreba po učinkovitejši soudeležbi in vključevanju mladih v družbo ter zavedanja
njihove družbene odgovornosti in pomembnosti aktivnega državljanstva na
področju mladinskega sektorja in spodbujanju zdravega načina in življenja mladih
z izvajanjem zdravstvene in socialne preventive z mladimi in po potrebi večanja
intenzivnosti strokovne obravnave mladih v obliki strokovnih svetovalnih enot za
načrtovanje in organiziranje podpore mladim, ter razvoj strokovnih in skupnostnih
programov za mlade na področju socialnega varstva. V želji po še boljši strokovni
obravnavi se bomo povezovali s strokovnim osebjem Centra za socialno delo
Velenje, z namenom ustanovitve svetovalnih enot za načrtovanje in organiziranje
podpore mladim.

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.
Mladinski center Velenje je sistem v lokalni skupnosti z družbeno - skupnostno participacijo
interesnih skupin mladih, ki aktivnim mladim omogoča aktivno državljanstvo. Mladinskimi delavci
skupaj s strokovnjaki in inštitucijami, preko evalviranega procesa, skrbimo za stalnost razvoja sektorja
in na podlagi zaznanih in hitro spreminjajočih potreb v mladi družbi ustvarjamo programe in projekte,
ki so dnevno prilagojeni potrebam v lokalnem okolju. Tak organom organiziranosti mladinskih
organizacij in organiziranosti lokalnih mladinskih programov v t.i. »sektor za mlade« je opredeljen v
Zakonu o javnem interesu v mladinskem sektorju.

Projekti v partnerstvih
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 šolstvo in šport

Javni zavod Mladinski center Velenje, kultura in izobraževanje se 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 filantropskimi 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 Ajdovšcina, 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.

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 socialnopreventivnih 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 (Europian anti poverty network). Zavod RiSI je
v letu 2010 (evropskem letu revščine in socialne izključenosti), postal polno pravni člen EAPN, 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:
- DRUŠTVO SPM – DRUŠTVO ZA RAZVOJ SKUPNOSTNIH PROGRAMOV ZA
MLADE,
- DRUŠTVO NEZAPOSLENIH IN SOCIALNO OGROŽENIH SLOVENIJE,
- DRUŠTVO PROTI REVŠČINI IN SOCIALNI IZKLJUČENOSTI SLOVENIJA,
- DRUŠTVO VARNEGA ZAVETJA KOČEVJE,
- DRUŠTVO KULTLAB CELJE,
- DRUŠTVO ZA POMOČ IN SAMOPOMOČ BREZDOMCEV KRALJI ULICE,
- ZAVOD SALESIANUM, OE SKALA,
- PRAVNO - INFORMACIJSKI CENTER NEVLADNIH ORGANIZACIJ – PIC,
- MOZAIK - DRUŠTVO ZA SOCIALNO VKLJUČENOST.
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.

Zavod IPAK - sodelovanje z regijskem NVO stičiščem, NVOSR – stičišče nevladnih organizacij
Savinjske regije, ki predstavlja osrednjo točko, preko katere poteka informiranje, mreženje in
povezovanje posameznih društev, zavodov in ustanov na regionalni ravni. Vzpostavlja podporno
infrastrukturo in si prizadeva krepiti podporno okolje za učinkovitejše in plodnejše delo
posameznih NVO. Dodatno sodelovanje v okviri OP ESS.
Ministrstvo za kulturo
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.
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, vodja za
pripravo programa pa JZ Maribor 2012 – EPK.

Programi po sklopih in nosilci glede na prednostna programska področja za delo z mladimi
NASLOV PROJEKTA

PROMOCIJA PROGRAMOV MLADI V AKCIJI

ČAS, OBDOBJE

kontinuirano skozi vse leto

VODJA

Janez Slivar, Metka Marinšek, Mitja Gregorič

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 strokovno spremlja Melita Kovač, ki se tudi redno udeležuje spremljevalnih srečanj.
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. Zaposlitveni potenciali.

PROJEKT
VODJA
DEJAVNOST
(opis)

NAMEN
CILJI
POSEBNOSTI
SODELAVCI

MLADINSKA IZMENJAVA WMFCE II
Metka Marinšek, Janez Slivar
Na podlagi zelo uspešne in kvalitetno izpeljane mladinske izmenjave WMFCE, ki je
temeljila na izdelavi kitar, bomo na MvA prijavili nadaljevanje, oziroma drugi del projekta,
le da bo glavna tema izdelovanje ojačevalcev. Projekt bo vezan na temo Evropsko leto
prostovoljstva, na čemer bodo temeljile spremljevalne aktivnosti. Mladim, udeležencem
izmenjave, bo poleg konkretnega izdelka skozi formalni del, s profesionalnimi mojstri
izdelave ojačevalcev, ostalo tudi veliko pozitivnih izkušenj (neformalno učenje – delavnice,
socialne veščine, medkulturna dimenzija, spoznavanje novih okolij, ...). K projektu imamo
namen pritegniti vsaj tri tuje partnerske organizacije. Delavnice bodo zasnovane tako, da
bodo participanti ne glede na predznanje elektronike odnesli nekaj od vsakodnevnih
aktivnosti (varstvo pri delu, spoznavanje orodij, elementov, postopkov, ...).
Nadaljevanje prakse kvalitetnih mladinskih izmenjav.
Pridobitev partnerjev, uspešna prijava na MvA, kvalitetna priprava in izpeljava izmenjave,
končni izdelki.
Mednarodna izmenjava, zaželjeni so participanti z glasbenim zanimanjem in ne nujno
predznanjem, sodelovanje s Šolskim centrom Velenje (mentor elektro stroke).
Zaposleni MC Velenje in zunaji sodelavci, prostovoljci.

IZVEDBA:

AKTIVNOSTI
Prijava projekta na MvA (rok 1. april)
Priprava aktivnosti
Izvedba
STROŠKI
DODATNO
MERILO USPEŠNOSTI

IZVEDBA (KDO)
Metka
Marinšek,
Janez
Slivar
Metka
Marinšek,
Janez
Slivar, Marko Pritržnik,
Dražen Markovič
Metka
Marinšek,
Janez
Slivar, Marko Pritržnik,
Dražen Markovič, sodelavci

POTREBE
Korektni obrazci.
Razdelanje delavnic
+ glavna delavnica,
logistika, časovnica.
Tehnična podpora
MC,
logistika,
nastanite, prehrana.

Cca 25.000 €
/
Uspešna prijava projekta, izvedba (anketa participantov).
Korektna izvedba

PRIČAKOVANJA
(USPEŠNOSTI)
RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA:

WMFCE II, kot nadgradnja WMFCE že sam po sebi odkriva razvojni potencial za prihodnost. Projekt bi
lahko prerasel v nekakšno blagovno znamko in postal znan po tem, da na takšen način, s prepletanjem
formalnega in neformalnega znanja, mladi na mehek način pridobivajo kvalitete za svoj nadaljni razvoj in
obstoj.

NASLOV
PROJEKTA

EVROPSKI DEMOKRATIČNI PROJEKTI: MIGRANTI V EU IN
NJIHOVA INTEGRACIJA

ČAS, OBDOBJE

PRIPRAVE: marec, prijava- april 2011. IZVEDBA: julij 2011

VODJA

Janez Slivar

SODELAVCI

Jasmina Imširović, zaposleni v MC Velenje, prostovoljci MC Velenje, zunanji
sodelavci

OPIS:
V današnjem času se EU sooča z vse večjim številom migrantov, izstopajo predvsem delavci.
Izjemnega pomena je integracija teh ljudi v okolje, v katerem delajo oz. živijo. Prav tako je potrebna
ustrezna socializacija, nikakor pa ne izolacija, kar je v večini primerov pravilo. Kako se bo EU
spopadla z novo nastalo situacijo in kako bo pripomogla k vzpostavitvi multietičnega,
multireligioznega, toda tolerantnega in prijaznega okolja, hkrati pa to uskladila z nacionalnim
ponosom in nacionalno identiteto posameznih držav članic EU?
NAMEN:
Opomniti na ključno vprašanje pomembnosti vzpostavitve instrumentov spremljanja in pomoči pri
integraciji migrantov v prostoru EU.
CILJI:
-

Opozoriti na pravice in kršenje pravic migrantov,

-

opozoriti na težave, s katerimi so soočeni ob vstopu v državo in kasneje v njej,

-

spoznati instrumente integracije v posameznih državah članicah EU,

-

opozoriti na napake v sedanjem sistemu integracije,

-

podati predloge za izboljšave na področju integracije.

AKTIVNOST

IZVEDBA

POTREBE

Delavnice na temo migracij, Enotedenska izmenjava z Človeški viri,
multimedijska
izmenjava z zelo aktualno delavnicami in predavanji podpora, material za delavnice,
temo.
strokovnjakov.
računalniška podpora, svetovni
splet.
RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA:
Širši okolici predstaviti problem migracij in migrantov ter pokazati, kako se migranti počutijo v tuji
državi.

NASLOV
PROJEKTA
ČAS, OBDOBJE

EVS – EVROPSKA PROSTOVOLJNA SLUŽBA
1. februar – prijava, poletje-zima 2011 (izvedba)

VODJA

Janez Slivar, Metka Marinšek

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.
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.

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.

NASLOV PROJEKTA

UDELEŽEVANJE V PROGRAMIH TUJIH PARTNERJEV

ČAS, OBDOBJE

januar – december 2011

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.
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 Število novih partnerjev.
YOUTH IN ACTION izobraževanj.
RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA:
Ohranjanje evropskih navezav in nadaljnje projektno povezovanje organizacij.

NASLOV PROJEKTA

MREŽE NEVLADNIH ORGANIZACIJ NA PODROČJU REVŠČINE
IN SOCIALNE IZKLJUČENOSTI (ZVEZA RISI)

SODELAVCI

g. Jože GORNIK in CNVOS – Zavod center za povezovanje nevladnih
organizacij v Sloveniji.

NAMEN:
Mladinski center Velenje, se kot so- ustanovitelj aktivno vključuje v delovno področju nacionalne socialne politike,
problematike revščine in socialne izključenosti, kot del širše evropske mreže EAPN (EuropeAN anti poverty
network), ki združuje nacionalne organizacije s področja celotne Evropske Unije. Namen povezovanja sektorja
nevladnega področja je nadgradnja in dopolnitev naših programov s ciljem poenotenja dela na sektorju socialnega
varstva (prioriteta revščina in socialna izključenost). Leto 2010 je bilo Evropsko leto revščine in socialne
izključenosti. Projekt »Evropski parlament in nevladne organizacije – krepitev dialoga« sofinancira Generalni
direktorat za informiranje Evropskega parlamenta.
CILJI:
-

Skupna predstavitev dejavnosti na področju revščine in socialne izključenosti,

-

opozarjanje in vključevanje vseh javnosti v problem revščine in socialne izključenosti v Sloveniji,
oblikovanje enotnega informacijskega sistema organizacij, ki vstopajo v zvezo,
povezovanje novih organizacij, medsebojno informiranje in omogočanje podpore, organiziranje skupnih
izobraževanj in skupna promocija dejavnosti.

AKTIVNOST
Koordinacije.
Strokovna srečanja.
Udeležba na evropskih
srečanjih in strokovnih
seminarjih.
Skupna akcija.

IZVEDBA
Mladinski center Velenje je s svojim predstavnikom član Sveta zavoda RiSI.
Za Zvezo RiSI bomo izvedli dva strokovna srečanja o upravnih postopkih.
Udeležba na 2 evropskih srečanjih v obliki strokovnih seminarjev in delavnic,
ki jih bo organiziral EAPN in udeležba na dveh mednarodnih srečanjih
EAPN.
Prijava razpisa na MDDSZ.

NASLOV PROJEKTA

MULTILATERALNA
(Romunija)

ČAS, OBDOBJE

PRIPRAVE: november 2010, prijava: november 2010, predhodni
obisk: marec 2011

MLADINSKA

IZMENJAVA

A.C.T.

IZVEDBA: april 2011
VODJA

Melita Kovač, Janez Slivar

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 2011 se bomo udeležili mladinske
izmenjave v mestu Topesti (Gorj) v Romuniji, na katero bomo povabili mlade iz lokalnega okolja (tudi
mladi z manj možnostmi – ruralno področje, socialne težave). Rdeča nit izmenjave bo medkulturna in
medrasna toleranca, cilji, modeli in načini postopanja za dosego namena, medkulturni dialog, spoznavanje
različnih kultur in tradicij, aktivno in kvaliteto preživljanje prostega časa mladih ter tudi pridobivanje
izkušenj na področju mladinskih izmenjav, z namenom vključitve v tovrstne projekte v lokalnem okolju.
Partnerji na izmenjavi so poleg gostiteljev in MC Velenje še Poljaki (LKS Czarni Koziniec) in Italjani
(Associazione "Work in Progress"). Multilateralna izmenjava bo vsebovala: igre medsebojnega spoznavanja,
izlete, umetniške in glasbene delavnice, diskusije in medkulturne igre.
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 dokumentacije
organizacija), priključitev k in informacij.
projektu.
Izmenjava
v
duhu Predhodni obisk (seznanitev s Letalske vozovnice, komunikacija.
medkulturnega
dialoga
z projektom) – 24.3. – 27.3.2011
aktivno participacijo mladih
(Janez Slivar), udeležba na
izmenjavi – 9.4. – 17.4.2011 (5
udeležencev 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).

NASLOV PROJEKTA

IZOBRAŽEVANJA ZAPOSLENIH
MEDNARODNIH PROGRAMIH

ČAS, OBDOBJE

kontinuirano skozi vse leto

VODJA

Mitja Gregorič, Janez Slivar

SODELAVCI

in ostali zaposleni MC Velenje

V

NACIONALNIH

IN

OPIS:
Vključevanje mladih in zaposlenih pri participaciji na seminarjih in delavnicah ter različnih
izobraževanjih, ter podajanje informacij naprej in posledično krepitev mladih aktivnih državljanov.
NAMEN:
Krepitev pripadnosti organizaciji in medsebojnega komuniciranja med zaposlenimi in zunanjimi
sodelavci, ter vložek v razvoj zaposlenih in zunanjih sodelavcev.
CILJI:
-

Ohranjanje stika z dogajanji in programi na tem področju,

-

vključevanje mladih v neformalno izobraževanje in učenje,

-

doseganje učnih ciljev,

-

informiranje mladih o možnostih izobraževanja,

-

informiranost regionalnega okolja o teh vsebinah,

-

partnersko izobraževanje,

-

del internega komuniciranja,

-

vzpostavljanje rednih poročevalskih sestankov in krepitev pripadnosti organizaciji,

-

vodenje evidence na izobraževanjih, seminarjih.

AKTIVNOST

MERILO

Izobraževanje zaposlenih v mednarodnih in Število izobraževanj.
nacionalnih programih.
Število individualno podanih specifičnih znanj
programa Mladi v akciji.
Seminarji za mlade na temo mladinskega dela, Individualno podajanje specifičnih znanj.
motivacija, organizacija, aktivna participacija, (motivacija mladih, da se udeležijo kakšnega od
timsko delo.
RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA:
Program ima perspektive tudi v okviru nove infrastrukture, prenočišč in kot rezidenčne dejavnosti
zavoda. Zaposlitveni potenciali. Krepitev kadrovskih virov, upravljanje s kadri. Dolžnost zaposlenih v
MC-ju in njihovih zunanjih sodelavcih je vedeti vse o udeležbi na seminarjih, delavnicah, izobraževanjih.

TEHNIČNO USPOSABLJANJE (NOVIH) KADROV
PROJEKT

VODJA
TRAJANJ
E

Usposabljanje, izobraževanje o digitalnem oblikovanju zvoka
Aleksander Saša Misja
15. in 16. marec 2011

DEJAVNOST
(opis)

Praktični prikaz ter usposabljanje digitalnega oblikovanja zvoka.

NAMEN
CILJI

Spoznavanje in uporaba z digitalnimi tehnologijami pri izvedbi javnih prireditev, koncertov.
Možnosti samostojnega dela pri produkcijsko zahtevnejših projektih.

POSEBNOSTI

Opremo prinese Danijel Bauman

SODELAVCI

Danijel Bauman, ekipa eMCe plac-a.

IZVEDBA:EMCE plac, Mc Velenje
AKTIVNOSTI
IZVEDBA (KDO)
Spoznavanje z mešalno mizo YAMAHA Danijel Bauman
M7CL
Oblikovanje zvoka z mešalno mizo YAMAHA Danijel Bauman, Aleksander
Saša Misja
M7CL

POTREBE
Prostor, tehnika MC
Velenje
Prostor, tehnika MC
Velenje

Primerjava med analognim in digitalnim Danijel Bauman,Aleksander Prostor, tehnika MC
Saša Misja
Velenje
zvokom, snemanje prireditev.
100 eur (neto) honorar za mentorja, potni stroški Maribor-Velenje-Maribor.
STROŠKI
DODATNO
Prenočišče, topel obrok.
Uspešna izvedba, število udeležencev (oceni mentor Danijel Bauman in vodja
MERILO
projekta Aleksander Saša Misja).
USPEŠNOSTI
PRIČAKOVANJA Uspešno izvedeno usposabljanje s 5 udeleženci.
(USPEŠNOSTI)
RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA: Možnosti samostojnega dela pri produkcijsko zahtevnejših
projektih za participante, pomoč pri dejavnostih MC Velenje, morebitne zaposlitve na tem področju.
AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO IN SOUDELEŽBA MLADINE
BOLJŠE POZNAVANJE MLADINE
V okolju kjer živimo, je polno tem. Kako jih javnosti in našim ciljnim skupinam prikazati na najbolj
razumljiv način, omogočajo ravno tematski dogodki. V letu 2011 bomo ravno tako kot prejšnja leta
tematske dogodke organizirali skupaj z Mladinskim svetom Velenje. Odpirali bomo relevantne
aktualne teme, ki zadevajo predvsem mlade, ter gostili različne strokovnjake. S Šolskim centrom
Velenje in ostalimi partnerji bomo oblikovali vsebine ter odpirali razprave.
NASLOV
PROJEKTA

EVROPSKI MLADINSKI IZOBRAŽEVALNI 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:
AKTIVNOSTI

MERILO

Napotitve na seminar.

Število mentorjev.

Oblikovanje učnih gradiv.

Število pripravljenih modulov.

Priprava komunikacijskega načrta.

Anketa o poznavanju strukture.

Prijava izobraževanj na ravni 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.
AKTIVNOSTI

POTREBE

Analize stanja z anketiranjem.

Izdelava in distribucija anket, promocijski
material.

Analiza podatkov in letna
dokumenta.

dopolnitev programskega Analiza anket in dokumentov za mlade v
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. V
drugi polovici leta bomo velenjska partnerska mesta pozvali na mednarodni demokratični mladinski projekt,
kjer se bo priprava, izvedba in rezultat strategije za mlade v MOV predstavila tudi njim.

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,

-

Trimesečnik.

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 infotočki v Mladinskem mestih preko info panojev in preko obveščeni
človeški
centru.
delavcev v pisarni.
viri.
RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA:
Pospeševanje informiranja uporabnikov.

PROJEKT
VODJA
DEJAVNOST
(opis)

NAMEN
CILJI

INFO KUNIGUNDA
Tina Felicijan
V letu 2011 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 marcu 2011, ter
izhajala vsak mesec, posebna izdaja ob festivalu Kunigunda.
Informiranje in obveščanje ciljnih javnosti o našem aktivnem delu, o priložnostih ter ostalih
zanimivostih širše regije.
- Kakovost informacij skozi redne rubrike,

POSEBNOSTI
SODELAVCI

- odpiranje novih tem,
- promocija mladinskih vrednot,
- utrjevanje blagovne znamke Kunigunda,
- povezovanje mladinskih struktur,
- morebitno medijsko trženje.
Izdaje v papirnati (festival Kunigunda) in elektronski obliki.
Zaposleni MC Velenje in zunaji sodelavci, prostovoljci.

IZVEDBA:
AKTIVNOSTI

IZVEDBA (KDO)

POTREBE

Pridobivanje ljudi, da napišejo prispevke.

Tina Felicijan

Kontakti.

Pisanje prispevkov

Tina Felicijan in sodelavci

Motivacija.

Zbiranje prispevkov, urejanje, lektoriranje, Tina Felicijan
oblikovanje in prelom strani.
STROŠKI
DODATNO
MERILO USPEŠNOSTI

Tehnična
MC.

podpora

Novinarsko delo, oblikovanje, tisk, pošiljanje.
/
Število izdaj
Ena izdaja mesečno, posebna izdaja za festival Kunigunda.

PRIČAKOVANJA
(USPEŠNOSTI)
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

Maja Ovčar, Janez Slivar

SODELAVCI

Metka Marinšek, Dimitrij Amon, Jasmina Imširović, Nives H. Hudej, Mitja Gregorič, Mitja
Švener , Gorazd Pan, 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,
metoda: how know- know how.

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.

AKTIVNOSTI

IZVEDBA

Povezovanje različnih organizacij.

Kontinuirano skozi celotno leto v povezovanju z Multimedijska
različnimi organizacijami.
podpora,
človeški
viri,
Medijske objave (4 lokalni mediji, 1 nacionalni medij, 1
fotokopiranje,
regionalni medij).
pisarniški
Izvedba je predvidena na sam mednarodni dan v material.
sodelovanju z različnimi organizacijami in čim večjim
številom mladih.

Promocija dogodkov in medijska
akcija.
Preventivno
informiranje
in
obveščanje mladih in širšega
lokalnega
in
regionalnega
prebivalstva

POTREBE

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.
V evropskem letu 2010 – letu boja proti revščini in socialni izključenosti, so na nacionalni ravni potekali dogovori o
realizaciji dejavnosti Zavoda RiSI (EAPN Slovenija), ki se bodo izvajale v skladu z nacionalno strategijo, ki je bila
pripravljena skupaj z MDDSZ. Preventivne akcije potekajo na nacionalnem nivoju v sodelovanju z Uradom za varovanje
zdravja v sklopu Ministrstva za zdravje.

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, 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.

NASLOV PROJEKTA

Projekt bo potekal v septembru in Multimedijska podpora, človeški viri,
oktobru, zajeti bomo poskušali prostor za izvedbo in skladiščenje dobrin,
čimveč lokalnega prebivalstva in računalniška podpora, pisarniški material.
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.
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 viri.
večjim številom mladih.

SOCIALNA VKLJUČENOST NEORGANIZIRANE MLADINE
PROGRAM POPOLDANSKEGA MLADINSKEGA CENTRA VELENJE.
PREDSTAVITEV PROGRAMA:

Program popoldanskega 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 in je tudi član Lokalne akcijske skupine (LAS) MO
Velenje 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 2011.
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,
pikado, 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).

DEJAVNOST:

Dnevni mladinski center je za uporabnike odprt od ponedeljka do četrtka od 16. do 20. ure in v
petek dopoldne, kjer uporabnikom nudimo:
1. SKUPINSKO DELO Z MLADOSTNIKI
Dejavnost je namenjena vsem mladostnikom od 15. do 25. 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.
2. 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 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.
3. PROSTOČASNE DEJAVNOSTI V ČASU POČITNIC
Projekt Poletje na kotalkališču je projekt Športne zveze Velenje, ŠRZ Rdeče dvorane Velenje in
Mestne občine Velenje in je model dobrega sodelovanja lokalnih organizacij, ki poteka v sklopu
dodatne ponudbe prostočasnih aktivnosti v času poletnih počitnic, ki jih izvaja Mladinski
(popoldanski) center Velenje 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 19 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.
4. 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 informiranju 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.

VKLJUČEVANJE

NEORGANIZITANE

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
mlade vključene v program dnevnih dejavnosti za mlade,
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«,
1. Delavnica v projektu »Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga«.
2. Neformalno izobraževanje v projektu »Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga«.
3. Usposabljanje mladinskih delavcev za izvajanje projekta »Mladi ambasadorji
medkulturnega dialoga«.
4. 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«,
1.

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).

2.

Študijski krožek neformalnih izobraževalnih vsebin:
Študijski krožek »MC KULINARIKA«.
Študijski krožek »MC ŠPORT IN PREVENTIVA ZA ZDRAVJE«.
Študijski krožek »PLES«.

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

UDEJSTVOVANJE MLADIH V ŠPORTNIH AKTIVNOSTIH- ZMIGAJ

CILJ

Zdravje in dobro počutje mladine

POSEBNOST

Sodelovanje zunanji partnerjev: ŠRZ Rdeča dvorana Velenje, Športna zveza Velenje in
Društvo borilnih veščin Velenje.

IZVEDBA

Janez Slivar

SODELAVCI

Mitja Gregorič, javni delavci in vsi zaposleni

ZUNAJI
SODELAVCI

Marjan Klepec: ŠRZ RDEČA DVORANA VELENJE; BAZEN VELENJE,
Mladen Stojnić: DRUŠTVO BORILNIH VEŠČIN VELENJE,
Matjaž Novak: HOKEJSKI KLUB VELENJE,
Aleksander Arsekić: STRELSKA DRUŽINA MROŽ,
Katja Geršak: ŠPORTNA ZVEZA VELENJE.

DEJAVNOSTI Mladinski center Velenje: turnirji v namiznem tenisu, pikado, nogomet (zunaj), ročni
nogomet; 1x tedensko ena disciplina in možnost izpeljave olimpijade 4 iger (ekipa

2:2).
ŠRZ Rdeča dvorana Velenje: 1x tedensko na voljo brezplačni rekreacijski prostor
(parter, igrišče za badminton) in uporabo bazena 2 uri na teden za uporabnike, ki si
zaradi slabših socialnih razmer teh dejavnosti ne morejo plačati.
Društvo borilnih veščin Velenje: trikrat na teden so na voljo brezplačni treningi
borilnih veščin. Vključujejo se uporabniki, ki si zaradi slabših socialnih razmer teh
dejavnosti ne morejo plačati.
Hokejski klub Velenje: sodelovanje pri pripravi projekta »POLETNI KINO POZIMI
= DRSALIŠČE« in poletna priprava prostora za igranje hokeja na ploščadi
Kotalkališča Velenje.
Strelska družina MROŽ: večkratni obisk strelišča.
Športna zveza Velenje: enkrat mesečno se mladi vključijo v predstavitev dejavnosti
športnih društev.

PROJEKT

Projekt POLETJE NA KOTALKALIŠČU 1102

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 ŠRZ Rdeča
dvorana Velenje).

VODJA

Mitja Gregorič

SODELAVCI

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 in ZPM.
-

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 treh močnejših turnirjev v košarki),

-

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

AKTIVNOSTI

IZVEDBA

POTREBE

Pripravljalne
aktivnosti
v
projektu, ZPM
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 POLETNI KINO POZIMI = DRSALIŠČE

OBDOBJE

Januar, februar 2011, (november), december 2011

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, organizirano – šole, društva).

VODJA

Janez Slivar

SODELAVCI

HOKEJSKI KLUB VELENJE
MESTNA OBČINA VELENJE
ŠALEŠKI ŠTUDENTSKI KLUB
ŠRZ RDEČA DVORANA VELENJE

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. Izvedba: ureditev podlage (izkop, nasutje peska,
teptanje), postavitev ograje, podesta, garderobe, dodatne ute, reflektorjev, ureditev,
gostinska dejavnost, izposoja drsalk.

CILJ

AKTIVNOSTI

-

oživitev velenjskega družbenega prostora iz 60ih,

-

navezati lokacijo letnega kina in infrastrukture ob njem z mladimi,

-

ponuditi mladim športe, ki nimajo mesta v Velenju,

-

predstavitev športov in znanih športnikov in njihova promocija,

-

mentorsko usposabljanje mladih organizatorjev pri organizaciji prireditev,

-

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

pozimi:
kino

Letni

poleti:
ploščad
kotalkališča

Velenje

pa v sklopu projekta Poletje na kotalkališču.
RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA:

Projekt se bo v letu 2011 izpeljal dvakrat (zima 2010/2011, zima 2011/2012). V vmesnem času se vse
pospravi in pripravi za poletne aktivnosti, ograja drsališča in vsi rekviziti se pospravijo v klasirnico, 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).

PROJEKT

MC-jada

OBDOBJE

Julij 2011

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

Maja Ovčar, zaposleni v Mladinskem centru Velenje, partnerji.

DEJAVNOST

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
ion uporabnikov Mladinskih centrov iz Slovenije (ekipe).

AKTIVNOSTI

IZVEDBA

POTREBE

Priprava aktivnosti.

Janez Slivar

Domišljija,
dovoljenja.

Pridobivanje partnerjev.

MC Velenje

Izvedba.

Mladinski
center
prostovoljci

Prostor
in
tehnična podpora
MC.
Velenje, Rezervacija
kosila, izpeljava
iger

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

Melita Kovač

SODELAVCI:

Maja Ovčar, Marinko Bokur, Nežka Cestnik, Tim Pušnik in ostali
prostovoljci Mladinskega centra 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.
NAMEN:
Medsebojno druženje prostovoljcev, predstavitev prostovoljstva v javnosti in informiranje javnosti o
prostovoljstvu.
CILJ:
-

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

-

predstavitev projekta v lokalnih in nacionalnih medijih,

-

informiranje javnosti o pomenu in vlogi prostovoljnega dela,

-

povezovanje različnih skupin,

-

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

-

podporne lokalne aktivnosti,

-

povečanje števila aktivnih prostovoljcev.

AKTIVNOSTI

IZVEDBA

POTREBE

Tematske
aktivnosti, Skozi celotno leto poteka Multimedijska podpora, človeški
informiranje,
festival informiranje okolja z akcijami, viri, aktivna participacija, pisarniški
prostovoljstva, izobraževanje.
ki jih pripravljajo prostovoljci, in 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
IZVAJANJU

PRI 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 2011

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.

RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA:
Program je razvojen, saj ga prvič 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.
Želimo odpreti novo delovno mesto strokovnega delavca s področja socialnega varstva (odvisno od sredstev
s strani sofinancerjev).

PROSTOVOLJNA DEJAVNOST, USMERJENA DO ZUNANJIH UPORABNIKOV
NASLOV PROJEKTA

PROSTOVOLNJO
DELO
NA
ODPRTEM
PRVENSTVO SLOVENIJE V NAMIZNEM TENISU
konec januarja 2011
Maja Ovčar
prostovoljci MC Velenje

ČAS, OBDOBJE
VODJA
SODELAVCI
OPIS:
V Velenju vsako leto gostimo pomemben športni dogodek – Odprto prvenstvo Slovenije v namiznem
tenisu. Pomemben del organizacije so tudi prostovoljci Mladinskega centra Velenje. S svojo pomočjo so
nepogrešljiva delovna sila pri sami organizaciji.
NAMEN:
Sodelovanje z odborom ŠRZ Rdeče dvorane, kar pomeni pridobivanje organizacijskih sposobnosti, ki so
pomembne za življenje.
CILJ:
- pridobivanje organizacijskih sposobnosti,
- mednarodno sodelovanje,
- promocija prostovoljstva.
AKTIVNOSTI
IZVEDBA
POTREBE
Izvajanje
dejavnosti
na Konec januarja, prostovoljci so Človeški viri.
odprtem prvenstvu Slovenije v prisotni vsak dan cel teden,
namiznem tenisu
delujejo
v
okviru
organizacijskega
odbora
prvenstva
po
njihovih
navodilih.
RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA:
Pridobvanje izkušenj na področju organizacije dela in izvedbe večjih projektov, socialno mreženje.

PROJEKT

VODJA
DEJAVN
OST (opis)

NAMEN
CILJI

PROSTOVOLJNA DELOVNA BRIGADA za POTREBE festivala KUNIGUNDA
Dimitrij Amon, Janko Urbanc
Za potrebe festivala je potrebno uredili del zapuščenega industrijskega objekta Klasirnice. 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, ...
Postavitev največje razstave likovnih del v Mestni občini Velenje do sedaj.
Pripraviti mlade do tega, da uredimo prostor, da bo prostor primeren za rastavišče,
kvalitetna in varna izvedba.
Prostor je sam po sebi zelo svojevrsten, industrijski, super kot nekonvencionalen raztaviščni
prostor.
Janko Urbanc, Mitja Švener

POSEBN
OSTI
SODELA
VCI
IZVEDBA: april-maj 2011
AKTIVNOSTI
Izvedbeni načet
Promocija akcije

IZVEDBA (KDO)
POTREBE
Dimitrij in Janko Urbanc
pripravita načrt dela.
Plakati, letaki, dogovori s
prostovoljci, ...
Ekipa

Izvedba

20 parov rok.

750€
STROŠKI
DODATNO
20 udeležencev
MERILO
USPEŠNOSTI
PRIČAKOVANJA Izvedba z 20 prostovoljci.
(USPEŠNOSTI)
RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA:
Pridobitev razstaviščnega prostora, odpiranje novih možnosti in idej za tovrstno dejavnost.
PROJEKT

VODJA
DEJAVN
OST (opis)
NAMEN

CILJI

NAJ PROSTOVOLJEC/PROSTOVOLJKA V Mestni občini VELENJE
Dimitrij Amon, Marko Pritržnik
Mladinski center Velenje bo v sodelovanju z Mladinskim svetom Velenje pripravil razpis 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.
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.
Povečanje zavedanja pomembnosti prostovoljnega dela, predvsem med mladimi. Prav tako
želimo dati priznanje prostovoljcem in dodaten elan za njihovo nadaljnje delo.
Ta projekt se bo v Mestni občini Velenje odvijal prvič, a zagotovo ne zadnjič. Pokrovitelj
projekta je župan MOV, gospod Bojan Kontič.
Marko Pritržnik

POSEBN
OSTI
SODELA
VCI
IZVEDBA: februar – marec 2011

AKTIVNOSTI
Priprava obrazca za razpis.

Priprava plakatov in osveščanje

Komisija za ocenjevanje prispelih prijav.

Podelitev priznanj – slovesnost.

STROŠKI
DODATNO

IZVEDBA (KDO)
Dimitrij pripravi obrazce.

POTREBE
Primeri obrazcev iz
drugih
mest
in
natečaja
naj
prostovoljec
na
državni ravni.
Matevž Čas pripravi plakat, Tiskanje plakatov,
Dimitrij razpošlje pozive k distribucija,
sodelovanju na različne pošiljanje.
klube, društva, ...
Dimitrij Amon – pobudnik Prostor
za
akcije, Marko Pritržnik – ocenjevanje
vlog,
direktor MC Velenje, Srečko sistem ocenjevanja.
Korošec – podžupan MOV,
Andreja Katič – direktorica
občinske
uprave
MOV,
Alenka Čas – dolgoletna
vodja prostovoljcev ŠCV
26. marec 2011, Dan za Dogovor
s
spremembe, Vila Bianca.
protokolom MOV,
rezervacija
Vile
Bianca, pogostitev.

3500€
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 2011.
Število prispelih vlog.

MERILO
USPEŠNOSTI
PRIČAKOVANJA V evropskem letu prostovoljstva pričakujemo vsaj 10 prijav v obeh starostnih
skupinah.
(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).

NASLOV PROJEKTA NEFIKS
kontinuirano skozi vse leto
ČAS, OBDOBJE
Melita Kovač
VODJA
zaposleni v MC Velenje
SODELAVCI
OPIS:
Tudi v letu 2011 bo zagotovljeno izvajanje programa indeksa neformalnih izobraževanj, kot tudi
razširitev programa na prihajajoči modul elektronskega modela indeksa, ki deluje na evropski platformi.
Program je izkaz dejavnosti mladih v njihovem prostem času.
NAMEN:
Spodbujanje mladih, da si beležijo svoje neformalne izkušnje, ki jim bodo v pomoč pri iskanju redne
zaposlitve.

CILJ:
- spodbujanje neformalnega učenja,
- spodbujanja beleženja referenc,
- promocija neformalnega učenja in pridobivanja referenc.
AKTIVNOSTI
IZVEDBA
POTREBE
Informiranje in spodbujanje Skozi celotno leto beleženje Človeški
viri,
pisanja referenc za nadaljnjo (neformalnih) referenc.
podpora.
kariero.

računalniška

RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA:
Širjenje pomembnosti neformalnega učenja in referenc, ki jih s tem pridobimo s ciljem, da se mladi
zavedajo pomembnosti tovrstnih izkušenje in jih znajo izkoristiti.

NASLOV
PROJEKTA

VKLJUČITEV NOVIH PROSTOVOLJCEV

ČAS, OBDOBJE

september, oktober 2011 (glavna akcija); kontinuirano med letom

VODJA

Melita Kovač

SODELAVCI

Tina Felicijan

OPIS:
Mladi 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 strokovnim delavcem Janezem Zajcem, ki
je v šolskem letu 2011/2012 zadolžen 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 sodelujejo z Mladinskim centrom Velenje,
- promocija vrednot mladih in njihova osveščenost v zvezi s prostovoljnim delom,
- sodelovanje s Šolskim centrom Velenje.
AKTIVNOSTI
Organizacija
srečanja.

MERILO
in

izvedba

informativnega Število novih prostovoljcev.

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

KLUBSKI PROGRAM
NASLOV
PROJEKTA

SPLOŠNI KONCERTNI CIKEL

ČAS, OBDOBJE

kontinuirano skozi vse leto

SODELAVCI

Matej Voglar, Mitja Švener, Elvis Halilovič, Darjan Jeličić, Davorin Štorgelj,
Marko Pritržnik, predstavnik Šaleškega študentskega kluba, društvo ŠPIL.

OPIS:
Izvajanje koncertov v letu 2011 bo potekalo v sodelovanju različnih skupin mladih – upoštevajoč
njihove interese in finančne zmogljivosti centra. V letu 2011 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 2011
bomo nadaljevali prakso mesečnega načrtovanja glasbenih dogodkov v MC Velenje.
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 glasbeni program za občanke in občane.
AKTIVNOSTI
Organizacija
dogodkov.

MERILO
glasbenih Število različnih
zvrsti in dogodkov.

PRIČAKOVANO ŠTEVILO
glasbenih 5 zvrsti / okrog 15 koncertov
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 ekskluzivno v slovenskem prostoru. Organizirati glasbene dneve
samo za lokalne in regionalne skupine. Povezovanje z mladinskimi organizacijami pri pripravi
programa, še posebej s študenti.
RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA:
Regionalno povezovanje skupin in dogodkov, sodelovanje z drugimi organizacijami (prehajanje
skupin).

NASLOV PROJEKTA

KLUBSKA DEJAVNOST- KLUBSKI IN TEMATSKI VEČERI

ČAS, OBDOBJE

Letna dejavnost

VODJA

Janez Slivar

SODELAVCI

Mitja Švener, Gorazd Pan, Darijan Jeličić, Elvis Halilović, Matej
Voglar, Mitja Gregorič, Klemen Klinc, Zavod ŠŠK, uporabniki eMCe
plac-a.

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.
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
Organizacija
dogodkov.

MERILO
celovitih Število
večerov.

PRIČAKOVANO ŠTEVILO
klubskih/tematskih 4 – 6 mesečno

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

FESTIVAL KUNIGUNDA
PROJEKT

VODJA
DEJAVN
OST (opis)

NAMEN

CILJI

14. FESTIVAL MLADIH KULTUR KUNIGUNDA
Dimitrij Amon
Festival mladih kultur Kunigunda je projekt, ki ga Mladinski center Velenje, kot največji
projekt JZ vodi neprekinjeno že 14. leto zapored. Alternativno kulturo izza zidov eMCe
placa postavi na ulico in tako popestri mesto, navadno zadnji teden v mesecu avgustu.
Mladim ustvarjalcem ponuja priložnost na najrazličnejših področjih (glasba, gledališče,
likovne umetnosti, multimedija, …).
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.
• Vključevanje čim večjega števila mladih umetnikov,
• kvalitetna ponudba alternativne kulture v mestu,
• popestritev dogajanja v mestnem jedru,
• rast festivala,
• prepoznavnost festivala.

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.
SODELA
Marko Pritržnik, Janko Urbanc, Mitja Švener, Aleksander Sašo Misja, Tina Felicijan,
VCI
Matevž Čas, Maja Ovčar, Metka Marinšek, Matej Voglar, Siniša Hranjec, Luka Avberšek,
Davorin Štorgelj, Boris Vogrinec, Elvis Halilović, Janez Slivar, …
IZVEDBA: 19.8.2011 – 27.8.2011 (z risanjem grafitov pa bomo začeli predvidoma že 15.8.2011)
POSEBN
OSTI

AKTIVNOSTI
IZVEDBA (KDO)
POTREBE
Organizacijski
odbor
PREDPRODUKCIJA:
Priprava in potrjevanje programa, izbira festivala.
prizorišč festivala, priprav in izvedba
promocijskih aktivnosti festivala, logistične in
tehnične potrebe ter marketing festivala.
Posamezni
člani
PRODUKCIJA:
organizacijskega
odbora
Pričetek festivala, koncertni cikel, gledališki
festivala.
cikel, street art, multimedijska produkcija.
Organizacijski odbor.
POSTPRODUKCIJA:
Izdelava recenzije festivala, razstava slik
festivala, evelavacija.
65.000€
STROŠKI
Ministrstvo za Kulturo, Zavod Maribor 2012, EPK, proračun MOV, donatorji,
DODATNO
podporniki.
Število obiskovalcev na festivalu, medijske objave, podpora s strani EPK 2012.
MERILO
USPEŠNOSTI
PRIČAKOVANJA 10.000 obiskovalcev skupno 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 letih 2011 in 2012 si
obetamo pritegniti 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 Klasirnica, sončni park, … z velikim
veseljem pa napovedujemo tudi nekaj presežkov na področju alternativne kulture v Sloveniji, ki se bodo
zgodili na festivalu.
KLUBSKI MARATON 2011
Dogodek poteka kot podpora akcije Radia Študent, pri čemer MC Velenje sodeluje že dlje časa in
sicer tako, da gostimo glasbeni dogodek določenih skupin v okviru KM.

INOVATIVNOST IN KULTURNA USTVARJALNOST
PROJEKT

VODJA
DEJAVN
OST (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.
ZVVIKS, zavod za film in avdiovizualno produkcijo
IZVEDBA: maj - december 2011
SODELAVCI

AKTIVNOSTI
Srečanje za pripravo aktivnosti
Izvedba delavnic

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

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

GLEDALIŠKA DEJAVNOST
NASLOV PROJEKTA

MLADINSKI GLEDALIŠKI ABONMA 2010/2011

ČAS, OBDOBJE

september 2010 do junij 2011 - 5. sezona MGA 2010/11

VODJA

Marko Milešič Šerdoner, Janez Slivar

OPIS:
V letu 2007/2008 se je pričel izvajati Mladinski gledališki abonma MC Velenje v sodelovanju z lokalnim
okoljem (gledališka skupina Mamoo-Ti), ter s tem odprl odrske deske tudi za gledališče. Abonma vsebuje
širok spekter 9 predstav različnih gledaliških skupin (mladinskih in profesionalnih) tako jezikovno (pestro
narečje kot posledica vpliva domačega okolja) kot žanrsko, ki se izvajajo enkrat mesečno. Mladinski center
in Mladinski svet Velenje na tem projektu ponovno partnersko sodelujeta.
NAMEN:
Vključevanje mladih v kulturno-umetniške projekte in produkcijske igre mladih v lokalnem okolju ter
mladim predstaviti gledališki žanr.
CILJI:
- promocija in spoznavanje dela mladinskih gledaliških skupin (lokalno, nacionalno),
- krepitev kulturne vloge pri mladih,

lastna gledališka produkcija (Frankofonsko gledališče in druge dijaške gledališke skupine ŠC
Velenje),
- gledališko dogajanje.
AKTIVNOSTI
MERILO
PRIČAKOVANO
ŠTEVILO
-

Gledališke predstave različnih žanrov

število različnih žanrov

5

Lastna produkcija

število lastnih gledaliških iger

2

MOREBITNE SPREMEMBE:
Vključevanje različnih skupin mladih dijakov in osnovnošolcev ter njihova nadaljnja promocija drugod.
RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA:
Lastna produkcija in redno koriščenje mladinske infrastrukture.

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 poteka v letu 2011
odprto, povabilu k razstavljanju se je odzvalo več posameznikov. Povezali se bomo tudi z Društvom
šaleških likovnikov, ŠŠK, Fotoklub Zrno in številnimi posamezniki. Predvidoma vsak mesec bomo
gostili novo razstavo. Z novimi prostori v Mladinskem hotelu Velenje smo pridobili dodaten
galerijski prostor.
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.
AKTIVNOSTI

MERILO

PRIČAKOVANO ŠTEVILO

Otvoritev razstav.

število razstav

10

Promocija kulture

število medijskih objav

14

MOREBITNE SPREMEMBE:
Vključevanje mladih razstavljavcev (dijakov in študentov), ureditev varnosti v galeriji (video nadzor).

NASLOV
PROJEKTA
VODJA

VIDEOTAPETA – TV INFO
Dimitrij Amon, Marko Pritržnik

OPIS:
Uprizarjanje multimedijskih vsebin na TV ali stenah v eMCe plac-u in MC Velenje – v času različnih
dogodkov.
NAMEN:
Vključevanje umetniških vsebin v programe ostalih, ter predstavitev multimedijskih tehnik v
lokalnem okolju.
CILJI:
- promocija intermedijskih vsebin,
- promocija multimedijskih tehnik,
- neformalno učenje in izobraževanje,
- razvoj metod in tehnik s področja multimedije,
- informiranje.
AKTIVNOSTI
MERILO
PRIČAKOVANO ŠTEVILO
Organizacija
večmedijskega Število
interaktivnih
interaktivnega dogodka.
intermedijskih dogodkov.

ali Redno tedensko prikazovanje
programskih vsebin.

MOREBITNE SPREMEMBE:
Vključevanje interaktivnosti.
RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA:
Uporaba novih medijev, izkoriščanje najnovejših medijskih prijemov za promocijo dogodkov.

NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE MLADIH ZA MLADINSKO
DELO
NASLOV
PROJEKTA

PODPORA 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.
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,

AKTIVNOSTI

MERILO

PRIČAKOVANO ŠTEVILO

Podporna aktivnost.

Število podpornih aktivnosti.

22

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.

NASLOV
PROJEKTA

VKLJUČEVANJE
NEORGANIZIRANE
ORGANIZACIJSKE STRUKTURE

ČAS, OBDOBJE

kontinuirano skozi vse leto

VODJA

Mitja Gregorič

SODELAVCI

Dimitrij Amon, Janko Urbanc

MLADIH

V

OPIS:
Spodbujanje posameznikov k tvorjenju novih gibanj in vključevanje v program.
NAMEN:
Spodbujanje posameznikov k vključevanju v civilno družbena gibanja in vključevanje civilno
družbenih gibanj v javno ponudbo programov v MC.
CILJI:
-

vključevanje mladih v aktivno državljanstvo,
neformalno učenje,
postavljanje in doseganje učnih ciljev,
izobraževanje na temo ustanovitve in poslovanja društev, prijavljanja na razpise.

AKTIVNOSTI

MERILO

PRIČAKOVANO ŠTEVILO

Civilno-družbeno
udejstvovanje.

Ustanovitev
novih 3/10
društev/število izobraževanj.

POTENCIALI PROGRAMA:
Širjenje civilno družbenih pobud na SAŠA regijo, organizacija širših odmevnih dogodkov in
izobraževanj glede na potrebe.

PROJEKT

EPK - VODNO MESTO IN IZOLACIJSKI TEDEN UMETNOSTI
Elvis Halilovič
Absolvent na fakulteti za industrijsko oblikovanje Elvis Halilović, se je v okviru projekta
EPK 2012 prijavil na razpis MOV z omenjenim projektom. Projekt bo izveden v
sodelovanju z Mladinskim centrom Velenje. Gre za večfazni projekt, pri katerem se bodo
izdelale kupole, kot moduli najtrše gradnje. Prva kupola se bo v letu 2011 postavila iz
kovine in bo odprta (medtem ko bodo ostale kupole, postavljene na gladino Velenjskega
jezera zaprte) že v letu 2011. Namen je postaviti prostorsko inštalacijo, ki bo služila
različnim potrebam. Kupola bo postavljena v sončnem parku, velikost bo premer 8 metrov
in višine na najvišjem delu 6 metrov. Kupola bo imela vrata (ki bodo zaradi vandalizma
zaprta), v času prireditev pa odprta. V tem objektu se bodo odvijale različne kulturne
vsebine kot na primer branja v sklopu Lirikon festa, manjši glasbeni nastopi ipd.
Ideja je, da bi kupolo zasadili s trto iz Lenta in tako bi jeseni lahko stisnili županovo vino.
Če to ne bo mogoče, bo kupola zagotovo zaraščena in bo nudila prijetno senco v poletnih
dneh.
NAMEN
Postavitev prostorske inštalacije za različne potrebe.
Cilj projekta je privaditi se na kupolo, ki bo leta 2012 (če bo projekt podprt s strani EPK)
CILJI
sestavljena iz več modulov stala na gladini Velenjskega jezera.
Inštalacija in obenem 'gradnja objekta', ki je v Sloveniji še ne poznamo, po svetu pa se v
POSEBN
modernih oblikah vse več uporablja.
OSTI
SODELAVCI
Dimitrij Amon
IZVEDBA: junij - september 2011
VODJA
DEJAVN
OST (opis)

AKTIVNOSTI
Predstavitev projekta na EPK.

IZVEDBA (KDO)
POTREBE
Dimitrij zastopa Elvisa na Predstavitev
dnevu odprtih vrat EPK v projekta.
Mariboru.

Izris potreb za kovinsko kupolo 2011.

Elvis pripravi vse potrebne
izračune ipd.

Postavitev kupol.e

Festival
mladih
Kunigunda 2011.

kultur

1.200€ oz. 0€ (če bo projekt podprt s strani EPK).
STROŠKI
Kupola bo vzorčen primer večjih modulov, ki se bodo postavili na jezero.
DODATNO
Dober odziv
MERILO
USPEŠNOSTI
PRIČAKOVANJA Veliko začudenje in soliden odziv občanov.
(USPEŠNOSTI)
RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA:
Kupola bo le ena od mnogih, ki jih bo umetnik postavil. Služila bo različnim namenom.

LETNI KINO
PROJEKT

VODJA
DEJAVN
OST (opis)
NAMEN

CILJI
POSEBN
OSTI

LETNI KINO ob ŠKALSKEM JEZERU
Dimitrij Amon
Letni kino je projekt, ki ga MC, skupaj s partnerji (predvsem ŠŠK, Zavod ŠŠK in Festival
Velenje), vodi že tretje leto zapored. Tudi v letu 2011 na tem prostoru pripravljamo
program, ki bo bogat tako na koncertnem, filmskem kot uprizoritvenem področju.
Osnovni namen je obuditi staro prizorišče letni kino in objekt kulture vrniti kulturi. Hkrati
želimo oživeti poletno prizorišče, odmaknjeno od mestnega vrveža in spalnega naselja,
umaknjenega v senco prečudovite narave velenjskih jezer.
V zimskem času bo prostor namenjen drsališču z naravnim ledom.
Izvedba več koncertov, filmskih projekcij in ostalih umetnosti, ki bi lahko zapolnile prostor.
V zimskem času pripraviti drsališče z naravnim ledom.
Letni kino je prostor, ki je nastal z udarniškim delom v mladinski prostovoljni delovni
brigadi v letu 2009. V letu 2010 je doživel rahle popravke prav tako z udarniškim delom.
Tako smo sedaj pridobili prostor, poletno prizorišče, za najrazličnejše aktivnosti. V zimi
2010/2011 smo v letnem kinu postavili celo drsališče z naravnim ledom.
Janez Slivar, Janko Urbanc, Mitja Švener, Peter Groznik.

SODELA
VCI
IZVEDBA: april – september 2011; drsališče: november (2011) – marec (2012)
AKTIVNOSTI
Srečanje za pripravo programa.

IZVEDBA (KDO)
POTREBE
Dimitrij Amon na srečanje Primeren prostor za
povabi vse ustvarjalce, ki so srečanje.
v letu 2010 že sodelovali na
tem projektu.
Priprava programa in izdaja enotne promocije Skupina pripravi program za
poletno dogajanje v letnem
za celotni poletni program.
kinu.
Izvedba programa.
STROŠKI
DODATNO

Po posameznih sklopih.

Primerno vreme.

7.500€
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 2011.
Število izvedenih dogodkov in število obiskovalcev posameznih aktivnosti.

MERILO
USPEŠNOSTI
PRIČAKOVANJA V letu 2011 bo letni kino zaživel v še bolj polnem sijaju. Zagotovo si lahko
obetamo povečanje aktivnosti vsaj za 50% glede na leto 2010.
(USPEŠNOSTI)
RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA:
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'
Na programskih dnevih, za progam v JZ MC Velenje, je bil s strani ekipe KRMC podan
predlog, da zaradi velikih potreb po različnih uslugah, ki jih ponuja KRMC razdelimo
področje dela še na t.i. servis in vzdrževanje IKT.
V letu 2011 bo KRMC kot servis za potrebe MC izvajal naslednje storitve:
Oblikovanje in tiskanje:
Ekipa, zaposlena v KRMC in njihovi zunanji sodelavci so dovolj kvalitetni za opravljanje
storitev oblikovanja za najbolj zahtevne stranke, tako zagotovo dovolj dobri tudi za
oblikovanje tiskovin v KRMC. V letu 2010 je KRMC z nakupom opreme postal tudi prostor
za tiskanje plakatov velikega formata, kvalitetnih letakov ipd.
V letu 2011 KRMC pripravlja tudi poenotenje plakatov za potrebe Mladinskega centra
Velenje, za različne potrebe (popoldanski MC, potopisna predavanja, filmski večeri, letni
kino, eMCe plac, koncerti, ...).
Fotografiranje, snemanje in montiranje za potrebe MC:
Z opremo, ki je v KRMC, je mogoče vsak dogodek znotraj programa MC kvalitetno opremiti
še z video in foto materialom. To se bo izvajalo na željo snovalcev programa, ki bodo storitev
'naročili' vsaj en dan pred dogodkom.
Za te potrebe je mogoče dogodek fotografirati, posneti, zmontirati, arhivirati na CD, DVD, ...
Spletne strani:
V KRMC se skozi vse leto skrbi za spletne strani, ki so v domeni Javnega zavoda Mladinski
center Velenje. V letu 2011 se predvideva izvesti interno izobraževanje za zaposlene v MC za
vnašanje osnovnih podatkov na spletno stran www.mc-velenje.si.
Ažuriranje spletnih strani v letu 2011: www.mc-velenje.si (vse pod strani recenzija, hotel,
družba, kultura, ...), www.kunigunda.si, www.kungunda.org, www.emce-plac.si (v nastajanju).
Želja je, da se v letu 2011 vzpostavi enotni obrazec za pošiljanje informacij o ažuriranju
spletnih strani, ki bo zajemal osnovne podatke (datum, ura, naslov, kratek opis, slika). Želja
je, da se vzpostavi obrazec, ki bo tudi v spletni obliki, zajemal bi točno zahtevane podatke in
omejeval opise, ki bi bili predolgi in zato neberljivi.

Izposoja IKT opreme:
Za potrebe programa MC Velenje se bo v letu 2011 v KRMC izdelala razpredelnica opreme,
ki je na razpolago za izvajanje programa. Razpredelnica bo na spletni aplikaciji google
documents, namenjena izvajalcem programov v MC Velenje (mladinski hotel, popoldanski
MC, eMCe plac, MC prostovoljci, ...). V razpredelnico so bo vpisovalo datum izposoje,
datum vrnitve, ostale potrebe. S tem se želi vzpostaviti enotni sistem izposoje opreme. Prav
tako se s tem želi izogniti prekrivanju izposoje opreme, oddaji opreme v okvari, vračanje
nepopolne opreme ipd.
Ekipa KRMC bo skrbela, da bo brezhibna oprema na voljo, ko se potrebuje. Prav tako se bo
ves čas vedelo, kje se oprema nahaja.
Vzdrževanje IKT opreme v MC Velenje:
Enkrat mesečno (predvidoma prvo sredo v mesecu), bo na voljo zunanji sodelavec KRMC, za
pomoč in odpravljanje večjih težav, povezanih z računalnikom (servisiranje računalnika,
varnostne kopije, Wi-Fi, tiskalniki, ...). Za manjša popravila sistemskih napak in okvar je
dnevno na voljo ekipa KRMC.
Skype:
V letu 2011 bo ekipa KRMC na vseh računalnikih v MC namestila skype in kupila primerno
opremo (slušalke, kamero, ...), ki bo omogočila, da se bo lahko hitro in brezplačno
komuniciralo znotraj JZ MC Velenje in tudi navzven.
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

organizacija
multimedijskih število multimedijskih dogodkov in izobraževanj
dogodkov in izobraževanj

PRIČAKOVANO
ŠTEVILO
10

javna dostopna točka
razvojni laboratorij
multimedijski laboratorij
regionalna mreža
kulturnoumetniška produkcija
in postprodukcija

število delovnih dni
število razvitih projektov
število izvedenih multimedijskih projektov
število vzpostavljenih partnerstev
število dogodkov

250
10
25
30
15

POTENCIALI PROGRAMA:
širjenje dejavnosti in storitev na regijo.

IZOBRAŽEVANJE ZA RAČUNALNIŠKO PISMENOST ZAPOSLENIH V MC VELENJE
PROJEKT

VODJA
DEJAVN
OST (opis)

GOOGLE IZOBRAŽEVANJE
Primož Čas, Dimtirij Amon
Interno izobraževanje za zaposlene v JZ MC Velenje. Google ponuja vrsto brezplačnih
aplikacij, ki jih nekateri zaposleni v MC že uporabljamo. Za spoznavanje delovanja že
uporabljenih aplikacij in ostalih možnosti, ki jih ponuja google se pripravi interno
izobraževanje.
Olajšanje dela, planiranja, ... v ekipo MC
Izobraziti za uporabo aplikacij google, boljše poznavanje zmožnosti.
Nadgradnja sistema dela.

NAMEN
CILJI
POSEBN
OSTI
SODELA
Admir Mehič
VCI
IZVEDBA: april - december 2011

AKTIVNOSTI
IZVEDBA (KDO)
se
Pripraviti aktivnosti, kaj bi pokazale, kaj že Pripravi
izobraževanja.
uporabljamo, kaj je še uporabno, ...
Poziv na izobraževanje.

POTREBE
načrt

Izvede se v KRMC,
dopoldanskem času.

v Vabila, potrditve o
udeležbi.

STROŠKI
200€
DODATNO
Dejanska uporaba aplikacij
MERILO
USPEŠNOSTI
PRIČAKOVANJA Velika uporabnost, ko bodo prepoznali koristnost.
(USPEŠNOSTI)
RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA:
Olajšanje dela, boljša računalniška pismenost, lažje sodelovanje znotraj organizacije in navzven, saj
mnoge organizacije ta način dela že prakticirajo.

NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE MLADIH ZA MLADINSKO
DELO
PROJEKT

VODJA
DEJAVN
OST (opis)
NAMEN
CILJI

MULTIMEDIJSKI DNEVI 2011
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 filmov,
letakov, zgoščenk, ... ostalo pa je še v razvoju. Zagotovo bo moč videti, oziroma poskusiti
kaj novega, seveda v povezavi z multimedijo.
Promocija KRMC navzven
Predstaviti KRMC kot središče ustvarjanja z multimedijo in prostor za ustvarjanje novih
multimedijskih vsebin.

POSEBN
OSTI
SODELA
Admir Mehić, Mitja Švener
VCI
IZVEDBA: december 2011
AKTIVNOSTI
Priprava programa.

IZVEDBA (KDO)
POTREBE
Pripravi se program (Dimitrij
z ekipo KRMC).

Izvedba.

KRMC

Prostor (KRMC)

STROŠKI
250€
DODATNO
Dober obisk
MERILO
USPEŠNOSTI
PRIČAKOVANJA Predvidoma vsaj 50 obiskovalcev
(USPEŠNOSTI)
RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA:
Spodbujanje inovativnosti in izobraževanje mladih.

PROJEKT

VODJA
DEJAVN
OST (opis)

NAMEN
CILJI

DELAVNICA VIDEO in FOTO
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.

POSEBN
OSTI
SODELA
Admir Mehič, Andraž Jerič, Elvis Halilović, Primož Čas, Aleksandar Gačić.
VCI
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
Dober obisk
MERILO
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
DEJAVN
OST (opis)

NAMEN

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.

CILJI
POSEBN
OSTI
SODELA
Admir Mehič, Primož Čas, Milenko Vojnović
VCI
IZVEDBA: april - december 2011

AKTIVNOSTI
IZVEDBA (KDO)
Idejna zasnova, oblikovanje ekipe za izvedbo Pripravi se idejni projekt.
do aprila 2011.

POTREBE
Pregled obstoječega
stanja,
uporaba
obstoječe
(dobro
stoječe

infrastrukture, ...).

Projekt se prijavi na razpis za
financiranje projektov mladih
za dosego ciljev iz Lokalnega
programa razvoja delovanja
mladih v Mestni občini
Velenje v letu 2011.
Dogovor za postavitev točk na lokacijah, Dogovori z lastniki zemljišč,
dodelava spletne strani kunigunda.org, potrebno je preveriti možnost
samostojnega
uvoza
povezava strežnikov z enotami, ...
podatkov še iz ostalih
portalov Sa-Ša in Celjske
regije, vezava računalnikov
na strežnik KRMC.
Želja je, da bi digitalne info
Izvedba – namestitev.
točke
pričele
ponujati
informacije v začetku novega
šolskega oz. študijskega leta.
4.000€
STROŠKI
Sistem bi se kasneje lahko razširil še na dodatna mesta. V prvi fazi bi se postavile
DODATNO
točke na vseh šolah ŠCV, v MC, v eMCe plac-u, KRMC, Knjižnici Velenje,
zaželeno na avtobusni postaji Velenje.
Povečanje obiska mladih na dogodkih.
MERILO
USPEŠNOSTI
PRIČAKOVANJA Zagotovo bomo seznanili mlade z dogodki, vprašanje pa je, če se bodo zaradi tega
v večjem številu odzivali na dogodke.
(USPEŠNOSTI)
RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA:
Prijava na razpis MOV.

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.

PROJEKT

VODJA
DEJAVN
OST (opis)

CUSTODES – VIZUALIUACIJA GRADU EKENŠTAJN
Dimitrij Amon
Mladinski center Velenje se je na povabilo projektne skupine Mestne občine Velenje
vključil v projekt Custodes, v okviru programa Centralna Evropa. Projekt stremi k
povečanju ekonomske vrednosti zgodovinsko in kulturno pomembnih lokacij v sodelujočih
regijah Italije, Češke, Poljske in Slovenije, ter tudi k povečanju njihovega potenciala, da bi
postale trajnostno naravnane turistične destinacije.
Projekt, ki ga koordinira provinca Rimini (Italija), se osredotoča na turistične produkte, ki
so posebej oblikovani za kulturne spomenike v manjših krajih, ki so ponavadi izključeni iz
glavnih turističnih tokov.
V decembru 2010 je KRMC za potrebe projekta Custodes (projektna skupina MOV)
pripravil natečaj za vizualizacijo gradu Ekenštajn. Po ocenjevanju prispelih predlogov
(februar 2011), smo skupaj s projektno skupino pristopili k izvedbi vizualizacije

NAMEN

(kombinacija prvo in drugo uvrščene ideje na natečaju). Za potrebe projekta bo v marcu
2011 postavljena pilotska vizualizacija, ki bo predstavljena ostalim partnerjem v projektu. V
drugi fazi se bodo postavile table, ki bodo vizualizirale grad v 3D tehniki. Za lažjo
predstavo je priložena slika.
Inovativen pristop k vizualizaciji gradu, od katerega so ostale le še manjše razkropljene
razvaline.
Promocija multimedijske umetnosti in inovativnih pristopov.
Zelo, zelo drugačna predstavitev grada oz. razvalin.

CILJI
POSEBN
OSTI
SODELA
Udeleženci natečaja Custodes, zunanji sodelavci.
VCI
IZVEDBA: januar - september 2011
AKTIVNOSTI
Natečaj.

IZVEDBA (KDO)
POTREBE
Pripravi se natečaj (december
2010).

Izbor zmagovalnih idej.

Februar 2011.

Postavitev pilotne table.

V okviru obiska delegacije
Custodes, partnerskih mest.

Postavitev vizualnih tabel na lokaciji.

KRMC in projektna skupina
Custodes.

krije projekt Custodes
STROŠKI
DODATNO
Dobro sprejete vizualne table, obstoj tabel (vandalizem).
MERILO
USPEŠNOSTI
PRIČAKOVANJA
(USPEŠNOSTI)
RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA:

BOLJŠE POZNAVANJE MLADINE
NASLOV PROJEKTA

PRENOSI V ŽIVO
'STREAM' DOGAJANJA eMCe placu VELENJE
Kontinuirano skozi vse leto
Dimitrij Amon
Admir Mehić, Aleksander Saša Misja

ČAS, OBDOBJE
VODJA
SODELAVCI
OPIS:
v eMCe plac bomo postavili strežnik, ki bo omogočal prenos slike in zvoka v živo preko svetovnega
spleta. Na uradni spletni strani MC bomo postavili link za prenos v živo.
Prav tako bo na daljavo mogoče 'nadzirati' dogajanje v eMCe placu Velenje.
V fazi projekta bomo na LCD TV za točilnim pultom namestili DVD predvajalnik, kjer bomo mladim
omogočili, da bodo lahko spremljali program dogajanja v Mladinskem centru Velenje. Enak program, ki
se 'vrti' v izložbi KRMC.
NAMEN:
Omogočiti mladim izbiro in vpogled v dogajanje MC na daljavo.
CILJI:
Čim več ogledov in promocija lastnega video strim sistema KRMC.
AKTIVNOSTI
IZVEDBA
Dogovor za formatiranje in Dimitrij Amon
nadgradnjo računalnika.
Primož Čas
Namestitev sistema, kamere, Dimitrij Amon, Primož Čas, Aleksander Saša Misja
zvočne kartice, ...
RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA:
Spodbujanje inovativnosti in izobraževanje mladih, nadzor, vpogled v dogajanje.

NASLOV PROJEKTA
DMK – LIVE STREAM
maj 2011
ČAS, OBDOBJE
Dimitrij Amon
VODJA
Andraž Jerič, Aleksandar Gačić
SODELAVCI
OPIS:
Enako kot lansko leto bo ekipa KRMC ob sodelovanju Festivala Velenje pripravila 'live stream'
glavnega koncerta na gradu festivala Dnevi mladih in kulture, ki ga pripravlja Šaleški študentski klub.
Na glavnem koncertu bomo s tremi kamerami snemali dogajanje na glavnem odru in ga v živo prenašali
na veliko platno ob glavnem odru.
Dogodek bomo poizkušali v živo predvajati preko svetovnega spleta.
NAMEN PROJEKTA:
Pokazati mladim, kaj vse zmoremo v KRMC.
CILJI:

Promocija in nabiranje novih izkušenj.
AKTIVNOSTI
Načrt
Izposoja opreme
Kamermani
Promocija

POTREBE
ekipno
BNC kabli, govorna postaja,…
projektor, platno (Festival Velenje).
Admir Mehić, Aleksandar Gačić, Andraž Jerič
ekipno

RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA:
Inovativnost mladih, moč sledenja svojim idejam, pridobivanje uporabnih znanj za prihodnost.

PROJEKT

VODJA
DEJAVN
OST (opis)

PRODUKCIJA VIDEOSPOTA Mrigz ' n' Ghet hitz
Dimitrij Amon
KRMC bo v letu 2011 producent videospota iz nove 'plate' Mrigz 'n' Ghet hitz. Pokril bo
stroške najema opreme za snemanje videospota. V KRMC se bo izvedel del postprodukcije
videospota v smislu montaže.
Mladima velenjskima ustvarjalcema omogočiti snemanje videospota.
Posneti kvaliteten, profesionalni videospot
Profesionalna oprema, izdelek za na trg.

NAMEN
CILJI
POSEBN
OSTI
SODELA
Darjan Jeličič
VCI
IZVEDBA: april - junij 2011

AKTIVNOSTI
Izbor pesmi za spot in scenarij videospota

IZVEDBA (KDO)
POTREBE
Darjan, scenarist in režiser
pripravijo
scenarij
in
snemalno knjigo.

Izbor lokacij snemanja videospota

Na podlagi scenarija se
naredi
seznam
lokacij
snemanja.

Najem opreme

Pridobi
se
najugodnejši
ponudnik za najem opreme.
Posname se videospot in
opravi postprodukcija.

Snemanje in postprodukcija

STROŠKI
2.500 €
DODATNO
Morebitne dodatne, višje stroške krije Darjan iz drugih virov.
Število ogledov videospota
MERILO
USPEŠNOSTI
PRIČAKOVANJA Na youtube do koncu leta vsaj pet tisoč ogledov.
(USPEŠNOSTI)
RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA:
Seznanitev z profesionalno opremo in načinom dela, bogatenje ekipe z izkušnjami, možnost nadaljnjega
ustvarjanja v tej smeri.

PROJEKT

VODJA
DEJAVN
OST (opis)

NAMEN
CILJI
POSEBNOSTI
SODELAVCI

VELN'SKI SK8 FILM
Mitja Švener
Posnel se bo film s triki velenjskih skejterjev. Film bo nastal v produkciji Kunigunde –
regionalnega multimedijskega centra. Pobuda je prišla s strani mladih, ki 'vozijo'. Film bo
posnet z digitalnima fotoaparatoma HD. Vsak posnetek bo posnet z dvema fotoaparatoma,
kar bo omogočilo boljše posnetke za film. Snemalo se bo na različnih lokacijah po Sloveniji
in v tujini (Celovec).
'Trailer' bo posnet do skate contest-a v okviru DMK, celoten izdelek pa bo predstavljen na
festivalu mladih kultur Kunigunda.
Po dolgem času posneti kratek film takšnega žanra.
Posneti dovolj materiala, ki bo uporaben tudi kasneje.
Pobuda je prišla s strani mladih.
Goran Petrašević, Miha Bencik, Žiga Miklavc, Dimitrij Amon

IZVEDBA: april - avgust 2011
AKTIVNOSTI
Snemanje na terenu.

IZVEDBA (KDO)
POTREBE
Snemanje v Urban roof, v Dogovoriti
za
Celovcu, Velenju, …
termine snemanja.

Montaža filma

V KRMC se izvede montaža

Montažer
z
izkušnjami snemanja
podobnih filmov.

STROŠKI
500€
DODATNO
Dober izdelek, veliko ogledov
MERILO
USPEŠNOSTI
PRIČAKOVANJA Velik obisk na prvem ogledu
(USPEŠNOSTI)
RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA:

NASLOV
PROJEKTA

POSTPRODUKCIJSKA VLOGA
NAROČNINIKI:
Mestna občina Velenje, Lutkovno gledališče Velenje, Festival Velenje, JSKD
Velenje, TIC Velenje, ostala društva in zveze društev,….

ČAS, OBDOBJE

kontinuirano skozi vse leto

VODJA

Marko Pritržnik

SODELAVCI

Dimitrij Amon, Aleksander Saša Misja

OPIS:
Sodelovanje v odborih delovnih telesih MO Velenje, Knjižnice Velenje.

NAMEN:
Usklajevanje vsebin, terminov ter prenos avdio, lučnih in multimedialnih storitev v skupne akcije.
CILJI:
- zagotoviti avdio in lučni servis lokalni skupnosti pri izvedbi Veselega decembra
- zagotoviti avdio in lučni servis Knjižnici Velenje pri izvedbi abonmajev
- zagotoviti avdio in lučni servis Knjižnici Velenje pri izvedbi Lutkovnega gledališča
- zagotoviti koordinacijo pri projektu Evropska prestolnica kulture 2012, MO Velenje partner
AKTIVNOSTI

MERILO

veseli december

število servisov

abonmaji

število servisov

lutkovno gledališče

število konstruktivnih predlogov

EPK 2012

število novoustanovljenih delovnih mest v MO Velenje

POTENCIALI PROGRAMA:
vzpostavljanje skupne razvojne platforme organizatorjev v MO Velenje.
PROJEKT

VODJA
DEJAVN
OST (opis)
NAMEN
CILJI

PIKINE USTVARJALNICE
Dimitrij Amon
V KRMC se bo izdelal DVD, kako narediti Pikin izdelek. DVD bo priloga paketu, ki se bo
kot prodajni artikel prodajal na festivalu. Posneto bo z več kamerami, ki bodo preko
videomikserja posnete na DVD. 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 ustvarjanja in pomoč pri inovativnih artiklih
Pikinega festivala, ki bodo že v letu 2011, nato tudi v letu 2012 zaokrožili po vsej Sloveniji
in verjetno tudi širše.
Sodelovanje s Festivalom Velenje.

POSEBN
OSTI
SODELA
Andreja Zelenik, Kristina Kovač, Barabara Pokorny, Matjaž Šalej, Admir Mehič, Boris
VCI
Vogrinec, Andraž Jerič.
IZVEDBA: april - december 2011
AKTIVNOSTI
Izbor delavnic in animatorke Pike.

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

Izbor ozadja za snemanje in slikanje.

Naredi se stena za snemanje, 'gips plošče-stena'
ki se poriše.
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, Računalnik, DVD-ji.
ki se podloži z zvokom,
natisnejo se DVD-ji.

Snemanje.

Montaža in postprodukcija.

STROŠKI
500€
DODATNO
Morebitne dodatne, višje stroške, krije Festival Velenje.
Dober izdelek
MERILO
USPEŠNOSTI
PRIČAKOVANJA Dober izdelek
(USPEŠNOSTI)
RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA:
Produkcija izdelave medija za potrebe Pikinega festivala, ki bo mladim, predvsem otrokom, omogočil
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
sodelovanje
mrežah

v

število novih tehnikov

relevantnih število povezanih pobud

3
10

MOREBITNE SPREMEMBE:
tonski tehnik bo prejel več mentorske podpore.
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
DEJAVNOS
T (opis)
NAMEN

CILJI
POSEBNOS
TI
SODELAVC
I
IZVEDBA:

PRIDOBITEV NAZIVA KOLESARSKI HOTEL
Metka Marinšek
Pridobitev naziva kolesarski hotel je povezana z nizom dejavnosti v Mladinskem hotelu
Velenje, ki mora zagotoviti različne standarde. S pridobitvijo naziva bi Mladinski hotel
Velenje tako lahko gostil popotnike kolesarje, ter bil v njihovih krogih tudi reklamiran.
Pridobitev naziva Kolesarski hotel bi izboljšala dodatno ponudbo Mladinskega hotela ter
posledično večje število gostov. Krepili bi razpoznavnost Mladinskega hotela in samega
mesta Velenje.
Pridobitev naziva Kolesarski hotel.
Povečanje števila nočitev gostov in krepitev turistične destinacije.
Možnost prevoza koles.
Servis koles.
Kolesarski vodniki.
Zunanji izvajalci.

AKTIVNOSTI
IZVEDBA (KDO)
Pripravljalne aktivnosti za zagotovitev Mladinski hotel Velenje.
standardov kolesarskih namestitvenih obratov:
Priprava info kotička.
Priprava kolesarskih programov v okolici.
Zagotavljanje kolesarskih vodnikov.
Priprava prostora za hrambo koles.
Pogodbe z zunanjimi sodelavci (servis koles,
prevoz koles).
Izposoja koles in opreme.
Zagotovitev ostalih storitev, povezanih s
kolesarstvom.

POTREBE
Investicija v ureditev
info
kotička
in
priprave
ostalih
kolesarskih
informacij ter nakup
koles in potrebne
opreme v skladu s
standardi.

V sklopu stroškovnega mesta MLADINSKI HOTEL VELENJE.
STROŠKI
DODATNO
Pridobitev naziva kolesarski hotel.
MERILO
USPEŠNOSTI
Pridobitev naziva kolesarski hotel.
PRIČAKOVANJA
(USPEŠNOSTI)
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.

PROJEKT
VODJA
DEJAVNOST
(opis)
NAMEN

CILJI
POSEBNOSTI
SODELAVCI

PRISTOP V SVETOVNE REZERVACIJSKE SISTEME
Metka Marinšek
Mladinski hotel Velenje je za večjo razpoznavnost in promocijo potrebno umestiti v čim
večje število svetovnih rezervacijskih sistemov, ki omogočajo on-line rezervacije.
Osnovni namen je povečati razpoznavnost Mladinskega hotel Velenje in omogočati
rezervacije tujim turistom na trenutno najbolj aktualnih spletnih portalih za tovrstne
nastanitve.
Večja razpoznavnost Mladinskega hotel Velenje.
Večje število opravljenih nočitev.
Krepitev Velenja kot turistične destinacije.
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.
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,…).

POTREBE

Provizija za rezervacijski sistem v primeru on-line rezervacije.
STROŠKI
/
DODATNO
Število spletnih portalov preko katerih se trži Mladinski hotel Velenje.
MERILO
USPEŠNOSTI
Postavitev na 4 nove portale.
PRIČAKOVANJA
(USPEŠNOSTI)
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
VODJA
DEJAVNOST
(opis)

NAMEN

CILJI

TEKOČE POSLOVANJE MLADINSKEGA HOTELA VELENJE
Metka Marinšek
S promocijo in iskanjem potencialnih gostov Mladinskega hotela Velenje bomo
uspešno poslovali. Sodelovanje bomo podkrepili z organizatorji raznih kulturnih,
športnih in izobraževalnih dogodkov, ki potrebujejo tovrstne nastanitve.
Tekom leta je potrebno Mladinski hotel Velenje tematsko okrasiti glede na letni čas:
pomlad, poletje, jesen, novoletna okrasitev, ter tako izboljšati vzdušje gostom.
Goste bomo 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.
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.
Karakter, ki ga dosežemo s tematskih okraševanjem v tovrstnih nastanitvah je
izjemnega pomena, popotniki se prav zaradi posebnih značilnosti kot je ta, ustavljajo v
mladinskih hotelih.
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.

POSEBNOSTI
SODELAVCI

Receptorji (študentsko delo) ter zunanji izvajalci, ki so nujen del tekočega poslovanja
(čistilni servis, pralnica, ponudniki prehrane).

IZVEDBA:
AKTIVNOSTI
Komunikacija z organizatorji večdnevnih in
mednarodnih
kulturnih,
športnih
in
izobraževalnih dogodkov.
Trženje in promocija Mladinskega hotela
Velenje na brezplačnih internetnih straneh,
umestitev v tiskovine in ostale medije
www.slovenia.info, umestitev v razne vodnike
za popotnike (in your pocket, YHI vodnik,…)
Okrasitev v skladu z možnostmi Mladinskega
hotela Velenje ob letnih časih oz. posebnih
priložnostih.
Sestava anketnega vprašalnika (slovenskega in
angleškega), ki ga bomo izročili gostu ob
sprejemu ter ga prosili, da ga pred odhodom
izpolni.

IZVEDBA (KDO)
Mladinski hotel Velenje

POTREBE

Mladinski hotel Velenje z
zunanjimi sodelavci.

Mladinski hotel Velenje

Material potreben za
okrasitev.

Mladinski hotel Velenje

Material potreben za
pripravo
vprašalnika.

Kadri 2011

Stanje na dan 1.1.2011
Delovno mesto

Trajanje pogodbe do

1

direktor

2012

2

vodja programa in projektov

2012

3

tehnični koordinator

Nedoločen DČ
bolniška odsotnost

4

tehnični koordinator

Nedoločen DČ

5

Tonski tehnik

Nedoločen DČ

6

Strokovni sodelavec V

Nedoločen DČ

7

vodja mladinskega hotela

2011

–

dalša

SPREMEMBA POGODB O ZAPOSLITVI
V LETU 2010
4 zaposleni javni delavci (Amela Mehmetović, Darjan Jeličić, Janez Slivar in Mario Gegić) so
zaključili z delom (31 december 2010). Admir Mehić je na programu javnih del zaposlen še v
januarju 2011. Vodja projektov in programa MC Velenje Marko Milešič Šerdoner je zaključil
zaposlitev. Zaposlena je nova sodelavka, vodja dejavnosti Mladinskega hotela Velenje, Metka
Marinšek.
V LETU 2011
Na delovnem mestu vodje projektov in programa MC Velenje se bo januarja zaposlil Janez
Slivar. (predhodno zaposlen v nacionalni shemi programa javnih del, v razvojnem programu
na področju socialno varstvenih storitev) in en nov javni delavec (Mitja Švener).
Potrebno je zapolniti sistematizirano delovno mesto Glavni vzdrževalec v Mladinskem centru
Velenje, zaposlitev je vezana tudi na financiranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Metka Marinšek bo iz določenega delovnega časa prešla v nedoločen delovni čas.
Melita Kovač bo v letu 2011 odsotna zaradi porodniškega staleža, urejeno bo nadomeščanje za
dobo 1 leta.
Preko programov ZRSZ bomo vključili v delo za določen delovni čas 2 brezposelni osebi na
področju IKT in socialnega dela. Sredstva se črpajo iz postavke za javna dela, ki so v letu
2011 znatno zmanjšana.

VARNOST PRI DELU
V letu 2011 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.
Rednih usmerjenih zdravniških pregledov za zaposlene ni planiranih v letu 2011.

MATERIALNO STANJE
Popis inventarja bo potekal v januarju in februarju 2011.
OBNOVA PROSTOROV
a. Šaleška 3
Vzdrževanje prireditvene dvorane – barvanje, namestitev nove ambientalne razsvetljave. Skupaj s
partnerjem Šaleškim študentskim klubom, bomo v letu 2011 izvedli večja vzdrževalna dela, ki se bodo
vezala predvsem na obnovo in ureditev prezračevanja in popolne renovacije sanitarij. Dela so vezana
na razpisno aktivnost in na pridobitve donatorskih sredstev.
b. Prešernova 8
Vzdrževalna dela na prezračevanju (klima napravah)
c. Efenkova 61a
Zaradi rabe bo potrebno prepleskati prostore Mladinskega hotela in Mladinskega centra (seminarski
prostori). V sklopu vzdrževalni del želimo še opraviti posege v seminarske prostore z ureditvijo
zatemnitve stekel in namestitve zaves med sektorji dvorane.
OPREMA
Nakup opreme za popoldanske dejavnosti na Efenkovi 61.
Nakup opreme za avdio službo.
Nakup opreme za dejavnosti Mladinskega hotela Velenje

Organiziranost
Mladinski center Velenje je notranje organiziran piramidalno, za potrebe programa pa interesno.
Piramidalna struktura pomeni, da so v organizacijski strukturi na vrhu organi ustanovitelja – Svet
MO Velenje, župan, Svet zavoda, Programski svet, direktor, vodja programa, koordinator programa
ali tonski tehnik.
Svet MO Velenje
župan MO Velenje
Svet zavoda
Programski svet
Direktor
Vodja programa in projektov
koordinatorji programov-tonski tehnik

ZUNANJI SERVISI
Za svoje potrebe ima zavod večinoma sklenjene pogodbe z zunanjimi specializiranimi službami.
SLUŽBE PO PODROČJIH:
PODROČJE
Finance (plače, računovodstvo)
Pravna služba
Kadrovska služba
Inventarna komisija
Arhiv
Čiščenje perila
Čistilni servis – PE Hotel, PE Kultura
Čistilni servis – PE Kunigunda
Vzdrževanje
Gostinstvo
Tehnično varovanje
Varovanje prireditev
Telekomunikacije
Varstvo pri delu
Medicina dela
Informatika
Zavarovanje

OBČINA, PODJETJE
Mestna občina Velenje
Mestna občina Velenje
Mestna občina Velenje
Mestna občina Velenje
Mestna občina Velenje
Kobal d.o.o.
Aktiva
Aktiva
Dom Stan
Zavod ŠŠK
Gorenje varovanje
Gorenje varovanje
T- 2
Telekom
Jamnikar s.p.
Janežič – Blatnik
Prosplet
Gorenje
Zavarovalnica MB

