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UTEMELJENOST PROGRAMA
Razvoj programa MC Velenje v letu 2020 glede na pretekla leta
Program bomo na podlagi sprotnih potreb mladih razvijali in prilagajali. Okostje programa
bomo vsako leto na začetku po usklajevanjih med mladimi in zaposlenimi zapisali v Programski
plan MC Velenje, ter ga v osnovi izvajali. Glede naših stalnih programov zaenkrat večjih
sprememb ne načrtujemo, vsekakor pa bomo sprotno sledili željam in potrebam mladih,
predvsem aktivno vključenih v program. Sledili bomo njihovim programskim željam in izvajali
aktualne vsebine, ki so mladim blizu.
Deležniki v Mladinskem centru Velenje poskušamo vsakoletno razvijati in nadgrajevati
program predvsem kvalitativno. Pri vseh stalnih programih, poleg trajnosti in kontinuiranosti,
sledimo predvsem cilju, da sprotno, ne le na letni bazi, kvalitativno nadgrajujemo program.
Kvantitativno gledano nam absolutno ne bo prioriteta suhoparno večanje števila dogodkov,
glede na izkušnje iz preteklih let (po opravljenih veliko evalvacijah po konkretnih projektih in
na splošno), se bomo nekaterim aktivnostim odpovedali (npr. projekt "Neki fajnega ob
kulturnem prazniku", ki ga je sproducirala skupina mladih iz lokalnega okolja, vendar po 5 letih
izvedbe zanj ne najdejo več dovolj časa). Naša značilnost pa je, da ob s strani mladih
sproducirani dobri ideji, vedno najdemo način za izpeljavo takšnega projekta. Včasih je
potrebno sicer zato spremeniti organizacijsko in programsko shemo, prerazporediti določena
sredstva, vendar smo v tem dobri, na kar smo ponosni.
Seveda pa se tudi mi srečujemo s problemom financiranja, saj nikoli ne moremo izpeljati toliko
projektov in v takšni meri, kot bi jih želeli in ki jih sproducirajo mladi, kljub temu, da ne gre za
velike projekte, nekje je treba potegniti mejo.
Dobre projekte, ki smo jih sproducirali v preteklosti, mladi pa pri njih radi sodelujejo bomo
nadaljevali, vsekakor pa bomo na podlagi evalvacij iz preteklih let projekte vsaj v manjši meri
spreminjali, oziroma nadgrajevali, saj bomo sledili cilju, da pri izpeljavi projekta dosežemo
maksimum, ki ga po možnosti na podlagi evalvacije ob naslednji izvedbi izboljšamo, dodelamo.
Po naših izkušnjah se pri vsakem projektu, predvsem tradicionalnem, vedno najdejo rezerve za
še bolj kvaliteten projekt, navadno sicer v majhni meri, ne generalno gledano (manjše
izboljšave).
Nadgradnja programov je vidna v stalni vključenosti različnih generacij mladih v našem
programu. Programov in aktivnosti generalno ne spreminjamo v veliki meri, preko analiz in
osebnega stika z mladimi aktivnosti nadgrajujemo, dopolnjujemo. Ob menjavi generacij,
priključevanju novih mladih, je potrebno vedno znova ponoviti proces vključitve mladih v naš
sistem dela z namenom doseganja zastavljenih ciljev, kontinuiteti kvalitete in izboljšanju
kompetenc mladih.
Največjo priložnost razvoja programa v naslednjem obdobju vidimo v tem, da naše aktivnosti
na področju vključevanja mladih nadgradimo v smislu mladim na njim prilagojen način
približati naše delo in trud, pestrost aktivnosti, možnosti za pridobivanje kompetenc, delovnih
in življenjskih izkušenj, ter s tem soustvarjati svoj življenjski prostor, lokalno okolje. Mladim
skušamo skozi vse naše aktivnosti vcepiti miselnost, da tudi manjše stvari štejejo, da so npr. s
kvalitetno pripravljeno in izpeljano delavnico polepšali dan sovrstnikom, doprinesli nekaj

lepega, ter se ob tem tudi nekaj naučili v smislu osebnih kompetenc. Mladim vedno na plastičen
način poskušamo prikazati njihove uspehe, saj se jih pogosto sploh ne zavedajo in potem šele
preko pogovora in analize projekta uvidijo, da soustvarjajo svoje življenjsko okolje in s tem
dvigujejo kvaliteto življenja sebi in sovrstnikom in si širijo obzorja.
BEGUNSKA PROBLEMATIKA: V Velenju smo kljub napovedim o vzpostavitvi
Integracijske hiše za begunce (družine iz Sirije z azilom) zaznali le majhno prisotnost beguncev.
Dejansko smo v našem popoldanskem centru, Središču za mlade in otroke MC Velenje v letu
2018 le enkrat gostili družino iz Sirije, ki pa se, kljub veliki gostoljubnosti enostavno ni želela
vključiti v program, kar smo razumeli, v njih nismo silili. poleg kulturnih razlik smo se srečali
tudi z jezikovnimi ovirami, saj je za silo angleško govoril le en član družine. V kratkem
pogovoru nam je zaupal, da je njihova kultura enostavno drugačna in da jim projekt in aktivnosti
v okviru SMO MC Velenje enostavno niso blizu. Stike z družino smo nato izgubili, saj se je
družina odselila drugam. trenutno v Velenju nimamo nastanjenih družin beguncev, smo pa
pripravljeni , da poskušamo pomagati na tem področju, v kolikor, bi v letu 2020 kakšna družina
v Velenju našla (tudi začasno ) prebivališče.
Že nekaj časa beležimo povečan obisk mladih albanskih korenin (priseljeni in potomci
priseljencev), katerih večina korektno govori slovenski jezik (pri učenju jim tudi pomagamo z
našimi mentorji), z ostalimi komunikacija poteka pretežno v angleškem jeziku in preko njihovih
vrstnikov (tisti, ki še ne govorijo slovenščine, vsi pa se je z veseljem učijo in radi sprejmejo
našo pomoč pri tem, aktivno pa, ker je albanščina specifičen jezik, pomagajo njihovi vrstniki).
Ti mladi si želijo predvsem družabnih in športnih vsebin, kar jim omogočimo.
Nadaljevali bomo z izvajanjem tradicionalnih projektov, ki k aktivni udeležbi vabijo vedno
nove skupine mladih (Hiša Bendov - cilj stalna zasedenost kljub fluktuaciji glasbenikov
(razpadi skupin, nove skupine in posamezniki), projekti na Letnem kinu ob Škalskem jezeru naši projekti, izpeljani ob močni vpetosti mladih, servisna dejavnost ostalim organizatorjem,
lastna umetniška produkcija - podpiranje kreativnosti mladih). Letni kino ob Škalskem jezeru
je leta 2019 obeležil 10 let ponovnega obstoja z novimi, alternativnimi vsebinami. Program v
Letnem kinu bomo izvajali še naprej, čeprav smo po desetih letih delovanja razočarani, da se v
čudovitem ambientu za organizacijo dogodkov, kljub našim vzpodbudam in pomoči pri
organizaciji, za organizacijo dogodkov ne odloči več organizacij. Zgledno sicer sodelujemo (in
bomo sodelovali) z različnimi društvi, ki svoje vsebine delno izvajajo na tej lokaciji (društva
Revivas, Petanka, Nasedlega kita, Železni Aktivizem). Prav društvo železni aktivizem je v letu
2019 svoj festival ob našem organizacijskem in logističnem sodelovanju razširilo na dva dni,
kar je bilo med mladimi odlično sprejeto, zato bo tudi v 2020 festival Vratolom dvodneven.
Društvo Petanka je v letu 2019 v Letnem kinu izpeljal celo par tekem državne lige, sodelovanje
za leto 2020 so že potrdili.
Področje mednarodne mobilnosti: Mednarodni delovni tabor v okviru Festivala Kunigunda:
tema delovnega tabora v letu 2018 je bil ples, kljub korektno izpeljanem taboru smo se že v letu
2019 odločili, da tabora v okviru festivala ne bomo več organizirali, saj je zaradi pestrega dela
vseh akterjev na ostalih področjih, bolj smiselno tabor izpeljati samostojno. www.kunigunda.si
Erasmus+: v letu 2020 bomo na Movit ponovno prijavili mednarodno mladinsko izmenjavo
(februarski prijavni rok), ciljna skupina izmenjave bodo prednostno mladi z manj priložnostmi.
Za leto 2020 imamo spisan že konkreten projekt izmenjave z naslovom "Green vibes only" na
temo ekologije (prijava ravno v tem času). Nadaljevali bomo s stalno ESE službo kot
gostiteljska organizacija, v tem času iščemo primeren projekt za 3. kandidatko za ESE službo

v tujini (http://www.mc-velenje.si/import-export/evs-european-voluntary-service/). S tem
namenom bomo na tem področju še okrepili sodelovanje s Šolskim centrom Velenje, saj tu
vidimo rezerve v pomoči pri promociji teh programov za mlade, ter da mladi uvidijo koristnost
teh programov in jih izkoristijo, ko še formalno izpolnjujejo pogoje. Na podlagi preteklih
izkušenj smo se odločili, da bomo v letu 2020 na program ESE namesto po dva, prijavljali in
gostili po štiri ESE prostovoljce na prijavni rok (kratkoročni ESE). NPM 6.2.3 CILJ:
Spodbujanje vključevanja v mednarodno mladinsko delo in učnih mobilnosti v mladinskem
delu ter njihova krepitev.
V letu 2020 bomo v sodelovanju z Župniščem Velenje organizirali okroglo mizo "Cerkev in
mladi". Tema je aktualna, saj na podlagi pogovorov opažamo, da je vse manj mladih vključenih
v tovrstne programe, v okviru okrogle mize nas zanima predvsem vzrok temu z namenom
širjenja obzorja na področju dojemanja mladih, ne kot promocija prosvetnih vsebin ...
Ekologija: Kot odziv na aktualno problematiko predvsem v lokalnem okolju (dogovori o
sosežigu nenevarnih odpadkov v TEŠ6) bomo v letu 2020 na to temo organizirali predstavitve,
posvete in okrogle mize s strokovnjaki s področja ekologije, tehnologije sosežiga, predstavitve
dobrih in slabih praks, z namenom, da mladim predstavimo aktivnosti, ki se dotikajo njihovega
življenjskega okolja. Opažamo, da mladim ni vseeno, v kakšnem okolju živijo, so pa tudi
skeptični glede aktivnosti, ki so lahko zdravju nevarne. Želimo, da imajo mladi vse
razpoložljive podatke in argumente za in proti sosežigu, ter si na podlagi tega ustvarijo lastno
mnenje.
Koncertni cikel: nadaljevali bomo prakso, da mladi, ki se na glasbo spoznajo, pri koncertnem
ciklu aktivno sodelujejo, tako na področju priprave na izvedbo (izbor izvajalcev, dogovori z
izvajalci, logistika ...), kot pri sami izvedbi. Koncertni abonma, ki smo ga uvedli z namenom
približevanja kulture mladim (paket vseh plačljivih koncertov v našem mladinskem kulturnem
klubu in na Letnem kinu ob Škalskem jezeru - v letu 2019 smo dosegli dogovor, da so v abonma
vključeni dogodki vseh organizatorjev, ki svoje aktivnosti izvajajo na omenjenih lokacijah) je
med mladimi dobro sprejet, saj zanimanje zanj med mladimi raste. Za leto 2020 trenutno kaže,
da se bo za nakup abonmaja odločilo rekordno število mladih. Mladim z manj priložnostmi,
aktivnimi v SMO Velenje in petim najbolj družbeno angažiranim članom Udarnik MC Velenje,
bomo koncertni abonma kot v preteklih letih podarili s ciljem, da alternativno kulturo
približamo tudi mladim z manj priložnostmi, jih na ta način vključimo v naš sistem in
spodbujamo njihovo aktivno participacijo na področjih, ki jih zanimajo. V letu 2019 se je
zamenjal vodja koncertnega cikla, nadomestila sta ga dva mlada iz lokalnega okolja, ki po
začetnem uvajanju že delujeta pri pripravi koncertnega cikla 2020. NPM 6.2.7 CILJ: Večja
socialna vključenost mladih z manj priložnostmi, 7.2.1 CILJ: Skrb za dostopnost kakovostne
kulturne ponudbe in participacijo mladih v kulturi.
Natečaj Botečaj, natečaj za neuveljavljene glasbene skupine smo v letu 2018 najprej
preoblikovali (ni imel več tekmovalne note, le predstavitveno), v letu 2019 pa kot samostojen
projekt opustili, saj smo skupaj s partnerji iz drugih občin na podlagi evalvacij sodelujočih,
nastopajočih in obiskovalcev ugotovili, da ne dosega več namena. Odločili smo se, da v letu
2020 namesto izvedbe Natečaja Botečaj več priložnosti predstavitve neuveljavljenih glasbenih
skupin ponudimo na drugih dogodkih (samostojni koncerti, nastop na festivalu Kunigunda,
nastop kot popestritev drugih prireditev, pomoč pri organizaciji koncertov po vsej Sloveniji ...).
Terenske delavnice v okviru SMO MC Velenje: v letu 2019 smo k terenskim delavnicam
priključili udeležence skupine Moj klub (mladi s težavami v duševnem zdravju), tudi v letu

2020 bomo z mladimi glede na njihove interese in ideje organizirali zanimive zabavno izobraževalne izlete. Mladi, udeleženci teh aktivnosti, so v veliki večini mladi z manj
priložnostmi, ki si tovrstnih izobraževalnih izletov ne morejo privoščiti, mi jih bomo še naprej
organizirali zanje brezplačno. Ti izleti na mlade pozitivno vplivajo v smislu širjenja socialne
mreže, medvrstniškega dialoga pri izvajanju dodatnih delavnic, neformalnega izobraževanja ...
Izobraževalne izlete bomo še naprej načrtovali skupaj z mladimi, saj na ta način kvalitetno
preživljajo svoj prosti čas in spoznavajo novo okolje in zanimivosti, ki jih verjetno drugače ne
bi. NPM 6.2.7 CILJ: Večja socialna vključenost mladih z manj priložnostmi.
Promocija: področje promocije smo popolnoma prepustili lokalni skupini mladih (od 2018 tudi
nova vodja PR področja Festivala Kunigunda), saj smo ugotovili, da se področje ves čas
spreminja. Mladi potrebujejo ciljno, njim prilagojeno promocijo, smernice se stalno
spreminjajo (predvsem elektronsko). Odločitev se je izkazala za pravilno, saj mladi najlažje
pristopajo k mladim, ker sledijo smernicam in vzorcem obnašanja mladih vrstnikov. Prakso
samostojne izdelave art plakatov za naše dogodke bomo sicer obdržali, saj se mladi oblikovalci
preko njih umetniško izražajo, okrepili in prilagodili pa bomo promocijo po elektronskih
kanalih, ki so v današnjem času primat na področju promocije, po opravljenih analizah z
mladimi jim je všeč, da vidijo "neklasične", zanimive plakate za dogodke, jih prej opazijo in v
večji meri pritegnejo k aktivnem sodelovanju ali udeležbi na dogodku.
Prostovoljstvo: zaradi menjave generacij med mladimi (tudi menjave vodje prostovoljcev MC
Velenje), smo v letu 2019 opazili manj entuziazma pri snovanju projektov s področja
prostovoljstva, aktivni prostovoljci se sicer še vedno udeležujejo različnih akcij, vendar jih niso
več toliko sproducirali. Tako za leto 2020 načrtujemo več aktivnosti na področju promocije
prostovoljstva (direktno in subtilno). Okrepili bomo aktivnosti predvsem v sodelovanju s
Šolskim centrom Velenje, ki se sooča s podobnimi težavami, tako smo se dogovorili, da
promocijo okrepljeno izvajamo skupaj.
Hiša groze: na podlagi evalvacije projekta, izpeljanega v letu 2019, smo se odločili, da ga na
isti lokaciji izpeljemo tudi vsaj še v letu 2020, z namenom izboljšav si bo ekipa v prvi polovici
leta 2020 ogledala primerljive projekte v tujini, saj v Sloveniji tako kvalitetnega projekta
enostavno ni. Izvedbeno bomo projekt nadgradili scensko in ga izvedli v stilu "escape room".
Evalvacije programa in navezava na program v letu 2020
Metoda izvedbe evalvacij, ki jo praviloma uporabljamo v MC Velenje je pogovor, tudi intervju.
Na podlagi preteklih izkušenj smo ugotovili, da je mladim (predvsem neformalni) pogovor
bližje, kot oblike pisne evalvacije. Pogovore poskušamo izpeljati bolj v neformalnem duhu, saj
se mladi tako bolj sprostijo in iskreno povedo tudi, kaj jih moti in tako lahko te pripombe
upoštevamo. Poslužujemo se tudi " prikritih", hudomušnih evalvacij na družbenih omrežjih,
mladi svoje mnenje preko sproščenih vprašanj ali izjav lažje in iskreno podajo, ter tako
prispevajo tudi k kvaliteti programa (predvsem pa je po njihovi meri ...).
Stalna praksa v naši organizaciji je, da se evalvacije opravljajo že med samim načrtovanjem
aktivnosti z vsemi aktivnimi udeleženci, skozi celotno izpeljavo (v manjši, splošni meri sproti
po posameznih področjih), ter izčrpneje in v širšem krogu po končani aktivnosti (evalvacija
vseh aktivnih deležnikov v projektu skupaj in posebej, če je potrebno). Kasneje se na rednih
tedenskih sestankih v okviru ožjega kroga zaposlenih evalvacije s strani vodje programa in
projektov predstavijo, nato se pripravijo smernice za naprej, ki so usklajene z opažanji mladih
iz sprotnih evalvacij.

Evalviramo vsak projekt posebej z deležniki v projektu, v začetku leta vodja programa in
projektov samostojno predela te evalvacije, ter izsledke upošteva pri pripravi programa za
tekoče leto. Program je sicer usklajen tudi s potrebami mladih (sprotne evalvacije z mladimi,
ideje, pripombe mladih, podane tekom leta, se ob realni podlagi upoštevajo, mladi sodelujejo
pri izvedbi samih aktivnosti, tudi preambiciozne, nerealne ideje predelamo, se o njih
pogovorimo z mladimi, da posledično razumejo, zakaj se projekta, vsaj v takem smislu, ne da
izpeljati).
Evalvacije vedno poskušamo upoštevati na način, da poskusimo eliminirati stvari, ki so se
izkazale za zgrešene, nepotrebne, napačno zastavljene (programsko ali organizacijsko). Na
drugi strani seveda pozitivne stvari obdržimo, nadgradimo, ter jih poskušamo projicirati tudi na
ostale aktivnosti (predvsem dobre organizacijske in tehnične rešitve).
Vpleteni v program in delovanje MC Velenje se tudi sicer veliko udeležujemo različnih
aktivnostih na nam sorodnih področjih v lokalnem okolju in izven. Vedno "evalviramo" tudi te
aktivnosti, ocenimo, kaj je bilo dobro z organizacijskega vidika, kaj bi bilo po našem mnenju
smiselno izpeljati drugače. Te izkušnje kasneje uporabimo pri svojem delu. Pri dogodkih drugih
organizatorjev vedno aktivnost opazujemo tudi z organizacijskega vidika, z namenom
pridobivanja novih idej, dobrih praks ... V letu 2019 smo posebno pozornost namenili tudi
opazovanju, kako mladi (kot obiskovalci) gledajo na dogodke, ki se jih udeležujejo (dogodki,
ki jih ne organizira MC Velenje) in ugotovili, da veliko mladih npr. ob udeležbi na koncertu
kot obiskovalec nekaj pozornosti nameni tudi, z vidika obiskovalca", obstranskim stvarem
(organizacijskim, logističnim, izvedbenim ...), te izkušnje pa nato delijo v lokalnem okolju, z
namenom pomagati pri izboljšanju organizacije dogodkov.
Rezultate evalvacij smo upoštevali pri načrtovanju programa za naslednji leti, predvsem nam
prav pride, da večje projekte široko evalviramo. Za naš največji projekt, tradicionalni Festival
mladih kultur Kunigunda vodje področij izvedejo evalvacijo z vsemi svojimi sodelavci, nato pa
se vodje dobijo na evalvacijskem vikendu (september/oktober), kjer se izčrpno programsko,
organizacijsko in izvedbeno napravi evalvacija tudi najmanjših področij, na koncu vikenda pa
se skupno postavijo smernice za naslednji festival. Evalvacije zapišemo v poročila projektov z
namenom, da lahko izsledke vedno uporabimo predvsem za dvig kvalitete izvedbe naših
aktivnosti. Rezultat je viden v vsakoletnem prilagajanju izbire prizorišč, izpeljava projektov na
aktualne teme, manjše konceptualne spremembe programa. Na podlagi analiz prejšnjih
festivalov, smo tako v letu 2019 zmanjšali obseg koncertov po dnevih, jih zgostili tekom
vikendov, saj smo ugotovili (na podlagi evalvacije s strani gostov in aktivnih udeležencev), da
je festival prenaporen. Tako smo že v 2019 izpeljali dva predfestivalska koncerta, med samim
festivalom pa smo med tednom izvajali ostale vsebine, koncerte pa tekom vikendov. Prakso
bomo v letu 2020 nadaljevali, saj trenutno že potekajo aktivnosti za pripravo programa, koncept
festivala pa je postavljen. V letu 2019 smo se na pobudo mladih na področju promocije festivala
dogovorili, da poskusimo narediti enoten logotip za prihodnje festivale Kunigunda in s tem
zvečati prepoznavnost festivala. Na programskem sestanku smo "dobili" novo oblikovalko
celostne grafične podobe (mlada oblikovalka iz Velenja), ki ima proste roke pri ideji, pripravila
bo konceptne rešitve (nismo se še poenotili, ali bo odslej stalen vizualni logotip ali napis
Kunigunda), ki jih bo v prvem trimesečju leta 2020 pregledala ekipa za promocijo festivala in
odločila, s katero podobo bomo Festival Kunigunda na splošno predstavljali v bodoče.
www.kunigunda.si
Naši najpomembnejši cilji, aktivna participacija mladih pri programu MC Velenje in korektno
izpeljan program ob aktivni participaciji mladih, se prepletata na vseh področjih našega

delovanja. Naš cilj je tudi program, izpeljan po meri mladih, ki ta program soustvarjajo. Te cilje
dosegamo in merimo tako, da mladim pustimo (do določene mere) proste roke pri oblikovanju
in izpeljavi programa. Pokazatelj, da cilje uspešno dosegamo, je število mladih, vključenih v
program, njihova pestra generacijska in žanrska zastopanost (vse skupine mladih) in predvsem
stalna fluktuacija mladih, predvsem na strani, kjer mladi pristopajo k našem delovanju. Cilj
mlade opremiti s kompetencami za nadaljnje življenje merimo na način, da mlade spremljamo
(bežno) pri njihovi nadaljnji poti. Po našem mnenju in "merjenju" je cilj našega udejstvovanja
dosežen, ko mladega z manj priložnostmi, ki je bil dejansko na robu osebnostnega propada,
pritegnemo k aktivnem udejstvovanju pri naših aktivnostih in se kasneje vpiše nazaj v šolo, se
zaposli, si ustvari družino, si uredi življenje ...
Beležimo tudi primere, ko je npr. mladi z manj priložnostmi, osipnik (alkoholizem v družini,
neurejene življenjske razmere), sicer izredno bister, začel zahajati v naš mladinski kulturni klub,
se na začetku obnašal precej deviantno, kasneje pa se je začel aktivno vključevati na različna
področja (po dolgotrajnem ukvarjanju z njim), bil je inštruktor matematike, fizike in angleščine
v okviru Središča mladih in otrok MC Velenje, bil pa je vključen tudi v programu javnih del.
Trenutno smo z njim sicer izgubili stike (postal je sirota), si je pa uredil življenje.
Na podlagi pogovorov v lokalnem okolju (predvsem v okviru našega projekta Indicamp) smo
zaznali potrebo po počitniških dogodkih za otroke in mladino, saj jih med počitnicami veliko
ostane v lokalnem okolju. Tako smo že v letih 2018 in 2019 izpeljali Počitniško varstvo z
ustvarjalnimi in športnimi vsebinami, projekt smo leta 2019 nadgradili v smislu sodelovanja z
MZPM Velenje in ga izvedli na dveh lokacijah. Podobno bomo naredili tudi v letu 2020.
Na podlagi evalvacij smo se odločili, da na področju beleženja aktivnih udeležencev pri vseh
dogodkih, ki jih organiziramo in soorganiziramo striktno beležimo posebej tudi obiskovalce. S
tem bomo pri nadaljnjih analizah uspešnosti projektov beležili tudi doseg projektov (interes
obiskovalcev). Z metodo občasnih intervjujev, ki bodo narejeni s strani mladih na mladim
prilagojen (zabaven) način, ter objavljeni na naših spletnih straneh in družbenih omrežjih, bomo
poskušali več mladih pritegniti k kritičnem razmišljanju, nam pa bodo služili za nadaljnje delo
v smislu boljšega poznavanja želja in potreb mladih.
Ponosni smo, da vsako leto k nam prihajajo delegacije drugih mest (tudi iz drugih držav), ki si
želijo ogledati delovanje in infrastrukturo Mladinskega centra Velenje kot dobre prakse. Obiske
izkoristimo tudi kot samoevalvacijo in skušamo preko teh obiskov in predstavitev še dodatno
iskati kvalitativne rezerve in programe izboljšati.
Namen programa v navezavi na spodbujanje mladinskega dela
Namen našega programa so kvalitetne vsebine za mlade na področjih našega delovanja z
njihovo aktivno participacijo. Pri naših aktivnostih skušamo med mladimi spodbujati
drugačnost, samosvojost, ob tem pa jim pomagati krepiti splošne vrednote (poštenost, resnost
in zanesljivost pri delu, povezovalnost ...), njihovo samozavest, ter odkrivati in krepiti njihove
kompetence za nadaljnje življenje. Poskušamo jih pritegniti k aktivnem delovanju pri našem
programu in smo veseli, ko nam to na delu populacije mladih uspeva, saj vemo, da vseh ne
moremo "aktivirati" in ostanejo pasivni udeleženci aktivnosti, ki jih poskušamo z njihovimi
vrstniki pripraviti kar najkvalitetnejše.
Sledimo prepričanju, da sicer vsak (mlad) ima v sebi željo po aktivnem delovanju na nekem
področju, ki ga pri mladih poskušamo osvetliti, z namenom, da bi "se vsak nekje našel" ... Mladi

se tako v našem sistemu lahko poizkusijo pri različnih aktivnostih na različnih področjih, saj se
marsikdo "še išče" in se nam zdi dobro, da enostavno preizkusi, kaj mu leži in tako lažje najde
področje, kjer bo v prihodnosti deloval.
Mlade ves čas vzpodbujamo k aktivnem soustvarjanju njihovega bivanja glede na individualne
interese. Tako ima vsak možnost sodelovanja pri aktivnostih, ki ga zanimajo in na področju, ki
ga zanima. Vsak mlad, ki pokaže zanimanje za sodelovanje npr. na programskem področju,
dobi tudi osnovne informacije, kaj vse je potrebno poleg oblikovanja programa še storiti, da je
aktivnost korektno izpeljana. S tem mladim širimo kompetence, čeprav se včasih sploh ne
zavedajo, da njihov prispevek pomeni mladinsko delo, kamen v mozaiku uspešnega projekta.
Namen našega programa so kvalitetne aktivnosti z mladimi za mlade na več področjih, z
aktivno udeležbo mladih pri vseh programskih fazah. Lokalno kot družbeno in programsko
najbolj aktivna organizacija mladim ponujamo pester program in možnosti aktivnega
sodelovanja na področju kulture, umetniške izraznosti, sociale, neformalnega izobraževanja,
športnih in prostočasnih vsebin ... Mlade stalno vključujemo v naše delovanje, pri njih
spodbujamo kreativnost, drugačnost, nekonvencionalnost, saj sledimo smernici, da je
mladinsko delo lahko do določene mere nekonvencionalno, zanimivo, pa vendar pri mladih
krepi kompetence za nadaljnje življenje.
Mladinsko delo vzpodbujamo predvsem na način, da vzdržujemo stalno fluktuacijo mladih, ki
so aktivno vključeni k programu. Aktivni in prisotni smo tako na področju šolstva (promocija
programa in aktivnega vključevanja mladih na programsko in organizacijsko področje tako v
osnovnih, kot srednjih šolah, izvajanje informiranja za mlade), kot na področju društvene in
neorganizirane dejavnosti. Opažamo, da poleg naše vsestranske prisotnosti (informiranje
mladih po različnih kanalih, promocija programa in posameznih aktivnosti na dogodkih
partnerjev, servisna dejavnost ...), največ mladih k aktivnem vključevanju v naš program
pritegne "dober glas", saj Velenje ni tako veliko mesto, mladi se med sabo večinsko poznajo.
Največ mladih (predvsem kot prvi stik z našo organizacijo) se k aktivnostim vključi, ker so za
nas in naš način dela izvedeli od vrstnikov, ki z nami že imajo (pozitivne) izkušnje.
Ves čas pri svojem delovanju sledimo cilju, da pri vseh aktivnostih mladi aktivno sodelujejo,
sami pa jim za to omogočimo dobro delovno okolje, jim nudimo mentorsko pomoč, v delo
poskušamo vpeljevati nekonvencionalne pristope (lastna produkcija in samostojna tehnična
izpeljava projektov na vseh nivojih, mladim ciljno prilagojene metode dela), ki za rezultat
vseeno doprinesejo k razvoju kompetenc mladih, ter zaradi pestrosti in zanimivosti dela
spodbujajo mlade k aktivnem vključevanju, razvoju osebnosti, nabiranju izkušenj ...
Prispevek programa MC Velenje k ciljem poglavja MLADI IN DRUŽBA iz Resolucije o
nacionalnem programu za mladino 2013-2022
Cilji:
- Spodbujanje participacije in zastopanosti mladih žensk in moških.
- Spodbujanje ustanavljanja in razvoja organizacij v mladinskem sektorju, razvoja
ključnih področij mladinskega sektorja ter zagotavljanje delovanja neorganizirane
mladine.
- Spodbujanje vključevanja v mednarodno mladinsko delo in učnih mobilnosti v
mladinskem delu ter njihova krepitev.
- Spodbujanje prostovoljstva med mladimi.

Predvsem v lokalnem okolju smo organizacija, ki prevzema najbolj aktivno vlogo pri razvoju
mladinskega sektorja (povezovalnost, servis ostalim mladinskim organizacijam, pestrost
programa, odprtost za vse mlade, ki želijo sodelovati in njihove ideje, aktivno delo z mladimi
za mlade na vseh področjih našega delovanja).
V sodelovanju z Mestno občino Velenje in Mladinskim svetom Velenje pripravljamo že 3.
Lokalni program razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje 2021 - 2025, k zasledovanju
ciljev in aktivni participaciji bomo preko naše organizacije skušali pritegniti čim več mladih
(kot smo to počeli pri 1.in 2. Strategiji za mlade), pomagali bomo tudi ostalim prijaviteljem
posameznikom in organizacijam. Strategijo bodo s svojimi idejami, željami in potrebami
zasnovali mladi. Na delavnicah, ki jih bomo organizirali zanje, bodo sodelovali mladi iz
različnih skupin (srednješolci, osnovnošolci, mladi z manj priložnostmi, organizirana in
neorganizirana mladina).
Na mednarodnem področju se ves čas trudimo mladim približati aktivnosti v okviru programov
Erazmus+, programe preko pozitivnih učinkov na mladim primeren način promoviramo tudi po
ustanovah za formalno izobraževanje - predvsem srednje šole, čeprav tudi, ko predstavljamo
naš program na osnovnih šolah (tretja triada) preko ESE prostovoljcev, ki delujejo pri nas,
promoviramo te aktivnosti. Mladim poskušamo preko sproščene, kratke predstavitve
programov, približati programe mednarodne mobilnosti na njim prilagojen način (vizualno
gradivo, predstavitev konkretne osebe, vključene v program in njenih izkušenj). V zadnjih letih
smo na ESE službo v tujino poslali že tri mlade. V zadnjem obdobju smo se udeležili večih
mednarodnih mladinskih izmenjav, ter samostojno prijavili, organizirali in izpeljali mednarodni
mladinski izmenjavi v Velenju (področje prostovoljstva, sovražnega govora).
Na področju prostovoljstva in spodbujanja prostovoljstva smo v lokalnem okolju med vodilnimi
organizacijami. Programsko naši prostovoljci sodelujejo na mnogih zabavnih, družbeno
koristnih (pomoč ranljivim skupinam ljudi, opozarjanje na splošne težave človeštva), ter tudi
družbeno kritičnih projektih (s tem krepijo svoje kompetence s področja družbene
angažiranosti, soustvarjajo mladinske politiko v določeni meri na lokalnem nivoju ...). Ves čas
se v svojem delovanju prostovoljci MC Velenje združujejo s prostovoljci sorodnih organizacij
(Šolski center Velenje, Medobčinska zveza prijateljev mladine, taborniki, športna društva ...),
ter s tem širijo socialno mrežo, delijo izkušnje z vrstniki in snujejo nove akcije. Z namenom
promocije prostovoljstva in učinkov prostovoljstva že nekaj let v sodelovanju z Mestno občino
Velenje organiziramo podelitev nagrad najbolj aktivnim prostovoljcem (kategoriji do in nad 30
let) in organizacijam, ki se s prostovoljstvom ukvarjajo, razpis za Naj prostovoljca 2019 v MOV
je že pripravljen.
V Velenju so v zadnjih letih preko aktivnega udejstvovanja interesnih skupin mladih pri našem
programu, izoblikovanju jasnih potreb in zagnanosti, mladi ob našem mentorstvu ustanovili
veliko društev, preko katerih razvijajo svoje kompetence, udejanjajo ideje, se povezujejo
(kulturno umetniško društvo Nasedli kit, Kulturno umetniško društvo Koncentrat, Društvo
urbanih športov DUŠA, društvo za promocijo alternativne kulture Železni aktivizem, Špil,
Venera). Člani društev, lokalni mladi so aktivni na svojih področjih z organizacijo različnih
projektov (najbolj prepoznaven je Festival Nasedlega kita, festival Vratolom, delovanje Hiše
bendov ...).

SREDIŠČE MLADIH IN OTROK MC VELENJE
Zaradi dobrih rezultatov, koristnosti in odziva, ki je vedno večji, bomo s Središčem mladih in
otrok nadaljevali tudi v prihodnje. Program bomo še razvijali, ga dopolnjevali in prilagajali
potrebam otrok in mladostnikov.
V letu 2020 želimo:
- še naprej izvajati pomoč pri učenju in domačih nalogah,
- vključiti ESE prostovoljce, ki bodo tudi v prihodnje aktivno sodelovali
v vseh fazah (od priprav do izvedbe) akcij, projektov in programa za otroke in
mladostnike,
- sodelovati s strokovnimi delavci šol in CSD, saj se je tovrstno povezovanje izkazalo za
koristno in kvalitetno,
- če se le da, sodelovati s starši otrok, ki nas obiskujejo,
- skupaj z otroci pripraviti in organizirati aktivnosti na katere bomo povabili tudi njihove
starše (dan odprtih vrat),
- izvajati socialne, interaktivne delavnice,
- za otroke in mladostnike organizirati izlete, kot nagrado za učenje in sodelovanje na
aktivnostih,
- izvajati program počitniškega varstva v poletnih mesecih, za otroke od 1. do 5. razreda.
NPM 6.2.7 CILJ: Večja socialna vključenost mladih z manj priložnostmi.

KUNIGUNDA, REGIONALNI MULTIMEDIJSKI CENTER
OI JSKD Velenje
V letu 2020 bo KRMC, v kolikor mu bo to kadrovsko omogočeno, za potrebe Območne
izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti izvedel več video snemanje in montažo ter
izdajo master DVD-jev za vse njihove produkcije. Prav tako bomo, v koliko se bo pojavila
potreba izvedli še terenska avdio snemanje za njihove produkcije.

Gledališče Velenje
V letu 2018 smo pristopili k dogovoru za tiskanje vseh potrebnih tiskovin Gledališča Velenje.
Enako smo se dogovorili, da bo KRMC od sedaj dalje nudil celotno multimedijsko podporo
njihovi produkciji. Največ potreb se pojavi pri tiskanju njihovih tiskovin in snemanju avdio
podlag za njihove gledališke produkcije.

Festival Velenje
Kot koproducent Pikinega festivala je MC Velenje aktivno vključen v samo pripravo festivala.
Prav tako nudimo celotno multimedijsko podporo festivalu. Enota KRMC bo v celoti opremila

Kino šotor v umetniški četrti in v kolikor bomo kadrovsko sposobni zagotovila tudi kader za
izvajanje programa. Prav tako se bomo odzvali povabilu o pripravi vseh multimedijskih
dogodkov ki jih bo pripravil Festival Velenje ali kulturno umetniški izvajalci v prostorih Doma
kulture Velenje. V kolikor bodo potrebe bom kot leta poprej posneli in zmontirali produkcije
predstav Lutkovnega gledališča Velenje in jim nudili še ostalo morebitno multimedijsko
podporo. Prav tako bomo v sodelovanju s Festivalom Velenje v letu 2020 pripravljali projekt
Čarobne promenade. Večji del scene bo nastal v prostorih KRMC.
Festival mladih kultur Kunigunda
KRMC nudi celotno multimedijsko in organizacijsko podporo festivalu Kunigunda. Celotno
dnevno dogajanje bomo posneli. Prav tako bomo snemali določene intervjuje z nastopajočimi
na festivalu, v kolikor bo to potrebno. Posnete materiale bomo zmontirali v kratke filme. Prav
tako bo v KRMC nastajala produkcija napovednikov Kunigunde, kot so animacije, radijske
reklame …. Ekipa KRMC bo skrbela tako za vse tiskovine festivala, kot tudi celotno
multimedijsko podporo festivala. V kolikor bodo programske potrebe se bomo aktivno vključili
tudi v pripravo le teh.

Delavnice, seminarji in prostori v KRMC
V KRMC se vsako leto opravi več delavnic, seminarjev in srečanj. V letu 2020 bo v KRMC
potekalo več delavnic namenjenih delavnicam projekta KONS. Prostori KRMC bodo še vedno
na voljo za izvajanje delavnic in seminarjev različnim društvom, klubom …
KRMC bo, kot vsa leta prostor namenjen srečevanju različnih organizacij, v dopoldanskem
času pa bo namenjen za obisk dijakov in študentov ŠCV, katerih obisk bomo dnevno tudi
beležili.
Društvo Universe Velenje se je na nas že obrnilo, da bi v naših prostorih izvajal DJ delavnice.
Končni produkt delavnice naj bi bila izdaja avdio kompilacija, posnete v studiu KRMC.

Projekcija/stream na platno koncertov
V letu 2020 se bomo, v kolikor bomo to kadrovsko sposobni, ponovno odzvali vabilu
opravljanja projekcije na veliko platno za različne organizatorje. V letu 2020 ponovno
načrtujemo prenos v živo preko FB spomladanskega turnirja v Curlingu v Velenju, ki bo potekal
predvidoma 20. in 21. marca 2020. Za nas to ne bo prvič. V sodelovanju z Vzorčnim mestom
in MOV si želimo izboljšati projekcijo na Šaleški grad, kjer bi želeli mapping projektor
izkoristiti v namen tako informiranja, kot kulturno umetniške produkcije.

Dnevi mladih in kulture
Ekipa KRMC bo, kot vsako leto do sedaj nudila multimedijsko podporo festivalu, ki bo potekala
na več načinov. Nastali bodo promo filmčki, ki bodo služili kot retrospektiva festivala. Na
festivalu bomo izvajali tudi celotno multimedijsko podporo posameznim dogodkom. Prav tako
bomo za festival natisnili večino tiskovin.

Sodelovanje z Zavodom eMCe plac
Kontinuirano KRMC izvaja celotno multimedijsko podpora projektom in programom ki se
izvajajo v klubu eMCe plac. Za potrebe kluba v KRMC oblikujemo in izdelujemo različne
tiskovine. Znotraj kadrovskih zmožnosti bomo večje dogodke v klubu tudi posneli in
zmontirali.
Oblikovanje
V KRMC izvajamo tudi storitev oblikovanje tiskovin. Tako za potrebe različnih mladinskih
organizacij, društva in klube oblikujemo večino njihovih tiskovin, enako je za zavod eMCe
plac, MSV, MOV, drsališče Velenje ... Enako uslugo ponujamo tudi ostalim kulturno
umetniškim produktom in njihovim avtorjem.

Video produkcija
Trenutno smo v kadrovskem pomanjkanju snemalca in video montažerja. Preko projekta javnih
del upamo na zaposlitev takšnega profila. V kolikor ne bomo uspešni bomo video produkcijo
opravljali z zunanjimi sodelavci. V letu 2020 bomo nadaljevali projekte, ki smo jih začeli že
pred leti in sicer pogovori z še živečimi borci NOB, MOV, OI JSKD, Plesnim studiom N …

Koprodukcija kratko igranega filma - WAKE UP and DREAM
KRMC je pristopil k sodelovanju kratko igrana filma WAKE UP and DREAM, ki so ga posneli
mladi velenjčani. Film je že v celoti posnet. V filmu bo MC Velenje, preko njega pa p.e. KRMC
nastopila kot koproducent. Filmu bomo pomagali v obliki plačila montažerja, promociji filma,
avdio mixa, projekcijo premiere v Kinu Velenje, prijavo na razpise festivale …

Avdio studio
Studio mora letos končno doživel nekaj manjših osvežitev. Po več letih so se izkazale potrebe
po manjši preureditvi/osvežitvi studia, kar bomo izvedli sami. Snemanje albumov pa je odvisno
od potreb glasbenih izvajalcev. Zagotovo pa bomo še vedno sami snemali in montirali vse
radijske reklame za naše dogodke, glasbene podlage za naše projekte, glasbene podlage za
Gledališče Velenje in snemanje na terenu.

DODATNI PROJEKTI IZVEN PROGRAMA KRMC:
Festival 3 občin
MC Velenje, Zavod za kulturo Šoštanj in Mladinski center Šmarno ob Paki bodo v sodelovanju
z OI JSKD Velenje, Zavodom za turizem Šaleške doline ter občin Velenje, Šoštanj in Šmartno
ob Paki pripravili enodnevni festival v obliki popotovanja od Velenja preko Šoštanja do

Šmartnega in nazaj. Kultura namreč želi brisati meje občin. Tako bomo pripravili več kulturnih
dogodkov ob poti, ki bo med Velenjem in Šoštanjem potekala peš ali s kolesi, med Šoštanjem
in Šmartnim pa samo s kolesi in ob izkazanih potrebah organizirali prevoz za starejše. Vključili
bomo kulturna društva in posamezne kulturen izvajalce, ki bodo na poti pripravljali program za
najširšo publiko tako otroke, mladino kot tudi starejše. Festival se bo zgodil predvidoma v
mesecu maju 2020.

Priprava 3. lokalnega programa razvoja delovanja mladih v MOV
Mladinski center Velenje in MSV Velenje bosta skupaj z mladimi in mladinskimi
organizacijami pripravila že 3. lokalni program za mlade. Cilje bomo z mladimi iskati preko
delavnic, ki jih bomo izvedli predvidoma že v mesecu marcu in aprilu. V mesecu avgustu pa
bomo pripravili še zaključno srečanje z mladimi predvidoma na taborjenju v Ribnem pri Bledu.
Predvideva se, da bomo izvedli 7 delavnic in sicer z OŠ mladino, srednješolsko mladino,
študenti, mladimi z manj priložnostmi, neorganizirano in organizirano mladino ter srečanje z
mladostniki s posebnimi potrebami. Končni produkt bo sprejetje 3. lokalnega programa za
mlade na seji Sveta MOV predvidoma novembra ali decembra 2020. Ob tej priložnosti bomo
izdali še publikacijo kjer bo zajet 3. program razvoja delovanja mladih v MOV.
Hiša groze 2020
Tudi v letu 2020 se v zadnjih dneh meseca oktobra pripravlja Hiša groze. Tudi tokrat bomo
Hišo groze pripravili na gradu Turn, ki je že sam po sebi zelo strašen. V varne prostore gradu
bomo postavili filmske scene in like iz grozljivk. Vsako leto projekt nadgradimo in dodamo
bolj strašne vsebine, enako se načrtuje tudi letos.

MEDNARODNA DEJAVNOST
V letu 2020 bomo na agencijo Movit ponovno prijavljali mednarodno izmenjavo in najmanj
dva ESE prostovoljca. Če se bomo odločili za kratkoročno izmenjavo, bodo k nam v letu 2020
na opravljanje ESE službe prišli štirje ESE prostovoljci.
Mednarodna izmenjava bo tokrat na temo ekologije, saj se nam zdi ta tema zelo pomembna,
tako globalno, nacionalno, predvsem pa v naši lokalni skupnosti. Izvedbo izmenjave planiramo
v juniju.
Kot partnerji se bomo vključevali v različne zanimive evropske projekte. Če bodo sprejeti,
bomo z mladimi potovali po različnih državah in tudi mi gostili druge.
Aktivno bomo promovirali Erasmus+ in Evropsko solidarnostno enoto, saj si želimo, da bi se
okrepili tudi kot pošiljajoča organizacija in da bi več mladih koristilo zanimive programe, ki jih
ponujajo.
Lokalne prostovoljske aktivnosti
S prostovoljci bomo izpeljali akcije ob posebnih praznikih oziroma dnevih dnevih (npr. Dan
boja proti Aidsu, Svetovni dan prostovoljstva, osmi marec, …).

MLADINSKI HOTEL
Tekoče poslovanje mladinskega hotela in trženje nastanitev
Zavedamo se, da bomo le z uspešno promocijo in iskanjem potencialnih gostov Mladinskega
hotela Velenje lahko uspešno poslovali. Sodelovanje bomo podkrepili z organizatorji raznih
kulturnih, športnih in izobraževalnih dogodkov, ki potrebujejo tovrstne nastanitve.
V letu 2020 bomo aktivno nadaljevali s promocijo pomoči pri izvajanju 3 in 2-dnevnih paketov.
Konkretno bomo tržili kongresni turizem (nastanitev s seminarskimi prostori) pri raznih
organizacijah, ki izvajajo večdnevne projekte (izobraževanja, usposabljanja, seminarje,
skupščine, konference ...).
Prav tako bomo nadaljevali sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami in drugimi, ki se
ukvarjajo s področjem neformalnega in formalnega izobraževanja (in so vključeni v programe
Erasmus +), v smislu nudenja nastanitvenih kapacitet mladim sodelujočim, ki prihajajo v
Velenje na izmenjavo.
Učna baza za dijake in študente
V Mladinskem hotelu Velenje smo učna baza in nudimo dijakom in študentom turistične smeri
izvajanje obvezne učne prakse.
Aktivnosti
-

Dodatna ureditev terase z ozelenitvijo.
Beljenje dela recepcije.
Osvežitev vizualne podobe sob: slike, fototapete.
Po potrebi dokup posteljnega perila in vzmetnic.

DNEVNI CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE, MOJ KLUB
Zaradi velike potrebe, dobrih povratnih informacij in s tem tudi pomembnosti obstoja dnevnega
centra v lokalnem okolju, bomo z njim nadaljevali tudi v prihodnje. Program bomo
dopolnjevali, razvijali, prilagajali in ga spreminjali glede na potrebe skupine.
V letu 2020 želimo:
-

delati na preventivi (organizirati okrogle mize, predavanja, predstavitve knjig,
osebnoizpovednih izkušenj),
z neposredno predstavitvijo informirati različne ustanove o delovanju in pomenu
dnevnega centra za duševno zdravje (zdravstveni dom, psihiatrična bolnica…),
povezati se, oziroma povabiti različne strokovnjake s področja duševnega zdravja
(zdravstvene delavce, psihologe, psihiatre…), ki bi lahko nudili uporabnikom dodatno
pomoč,

-

-

-

1 enkrat ali 2 krat mesečno se bo v našo skupino vključila psihologinja iz Centra za
krepitev zdravja ga. Niki Jakol. Izvajala bo tematske pogovore in delavnice za naše
uporabnike,
tudi v prihodnje sodelovati s CSD Velenje, glede napotitve oseb in razreševanja
socialnih težav in Šent Velenje,
organizirati neformalna izobraževanja, delavnice,
izvajati razbremenilne pogovore, svetovanje, individualne načrte uporabnikov,
nuditi pomoč pri vključevanju uporabnikov v lokalno okolje ( obisk prireditev, razstav,
predstav, kina) in širjenju njihove socialne mreže, ki je navadno predvsem zaradi stigme
zelo šibka,
osveščanje lokalne skupnosti in s tem zmanjševanje stigmatizacije – delo na terenu
(stojnice, intervjuji).

PLAN DELA ZA LETO 2020 - kultura
Tudi v letu 2020 bo Mladinski center Velenje nadaljeval s kontinuiranim mesečnim kulturnim
programom. V letu 2020 bo v organizaciji in soorganizaciji ponovno pripravil več kot 40
koncertnih večerov, tako z znanimi, kot tudi manj znanimi glasbenimi ustvarjalci. Ponovno bo
pokril širši žanrski spekter, ter dajal priložnost tako lokalnim, nacionalnim, kot tudi
mednarodnim izvajalcem. V letu 2020 bo organiziral vsaj 10 razstav raznolikih likovnih tehnik.
Prav tako bo nadaljeval z organizacijo okoli 90 tematskih klubskih večerov, delavnic (Re)use,
jam sessionov, ter pogovorov in okroglih miz na aktualne tematike. Prav tako bo še naprej
partner v projektu konS in bo izvedel več kot 20 intermedijskih delavnic tako za otroke in
mladostnike, kot tudi srednješolce, zainteresirano in strokovno javnost.
V letu 2020 bomo organizirali 23. festival mladih kultur Kunigunda, ki bo tudi v tem leto preko
devetih dni lokalnemu okolju ponudil širok spekter kulturnih dogodkov. Programski okvir
festivala bo ostal primerljiv s preteklim letom, tako da bo tudi letos gostil več glasbenih večerov
raznolikih žanrov, več razstav in inštalacij, uprizoritvene umetnosti, urbano-športne aktivnosti,
ter druge dogodke (delavnice, film, predavanja in pogovore, idr.).

NOV KULTURNI CENTER Staro Velenje
V letu 2012 je Mestna občina Velenje MC Velenje v upravljanje namenila zapuščen industrijski
objekt Pekarne v starem Velenju, ki se nahaja na naslovu Stari trg 17. Na pobudo mladih
lokalnih umetnikov in Mladinskega centra Velenje smo objekt očistili in v njem 'zapekli' novo
življenje. V času svojega obratovanja Pekarna ponuja ustvarjalni prostor preko dvajsetim
mladim umetnikom, ki v prostoru ustvarjajo. Objekt je dobil v upravljanje Mladinski center
Velenje, ki je skupaj s kulturno umetniškim društvom Koncentrat v prostorih izvajal aktivnosti.
V tem času so prostor kot pomemben del mladinske infrastrukture prepoznali še ostali
organizatorji dogodkov in v njem pripravili več dogodkov.
Pekarna ponuja možnost različnega ustvarjanja v srednjem delu, kjer se nahajata dva večja
prostora, sanitarije in del ateljejskega prostora. Zgornji, mansardni del, je namenjen razstavišču,
v ostalih dveh sobah pa so med drugim že bili tudi prostor za vaje glasbene skupine The Stroj,
ruskemu kegljišču DU (KS) Staro Velenje ... Pritlični prostor je bil v celoti namenjen skladišču.

Uspešna zgodba, ki jo mladi pečemo v Pekarni, ki je predstavljala tudi delček mozaika oživitve
Starega Velenje, se nadaljuje z rušitvijo Pekarne in izgradnjo nadomestnega objekta. V starem
Velenju želimo ostati in nadaljevati delo, saj smo s tamkajšnjimi stanovalci in krajevno
skupnostjo našli skupno sinergijo.
Zavedamo se dejstva, da v kolikor želimo napredek Starega Velenja mora objekt Pekarna stran,
saj je kot tujek umeščena v prostor. Po veljavnem prostorskem načrtu je v neposredni bližini
predvidena gradnja nadomestnega objekta, na mestu, kjer danes stoji pekarna pa trg.
Mladinski center Velenje je v sodelovanju z Mestno občino Velenje v letu 2017 pripravil
dokumentacijo (projektno nalogo, PZI ...) za rušitev in gradnjo nadomestnega objekta
Ljubljanska 2 in novega objekta. Vsebino Pekarne bomo 'preslikali' v nova objekta. Projekt naj
bi stekel v letu 2020, MC Velenje bo pri projektu ostal aktiven.

PROJEKT KONS::Platforma za sodobno raziskovalno umetnost
Namen projekta KONS:Platforma je vzpostaviti mrežo vozlišč in laboratorijev po vsej
Sloveniji, ki se bodo medsebojno dopolnjevali v ekosistem dejavnosti za kritičen razvoj
prihodnosti. V vozliščih bomo razvijali zmogljivosti posameznikov in skupnosti za ustvarjalno
in inovativno rabo visokih tehnologij v okviru aktivnosti za pametna mesta in skupnosti. V
Laboratorijih za inovacije bomo s sodelovanjem umetnikov, znanstvenikov in inženirjev
producirali zahtevnejše umetniške projekte, s katerimi bomo premikali meje umetniških ideacij,
v Laboratoriju za rešitve pa bomo vizionarske umetniške ideje (art thinking) prevajali v rešitve,
scenarije in produkte za zainteresirane skupnosti in industrijo
Cilj projekta je vzpostaviti aktivno mrežo producentov sodobne raziskovalne umetnosti, ki s
svojo transdisciplinarno dejavnostjo omogočajo skupnostim in gospodarstvu dostop do bolj
trajnostnih, varnih in etičnih družbenih in tehnoloških inovacij.
V vozliščih, opremljenih z opremo za izvajanje izobraževanja na področju elektronike,
robotike, telekomunikacij in biotehnologije, bo potekal razvoj kapacitet na delavnicah a) za
otroke, b) mladostnike in c) zainteresirano javnost. Udeleženci bodo spoznavali ontologijo
visokih tehnologij in ustvarjalno uporabljali pridobljeno znanje, ki ga bodo med seboj
izmenjevali v medvrstniškem učenju. V treh Laboratorijih za inovacije bodo potekale
produkcije zahtevnejših projektov sodobne raziskovalne umetnosti, pri katerih bodo sodelovali
tudi znanstveniki, inženirji in drugi raziskovalci s področja visokih tehnologij. Ti
transdisciplinarni projekti bodo služili kot osnova za delo Laboratorija za rešitve, v katerem
bodo za to usposobljeni sodelavci in zunanji strokovnjaki prevajali umetniške ideacije v možne
scenarije in tehnološke rešitve za skupnosti in industrijo s področja visokih tehnologij. Enkrat
letno bo ob festivalu računalniških umetnosti v Mariboru organiziran velik predstavitveni
dogodek, na katerem bomo predstavili dejavnosti mreže in podelili nagrade najuspešnejšim,
predstavili bomo umetniške produkcije, ki so nastale v Laboratorijih za inovacije, ter projekte,
ki so nastali v Laboratoriju za rešitve. Poseben poudarek bomo dali tudi predstavitvi sodelovanj
z zunanjimi partnerji s področja umetnosti, znanosti in tehnologij ter sodelovanjem s
skupnostmi in podjetji, ki so uspešno uporabile inovacije, nastale v mreži.
Delavnice bodo izvajali strokovni sodelavci in zunanji izvajalci, večinoma umetniki s področja
sodobne raziskovalne umetnosti, in mentorji, ki so se že in se še bodo pridružili mentorskemu
programu vozlišč. V optimalno opremljenih Laboratorijih za inovacije bomo producirali
umetniške projekte in vanje vključevali ekspertna znanja posameznih znanstvenikov ter jih po
potrebi izvajali tudi v sodelovanju z univerzami in raziskovalnimi inštitucijami. V Laboratoriju

za rešitve bomo sodelovanje z umetniki, znanstveniki in inženirji dopolnili s sodelovanji s
krovnimi mrežami gospodarstvenikov in posameznimi gospodarskimi subjekti, s katerimi
bomo oblikovali končne rešitve za življenje in trg.
V času projekta bomo vzpostavili mrežo partnerjev in programov, s katerimi bomo zagotovili
večjo kritično maso udeležencev, večjo ozaveščenost posameznikov in skupnosti o dejavnostih
sodobne raziskovalne umetnosti. Vzpostavili bomo boljše produkcijske pogoje na področju
ustvarjanja sodobne raziskovalne umetnosti in vzpostavili sistemske povezave z lokalnimi
skupnostmi, izobraževalnim sistemom in gospodarstvom.
Mladinski center Velenje je en od 9 konzorčnih partnerjev v projektu KONS::Platforma, ostali
so še: Zavod Kersnikova – glavni partner, Aksioma - Zavod za sodobne umetnosti, Ljubljana,
Zavod Projekt Atol, Ljubljana, Društvo Ljudmila, laboratorij za znanost in umetnost, Cona,
zavod za procesiranje sodobne umetnosti, Univerza v Novi Gorici, Mladinski kulturni center
Maribor, Zavod Lokal Patriot - Mladinski klub DNŠ.

AVDIO SERVIS MC VELENJE
Korektno izvajanje avdio servisa zase in za partnerje tudi v letu 2020. Nadaljevanje aktivnosti
tudi na področju izobraževanja mladih, ki jih avdio področje zanima.
Evidentirane potrebe:
-

Manjše potrebe po zaščitnih kovčkih, nabava močnih stojal za ozvočenje za teren…..
V letu 2020 bo izveden generalni servis ozvočenja v eMCe placu kot tudi ozvočenja za
teren.
Potrebno je poiskati tudi možnosti izobraževanje na avdio in tehniki osvetljevanja, samo
tako je potreba po opremi upravičena.

UDARNIK MC VELENJE
DJ NAPRJ:
Projekt namenjen naključnemu podarjanju «dobrih del« in širjenju osveščenosti pomena dobrih
medsebojnih odnosov v širši javnosti. Pri projektu gre enostavno za naključna dobra dela, ki jih
naredimo za naključne ljudi, ob tem pa prosimo osebo, kateri pomagamo, da dobro delo prenese
tudi naprej (mimoidočemu zaželiš lep dan, starejši osebi pomagaš prečkati prehod za pešce,
nekomu pomagaš nesti nakup iz trgovine domov …). Dobro delo po možnosti fotografiraš, z
opisom pošlješ na naš FB page, kjer bomo tedensko objavljali nabor zabeleženih tovrstnih del.
Projekt traja celo leto.
KAMERAT
Brezplačni prevozi za starejše in gibalno ovirane z vozilom, ki ga je za ta namen kupila MOV

Projekt traja celo leto.
»FIZIČNE« AKCIJE (selitve, beljenje, čiščenja, ostala pomoč)
Brezplačna fizična pomoč tistim, ki si zaradi slabšega socialnega stanja ne morejo privoščiti
dodatne pomoči, starejšim osebam in tistim, ki zaradi zdravstvenih omejitev dela ne zmorejo
opraviti sami, nimajo pa finančnih sredstev za plačilo tovrstnih storitev.
Projekt traja celo leto.
ČISTILNO EKOLOŠKA AKCIJA
V sklopu projekta Čisto moje Velenje bomo organizirali čistilno ekološko akcijo v Letnem kinu
ob Škalskem jezeru in neposredni okolici
Akcijo bomo izpeljali v mesecu aprilu.
TEČAJI UPORABE RAČUNALNIKA za upokojence
Z mladimi mentorji se bodo starejši učili osnove interneta, mail, fb profil …
Projekt traja celo leto.
DELO Z UPOKOJENCI - družabništva na domu, sprehodi …
Projekt traja celo leto.
DRUŽABNIŠKI POHODI s socialno izključenimi skupinami (varna hiša, šent, moj klub,
brezdomci …)
Vsake 14 dni se bomo peš podali na eno izmed zanimivih lokacij v naravi na območju MOV,
spoznavali naravo, znamenitosti Velenja, ter zdravo in kvalitetno preživeli skupen čas.
Projekt traja celo leto.
DELO Z OTROCI
Brezplačne inštrukcije in delavnice za otroke iz socialno ranljivih družin, v sklopu delovanja
Središča mladih in otrok.
Projekt traja celo leto.
STARA SABLJA
Medgeneracijski tabor na Letnem kinu ob Škalskem jezeru, namenjen povezovanju in druženju
različnih generacij ob bogati izbiri aktivnosti (športne, ustvarjalne, kulturne …).
Tabor bo organiziran v mesecu juniju
INDICAMP
Poletni otroški tabor za otroke in mladostnike.

Tabor bo v Letnem kinu ob Škalskem jezeru izpeljan med 29.6. in 3.7.
TABOR NASMEH=USPEH
Tabor za socialno izključene (brezdomne osebe, varna hiša, Šent,Moj klub ...).
Tabor bomo organizirali in izpeljali v mesecu juniju. Namenjen bo druženju, medsebojnemu
spoznavanju in doživetju zanimivih vsebin (delavnica kuhanja golaža in skupno kosilo,
ustvarjalne delavnice, meditacija, bobnarske delavnice, plesne delavnice, ustvarjalne delavnice,
športne aktivnosti ...)
MEDNARODNA DELOVNA BRIGADA v Bosni in Hercegovini
Med 15.7. in 22.7. se bomo pridružili delovni brigadi v Bosanskem Petrovcu pri veliki delovni
akciji, kjer bodo sodelovali prostovoljci iz večih držav.
OSTALE AKCIJE IN IZOBRAŽEVANJA (prva pomoč, socialna oskrba na domu, delo z
odvisniki, delo s starostniki …).

Načrt informiranja mladih in komuniciranja z javnostmi za doseganje vidnosti
programa v obdobju 2020
Mlade informiramo predvsem neposredno, ko se udeležujejo naših aktivnosti in soustvarjajo
manjše in večje projekte.
Javnost nagovarjamo preko družbenega omrežja Facebook, kjer nam trenutno sledi 4.194 oseb.
Vabila za udeležbo na raznih delavnicah pošiljamo staršem otrok in mladostnikov, ki so nam
posredovali svojo elektronsko pošto in dovoljenje za obveščanje. Srednješolcem vsako leto
predstavimo naše delovanje in jih pozovemo k vključevanju v prostovoljske skupine in druge
programe mladinskega centra, to imamo namen izvajati organizirati tudi v prihodnje.
V začetku tega leta smo posodobili celostno grafično podobo Središča mladih in otrok in Moj
klub, ki jo redno uporabljamo na tiskanem in digitalnem promocijskem gradivu in bo
programoma dala še večjo prepoznavnost. Za Festival mladih kultur Kunigunda in Hišo groze
imamo vnaprej pripravljeno strategijo, ki vključuje tudi nacionalne časopisne hiše in
televizijske hiše, katerim pošiljamo sporočila za javnost in dajemo intervjuje. Glede promocije
Festivala mladih kultur Kunigunda se ravno v tem času (za leto 2020 in naprej) v okviru
razširjene ekipe festivala (zaposleni in mladi, ki soustvarjajo festival) pogovarjamo, da bi
naredili enoten vizualni logotip ali enoten napis Festival mladih kultur Kunigunda, ki bi ga v
bodoče uporabljali in s tem utrdili blagovno znamko festivala (dosedaj smo vsako leto naredili
nov logotip z napisom za aktualen festival Kunigunda).
V preteklih letih so mediji večkrat pokrivali naše projekte, med drugim so novinarji iz
nacionalne televizije naredili reportažo o prostovoljski skupini Udarnik MC Velenje, ki je na ta
način pridobila nove člane in povečala obseg dela. Kunigunda - regionalni multimedijski center

je imel v preteklem letu razstavo v Knjižnici Velenje, na ogled smo postavili izbor produkcije
centra, ki je nastala v več kot desetih letih. Podobne cilje smo si zastavili tudi v letih 2020 in
2021 in z mediji že komuniciramo.
V lanskem letu smo izdelali nov logotip Letnega kina ob Škalskem jezeru, ki je obeležil deseto
obletnico. Zvrstilo se je več glasbenih, kulturnih in športnih dogodkov, ki smo jih izkoristili
tudi za informiranje in obveščanje množice preko velikega projekcijskega platna na prizorišču,
ki smo ga sicer postavili za prenos dogajanja. To dobro prakso bomo obdržali tudi na dogodkih,
ki jih bomo organizirali v prihodnje.
V okviru spletne in Facebook strani MC Velenje redno objavljamo splošne informacije,
fotografije in podobno, ustvarjamo dogodke za aktivnosti, dodajamo soorganizatorje in tako
povišamo število povabljenih ljudi in aktivnosti promoviramo v sklopu strategije odnosov z
javnostmi mladinskega centra.
Večje aktivnosti promoviramo tudi preko Facebook strani partnerjev in podpornikov, kot so
Šaleški študentski klub, Mladinski svet Velenje, Klub eMCe plac, Mestna občina Velenje,
Velenjčan.si.
O delovanju bomo redno obveščali javnost in medije, med drugim Naš čas, Radio Velenje, Moj
radio, VTV in Velenjčan.si, aktivnosti bomo promovirali na spletnih straneh www.mcvelenje.si www.ssk-klub.si, www.emceplac.si, www.napovednik.com in pisali prispevke za
portal www.mlad.si.
Vsak mesec naše aktivnosti objavljamo v knjižici »Koledar prireditev«, ki jo pripravlja Festival
Velenje. Je pregled vseh aktualnih dogodkov, ki jih organiziramo v Mestni občini Velenje, ker
ima velik doseg, bomo svoje aktivnosti redno objavljali tudi v koledarju prireditev, ki ga
spremlja vse več mladih.

Javnost informiramo tudi z art plakati (oblikujejo jih mladi sami), ki jih nalepimo na oglasne
deske, na primer v Knjižnici Velenje in na Šolskem centru Velenje in oglasne deske naših
partnerjev oziroma podpornikov.
Z mladinskimi organizacijami komuniciramo preko spleta in neposredno, ko se srečujemo na
izobraževanjih, dogodkih in posvetih.
Na vseh naših in partnerskih tiskovinah, filmčkih, promocijskih oblačilih in podobno, je naš
logotip, s tem si zagotavljamo prisotnost in prepoznavnost našega delovanja.
Komunikacijo z mladimi, mladinskimi delavci, organizacijami, javnimi službami in splošno
javnostjo želimo tudi v prihodnjem obdobju ohraniti na nivoju, kot ga imamo danes, odnose pa
stalno nadgrajevati preko različnih kanalov, predvsem pa s sodelovanjem in srečanjih ob

različnih priložnosti, saj menimo, da je neposreden stik najboljša promocija. Vsako aktivnost,
ki jo bomo pripravljali, bomo poskušali tudi slogovno predstaviti tako, da bi med mladimi in
ostalo zainteresirano javnostjo vzbudile kar največjo pozornost.

KAKOVOST IN OBSEG PROGRAMA
Načrtovani program mladinskega dela v letu 2020

Opis aktivnosti
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jezeru, performansi ...). Skupaj z
kulturi,
mladimi bomo poskušali lokalni
širjenje
skupnosti predstaviti kvalitetne
Dostop
kulturnih
in aktualne alternativne vsebine mladih do obzorij
stalno iskanje primernih
kulturnih
mladih,
izvajalcev, na podlagi idej in
Tekom
dobrin in
kvalitetni
predlogov mladih (tako izbor
celega
120 spodbujanje dogodki.
izvajalcev kot koncepti
leta
ustvarjalnost Rezultat je
dogodkov), turneje glasbenih
2020.
i ter
kvaliteten
skupin, sodelovanje s partnerji na
inovativnost koncertni
nacionalnem nivoju (organizacija
i mladih.
cikel,
skupnih projektov na koncertnem
klubski
področju - Radio Študent, VAL
večeri v
202). Lastna produkcija (projekti
organizaciji
posebnega pomena, ki v vseh
mladih,
fazah nastajajo v lokalnem
letno vsaj en
okolju in so izpeljani z aktivno
večji projekt
udeležbo mladih na vseh
v lastni
nivojih). Pri projektih
produkciji,
poskušamo biti družbeno
skupno vsaj
kritični.
trije letno
(manjši).
Prostovoljstvo, promocija
Prostovoljst Cilj je
Posamez
prostovoljstva med mladimi
50 vo,
promocija in ne akcije
(aktivnosti prostovoljcev MC
solidarnost krepitev
tekom

Št.
aktivnih
mladih
udeleže
ncev

Lokalni
mladi, ki
jih
zanima
alternativ
na
130
kultura in
organizac
ijska plat
na tem
področju.

Prostovol
jci MC 80
Velenje

Velenje se vse bolj usmerjajo v
družbeno koristno delovanje,
tudi kritično, ozaveščanje
mladih, kar podpiramo,
priključitev javno koristnih
delavcev tem aktivnostim). V
letu 2020 bomo na področju
promocije prostovoljcev in
prostovoljnega dela v Mestni
občini Velenje že devetič
zapored izvedli projekt (izbor in
prireditev ob razglasitvi) Naj
prostovoljec v MOV,
prostovoljci bodo ostali vključeni
na vsa področja našega delovanja
glede na njihove interese.
Izvajali bomo promocijske
aktivnosti med mladimi v
srednjih in osnovnih šolah
(mladinski mentorji in mladi
prostovoljci vrstniki). NPM 6.2.5
CILJ: Spodbujanje
prostovoljstva med mladimi.
Aktivnosti na področju
vizualnega, izraznega
umetniškega ustvarjanja
(galerijski cikel v mladinskem
kulturnem klubu, Pekarna razstave in projekti lokalnih in
drugih mladih umetnikov, stalne
in priložnostne razstave in
inštalacije. Objekt pekarna naj bi
konec leta 2020 podrli (tekom
poletja bomo tako tam še izvajali
občasne aktivnosti, tudi v okviru
Festivala Kunigunda), Staro
70
Velenje bo dobilo novo podobo.
Prilagodili smo naš programski
plan, v sodelovanju s KUD
Koncentrat se dogovarjamo, da
bomo spomladi v Pekarni še
izpeljali dve delavnici na temo
ekologije (reciklaža oblačil in
pohištva z art noto). Razstave
mladih umetnikov različnih
smeri ustvarjanja bomo postavili
tudi v alternativno foto galerijo
FBunker.

in
prostovoljst celega
medgeneraci va, k
leta
jsko
aktivnostim 2020.
sodelovanje vključitev
mladih.
čim več
mladih,
sodelovanje
s partnerji,
medvrstniški
dialog,
vključevanje
mladih z
manj
priložnostmi
. Rezultat so
družbeno
koristne
akcije
načrtovane
in izvedene
s strani
mladih.
Cilj je
vključitev
čim večjega
števila
lokalnih
mladih
umetnikov k
aktivnostim
(tako z
Dostop
umetniškega
mladih do vidika, kot z
kulturnih
vidika
Tekom
dobrin in
organizacije
celega
spodbujanje ). Kustos
leta
ustvarjalnost galerije je
2020.
i ter
mlad lokalni
inovativnost umetnik, ki
i mladih.
želi
priložnost
periodično
ponuditi tudi
produkciji
izven
lokalnih
meja.
Rezultat so
kvalitetne,

in
partnerski
h
organizac
ij (ŠCV,
ŠŠK).

Mladi
lokalni in
regionaln
i
umetniki,
mladi ki
jih
70
aktivnosti
v zvezi z
izrazno
umetnostj
o
zanimajo.

3. Lokalni program razvoja
delovanja mladih v Mestni
občini Velenje 2021 - 2025
(sledenje Strategiji za mlade po
področjih, na katerih delujemo,
pomoč mladim, ki se
individualno ali organizirano
prijavljajo na te razpise še v letu
2020, ko se izteče aktualna
Strategija za mlade). Ves čas
bomo tudi promovirali Strategijo
za mlade, saj je dokument
usklajen s potrebami mladih in
zanje krasna priložnost za
izpeljavo lastnih idej. Razpis je
med mladimi (predvsem
organizirana mladina) popularen
in koriščen, sami se ves čas
trudimo, da dovolj informiramo
30
tudi neorganizirano mladino,
posameznike, da na razpis
prijavljajo in na podlagi prejetih
sredstev in partnerstev realizirajo
svoje ideje, tudi z našo pomočjo
v smislu podpornega programa.
Našo pomembna naloga je, da se
mladi razpisa ne ustrašijo, v
smislu, saj ne bodo podpri moje
ideje ... Od leta 2018 je prijava
na razpis elektronska, saj je ta
način mladim bližje. V
sodelovanju z Mladinskim
svetom Velenje smo že začeli z
aktivnostmi na področju analize
uspešnosti 2. Strategije za mlade
ter priprave 3. Strategije za
mlade (Lokalni program razvoja
delovanja mladih v MOV).

alternativne
umetniške
vsebine, s
strani
mladih
samostojno
izpeljan
galerijski
cikel
(mesečne
menjave
razstav).
Cilj je, da se
Izvajanje
s pomočjo
2.
instrumento
Strategije
v Strategije
tekom
za mlade
celega
izpelje kar
leta 2020.
se da veliko
Z
predlogov,
aktivnost
idej,
mi
generiranih
priprave
s strani
nove, 3.
mladih,
strategije Mladi iz
aktivnosti
za mlade lokalnega
bodo
začenjam okolja
zasnovane
ov
(šolska,
predvsem na
februarju organizir
področje
Sodelovanje
2020,
ana in
vključenosti
mladih pri
delavnice neorganiz
neorganizira
upravljanju
z
irana
150
ne mladine
javnih zadev
mladimi mladina).
in mladih z
v družbi.
bomo
Vključev
manj
izpeljali v anje
priložnostmi
marcu, mladih z
. Rezultat so
zaključen manj
aktivnosti na
dokument priložnost
področju
bo po
mi.
prijave na
predhodn
razpis in
ih
izvedbe
potrditva
projektov s
h na
strani
lokalnih
mladih.
odborih
Rezultat
sprejet na
preteklega
Mestnem
dela je več
svetu
finančnih
MOV15.
sredstev,
12.2020.
namenjenih

Aktivnosti priprave potekajo v
ožjem krogu, v februarju
planiramo izpeljavo
izobraževanja za mladinske
voditelje, ki bodo potem
(spomladi 2020) vodili delavnice
z mladimi po sklopih (skupine
mladih - šolska, organizirana
mladina, neorganizirana mladina,
mladi z manj priložnostmi). Cilj
je dokument, ki ga bodo spisali
mladi (glede na svoje želje in
potrebe in glede na evalvacijo 2.
Strategije za mlade) in bo
vključeval projekte, ki bodo s
strani MOV financirani in
sofinancirani v obdobju izvajanja
Strategije. Mladim bomo kasneje
pomagali pri prijavi in izpeljavi
projektov.
Družbeno kritično delovanje
(aktivnosti, povezane s
tematikami, ki jih mladi
izpostavijo kot pomembne).
Nadaljevanje prakse, da nobena
tema ni tabu, o vsaki se lahko
pogovarjamo in če imajo mladi
dobro idejo za izpostavljanje
(trenutno) aktualnih tem, jim pri
njihovi kreativnosti omejitev ne
bomo postavljali, dokler se
upoštevajo osnovna načela
strpnosti. Pozitivno pri tem je, da
je to pokazatelj, da mladim ni
vseeno, o dogajanju okoli sebe
20
razmišljajo, ter so se pripravljeni
deloma izpostaviti z izpeljavo
določenih aktivnosti, ki na to
tematiko opozarja širšo družbo.
Glede na izkušnje so mladim
blizu predvsem teme iz
lokalnega okolja (v tem času
tretja razvojna os, dejavnosti
glede TEŠ6 - sosežig odpadkov,
Velenjsko jezero ...). Vsekakor
bomo o teh področjih
organizirali okrogle mize,
oziroma predstavitve z mladimi
in odločevalci, z namenom
opolnomočenja mladih.

sledenju
ciljev
Strategije.

Cilj je, da
mladi
razmišljajo
družbeno
kritično, da
so aktivno
soudeleženi.
Rezultat je
letno vsaj 5
družbeno
kritičnih
projektov z
Sodelovanje močnim
Tekom
mladih pri sporočilom celega
upravljanju širši družbi leta 2020
javnih zadev v zvezi z
(periodič
v družbi.
aktualno
no).
tematiko, ki
jo mladi
sami
prepoznajo
kot kritike
vredno (v
pozitivnem
ali
negativnem
smislu glede
na družbeno
stanje,

Lokalna
mladina,
predvsem
tisti, ki
razmišljaj
o
družbeno
kritično,
imajo
izdelano
svoje
mnenje
na
določenih
področjih
60
, si želijo
spremem
b in
imajo
ideje,
kako
stvar
kreativno
in po
možnosti
čim širše
razumljiv
o
predstavit
i, po

aktualnost).

možnosti
z dodano
kulturno
umetnišk
o
vrednostj
o.

Neformalne izobraževalne
vsebine - vsakodnevni program
med tednom (Središče mladih in
otrok MC Velenje - terenske,
kuharske, glasbene,
Cilj je
multimedijske, računalniške ...
mladim
Lokalna
delavnice, info točke ...).
ponuditi
mladina,
Program neformalno
vsebine, ki
obiskoval
izobraževalnih vsebin
jih
ci
Tekom
sestavljamo skupaj z mladimi, ki
zanimajo,
Središča
celega
se tako na sproščen, zabaven
izpeljava
mladih in
leta 2020
način učijo različnih veščin.
Skrb za
procesa na
otrok MC
(s
Mentorji poskušajo ohranjati
mlade z
način, da
Velenje, s
poletnim
zbranost mladih z različnimi
120 manj
mladi
poudarko 150
premoro
sprostitvenimi vsebinami, z
priložnostmi aktivno
m na
mnamenom, da mladi ne bi imeli
v družbi.
sodelujejo.
mladih z
Festival
občutka, da se nekaj učijo,
Rezultat je
manj
Kunigund
ampak se zabavajo. Mentorji
širša
priložnost
a).
vzpodbujajo kreativnost mladih
razgledanost
mi (učne
in medvrstniško sodelovanje.
mladih in
težave,
Posebno pozornost bomo
dvig
priseljenc
namenili mladim z manj
kompetenc
i).
priložnostmi, ki so pomembno
mladih.
zastopani med udeleženci SMO
MC Velenje. NPM 6.2.7 CILJ:
Večja socialna vključenost
mladih z manj priložnostmi.
Cilj je
Obiskova
Zaposljivost: zaposlitveni kotički
vključitev
lci
v okviru Središča mladih in otrok
čim večjega
Središča
MC Velenje, pomoč pri pisanju
števila
mladih in
prošenj za delo, CV-jev,
mladih z
otrok,
poudarek na izpostavljanju
Dostop
manj
predvsem
osebnih kompetenc, ki se jih
mladih do priložnostmi Tekom mladi z
mladi niti ne zavedajo (ter
trga delovne , večanje
celega
manj
vključitev v CV-je), pomoč pri 40
100
sile in razvoj kompetenc leta
priložnost
iskanju ponudb za delo, izvajanje
podjetnosti mladih in
2020.
mi (brez
programa javna dela - v letu
mladih.
zaposlitveni
dostopa
2020 odobren 1 javni delavec na
h možnosti.
do
programu Središča mladih in
Rezultat je
interneta,
otrok, pri programu sta vključena
dvig
brez
dva projektna sodelavca
zaposljivosti
znanja in
prostovoljca. NPM 6.2.7 CILJ:
med
izkušenj

Večja socialna vključenost
mladih z manj priložnostmi

Kreativne aktivnosti predvsem v
okviru Središča mladih in otrok
MC Velenje (izdelovanje
različnih izdelkov, čestitk ob
priložnostih, uporabnih stvari,
slikarske, kiparske delavnice,
celotedenske aktivnosti v času
šolskih počitnic, origami,
Indijanski tabor, Poletje v SMO
Velenje ...). Pri aktivnostih bomo
vzpodbujali kreativnost,
80
drugačnost, mladi si bodo lahko
izdelke odnesli domov. Mentorji
delavnic bodo prav tako mladi,
ki obvladajo posebne veščine.
Mladi mladim predajajo veščine
ročnih spretnosti, saj v
modernem času ročne spretnosti
med mladimi izginjajo. NPM
6.2.7 CILJ: Večja socialna
vključenost mladih z manj
priložnostmi.
Športne vsebine Središča mladih
in otrok MC Velenje (dnevi,
posvečeni športnim vsebinam in
občasni turnirji - badminton,
namizni tenis in namizni
nogomet, košarka, nogomet,
drsanje ...), tudi interaktivni šport
(imamo nov, moderen X-box
kinect). Obiskovalcem ponujamo
tudi biljard in pikado, saj so
mladi izrazili željo tudi za ta dva 60
športa, uvedli smo biljard ligo za
redne obiskovalce, ki traja skozi
vso leto. Izvajali bomo tudi
delavnice joge in plesa (ESE
prostovoljci, mladi prostovoljci z
znanji na tem področju). K
aktivnostim želimo pritegniti
predvsem mlade z manj
priložnostmi, saj navadno ta
skupina mladih rekreacijo zaradi

mladimi,
optimistični
rezultat je
dvig
zaposlenosti
mladih.

na
področju
iskanja
predvsem
prve
zaposlitv
e).

Cilj je
vzpodbujanj
e
kreativnosti
mladih. Cilj
Lokalna
je, da mladi,
mladina,
Tekom
ki
obiskoval
celega
posedujejo
ci
Neformalno
leta 2020
posebna
Središča
učenje in
(s
znanja le-ta
mladih in
usposabljanj
poletnim
prenašajo na
otrok, s 120
e ter večanje
premoro
svoje
poudarko
kompetenc
mvrstnike.
m na
mladih.
Festival
Rezultat je
mladih z
Kunigund
kvalitetno in
manj
a).
aktivno
priložnost
preživljanje
mi.
prostega
časa mladih
ter prenos
znanj.
Cilj je čim
večja
vključenost
mladih,
aktivno
sodelovanje.
Rezultat je
Zdrav način izboljšanje
življenja in počutja
Tekom
preprečevanj mladih,
celega
e različnih nadaljnje
leta
oblik
ukvarjanje z
2020.
odvisnosti rekreativnim
mladih.
športom in
skrb za
lastno
zdravje ter s
tem dvig
kvalitete
življenja in
večja

Lokalna
mladina,
obiskoval
ci
Središča
mladih in
otrok MC
120
Velenje, s
poudarko
m na
mladih z
manj
priložnost
mi.

težkih življenjskih pogojev
zapostavlja. Nacionalni program
za mladino (NPM) 5.2.1 CILJ:
Spodbujanje redne telesne
dejavnosti, uravnoteženega
prehranjevanja in vzdrževanja
priporočene telesne teže med
mladimi (15–29 let). 6.2.7 CILJ:
Večja socialna vključenost
mladih z manj priložnostmi. Naši
prostovoljci in člani Udarnik MC
Velenje za svojo rekreacijo
skrbijo tudi preko pomoči
drugim (skupni medgeneracijski
sprehodi s stanovalci DVO
Velenje). V letu 2019 smo imeli
organizirano rekreacijo v dvorani
za mlade, vendar smo projekt
opustili, saj se mladi samostojno
niso udeleževali rekreacije. V
času delovanja (november marec) v sodelovanju s HKV
mladim omogočamo vodeno
brezplačno drsanje na Drsališču
Velenje (enkrat na teden).
MOJ KLUB (dnevni center,
namenjen mladim s težavami v
duševnem zdravju, ki so
zaključili hospitalizacijo in se
ponovno vključujejo v družbo).
Delovanje smo zaradi dobre
udeležbe in pozitivnih učinkov
razširili na tri dni v tednu,
sprotno nadgrajevanje aktivnosti,
ki vključenim mladim na podlagi
analiz pripomorejo k
resocializaciji in kvalitetnem ter 100
aktivnem preživljanju prostega
časa. Sami soustvarjajo program,
vključili smo tudi izlete z
izobraževalnim programom.
NPM 5.2.4 CILJ: Krepitev
pozitivnega duševnega zdravja
med mladimi in zmanjševanje
umrljivosti zaradi samomora
med mladimi. 6.2.7 CILJ: Večja
socialna vključenost mladih z
manj priložnostmi.
Mednarodno delovanje: Mladi v
20
akciji, Erasmus + (kontinuirana

družbena
angažiranost
.

Cilj je
vključitev
čim več
mladih, ki Tekom
so v ciljni celega
Skrb za
skupini (rast leta 2020
mlade z
skupine).
(3X
manj
Rezultat je tedensko
priložnostmi
kvalitetnejše - sre.,
v družbi.
življenje
čet.,
oseb s
pet.).
težavami v
duševnem
zdravju.

Mladi s
težavami
v
50
duševne
m
zdravju.

Mobilnost
mladih in

Mladi iz
130
partnerski

Cilj je
Tekom
kontinuirano celega

ESE služba pri nas, mlado punco
iz lokalnega okolja bomo tudi v
prihodnjem obdobju poslali v
tujino na ESE službo, vsakoletna
izvedba mednarodne mladinske
izmenjave v lokalnem okolju,
izpeljava mednarodnega
delovnega tabora poleti,
sodelovanje s partnerji).
Promocija mednarodnega
prostovoljstva: okrogla miza z
ESE prostovoljci, promocija
mednarodne mobilnosti po šolah
v lokalnem okolju (OŠ - 3. triada
in SŠ), promocija naše ezgibanke o ESE prostovoljstvu
med mladimi. Sodelovanje z
drugimi organizacijami,
promocija mladinskega dela
(letno gostimo več skupin organizacij, ki jih delovanje na
področju mladih zanima, k nam
pridejo pogledat primere dobre
prakse - delegacija z županom
mesta Bosanski Petrovac pride
na izobraževalni obisk sredi
februarja 2020, organizirali
bomo več aktivnosti). NPM 6.2.3
CILJ: Spodbujanje vključevanja
v mednarodno mladinsko delo in
učnih mobilnosti v mladinskem
delu ter njihova krepitev.

mednarodno delovanje na leta 2020
povezovanje programih (oddaja
.
Erazmus+, razpisov
stalno gostiti v roku na
ESE
Movit,
prostovoljce izvedba
in jih
tekom
aktivno
leta).
vključevati
k programu
na vseh
nivojih (z
upoštevanje
m njihove
individualno
sti),
korektno v
lokalnem
okolju
izpeljati eno
mednarodno
mladinsko
izmenjavo z
udeležbo
lokalnih
mladih z
manj
priložnostmi
, letno
poslati vsaj
enega
mladega iz
lokalnega
okolja na
ESE službo
v tujino,
sodelovanje
s partnerji iz
tujine
(udeležba na
eni
mednarodni
mladinski
izmenjavi,
priložnostni
projekti).
Rezultat je
večanje
kompetenc
mladih,

h
organizac
ij, ki si
mednarod
no
izkušnjo
želijo,
enako
lokalna
mladina s
to željo.
Poudarek
na mladih
z manj
priložnost
mi, saj si
ti mladi
najtežje
privoščijo
določene
mednarod
ne
izkušnje.

izpopolnjeva
nje v
komunikacij
iv
angleškem
jeziku,
širjenje
socialne
mreže.
Medgeneracijsko sodelovanje in
delovanje (po svojih močeh
bomo s svojimi prostovoljci,
izkušnjami, tehniko ... pomagali
drugim lokalnim organizacijam
pri njihovem programu,
povezovalna dejavnost,
prostovoljstvo). Organizacija
lastnega medgeneracijskega
tabora Stara sablja v Letnem
kinu ob Škalskem jezeru,
otvoritev in del programa
medgeneracijskega festivala, pri
katerem smo partner. Indicamp doživljajski celotedenski tabor za
otroke. Značilnost omenjenih
dogodkov je, da so zasnovani in
izpeljani izključno s strani
lokalne mladine, predvsem preko
mreženja, saj bo na voljo veliko
različnih (specifičnih) aktivnosti, 10
ki zahtevajo specifična znanja
(ribolov, lokostrelstvo,
kvačkanje, sokolarstvo,
kinologija, terapija s konji,
kovaštvo, športne vsebine,
preživetje v naravi ...). Tako
mladi na medgeneracijskem
področju širijo svoje
kompetence. Sodelovanje z
Domom za varstvo odraslih oseb
Velenje (prostovoljci in ESE
prostovoljci pomagajo pri
kvalitetnem preživljanju prostega
časa stanovalcev - sprehodi,
delavnice, Kamerat ...).
sodelujemo tudi s Centrom Hiša
(brezdomne osebe) in Centrom
za vzgojo, izobraževanje in
usposabljanje Velenje (delavnice
za vključene osebe).

Cilj je
korektno
sodelovanje
z
organizacija
mi iz
lokalnega
okolja, ki ne
delujejo na
mladinskem
področju, a
vseeno
obstajajo
Prostovoljst skupni
vo,
imenovalci z
solidarnost našim
Tekom
in
delovanjem, celega
medgeneraci ter da se
leta
jsko
mladi
2020.
sodelovanje aktivno
mladih.
vključijo
tudi na
področja
"resne,
popularne"
kulture,
izobraževanj
a. Rezultat
je
okrepljeno
medgeneraci
jsko
sodelovanje.

Prostovol
jci MC
Velenje s 40
partnerji.

Posebni umetniški projekti
(lastna produkcija, kvalitetna tuja
produkcija). Sceno na
umetniškem področju ves čas
spremljamo, ter bomo sprotno v
program vključevali atraktivne in
dostopne umetniške vsebine. V
februarju 2020 smo se udeležili
Festivala Ment, z namenom
mreženja in odkrivanja aktualne
produkcije. Vedno, ko bo s strani
mladih prišla dobra in izvedljiva
ideja za projekt lastne
produkcije, bomo takšen projekt
uvrstili v program in se mu
posvetili, ga podprli na različnih
področjih. Glede na pretekle
izkušnje imamo za to področje
planirana tudi finančna sredstva. 10
V letu 2020 imamo v planu
oblikovati in izpeljati vsaj tri
projekte letno (v okviru festivala
Kunigunda in samostojno).
Stalno poskušamo odkrivati tudi
alternativna, nekonvencionalna
prizorišča, v okviru Festivala
Kunigunda v letu 2020
planiramo postavitev odra v
strugo reke Pake (Promenada
Velenje). Projekt Hiša groze smo
razvili do te mere, da gre za
lastno igrano produkcijo (z
znanimi liki iz grozljivk), v letu
2020 (izvedbeno projekt ostaja
na graščini Turn) bomo projekt
nadgradili z izpeljavo na način
"sobe pobega (escape room)".
Ulično delo: nadaljevali bomo s
projektom urbanih intervencij z
namenom promocije naših
programov in mladinskega dela
na splošno. Prostovoljci MC
Velenje in del aktivnih
udeležencev SMO MC Velenje 10
del aktivnosti na njim primeren
način postavi na ulico, v urbano
okolje, kjer predvsem med
mimoidočimi in lokalno mladino
območja promovirajo naše
aktivnosti in možnosti aktivnega

Cilj so
kvalitetne
umetniške
produkcije,
ki so
prikazane ali Tekom
Dostop
ustvarjene v celega
mladih do lokalnem
leta 2020
Mladi,
kulturnih
okolju ob
(občasno
aktivni na
dobrin in
aktivnem
ob
umetnišk
spodbujanje sodelovanju generiran
40
em
ustvarjalnost mladih.
ju dobre
področju.
i ter
Rezultat je ideje in
inovativnost lastna
realne
i mladih.
umetniška izpeljave)
produkcija, .
ki tudi
gostuje
izven
lokalnega
okolja.

Cilj je
Prostovol
promocija
jci MC
naših
Velenje,
aktivnosti.
aktivni
Skrb za
Rezultat je
udeleženc
mlade z
več mladih, April i SMO
manj
ki aktivno november
40
MC
priložnostmi pristopajo k 2020.
Velenje,
v družbi.
našim
člani
programom
Udarnik
predvsem na
MC
področju
Velenje.
aktivnega

preživljanja prostega časa mladih
iz lokalnega okolja. Nadaljevali
bomo sodelovanje s prevzgojnim
domom za mlade Radeče, z
namenom popestritve bivanja,
predstavitve pozitivnih učinkov
in prednosti mladinskega dela
(Projekt v besedi je pomoč v
okviru katerega mladi preko
glasbe izražajo svoje stiske,
strahove, težave in pogled na
okolje, mladinsko politiko ...).
Mladim je izražanje preko glasbe
blizu, do konca leta 2020 imamo
planirano posneti kompilacijo
njihovih družbeno kritičnih
glasbenih del.
Sodelovanje na različnih
nacionalnih projektih in pri
programih (Festival
prostovoljstva v Ljubljani,
Tržnica prostovoljstva v
lokalnem okolju, projekt Igraj se
z mano, izobraževanja, aktivnosti
drugih organizacij, Mreža
MaMa, izobraževanja Movit zaposleni in ESE prostovoljci, ki
jih gostimo ...). Teh aktivnosti se
bodo udeleževali mladi ob
5
spremstvu mentorjev MC
Velenje z namenom krepitve
mladinskega dela, prenosa
pozitivnih izkušenj na
sovrstnike. Na področju
mladinskega turizma od leta
2019 (Portugalska) redno
sodelujemo na izobraževalnih
obiskih v tujini (popotniško
združenje Slovenije), s ciljem
prenosa dobrih praks iz tujine v
lokalno okolje.
Povezovalna dejavnost:
ohranjanje vloge koordinatorja
večine prireditev na mladinskem
področju (soorganizacija in/ali
servisna dejavnost) ter izvajanje 20
informiranja za mlade, aktivna
pomoč mladinskim
organizacijam pri njihovem
delovanju, skupni mladinski

preživljanja
prostega
časa.

Cilj je
aktivna
udeležba
predvsem
mladih z
manj
priložnostmi
Skrb za
na dogodkih Občasno
mlade z
zunaj
tekom
manj
Velenja,
celega
priložnostmi širjenje
leta
v družbi.
obzorij.
2020.
Rezultat je
udeležba na
vsaj 5
nacionalnih
dogodkih v
dvoletnem
obdobju.

Aktivni
mladi,
vključeni
v
Središče
mladih in
otrok,
30
prostovol
jci MC
Velenje,
ESE
prostovol
jci.

Cilj je
Prostovol
Prostovoljst
ohranitev
Posamez jci MC
vo,
vloge
ne
Velenje,
solidarnost
povezovalne aktivnosti mladi, ki
in
organizacije tekom
so v
40
medgeneraci
na različnih celega
organizac
jsko
področjih leta
ijah pri
sodelovanje
mladinskega 2020.
projektih
mladih.
dela, pomoč
aktivni in

projekti na različnih področjih
(ob aktivnem sodelovanju
mladih). NPM 6.2.2 CILJ
Spodbujanje ustanavljanja in
razvoja organizacij v
mladinskem sektorju, razvoja
ključnih področij mladinskega
sektorja ter zagotavljanje
delovanja neorganizirane
mladine.

Izvajanje večdnevnih dogodkov
predvsem izobraževalne in
doživljajske narave (predavanja
na aktualno mladinsko tematiko,
tudi okrogle mize, posvetovanja
z mladimi). Izvajanje predvsem v
sodelovanju z lokalnimi in
nacionalnimi partnerji.
10
Značilnost aktivnosti je sprotno
snovanje, saj ob aktualnih, sproti
sproduciranih idejah, vedno
pristopimo k izvedbi kot
organizator ali s podpornim
programom. Projekti so
velikokrat zasnovani glede na
stanje v družbi med mladimi.

Družbeno odgovorno aktivno
delovanje: podpora samostojnim
50
aktivnostim skupine Udarnik MC
Velenje - pomoč socialno šibkim

lokalnim
organizacija
mz
namenom
izboljšanja
kvalitete
življenja
mladih.
Rezultat so
kvalitetni
skupni
projekti z
aktivno
udeležbo
mladih pri
vseh fazah
projektov.

odločeval
ci v teh
organizac
ijah.

Mladi, ki
posedujej
Cilj je čim
o
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posebna
ponudba
znanja in
izobraževaln
imajo
ih vsebin za
veselje ta
mlade v
znanja
zvezi z
naprej
aktualnimi
predajati
tematikami,
mladini v
ki se mladih
vlogi
Neformalno
Marec dotikajo,
mentorje
učenje in
julij,
zanimive
v, ESE
usposabljanj
septembe
aktivnosti,
prostovol 40
e ter večanje
rširoka
jci (na
kompetenc
november
vključenost
področjih
mladih.
2020.
na strani
, ki so jim
mentorjev.
blizu). Na
Rezultat so
drugi
na različnih
strani so
področjih
ciljna
bolj
skupina
opolnomoče
mladi, ki
ni mladi,
bi radi na
udeleženci
določenih
aktivnosti.
področjih
izvedeli
več.
Prostovoljst Cilj je
Tekom Mladi z
vo,
pomoč pri celega
manj
50
solidarnost akcijah, ki leta
priložnost
in
so družbeno 2020.
mi,

družinam in posameznikom,
družbeno koristne akcije, aktivna
vloga pri našem programu,
pomoč pri programu partnerjev delovne akcije, očiščevalne
akcije (tradicionalno bomo tudi v
2020 pristopili k prostovoljskim
akcijam čiščenja Velenja z
okolico). Nadaljevali bomo s
projektom javno - koristnih del,
ter koristnike programa
vključevali v lasten program pri
družbeno odgovornih projektih,
predvsem pa bomo v navezavi z
lokalno oblastjo in Centrom za
socialno delo Velenje s
programom sodelovali na
področju pomoči socialno šibkim
in urejanja življenjskega okolja
(pomoč pri vsakdanjih opravilih
in neugodnih vremenskih
pojavih). Center za socialno delo
dnevnega centra pri nas zaradi
kadrovskih težav nima več,
mlade neobvezno usmerjajo k
našim aktivnostim (učna pomoč,
spodbujanje kreativnosti v okviru
lastnih želja mladih). Še naprej
bomo takšne akcije podpirali,
tako prostorsko in tehnično, kot
izvedbeno. Tudi v letu 2020
bomo poskušali delovati
ekološko (aktivnosti glede
odpadkov, zmanjševanja porabe
plastike, ekološke osveščenosti
mladih ...).
Festival mladih kultur
Kunigunda: največji in
najkompleksnejši tradicionalni
projekt MC Velenje, ki je v
celoti izpeljan z aktivno
udeležbo mladih na vseh
področjih in skozi vse faze.
40
Značilnost festivala je, da so
mladi aktivni na vseh področjih,
saj festival v celoti izpeljemo
samostojno, mladi spoznajo tudi
delo z najzahtevnejšo opremo in
procesi dela, kreativno
sodelujejo pri izboljšavah na

medgeneraci odgovorneg
jsko
a značaja in
sodelovanje dvigujejo
mladih.
kvaliteto
življenja
predvsem
ranljivih
skupin in
posameznik
ov, mladi,
aktivno
vključeni v
projekt pa
razvijajo
kompetence
na področju
organizacije,
delovnih
izkušenj ...
Rezultat je
število
kvalitetno
izpeljanih
akcij (poleg
manjših vsaj
pet večjih
letno).

koristniki
programo
v javno koristnih
del.

Cilj je
Lokalna
izražanje
mladina,
kreativnosti
ki jih
Dostop
Januar mladih, ki
alternativ
mladih do
septembe
jih
na
kulturnih
r 2020,
alternativna
kultura
dobrin in
izvedba
kultura
zanima spodbujanje
Festivala
80
zanima,
programs
ustvarjalnost
Kunigund
izpostavljanj
ki del),
i ter
a 21.8. e aktualnih
ter
inovativnost
30.8.2020
družbeno
lokalna
i mladih.
kritičnih
mladina,
tem..
ki si želi
Rezultat je
sodelovat

področju prireditvenih prostorov
in ponudbe obiskovalcem (stalne
izboljšave glede na potrebe in
želje mladih). Želimo, da festival
ostane vodilni festival na
področju alternativne kulture, ki
ni le glasbene narave in je
pogosto (zaradi izraza takšnega
interesa mladih) družbeno
kritičen, lokalnemu okolju pa v 9
dneh ponudi pester kulturni
program s področja alternativne
kulture, pogosto izpeljan na
nekonvencionalnih lokacijah, kar
mladi želijo in podpirajo.
Izpeljali smo že programski
vikend, na katerem so mladi ob
vnaprej pripravljenem programu
delovnega vikenda
(brainstorming, pregled idej iz
prejšnjih let, delo po skupinah,
programski sklopi) začrtali
smernice Festivala Kunigunda
2020. Program bodo mladi
razvijali do aprila, ko je rok za
končanje programske zasnove
(na podlagi s strani direktorja
MC Velenje pripravljenega in
mladim predstavljenega
finančnega plana festivala) in
začetek planiranja izvedbe
(lokacije, potrebe, poseben
poudarek na swot analizi).
Koncerte, ki so sicer pomemben
del festivala, bomo v letu 2020
na podlagi analiz prejšnjih
festivalov izpeljali le tekom
vikendov (vendar dvignili
kvaliteto).
Izvajanje servisne dejavnosti
(naš cilj je tudi v letu 2020
obdržati vodilno vlogo na
področju koordinacije
informiranja mladih v lokalnem
okolju, podpornih programov, 120
tudi video servisa v lokalnem
okolju - produkcija in post
produkcija, pomoč pri lastni
produkciji, pomoč z opremo,
izkušnjami in kadrom). Še naprej

pester,
družbeno
kritičen 9
dnevni
festival,
katerega
značilnost je
tudi
odkrivanje
alternativnih
kulturnih
prizorišč,
drznost na
programske
m in
izvedbenem
področju.

Cilj in
rezultat je
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Dostop
servisna
mladih do
Tekom
dejavnost na
trga delovne
celega
vseh
sile in razvoj
leta
področjih ob
podjetnosti
2020.
čim večji
mladih.
aktivni
soudeležbi
mladih.

i na
ostalih,
izvedbeni
h
področjih
(multime
dija,
tehnika
...).

Mladi, ki
jih
zanima
delo s
tehniko,
tudi, če 30
nimajo
predznanj
as
tehničneg
a

se bomo trudili, da mladim z
nudenjem servisa na različnih
področjih omogočimo izražanje
lastne kreativnosti, s ciljem
uresničitve njihovih idej,
vzpodbujali bomo tovrstno
mladinsko delo in s tem
izboljševali kompetenčno
opremljenost mladih iz lokalnega
okolja. Pri tem bomo aktivnim
mladim pomagali tudi s svojimi
idejami in izkušnjami z
namenom kvalitetne izpeljave
planiranih aktivnosti. V
prihajajočem obdobju bomo po
najboljših močeh in s pomočjo
mladih vrstnikov pomagali pri
socialni integraciji beguncev iz
vojnih območij, ki bodo
nastanjeni v lokalnem okolju,
nudili jim bomo pomoč
predvsem v obliki podpore pri
odkrivanju in integraciji v novo
okolje.
Avdio studio: Večanje
prepoznavnosti našega avdio
studia (tudi preko izdelkov).
Aktivnosti v smeri promocije
studia in možnosti v zvezi s
studiem, pomoč pri razvoju
lokalne glasbene scene
(snemanje demo posnetkov,
montaže glasbenih izdelkov,
produkcija glasbe ...). V sklopu
studia tudi pomoč mladim
glasbenikom na njihovi poti in
pri delu z glasbo (predvsem
5
produkcija). Sodelovanje pri
projektu Lignit 5 (avdio izdelek
lokalnih glasbenih skupin).
Mladi so izrazili željo o že peti
izvedbi (alternativni zgoščenki
na tematiko hip hop glasbe, ki je
v lokalnem okolju zelo prisotna).
Pri izdelavi izdelka bomo nudili
vso podporo, planiramo tudi
predstavitveni koncert (konec
2020). Pri promociji (izdelava
posnetkov) bomo pomagali
lokalnim, še neuveljavljenim

področja.

Cilj je
mladim
približati
delovanje
specialnega
studia, pri
njih
vzpodbuditi
zanimanje
neformalno za glasbeno
učenje in
produkcijo Tekom
usposabljanj in
celega
e ter večanje postprodukc leta
kompetenc ijo. Rezultat 2020.
mladih.
je
zasedenost
studia,
število
mladih, ki se
s tem
področjem
dela
ukvarjajo
nadalje.

Mladi, ki
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zanima
produkcij
30
a in
postprodu
kcija
glasbe.

glasbenim skupinam mladih
(predvsem tistih iz Hiše
bendov).
Skupaj z mladimi skrb za
infrastrukturo, s katero
upravljamo in jo uporabljamo
(mladi bodo s svojo kreativnostjo
in idejami soustvarjali svoje
prostore, kjer preživljajo prosti
čas, kjer ustvarjajo). Po naših
izkušnjah tako "po svoje" urejene
prostore cenijo in se v njih zelo
dobro počutijo, saj jih uredijo po
svojih željah in v to vložijo nekaj
dela in energije. Pri tem
pridobivajo izkušnje s področja
ustvarjalnosti ter tehnične
izkušnje. Nadaljevali bomo z
načinom dela, ko mladim pri
urejanju infrastrukture puščamo
proste roke in jim pri izražanju
tehnično pomagamo. Planiramo
izvedbo ideje s strani
uporabnikov Hiše bendov, da bi 10
objekt delno pografitirali. V letu
2020 bomo s pomočjo mladih
umetnikov iz lokalnega okolja
umetniško prebarvali Mladinski
hotel. Stalno organizacijsko in
tehnično omogočamo grafične
dodelave v mladinskem
kulturnem klubu, kar bomo v
letu 2020 nadaljevali. V letu
2020 (spomladi) bomo izpeljali
večjo delovno akcijo v Letnem
kinu ob Škalskem jezeru
(popravilo šotorov za prireditve).
jeseni 2020 pa bomo v Stari
pekarni (pred rušenjem objekta)
pospravili material, ki ga imamo
v skladišču v novo skladišče
(pogovori o novem skladišču z
odločevalci v MOV že
potekajo).
Korektno upravljanje z
mladinskim hotelom.
Vključevanje mladih, ki jih
1
kongresni turizem zanima (saj je
kongresnega turizma v našem
hostlu največ, individualnih

Lokalna
mladina,
predvsem
redni
obiskoval
ci in
Cilj je čim
uporabni
širša
ki
vključenost
posamezn
Dostop
mladih,
Občasne ih
mladih do izražanje
akcije
prostorov
kulturnih
njihove
tekom
(Letni
dobrin in
kreativnosti. celega
kino ob
spodbujanje Rezultat je leta 2020, Škalskem 30
ustvarjalnost po merilu večja
jezeru,
i ter
mladih
akcija v stara
inovativnost urejena
decembru pekarna,
i mladih.
mladinska
mladinski
infrastruktur
kulturni
a z art
klub,
pridihom.
Hiša
bendov,
infrastruk
tura SMO
MC
Velenje).

Dostop
Cilj in
mladih do rezultat so Tekom
trga delovne zadovoljni celega
sile in razvoj gosti
leta
podjetnosti Mladinskega 2020.
mladih.
hotela,

Mladi, ki
bi si radi
nabrali
5
izkušnje
na
področju

gostov je le okrog 5%) na
različna področja (rezervacijski
sistemi, delo na recepciji, pomoč
pri izpeljavi izobraževalnih in
prostočasnih vsebin, čiščenje lastno in sodelovanje pri projektu
Čisto moje Velenje). V letu 2019
smo izpolnili pogoje kot
kolesarski hotel, saj imamo za
kolesarjenje v lokalnem okolju
dobre pogoje, na občinski ravni
pa že mogoče v letu 2020
pričakujemo dodatne atraktivne
in predvsem varne kolesarske
poti in povezave (okrog jezer, v
prihodnosti povezava z Mislinjo.
Med mladimi iščemo interes za
lokalnega kolesarskega vodnika,
ki bi ga poslali na formalno
izobraževanje in bi deloval (tudi)
v našem kolesarskem hotelu,
znanja pa bi lahko uporabil v
svojem poklicnem življenju.
Opremili smo kolesarnico, v letu
2020 bomo izdelali brošuro s
predlogi izletov. Do konca leta
2020 imamo planirano izvedbo
paketov za kolesarske goste (s
partnerji iz širše regije).
Stalna skrb za študentsko dijaški dom in mlade, ki v njem
bivajo. Tudi v letošnji (2020)
generaciji je nekaj stanovalcev,
ki imajo ideje in voljo pri aktivni
vključitvi na to področje
(urejanje skupnih prostorov,
spoznavni večeri, medsosedska 1
pomoč). O vseh idejah nas mladi
sprotno obveščajo, saj nekatere
ideje žal niso (finančno)
uresničljive. Mladi iz študentsko
- dijaškega doma se udeležujejo
tudi aktivnosti v SMO MC
Velenje.
Javno dostopne točke do
interneta (brezplačen WiFi v
seminarskih prostorih,
1
Mladinskem hotelu, Kunigundi
RMC, kulturni klub, fiksne javno
dostopne točke + dva

korektno
opravljene
aktivnosti v
zvezi z
Mladinskim
hotelom,
stalno
izobraževanj
e in
snovanje
novosti.
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splošna
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manj
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v družbi.
spleta,
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in
kongresn
ega
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Tekom
celega
leta
2020.

Aktivni
dijaki in
študenti,
dijaki,
udeleženi
10
pri
projektu
Čisto
moje
Velenje.

Tekom
celega
leta
2020.

Mladi, ki
imajo
omejen
1
dostop do
svetovne
ga spleta

računalnika - Kunigunda RMC,
Središče mladih in otrok - 1
računalnik in fiksne točke). V
prihajajočem obdobju bomo
posebno pozornost namenili
begunski problematiki, na
področju javno dostopnih točk,
mislimo, da lahko pomagamo pri
reševanju problematike tudi na
tem področju (informiranje
mladih, stik z njihovo kulturo,
vrstniki, svojci na vojnem
območju, saj je to pogosto edina
mogoča komunikacija z vojnimi
območji, če je sploh možna ...).
Na ta način lahko tudi
spoznavajo našo kulturo, v
katero bodo nekateri prišli tudi
neprostovoljno, s tem jim želimo
omiliti kulturni šok. V času
delovanja SMO MC Velenje
lahko mladi javno dostopne
točke uporabljajo (ob pomoči, če
jo potrebujejo) tudi za
izpolnjevanje učnih
obveznosti).
Sodelovanje pri projektu
UNICEF-ove Varne točke (vse
programske enote). NPM 5.2.2
CILJ: Preprečevanje kajenja in
prvih poskusov kajenja, tvegane
in škodljive rabe alkohola in
prepovedanih drog, zagotavljanje
zdrave in varne zabave mladih
ter obvladovanje nasilja,
povezanega s športom, in
vandalizma. Mladi projekt sicer 1
poznajo, vendar po pomoč
pridejo v bolj neformalnem
smislu s problemi odraščanja,
tako da še ni bilo potrebno
ukrepati (prijaviti nasilje na
pristojne institucije). Trije naši
sodelavci (vodje enot), so se v
januarju 2020 udeležili
obnovitvenega tečaja za
sodelujoče pri projektu.
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Število dogodkov - SKUPAJ Št. aktivnih mladih udeležencev - SKUPAJ
1.004,00
1.631,00
Program se izvaja 4400,00 ur letno.
Vključevanje mladih z manj priložnostmi
Mlade z manj priložnostmi vključujemo na vsa naša programska področja. Mladi z manj
priložnostmi se ob malo spodbude sami aktivno priključujejo k našim aktivnostim. Po našem
mnenju je to posledica našega načina dela, saj vnaprej nikogar ne izključujemo ali
stigmatiziramo, vsakdo se lahko z lastnim trudom dokaže. Vsakdo je pri nas dobrodošel kot
obiskovalec ali kot aktivni deležnik pri aktivnostih. Dogajanje v naših prostorih in na naših
dogodkih je sproščeno, dovoljena, oziroma celo zaželjena in spodbujana je drugačnost,
nekonvencionalnost, alternativnost. Tako se tudi mladi, ki imajo v svojem življenju težave in
omejitve, pri nas ne počutijo zapostavljene, z lahkoto si širijo socialno mrežo, kvalitetno in po
svojih interesih preživljajo svoj prosti čas, so kreativni. Pri tem jih vzpodbujamo, jim
pomagamo pri izpeljavi njihovih idej in pritegnitvi vrstnikov k dejavnostim, ki so sproducirane
na ta način.
Udarnik MC Velenje - z državnim priznanjem v mladinskem sektorju, ter posebnim priznanjem
za širjenje prostovoljstva v MOV nagrajena skupina prostovoljcev, velika večina vključenih
akterjev je oseb, oziroma mladih z manj priložnostmi (brezdomci, alkoholiki, mladi iz socialno
ogroženih in enostraševskih družin, osipniki ...). Skupina je krasno zaživela, preko družbeno
koristnih akcij so mladi vključeni v socialno mrežo, družijo se tudi izven dela pri skupini
Udarnik MC Velenje. Mladi preko dela razvijajo osebnostne kompetence, si nabirajo izkušnje
na področju ročnih del, organizacije dela, dela z socialno ogroženimi skupinami in
posamezniki. Akterje smo zaradi velike angažiranosti vključili tudi k nekaterim našim
projektom (Festival Kunigunda, Indicamp, medgeneracijski tabor Stara sablja ...). Veliko
sodelujejo tudi z Domom za varstvo odraslih Velenje, kjer izvajajo kreativne delavnice za
stanovalce, jih vodijo na sprehode, igrajo družabne igre ... Pozitivne učinke delovanja v skupini
in pozitivne učinke, ki jih skupina dosega, so prepoznali tudi odločevalci v CSD Velenje, ki
aktivnim članom za njihovo udejstvovanje pri ekipi Udarnik MC Velenje ponujajo določene
ugodnosti.
SMO MC Velenje - mladi z manj priložnostmi so dnevno aktivni pri programu SMO MC
Velenje in ga soustvarjajo, ter pomagajo pri sami izvedbi. Gre predvsem za mlade s težavami
v družinskem življenju (socialne stiske), težavami v šoli, žrtve nasilja (predvsem
medvrstniškega) ... Ponosni smo, da smo z aktivnostmi pripomogli do točke, kjer si sovrstniki,
mladi z manj priložnostmi medsebojno pomagajo, na področjih, ki so nekomu blizu, vrstnik pa
ima na tem področju težave (učna pomoč, izražanje kreativnosti, pomoč pri delavnicah kuhanje, ustvarjanje, reševanje miselnih problemov, socializacija, izmenjava izkušenj ...).
MOJ KLUB - skupina za pomoč osebam s težavami v duševnem zdravju. Namen projekta je
socializacija, aktivno preživljanje prostega časa vključenih oseb. Skupina je super zaživela,
vključene osebe so postale prava klapa. Evalvacije z njimi kažejo na to, da je tovrstno aktivno

in socialno preživljanje njihovega prostega časa blagodejno vplivalo tudi na njihovo psihično
stabilnost, lažje funkcionirajo v družbi, so srečnejši, čas hospitalizacije se je pomembno
zmanjšal, manj je zlorab zdravil.
BEGUNSKA PROBLEMATIKA: Velenje je multikulturno mesto, že v času vojne v bivši
Jugoslaviji je v Velenje prišlo ogromno beguncev z vojnih območij bivše skupne države, tako,
da lokalno izkušnje na tem področju obstajajo. Lokalna oblast je ob "izbruhu" zadnje begunske
krize pokazala veliko odgovornost glede problematike po svojih močeh. Tudi sami bomo v
povezavi z vzgojno-izobraževalnimi zavodi, Centrom za socialno delo in sorodnimi
organizacijami poskušali doprinesti k lajšanju razmer beguncem, predvsem mladim, ki vse
prištevamo k skupini mladih z manj priložnostmi. Konkretno bomo mlade, ki so se znašli v tem
nezavidljivem položaju in so, ter bodo pristali v našem lokalnem okolju, poskušali integrirati
na del naših aktivnosti (aktivno preživljanje prostega časa v infrastrukturi SMO MC Velenje,
učna pomoč, osebnostna pomoč, tudi pomoč pri zagotavljanju kolikor toliko normalnega
življenjskega okolja, zbiranje pomoči, ogledi mladinske infrastrukture in programa, splošno
"raziskovanje" lokalnega okolja, značilnosti - jezera, razgledne točke, mirni kotički, verski
objekti ...). Razmišljamo tudi o nudenju naše infrastrukture za izvajanje njihovih aktivnosti (
seminarski prostori - verski obredi - že izvajamo, sestanki, druženje, javno dostopne točke - stik
s svojci, kulturne vsebine ...). Zavedamo se specifik, saj ne želimo biti vsiljivi do ljudi, ki bodo
v težkih pogojih iz vojnega območja prišli v novo kulturo in okolje, ves čas bo vodilo njihov
interes in želje. Tako bo potrebno veliko pogovora, upamo, da jezikovne prepreke tega ne bodo
preveč omejevale ...
Sodelovanje s Centrom za socialno delo: dosegli smo dogovor, da mlade s težavami pri učenju
in opravljanju šolskih obveznosti povabijo k udeležbi v projekt učne pomoči MC Velenje.
Aktivnosti izvajamo, mesečno k nam po priporočilu CSD po učno pomoč prihaja okrog pet
mladih.
Delež mladih z manj priložnostmi (ocena): 15%
Oblike, metode in proces dela
Pri vseh naših aktivnostih, ki jih izvajamo, sledimo cilju, da se mladi preko lastnega dela na
projektih učijo pomembnih kompetenc za nadaljnje življenje (samostojnost, odgovornost,
resnost, reševanje težav ...). Večinoma uporabljamo metodo "learning by doing", seveda ob
mentorstvu in pomoči izkušenih mladih sovrstnikov ter zaposlenih. Vzpodbujamo sodelovanje
med mladimi, reševanje težav po principu "več glav, več ve". Mladi cenijo idejne rešitve, ki se
jih sami spomnijo, tudi če so pri iskanju vodeni s strani mentorjev.
Večina našega dela poteka preko pogovora, mladi večino informacij prejmejo na ta način.
oseba, ki je zadolžena za neko aktivnost, je mladim za pogovor (dodatne informacije, reševanje
težav ...) na voljo tekom celotne aktivnosti, po koncu aktivnosti pa se spet z metodo pogovora
opravi kratka evalvacija aktivnosti.
Velenje ima nekaj specifik, kot na primer je rudarsko mesto, imamo jezera s še ne povsem
razvitim potencialom, je multikulturno pestro. Opažamo, da mladi te specifike radi tako ali
drugače vključujejo v projekte, pri tem jih podpiramo. Lokalno okolje pomembno vpliva na
naše aktivnosti, saj mladi stalno iščejo nove, "pozabljene" in zanimive prostore za izvedbo
aktivnosti (opuščeni objekti, nekonvencionalna prizorišča). Tako bomo še dodatni del naših

aktivnosti prestavili na območje jezer (Velenjska plaža, nov prireditveni prostor ob Velenjskem
jezeru - dokončan v letu 2021), saj je območje mladim atraktivno, tam se radi zadržujejo,
območje pa se v zadnjem času z izdatnimi napori lokalnih oblasti, pospešeno razvija.
Aktivno participacijo tako spodbujamo na način, da mladim ponudimo, da organizirajo,
oziroma izvajajo aktivnosti glede na svoj spekter zanimanja, želje ... Tako so mladi za delo
bolje motivirani, med samim delom pa spoznajo tudi druga področja, ki jih mogoče zanimajo
kasneje in so pomembna za izpeljavo aktivnosti. To pri tem ves čas poudarjamo, da je pri
projektnem delu potrebna določena mera multifunkcionalnosti (vsaj osnovna), saj je za dosego
rezultatov potrebno aktivno delovati na različnih področjih (predvsem vodja projekta).
K našim aktivnostim se vključujejo tudi mladi, ki so še v sistemu formalnega šolanja. Njihove
aktivnosti spodbujamo v njihovem prostem času, ves čas pa skrbimo za to, da formalno
izobraževanje zaradi prostočasnih aktivnosti ni zapostavljeno (najprej šola, nato vse ostalo ...).
Vzpodbujamo, da svoje delo promovirajo med vrstniki, so na to ponosni, ga implementirajo
tudi v šolske projekte in izpeljejo s šolskimi vrstniki.
V prihodnjih letih je naš cilj še bolj intenzivno spodbujati prostovoljstvo v smislu medvrstniške
pomoči mladim z manj priložnostmi in socialno šibkim skupinam, kot tudi medgeneracijsko
sodelovanje in pomoč. Naši prostovoljci so izrazili pripravljenost in bodo na različnih področjih
delovali družbeno koristno (pomoč Centru za socialno delo, centru brezdomnih Zavetišče Hiša,
projekti z dobrodelno noto, pomoč družinam v socialni stiski, Udarnik MC Velenje ...). Na ta
področja bomo vključevali tudi osebe, koristnike programa javno-koristnih del ter prostovoljce,
člane Udarnik MC Velenje.
Značilnost našega dela je tudi dobra povezanost z organizacijami iz lokalnega okolja, ter
zgledno sodelovanje z njimi (organizacije članice Mladinskega sveta Velenje, Društvo
tabornikov Rod jezerski zmaj, Društvo tabornikov Rod lilijski grič, društvo REVIVAS,
glasbena društva, športna društva, npr. Hokejski klub Velenje - Drsališče Velenje ...).
Sistem dela, ki ga prakticiramo in uporabljamo, to je, da mladi aktivno sodelujejo v vseh fazah
priprave in izvedbe našega programa (večinsko je to projektno delo) se nam zdi dober in ga
mislimo nadaljevati, kljub težnji, da navzven aktivnosti potekajo "profesionalno". S tem
mislimo, da priprava in izvedba programov pri nas zahteva več načrtovanja, daljše faze pri
izvedbi, ter hitrejši začetek aktivnosti na projektih, saj so mladi, ki pri nas delujejo, večinsko
neizkušeni. Vendar se nam zdi vredno izgubiti malo več energije pri posameznih aktivnostih,
saj mladi s to obliko dela, da se učijo preko lastnih izkušenj, odnesejo največ. Stvari spoznavajo
na lastni koži, kar je bolje, kot če bi jim le omenjali neke nevarnosti in potencialne težave pri
izvedbi, dejansko se pa z njimi ne bi srečali. Kljub temu skrbimo, da je celoten program
korektno izveden. Mladi pa tako najbolj učinkovito nabirajo izkušnje in krepijo pomembne
osebne kompetence za nadaljnje življenje. NPM 2.2.1 CILJ: Izboljšanje kompetenčne
opremljenosti mladih.
Aktivnosti za naš največji projekt, Festival mladih kultur Kunigunda smo že začeli, ravnokar
smo izvedli programski vikend, izpeljan tudi na podlagi evalvacije prejšnjega festivala (10. 12.1.2020), kamor smo povabili mlade, ki so v preteklosti že prevzemali pomembnejše funkcije

v organizaciji programa, povabili pa smo tudi nove člane ožjega tima, mlade, ki so na
programskem področju najbolj aktivni. Na programskem vikendu, izpeljanem na idilični
lokaciji na Ljubnem, smo določili smernice festivala, govorili že tudi o konkretnih projektih,
določili vodje, ter se pogovarjali o naboru mladih, ki bi potencialno sodelovali pri izvedbi (ki
so izkazali interes po sodelovanju pri organizaciji festivala). Stvari seveda nismo
"zacementirali", pri izvedbi festivala nam je pomembno, da se mladi med seboj začnejo
pogovarjati o festivalu, snovati in razvijati ideje, postavili pa smo rok za postavitev programa
(april 2020) ... Zaradi pravočasnosti začetka aktivnosti imamo dovolj časa, da pripravimo dober
program, da se vanj vključi veliko mladih, ki si želi aktivnega sodelovanja na katerem od
področij, mladi se lahko k organizaciji priključijo tudi kasneje na različna področja, ter da
korektno načrtujemo izvedbo. Sam festival je alternativne narave, sledimo nepisanemu
poslanstvu o večinsko lastni produkciji z mladimi iz lokalnega okolja (seveda bomo vključili
tudi mlade iz ostale Slovenije - razstave, glasbeni nastopi, performansi ...), ki za dobro idejo
potrebujejo čas, druženje, snovanje. Po lastnih izkušnjah je na koncu lahko projekt čisto
drugačen od prvotne ideje, kar podpiramo, saj kreativnosti mladih ne omejujemo. Pomembno
pa je, da je projekt zasnovan pravočasno, da pri izvedbi ne pride do težav s pomanjkanjem časa,
da mladi predstavijo sporočilo posameznega projekta. NPM 2.2.1 CILJ: Izboljšanje
kompetenčne opremljenosti mladih, 7.2.1 CILJ: Skrb za dostopnost kakovostne kulturne
ponudbe in participacijo mladih v kulturi.
Konstantnost in hkrati nadgradnjo programa vidimo v tem, da ob korektno zastavljenem
programu obdržimo stopnjo aktivno vključenih mladih, ki program soustvarjajo, ter ga po
lastnih željah in potrebah modificirajo. Gre za stalno menjavo generacij in s tem povezanimi
aktivnostmi, ki jih je potrebno izvajati vedno znova, s ciljem, da mladi mladinsko delo
spoznavajo postopno in na mehek način pridobivajo izkušnje in kompetence za nadaljnje
življenje (da niso vrženi v sredino nekega procesa, kjer se počutijo izgubljene). Idejnih rešitev
izpeljave projektov mladim ne vsiljujemo, jim pa vsekakor predstavimo različne možnosti za
dosego uspeha, saj se zavedamo, da je poti več, mladim pa so različno blizu. Tudi tako jim
puščamo dovolj prostora v kritičnem razmišljanju, izražanju lastne kreativnosti. Aktivnosti po
koncu skupaj analiziramo (pozitivne in negativne vidike, postavitev smernic za naprej), ter
postavimo smernice za nadalje.

INVESTICIJE
INVESTICIJSKO VZRŽEVANJE v letu 2020:
Zaradi spremenjenega načina odvoza odpadkov s strani PUP-Saubermacher, se ob objektu na
Efenkovi 61a soočamo s povečanim dovozom odpadkov neupravičenih oseb (Konovo in
zaledje). Da bi omogočili uporabo odjemnega mesta odpadkov le osebam, ki bivajo v ŠTU-DIJ
domu in ostalim aktivnostim MC Velenje, planiramo ograditev odjemnega mesta odpadkov na
tej lokaciji (pogovori z odločevalci na MOV že potekajo).
Ker se je v letu 2019 izvedla označitev kolesarske steze na Efenkovi cesti, ki vodi do OŠ Livada,
kjer je bilo vsak dan parkiranih veliko avtomobilov na cesti, se zavedamo da bo z postavitvijo
te kolesarske steze, postal pritisk parkiranja avtomobilom usmerjen na zelenice ob objektu
Efenkove 61a. Zaradi želje celostne ureditve atrija in končne ureditve dovoza do službenega
vhoda v objekt Efenkove 61a, planiramo v letu 2020, dokončati postavitev ograje ob dovozni

cesti. Konec leta 2019 smo začeli z deli (zunanji izvajalec), zagradili območje in s tem
zmanjšali pritisk avtomobilov na prostor.
Ocenjena vrednost predstavljenega investicijskega vzdrževanja za leto 2020 je 5.000 € za
ograjo in 15.000 € novo odjemno mesto.
MATERIALNE INVESTICIJE v letu 2020:
Potrebe po materialnih investicijah se sicer izražajo tekom celotnega leta in
jih bomo sprotno planirali in realizirali glede na zmožnosti.
Evidentirane potrebe Avdio/lučno področje:
-

Dokup lučne tehnike v manjši meri in popravila obstoječih luči, nabava kablov,
investicija 500€.
Manjše potrebe po zaščitnih kovčkih, nabava močnih stojal za ozvočenje za teren,
investicija 500€.
V letu 2020 bo izveden generalni servis ozvočenja v eMCe placu kot tudi ozvočenja za
teren, investicija 300€.
Potrebno je poiskati tudi možnosti izobraževanje na avdio in tehniki osvetljevanja, samo
tako je potreba po opremi upravičena, planirano 400€.

Še vedno je največja pomanjkljivost osvetljava odrov na večjih zunanjih prireditvah (terenska
lučna tehnika), zato smo na tem področju še vedno popolnoma odvisni od zunanjih izvajalcev,
ki opremo posodijo, upravljamo jo z lastnim kadrom. V Velenju se velikokrat povezuje avdio
z osvetljevanjem, za kvalitetno zvočno in svetlobno sliko prireditve pa je potrebna dvojna ekipa.
Evidentirane potrebe Mladinski Hotel:
-

Dodatna ureditev terase z ozelenitvijo, investicija 500€.
Beljenje dela recepcije, investicija 300€.
Osvežitev vizualne podobe sob: slike, fototapete, investicija 500€.
Po potrebi dokup posteljnega perila in vzmetnic, investicija 400€.

Evidentirane potrebe Kunigunda, regionalni multimedijski center:
Preureditev avdio studia, investicija 2.500 €.
Koprodukcija filma, strošek 1.500 €.
Nakup ozvočenja in WiFi vmesnika za video studio, strošek 500 €.
Nakup nove zmogljivejše kamere, strošek 3.000 €.

-

Evidentirane potrebe Središče mladih in otrok:
-

Družabne igre, cena cca 200 €.
Obnova mize za biljard (menjava platna na igralni površini), cena cca
100 €.
Ureditev zunanjega družabnega prostora (ograja, mize, vrt …),
investicija 500 €.

Sprotno bomo nabavljali material za delavnice, cena cca. 100 € na
mesec.
Evidentirane potrebe mladinski kulturni klub eMCe plac:
-

-

Ureditev sten spodnje terase, investicija 100 €.
Nakup novega preštevalnika za gotovino, cena 200 €.
Proti koncu leta 2020 bomo klub vizualno prenovili, olepšali,
investicija cca. 500 €.

Evidentirane potrebe splošno:
-

Poslovni najem kombija za potrebe programa MC Velenje in
Mladinskega hotela, strošek 200€/mesečno.

Evidentirane potrebe Udarnik MC Velenje:
-

Nakup zaščitne delovne opreme, cena cca 1.000 €.
Udeležba na mednarodni udarniški akciji v Bosanskem Petrovcu,
izvedba 800€,
Sprotne akcije, strošek 1.000 €.

