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REDNO DELOVANJE
Splošno
Mladinski center Velenje je javni zavod, ustanovljen s strani Mestne občine Velenje. Pri
svojem delovanju smo avtonomni (programsko in izvedbeno).
Mladinski center Velenje je programsko v osnovi razdeljen na naslednje enote: kultura,
družba, Kunigunda RMC, mladinski hotel. Delo je večinoma projektno, tako se tudi
programske enote pri svojem delu prepletajo med sabo.
Notranja organizacijska shema:
Direktor JZ: Marko Pritržnik
MC Velenje - programske enote - Vodja programa in projektov Janez Slivar:
- kultura - vodja Janez Slivar,
- družba - vodja Mitja Gregorič,
- Kunigunda regionalni multimedijski center (KRMC) - vodja Dimitrij Amon,
- Mladinski hostel - vodja Metka Rupreht,
- prostovoljska dejavnost - vodja Melita Kovač,
- mednarodna dejavnost - vodja Melita Kovač,
- socialna dejavnost - vodja Ira Preininger,
- servisna dejavnost (ozvočevanje) - vodja Aleksander Sašo Misja,
- avdio snemalni studio - vodja Rok Kugonič.

Na tedenskih delovnih sestankih (TDP) se projekti in programi predstavijo, potrjujejo,
dodelujejo, določi se vodja projekta (iz področja, kamor projekt spada), vodja nato vključuje
deležnike z ostalih programskih področij in enot (po potrebi in glede na kompleksnost) in jih
koordinira. Že tukaj mlade vključujemo (saj so ideje za projekt njihove), sicer na te sestanke
navadno niso vabljeni, prisotni so predvsem zaposleni. Z mladimi se sestanki izvajajo
individualno, tudi zato, da so bolj sproščeni in kreativni (da ne dobijo občutka, da jih
omejujemo). Za vsak projekt, katerega ideja je generirana s strani mladih ali s strani zaposlenih
(nova ideja ali projekt, vključen v letni delovni plan), se določi vodjo projekta, ki projekt
koordinira na vseh nivojih (izdelana ideja, vključen kader, prostor izpeljave, promocija,
evalvacija ...). Navadno se vsi novi projekti predstavijo na rednih tedenskih programskih
sestankih, kjer se o njih odloča v krogu zaposlenih, mladih idejno ne omejujemo, niti jim ne
zapovedujemo kakšnih smernic. V kolikor je projekt, generiran s strani mladih, realno izvedljiv
(programsko, finančno) se določi struktura izvedbe, v katero so mladi aktivno vključeni (ideja
... evalvacija).
Za koordinacijo celotnega programa je zadolžen vodja programa in projektov, ki skupaj z vodji
drugih področij skrbi za nemoten potek in izvedbo projektov.
Vodje posameznih programskih sklopov so za koordinacijo in izvedbo programa zadolženi
sami, sami kadrovsko in izvedbeno planirajo aktivnosti, vodja programa in projektov je o vsem
obveščen in tudi vnaprej pripravlja mesečni program, vodje pa morajo upoštevati smernice
delovanja MC Velenje (pri projektih aktivno sodelujejo mladi, ki se jih usmerja, jim pomaga),
vse z namenom dviga kompetenc mladih, nabiranja izkušenj. Mladi so ob takšnem načinu dela
na rezultat svojega dela ponosni, po naših izkušnjah tudi ob morebitnih težavah, napakah pri
izvedbi na le-te gledajo pozitivno v smislu, da se nekaj naučijo na lastni koži.

Glede programskih ciklov imamo vnaprej določene finančne okvirje, ki jim sledimo skozi celo
leto. Za večje stvari, za katere ideja se pojavi sprotno in s katerimi so povezani tudi večji stroški,
je glede finančnega vidika in odobritve zadolžen direktor MC Velenje, ki praviloma podpre
dobre ideje in z določenimi finančnimi prerazporeditvami znotraj programa zagotovi potrebna
sredstva po finančnem planu projekta, ki ga pripravimo skupaj z mladimi. Mlade tako že v
začetnih fazah spoznavanja projektnega dela učimo realnega načrtovanja na področju financ,
saj po naših izkušnjah mladim to področje predstavlja največjo težavo.
Programsko mladim puščamo proste roke glede vsebine programa, načeloma se izogibamo
komercializaciji programa (dopuščamo do neke mere, če mladi tako želijo). Projekte, ki so
finančno preveliki poskušamo v sodelovanju z mladimi načrtovati v realnih okvirjih
(preformulirati, npr. cenejši glasbeni izvajalec, prilagoditev scene, manjši obseg projekta ...).
Mladi so aktivni vključeni v program na način, da pri vsakem projektu, tako rednem ali novem
dobijo svoje zadolžitve (od vodenja projekta, do najmanjših zadolžitev), pri katerih so
samostojni, seveda z našo pomočjo v smislu sestankov, poročanja o napredku, težavah, tehnična
podpora ... Vsakdo, ki je v projekt vključen, je od trenutka, ko projekt predstavi ali se mu
priključi, aktivni sodelavec na projektu, vabljen je na vse sestanke, medsebojno se obveščamo
o napredku in skupaj iščemo najboljše rešitve ob morebitnih težavah pri izvedbi projekta. Po
vsakem projektu skupaj z mladimi deležniki opravimo evalvacijo projekta, kjer se odkrito
pogovorimo o pozitivnih in negativnih stvareh v zvezi s projektom, ter skupaj postavimo
smernice nadaljnjega dela (ponovitve projekta, projekcija težav na sorodne projekte ...).
Ves čas pri svojem delovanju sledimo potrebam mladih, jih spodbujamo pri aktivnem
sodelovanju, saj si mladi s sodelovanjem pri izvedbi skupnih projektov nabirajo izkušnje z
najrazličnejših področij, širijo svojo socialno mrežo in odkrivajo svoja interesna področja, ter
jih razvijajo. Največ mladih se vključuje na področju kulture, ko mladi sami pridejo do nas, ker
jim je kakšen od projektov zanimiv, ali pa nam predstavijo popolnoma nov koncept, ki ga potem
skupaj razvijamo in ga mladi z našo pomočjo udejanijo.
V Svetu Zavoda Mladinski center Velenje imajo mladi svoje predstavnike kot predstavnike
zainteresirane javnosti (eden s strani Šolskega centra Velenje in eden s strani Šaleškega
študentskega kluba). V trenutni zasedbi v Svetu Zavoda pa imajo mladi dva svoja predstavnika
tudi s strani ustanovitelja JZ MC Velenje, Mestne občine Velenje.
Mladi, ki si želijo aktivno sodelovati pri projektih, so vedno dobrodošli, vse projekte večinsko
izpeljejo sami (mladi za mlade). Mladim poskušamo od podajanju smernic in opozarjanju na
morebitne težave pri izvedbi projekta pustiti čim bolj proste roke, da lahko izražajo svojo
kreativnost in pridobivajo pomembne življenjske izkušnje in kompetence. Sledimo filozofiji,
da mladim pustimo proste roke pri izvedbi, ko se dogovorimo, kaj je potrebno narediti, so poti
izvedbe seveda različne. Ker mladi nimajo toliko izkušenj, znajo aktivnosti za pot k cilju trajati
dlje časa, vendar se mladi pri tem veliko naučijo, kar je naš cilj. Mladi tako postajajo bolj
samostojni.
Specifika mladinskega dela je, da se generacije menjavajo. Veseli smo, da nam uspeva k
aktivnemu vključevanju v mladinsko delo vključiti vedno nove generacije mladih, kar je tudi
naš osnovni cilj in poslanstvo, torej kontinuiteta mladinskega dela, stalna aktivna vključenost
mladih. Večina mladih deluje v mladinskem delu določeno obdobje (nekateri daljše, nekateri
krajše), nato svojo energijo usmerijo drugam (služba, družina ...), nekateri kljub drugim

obveznostim in aktivnostim delno še vedno ostanejo v mladinskem delu, pri tem jih
vzpodbujamo. Vsakega "novega" mladega, ki se aktivno priključi k našim programskim
aktivnostim na začetku seznanimo z našim, projektnim načinom dela. Vsak dobi tudi brošuro,
ki smo jo izdali sami, "Kako izpeljati projekt", kjer so zgoščeno podane vse relevantne smernice
kvalitetne izpeljave projekta, saj si po naših izkušnjah mladi na ta način več zapomnijo. Vseeno
pa mladim tudi osebno ves čas pomagamo, jim razložimo, zakaj naj bi se kaj naredilo na
določen način, pri tem pa upoštevamo specifike mladih, saj je navadno za dosego enega cilja
mogočih več poti.
Velenje ima na splošno dobro oblikovane instrumente mladinske politike in mladinskega dela
(Komisija za mladinska vprašanja v okviru MOV, zastopanost mladih v Mestnem svetu MOV,
že 2. lokalni program razvoja delovanja mladih 2016 - 2020).
Avtonomija mladih v organizaciji
Zaposleni se vloge mladih zavedamo, ves čas jih aktivno priključujemo k načrtovanju in izvedbi
programa s ciljem, da mladi pridobijo čim več kompetenc za nadaljnje življenje. Opažamo, da
mladi največ pomoči in konzultacij potrebujejo pri tehničnih zadevah projektov (pravočasnost,
zakonske ovire in zahteve ...). S tem mislimo na aktivnosti pri projektih, ki so nekako naporne,
vendar za izvedbo projekta potrebne (obrazci, dovoljenja ...). Tako se mladi učijo kako celovito
pristopati k projektom. Nacionalni program za mladino (NPM) 2.2.1 CILJ: Izboljšanje
kompetenčne opremljenosti mladih.
Letni program dela MC Velenje dokončno sprejmemo in potrdimo zaposleni, vendar vanj
vključimo vse izvedljive predloge, ki so prišli s strani mladih tekom preteklega leta. Veliko je
tudi projektov (npr. Središče mladih in otrok, klubski večeri, razstave, projekti ...), ki se
dokončno idejno izoblikujejo tekom leta in za katere so idejno in izvedbeno zaslužni izključno
mladi, saj idejo predstavijo, spodbujamo jih, da si izvedbeno ekipo sestavijo sami, ter tako tudi
izpeljejo projekt in ga po koncu evalvirajo. Ves čas smo jim na voljo za kakršnokoli pomoč,
podamo jim tudi svoje predloge, ki pa jih potem mladi upoštevajo, včasih pa naredijo tudi po
svoje, kar ne poskušamo preprečiti (če seveda ne gre za vprašanje varnosti, izvedljivosti,
gospodarnega ravnanja ...).
Pri pripravi temeljnega programskega akta delovanja MC Velenje, letnega programa delovanja,
so mladi aktivno vključeni, saj jih pozovemo k podajanju predlogov, ki so nato uvrščeni v letni
program. V program so uvrščeni tudi tradicionalni projekti, seveda pa tekom leta program
dopolnjujemo z novimi idejami, ki med letom dozorijo. Nimamo težav, če mladi zaradi
pomanjkanja lastnega zanimanja projekt popolnoma preoblikujejo, saj je pomembno, da se
ukvarjajo s stvarmi, ki jih zanimajo, saj s tem krepijo svojo kreativnost. Ves čas smo jim na
voljo ob pojavu težav, ter projekte izvedbeno spremljamo, da ne zaidejo (predvsem se po naših
izkušnjah zgodi, da mladi med izvedbo znajo "pozabiti" na odobren finančni plan aktivnosti in
bi stroški znali krepko poskočiti). Naš cilj je, da se mladi naučijo realnega projektnega
planiranja, ter se pri sami izvedbi tega plana držijo. To jim v prihodnosti pomaga tako na
osebnem kot na poslovnem področju.
Tesno sodelujemo z mnogimi lokalnimi mladinskimi organizacijami. Na voljo smo jim tako
kot partner pri projektih, kot pri pomoči na vseh nivojih (tehnična, izvedbena, servisna, storitve,
kadrovsko ...).
Ves čas se trudimo predvsem, da mladi z manj priložnostmi, obiskovalci Središča mladih in
otrok MC Velenje, postanejo aktivni udeleženci, saj jih vzpodbujamo, da s svojimi predlogi

izboljšujejo projekte, ter generirajo svoje aktivnosti, ki jih nato skupaj izpeljemo, mladi pa s
tem pridobijo pomembne življenjske izkušnje in predvsem občutek, da so nekaj dosegli, da so
pomembni, s čimer jim raste tudi samozavest. Posebno pozornost torej namenjamo mladim z
manj priložnostmi, saj si v okviru SMO MC Velenje razvijajo tudi socialno mrežo, krepijo
medvrstniške odnose ...
Najbolj samostojni pri pripravi in izvedbi programa so prostovoljci MC Velenje, saj se mnogi
izmed njih s prostovoljskimi aktivnostmi ukvarjajo že dolgo časa, imajo že določene izkušnje,
s svojim vzorom pa vlečejo tudi ostale, predvsem nove prostovoljce. Največ idej za projekte
pride prav iz njihove strani. Prostovoljci MC Velenje se tedensko dobivajo na skupnih
sestankih, kjer generirajo programske ideje, organizacijsko shemo, zadolžitve in finančni ter
izvedbeni plan, ki ga nato predstavijo vodji prostovoljcev MC Velenje, ki jih pri nadaljnjem
delu usmerja in jim pomaga. Velik del njihovega udejstvovanja je pomoč pri različnih
aktivnostih za mlade (tudi drugih organizatorjev).
Mlade iz lokalnega okolja v projekte ves čas vključujemo glede na njihove interese, saj
poskušamo večino aktivnosti izvesti samostojno, tako vsi mladi, ki želijo sodelovati pri pripravi
in izvedbi programa, sodelujejo glede na svoje želje in spektre zanimanja, nekateri tudi na več
področjih (kreativne delavnice, umetniški projekti, tehnična dela na vseh področjih ...). Mlade,
ki pri programu sodelujejo ves čas spodbujamo, da k sodelovanju pritegnejo svoje vrstnike.
Specifika našega dela je, da čim več stvari poskušamo izpeljati, narediti sami, outsourcamo le,
kar je nujno potrebno, kar sami ne moremo narediti. S tem se skupaj z mladimi srečujemo z
novimi področji in aktivnostmi, tudi če so le-te energijsko in časovno bolj potratne, lahko
stanejo enako, pa s samostojno izvedbo in reševanjem težav, s katerimi se srečujemo razvijamo
kompetence mladih in jih opremljamo s pomembnimi delovnimi izkušnjami. Lep primer je
Festival Kunigunda, ki ga izpeljemo izključno s "svojim" kadrom, lokalno mladino (izvedba
luči, ozvočevanje koncertov, postavitve prizorišč, tehnične rešitve, lastna programska
produkcija ...). Mladi so pomemben člen tudi pri snovanju programa našega največjega
projekta, Festivala mladih kultur Kunigunda, vabljeni so na vse sestanke, kjer aktivno
sodelujejo pri izboru in kasneje pri izpeljavi programa festivala. Prevzemajo tudi vloge vodij
posameznih projektov. Ravno v tem času je za nami že prvi, širši programski vikend Festivala
Kunigunda, kamor smo poleg programsko angažiranih zaposlenih povabili predvsem mlade, ki
so pokazali voljo in energijo na programskem področju. Vsi bodo vodje posameznih področij
oziroma projektov v sklopu festivala. Programske in evalvacijske vikende tradicionalno
izpeljemo izven Velenja, saj mladi tako koncentrirano snujejo festival, ta način pa je idealen
tudi kot "team building".
V okviru Središča mladih in otrok imajo obiskovalci možnost podajanja svojih idej, pripomb
anonimno v "nabiralnik", predloge sprotno pregledujemo in upoštevamo. S tem želimo ponudi
možnost sooblikovanja programa tudi tistim, ki se ne želijo osebno izpostavljati. Na področju
evalvacije veliko naredimo tudi s pristnim osebnim stikom mladih z mentorji, ki ves čas
vzpodbujajo mlade, da mislijo s svojo glavo in svoje mnenje na nevsiljiv in prijazen način tudi
delijo z vrstniki in mentorji, vse z namenom prijetnega preživljanja svojega prostega časa v
socialni skupini.
1. in 2. Lokalni program razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje (Strategija mladih):
sledenje strategiji in s tem potrebam in željam mladih. Z mladimi smo skozi celotno obdobje
trajanja 1. Strategije sledili ciljem le-te, prijavljali projekte nanjo, jih korektno izpeljali, ves čas
pa smo pri pripravi prijav pomagali tudi ostalim društvom in posameznikom, jim svetovali in
jih usmerjali. Enakemu cilju bomo sledili tudi v okviru 2. Strategije, ki je bila kot prva v

Sloveniji na Mestnem svetu MOV sprejeta 15.12.2015, na kar smo še posebej ponosni, saj je
lokalna mladina z dokumentom pridobila izčrpno analizo stanja na področju mladine in učinkov
1. strategije, nadalje pa kvalitetno in po meri mladih pripravljeno strategijo razvoja delovanja
mladih za naslednje obdobje (2016 - 2020), ter povišano količino sredstev, namenjenih izpeljavi
projektov, ki strategiji sledijo. NPM 2.2.1 CILJ: Izboljšanje kompetenčne opremljenosti
mladih.
Prostori v upravljanju Mladinskega centra Velenje
Prostor
Pisarna Mladinskega centra Velenje
Seminarski prostori
Kunigunda - regionalni multimedijski center
Mladinski hotel
Letni kino ob Škalskem jezeru
Pekarna v Starem Velenju
Hiša bendov

Kvadratura
145
406
150
1048
1000
1200
110

Dvorana Gaudeaumus

105

Mladinski kulturni klub eMCe plac

600

Urnik delovanja mladinskega centra Velenje
Dan
ponedeljek
torek
sreda
četrtek
petek
sobota
nedelja

od
7:00
7:00
7:00
7:00
7:00
10:00
10:00

do
20:00
20:00
20:00
20:00
2:00
2:00
22:00

Dejavnosti mladinskega centra se izvajajo 99 ur tedensko.

Kadrovska struktura Mladinskega centra Velenje
Število redno zaposlenih in usposobljenih vodstvenih in programskih delavcev: 15
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Pogodbeno
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gozdna šola Zveze tabornikov Slovenije,
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Strokovna usposobljenost

Način dela

mentor raziskovalnih dejavnosti na
osnovnih šolah, izprašani vodja odraslih
folklornih skupin in inštruktor, opravljen
ravnateljski izpit, 15 let delovnih izkušenj.
Profesor biologije in gospodinjstva,
Redno zaposlena
Metka
Vodja Mladinskega Izobraževanja s področja mladinskega in
za polni delovni
Rupreht
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kongresnega turizma. 10 let delovnih
čas.
izkušenj na področju mladinskega turizma.
Vodja Kunigunde
Kmetijski tehnik, certificirana znanja na
RMC, vodja
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Dimitrij
področju IKT, študent DOBA, bolničar pri
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Amon
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čas.
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Naravoslovno matematični tehnik,
usposobljen za delo na zaupnem telefonu,
mentor na področju komunikacij,
certificiran in usposobljen svetovalni
delavec in izvajalec terenskega dela
(FSD), pri Inštitutu za razvoj osebne
Vodja Središča
kakovosti usposobljen kot svetovalni
Redno zaposlen
Mitja
mladih in otrok,
delavec v vzgoji in izobraževanju, kot
za polni delovni
Gregorič javno - koristna
somentor za program Razvijanje
čas.
dela.
pozitivnega samovrednotenja otrok in
mladostnikov, pridobljen EU certifikat
multiplikatorja projektov v programih
čezmejnega sodelovanja (Cross-border).
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Diplomantka Teološke fakultete,
Redno zaposlena
Vodja
mladinska trenerka, udeleženka različnih za polni delovni
Melita
prostovoljskih in
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čas. Trenutno na
Kovač
mednarodnih
projektov na razpise. 9 let delovnih
daljši bolniški
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izkušenj na področju mladinskega dela.
odsotnosti.
Oblikovalec zvoka Prometni tehnik, stalna dodatna
in video povezav, izobraževanja s področja avdio tehnike in Redno zaposlen
Aleksander
vodja servisne
mešanja zvoka in slike. 25 let delovnih
za polni delovni
Saša Misja
dejavnosti na avdio izkušenj na področju tehničnega
čas.
področju.
inženirstva ter na mladinskem področju.
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Področje sociale,
vodja Moj klub,
Ira
delo z obiskovalci,
Preininger ki so mladi z manj
priložnostmi, učna
pomoč.
Glasbeno področje
(program), tehnična
podpora projektom,
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Jure Sirše
obdelava fotografij
...). Vodja
multimedije na
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projektno delo.

Strokovna usposobljenost

Način dela

Diplomirana socialna delavka, dodatna
izobraževanja v zvezi s socialnim delom, Redno zaposlena
predvsem na področju duševnega zdravja, za polni delovni
delo z osipniki. 8 let delovnih izkušenj s čas.
področja socialnega in mladinskega dela.

Ekonomski tehnik, glasbenik, monter
energetskih naprav, strokovnjak za
Redno zaposlen
oblikovanje lesa. 20 let delovnih izkušenj za polni delovni
z različnih področij, predvsem
čas.
mladinskega dela.

Medijski tehnik, študent Medijske
produkcije (smer grafično oblikovanje),
Pogodbeno
oblikovalec, dodatna znanja oblikovanja
zaposlen za
fotografij in z multimedijskega področja. 5
polni delovni
let delovnih izkušenj s področja
čas.
oblikovanja, priprave za tisk in
mladinskega dela.

Diplomant SAE inštituta (avdio inženir),
dodatna izobraževanja in izkušnje z
Vodja avdio studia,
glasbenega področja (glasbenik, snemanje, Redno zaposlen
Rok
ozvočevanje
obdelava, montaža avdio posnetkov). 6 let za polni delovni
Kugonič prireditev, koncertni
delovnih izkušenj na glasbenem področju, čas.
program.
4 leta delovnih izkušenj na področju
mladinskega dela.
Elektrotehnik telekomunikacij, dodatna
znanja s področja fotografije, oblikovanja
Anže
Fotograf, pomoč pri
Prostovoljno
fotografij. Delo s tonsko tehniko, tehnik v
Kovač
izvedbi projektov.
delo.
klubu. 4 leta delovnih izkušenj na
mladinskem področju.
Koordinator
prostovoljcev MC Trgovec, glasbenik, izkušnje s področja
Adnan
Prostovoljno
Velenje, pomoč pri organizacija projektov. 4 leta izkušenj na
Buljubašič
delo.
aktivnostih Središča področju mladinskega dela.
mladih in otrok.
Delo s socialno
Organizator socialne mreže, dodatna
Andrej
ogroženimi
izobraževanja s področja mladinskega in
Javna dela.
Cvernjak skupinami (vodja socialnega dela. Certificirani mentor za
Udarnik MC
vodenje skupin otrok in mladostnikov

Ime in
priimek

Vloga v programu

Strokovna usposobljenost

Način dela

Velenje, varna hiša, (ZPM), 5 let delovnih izkušenj s področja
brezdomci). Pomoč sociale v mladinskem delu.
na področju SMO
MC Velenje,
kongresnega
turizma.
Gimnazijska maturantka, študentka
Medijske produkcije (smer Video
produkcija), mladinska vodja pri naših
Pomoč na
aktivnostih, udeleženka EVS službe v
Nadomeščanje
Ana Marija mednarodnem
Budimpešti (2013/2014). Udeleženka
sodelavke Melite
Kolar
področju, projektno večih izobraževanj za mladinskega
Kovač.
delo.
delavca (Zveza tabornikov Slovenije),
izobraževanja o prostovoljnem delu. 7 let
delovnih izkušenj na področju
mladinskega dela.
Pogodbeno
zaposlena za
Profesorica likovne umetnosti, mladinska
Mentor SMO
polni delovni
Melita
trenerka, vodenje umetniških delavnic z
Velenje, MOJ
čas. –
Anželak
otroki in mladimi. 7 let delovnih izkušenj s
KLUB
Nadomeščanje
področja mladinskega dela.
porodniške
odsotnosti.
Promocija,
Pogodbeno
administrativna
Diplomirana kulturologinja (UN), 5 let
zaposlena za
Maruša
pomoč eMCe plac, izkušenj v mladinskem delu, izkušnje
polni delovni čas
Skornišek
programska vodja vodenja kreativnih delavnic.
– zaposlena na
festivala Kunigunda
projektu.
Ozvočevanje,
Diplomirani teolog, 4 leta izkušenj v
Matic
administrativna
mladinskem delu, izkušnje s področja
Javna dela.
Boršnak pomoč eMCe plac, organizacije dogodkov. Predsednik
programsko delo. jamarskega društva Speleos-Siga.
Promocija, delo na
video področju
Ekonomski tehnik, 3 leta izkušenj v
Luka
(snemanje, montaža mladinskem delu, izkušnje z video
Javna dela.
Štefulj
…), administrativna področja.
dela KRMC.
Promocija,
administrativna
Računalniški tehnik, glasbenik, izkušnje s
Miha
pomoč eMCe plac, področij avdio in video povezav,
Javna dela.
Oblišar
pomoč pri
računalniškega programiranja in obdelave
organizaciji
avdio in video materiala.
dogodkov.

Informiranje in svetovanje za mlade ter podpora drugim programom v mladinskem
sektorju v lokalnem okolju v letu 2016
V Velenju imamo dobro razvit mladinski sektor, veliko aktivnih mladinskih organizacij na
različnih področjih. Najbolj pozitivna stvar po našem mnenju pa je, da te organizacije med sabo
lepo sodelujejo, si pomagajo, soorganizirajo aktivnosti. Tako se v našem okolju veliko stvari
izvaja v soorganizaciji, saj delujemo po principu, "skupaj smo močnejši". Aktivnosti imajo s
tem večji doseg, predvsem pa prihaja do povezovanja med mladimi, mladi spoznavajo različne
organizacije in njihovo delovanje, učijo se sodelovanja za dosego skupnega cilja, mladi aktivno
sodelujejo in širijo svojo socialno mrežo. Nacionalni program za mladino (NPM) 2.2.1 CILJ:
Izboljšanje kompetenčne opremljenosti mladih.
Zaradi dobre mladinske organiziranosti v Velenju in ob odlični podpori lokalne skupnosti lahko
tudi sami neorganiziranim mladim in organizacijam za izvedbo dogodkov ponujamo lepo
infrastrukturo (Letni kino ob Škalskem jezeru, Pekarna, KRMC, seminarski prostori MC
Velenje, Hiša bendov, eMCe plac). Pri izvedbi aktivnosti nudimo vso potrebno pomoč.
Reciklarna (sodelovanje s KUD Koncentrat in CPU Velenje, tehnična in multimedijska
podpora) - art predelava starega pohištva (tehnična pomoč, tiskovine).
Pomoč mladinskim organizacijam, kulturnim in umetniškim društvom in posameznikom (vaje
glasbenikov, kulturnih društev, sestanki, seminarji ...).
Neformalna pomoč mladim na vseh področjih in na vseh naših lokacijah - veseli smo, da imamo
v lokalnem okolju s partnerji velik renome, saj se vedno več mladih obrača na nas, ko naletijo
na težave (izpeljava dogodkov po njihovih idejah, organizacijsko, tehnično, razpisi,
sodelovanja ...). Nacionalni program za mladino (NPM) 6.2.2 CILJ Spodbujanje ustanavljanja
in razvoja organizacij v mladinskem sektorju, razvoja ključnih področij mladinskega sektorja
ter zagotavljanje delovanja neorganizirane mladine.
Izvajanje avdio servisa za ostale organizatorje v MOV (tehnično in kadrovsko pokrivamo
večino prireditev v MOV, v letu 2016 163).
Avdio služba MC Velenje je v letu 2016 delovala na 163-ih prireditvah za 19 organizatorjev.
Bile so tudi dodatne prireditve, kjer smo opremo samo posojali, saj poskušamo tudi na področju
avdio službe delovati družbeno koristno za dogodke v javnem interesu. Pri dobri tretjini
zabeleženih prireditev je bil organizator dogodka MC Velenje, na še nekaterih smo delovali kot
soorganizator oziroma partner.
Investicije: v letu 2016 je naša najnovejša pridobitev digitalni rack TIO 1608 D, kabelska
povezava med odrom in mešalno mizo TF 5 yamaho, s katerim smo zmanjšali število ur
postavitev na terenu in zagotavljamo gostujočim ing. zvoka orodje, kakršnega potrebujejo. S to
opremo smo zagotovili kakovost na najvišji možni ravni. Nabavljen je bil tudi novi 4 kanalni
ojačevalec za monitorje znamke CAMCO ter dve stojali za izpeljavo zunanjih prireditev (luči
ali ozvočenje).
Vzdrževanje: skladiščni prostor za ozvočenje se nahaja v eMCe placu, kjer pa imamo ogromne
težave s pomanjkanjem prostora. Bližina in dostopnost opreme je zaradi vzdrževanja opreme
nujna.

Izvajanje lučnega servisa zase in za partnerje v MOV
Od leta 2014 imamo v mladinskem kulturnem klubu nov, moderen in kvaliteten lučni park,
primerljiv z veliko večjimi koncertnimi dvoranami, ki nudi vse možnosti za kvalitetno izpeljavo
prireditev. V letu 2016 smo opravili kompletni servis opreme in reinstalacijo v mladinskem
kulturnem klubu. Kot lučkarja v klubu in tudi na terenu delujeta dva mlada, ki smo ju za ta
namen tudi sami neformalno izobrazili. V letu 2016 smo programsko nadgradili lučkarsko
komandno mizo, ki jo uporabljamo za lastne prireditve, ter z njo opravljamo tudi servisne
aktivnosti za partnerje (z lastnim kadrom). V letu 2016 smo dokupili nekaj terenskih luči, s tem
lažje in kvalitetnejše opravljamo terensko delo. NPM 2.2.1 CILJ: Izboljšanje kompetenčne
opremljenosti mladih.
Video servis zase, za partnerje in na trgu (prenos slike v živo, reportaže, produkcija,
postprodukcija).
Seminarska aktivnost (nudenje seminarskih prostorov in tehnične ter organizacijske pomoči
različnim subjektom).
Upravljanje z Mladinskim hotelom (redno vzdrževanje, čiščenje, sodelovanje v rezervacijskih
sistemih, skrb za goste ...). Na spletnih forumih dobivamo dobre ocene s strani gostov, na kar
smo zelo ponosni, saj je tovrstna informacija vedno bolj pomembna za potencialne goste. V

letu 2016 smo zabeležili 15% zasedenost, kar je rekorden obisk (predvsem kongresni turizem).
V Mladinskem hotelu stalno sodelujemo s tremi mladimi, ki pomagajo pri opravilih (recepcija,
čiščenje, booking ...). V času poletnih počitnic sodelujemo pri občinskem projektu "Čisto moje
Velenje", v okviru katerega si mladi, predvsem dijaki, nabirajo delovne izkušnje
tudi s področja turizma.
Urejanje in upravljanje nastanitvenih zmožnosti za dijake in študente (stalno po zmožnostih
urejamo nova stanovanja, odpravljamo napake, skrbimo za dobro počutje gostov, predvsem
dijake vključujemo v delovanje Središča mladih in otrok).
S Šolskim centrom Velenje sodelujemo na večih področjih. Na področju prostovoljstva
pripravljamo skupne akcije, ki so družbeno - kritične, dobrodelne ali izobraževalne narave (50
obletnica Gimnazije Velenje, Svetovni dan boja proti AIDS-u, pomoč socialno ogroženim
skupinam, učna pomoč, aktivnosti v Središču mladih in otrok, predvsem z mladimi z manj
priložnostmi, dogodki ob različnih svetovnih in mednarodnih dnevih - dan žena, svetovni dan
prostovoljstva, dan objemov ...). Na šolskem centru Velenje smo izvedli 3 srečanja EVS
prostovoljcev in mentorjev z dijaki, z namenom promocije prostovoljstva, priložnosti v zvezi z
EVS službo.
S Šolskim centrom Velenje imamo dogovor, da aktivnosti, ki jih dijaki opravljajo kot
prostovoljci štejejo za obvezne izbirne vsebine. S tem nekako poskušamo formalizirati
neformalne izkušnje, ki jih dijaki pri prostovoljskih aktivnostih pridobijo. Cilj je, da bi se dijaki
zavedali, da tudi prostovoljstvo šteje in da tovrstno delo pomembno vpliva k njihovemu
nadaljnjemu razvoju predvsem na področju pridobivanja pomembnih življenjskih kompetenc.
Preko prostovoljstva se dijaki učijo organizacijskih veščin in izpopolnjujejo predvsem svoj
socialni čut, ter ob enem razvijajo svojo medvrstniško socialno mrežo.
S ŠCV sodelujemo na področju dijaškega doma, kjer se sproti usklajujemo glede zasedenosti,
popravil, težav ...
Naši prostovoljci s Šolskim centrom Velenje sodelujejo tudi na področju trajnostnega razvoja
na področju ekologije, se udeležujejo različnih ekoloških akcij (čiščenje okolice objektov, reke
Pake, delavnice z ekološko tematiko, recikliranje, čistilna akcija Indi camp ...). http://www.mcvelenje.si/dejavnosti/mc-prostovoljci/
Z umetniško in športno Gimnazijo Velenje sodelujemo v okviru festivala Kunigunda
(umetniške delavnice, instalacije) in Pikinega festivala, pri katerem kot partner sodelujemo
(športne delavnice za otroke, animacija, kreativno delo - izdelava medalj).
Področje informiranja za mlade: s Šolskim centrom Velenje sodelujemo na področju
informiranja mladih, sprotno jih interaktivno obveščamo o lastnem programu in programu
partnerjev, ki se mladih tiče (digitalne INFO točke na ŠCV in Gimnaziji Velenje). O aktivnostih
Središča mladih in otrok obveščamo tudi osnovnošolce (info table in plakatna mesta na
nekaterih osnovnih šolah v Velenju) - v letu 2016 tri osnovne šole iz Velenja. Aktivnosti
mislimo razširiti (povečati bazo šol, kjer mlade obveščamo o relevantnih informacijah).
Izvajamo splošno informiranje za mlade (LED predvajalnik na Rdeči dvorani Velenje, INFO
table na naši infrastrukturi, ŠCV). NPM 6.2.2 CILJ Spodbujanje ustanavljanja in razvoja
organizacij v mladinskem sektorju, razvoja ključnih področij mladinskega sektorja ter
zagotavljanje delovanja neorganizirane mladine.

Organizacijam, ki delujejo v javnem interesu, ali organizacijam, ki izvajajo aktivnosti v javnem
interesu, nudimo podporo za izpeljavo njihovih projektov na vseh nivojih (posoja in upravljanje
tehnike, storitve reproduciranja in snemanja (KRMC) - video, avdio in tiskovine, logistika,
svetovanje, promocija dogodkov. V lokalnem okolju smo v 2016 na različnih področjih
pomagali preko 15 organizacijam. Vse organizacije, ki delujejo v javnem interesu imajo za
svoje aktivnosti brezplačno na voljo tudi vse naše prostore, k njihovem delu se priključujejo
"naši" prostovoljci kot organizacijska ali izvedbena pomoč, mentorstvo na delavnicah,
aktivnostih.
Tesno sodelujemo tudi z Mladinskim svetom Velenje, medsebojno sodelujemo pri projektih
organizacij članic MSV, s tem poskušamo prispevati k razvoju organizacij v mladinskem
sektorju ter delovati povezovalno. NPM 6.2.2 CILJ Spodbujanje ustanavljanja in razvoja
organizacij v mladinskem sektorju, razvoja ključnih področij mladinskega sektorja ter
zagotavljanje delovanja neorganizirane mladine, 6.2.5 CILJ: Spodbujanje prostovoljstva med
mladimi.
Pri nas je bila na področju izvajanja obvezne študijske prakse v letu 2016 vključena ena mlada
oseba (tri mesece). Vključena je bila na področju turizma (Mladinski hotel). V okviru
usposabljanja na delovnem mestu smo imeli vključeni dve osebi (na področju turizma in na
področju izvajanja programa za mlade). NPM 3.2.1 CILJ: Olajšati mladim začetek delovne
kariere.
Sodelovanje in pomoč Centru za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje (CVIU), v
obliki tehnične pomoči. Center se ukvarja z otroci in mladostniki s posebnimi potrebami. 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.
Sodelovanje z Medobčinsko zvezo prijateljev mladine (MZPM Velenje): pomoč pri projektih
(obdarovanje otrok - dedek mraz - pomoč pri zbiranju daril in logistiki), skupnostno delo (Pikin
festival, občinske prireditve).
Stalno na področju kreativnosti mladih sodelujemo in soorganiziramo dogodke z mnogo,
predvsem lokalnimi društvi. Največ sodelujemo z: Društvo Koncentrat, Duša, Železni
aktivizem, Nasedlega kita, Jupiter, COGO, Špil, Venera, Hokejski klub Velenje, Šaleški
študentski klub, Bošnjaško mladinsko kulturno društvo, Srbsko društvo dr. Mladen Stojanovič,
Romsko društvo Romano Vozo ... Omogočamo jim izpeljavo njihovih aktivnosti v naši
infrastrukturi in jim pri tem ali pri njihovih dogodkih, izpeljanih drugje, nudimo celostni servis
in pomoč na različnih področjih. NPM 2.2.1 CILJ: Izboljšanje kompetenčne opremljenosti
mladih. NPM 6.2.2 CILJ Spodbujanje ustanavljanja in razvoja organizacij v mladinskem
sektorju, razvoja ključnih področij mladinskega sektorja ter zagotavljanje delovanja
neorganizirane mladine.
Evalvacija programov (in povezava z nadaljnjim delom)
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 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).
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.
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 (v letu 2016 21. - 23.10.), kjer se izčrpno programsko,
organizacijsko in izvedbeno napravi evalvacija tudi najmanjših področij, na koncu vikenda pa
se postavijo smernice za naslednji festival. Evalvacije zapišemo v poročila projektov z
namenom, da lahko izsledke vedno uporabimo predvsem za dvig kvalitete izvedbe naših
aktivnosti.
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 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 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), danes je inštruktor matematike, fizike in
angleščine v okviru Središča mladih in otrok MC Velenje, opazen je pozitivni premik v njegovi
miselnosti.
Rezultate evalvacij smo upoštevali pri načrtovanju programa za leto 2017. Teh smernic se bomo
pri izpeljavi programa tudi držali. Kot primer, proti koncu leta 2015 smo na pobudo našega

EVS prostovoljca izpeljali projekt Hiša groze v stari pekarni v Starem Velenju, ki jo imamo v
upravljanju. Projekt je tako med deležniki (mladi iz lokalnega okolja), kot med obiskovalci
doživel super odziv, projekt smo v začetku decembra ponovili, odziv je bil spet dober, zato smo
se odločili, da projekt za noč čarovnic 2016 ponovno izvedemo. Projekt je super uspel, v dneh
odprtosti si je performance ogledalo preko 650 obiskovalcev. Uspeh je prinesla dobra
promocija, dobri odzivi od leta prej, ter izredno domiselno in polno opremljen prostor - scena,
ter kvalitetne maske igralcev.
Na področju našega največjega projekta, Festivala Kunigunda smo preko evalvacij prišli do
spoznanja, da smo koncertni del festivala tehnično pripeljali na maksimalno raven, ki je
previsoka za koncertni program, ki smo ga zmožni izpeljati na festivalu. Deležniki smo se
zavestno odločili da Festival Kunigunda 2016 speljemo na nižjem tehničnem nivoju,
programsko pa ga na ta račun okrepimo, kar se je izkazalo za pravilno odločitev ...
Na podlagi evalvacije projekta Poletje na kotalkališču iz prejšnjih let, smo se v letu 2015
odločili, da projekt prestavimo v prostore Središča mladih in otrok, saj so mladi, deležnki
programa izrazili željo, da bi aktivnosti tudi čez poletje izvajali v omenjeni infrastrukturi in ne
prestavljali na kotalkališče Velenje. Odločitev se je izkazala za dobro, mladi so aktivno
preživljali poletje v boljših pogojih, ki jih ponuja naša infrastruktura. Prakso smo v letu 2016
uspešno nadaljevali.

Spodbujanje mladinskega dela
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 na področju kulture, umetniške
izraznosti, sociale, neformalnega izobraževanja ... 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 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 ...

Sledenje ciljem poglavja MLADI IN DRUŽBA iz Resolucije o nacionalnem programu
za mladino 2013-2022
Področja:
 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 smo pripravili že 2.
Lokalni program razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje 2016 - 2020, k zasledovanju
ciljev in aktivni participaciji bomo preko naše organizacije skušali pritegniti čim več mladih
(kot smo to počeli pri 1. Strategiji za mlade), pomagali bomo tudi ostalim prijaviteljem
posameznikom in organizacijam. 2. Strategijo za mlade so s svojimi idejami, željami in
potrebami zasnovali mladi. Na delavnicah, ki smo jih organizirali zanje, so sodelovali mladi iz
različnih skupin (srednješolci, osnovnošolci, mladi s posebnimi potrebami, mladi z manj
priložnostmi, organizirana 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 EVS 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 treh
letih smo na EVS službo v tujino poslali že dva mlada, s tretjo potencialno EVS prostovoljko
iščemo primeren projekt. V zadnjem obdobju smo se udeležili večih mednarodnih mladinskih
izmenjav, še vedno pa se trudimo, da tudi pri nas ponovno, po letu 2010, izpeljemo mednarodno
mladinsko izmenjavo.
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.

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). Člani
društev, lokalni mladi so aktivni na svojih področjih z organizacijo različnih projektov (najbolj
prepoznaven je Festival Nasedlega kita ...).
Raziskave s področja mladine v lokalnem okolju
Opravili smo obširno raziskavo na področju lokalne mladine. Raziskali smo položaj mladih,
aktualno stanje na področju mladine in učinke 1. Lokalnega programa razvoja delovanja mladih
v Mestni občini Velenje (2010 - 2015), na podlagi rezultatov te raziskave smo pripravili
smernice našega delovanja (raziskava je dostopna:
http://www.mladizaveleje.si/files/file/repository/Mladinska_strategija_2016_2020.pdf).
Dokument je tako s strani mladih sproduciran in potrjen plan dela, ki mu bomo sledili v
prihodnje. Tudi sami bomo prijavljali in izvajali projekte, ki so jih mladi prepoznali za
pomembne.
Smo v stalnem stiku z mladimi (mentorji, izvajalci programa) in predvsem preko neformalnih
pogovorov, občasnih anket in evalvacij programa sledimo potrebam mladih ter program
prilagajamo glede na želje in potrebe mladih, ter ga z njihovo angažiranostjo izvajamo.
Na podlagi naših izkušenj in stika z mladimi smo ugotovili, da so mladi v lokalnem okolju
dokaj ambiciozni (seveda nimamo stika z vsemi mladimi). Glede na specifiko Velenja mladim
primanjkuje zabave, druženja. S tem namenom bomo tudi v prihodnje organizirali čim bolj
pester, predvsem alternativni program (koncertni cikel, klubski večeri, ki jih mladi pripravljajo
sami, umetniški projekti, razstave ...). V Velenju je veliko "resne" kulture, ki pa velikem
odstotku mladih ni najbolj blizu, seveda z izjemami. Po drugi strani pa opažamo, da je na
glasbenem področju mladina precej specifična, velik del, predvsem mladih iz mesta, se naših
aktivnosti radi udeležujejo, pri njih aktivno sodelujejo. Imamo pa določen del mladih, ki jih
zanima izključno jugo popularna kultura, s katero pa se sami ne ukvarjamo. Mladim bolj iz
obrobja mesta in podeželja pa je blizu domača, slovenska popularna scena, ki je v lokalnem
okolju, kot tudi širše, zelo prisotna. Mladi iz te skupine se naših koncertnih dogodkov
udeležujejo v manjši meri, aktivno pa sodelujejo na drugih področjih našega programa (šport,
klubski večeri ...). Tako smo nekako izključno zadolženi za alternativno sceno na glasbenem
področju, s posameznimi projekti na meji komercialne glasbe.
Na področju vizualne umetnosti pa smo v lokalnem okolju zelo prisotni in prepoznavni, saj je
v Velenju veliko mladih umetnikov, ki jim je naš program in način dela blizu, radi in plodno
aktivno sodelujejo, verjetno tudi zaradi zanimive infrastrukture, s katero upravljamo in zaradi
našega načina dela, saj se z veseljem lotimo še tako bizarne umetniške ideje, projekta,
sproduciranega s strani mladih. Po tem področju smo prepoznani tudi izven lokalnih meja.
Opažamo tudi, da se mladi, zbrani okrog določene infrastrukture v našem upravljanju, s
prostorom poistovetijo, vzamejo ga za svojega. Tako so jim tudi program in aktivnosti, ki so
povezane s to infrastrukturo blizu, ter svojo energijo vlagajo v aktivno soustvarjanje podobe in
programa tega prostora (npr. mladinski kulturni klub eMCe plac). Veseli smo, da je projekt
Središča mladih in otrok MC Velenje po parih letih privajanja na nov prostor in infrastrukturnih
izboljšav ter izboljšanja opremljenosti pri mladih zaživel. Beležimo dober obisk, predvsem pa

mladi aktivno sodelujejo pri programu, ga soustvarjajo. Opazili pa smo, da je potrebno
vzdrževati pestrost vsebin, saj imajo mladi poleg težnje po druženju, zabavi, sprejetosti v družbi
zelo različne interese.
Stalne analize stanja bomo izvajali tudi v bodoče.

PODPORNI PROGRAM
Implementacija instrumentov evropske mladinske politike v Republiki Sloveniji
oziroma servisna dejavnost za druge organizacije v mladinskem sektorju
Sodelujemo pri projektih partnerjev, članov MSV in preko tega pri projektih krovne
organizacije MSS, Smo člani Mreža MaMa, in mreže MaMa - hostli ...
Izvajamo informiranje lokalnih mladih na področju evropskih portalov.
Izvajamo koordinacijo z drugimi organizacijami v lokalnem okolju: aktivno smo vključeni v
koordinacijo prireditev in ostalih aktivnosti v Mestni občini Velenje, saj za mnogo teh
prireditev, dogodkov izobraževalne ali kulturne narave izvajamo servisno dejavnost
(vključevanje aktivnih udeležencev, avdio, video, lučna tehnika, pomoč pri organizaciji in
logistiki, prevzemanje odgovornosti za izvedbo ...). V veselje nam je, da smo v lokalni
skupnosti priznani kot resen in zanesljiv partner, na katerega se da zanesti pri še tako
kompleksnih nalogah, saj delujemo povezovalno in s tem pomembno prispevamo k razvoju
skupnosti. Tako je naše delovanje zelo kompleksno, delujemo primarno na izobraževalnem in
kulturnem področju za mladino, aktivni pa smo še na področjih turizma (Mladinski hotel,
aktivnosti na področju dviga kakovosti turistične ponudbe na področju jezer), kulture in
izobraževanja drugih skupin (starejši - Univerza za tretje življenjsko obdobje, Ljudska univerza
Velenje, otroci - CSD, prireditve Festivala Velenje - popularna kultura), sociala (obdarovanje
otrok iz socialno ogroženih skupin, Moj klub), zdrav način življenja (kuharske delavnice, šport,
preprečevanje odvisnosti) ...
Sodelujemo tudi z nekaterimi organizacijami iz sosednjih občin predvsem v svetovalnem
smislu, tehnični pomoči, promociji dogodkov (Zavod za kulturo Šoštanj, MKC Šoštanj, MC
Šmartno ob Paki).
Podporni program, ki ga izvajamo je trajnostno naravnan, aktivnosti na tem področju si
želimo v prihodnjem obdobju okrepiti.
Na nacionalni ravni nimamo vzpostavljene posebne koordinacije, občasno projektno
sodelujemo s partnerji na nacionalnem nivoju.
Na področju informiranja mladih sledimo načelom Evropske listine o informiranju mladih iz
leta 2004 in Resolucije Sveta EU o informiranju in participaciji.
S svojim delom poskušamo doprinesti k naslednjim področjem: izobraževanje, zaposlovanje,
socialno varstvo, mladinsko organiziranje, participacija, zdravje in dobrobit mladih,
prostovoljstvo in prostočasne aktivnosti.

Finančnih prispevkov v MC Velenje ne pobiramo, razen simboličnih vstopnin na večini
koncertov. Vstopnine na koncertih se nam zdijo smiselne zato, da mladi, udeleženci koncertov,
s tem, ko nekaj plačajo, čeprav simbolično, prireditev drugače jemljejo. Velenje je znano po
tem, da je veliko kulturnih stvari brezplačnih, vendar poskušamo sami mlade nekako vzgajati,
da je tudi kultura povezana z denarjem, da projekti stanejo, ter da tudi na področju kulture za
kvaliteten program in izpeljavo le-tega potrebujemo finančni vložek ... Mladi, ki koncert
plačajo, ostanejo dlje na koncertu kljub temu, da mu mogoče prvi del ni všeč in cenijo stvar,
ker so jo plačali ... Opažamo tudi, da je z obiskovalci na plačljivih dogodkih manj težav, saj
navadno problematična populacija na dogodek, ki je plačljiv, ne pride.
Vstopnino pobiramo tudi v primerih, ko organiziramo kakšen večji kulturni dogodek bolj
komercialnega tipa z namenom kritja dela stroškov prireditve, saj so stroški večje prireditve
visoki.
Seveda denar, ki ga tako dobimo, porabimo za program, česar se v vedno večji meri zaveda tudi
lokalna mladina. Mladi se vse bolj zavedajo, da kulture popolnoma brez denarja ni, vsaj
kvalitetnejše, poznajo prakso izven Velenja, da je večina dogodkov plačljivih (in ne tako
simbolično kot v lokalnem okolju), ter da s svojim prispevkom prispevajo tudi k pestrosti in
kontinuiteti kulturnih dogodkov v lastnem okolju, ter s tem sooblikujejo kulturno sceno.

ODMEVNOST PROGRAMA
Medijska prisotnost Mladinskega centra Velenje

Uporaba orodij za spremljanje pridobljenih znanj, veščin in kompetenc posameznika
Število zabeleženih
evidenc v letu 2016
8

Ime uporabljenih orodij

Youthpass
Potrdilo a aktivni participaciji in udeležbi na Mednarodnem
6
delovnem taboru

PROGRAM MLADINSKEGA CENTRA VELENJE PO VRSTI DOGODKA
Vrsta dogodka
KONCERTI
KLUBSKI VEČERI
NEFORMALNO
IZOBRAŽEVANJE
RAZSTAVE,
PERFORMANCE
ZABAVA

Število dogodkov
49
62
188
45
39

PROGRAM MLADINSKEGA CENTRA VELENJE V LETU 2016 (zbor vseh
dogodkov)
JANUAR
Datum

NAZIV DOGODKA

4.1.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI
UČENJU IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH,

USTVARJALNE DELAVNICE, DRUŽABNE
IGRE NA TEMO: KAKO SO SI Z IGRO
KRAJŠALI ČAS NAŠI DEDKI IN BABICE?

5.1.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI
UČENJU IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH,
DRUŽABNE IN ŠPORTNE IGRE,
USTVARJALNE DELAVNICE: GLINA

6.1.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI
UČENJU IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH,
DRUŽABNE IN ŠPORTNE IGRE,
KUHARSKE DELAVNICE: ŠPANSKA IN
ITALIJANSKA KUHINJA

7.1.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI
UČENJU IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH,
DRUŽABNE IN ŠPORTNE IGRE, PLESNE
DELAVNICE, FILMSKA DELAVNICA:
ANIMIRAN FILM, KAJ JE TO?

11.1.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI
UČENJU IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH,
USTVARJALNE DELAVNICE, DRUŽABNE
IGRE NA TEMO: KAKO SO SI Z IGRO
KRAJŠALI ČAS NAŠI DEDKI IN BABICE?

12.1.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI
UČENJU IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH,
DRUŽABNE IN ŠPORTNE IGRE,
USTVARJALNE DELAVNICE: GLINA

13.1.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI
UČENJU IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH,
DRUŽABNE IN ŠPORTNE IGRE,
KUHARSKE DELAVNICE: ŠPANSKA IN
ITALIJANSKA KUHINJA

14.1.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI
UČENJU IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH,
DRUŽABNE IN ŠPORTNE IGRE, PLESNE
DELAVNICE, FILMSKA DELAVNICA:
ANIMIRAN FILM, KAJ JE TO?

14.1.

Antologija glasbe

15.1.

Klubski večer Železnega aktivizma: PITnik

16.1.

Poslušalnice: The new era of music

17.1.

Tarok turnir

18.1.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI
UČENJU IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH,
USTVARJALNE DELAVNICE, DRUŽABNE
IGRE NA TEMO: KAKO SO SI Z IGRO
KRAJŠALI ČAS NAŠI DEDKI IN BABICE?

19.1.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI
UČENJU IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH,
DRUŽABNE IN ŠPORTNE IGRE,
USTVARJALNE DELAVNICE: GLINA

20.1.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI
UČENJU IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH,
DRUŽABNE IN ŠPORTNE IGRE,
KUHARSKE DELAVNICE: ŠPANSKA IN
ITALIJANSKA KUHINJA

21.1.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI
UČENJU IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH,
DRUŽABNE IN ŠPORTNE IGRE, PLESNE
DELAVNICE, FILMSKA DELAVNICA:
ANIMIRAN FILM, KAJ JE TO?

21.1.

Antologija glasbe

22.1.

Otvoritev razstave Misterija

22.1.

Fusion Mixology

23.1.

Jam Session

25.1.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI
UČENJU IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH,
USTVARJALNE DELAVNICE, DRUŽABNE
IGRE NA TEMO: KAKO SO SI Z IGRO
KRAJŠALI ČAS NAŠI DEDKI IN BABICE?

26.1.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI
UČENJU IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH,
DRUŽABNE IN ŠPORTNE IGRE,
USTVARJALNE DELAVNICE: GLINA

27.1.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI
UČENJU IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH,
DRUŽABNE IN ŠPORTNE IGRE,
KUHARSKE DELAVNICE: ŠPANSKA IN
ITALIJANSKA KUHINJA

28.1.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI
UČENJU IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH,
DRUŽABNE IN ŠPORTNE IGRE, PLESNE
DELAVNICE, FILMSKA DELAVNICA:
ANIMIRAN FILM, KAJ JE TO?

28.1.

Antologija glasbe

29.1.

Half Whale There

30.1.

Športna stavnica: NBA

FEBRUAR
Datum

NAZIV DOGODKA

1.2.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ
PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH, USTVARJALNE
DELAVNICE, DRUŽABNE IGRE

2.2.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ
PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH, DRUŽABNE IN
ŠPORTNE IGRE, USTVARJALNE
DELAVNICE: delavnice bodo vezane na dva
prihajajoča praznika: pust in valentinovo.
Izdelali boste lahko različne izdelke iz
papirja, das mase, gline, balonov.

3.2.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ
PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH, DRUŽABNE IN
ŠPORTNE IGRE, KUHARSKE
DELAVNICE: pustni krofi

4.2.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ
PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH, USTVARJALNE

DELAVNICE, DRUŽABNE IGRE,
ŠPORTNE IGRE
5.2.

Bonobovanje

6.2.

ŠŠK Pustovanje

9.2.

PUSTNO RAJANJE

10.2.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ
PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH, DRUŽABNE IN
ŠPORTNE IGRE, KUHARSKE
DELAVNICE: pustni krofi

11.2.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ
PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH, USTVARJALNE
DELAVNICE, DRUŽABNE IGRE,
ŠPORTNE IGRE

12.2.

Poslušalnice

13.2.

Jam Session

15.2.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ
PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH, USTVARJALNE
DELAVNICE, DRUŽABNE IGRE

16.2.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ
PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH, DRUŽABNE IN
ŠPORTNE IGRE, USTVARJALNE
DELAVNICE: delavnice bodo vezane na dva
prihajajoča praznika: pust in valentinovo.
Izdelali boste lahko različne izdelke iz
papirja, das mase, gline, balonov.

17.2.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ
PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH, DRUŽABNE IN
ŠPORTNE IGRE, KUHARSKE
DELAVNICE: pustni krofi

18.2.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ
PRI UČENJU IN ŠOLSKIH

DEJAVNOSTIH, USTVARJALNE
DELAVNICE, DRUŽABNE IGRE,
ŠPORTNE IGRE

19.2.

Koncert Straight Mickey And The Boyz
(SRB) in Nikki Louder

20.2.

SPACEDOUT – Ogled filma in otvoritev
razstave

21.2.

Tarok turnir

21.2.

eMCe movie night: Alan Rickman tribute

22.2.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ
PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH, USTVARJALNE
DELAVNICE, DRUŽABNE IGRE

22.2.

DijaŠŠKa arkada

23.2.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ
PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH, DRUŽABNE IN
ŠPORTNE IGRE, USTVARJALNE
DELAVNICE: delavnice bodo vezane na dva
prihajajoča praznika: pust in valentinovo.
Izdelali boste lahko različne izdelke iz
papirja, das mase, gline, balonov.

23.2.

Breakfast for dinner

24.2.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ
PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH, DRUŽABNE IN
ŠPORTNE IGRE, KUHARSKE
DELAVNICE: pustni krofi

24.2.

Džem Sešn

25.2.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ
PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH, USTVARJALNE
DELAVNICE, DRUŽABNE IGRE,
ŠPORTNE IGRE

25.2.

90'z HipHop

26.2.

Birthday and a HALF - elektronika

27.2.

Kholn and Snøgg album release

29.2.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ
PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH, USTVARJALNE
DELAVNICE, DRUŽABNE IGRE

MAREC
Datum

NAZIV DOGODKA

1.3.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI
UČENJU IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH,
DRUŽABNE IN ŠPORTNE IGRE,
USTVARJALNE DELAVNICE

2.3.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI
UČENJU IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH,
DRUŽABNE IN ŠPORTNE IGRE,
KUHARSKE DELAVNICE

3.3.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI
UČENJU IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH,
USTVARJALNE DELAVNICE, DRUŽABNE
IGRE, ŠPORTNE IN VIRTUALNE IGRE

4.3.

Klubski večer: Mešano na žaru

5.3.

HOKEJSKI VIKEND - turnir v hokeju na ledu

5.3.

Natečaj Botečaj - predizbor

7.3.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI
UČENJU IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH,
USTVARJALNE DELAVNICE, DRUŽABNE
IGRE

8.3.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI
UČENJU IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH,
DRUŽABNE IN ŠPORTNE IGRE,
USTVARJALNE DELAVNICE

9.3.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI
UČENJU IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH,

DRUŽABNE IN ŠPORTNE IGRE,
KUHARSKE DELAVNICE

10.3.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI
UČENJU IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH,
USTVARJALNE DELAVNICE, DRUŽABNE
IGRE, ŠPORTNE IGRE

11.3.

Ski Jump Deluxe Turnir

12.3.

Otvoritev slikarske razstave Slavke Popovič

12.3.

Groundation Night

13.3.

Tarok turnir

14.3.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI
UČENJU IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH,
USTVARJALNE DELAVNICE, DRUŽABNE
IGRE

15.3.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI
UČENJU IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH,
DRUŽABNE IN ŠPORTNE IGRE,
USTVARJALNE DELAVNICE

16.3.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI
UČENJU IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH,
DRUŽABNE IN ŠPORTNE IGRE,
KUHARSKE DELAVNICE

17.3.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI
UČENJU IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH,
USTVARJALNE DELAVNICE, DRUŽABNE
IGRE, ŠPORTNE IGRE

18.3.

Turnir v ročnem nogometu

19.3.

Sound Arson 6.2: Damir Avdić

21.3.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI
UČENJU IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH,
USTVARJALNE DELAVNICE, DRUŽABNE
IGRE

22.3.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI
UČENJU IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH,
DRUŽABNE IN ŠPORTNE IGRE,
USTVARJALNE DELAVNICE

23.3.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI
UČENJU IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH,
DRUŽABNE IN ŠPORTNE IGRE,
KUHARSKE DELAVNICE

24.3.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI
UČENJU IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH,
USTVARJALNE DELAVNICE, DRUŽABNE
IGRE, ŠPORTNE IGRE

25.3.

BANGA HIP HOP: NIPKE; DRILL, DJ
SAMISHUSI

26.3.

Športna stavnica

28.3.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI
UČENJU IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH,
USTVARJALNE DELAVNICE, DRUŽABNE
IGRE

29.3.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI
UČENJU IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH,
DRUŽABNE IN ŠPORTNE IGRE,
USTVARJALNE DELAVNICE

31.3.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI
UČENJU IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH,
USTVARJALNE DELAVNICE, DRUŽABNE
IGRE, ŠPORTNE IGRE

APRIL
Datum

NAZIV DOGODKA

1.4.

Naj prostovoljec Mestne občine Velenje 2015

1.4.

Twisted minds – psytrance hecanje

2.4.

Tržnica dobrih del

2.4.

Natečaj Botečaj - finale

4.4.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI
UČENJU IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH,
USTVARJALNE DELAVNICE, DRUŽABNE
IN ŠPORTNE IGRE

5.4.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI
UČENJU IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH,
DRUŽABNE IN ŠPORTNE IGRE,
USTVARJALNE DELAVNICE

5.4.

Središče mladih in otrok Velenje:
DELAVNICA ŽONGLIRANJA IN
ČAROVNIŠKIH VRAGOLIJ

6.4.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI
UČENJU IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH,
DRUŽABNE IN ŠPORTNE IGRE,
KUHARSKE DELAVNICE

7.4.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI
UČENJU IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH,
USTVARJALNE DELAVNICE, DRUŽABNE
IGRE, ŠPORTNE IGRE, X - box

8.4.

Otvoritev fotografske razstave Anžeta Kovača ¨
Vse moje hibe¨

9.4.

Tribute to Lemmy

11.4.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI
UČENJU IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH,
USTVARJALNE DELAVNICE, DRUŽABNE
IN ŠPORTNE IGRE

12.4.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI
UČENJU IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH,
DRUŽABNE IN ŠPORTNE IGRE,
USTVARJALNE DELAVNICE

12.4.

Središče mladih in otrok Velenje:
DELAVNICA ŽONGLIRANJA IN
ČAROVNIŠKIH VRAGOLIJ

13.4.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI
UČENJU IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH,

DRUŽABNE IN ŠPORTNE IGRE,
KUHARSKE DELAVNICE

14.4.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI
UČENJU IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH,
USTVARJALNE DELAVNICE, DRUŽABNE
IGRE, ŠPORTNE IGRE, X - box

15.4.

»Under the same sun«

16.4.

Sound Arson 6.3.: Qui (Zda), Nesseria (F),
Jegulja, Lipstick Stain

17.4.

Tarok turnir

18.4.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI
UČENJU IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH,
USTVARJALNE DELAVNICE, DRUŽABNE
IN ŠPORTNE IGRE

19.4.

Središče mladih in otrok: POSTAVITEV
RAZSTAVE

19.4.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI
UČENJU IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH,
DRUŽABNE IN ŠPORTNE IGRE,
USTVARJALNE DELAVNICE

19.4.

Središče mladih in otrok Velenje:
DELAVNICA ŽONGLIRANJA IN
ČAROVNIŠKIH VRAGOLIJ

20.4.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI
UČENJU IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH,
DRUŽABNE IN ŠPORTNE IGRE,
KUHARSKE DELAVNICE

21.4.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI
UČENJU IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH,
USTVARJALNE DELAVNICE, DRUŽABNE
IGRE, ŠPORTNE IGRE, X - box

22.4.

Jam Session

23.4.

MRIGZ 'N' GHET & THA GODZ

25.4.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI
UČENJU IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH,

USTVARJALNE DELAVNICE, DRUŽABNE
IN ŠPORTNE IGRE

26.4.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI
UČENJU IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH,
DRUŽABNE IN ŠPORTNE IGRE,
USTVARJALNE DELAVNICE

26.4.

Središče mladih in otrok Velenje:
DELAVNICA ŽONGLIRANJA IN
ČAROVNIŠKIH VRAGOLIJ

27.4.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI
UČENJU IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH,
DRUŽABNE IN ŠPORTNE IGRE,
KUHARSKE DELAVNICE

27.4.

Guitar hero battle

28.4.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI
UČENJU IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH,
USTVARJALNE DELAVNICE, DRUŽABNE
IGRE, ŠPORTNE IGRE, X - box

28.4.

Reggae vibes

29.4.

Prismojeni profesorji bluesa - promocijski
koncert ob izidu albuma "Family"

30.4.

eMCe kresovanje

Datum

NAZIV DOGODKA

1.5.

Kartunizacija - Cartoon Network edition

3.5.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI
UČENJU IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH,
USTVARJALNE DELAVNICE, DRUŽABNE
IN ŠPORTNE IGRE

MAJ

3.5.

Središče mladih in otrok Velenje:
DELAVNICA ŽONGLIRANJA IN
ČAROVNIŠKIH VRAGOLIJ

4.5.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI
UČENJU IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH,
DRUŽABNE IN ŠPORTNE IGRE,
KUHARSKE DELAVNICE

5.5.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI
UČENJU IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH,
USTVARJALNE DELAVNICE, DRUŽABNE
IGRE, ŠPORTNE IGRE, X - box

6.5.

26. DMK: Mild 'N Minty

6.5.

Klubski večer: Mešano na žaru

7.5.

26. DMK: Mosh till you drop – Metaldays
warm up

9.5.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI
UČENJU IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH,
USTVARJALNE DELAVNICE, DRUŽABNE
IN ŠPORTNE IGRE

10.5.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI
UČENJU IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH,
DRUŽABNE IN ŠPORTNE IGRE,
USTVARJALNE DELAVNICE

10.5.

Središče mladih in otrok Velenje:
DELAVNICA ŽONGLIRANJA IN
ČAROVNIŠKIH VRAGOLIJ

11.5.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI
UČENJU IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH,
DRUŽABNE IN ŠPORTNE IGRE,
KUHARSKE DELAVNICE

12.5.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI
UČENJU IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH,
USTVARJALNE DELAVNICE, DRUŽABNE
IGRE, ŠPORTNE IGRE, X - box

12.5.

Vrtičkarska delavnica: Zasaditev in nega
visokih gred.

12.5.

26. DMK: Otvoritev razstave Racionalno
izbrane zadnjice

13.5. 28.5.

26. DMK: Escape room

13.5.

26. DMK: ŠŠO Koncert: UBRANO PETJE
10/9

13.5.

26. DMK: Rock na gradu

14.5.

SOUND ARSON 6.4: Wardhill, Intercostal,
Kannabinõid, Estoner, Extreme Smoke 57

15.5.

Tarok turnir

16.5.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI
UČENJU IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH,
USTVARJALNE DELAVNICE, DRUŽABNE
IN ŠPORTNE IGRE

17.5.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI
UČENJU IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH,
DRUŽABNE IN ŠPORTNE IGRE,
USTVARJALNE DELAVNICE

17.5.

Središče mladih in otrok Velenje:
DELAVNICA ŽONGLIRANJA IN
ČAROVNIŠKIH VRAGOLIJ

18.5.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI
UČENJU IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH,
DRUŽABNE IN ŠPORTNE IGRE,
KUHARSKE DELAVNICE

19.5.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI
UČENJU IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH,
USTVARJALNE DELAVNICE, DRUŽABNE
IGRE, ŠPORTNE IGRE, X - box

19.5.

26. DMK: Gledališki improvizacijski večer s
skupino MAMOO-TI

20.5.

26. DMK: Magnifico, ZAA

21.5.

26. DMK: Theater of Secrets

23.5.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI
UČENJU IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH,
USTVARJALNE DELAVNICE, DRUŽABNE
IN ŠPORTNE IGRE

24.5.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI
UČENJU IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH,
DRUŽABNE IN ŠPORTNE IGRE,
USTVARJALNE DELAVNICE

24.5.

Središče mladih in otrok Velenje:
DELAVNICA ŽONGLIRANJA IN
ČAROVNIŠKIH VRAGOLIJ

25.5.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI
UČENJU IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH,
DRUŽABNE IN ŠPORTNE IGRE,
KUHARSKE DELAVNICE

26.5.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI
UČENJU IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH,
USTVARJALNE DELAVNICE, DRUŽABNE
IGRE, ŠPORTNE IGRE, X - box

27.5.

Klubski večer: Mešano na žaru

28.5.

26. DMK: Športne igre

28.5.

26. DMK: Velenje open

30.5.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI
UČENJU IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH,
USTVARJALNE DELAVNICE, DRUŽABNE
IN ŠPORTNE IGRE

31.5.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ PRI
UČENJU IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH,
DRUŽABNE IN ŠPORTNE IGRE,
USTVARJALNE DELAVNICE

31.5.

Središče mladih in otrok Velenje:
DELAVNICA ŽONGLIRANJA IN
ČAROVNIŠKIH VRAGOLIJ

JUNIJ
Datum

NAZIV DOGODKA

1.6.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ
PRI UČENJU IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH,
DRUŽABNE IN ŠPORTNE IGRE,
KUHARSKE DELAVNICE

2.6.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ
PRI UČENJU IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH,
DRUŽABNE IN ŠPORTNE
IGRE,BREZPLAČEN TEČAJ TAEKWONDOa

3.6.

Klubski večer: Počivanje

4.6.

Vratolom16

6.6.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ
PRI UČENJU IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH,
USTVARJALNE DELAVNICE,
DRUŽABNE IN ŠPORTNE IGRE

7.6.

Središče mladih in otrok Velenje:POMOČ
PRI UČENJU IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH,
USTVARJALNE DELAVNICE,
DRUŽABNE IN ŠPORTNE IGRE,
DELAVNICA ŽONGLIRANJA IN
ČAROVNIŠKIH VRAGOLIJ

8.6.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ
PRI UČENJU IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH,
DRUŽABNE IN ŠPORTNE IGRE,
KUHARSKE DELAVNICE

9.6.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ
PRI UČENJU IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH,
DRUŽABNE IN ŠPORTNE IGRE,

10.6.

Koncert Vasja Mihajlovič – Woody
Predstavitev albuma "Travel songs"

11.6.

Klubski večer: Dj dežurni

12.6.

Tarok turnir

13.6.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ
PRI UČENJU IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH,
USTVARJALNE DELAVNICE,
DRUŽABNE IN ŠPORTNE IGRE

14.6.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ
PRI UČENJU IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH,
USTVARJALNE DELAVNICE,
DRUŽABNE IN ŠPORTNE IGRE,
DELAVNICA ŽONGLIRANJA IN
ČAROVNIŠKIH VRAGOLIJ

15.6.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ
PRI UČENJU IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH,
DRUŽABNE IN ŠPORTNE IGRE,
KUHARSKE DELAVNICE

16.6.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ
PRI UČENJU IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH,
DRUŽABNE IN ŠPORTNE
IGRE,BREZPLAČEN TEČAJ TAEKWONDOa

16.6.

Snøgg - tourstarter

17.6.

Otvoritev fotografske razstave Jureta Kralja

18.6.

Klubski večer "KLASIKA Z JAJCI"

20.6.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ
PRI UČENJU IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH,
USTVARJALNE DELAVNICE,
DRUŽABNE IN ŠPORTNE IGRE

21.6.

Središče mladih in otrok Velenje:POMOČ
PRI UČENJU IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH,
USTVARJALNE DELAVNICE,
DRUŽABNE IN ŠPORTNE IGRE,
DELAVNICA ŽONGLIRANJA IN
ČAROVNIŠKIH VRAGOLIJ

22.6.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ
PRI UČENJU IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH,

DRUŽABNE IN ŠPORTNE IGRE,
KUHARSKE DELAVNICE

23.6.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ
PRI UČENJU IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH,
DRUŽABNE IN ŠPORTNE IGRE,

24.6.

Park s5 dogaja: PENA PARTY

24.6.

Koncert Zmelkoow, ČagaBoys, Replika

25.6.

PARK S5 DOGAJA: STAND UP NA
TERASI & KONCERT SPOTLESS MINDS

27.6.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ
PRI UČENJU IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH,
USTVARJALNE DELAVNICE,
DRUŽABNE IN ŠPORTNE IGRE

27.6.

PARK S5 DOGAJA: VASJA S KITARO

28.6.

PARK S5 DOGAJA: PSIHADELIKA

28.6.

Središče mladih in otrok Velenje:POMOČ
PRI UČENJU IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH,
USTVARJALNE DELAVNICE,
DRUŽABNE IN ŠPORTNE IGRE,
DELAVNICA ŽONGLIRANJA IN
ČAROVNIŠKIH VRAGOLIJ

29.6.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ
PRI UČENJU IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH,
DRUŽABNE IN ŠPORTNE IGRE,
KUHARSKE DELAVNICE

29.6.

PARK S5 DOGAJA : OLA BIČOLA vol. 5

30.6.

PARK S5 DOGAJA: ŠALEŠKI FIFA
TURNIR

30.6.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ
PRI UČENJU IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH,
DRUŽABNE IN ŠPORTNE
IGRE,BREZPLAČEN TEČAJ TAEKWONDOa

JULIJ
Datum

NAZIV DOGODKA

1.7.

PARK S5 DOGAJA : ŠPORTNE IGRE NA
JEZERU

2.7.

Park S5 benga: Ali Massive, Lirikalni lovci &
MD, Državno prvenstvo v Beatboxu

4.7. 8.7.

INDICAMP MC Velenje 2016

8.7.

Cill out po Park S5 dogaja

9.7.

Cill out po Park S5 dogaja

14.7.

Četrtkove miniature v letnem kinu ob
Škalskem jezeru

15.7.

Klubski večer: Mešano na žaru

16.7.

Klubski večer: DJ Dežurni

21.7.

Četrtkove miniature v letnem kinu ob
Škalskem jezeru

22.7.

Klubski večer: DJ Kelnerca

23.7.

Klubski večer: Resident DJ

25.7.

POLETNE POČITNICE V SMO MC Velenje

26.7.

POLETNE POČITNICE V SMO MC Velenje

27.7.

POLETNE POČITNICE V SMO MC Velenje

28.7.

POLETNE POČITNICE V SMO MC Velenje

28.7.

Četrtkove miniature v letnem kinu ob
Škalskem jezeru

29.7.

Klubski večer: Mešano na žaru

30.7.

6. Festival nasedlega kita

AVGUST
Datum

NAZIV DOGODKA

1.8.

POLETNE POČITNICE V SMO MC Velenje

2.8.

POLETNE POČITNICE V SMO MC Velenje

3.8.

POLETNE POČITNICE V SMO MC Velenje

4.8.

POLETNE POČITNICE V SMO MC Velenje

4.8.

Četrtkove miniature v letnem kinu ob
Škalskem jezeru

5.8.

Klubski večer: DJ Dežurni

6.8.

Klubski večer: Mešano na žaru

7.8.

Predfestivalski koncert 19. festivala mladih
kultur Kunigunda: WOMBO ORCHESTRA
(Fr)

8.8.

POLETNE POČITNICE V SMO MC Velenje

9.8.

POLETNE POČITNICE V SMO MC Velenje

10.8.

POLETNE POČITNICE V SMO MC Velenje

11.8.

POLETNE POČITNICE V SMO MC Velenje

11.8.

Četrtkove miniature v letnem kinu ob
Škalskem jezeru

12.8.

Klubski večer: DJ Kelnerca

13.8.

Klubski večer: DJ Dežurni

15.8.

POLETNE POČITNICE V SMO MC Velenje

16.8.

POLETNE POČITNICE V SMO MC Velenje

17.8.

POLETNE POČITNICE V SMO MC Velenje

18.8.

POLETNE POČITNICE V SMO MC Velenje

18.8.

Četrtkove miniature v letnem kinu ob
Škalskem jezeru

19. 8.

Saudades, otvoritev razstave Nee Likar

19. 8.

Raggalution, Sassja, Australian Apparel,
100tka&MeetJah

20. 8.

Diskusije

20. 8.

Konferenca o (ne) navadnem

20. 8.

Kunigundin turnir v inline hokeju

20. 8.

Skate contest

20. 8.

Kunigundina kolesa

20. 8.

Within Destruction, Deafness by Noise,
Carnifliate, Pizda Materna

21. 8.

Konferenca o (ne) navadnem

21. 8.

Ustanovitev Avtonomne republike Kunigunda

21. 8.

Mejna črta, plesna predstava Plesnega studi N

21. 8.

Landscapes, glasbeni večer

22. 8.

QR kode: VR mesto 3D objekti mariborskega
srednjeveškega mesta

22. 8.

Robotanica, odprtje razstave

22. 8.

Tevarbulerba, Feedback

23. 8.

Rožnati mozaik – gradnja pisanega igrala,
delavnica za otroke

23. 8.

Tik pred revolucijo: Kako sem postal terorist,
gledališka predstava

23. 8.

Werefox, Northern Revival

24. 8.

Robotanica, performans

24. 8.

Ohmmm, kiai, Axé!, performans borilnih
veščin

24. 8.

Zeus!, Šlagvort na kraju

25. 8.

Naslov v nastajanju, Instalacija v prostoru
Francisca Tomsicha

25. 8.

Delavnica Capoeire, delavnica brazilske
plesno borilne veščine

25. 8.

1:48, video razstava Anžeta Severja

25. 8.

Brencl banda

26. 8.

Omare stare šare, interaktivna instalacija

26. 8.

Dječaci, Matter, Kanđija in hip hop battle

27. 8.

Prezračimo omare, izmenjava sezonskih
oblačil

27. 8.

Omare stare šare, interaktivna instalacija

27. 8.

Trig Law, Torul, The Giraffe Man

SEPTEMBER
Datum

NAZIV DOGODKA

1.9.

Središče mladih in otrok Velenje:
DRUŽABNE IN ŠPORTNE IGRE

2.9.

Klubski večer

3.9.

Klubski večer

5.9.

Središče mladih in otrok Velenje:
USTVARJALNE DELAVNICE,
DRUŽABNE IN ŠPORTNE IGRE

6.9.

Središče mladih in otrok Velenje:
GLASBENE DELAVNICE

7.9.

Središče mladih in otrok MC Velenje:
KUHARSKE DELAVNICE

8.9.

Središče mladih in otrok Velenje:
DRUŽABNE IN ŠPORTNE

IGRE,BREZPLAČEN TEČAJ TAEKWONDOa
9.9.

Antologija glasbe

10.9.

Antologija glasbe

12.9.

Središče mladih in otrok Velenje:
USTVARJALNE DELAVNICE,
DRUŽABNE IN ŠPORTNE IGRE

13.9.

Središče mladih in otrok Velenje:
GLASBENE DELAVNICE

14.9.

Središče mladih in otrok MC Velenje:
KUHARSKE DELAVNICE

15.9

Središče mladih in otrok Velenje:
DRUŽABNE IN ŠPORTNE
IGRE,BREZPLAČEN TEČAJ TAEKWONDOa

16.9.

Otvoritev razstave Jume Valenčak

17.9.

Antologija glasbe

19.9

Središče mladih in otrok Velenje:
USTVARJALNE DELAVNICE,
DRUŽABNE IN ŠPORTNE IGRE

20.9.

Središče mladih in otrok Velenje:
GLASBENE DELAVNICE

21.9.

Središče mladih in otrok MC Velenje:
KUHARSKE DELAVNICE

22.9.

Središče mladih in otrok Velenje:
DRUŽABNE IN ŠPORTNE
IGRE,BREZPLAČEN TEČAJ TAEKWONDOa

23.9.

Koncert ob 20. obletnici »placa«: Krvava
Rosa, Lombego Surfers (ŠVI)

24.9.

Antologija glasbe

26.9.

Središče mladih in otrok Velenje:
USTVARJALNE DELAVNICE,
DRUŽABNE IN ŠPORTNE IGRE

27.9.

Središče mladih in otrok Velenje:
GLASBENE DELAVNICE

28.9.

Središče mladih in otrok MC Velenje:
KUHARSKE DELAVNICE

29.9.

Središče mladih in otrok Velenje:
DRUŽABNE IN ŠPORTNE
IGRE,BREZPLAČEN TEČAJ TAEKWONDOa

30.9.

Še en žur, pa na faks

OKTOBER
Datum

NAZIV DOGODKA

1.10.

Junaki Zaposlovanja - UKREPaj + Hiphop
jammin" & metal koncert

3.10.

Središče mladih in otrok Velenje:
USTVARJALNE DELAVNICE,
DRUŽABNE IN ŠPORTNE IGRE

3.10.

Skozi oči beguncev (Through the eyes of the
refugees)

4.10.

Središče mladih in otrok Velenje:
GLASBENE DELAVNICE

5.10.

Središče mladih in otrok MC Velenje:
KUHARSKE DELAVNICE

6.10.

Središče mladih in otrok Velenje:
USTVARJALNE DELAVNICE,
DRUŽABNE IGRE, X - BOX

7.10.

Skozi oči beguncev (Through the eyes of the
refugees)

7.10.

Antologija glasbe

8.10.

Jam Session

10.10.

Središče mladih in otrok Velenje:
USTVARJALNE DELAVNICE,
DRUŽABNE IN ŠPORTNE IGRE

11.10.

Središče mladih in otrok Velenje:
GLASBENE DELAVNICE

12.10.

Središče mladih in otrok MC Velenje:
KUHARSKE DELAVNICE

13.10.

Središče mladih in otrok Velenje:
USTVARJALNE DELAVNICE,
DRUŽABNE IGRE, X - BOX

14.10.

Skozi oči beguncev (Through the eyes of the
refugees)

14.10.

Klubski maraton: NOČ in MEMOWU

15.10.

Stand up večer

17.10.

Središče mladih in otrok Velenje:
USTVARJALNE DELAVNICE,
DRUŽABNE IN ŠPORTNE IGRE

18.10.

Središče mladih in otrok Velenje:
GLASBENE DELAVNICE

19.10.

Središče mladih in otrok MC Velenje:
KUHARSKE DELAVNICE

20.10.

Središče mladih in otrok Velenje:
USTVARJALNE DELAVNICE,
DRUŽABNE IGRE, X - BOX

21.10.

Sound Arson 6.5.: Nyos (Fin), 00y 18 (AUS),
The Kojn

22.10.

Antologija glasbe

23.10.

Tarok turnir

24.10.

Središče mladih in otrok Velenje:
USTVARJALNE DELAVNICE,
DRUŽABNE IN ŠPORTNE IGRE

26.10.

Središče mladih in otrok MC Velenje:
KUHARSKE DELAVNICE

27.10.

Središče mladih in otrok Velenje:
USTVARJALNE DELAVNICE,
DRUŽABNE IGRE, X - BOX

27.10.

Koncert JINJER (UKR), GOD SCARD,
DECAGE

27.10 31.10.

Horror house (Hiša groze)

28.10.

FREE SHOP

28.10.

RGB series

29.10.

ŠŠK pekoče perutničke

31.10.

Halloween disco night

NOVEMBER
Datum

NAZIV DOGODKA

1.11.

Ready, Set... SCREAM! Horror MOVIE
NIGHT

2.11.

Središče mladih in otrok Velenje: JESENSKA
RISANKA

2.11.

Kostanj ob Jam Sešnu

3.11.

Središče mladih in otrok Velenje: JESENSKA
RISANKA

3.11.

Sirfest ob jazzu

4.11.

Središče mladih in otrok Velenje: JESENSKA
RISANKA

4.11.

70s-90s Old School Party

5.11.

Madness of the Fall vol.II

6.11.

Kartunizacija vol.3

7.11.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ
PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; ŠPORTNE in DRUŽABNE
IGRE

8.11.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ
PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; USTVARJALNE
DELAVNICE

9.11.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ
PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; KUHARSKE in
GLASBENE DELAVNICE

10.11.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ
PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH, DELAVNICE
ŽONGLIRANJA IN HULAHOP-a

11.11.

Curling za vse!

11.11.

Antologija glasbe

12.11.

Začetek drsalne sezone na Drsališču Velenje

12.11.

Otvoritev razstave: OD IDEJE DO ODTISA

14.11.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ
PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; ŠPORTNE in DRUŽABNE
IGRE

15.11.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ
PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; USTVARJALNE
DELAVNICE

16.11.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ
PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; KUHARSKE in
GLASBENE DELAVNICE

17.11.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ
PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH, DELAVNICE
ŽONGLIRANJA IN HULAHOP-a

18.11.

Turnir v ročnem nogometu

19.11.

Antologija glasbe

20.11.

Tarok turnir

21.11.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ
PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; ŠPORTNE in DRUŽABNE
IGRE

22.11.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ
PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; USTVARJALNE
DELAVNICE

23.11.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ
PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; KUHARSKE in
GLASBENE DELAVNICE

24.11.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ
PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH, DELAVNICE
ŽONGLIRANJA IN HULAHOP-a

25.11.

Universe presents: 1st. birthday party

26. 11.

Predavanje bivšega zasvojenca in sedanjega
vrhunskega športnika – ultramaratonca Mitja
DUHA

26.11.

(Ne)Navaden klubski večer

28.11.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ
PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; ŠPORTNE in DRUŽABNE
IGRE

29.11.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ
PRI UČENJU IN ŠOLSKIH
DEJAVNOSTIH; USTVARJALNE
DELAVNICE

30.11.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ
PRI UČENJU IN ŠOLSKIH

DEJAVNOSTIH; KUHARSKE in
GLASBENE DELAVNICE

DECEMBER
Datum

NAZIV DOGODKA

1.12.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ
PRI UČENJU IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH;
ŠPORTNE in DRUŽABNE IGRE

2.12.

FuLLŠuSs:Brlee, Cajhen, Javi D'Lux (ŠPA),
Ticko

3.12.

Klubski večer: DJ Dežurni

5.12.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ
PRI UČENJU IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH;
USTVARJALNE DELAVNICE

6.12.

Središče mladih in otrok Velenje:POMOČ
PRI UČENJU in ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH,
INTERAKTIVNE DELAVNICE

7.12.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ
PRI UČENJU IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH;
KUHARSKE in GLASBENE DELAVNICE

8.12.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ
PRI UČENJU IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH;
ŠPORTNE in DRUŽABNE IGRE

9.12.

Cordura release party (Armaroth, Sen)

10.12.

Sound Arson 6.6: Alpha Strategy (Can),
Megs, NakaJima

12.12.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ
PRI UČENJU IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH;
USTVARJALNE DELAVNICE

13.12.

Središče mladih in otrok Velenje:POMOČ
PRI UČENJU in ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH,
INTERAKTIVNE DELAVNICE

14.12.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ
PRI UČENJU IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH;
KUHARSKE in GLASBENE DELAVNICE

15.12.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ
PRI UČENJU IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH;
ŠPORTNE in DRUŽABNE IGRE

16.12.

Otvoritev fotografske razstave Jurija
Vižintina: Pogled v preteklost

17.12.

Klubski večer: Poslušalnice

18.12.

Tarok turnir

19.12.

Središče mladih in otrok Velenje: POMOČ
PRI UČENJU IN ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH;
USTVARJALNE DELAVNICE

20.12.

Središče mladih in otrok Velenje:POMOČ
PRI UČENJU in ŠOLSKIH DEJAVNOSTIH,
INTERAKTIVNE DELAVNICE

23.12.

Rock 'n' Roll party

24.12.

Mild 'N Minty – Xmass Editio'N

25.12.

Božični Jam Session

27.12.

ŠŠK P'jen žur

28.12.

Hard'n'Heavy čajanka

29.12.

Koncert: Rdeči Alarm in Kid Control

30.12.

Palačinke na stropu

SEMINARSKI PROSTORI 2016
JANUAR

NAROČNIK

ZADEVA

6.
13., 20., 27.
28. – 31.
FEBRUAR
3., 10., 17., 24.
11.
MAREC

ELIXOR MEDICAL
UNI3
ŽUPNIJA VELENJE

predstavitve
joga
Nikodemovi večeri

ŠTEVILO
OSEB
40 oseb
40 oseb
100 oseb

UNI3
BMKD

joga
seminar

40 oseb
60 oseb

2., 9., 16., 23.,
30.
4.
5., 6.
19.
25.
26.
30.
APRIL
5., 12., 19., 26.
6., 13., 20., 27.
6.
16.
23.
MAJ
3., 10., 17., 24.,
31.
4.
7.
19.
19., 29.
JUNIJ
3., 17.
7., 14., 21.
10.
22.
JULIJ
1.
5.
20., 21., 22.
24.

UNI3

FESTIVAL
VELENJE
SRBSKO DRUŠTVO
MSV
BMKD
SVET VLADE ZA
RAZVOJ
Dobro sem!
UNI3
MDGN
ŠŠK

Dobro sem!
UNI3
INDI CAMP
Društvo etažnih
lastnikov
SRBSKO DRUŠTVO

Dobro sem!
RJZ
EKO DELAVNICA

ISLAMSKO
DRUŠTVO
ELIXOR MEDICAL
KOŠARKARSKI
TABOR

AUGUST
13.
20., 21.

MCV

29.

VRTEC VELENJE

SEPTEMBER
16., 17.
20.

ŠCV
MOV

joga

40 oseb

Otroški rojstni dan
evalvacija

20 oseb
40 oseb

obletnica
skupščina
Celodnevni
dogodek
Celodnevni
dogodek

100 oseb
50 oseb
100 oseb

Izobraževanje za
samopodobo
joga
sestanek
skupščina
Otroški rojstni dan

20 oseb

Izobraževanje za
samopodobo
joga
sestanek
sestanek

20 oseb

Dan srbske kulture

60 oseb

Otroški rojstni dan
Izobraževanje za
samopodobo
sestanek
delavnica

20 oseb
20 oseb

Otroški rojstni dan
bajram

20 oseb
100 oseb

predstavitve
Večer, druženje

40 oseb
40 oseb

Otroški rojstni dan
Konferenca o
nenavadnem
Razširjen učiteljski
zbor

20 oseb
40 oseb

Generator idej
Županov sprejem
novorojencev

40 oseb
200 oseb

100 oseb

40 oseb
20 oseb
60 oseb
30 oseb

40 oseb
40 oseb
60 oseb

60 oseb
60 oseb

130 oseb

24., 25.

30.
OKTOBER
5., 10.
7.
12., 19., 26.
21., 22.
27.
NOVEMBER
2., 9., 16., 23.,
30.
3., 24.
4.
11.
16.
18.
9., 23.

KLUB
PREKMURSKIH
ŠTUDENTOV

seminar

40 oseb

Otroški rojstni dan

20 oseb

Skupinski EVS
Otroški rojstni dan
joga
Balkan Start up
predavanje

40 oseb
20 oseb
40 oseb
40 oseb
40 oseb

UNI3

joga

20 oseb

NAPOTNIK
ŠŠK
RJZ
MVO

joga
skupščina
sestanek
delavnica
Otroški rojstni dan
Gledališka skupina
- vaje
sestanek
seminar

40 oseb
60 oseb
40 oseb
60 oseb
20 oseb
20 oseb

EVS delavnica
joga
joga
Skupna konferenca
zaključek
miklavževanje
Potopisno
predavanje
seminar
Dedek mraz
Plesni dan
Dedek mraz –
otroci zaposlenih
Otroški rojstni dan
ORKESTER - vaje

60 oseb
40 oseb
60 oseb
130 oseb
30 oseb
30 oseb
50 oseb

MREŽA MA-MA
UNI3
SA-ŠA INKUBATOR
DUŠEVNO
ZDRAVJE

MDGN

24.
30.
DECEMBER
2.
7., 14., 21.
6., 15.
8.
10.
13.
14.

MSS
ANA STOCCA

16., 17.
20.
22.
22.

ŠOFF
MCV
OŠ LIVADA
MCV

23.
27. - 31.

MVA
UNI3
NAPOTNIK
VRTEC VELENJE
UDARNIK
CSD
YHI

ESYO

20 oseb
20 oseb

60 oseb
40 oseb
60 oseb
20 oseb
20 oseb
60 oseb

ŠTUDENTSKO DIJAŠKI DOM
V študentskem domu v študijskem letu 2016/2017 je 51 študentov, od tega 19 novincev. Imamo
2 študenta na izmenjavi preko Erasmus+ iz Češke, ki študirata na VŠVO in 9 študentov iz tujine,
ki so predvsem na višješolskih programih.
Med domačimi študenti prevladujejo študenti iz prekmurja, koroške, gorenjske.

Dijakov je 40, od tega 25 iz Bosne in Hercegovine (Tešanj) in Srbije (Valjevo).

STATISTIČNI PODATKI HOSTEL 2016
Število nočitev – od januarja 2016 do decembra 2016
mesec

domač

Ja

Fe

Ma

Ap

Ma

Jun Jul

n

b

r

r

j

16

103 13

62

296 73

24

218 230

22
6

skupaj

40

321 243

28
8

70

Sep Okt No

g
68

i
tuji

Av

19

72

6
366 26
9

55

v
11

12

8

2

261 13
4

14
0

316 25
2

Statistika po državah (prvih 8 držav) glede na število nočitev:
država
Slovenija
Srbija
Hrvaška
BiH
Nemčija
Makedonija
Madžarska
Španija

Število nočitev
1187
610
283
240
118
78
51
43

Starostna struktura gostov:
do 18 let

679 nočitev

22

De

SKUPA

c

J

124 142 1192

145 180 1980

4
34
6

269 322 3172

736 nočitev
707 nočitev
883 nočitev

19 do 27 let
28 do 40 let
nad 41 let

Trajanje bivanja gostov:
1 noč
2 noči
3 noči
4 noči

648
318
111
83

Od 1.1.2016 do 31. 12. 2016 smo zabeležili 3175 nočitev, kar je 627 nočitev več kot v letu
2015.
Zasedenost na leti ravni je 15%, odstotek je višji kot lani, že vsa leta zasedenost počasi raste.
V Mladinskem hotelu največji delež gostov predstavljajo skupine. Skupine povratnice: MVA
(evalvacija slovenskih EVS protovoljcev), MSS (usposabljanje za mlade managerje v
mladinskih organizacijah - nekaj posebnega), udeleženci Festivala Veziljstva, mreža MA-MA
(skupinski EVS), Šolski center PET (ekskurzija dijakov - že 4. leto zapored), Gimnazija in
srednja šola Kočevje, Otroci iz Valjeva na Pikinem festivalu, udeleženci in ustvarjalci Festivala
Kunigunda, Društvo Modelar (že vsa leta), Rally (že 4 leta), Pust Šoštanjski (že vsa leta),
BMKD (že vsa leta).
Nove skupine: Jazz klinika - udeleženci (ponovno obujena in upamo, da tradicionalna),
Slovensko kulturno društvo Kredarica iz Srbije, Klub prekmurskih študentov, SAŠA
INKUBATOR - Start up balkan, Študentska organizacija filozofske fakultete in orkester Scoula
oer Giovani Musicisti z dirigentom Igorjem Correti Kuret.
Investicije: sam hostel neprestano zahteva razne manjše investicije, saj se v prostorih izmenja
veliko število ljudi. Vsako leto je zato potrebno določene prostore ali odseke prepleskati,
zamenjati sanitarno opremo, vzmetnice, menjati posteljnino, prevleke, brisače. Potrebno je
popravilo vrat ... V decembru smo tako zamenjali 23 vzmetnic, 30 vzglavnikov, v sanitarije za
gibalno ovirane smo namestili poseben stol za tuš ...
KUNIGUNDA, REGIONALNI MULTIMEDIJSKI CENTER
PROJEKT/PARTNER OPIS AKTIVNOSTI
Pikin festival /
MC Velenje je na 27. Pikinem festivalu sodeloval kot soorganizator
Festival Velenje
festivala. V celoti je pripravil festival v izvedbeno tehničnem delu.
Prav tako je izvajal ozvočenje na dogodkih. Poleg vsega je ekipa
KRMC na samem festivalu pripravljala dnevne filmčke, ki so
služili kot dnevna retrospektiva festivala ter oblikovala Pikine
no(ga)vičke, ki so izhajali dnevni kot festivalski spletni časopis.
Posodili smo še opremo za izvedbo chroma key delavnice.

Galerija Velenje

Izvedba kongresa
SKEI

Festival mladih
kultur Kunigunda

Mednarodni tabor reporter

Robotanica

Delavnice

Filmske projekcije v
letnem kinu ob
Škalskem jezeru

Projekcija/stream na
platno koncertov

Pri ostalih projektih festivala Velenje, ki so bili povezani z
multimedijo smo sodelovali praktično pri vseh. Posneli smo dve
lutkovni predstavi, eno generalko njihove lastne produkcije, pri
Galeriji (ki jo je festival Velenje prevzel pod svoj okrilje) pa smo
posojali opremo.
V Galeriji Velenje skoraj da ni bilo multimedijske razstave, pri
kateri nebi vsaj posodili opreme. Tako smo aktivno sodelovali pri
postavitvi razstave Hotelski dnevnik/Hotel Diary & Zlata
zavesa/Golden Curtain (20.10. – 19.11.2016), ter pri razstavi
Filmska industrija (24.11. – 17.12.2016).
KRMC je dne 15.6.2016 izvedel kongres sindikata Kovinske in
elektroindustrije Slovenije, ki je potekal na Brdu pri Kranju.
Kongres smo pripravili 'na ključ'. Tako smo pripravili razstavo
njihovih tiskovin, majic, protestnih parol, fotografij, filmov,
kulturnega nastopa (The Stroj), simultano prevajanje za tuje goste,
fotografiranje dogodka, snemanje dogodka, ozvočenje glasbenega
nastopa ... Dogodek je bil po mnenju naročnika izveden
profesionalno in na visokem nivoju.
Na19. festivalu mladih kultur Kunigunda je ekipa KRMC skrbela
za celotno multimedijsko podporo festivala. Tako je poleg
projekcije na veliko platno v letnem kinu, projekciji v tunelu Hude
luknje, skrbela še za snemanje, montažo in fotografiranje dnevnih
video vsebin.
V letu 2016 se je v sklopu izvedbe 19. festivala mladih kultur
Kunigunda izvedel prostovoljni tabor. Udeleženci so na festivalu
izvajali reportersko delo. Kunigunda - regionalni multimedijski
center, je za potrebe tabora posodil vso opremo, tako za video kot
avdio, zaposlenega, ki je bil mentor na kameri in montaži.
V sklopu 19. festivala mladih kultur Kunigunda je v PC Standard
potekala Robotanica. Robotanica predstavlja robote oz. robotske
strukture, a ne kot človekove pripomočke ali orodje, pač pa kot
avtonomna bitja, na katera skozi oči stroja gledamo na
neantropocentrični način. Razstava je bila postavljena tri dni, ob
zaključku tretjega dneva, pa so člani Cirkulacije 2 izvedli še
performance.
V letu 2016 se je v KRMC izvedlo več delavnic, ki smo jih izpeljali
skupaj s Šaleškim študentskim klubom. Tako smo izpeljali tečaj
fotografiranja (začetni in nadaljevalni), ter stop motion delavnico
za potrebe Središča mladih in otrok.
V letu 2016 smo aktivnosti četrtkovih filmskih večerov zastavili
malo drugače. Tako so v letnem kinu ob Škalskem jezeru pripravili
eno projekcijo Disney risank, ter četrtek namenjene igranju
računalniških iger na veliko platno. Ostali četrtki so bili namenjeni
druženju in namiznim igram.
KRMC izvaja multimedijsko podporo koncertom in večjim
dogodkom v Rdeči dvorani. V letu 2016 smo tako izvedli
projekcijo na dveh maturantskih plesih in enem koncertu.
Maturantska plesa sta potekala v organizaciji Šolskega centra
Velenje. Koncert je bil 4. marca v počastitev dneva žena. Na
koncertu sta nastopila Jan Plestenjak in Oliver Dragojević. Poleg

Lutkovno gledališče
Velenje

Dnevi mladih in
kulture

Podpora projektom
EVS

Avdio studio

Produkcija
videospotov
Sodelovanje z
zavodom eMCe plac

Cikel rokodeljskih
tržnic v Starem
Velenju

Pogovori z borci

Oblikovanje tiskovin

tega pa smo posodili opremo in pripravili vse za predavanje ob
mednarodnem festivalu veziljstva, ki je potekal oktobra 2016.
17.2.2016 smo za potrebe Lutkovnega gledališča Velenje posneli
dve predstavi. Obe predstavi smo posneli, zmontirali in jih zapekli
na nosilec, da se je z njim lahko Lutkovno gledališče Velenje
prijavilo na lutkarske festivale.
S Šaleškim študentskim klubom dobro sodelujemo. Pri njihovem
največjem projektu Dnevni mladih in kulture smo sodelovali tako,
da smo jim posodili opremo za snemanje intervjujev ter dnevnega
dogajanja. Na koncu pa smo v našem studiu izvedli montažo
posnetka. Prav tako smo izvedli dvojno projekcijo (dve platni) na
njihovem koncertu Magnifico v Letnem kinu ob Škalskem jezeru.
Veliko naporov smo namenili tudi postavitvi Escape room, ki je v
sklopu DMK-ja potekal v Pekarni.
V MC gostimo EVS prostovoljce. V letu 2016 je nastalo 8 video
izdelkov in sicer: Travelling under the same sun, Festival
nasedlega kita, Junaki zaposlovanja, World Mental Health Day Breaking the stigma, Through the eyes of refugees (trije videi),
Hiša Groze 2016.
V letu 2016 smo v studiu KRMC posneli naslednje albume:
Nakajima, Krvava Rosa, Carnifliate in Snoog. Poleg v celoti
izdelanih albumov smo posneli še demo CD za zmagovalca
natečaja Botečaj 2016, ter še več govornih podlag, kot so prihod
Dedka Mraza v Velenje, reklame za Festival mladih kultur
Kunigunda, Romsko društvo Romano Vozo, Inmate miks live
DVD iz nastopa, miks 3. državnega prvenstva v Beatboxu.
V letu 2016 smo v celoti izvedli produkcijo dveh videospotov in
sicer Mrigo MoreBit in zmagovalca natečaja Botečaj.
V prostorih eMCe placa se odvija večina kulturnega mladinskega
dogajanja v Velenju. KRMC posname vse večje dogodke v klubu.
Iz tega nastajajo kratki filmčki, retrospektive dogajanj.
Kontinuirano KRMC izvaja celotno multimedijsko podporo
projektom in programu, ki se izvajajo v klubu eMCe plac. Za
potrebe kluba v KRMC izdelamo (oblikovanje, tisk, razrez) vse
plakate letake ... in vstopnice za večje dogodke.
Z namenom obujanja in kulturnega aktiviranja območja Starega
Velenja, sta TIC Velenje in KS Staro Velenje pristopila k projektu
Rokodeljske tržnice v Starem Velenju. KRMC za vsako novo
tržnico izdela ves promocijski material. Tako smo v letu 2016
oblikovali 4 plakate, 4 letake, oglase za lokalni tednik Naš Čas,
VTV vašo televizijo ...
V sodelovanju z ZZB za vrednote NOB, Muzejem Velenje in
Knjižnico Velenje, smo sodelovali pri pripravi pogovorov s še
živečimi udeleženci 2. svetovne vojne. Tako smo v letu 2016
izvedli pet takšnih pogovorov. KRMC je dogodek posnel s tremi
kamerami in posebej še zvok.
V KRMC izvajamo tudi storitev oblikovanje tiskovin. Tako za
potrebe TIC oblikujemo večino njihovih tiskovin (SKI BUS,
rokodelska tržnica ...). Podobno je z MOV, za katero izvedemo vsaj
tri oblikovanja za posamezne dogodke (naj prostovoljec ...). Enako

Video produkcija in
post produkcija

uslugo ponujamo tudi ostalim kulturno umetniškim produktom in
njihovim avtorjem.
V KRMC smo v letu 2016 posneli in zmontirali 54 video
prispevkov.

PROGRAMSKI SKLOPI
DNEVNI CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE – MOJ KLUB
Dnevni center MOJ KLUB je namenjen osebam s težavami v duševnem zdravju in tistim, ki se
počutijo osamljene ter si želijo druženja. Navadno je socialna mreža oseb s tovrstnimi težavami
šibkejša, zaradi stigme, ki je na žalost še vedno zelo prisotna se v večini primerov počutijo
osamljene in izključene iz družbe. Ravno z namenom prispevanja k zmanjševanju teh
dejavnikov smo začeli z organiziranimi dnevnimi aktivnostmi.
Namen programa je kakovostnejše preživljanje vsakdana, razvijanje sposobnosti, pomoč pri
vzpostavljanju, vzdrževanju in širjenju socialne mreže, nudenje pomoči pri vključevanju v
okolje, ter zmanjševanje socialne izključenosti. Na ta način si želimo, da duševna stiska ne bi
bila tako velika in da bi jo posameznik lažje premagal ter povečal občutek koristnosti in veljave.
Vključitev v dnevni center je prostovoljna in se opravi na željo posameznika. Trajanje
vključitve pa je odvisna od volje in pripravljenosti ter njegovega zdravstvenega in vsesplošnega
počutja. Do konca tega leta je center obiskalo 17 oseb, redno pa se je dnevno vključilo približno
osem različnih oseb. Kar pomeni, da se število uporabnikov letno povečuje.
Osebe so se vključile v naslednje skupinske aktivnosti:
 Ustvarjalne delavnice.
 Izobraževalne in interesne dejavnosti (glasbena delavnica, kulinarična delavnica,
sprostitvene vaje, vodena meditacija, delavnice samopodobe, delavnica alternativnega
samozdravljenja).
 Družabne dejavnosti (družabne in športne igre, telovadba, sprehodi).
 Organizirano druženje (različna praznovanja, izleti).
Organizirali smo štiri izlete. Obiskali smo Pokrajinski muzej na Ptuju. V Ljubljani smo se z
vzpenjačo povzpeli na grad, se odpravili v Ljubljanski živalski vrt. V mesecu decembru pa smo
si za konec leta ogledali tudi praznično Ljubljano. Praznovali in družili smo se tudi ob rojstnih
dnevih in naredili posebno vzdušje ob praznikih.
Pri svojem delu smo sodelovali in se povezovali z organizacijo Šent Velenje in Centrom za
socialno delo. Skupaj z njimi smo za uporabnike pripravili predavanja na temo duševnega
zdravja. Na koncu leta pa smo skupaj s Šentom za naše uporabnike ustanovili skupino za
samopomoč, s katero imamo redna srečanja na 14 dni.
Zaradi velike potrebe 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.
SREDIŠČE MLADIH IN OTROK MC VELENJE

Središče mladih in otrok MC Velenje je namenjeno otrokom, mladostnikom in njihovim
staršem, ki si želijo kvalitetno, aktivno in zabavno preživeti svoj prosti čas. Poudarek je na
njihovem aktivnem udejstvovanju, druženju ter sodelovanju na različnih področjih (družbenih,
socialnih, pedagoških in neformalnih). Prav tako smo Izvajali programe socialne preventive,
svetovanja, informiranja. Mlade smo spremljali v njihovem procesu odraščanja, jim
pomagali pri kariernem odločanju in reševanju dnevnih težav.
Od ponedeljka do četrtka od 13.00 ure dalje so nas obiskali otroci stari do 15 let. V tem času
smo izvajali program učne pomoči in program prostočasnih dejavnosti. V popoldanskem času
pa so se v naše aktivnosti dnevno vključevali tudi mladostniki v starosti nad 15 let, predvsem
za druženje in aktivno preživljanje prostega časa. Skozi leto smo sodelovali s strokovnimi
delavci osnovnih šol in jih informirali o dogajanju pri nas. Izpostavimo lahko dobro sodelovanje
s strokovno delavko osnovne šole Livada, s katero smo se povezovali tudi glede otrok, ki so
napoteni k nam s strani šole.
Skozi vse leto smo skrbeli za pestro in družabno dogajanje. Največji poudarek smo tudi tokrat
namenili neformalnem učenju v obliki delavnic (športno rekreativne, sprostitvene, socialne,
glasbene, ustvarjalne, kuharske, itn.), v poletnem času pa smo otroke vključili v pet dnevni
indijanski tabor in tako preživeli dneve v naravi. Prav tako smo za otroke pripravili in
organizirali različne aktivnosti in se trudili polepšati njihove dneve v času »kratkih« šolskih
počitnic (zimske, jesenske, prednovoletne počitnice).
Za obiskovalce smo kupili profesionalni namizni nogomet, ki so si ga želeli.
Tudi v tem letu smo bili izvajalci evropskega programa Erasmus +, kar pomeni, da smo gostili
prostovoljce Evropske prostovoljne službe, s katerimi so se mladi lahko spoznali in družili,
ter v praksi izboljšali svoje znanje tujih jezikov ter spoznali zanimivosti drugih kultur.
V sklopu prostora med tednom, od 13.00 do 18.00 ure deluje program Dnevnega centra, ki ga
z dvema sodelavcema organizira Center za socialno delo Velenje.
Dnevno je program Središča mladih in otrok MC Velenje vključeno med 30 in 50
uporabnikov.
Program beleži 60 različnih uporabnikov, od tega 25 uporabnikov aktivnosti obiskuje redno
(najmanj 3 krat tedensko).
Učno pomoč smo nudili 9 uporabnikom.
Poletni počitniški program v SREDIŠČU MLADIH IN OTROK
V času poletnih počitnic (julija in avgusta), s m o organizirali in izvajali prostočasne aktivnosti
v naših prostorih, kjer smo skrbeli za rekreativne-športne in ustvarjalne počitniške popoldneve
otrok in mladine. Koristili pa smo tudi bližnje igrišče osnovne šole Livada, kjer so se lahko
otroci preizkusili tudi v igranju nogometa in košarke.
Indicamp

Prvi teden v juliju smo v prijetnem ambientu Letnega kina ob Škalskem jezeru organizirali že
tretji tradicionalni počitniški otroški tabor, kjer smo se za cel teden spremenili v čisto prave
indijance in na zabaven a hkrati poučen način spoznavali njihov način življenja.
Za okoli 70 osnovnošolskih otrok smo organizirali sklope raznovrstnih aktivnosti, ki so
otrokom tudi ponudile široko paleto novih veščin.
Po vsakodnevnemu jutranjemu maskiranju in po svetemu indijanskemu obredu, smo najprej
pozdravili sonce in se z meditacijo in telovadbo pripravili na izzive, ki so nas ta dan čakali.
Počeli smo marsikaj zanimivega: obiskali smo indijanskega vrača, jezdili smo konje, pluli po
jezeru, streljali z loki, premagovali indijanski poligon, izdelovali indijanski nakit, igrali na
bobne, plesali okoli ognja, lovili ribe, spoznavali jezerski ekosistem, meditirali, se učili
orientacije, sklepali nova prijateljstva predvsem pa preživeli nepozaben teden v sožitju z
naravo. Obiskali pa so nas tudi čisto pravi indijanci iz Peruja in posebej za nas priredili
nepozaben koncert.
Razen vseh sodelujočih mentorjev, animatorjev in vodij skupin pa so nam pri izvedbi pomagali
tudi: Lokostrelski klub Sokol, Mladinski svet Velenje, CSD Velenje, Konjeniški klub Velenje,
Ribiška družina Velenje, Atletski klub Velenje, Ribiški dom, Klub vodnih športov Velenje in
Hiša zelišč Velenje.
MEDNARODNO DELOVANJE
Izvajanje projektov v okviru programa Mladi v akciji in Erasmus+ v letu 2016

Naslov projekta

Vrsta projekta

Vloga MCV
v projektu Kraj izvedbe Sodelujoče države

You and I in Velenje

EVS služba

Prijavitelji

Velenje-city of youth,
culture and education

EVS služba

Prijavitelji

White Rose

Mednarodna
mladinska
izmenjava

Udeleženci

Oldenburg, Nemčija, Slovenija,
Nemčija
Francija

Pošiljanje mladih kultur v
svet: Mladi poročajo s
Mednarodni
Festivala mladih kultur delovni tabor
Kunigunda

Prijavitelji

Velenje,
Slovenija

Turčija, Španija,
Rusija, Slovenija

Partnerji

Velenje,
Slovenija

Španija, Ciper,
Romunija, Madžarska,
Italija, Latvija,
Slovenija

BE YOUTH

Evropa za
državljane mreže mest

Velenje,
Slovenija
Velenje,
Slovenija

Italija, Španija,
Slovenija
Španija, Portugalska,
Slovenija

Naslov projekta

Vrsta projekta
EVS

Neighbours in Europe

Vloga MCV
v projektu Kraj izvedbe Sodelujoče države
Prijavitelji

Pesaro,
Italija

Slovenija, Italija,
Češka

EVS: V prvi polovici leta smo gostili EVS prostovoljca iz Italije in Španije. Prostovoljca sta se
posvečala delu v popoldanskem centru za otroke in v multimedijskem centru. Izvedla sta tudi
dva večja projekta EVS food in Under the same sun. V projektu EVS food so EVS prostovoljci
iz vse Slovenije pripravili predstavitev EVS-a in svoje tradicionalne jedi. Projekt je potekal
maja v sklopu 6. Medgeneracijskega festivala v MO Velenje. Projekta se je udeležilo 12 EVS
prostovoljcev. Projekt Under the same sun je pripravil prostovoljec Diego iz Španije. Skupaj še
z dvema prostovoljkama so 16 dni potovali iz Velenja do Amsterdama in na različnih lokacijah
po evropskih mestih promovirali EVS in tudi MC Velenje ter prostovoljstvo. Projekt je prejel
tudi nagrado Eurodeska za mladinske projekte. V drugi polovi leta pa smo gostili novi EVS
prostovoljki, ki večino časa pomagata v popoldanskem centru in s prostovoljno skupino MC
Udarnik. Prostovoljka iz Španije Gemma je v oktobru pripravila tudi razstavo Skozi oči
beguncev, ki je izjemno uspela (sodelovali smo tudi s Knjižnico Velenje). Razstava je tudi že
gostovala na primorskem in v Litiji. V letu 2016 smo tako pri nas gostili 4 EVS prostovoljce,
ki so bili najbolj dejavni v Središču mladih in otrok in na področju multimedije, tako, da so bili
mladi pri servisnih dejavnostih s strani EVS prostovoljcev deležni tudi medkulturne note,
komunicirali pa so v angleškem jeziku. EVS prostovoljci so na voljo mladim, ki jih EVS služba
v tujini zanima (deljenje izkušenj). V letu 2016 je EVS službo v Pesari, Italija, opravljal EVS
prostovoljec iz Velenja. V začetku leta 2016 smo bili v dogovorih s še eno kandidatko za EVS
službo, ki pa se je kasneje žal premislila. NPM 6.2.3 CILJ: Spodbujanje vključevanja v
mednarodno mladinsko delo in učnih mobilnosti v mladinskem delu ter njihova krepitev.
Evropski projekti: Uspešno smo sodelovali v projektu Be Youth, kjer so se različni udeleženci
udeležili 6 srečanj v različnih državah. Na srečanjih smo spoznavali različne oblike
organiziranosti mladinskega dela in organizacij. Z aktivnostmi nadaljujemo v okviru
nadgradnje projekta. Prav tako sta se dve naši delavki udeležili različnih usposabljanj za
izvajanje EVS službe (v Estoniji in Litvi). Decembra smo 7 mladih poslali na mladinsko
izmenjavo White Rose v Oldenburg, Nemčija. Mladi so se pogovarjali o strpnosti in miru,
pripravili pa so časopis in gledališko predstavo ter ulični nastop.

FESTIVAL MLADIH KULTUR KUNIGUNDA (podrobno na www.kunigunda.si)
Datum

NAZIV DOGODKA

7.8.

Predfestivalski koncert 19. festivala mladih kultur Kunigunda:
WOMBO ORCHESTRA (Fr)

19. 8.

Saudades (otvoritev razstave Nee Likar)

19. 8.

Raggalution, Sassja, Australian Apparel, 100tka&MeetJah

20. 8.

Diskusije

20. 8.

Konferenca o (ne) navadnem

20. 8.

Kunigundin turnir v inline hokeju

20. 8.

Skate contest

20. 8.

Kunigundina kolesa

20. 8.

Within Destruction, Deafness by Noise, Carnifliate, Pizda Materna

21. 8.

Konferenca o (ne) navadnem

21. 8.

Ustanovitev Avtonomne republike Kunigunda

21. 8.

Mejna črta (plesna predstava Plesnega studi N)

21. 8.

Landscapes (glasbeni večer)

22. 8.

QR kode: VR mesto (3D objekti mariborskega srednjeveškega mesta)

22. 8.

Robotanica (odprtje razstave)

22. 8.

Tevarbulerba, Feedback

23. 8.

Rožnati mozaik – gradnja pisanega igrala (delavnica za otroke)

23. 8.

Tik pred revolucijo: Kako sem postal terorist (gledališka predstava)

23. 8.

Werefox, Northern Revival

24. 8.

Robotanica (performans)

24. 8.

Ohmmm, kiai, Axé! (performans borilnih veščin)

24. 8.

Zeus!, Šlagvort na kraju

25. 8.

Naslov v nastajanju (Instalacija v prostoru Francisca Tomsicha)

25. 8.

Delavnica Capoeire (delavnica brazilske plesno borilne veščine)

25. 8.

1:48 (video razstava Anžeta Severja)

25. 8.

Brencl banda

26. 8.

Omare stare šare (interaktivna instalacija)

26. 8.

Dječaci, Matter, Kanđija in hip hop battle

27. 8.

Prezračimo omare (izmenjava sezonskih oblačil)

27. 8.

Omare stare šare (interaktivna instalacija)

27. 8.

Trig Law, Torul, The Giraffe Man

IZPELJANE AKCIJE UDARNIK MC VELENJE V LETU 2016
V letu 2016 so Udarniki MC Velenje na lokalni in državni ravni izvedli okoli 90 prostovoljskih
in humanitarnih akcij. Akcij se je udeležilo 68 prostovoljcev in prostovoljk (med 21. in 49.
letom starosti), skupno smo opravili 3317 ur prostovoljnega dela. Predvsem je bilo veliko akcij
fizičnega dela, druženja s starostniki pa tudi usmeritev v neke vrste socialnega dela na terenu
in vključevanje mladih z manj priložnostmi, obiskovali in animirali smo različne skupine
socialno ali družbeno izključenih ljudi, kot so brezdomne osebe, begunci, starostniki, prestopni
mladoletniki, stanovalke Varne hiše, otroci v bolnišnicah ... V juliju smo pomagali pri izvedbi
5 dnevnega poletnega otroškega tabora Indicamp MC Velenje
V letu 2016 smo s svojo pomočjo aktivno sodelovali z mnogimi organizacijami, javnimi zavodi
in društvi: Inštitut Integra, Dom za varstvo odraslih Velenje, Center starejših Zimzelen
Topolšica, Varna Hiša Velenje, CSD Velenje, Prevzgojni zavod Radeče, Zavod za prestajanje
mladoletniškega zapora Celje, Center Hiša (zavetišče za brezdomne osebe).
AKCIJE:
- Čiščenje in adaptacija stanovanja, 13.-14.1.2016
Starejšemu gospodu, invalidu z minimalnimi dohodki smo priskočili na pomoč pri čiščenju in
mini adaptaciji stanovanja. Zaradi zdravstvenih ovir gospod že dlje časa ne more skrbeti za
osnovna opravila,zato je v tem času tudi njegovo stanovanje postalo nebivanjsko. Z ekipo smo
v tokratni akciji stanovanje temeljito očistili in mu popravili nekaj tehničnih stvari (odtoke,vrata
...).
- Adaptacija društvenih prostorov, 20.1.2016
Na pomoč smo priskočili Srbskemu kulturnemu društvu Dr. Mladen Stojanovič iz Velenja, pri
adaptivnih delih pri renovaciji prostorov, ki jih bo društvo uporabljalo za svoje delovanje.
- Donacija hišnega računalnika, 20.1.2016
Doniran hišni računalnik je našel novi lastnici, deklici iz socialno šibkejše družine. Računalnik
so naši tehniki usposobili tako da ga bosta lahko gospodični še vrsto let uporabljali za šolske
potrebe.
-Pomoč pri sestavljanju otroške sobe, 21.1.2016
Za pomoč nas je poprosila mamica samohranilka z dvema šoloobveznima otrokoma. Družini,
ki je v težki materialni stiski, smo seveda nemudoma priskočili na pomoč pri postavitvi in
sestavljanju skromne otroške sobice.

-Inštrukcije otrokom iz socialno šibkejših družin 2016
Tudi v letu 2016 redno izvajamo brezplačne inštrukcije matematike in angleškega jezika
v prostorih Mladinskega centra Velenje na Efenkovi 61a.

-Beljenje stanovanja in manjša hišna popravila, 29.1.-31.1.2016
Družini z dvema osnovnošolskima otrokoma in v težji finančni situaciji, smo tokrat priskočili
na pomoč pri beljenju stanovanja, ki je resnično potrebovalo novo barvo. V tokratni akciji smo
jim tudi popravili odtoke in hišno elektro inštalacijo. Zdaj se bodo tudi oni doma boljše počutili.
-Obisk Doma za Varstvo odraslih Velenje, 12.2.2016
V tokratni akciji smo obiskali Dom za Varstvo odraslih Velenje. Z njihovimi varovanci smo
izvedli jogo za starejše, jih pogostili z domačim pecivom, skupaj pa smo tudi zapeli in zaplesali.
Bili so nas zelo veseli.
-Obisk Romskega naselje Pušča v Murski Soboti in glasbeni nastop, 13.2.2016
Pušča je največje slovensko romsko naselje, ki je nastalo pred več kot stoletjem, in je tudi eno
najbolje urejenih, z lastno krajevno skupnostjo. Zato velja za zgled urejanja romske
problematike v Sloveniji. Tudi mi smo jih obiskali in presenetili z animacijskim programom.
Našega obiska in glasbenega nastopa so bili veseli.
-Pomoč pri sestavljanju pohištva, 16.2.2016
Za pomoč nas je prosila mamica samohranilka z dvema hčerkama in minimalnimi prihodki.
Seveda smo se z veseljem odzvali in sestavili ter postavili dobljeno pohištvo za dnevno sobo.
-Beljenje stanovanja pri starejši upokojenki, 19.2.-21.2.2016
Na pomoč smo priskočili starejši upokojenki pri beljenju stanovanja in manjših elektro
popravilih.
-Obisk Doma za varstvo odraslih Velenje; Branje poezije in druženje s starejšimi občani,
22.2.2016
Obiskali smo Dom za varstvo odraslih Velenje in ob branju poezije ter prijetnim druženjem s
starejšimi stanovalci Doma preživeli čudovit popoldan. Izbrali smo pesniško zbirko Ivana
Minattija – Nekoga moraš imeti rad ter pesmarico ansambla Lojzeta Slaka, katere pesmi so
vzbudile največ spominov, čustev, pa tudi smeha.
- Spremstvo mladostnikov na grad Snežnik, 25.2.2016
Naše udarnice so se kot mentorice otrok pridružile izletu, ki ga je S.M.O. MC Velenje
organiziral za otroke in mladostnike iz Velenja v sklopu zimskih počitnic. Odpotovali so na
grad Snežnik na notranjskem, kjer so preživeli zabaven, a poučen dan.
-Inštrukcije otrok iz socialno ogroženih družin, 2016

Tudi v letu 2016 redno izvajamo brezplačne inštrukcije matematike, fizike in angleškega jezika
v prostorih MC Velenje na Efenkovi 6a.
- Pomoč pri sestavljanju pohištva, 4.3.2016
Še enkrat smo priskočili na pomoč mamici dveh otrok, samohranilki z minimalnimi prihodki.
Seveda smo z veseljem sestavili ter postavili še omaro za otroško sobico.
- Druženje s starejšimi občani, 4.3.2016
Tokrat smo se odpravili na obisk v Dom za varstvo odraslih Velenje, kjer smo z igranjem
družabnih iger popestrili popoldan stanovalkam in stanovalcem doma. Moramo pa priznati, da
so kar vešči v igranju šaha, kart in igre človek ne jezi se. Izidi so bili zelo tesni.
- Udarniški boj proti nasilju, 8.3.2016
Udarniki smo odločno proti kakršnikoli obliki nasilja. V smislu širšega osveščanja javnosti,
smo posneli kratek igrani film, ki smo ga posvetili vsem žrtvam nasilja, še posebej otrokom in
ženskam.
- Sodelovanje z društvom Beli obroč (društvo za pomoč žrtvam kaznivih dejanj),
10.3.2016
Društvu Beli obroč bomo priskočili na pomoč v osveščanju boja proti nasilju, deljenju
informacij o možnostih ki jih imajo žrtve takšnih kaznivih dejanj in organiziranju različnih
seminarjev. Tokrat smo se udeležili informativnega seminarja in začrtali smernice našega
sodelovanja.
-Pomoč Centru Hiša (zavetišču za brezdomne osebe Velenje) pri publikaciji internega
glasila, 10., 15. in 22.3.2016
Varovanci Centra Hiše so se odločili za izdajo lastne publikacije (mesečnika). Ker imamo tudi
mi kar nekaj izkušenj na tem področju, smo jim seveda z veseljem priskočili na pomoč.
-Pomoč pri Velikonočnem okraševanju Doma za varstvo odraslih Velenje, 10. in 11.3.2016
Naše Udarnice so tokrat priskočile na pomoč starejšim prebivalcem Doma za varstvo odraslih
Velenje pri izdelovanju velikonočnih okraskov. Naše pomoči so bili zelo veseli.
-Odstranjevanje živalim nevarnega strupa in polomljenega stekla, 29.3.2016
Ker je v zadnjem času narastlo število zastrupitev štirinožnih prijateljev zaradi nastavljenega
strupa po Velenju, smo se na pobudo meščanke odločili, da organiziramo čim več akcij, kjer
bomo ta strup odstranjevali. Tokrat smo se zbrali v Sončnem parku, kjer so strup predhodno
odstranili že delavci vrtnarskega podjetja, ki ta del ureja. Vseeno smo okolico očistili
polomljenega stekla in izvedeli za več takšnih lokacij.
-Sodelovanje na medgeneracijskem festivalu, 6. in 13.4.2016
Naše udarnice so z veseljem priskočile na pomoč Domu za varstvo odraslih Velenje pri
delavnici izdelovanja knjižnih kazalk, ki jih bodo v sklopu medgeneracijskega festivala njihovi
varovanci podarjali na samem festivalu na Titovem trgu.

- Čiščenje stanovanja in urejanje okolice hiše, 8.4.2016
Starejšemu gospodu, invalidu z minimalnimi dohodki, ki je gibalno oviran, smo priskočili na
pomoč pri čiščenju stanovanja in urejanju okolice. Naše pomoči je bil zelo vesel.
-Beljenje stanovanja, 8. in 9.4.2016
Tokrat smo priskočili na pomoč mlajši družini z minimalnimi prihodki pri beljenju stanovanja.
Z našim delom so bili zelo zadovoljni.
- Pomoč pri selitvi mlade mamice samohranilke, 11.4.2016
Za pomoč pri selitvi nas je prosila mlada mamica samohranilka, ki si zaradi prenizkih dohodkov
ne more privoščiti plačila takšnega podviga. Seveda smo ji z veseljem pomagali.
-Čiščenje Stare pekarne, 14.4.2016
Tudi mi smo se udeležili skupinske akcije, pri kateri smo pomagali počistiti Staro Pekarno,
domovanju nekaterih kulturno-umetniških društev in kulturnih dogodkov v Velenju. Nabralo
se je kar nekaj odvečnih stvari.
-Spomladanska očiščevalna akcija, 15.4.2016
Skupaj s pridno ekipo iz Centra Hiša (zavetišče za brezdomne osebe) smo očistili 3 rajone, v
sklopu akcije Očistimo Velenje, pod okriljem Mestne občine Velenje (naš je bil predel pod
starim premogovnikom, med Velenjskim jezerom in reko Pako). Pobrali smo kar veliko
odpadkov, hkrati pa preživeli čudovit dan z uporabniki in delavci Centra hiše.
-Pomoč pri selitvi pohištva, 18.4.2016
Tokrat smo se odzvali klicu na pomoč mamici samohranilki z nizkimi dohodki, ki je
potrebovala par pridnih rok pri selitvi pohištva.
-Obisk Centra starejših Zimzelen in animacija stanovalcev, 21.4.2016
Obiskali smo starejše prebivalce Centra Zimzelen v Topolšici. Z dobrim domačim pecivom,
afriškim bobnanjem in akustičnim nastopom smo jim popestrili dan. Našega obiska so bili zelo
veseli. Vsekakor jih še obiščemo, saj so kljub starosti zelo prijazni ljudje.
-Pomoč pri izdelavi pohištva in pripravi terase, 22.4.2016
Prijaznim starostnikom iz DVO Velenje (Dom za varstvo odraslih) smo tokrat priskočili na
pomoč pri izdelavi zunanjega pohištva iz palet in pa pri pripravi terase za sončne popoldneve.
Pri njih smo kot zmeraj preživeli čudovit dan.
-Pomoč pri urejanju okolice domovanja, 23.4.2016
Prijetni družini iz Velenja smo priskočili na pomoč pri urejanju okolice domovanja in
spravljanju odvečnega lesa. Tudi oni so nas lepo sprejeli, tako da nam je delo bilo v užitek.
-Selitev mlade družine, 26.4.2016
Mamica samohranilka z minimalnimi dohodki nas je prosila za pomoč pri selitvi. Seveda smo
tej družinici z veseljem priskočili na pomoč s selitvijo v drugo stanovanje.

-Pomoč pri sanaciji požara, 29.4.2016
Starejšemu paru, ki je v nedavnem požaru izgubil večino svojega premoženja, smo priskočili
na pomoč pri prvi sanaciji stanovanja in selitvi stvari, ki so v požaru ostale cele.
-Selitev mamice samohranilke s tremi otroci, 1. in 2.5.2016
Za pomoč pri selitvi v novo stanovanje nas je prosila nezaposlena mamica samohranilka s tremi
otroci. Prvomajske praznike je ekipa nesebično preživela udarniško, družina pa je seveda
preseljena kljub obilici slabega vremena.
-V BESEDI JE (PO)MOČ, 9.5. 2016
Z ekipo smo tokrat obiskali varovance/ke Prevzgojnega doma Radeče. Z nami se je na obisk
podal tudi hip hop artist Mrigo, ki je s svojim zgledom in nastopom pokazal mladim, da lahko
svojo energijo usmerijo tudi v ustvarjanje glasbe. Pod vodstvom Zahota in s sodelovanjem
celotne ekipe, pa smo izpeljali tudi zanimive delavnice ulične poezije in ustvarjanja hip hop
glasbe. Z mladostniki smo preživeli zabaven a hkrati poučen popoldan, pod budnimi očmi
prijaznih pravosodnih policistov. Vsekakor bomo sodelovanje z njimi nadaljevali, saj so kljub
svojim trenutnim življenjskim situacijam izjemno dobrosrčni mladostniki.
-Pomoč pri selitvi, 11. in 12.5.2016
Starejšemu gospodu z minimalnimi prihodki smo pomagali pri selitvi v novo stanovanje. Niti
slabo vreme nas ni ustavilo.
-V besedi je (po)moč 18.5.2016
Naš tokratni obisk Prevzgojnega doma Radeče smo razdelili na 2 sklopa;
-projekt v BESEDI JE (PO)MOČ, kjer z delavnicami ulične poezije in ustvarjanjem hip-hop
glasbe "kalimo in utrjujemo" mladostnike z tovrstnim potencialom, da nadgradijo svoj talent in
usmerijo svojo energijo v glasbeno kreativnost (prvi nastop bo na Dnevu odprtih vrat
Prevzgojnega doma Radeče) s častnim gostom Mrigom in fenomenalno ekipo pod vodstvom
Zahota.
- ekipi in varovancem doma smo pomagali pri obdelavi vrtičkov in sajenju domače zelenjave
Prekrasen dan smo preživeli v čudoviti družbi, nekaj malega pa tudi pripomogli pri koraku v
lepši jutri...
-Meditativna joga z varno hišo, 21.5.2016
V prostore Mladinskega centra Velenje smo povabili v goste varovanke Varne hiše.
V prijetnem ambientu smo izvedli meditativno jogo z varovankami Varne hiše in nabrali
energijo za prihodnje dni.
-Igranje tombole s stanovalci DVO Velenje-Doma za varstvo odraslih, 31.5.2016
Pri našem tokratnem obisku DVO-a Velenje (Doma za varstvo odraslih) smo sodelovali pri
igranju tombole s stanovalci. Seveda smeha in dobre volje ni manjkalo, imeli pa smo tudi nekaj
sreče in zadeli nekaj nagrad.
- Pomoč pri sestavljanju pohištva, 1.6.2016
Starejši gospe z nizkimi dohodki smo priskočili na pomoč pri sestavljanju pohištva. Gospa se
je iz Varne hiše preselila na novo lokacijo, tako da ji je naša pomoč zelo koristila.
-Pomoč pri praznjenju stanovanja, 2.6.2016

Za pomoč nas je prosila starejša upokojenka z minimalnimi dohodki in zdravstvenimi težavami.
Naša ekipa je z veseljem pomagala pri praznjenju stanovanja in odvozu odvečnih stvari na
smetišče.
-Brezplačen tečaj taekwondo-a za otroke in mladostnike, 2.6.2016
V S.M.O. MC Velenje (Efenkova 61a) izvajamo tudi brezplačen tečaj taekwondo-a za otroke
in mladostnike pod strokovnim mentorstvom evropskega prvaka v taekwon-dou. Na prvem
treningu je bilo zelo zanimivo, tečaj bomo izvajali skozi celo poletje.
- Obisk Prevzgojnega doma Radeče-Dan odprtih vrat, 2.6.2016
Varovancem/kam Prevzgojnega doma Radeče smo priskočili na pomoč pri izvedbi glasbenega
nastopa na Dnevu odprtih vrat. Projekt v BESEDI JE (PO)MOČ je že obrodil prve sadove, saj
so se s svojim prvim nastopom izredno izkazali in pokazali, da se z delom daleč pride. Srčne
mladostnike/ce bomo seveda še obiskali z vpodbudnimi projekti.

- Jutranji sprehod s starejšimi občani ( s stanovalci DVO Velenje), 6. in 7.6.2016
S starejšimi stanovalci DVO Velenje, ki sami zaradi zdravstvenih razlogov ne zmorejo
sprehodov in prijaznimi negovalkami DVO Velenje (dom za varstvo odraslih) smo se odpravili
na osvežilni jutranji sprehod. Naše družbe so bili veseli, po končanem sprehodu pa smo se tudi
okrepčali s sladoledom.
-Obisk Zapora v Celju in hip-hop nastop skupine 3320, 8.6.2016
Tokrat smo obiskali varovance Zavoda za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora
Celje. Nastopajoča hip-hop zasedba 3320 in tehnična ekipa je popestrila popoldan tamkajšnjim
varovancem, marsikoga pa smo tudi motivirali k razmišljanju do sprememb na boljšo osebno
pot kot dosedanjo.
-Pomoč Zvezi prijateljev mladine Velenje, 9.6.2016
Na pomoč smo priskočili Zvezi prijateljev mladine Velenje. V njihovih prostorih se je
nakopičilo kar nekaj odvečnih stvari, ki smo jih skupaj z njimi "dostavili" na smetišče.
-Obisk in animacija mladih "bolnikov" v bolnišnici Slovenj Gradec, 13.6.2016
Tokrat smo obiskali bolnišnico Slovenj Gradec, oddelek za pediatrijo. Mlade paciente, ki se v
teh dneh nahajajo v tamkajšnjih bolniških sobah, smo presenetili z glasbeno-animacijskim
programom in delavnicami bobnanja. Zelo smo jih razveselili in jim popestrili njihov dan.
Vsem želimo čimprejšnje okrevanje.
-Pomoč pri postavitvi Promenade okusov, 16.6.2016
Pridni ekipi MC Velenje smo pomagali pri postavitvi "ambienta" za prireditev Promenada
Okusov, ki jo je gostila Mestna občina Velenje v mestnem središču.
-Sproščujoča meditacija z varovankami Varne hiše Velenje, 17.6.2016
Z varovankami Varne hiše Velenje smo v prijetnem ambientu prostorov MC Velenje izvedli
sproščujočo meditacijo in jogo. Dan smo pričeli v prijateljskem vzdušju, gospem pa "podarili"
pozitivno energijo za prihajajoče dni.
-Brezplačne inštrukcije iz matematike, junij 2016

Mladostniku iz socialno šibkejše družine smo priskočili na pomoč pri inštrukcijah matematike.
Da bo popravil ocene in poletje preživel brezskrbno, bo poskrbel naš "preizkušeni" inštruktor.
-Popoldanski sprehod s starejšimi občani ( DVO Velenje), 21.6.2016
S starejšimi stanovalci DVO Velenje, ki sami zaradi zdravstvenih razlogov ne zmorejo
sprehodov in prijaznimi negovalkami DVO Velenje (dom za varstvo odraslih) smo se odpravili
na osvežilni popoldanski sprehod v Sončni park. Naše družbe so bili veseli, po končanem
sprehodu pa smo se tudi okrepčali s sladoledom.
-Pomoč pri praznjenju podstrešja, 23.6.2016
Mamici samohranilki z minimalnimi dohodki smo priskočili na pomoč pri praznjenju
podstrešja in odstranitvi težjih kosov odvečnega pohištva, ki se je skozi leta nabralo. "Kramo"
smo zmetali v kontejnerje, ki so jih ravno na ta dan postavili pred stanovanjski blok.
-Pomoč pri urejanju Letnega kina ob Škalskemu jezeru, 23.6.2016
Na pomoč smo priskočili ekipi MC Velenje pri košnji trave in urejanju Letnega kina ob
Škalskem jezeru pred poletnim dogajanjem na tej lokaciji, ki bo letos zelo pestro.
-Čiščenje stanovanja pri starejšemu gospodu, 23.6.2016
Naše pridne Udarnice so priskočile na pomoč starejšemu gospodu, invalidu z zdravstvenimi
težavami in minimalnimi prihodki. Gospod je bil izjemno vesel njihove pomoči pri čiščenju
stanovanja, še bolj pa njihovih nasmejanih obrazov in njihove prijetne družbe.
-Košnja trave, 29.6.2016
Starejši gospe, upokojenki z minimalnimi prihodki smo z veseljem priskočili na pomoč pri
košnji trave okoli njenega domovanja. Teren je bil zahteven ampak v volji je moč
-Pomoč pri izvedbi poletnega otroškega tabora Indicamp MC Velenje, 4.7.-8.7.2016
Letos smo priskočili na pomoč pri izvedbi otroško-počitniškega tabora Indikamp, ki ga je
organiziral MC Velenje. Za okoli 70 osnovnošolskih otrok smo organizirali sklope raznovrstnih
aktivnosti, ki so trajale cel teden. Naše udarnice in udarniki so sodelovali kot mentorji
aktivnosti, animatorji otrok, pomagali pri tehnični izvedbi in varovanju tabora, ki je uspel več
kot odlično.
-Jutranji sprehod s starejšimi občani iz DVO Velenje, 15.7.2016
S starejšimi stanovalci DVO (Dom za varstvo odraslih) Velenje, ki sami zaradi zdravstvenih
razlogov ne zmorejo sprehodov, prijaznimi negovalkami DVO Velenje (dom za varstvo
odraslih) in dijaki smo se odpravili na osvežilni jutranji sprehod.
-Obisk varovancev Prevzgojnega doma Radeče, 21.7.2016
Naš tokratni obisk Prevzgojnega doma Radeče smo razdelili na 3 sklope;
-druženje, pogovori in športne aktivnosti z varovanci Prevzgojnega doma
- projekt v BESEDI JE (PO)MOČ, kjer z delavnicami ulične poezije in ustvarjanjem hip-hop
glasbe "kalimo in utrjujemo" mladostnike z tovrstnim potencialom, da nadgradijo svoj talent in
usmerijo svojo energijo v glasbeno kreativnost pod vodstvom Zahota.

-usposabljanje varovancev za delo z zvočno opremo (zvočniki, mešalna miza...). Prekrasen dan
smo preživeli v dobri družbi, nekaj malega pa tudi pripomogli pri koraku v lepši jutri.
-Jutranji sprehod s starejšimi občani iz DVO Velenje, 22.7.2016
S starejšimi stanovalci DVO Velenje, ki sami zaradi zdravstvenih razlogov ne zmorejo
sprehodov, prijaznimi negovalkami DVO Velenje (dom za varstvo odraslih) in dijaki smo se
odpravili na osvežilni jutranji sprehod. Tokrat sta se nam pridružili še EVS prostovoljki iz
Španije in Portugalske, Gemma in Ana.
-Pomoč društvu COGO pri tehničnem delu dogodka electronic Fortress, 29.7.2016
Društvo COGO je na Velenjskem gradu znova izpeljalo fenomenalen glasbeno-kulturni projekt
elektronske glasbe Electronic Fortress, ki je uspel več kot odlično. Pri postavljanju koncertnega
prizorišča in tehničnem delu so na pomoč priskočili tudi naši fantje.

-Pomoč pri sanaciji/urejanju okolice domovanja, 30.7.2016
Gospe z zdravstvenimi težavami smo priskočili na pomoč pri urejanju okolice domovanja. V
okolici Velenja smo pomagali pri "kopičenju" odvečnega vejevja, izkopavanju odtočnih žlebov
in mini sanaciji okolice domovanja, ki jo je prizadejalo neurje.
-Pomoč Centru Hiša pri publikaciji internega glasila, 2.8.2016
Uporabniki Centra Hiše (Zavetišče za brezdomne osebe Velenje) mesečno izdajajo lastno
publikacijo- interni glasnik. Na pomoč pri sestavljanju in oblikovanju glasila jim z veseljem
priskoči tudi naša udarnica.
-Obisk varovancev Prevzgojnega doma Radeče, 2.8.2016
Naš tokratni obisk Prevzgojnega doma Radeče smo razdelili na 2 sklopa;
- projekt v BESEDI JE (PO)MOČ, kjer z delavnicami ulične poezije in ustvarjanjem hip-hop
glasbe "kalimo in utrjujemo" mladostnike z tovrstnim potencialom, da nadgradijo svoj talent in
usmerijo svojo energijo v glasbeno kreativnost.
- usposabljanje varovancev za samostojno delo z zvočno opremo (zvočniki, mešalna miza...).
-Obisk Varne hiše in animacija tamkajšnjih varovank, 2.8.2016
Tokrat smo obiskali Varno hišo Velenje in z njihovimi varovankami, ženskami v življenjskih
stiskah preživeli čudovit popoldan. Naše udarnice in EVS prostovoljki so za njih pripravile
animacijski program, ob katerem so gospe zelo uživale.
-Pomoč pri selitvi mamice samohranilke, 14.8.2016
Mamici samohranilki v težji življenjski situaciji smo z veseljem priskočili na pomoč pri selitvi
na novo lokacijo. Naši fantje so mladi družini seveda pomagali tudi pri adaptaciji in
elektroinštalaciji novih bivalnih prostorov
-Pomoč pri izvedbi festivala Kunigunda, 17.8.- 29.8.2016
Tudi naši fantje in dekleta so pomagali pri letošnji izvedbi Kunigunde, najboljšega festivala v
mestu. Pomagali smo pri tehnični izvedbi festivala in pa kuhinjskih pripravah za ekipo.

-Pomoč pri reorganizaciji študentskih sob, 19.9.2016
Na pomoč smo priskočili v Študentski dom Velenje, kjer se že pridno pripravljajo na prihod
novih/starih študentov. Pomagali smo pri reorganizaciji študentskih sob in selitvi pohištva.
-Sprehod in druženje s starejšimi stanovalci DVO Velenje, 7.10.2016
Danes smo obiskali starejše stanovalce DVO Velenje (Dom za varstvo odraslih). Skupaj smo
se odpravili na krajši sprehod, EVS prostovoljki pa sta jim podarili tudi razglednice z lepimi
željami, ki so jih izdelali otroci na ustvarjalnih delavnicah v MC Velenje.
-Obisk Varne Hiše Velenje, 10.10.2016
Naša dekleta so tokrat obiskale varovanke Varne Hiše Velenje. Z njimi so preživele prijeten in
družaben popoldan. Njihova družba in animacijski program sta jim vsekakor bila prijetno
razvedrilo in razbremenitev od vsakdanjih skrbi.

-Svetovni dan brezdomstva, 10.10.2016
Ob svetovnem dnevu brezdomstva smo obiskali Center hišo (zavetišče za brezdomne osebe
Velenje), ki je na ta dan pripravila dan odprtih vrat s predstavitvijo Listine temeljnih pravic
brezdomnih in s tem opozorila na vse večji problem brezdomstva, tudi v Sloveniji. Delavci in
uporabniki Centra Hiše so nam pripravili pester dan in predstavitev njihovega delovanja , dobili
pa smo vpogled tudi v njihov vsakdan. Podporo smo jim izkazali tudi s podpisom Listine.
-Pomoč pri prenovi gozdne učne poti Debrca-Konovo, 15.10.2016
Tokrat smo se odzvali na pomoč dekletom iz Mladinskega odbora turistične zveze Velenje pri
prenavljanju gozdne učne poti na relaciji Debrca-Konovo. Na akciji smo odstranili dotrajane
"učne" table, ki se bodo v naslednji akciji nadomestile z novimi.
-Sprehod s starejšimi stanovalci DVO-a Velenje, 18.10.2016
Tokrat smo se pridružili starejšim stanovalcem in uslužbencem Doma za varstvo odraslih
Velenje na prijetnem sprehodu do Mestne občine Velenje, v sklopu svetovnega dneva hoje
(15.10). Tam nas je prijazno sprejel in nagovoril župan MOV, gospod Bojan Kontič , pripravili
pa so nam tudi popoldansko pogostitev. Ob koncu druženja pa so nam v DVO podelili tudi
medalje za sodelovanje ob Mednarodnem dnevu hoje.
-Obisk Varne hiše Velenje in meditativna joga, 24.10.2016
Naše udarnice so tokrat obiskale varovanke Varne hiše. Pod strokovnim mentorstvom so z njimi
izvedle sproščujočo meditativno jogo, ki jim bo pomagala pri premagovanju vsakdanjih ovir.
-Pomoč pri selitvi in montaži pohištva, 5.11.2016
Tokrat smo z veseljem na pomoč priskočili mladi mamici samohranilki z minimalnimi prihodki.
V okolici Velenja smo ji pomagali pri selitvi in montaži pohištva v novem domovanju.
-Pomoč pri selitvi pohištva, 16.11.2016
Za pomoč pri selitvi pohištva nas je prosila mlajša mamica 2 otrok,samohranilka z minimalnimi
prihodki. Seveda smo ji z velikim veseljem priskočili na pomoč.
-Obisk Prevzgojnega doma Radeče in animacija varovancev, 16.11.2016

Naš tokratni obisk Prevzgojnega doma Radeče smo razdelili na 3 sklope;- animacija in aktivno
preživljanje prostega časa z "mladoletnimi prestopniki"- projekt v BESEDI JE (PO)MOČ, kjer
z delavnicami ulične poezije in ustvarjanjem hip-hop glasbe "kalimo in utrjujemo" mladostnike
z tovrstnim potencialom, da nadgradijo svoj talent in usmerijo svojo energijo v glasbeno
kreativnost- delavnice foto/video produkcije
-Obisk Centra hiše (zavetišče za brezdomne osebe), 17.11.2016
Naša Udarnica je tokrat obiskala Center hišo (zavetišče za brezdomne osebe) in priskočila na
pomoč pri oblikovanju internega glasila. Urednik glasila je z njo kakor zmeraj zelo zadovoljen.

-Obisk DVO Velenje in pomoč pri izdelovanju okraskov, 17.11.2016
Danes smo obiskali Dom za varstvo odraslih Velenje in jim pomagali pri izdelovanju okraskov
za prihajajočo prireditev od 40. obletnici DVO-ja, ki bo prihodnji teden. Tudi mi smo se naučili
kar nekaj novih tehnik.
-Priprava in transport lesa za kurjavo, 18. in 19.11.2016
Družini v slabši socialni situaciji in zdravstvenimi težavami obeh staršev smo priskočili na
pomoč pri transportu in pripravi lesa za kurjavo za prihajajoče zimske dneve. Les je
velikodušno podarila Mestna občina Velenje.
-Obisk DVO Velenje in pomoč pri novoletnem okraševanju doma, 29. in 30.11.2016
Danes smo obiskali Dom za varstvo odraslih in že v prazničnem duhu pomagali pri izdelavi
novoletnih okraskov in okraševanju prostorov. Stanovalci Doma bodo tako december preživeli
v še bolj prazničnem vzdušju.
-Pomoč pri postavljanju novoletnega darilnega bazarja, 2.12.2016
Tokrat smo priskočili na pomoč Medobčinski zvezi prijateljev mladine Velenje pri postavljanju
novoletnega darilnega bazarja v Centru Nova.
-Obisk Prevzgojnega doma Radeče in animacija varovancev, 7.12.2016
Naš tokratni obisk Prevzgojnega doma Radeče smo razdelili na 2 sklopa;
-delavnice žonglerskih in akrobatskih "vragolij",
- projekt v BESEDI JE (PO)MOČ, kjer z delavnicami ulične poezije in ustvarjanjem hip-hop
glasbe "kalimo in utrjujemo" mladostnike z tovrstnim potencialom, da nadgradijo svoj talent in
usmerijo svojo energijo v glasbeno kreativnost.
-Kuharske delavnice v Središču mladih in otrok MC Velenje, 2016
Naše udarnice z veseljem priskočijo na pomoč tudi pri kuharskih delavnicah, ki jih vsako sredo
za otroke in mladostnike organizira S.M.O. MC Velenje.
-Zavijanje daril za otroke iz socialno šibkih družin v Centru Hiša, december 2016
V prazničnem vzdušju smo se pridružili Centru Hiša (zavetišče za brezdomne osebe Velenje)
pri pripravi in zavijanju daril, ki bodo na praznični zabavi v SMO MC Velenje razveselila kar
nekaj otrok in jim polepšala božične praznike.

-Beljenje v DVO (Dom za varstvo odraslih Velenje), december 2016
Naši mojstri so z veseljem priskočili na pomoč v Domu za varstvu odraslih Velenje tudi pri
beljenju sten. Tamkajšnji stanovalci se bodo v "prenovljenih" prostorih počutili še boljše.
-Pomoč pri selitvi bodoči mamici samohranilki, 22.12.2016
Na pomoč smo priskočili mlajši nosečnici, bodoči mamici v težji socialni situaciji. Preselili smo
jo na novo lokacijo.

