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1.

UVOD

MLADI, NAŠA PROFESIONALNA IN STROKOVNA SKRB.
Javni zavod Mladinski center Velenje, kultura in izobraževanje zagotavlja notranjo
organizacijsko strukturno shemo v obliki organizacije in družbene organiziranosti, ki se ob
infrastrukturni in kadrovski podpori mladinskih organizacij in državnih inštitucij na lokalnem,
regionalnem in nacionalnem nivoju, manifestira v obliki lokalnega oz. regionalnega
mladinskega prostora. Tako se ob demokratičnem sodelovanje mladinskih organizacij,
strokovnjakov, partnerjev, zaposlenih, mentorjev, prostovoljcev, uporabnikov in obiskovalcev
ustvarja homogen organom organizacij, v komplementarnosti družbe in institucij, kot
kulturno‐ sociološkega, socialno‐preventivno‐družbenega prostora in življenjskega okolja
mladih.
Dokument Program dela javnega zavoda Mladinski center Velenje za leto 2010 zajema ključna
dogajanja, podatke in predstavitve na področju delovanja zavoda v tem letu.
Namen dokumenta je strnjen prikaz stanj na področjih vsebin dela zavoda.
Cilj dokumenta je informiranje javnosti, še posebej članov Sveta zavoda Mladinski center
Velenje, in služi kot podlaga pri sprejemanju letnega programa dela in je na programski ravni
odločanje v programskem svetu zavoda MC Velenje.
Program dela zavoda je temeljni letni dokument dela zavoda Mladinski center Velenje in
predstavlja osnovo za kvalitetno, učinkovito in racionalno delo.
1.1.1 IZHODIŠČA
V tem delu so v dokumentu predstavljena ključna dejstva, ki opredeljujejo delovanje in vsebine
zavoda tako v daljšem kot tekočem obdobju.
1.1.2 STRUKTURA PROGRAMOV IN NAČELA
Mladinski center Velenje izvaja različne programe, katerih namen je v večini enak, to je
vključevanje mladih na vseh področjih aktivne participacije v življenju. Dejavnosti znotraj njih se
razlikujejo po vsebinah, nameni pa so večinoma isti.
Načelo odprtosti programov
Mladinski center Velenje deluje na načelu odprtosti programov. Programi so odprti za javnost.
Mladinski center Velenje je odprt za sprejemanje pobud posameznikov ali interesnih skupin in
jim pomaga pri njihovi poti do uresničitve. Pomoči so lahko različnih oblik ‐ informacijska,
tehnična in finančna. To načelo se zagotavlja s pomočjo javnih povabil k sodelovanju in objav o
možnostih preko različnih medijev.
Načelo javnosti dela
Javnost ima pravico vedeti kaj, kako in na kakšen način Mladinski center Velenje deluje. Zato ima
Mladinski center Velenje dogovorjen način glede izpolnjevanja načela javnosti dela. Pristojnosti
so deljene med direktorja zavoda, predsednika Sveta zavoda ter med vodje programov.
Pristojnosti glede obveščanja javnosti so skladne s prevzetimi dolžnostmi.
Načelo javnosti dela bo Mladinski center Velenje uresničeval z objavami programov in poročil o
opravljenem delu na svojih spletnih straneh.
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Načelo strokovnosti
Prizadevanja vodstva zavoda so usmerjena k strokovnemu delu, prav tako morajo k strokovnosti
in izpopolnjevanju stremeti zaposleni in nosilci projektov. Zaposleni v zavodu morajo imeti v svoji
pogodbi o zaposlitvi vključen poklicni načrt, ki vsebuje tudi načrt izobraževanj.
Vodenje
Programi, projekti, cikli in dogodki imajo vodje. Vodjo s sklepom imenuje direktor.
Opredelitev termina vodja: vodja, ki je imenovan za določeno nalogo, je odgovoren za pripravo
projekta, izvedbo postopka vrednotenja in seveda realizacijo. Pri delu si pomaga s sredstvi, ki jih
ima zavod na voljo za projekt, glede na naravo zadeve pa k delu pritegne ostale zaposlene v
zavodu, ki lahko rešijo posamezen problem ali določen del naloge. Če je potrebno vodja aktivira
zunanje vire. Pri tem upošteva naravo in vsebino dela ter sprejeti načrt oz. sprejeti program dela
zavoda.
Vodje se pri delu vključujejo v koordinacijo dela zavoda. Tako lažje vodijo svoje naloge, saj
pravočasno ugotavljajo razpoložljivost virov – opreme, kadrov, finančnih sredstev. Vodja na
programskih sestankih redno poroča o stanju na svojem projektu, o ugotovitvah, zapletih in
rešitvah oz. posebnostih.
Zaščita avtorstva
Ker je vsak projekt v svojem bistvu unikat, vodja skrbi za ustrezne evidence in oznake avtorstev
posameznega dela projekta. Vsakemu pripade priznanje moralnega dela avtorskih pravic
izključno le za tisti del, katerega avtor je sam. Avtorstvo mora biti materialno izkazano – s
pomočjo pisnega ali slikovnega ali avdio gradiva. Lastnik drugih avtorskih pravic je producent
dogodka – v našem primeru Mladinski center Velenje.
Načelo projektnega dela po enotni metodi
Mladinski center Velenje vodi svoje aktivnosti po določenem, standardiziranem zaporedju. K
temu usmerja tudi svoje številne zunanje sodelavce in partnerje. Enotna metodologija je
smiselna in obvezna zaradi spremljanja kakovosti, izvirnost pa je vključena v stil izvedbe, ki je
seveda unikaten in prepuščen posameznim vodjem.
1. analiza stanja
2. potrebe
3. namen
4. cilji
5. program
6. izvedba
7. vrednotenje
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Finančna narava programov
Del vsebin znotraj sklopov je pridobitne narave oz. se zaračunava storitev.
Del vsebin ima del lastnih prihodkov, zato se vodi lasten finančni načrt – ti programi so spremljani
posebej.
Kakovost
Projekti in dogodki morajo biti sestavljeni na način, ki polno izkorišča sposobnosti ljudi in njihovih
znanj ter tehnične in tehnološke zmogljivosti zavoda.
Teritorialna narava programov
Posamezni programi se členijo glede teritorialne ravni izvajanja ‐ izvaja se v lokalnem,
regionalnem, nacionalnem oziroma mednarodnem prostoru.
Načela dela z mladimi in kodeks zaposlenih v javnem sektorju
Zaposleni v Mladinskem centru Velenje se v okviru spoštovanja splošnih etičnih norm k le‐tem
dodatno zavežejo s pristopom in podpisom dokumentov načela pri delu z mladimi in kodeksa
zaposlenih v javnem sektorju.
Nastajanje programa in struktura
V programskem delu je javni zavod Mladinski center Velenje razvil že številne projekte, od
katerih se nekateri pojavljajo že skoraj kot univerzalni, primerni vsem generacijam in skupinam
mladih. Vsi niso takšni, zato je narava dela v zavodu ta, ki mora zagotavljati odprtost novim
vsebinam in nosilcem. Ta je zajeta v načelu odprtosti programa in načelu javnosti dela, izvajana
pa skozi informativno dejavnost zavoda in njegove info točke.
Izvedene aktivnosti v pripravljalnem obdobju:
1. Portorož, oktober 2009 ‐ programski vikend Mladinskega centra Velenje (1.del),
2. Velenje, januar 2010 – javna objava povabila k programskem sodelovanju v letu 2010.
3. Velenje, januar 2010 – programski sestanek MC Velenje (2.del).
Aktivnosti so bile izvedene na različne načine: z javnim povabilom k sodelovanju, ki je bilo
objavljeno v javnih medijih, z izvedbo brainstorminga v Portorožu, kjer je potekalo skupinsko delo
ter finalizacijo v Velenju ob rednih in posebnih sestankih tekom leta.
Ključni dejavniki za odločanje ali se program izvaja ali ne so:
1. vsebine (ugotovljeno stanje, potrebe, jasen namen, sposobnost določitve ciljev),
2. ciljna javnost,
3. uporabniki,
4. usposobljenost nosilcev,
5. materialna sredstva.
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Projekti s poudarjenim pomenom
Projekti, ki bodo v letu 2010 imeli status posebnega pomena so:
1. aktivno delo na izgradnji nove mladinske infrastrukture (dnevni center in prenočišča –
mladinska prenočišča oz. hostel),
2. nadaljnji razvoj programa Kunigunda ‐ regionalni multimedijski center v dvigu
multimedijske kulture na najvišjo raven,
3. razvoj programov, ki bodo dvigali ugled Mladinskega centra Velenje med vsemi
generacijami.
Projekti v partnerstvih
Nekateri programi bodo izvajani v partnerstvu, to lahko pomeni, da bo Mladinski center Velenje
pristopal kot izvajalec samo določenega dela programa. V teh primerih je zavod ponavadi
povabljen k sodelovanju. Odločitev, ali se k takšnim projektom odzovemo ali ne, bo v letu 2010
posebej obravnavana na programskih sestankih zavoda. Dejstvo je, da je povabil k sodelovanju
vedno več, zasedenost z lastnimi produkcijami pa je relativno zelo visoka. Izhodiščni pogoj za
pristop k partnerstvu bo v letu 2010 visoka programska sorodnost na ravni skupnih ugotovljenih
potreb in ugotovljenega skupnega namena. Če ti dve ravni na strani mladinskega centra ne bosta
prepoznani, potem pristop k partnerstvu ne bo upravičen. Projekti so finacirani s strani
področnih Ministrstev.

Ministrstvo za šolstvo in šport.

Javni zavod Mladinski center Velenje, kultura in izobraževanje, se kot protagonist razvoja
mladinskega dela v Velenju, skupaj z Mladinskim svetom Velenje in Šolskim centrom Velenje
aktivno vključuje v operacije, ki se izvajajo v okviru Operativnega programa razvoja človeških
virov za obdobje 2007‐2013, Evropskega socialnega sklada (OP ESS) in so v skladu z prioritetami
razvoja človeških virov in vseživljenjskega učenja, z prednostno usmeritvijo: »Izboljšanje
kakovosti in učinkovitosti sistema izobraževanja in usposabljanja«.
Po priporočilih EU konvencij, tovrstni projekti in modeli povezovanja postavljajo temelje dela z
mladimi v regionalnem okolju, saj so vsebine in programi prilagojeni za potrebe specifičnega
regionalno‐ lokalnega okolja, so namenjeni celovitejši strokovni in skupnostni obravnavi mladih,
potencirajo razvoj družbe kot celote, kar bo pripomoglo k višanju socialnega kapitala mladih.
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Skupna vrednost sredstev, ki so jih velenjske organizacije pridobile iz strani OP ESS za obdobje
2009‐2012, znašajo cca. 60.000,00 EUR in bodo namenjena predvsem strokovnjakom na
področju mladinskega dela in mladinskim delavcem, za razvoj ustreznih modelov socialnih,
državljanskih in kulturnih kompetenc, ki v skladu s filantriopskimi načeli bivanja mladega človeka,
temeljijo na medgeneracijskem povezovanja in prenosa praktičnih znanj na mlade, prostovoljce
in mentorje, z razvojem neformalnih in formalnih znanj, ki bodo sistemsko uvedena v kurikulume
osnovnih in srednjih šol in bodo dopolnjevala nabor praktičnih znanj na fakultetah.
DIMENZIJE PROJEKTA.

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

Mladinski svet Velenje, Mladinsnki center Velenje s Šolskim centrom Velenje je partner
projektom mreže za Razvoj raziskovalne kulture mladih, Evropskega kulturnega
tehnološkega centra Maribor v projektu »Sm'ris«.
Mladinski svet Velenje dodatno sodeluje tudi v mreži Vzpostavljanje in razvoj lokalnih
mladinskih politik, Mladinskega sveta Ajdovšcina, v projektu »Mladi odpiramo
prostor«.
Model širom države združuje 79 konzorcijskih partnerjev ‐ mladinskih centrov, mladinskih organizacij in
ostalih nevladnih organizacij, med temi tudi Slovenska znanstvena fundacija ter Institut Jožefa Stefana in
177 zunanjih partnerjev: občin, srednjih šol, osnovnih šol in organizacij; Centrov za socialno delo, Univerzi
v Ljubljani in Mariboru, Skupnost občin Slovenije, Zavoda RS za zaposlovanje, British Councila, Društva
Amnesty International, Informacijskega urad Sveta Evrope v RS in 15 gospodarskih podjetij.
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Ministrstvo za zdravje
Projekt "Club Health" ‐ varnejša in bolj zdrava zabava mladih združuje 20 pridruženih in 15
sodelujočih partnerjev iz 15 držav članic EU in Norveške, vodi pa ga Inštitut za raziskave in
razvoj "Utrip" iz Slovenije. Projekt v celoti podpira strateške usmeritve Vlade Republike
Slovenije in Evropske komisije s področja varovanja in krepitve javnega zdravja, mladinske
politike in druge s to tematiko povezane strateške usmeritve v smeri zmanjšanja družbene
škode zaradi tveganega obnašanja mladih v nočnem času.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

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

Zavod RiSI – zavod za reševanje problematike na področju revščine in socialne izključenosti.
Mladinski center Velenje se kot soustanovitelj aktivno vključuje v delovno področje nacionalne
socialne politike kot del širše evropske mreže EAPN (EuropeAN anti poverty network), ki
združuje nacionalne organizacije s področja celotne Evropske unije. Leto 2010 je evropsko
leto revščine in socialne izključenosti.

Ministrstvo za javno upravo
CNVOS ‐ Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij se projektno
povezuje z Mladinskim centrom v projektu ESS OP, skupaj z Inštitutom IPAK in ostalih dveh
mednarodnih projektih z JV Evropo (INTRREG; CEI), t.j. čezmejno sodelovanje z namenom
krepitve razvoja, povezovanja in sodelovanja nevladnih organizacij v Sloveniji in Evropi.
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1.2

PROGRAMI PO SKLOPIH IN NOSILCI
Mednarodno informacijsko in izobraževalno središče

NASLOV PROJEKTA

BILATERALNA MLADINSKA IZMENJAVA – MULTIKULTURNI DIALOG IN
SPOZNAVANJE NOVIH KULTUR

ČAS, OBDOBJE

Priprave: maj 2010, prijava: junij 2010, izvedba: december 2010

VODJA

Melita Kovač

SODELAVCI

Zaposleni v MC Velenje, zunanji sodelavci, prostovoljci MC Velenje

OPIS: program Mladi v akciji (MVA) je evropski mladinski program, skozi katerega si mladi

pridobivajo neformalne izkušnje in se tudi neformalno učijo. V skladu z evropskimi smernicami
spodbujajo in podpirajo mladinske projekte, ki jih pod mentorstvom vodijo mladi. V letu 2010
nameravamo organizirati mladinsko izmenjavo, na katero bomo povabili mlade in njihove mentorje
iz ene izmed evropskih držav. Rdeča nit izmenjave bo medkulturni dialog, spoznavanje različnih
kultur in tradicij na etnološki ravni.
NAMEN PROJEKTA: je predvsem združiti mlade v evropski govorici, sprejemanje drugačnosti in

drugačnih tradicij ter krepiti partnerstvo z državami Evropske unije.
CILJI:

-

neformalno učenje in izobraževanje

-

krepitev skupne evropske zavesti na podlagi evropskega državljanstva

-

aktivna participacija mladih

-

spodbujanje aktivnega državljanstva pri mladih

-

krepitev kulturne samopodobe v prizmi Evrope narodov

IZVEDBA PROGRAMA
AKTIVNOST

Izmenjava
medkulturnega

IZVEDBA

v

duhu Izmenjava
dialoga

aktivno participacijo mladih

z zimskem

POTREBE

bo
času

potekala
na

v Multimedijska

podpora,

podlagi človeški viri, prostor, pisarniški

medkulturnih značilnosti dveh material,
dežel ob zimskih praznikih

material

za

delavnice,…

STROŠKI: 14.000 €
RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA: spoznavanje in tvorjenje partnerskih organizacij ter povezovanje in

mreženje v skupnem evropskem prostoru.
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NASLOV PROJEKTA

Z GLASBO V SKUPNO EVROPO

ČAS, OBDOBJE

PRIPRAVA: marec 2010, prijava: april 2010
IZVEDBA: september 2010

VODJA

Melita Kovač

SODELAVCI

zaposleni v MC Velenje, zunanji sodelavci, prostovoljci MC Velenje

OPIS: glasba že od nekdaj povezuje ljudi. Tukaj nista važna starost, religija ali kulturna pripadnost.

Vsak človek jo ima rad in iz tega lahko sklepamo, da se imamo zaradi glasbe radi tudi ljudje.
Izmenjava bo temeljila na glasbi, kjer si bodo mladi lahko izdelali svojo kitaro in preko svojega znanja,
kulture in narodnih pesmi dali tem pesmim novo modernejšo obliko.
NAMEN PROJEKTA: je združiti mlade skozi tradicijo in to tradicijo predstaviti na nov način, ki bo

mladim pokazal, kako pomembna je njihova pripadnost svoji kulturi, ki jo lahko v Evropi pokažejo kot
svojo in jo tudi predstavijo kot skupno‐ evropsko.
CILJI:

-

Evropsko državljanstvo

-

Obujanje osebne zavesti in zavedanje kulturnih korenin svoje dežele

-

Neformalno učenje in izobraževanje

IZVEDBA PROGRAMA
AKTIVNOST

Multilateralna

IZVEDBA

izmenjava

s Izmenjava

POTREBE

bo

potekala

v Multimedijska

podpora,

poudarkom izdelovanja svojih jesenskem času.

človeški viri, prostor, pisarniški

instrumentov

material,

material

za

delavnice,…
STROŠKI: 20.000 €
RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA: iskanje novih možnosti sodelovanja na čim več področjih v

evropskem prostoru s pristopom inovativnosti.

Mladinski center Velenje je vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Celju s sklepom SRG 96/00896 z dne 2. 12. 1997.
Matična številka: 5986567. Davčna številka: 87432382.
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Evropski demokratični projekti
NASLOV PROJEKTA

MIGRANTI V EU IN NJIHOVA INTEGRACIJA

ČAS, OBDOBJE

PRIPRAVE: marec, prijava‐ april 2010
IZVEDBA: julij 2010

VODJA

Melita Kovač

SODELAVCI

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

OPIS: v današnjem času se EU sooča z vse večjim številom migrantov, izstopajo predvsem delavci.

Izjemnega pomena je integracija teh ljudi v okolje, v katerem delajo oz. živijo. Prav tako je potrebna
ustrezna socializacija, nikakor pa ne izolacija, kar je v večini primerov pravilo. Kako se bo EU spopadla z
novo nastalo situacijo in kako bo pripomogla k vzpostavitvi multietičnega, multireligioznega toda
tolerantnega in prijaznega okolja, hkrati pa to uskladila z nacionalnim ponosom in nacionalno
identiteto posameznih držav članic EU?
NAMEN PROJEKTA: je opomniti na ključno vprašanje pomembnosti vzpostavitve instrumentov

spremljanja in pomoči pri integraciji migrantov v prostoru EU.
CILJI:

-

opozoriti na pravice in kršenje pravic migrantov

-

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

-

spoznati instrumente integracije v posameznih državah članicah EU

-

opozoriti na napake v sedanjem sistemu integracije

-

podati predloge za izboljšave na področju integracije

IZVEDBA PROGRAMA
AKTIVNOST

IZVEDBA

Delavnice na temo migracij, Enotedenska
izmenjava z zelo aktualno delavnicami,
temo

strokovnjakov

POTREBE

izmenjava

z Človeški

predavanji podpora,
delavnice,

viri,

multimedijska
material

za

računalniška

podpora, svetovni splet
STROŠKI: 15.000 €
RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA: širši okolici predstaviti problem migracij in migrantov ter pokazati,

kako se migranti počutijo v tuji državi.

Mladinski center Velenje je vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Celju s sklepom SRG 96/00896 z dne 2. 12. 1997.
Matična številka: 5986567. Davčna številka: 87432382.

11

NASLOV PROJEKTA

PROMOCIJA PROGRAMOV MLADI V AKCIJI

ČAS, OBDOBJE

kontinuirano skozi vse leto

VODJA

Melita Kovač

SODELAVCI

zaposleni v Mladinskem centru Velenje, zunanji sodelavci

OPIS: Nacionalna agencija MOVIT vodi številne programe – povezovanja mladih v evropskem

prostoru. Z uveljavitvijo nove finančne perspektive EU sovpada tudi nov spremenjen program.
Spremembe na tem področju strokovno spremlja Melita Kovač, ki se tudi redno udeležuje
spremljevalnih srečanj.
NAMEN PROJEKTA: je namenjena predvsem promociji in širjenju programov v medijih in predstavitvi

širši javnosti ‐ tako mladim kot ostalim.
CILJI:

-

ohranjanje stika z dogajanji in programi na tem področju,

-

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

-

odlična informiranost regionalnega okolja o teh vsebinah (strokovnih javnosti, političnih
javnosti, uporabnikov).

IZVEDBA PROGRAMA
AKTIVNOST

MERILO

PRIČAKOVANO ŠTEVILO

promocija programov

število izvedenih seminarjev 3
izobraževanj za interno in
eksterno javnost

udeležba
seminarjih

na

dogodkih, udeležba na seminarjih

3

izobraževanjih

Mladi v akciji
RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA: program ima perspektive v okviru nove infrastrukture, prenočišč in

kot rezidenčna dejavnost zavoda. Zaposlitveni potenciali.

Mladinski center Velenje je vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Celju s sklepom SRG 96/00896 z dne 2. 12. 1997.
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EVS – Evropska prostovoljna služba

NASLOV PROJEKTA

EVS – Evropska prostovoljna služba

ČAS, OBDOBJE

Februar – prijava, poletje‐zima 2010 (izvedba)

VODJA

Melita Kovač

SODELAVCI

Dimitrij Amon, Mitja Gregorič , Marko Milešič Šerdoner, Jasmina Imširović,...

OPIS: v okviru Nacionalne agencije MOVIT poteka tudi program Evropske prostovoljne službe.

Program spodbuja mobilnost znotraj in preko meja EU, neformalno učenje in medkulturni dialog ter
vključevanje vseh mladih ne glede na njihovo izobrazbo, družbeno in kulturno ozadje.
NAMEN PROJEKTA: je vključevanje tujih mladih evropskih državljanov v lokalno okolje.
CILJI:

-

neformalno učenje in izobraževanje za mlade

-

aktivna participacija mladih v sklopu Evropske unije

-

predstavitev programa MVA

-

navezovanje novih stikov

-

izmenjava izkušenj

-

uvajanje prostovoljca v novo kulturo in okolje

-

osebnostni razvoj

-

spoznavanje različnih kultur

IZVEDBA PROGRAMA
AKTIVNOST

IZVEDBA

Izpeljava programa

Skozi

POTREBE

vso

leto

komuniciranje
ravni

z

na

poteka Multimedijska
evropski človeški

viri,

podpora,
pisarniški

različnimi material,…

organizacijami
STROŠKI: 5.000 €
RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA: izvajanje neformalnega in medkulturnega izobraževanja na podlagi

delavnic in medkulturnih aktivnosti

Mladinski center Velenje je vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Celju s sklepom SRG 96/00896 z dne 2. 12. 1997.
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Udeleževanje v programih drugih partnerjev
NASLOV PROJEKTA

UDELEŽEVANJE V PROGRAMIH TUJIH PARTNERJEV

ČAS, OBDOBJE

Januar – december 2010

VODJA

Mitja Gregorič, Melita Kovač

SODELAVCI

Zaposleni MC Velenje

OPIS: z dejavnostjo bomo s pomočjo partnerstev pripomogli k večji mobilnosti družbe. Upravičena

javnost: prebivalci SAŠA regije.
NAMEN PROJEKTA: je aktivno vključevanje mladih z območja SAŠA regije v akcije Nacionalne agencije

programa Mladi v akciji, ki jih pripravljajo organizacije‐partnerice v tujini.
CILJI:

-

ohranjanje stika z dogajanji in programi na tem področju.

-

odlična informiranost regionalnega okolja (strokovnih javnosti, političnih javnosti,
uporabnikov) s pomočjo info pisarne Mladinskega centra in vseh strokovnih zaposlenih in s
pomočjo udeležencev v programih.

-

povezovanje udeležencev v akcije Mladinskega centra Velenje.

IZVEDBA PROGRAMA
AKTIVNOST

MERILO

PRIČAKOVANO ŠTEVILO

Program Mladi v akciji

Prijavljene partnerske organizacije

4

Pošiljanje

skupin

na Število udeležencev

10

in Število novih partnerjev

2

izobraževanja.
Vzdrževanje

stikov

vzpostavljanje novih stikov z
organizatorji

YOUTH

IN

ACTION izobraževanj..
RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA: ohranjanje evropskih navezav in nadaljnjo projektno povezovanje

organizacij.

Mladinski center Velenje je vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Celju s sklepom SRG 96/00896 z dne 2. 12. 1997.
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NASLOV PROJEKTA

VZPOSTAVITEV

MREŽE

NEVLADNIH

ORGANIZACIJ

NA

PODROČJU REVŠČINE IN SOCIALNE IZKLJUČENOSTI (ZVEZA RISI)
ČAS, OBDOBJE

januar, december 2010

VODJA

Mitja Gregorič

SODELAVCI

g. Jože GORNIK
CNVOS‐

Zavod

center

za

povezovanje

nevladnih

organizacij

zainteresirane nevladne organizacije v Sloveniji.
NAMEN PROJEKTA: Mladinski center Velenje, se kot so‐ ustanovitelji, aktivno vključuje v delavno področju

nacionalne socialne politike, problematike revščine in socialne izključenosti, kot del širše evropske mreže
EAPN (EuropeAN anti poverty network), ki združuje nacionalne organizacije s področja celotne Evropske
Unije. Namen povezovanja sektorja nevladnega področja je nadgradnja in dopolnitev naših programov s
ciljem poenotenja dela na sektorju socialnega varstva (prioriteta revščina in socialna izključenost). Leto
2010 je evropsko leto revščine in socilane izključenosti. Projekt »Evropski parlament in nevladne organizacije –
krepitev dialoga« sofinancira Generalni direktorat za informiranje Evropskega parlamenta.

CILJI:

-

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

IZVEDBA PROGRAMA
AKTIVNOST

IZVEDBA

UDELEŽBA

koordinacije

Mladinski center Velenje je s svojim

8 koordinacij in 5 delovnih

predstavnikom član Sveta zavoda RiSI.

srečanj

za Zvezo RiSI smo izvedli dva strokovna

15 udeležencev

strokovna srečanja

srečanja o upravnih postopkih
udeležba na evropskih srečanjih

udeležba na 2 evropskih srečanjih v

in strokovnih seminarjih

obliki strokovnih seminarjev in delavnic,

4 udeleženci

ki jih je organiziral EAPN.
udeležba na 2 mednarodnih srečanjih
EAPN.
skupna akcija

prijava razpisa na MDDSZ.

Mladinski center Velenje je vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Celju s sklepom SRG 96/00896 z dne 2. 12. 1997.
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Izobraževanja zaposlenih in drugih v programih EU in ostalih programih
NASLOV PROJEKTA

IZOBRAŽEVANJA ZAPOSLENIH V NACIONALNIH IN MEDNARODNIH
PROGRAMIH

ČAS, OBDOBJE

kontinuirano skozi vse leto

VODJA

Mitja Gregorič, Marko Milešič Šerdoner

SODELAVCI

Melita Kovač in ostali zaposleni MC Velenje

OPIS: vključevanje mladih in zaposlenih pri participaciji na seminarjih in delavnicah ter različnih

izobraževanjih ter podajanje informacij naprej in posledično krepitev mladih aktivnih državljanov.
NAMEN PROJEKTA: je krepitev pripadnosti organizaciji in medsebojnega komuniciranja med

zaposlenimi in zunanjimi sodelavci ter vložek v razvoj zaposlenih in zunanjih sodelavcev.
CILJI:
-

ohranjanje stika z dogajanji in programi na tem področju.

-

vključevanje mladih v neformalno izobraževanje in učenje.

-

doseganje učnih ciljev

-

informiranje mladih o možnostih izobraževanja

-

informiranost regionalnega okolja o teh vsebinah

-

partnersko izobraževanje

-

del internega komuniciranja

-

vzpostavljanje rednih poročevalskih sestankov in krepitev pripadnosti organizaciji

-

vodenje evidence na izobraževanjih, seminarjih

IZVEDBA PROGRAMA
AKTIVNOST

izobraževanje

MERILO

zaposlenih

v število izobraževanj

mednarodnih in nacionalnih
programih

PRIČAKOVANO ŠTEVILO

2

Število individualno podanih 2
specifičnih

znanj

programa

Mladi v akciji.
seminarji za mlade na temo individualno

podajanje 2

mladinskega dela, motivacija, specifičnih znanj
organizacija,

aktivna (motivacija
participacija, timsko delo
udeležijo

mladih,
kakšnega

da

se
od

seminarjev)
RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA: program ima perspektive tudi v okviru nove infrastrukture,

prenočišč in kot rezidenčne dejavnosti zavoda. Zaposlitveni potenciali. Krepitev kadrovskih virov,
upravljanje s kadri. Dolžnost zaposlenih v MC‐ju in njihovih zunanjih sodelavcih je vedeti vse o
udeležbi na seminarjih, delavnicah, izobraževanjih.

Mladinski center Velenje je vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Celju s sklepom SRG 96/00896 z dne 2. 12. 1997.
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NASLOV

usposabljanja prostovoljcev in strokovnih delavcev

VODJA

Mitja Gregorič

PROGRAMSKO
PODROČJE

izobraževanja prostovoljcev, izobraževanja strokovnih delavcev in sodelavcev (socialno
varstvo)

POSEBNOST

v Javnem zavodu Mladinski center Velenje bomo v letu 2010 skupaj s partnerjema Centrom za
socialno delo Ljubljana Moste ‐ Polje in Centrom za socialno delo Kranj izvajali nacionalni
program javnih del z naslovom: Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin v kataloškem
sklopu (5) programi javnih del na področju socialnega varstva.

DELOVNA
PODROČJA

PRIPRAVA KOORDINACIJA

Mitja Gregorič, Janez Slivar

IZVEDBA

Mitja Gregorič, Janez Slivar

POMOČ PRI IZVAJANJU

Mario Gagića

SODELAVCI

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

ČAS, OBDOBJE

januar‐ december 2010

CILJ

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

CILJNA SKUPINA

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

IZVEDBA PROGRAMA
AKTIVNOSTI

IZVEDBA

POTREBE

Redni koordinacijski sestanki (enkrat
mesečno)

potni stroški

Strokovna izobraževanja na področju socialnega
varstva

5 strokovnih srečanj

potni stroški

1 mednarodno strokovno srečanje

participacija

Izobraževanja prostovoljcev
socialnega varstva

1 strokovno srečanje (izobraževanje
prostovoljcev)

potni stroški

Javna dela v sklopu nacionalne kvote

potrebna oprema

Redni sestanki koordinacije
programov za mlade Slovenije

Obdelava internetne strani PPMS

preventivnih

na

področju

participacija

participacija

RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA: program je razvojen, saj ga prijavljamo prvič in pomeni nadgradno dosedanjega
povezovanja socialno preventivnih programov za mlade, ki se izvajajo v okviru Centrov za socialno delo in v okviru
drugih javnih zavodov pod imenom Preventivni programi za mlade Slovenije. MDDSZ opredeljuje socialno‐
preventivne programe, ki delujejo v okviru Centrov za socialno delo (v okviru razpisa za sofinanciranje socialno
varstvenih programov) kot razvojne programe. Dejstvo je, da v naših programih nenehno uvajamo nove vsebine,
oblike in metode dela z uporabniki, v lokalni skupnosti in v relaciji do partnerskih organizacij. Prav tako odpiramo
nova delovna mesta glede na sredstva s strani sofinancerjev.

Mladinski center Velenje je vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Celju s sklepom SRG 96/00896 z dne 2. 12. 1997.
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NASLOV PROJEKTA

STRATEGIJA ZA MLADE MOV – Mladi v koraku s časom

ČAS, OBDOBJE

januar – september 2010

VODJA

Dimitrij Amon

SODELAVCI

Marko Pritržnik, Matjaž Štolfa, zaposleni v MC Velenje

PROGRAMSKO
PODROČJE:

izobraževanja zaposlenih in drugih v programih EU in ostalih programih ‐ Aktivno
državljanstvo in vključenost mladih v družbo

OPIS: Mladinski center Velenje in Mladinski svet Velenje sta bila pozvana s strani MOV, da pripravita

strategijo za mlade za obdobje 5 let za MOV. V fazi priprav se bo pripravila anketa in preučili dokumenti, ki
bodo podali izhodišče za plenarni del oz. seminar. MC Velenje in MSV bosta skupaj z izkušenimi trenerji na
področju mladinskega dela izvedla tri delavnice za specifične ciljne skupine mladih. V aktivnosti bo
vključena osnovnošolska mladina (9 razred), organizirana in neorganizirana mladina (srednješolci in
študentska poulacija). Aktivnosti plenarnega srečanja oz. seminarja bodo potekale v času 4 ur z vmesno
pavzo za prehrano. Podatki, ki bodo zbrani s strani anket, plenarnega srečanja in iz že obstoječih
dokumentov, bodo oblikovani v strategijo za mlade v MOV. Strategija, ki bo sprejeta za dobo 5 let, bo nato
predstavljena in sprejeta v Mestnem svetu MOV.
NAMEN PROJEKTA: je priprava strategije, ki bo omogočila mladim aktivno participacijo na področju

mladinskega dela in bo zavezovala ustanovitelja kot pravni akt za izvajanje aktivnosti.
CILJ: je izdelava dokumenta strategije za mlade v MOV, ki bo izhodišče za planiranje in izvajanje dejavnosti

za mlade na lokalnem nivoju. Zapisano v strategiji, ki se bo sprejela na mestnem svetu MOV, bo obligacijska
zaveza MOV, da se le‐to tudi izvede. Aktivno vključevanje mladih v projekt in s tem njihova družbena in
državljanska aktiviranost, ki jim omogoča participacijo na področju mladinskega dela.
IZVEDBA PROGRAMA
AKTIVNOSTI

IZVEDBA

POTREBE

Analize stanja z anketiranjem;

Januar

Izdelava

Priprava izhodišč za plenarno dejavnost;

Februar

promocijski material

Izvedba delavnic oz. plenarnega srečanja;

Marec

Analiza anket in dokumentov za mlade v

Analiza podatkov in oblikovanje strategije;

April

Predstavitev in sprejetje strategije v mestnem

Maj

svetu MOV

in

distribucija

anket,

MOV
Prostor za aktivnosti, prehrana, trenerji
Poročevalci ,ki bodo izhajali iz skupine
aktivnih udeležencev

STROŠKI: ocenjena vrednost 5.000 €
RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA: ker bo izvedena strategija edinstveni projekt na območju Slovenije, je
lahko kot pilotski projekt namenjen ostalim lokalnim skupnostim in Mladinskemu svetu Slovenije za
pripravo nacionalne strategije za mlade.
V drugi polovici leta bomo velenjska partnerska mesta pozvali na mednarodni demokratični mladinski
projekt, kjer se bo priprava, izvedba in rezultat strategije za mlade v MOV predstavila tudi njim.
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Evropski mladinski izobraževalni center
NASLOV PROJEKTA

EVROPSKI MLADINSKI IZOBRAŽEVALNI CENTER

VODJA

Marko Pritržnik

SODELAVCI

Marko Milešič Šerdoner, Dimtirij Amon, Melita Kovač Mitja Gregorič

OPIS: sodelovanje MC Velenje v evropski mreži mladinskih centrov, ki želijo v partnerstvu s Svetom

Evrope širiti njegove vrednote in poslanstva – človekove pravice, demokracija, participacija, enakost.
NAMEN PROJEKTA: je znotraj evropske mreže izobraževalnih centrov (ENYC) v Velenju vzpostaviti

trajnosten model izobraževalnega središča neformalnih učenj.
CILJ:

-

vzpostaviti skupino mentorjev

-

vzpostaviti strukturo izobraževalnega središča neformalnih učenj

-

oblikovati lastna učna gradiva in module

-

oblikovati celovit izobraževalni produkt pod enotno blagovno znamko Mladinski center Velenje

-

vključiti ciljne skupine v izobraževalni proces

IZVEDBA PROGRAMA

-

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

-

vzpostavljeno bo društvo mentorjev in center za neformalna izobraževanja

-

spisana bodo gradiva za udeležence seminarjev

-

oblikovan bo komunikacijski načrt

-

znotraj ENYC bo podana pobuda za izvedbe izobraževanj v Velenju (z realizacijo
izobraževanja v letu 2010).

AKTIVNOSTI

MERILO

PRIČAKOVANO ŠTEVILO

Napotitve na seminar

Število mentorjev

4

Oblikovanje učnih gradiv

Število pripravljenih modulov

2

Priprava

komunikacijskega Anketa o poznavanju strukture

Pozitivna ocena

načrta
Prijava izobraževanj na ravni Število prijavljenih seminarjev 2 za leto 2010
ENYC

na mednarodni ravni

RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA: nove zaposlitve, večje število obiskovalcev v Velenju, več nočitev,

večji finančni priliv.
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Tematski dnevi
Mladinski center Velenje bo ob izbranih tematskih dnevih pripravil aktivnosti z namenom
opozoriti javnost na problematiko. Posledično bomo skušali vplivati na javno mnenje in s tem
sooblikovati lokalni prostor. Poleg tega bomo tematske dneve v večji meri vključevali v ostale
dogodke kot je npr. arena mladih.
Gre za naslednje svetovne dogodke: mednarodni dan boja proti rasni diskriminaciji, mednarodni
dan mladih, mednarodni dan boja proti kajenju, mednarodni dan strpnosti, boj proti revščini, boj
proti AIDS‐u ipd.
NASLOV PROJEKTA

PROSTOVOLJCI V AKCIJI‐ URBANE AKCIJE

ČAS, OBDOBJE

kontinuirano skozi vse leto

VODJA

Melita Kovač

SODELAVCI

Dimitrij Amon, Marko Milešič Šerdoner, Janez Slivar, Mario Gagić, Marko
Milešič Šerdoner, Jasmina Imširović, Nives Hudej, Mitja Gregorič, Mitja
Švener , Gorazd Pan, prostovoljci Mladinskega centra Velenje, Gorana
Vuković (društvo ZPM Edvard Kardelj), dijaška sekcija Šaleškega

študentskega kluba,
POSEBNOST

aktivnosti in povezavanje vsebin; vključevanje in prehod med
prostovoljci in popoldanci in vključitev prostovoljcev evs.
metoda: how know‐ know how.

OPIS: mednarodni dnevi so primerni za promocijo vrednot v družbi, zato bomo s celostnim

dnevnim ali večdnevnim dogodkom združili sile in ga organizirali skupaj, ob ostalih dneh pa
bomo na problem le opozorili javnost.
8.3.2010‐ DAN ŽENA,
25.3.2010 – MATERINSKI DAN,
21.3.2010 – MEDNARODNI DAN BOJA PROTI RASNI DISKRIMINACIJI,
12. 8.2010 – MEDNARODNI DAN MLADIH ,
17.10.2010‐ MEDNARODNI DAN BOJA PROTI REVŠČINI,
16.11.2010 – MEDNARODNI DAN STRPNOSTI,
1.12.2010 – MEDNARODNI DAN BOJA PROTI AIDS‐U.
NAMEN PROJEKTA: je aktivnostno opozarjanja na strpnost, tolerantnost in opominjanje na

boljše in kakovostnejše življenje
CILJ:

-

posredno spodbujanje evropske mobilnosti mladih, temelječe na enakosti in strpnosti
spodbujanje strpnosti v lokalnem okolju
krepitev skupnega evropskega državljanstva brez diskriminacije na podlagi izražanja
strpnosti
produkcija kratkega dokumentarnega filma in medijska akcija
ohranjanje stika z dogajanji in programi na tem področju

-

socialen stik

-
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IZVEDBA PROGRAMA
AKTIVNOSTI

IZVEDBA

POTREBE

povezovanje
organizacij

različnih Kontinuirano skozi celotno leto v Multimedijska
povezovanju
z
različnimi podpora, človeški viri,
organizacijami s
fotokopiranje,
pisarniški material
promocija
dogodkov
in medijskih objav (4 lokalni mediji, 1
medijska akcija
nacionalni medij, 1 regionalni medij
preventivno informiranje in izvedba je predvidena na sam
obveščanje mladih in širšega mednarodni dan v sodelovanju z
lokalnega,
regionalnega različnimi organizacijami in čim večjim
STROŠKI: skozi celotno leto 1.000 €
RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA: program ima perspektivo v okviru povezovanja in nadaljnjega
projektnega dela ter razširitev projekta skozi leto. Vključevanje organizacij SAŠA regije.
SODELOVANJE PARTNERJEV: Mladinski center Velenje je soustanovitelj mreže organizacij Zavoda RiSI
na področju revščine in socialne izključenosti. V evropskem letu 2010‐ letu boja proti revščini in
socialni izključenosti na nacionalni ravni potekajo dogovori o realizaciji dejavnosti Zavoda RiSI (EAPN
Slovenija), ki se bodo izvajale v skladu z nacionalno strategijo, ki je bila pripravljena skupaj z MDDSZ.
Preventivne akcije potekajo na nacionalnem nivoju v sodelovanju z Uradom za varovanje zdravja v
sklopu Ministrstva za zdravje.
NASLOV PROJEKTA

31. 5. 2010 – MEDNARODNI DAN BREZ TOBAKA
JABOLKA vs. CIGARETA

OPIS: ob mednarodnem dnevu brez tobaka bomo skušali širšo javnost opozoriti na prednosti

življenja brez tobaka. V preteklih letih je akcija potekala v duhu menjave cigaret za jabolko.
NAMEN PROJEKTA: je aktivna urbana akcija, ki bo v letu 2010 potekala kot opozarjanje na pasti, ki jih

povzroča zasvojenost s tobakom. Prostovoljci bodo opozarjali s plakati, letaki in s svojim nastopom.
Akcijo bodo prostovoljci izpeljali tudi v samem mestu in sicer bodo delili jabolka v zameno za
cigarete. Vsi vemo, da večina mladih kadi, zato bodo tudi sami doprinesli k sami akciji s tem, da se
bodo prve cigarete v košu znašle že na samem začetku.
CILJ:

-

ohranjanje stika z dogajanji in programi na tem področju
informiranost regionalnega okolja o teh vsebinah

-

osveščanje javnosti

IZVEDBA PROGRAMA
AKTIVNOSTI

MERILO USPEŠNOSTI

PRIČAKOVANO ŠTEVILO

Organiziran dogodek

Število aktivnih državljanov// število dogodkov

20

Medijska akcija

Število medijskih objav (

6

RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA: projekt ima perspektivo v okviru promoviranja akcije v času dogodka in
osveščanja javnosti v medijih (INFO Kunigunda in v mladinski oddaji na regionalnem radiu ter ostalih).
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NASLOV PROJEKTA

MEDNARODNI DAN BOJA PROTI REVŠČINI 17.10 2010

OPIS: dan boja proti revščini se je izkazal za projekt, ki ga prostovoljci z veseljem izvajajo, saj krepijo

svoj socialni čut. Akcija bo potekala cel mesec, v katerem se zbira nepokvarljiva hrana in pa tudi
higienski izdelki.
NAMEN PROJEKTA: je pomagati socialno ogroženim družinam. S tem se krepijo socialne vezi, pa tudi

medsebojni odnosi, obenem pa se prostovoljci učijo, kako je živeti v svetu, ki je krut in realen. Akcija
poteka celoten mesec, prostovoljci jo zasnujejo in izvedejo sami. Ob samem zbiranju pa poteka tudi
osveščanje preko medijev in pa z letaki.
CILJ:

-

pomoč socialno ogroženim družinam
informiranost regionalnega okolja o teh vsebinah
osveščanje javnosti
socialen stik

IZVEDBA PROGRAMA
AKTIVNOSTI

IZVEDBA

POTREBE

organiziran dogodek s končno
novinarsko
konferenco
z
dodatnimi medijskimi objavami

projekt bo potekal v septembru in
oktobru, zajeti bomo poskušali
čimveč lokalnega prebivalstva in
regionalno širiti glas o dobrodelni
pomoči

multimedijska podpora, človeški
viri,
prostor
za
izvedbo,
računalniška podpora, pisarniški
material

NASLOV PROJEKTA

1. DECEMBER ‐ MEDNARODNI DAN BOJA PROTI AIDSU

OPIS: mednarodni dan boja proti AIDSU je dan, ki ga poznajo po vsem svetu. V Mladinskem centru

Velenje se zavedamo pomena tega dne, zato bomo organizirali civilno‐družbeno akcijo – opozarjanje
na pandemijo in ozaveščanje z brošurami in ostalim materialom.
NAMEN PROJEKTA: je z urbano akcijo v središču mesta bomo organizirali manjše dogodke, ki bodo

spodbujali k preventivnemu odnosu posameznika in pripomogli k boljši obveščenosti o nevarnosti
bolezni.
CILJ:

-

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

IZVEDBA PROGRAMA
AKTIVNOSTI

IZVEDBA

POTREBE

preventivno informiranje in izvedba je predvidena na sam Stojnice,

multimedijska

obveščanje mladih in širšega mednarodni dan v sodelovanju podpora,

računalniška

lokalnega,
prebivalstva

regionalnega z različnimi organizacijami in podpora, človeški viri
čim večjim številom mladih.
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Tematski dogodki
V okolju kjer živimo, je polno tem. Kako jih javnosti in našim ciljnim skupinam prikazati na najbolj
razumljiv način, omogočajo ravno tematski dogodki. V letu 2010 bomo ravno tako kot prejšnja
leta tematske dogodke organizirali skupaj z Mladinskim svetom Velenje. Odpirali bomo
relevantne aktualne teme, ki zadevajo predvsem mlade ter gostili različne strokovnjake. S
Šolskim centrom Velenje in ostalimi partnerji bomo oblikovali vsebine ter odpirali razprave.
NASLOV PROJEKTA

ARENA MLADIH

ČAS, OBDOBJE

april ‐junij

VODJA

Dimitrij Amon

SODELAVCI

zaposleni v MC Velenje

OPIS: vrnitev v atenski čas, ko so lahko vsi državljani izražali svoja menja, ima še danes poseben čar.

Arena je tudi simbol izražanja mnenj in različnih stališč, predvsem tistih, ki drugače nimajo možnosti
odločanja. Mladi so ciljna skupina, ki potrebujejo pozornost, in arena bo mladim nudila ravno to.
Aktivnost bo potekala v partnerskem sodelovanju z Mladinskim svetom Velenje. Dodana vrednost
projekta je ta, da lahko mladi preko svetovnega spleta spremljajo vse dogodke.
NAMEN PROJEKTA: spodbujanje demokratičnih vrednot med mladimi in odpiranje družbeno

relevantnih tem v lokalnem okolju ter prenos tem na nacionalno raven.
CILJ:

-

aktivna participacija mladih
možnost izražanja mnenj in stališč
vpliv na lokalno javno mnenje
spodbujanje demokratičnih vrednot
uporaba multimedijske opreme
oživitev dogajanja za mlade

IZVEDBA PROGRAMA
AKTIVNOSTI

MERILO

PRIČAKOVANO ŠTEVILO

Participacija mladih

Število aktivnih državljanov

15

Spodbujanje demokratičnih vrednot Številko medijskih objav

20

med mladimi
Izvedba dogodkov

Število organiziranih aren mladih

4

RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA: participacija mladih in krepitev aktivnega ter posredno tudi

evropskega državljana skozi nove medije – splet. Vključevanje gimnazijcev in tekmovanje v izražanju
mnenj in stališč med odločevalci in mladimi. Program ima perspektive v okviru novih medijev in
vzpostavljanja dialoga med mladimi in odločevalci.
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NASLOV PROJEKTA

TEMATSKI IN AKTUALNI – ATRAKTIVNI FILMI

ČAS, OBDOBJE

V času počitnic v Letnem kinu ob jezeru

VODJA

Dimitrij Amon

SODELAVCI

Ljubomir Markovič

OPIS: atraktivni in zanimivi tematski filmi pritegnejo mlade bolj kot si mislimo. V naši programski

enoti, multimedijskem centru Kunigunda, bomo organizirali zanimive in atraktivne ter malce
adrenalinske filme v domači slovenski ali tuji produkciji.
NAMEN PROJEKTA: je promocija adrenalinskih športov in subkultur, tematik medkulturnega

dialoga ter predstavitev različnih tehnik multimedije v slovenskem prostoru.
CILJ:

-

aktivna participacija mladih

-

oživitev dogajanja za mlade

-

uporaba multimedijske opreme

IZVEDBA PROGRAMA
AKTIVNOSTI

MERILO

organizacija atraktivnih filmskih število organiziranih filmskih večerov

PRIČAKOVANO ŠTEVILO

4

večerov
RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA: je v okviru razvoja novih medijev in vzpostavljanja dialoga med

mladimi po vsej Slovenji ter pri spodbujanju h kreiranju novih tem skozi multimedijo.
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Informiranje
Živimo v svetu informacij. Mladi so pri tem še posebej občutljiva ciljna skupina, saj zahtevajo
informacije, ki jih pritegnejo ter jim odpirajo nova obzorja in posledično porajajo nove ideje,
rešitve... V programskem sklopu informiranje Mladinski center z različnimi metodami in
tehnikami ponuja ravno to – kvalitetne, izčrpne in zabavne informacije. Projekti potekajo
kontinuirano skozi vse leto.
NASLOV PROJEKTA

CENTER INFORMACIJ ‐ koordinacija INFO točk

ČAS, OBDOBJE

projekti potekajo kontinuirano skozi vse leto

VODJA

Marko Milešič Šerdoner in Dimitrij Amon

POSEBNOST:

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

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

-

Internet točka v MC Velenje

-

INFO KUNIGUNDA

-

Info bicik'l

-

Trimesečnik

OPIS: redno in ažurno informiranje in obveščanje o vseh aktivnostih MC Velenje na naših točkah v
mestu. S plakatnimi in drugimi medijskimi akcijami bomo mlade in zainteresirano javnost obveščali o
naših dogodkih.
NAMEN PROJEKTA: je kvalitetno in ažurno informiranje mladih o mladinskih aktivnostih in projektih v

Velenju in širše.
CILJ:

-

-

transparentno delovanje mladinskega centra velenje
kreiranje in ustvarjanje kvalitetnih informacij
pomoč mladostnikom pri informiranju

IZVEDBA PROGRAMA
PRIČAKOVANO ŠTEVILO

AKTIVNOSTI

MERILO

Vzpostavljanje info točk po mestu

Število info točk // tedensko 10/5
urejanje info točk

Vzpostavitev e‐točk

Število na novo vzpostavljenih e 2
točk z vsebino MC Velenje

RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA: elektronsko obveščanje v samem središču mesta, vzpostavitev

e‐tabel in delovanje in razvoj projekta na lokalno‐ regijski prostor.
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NASLOV PROJEKTA

INFORMATIVNA PISARNA INFO TOČKE CIPS‐ CENTER ZA
INFORMIRANJE IN POKLICNO SODELOVANJE (ZAVODA RS ZA
ZAPOSLOVANJE)

VODJA

Melita Kovač

SODELAVCI

Sodelavci popoldanskega centra, javni delavci

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

-

kakovost informacij

-

strokovnost informacij

-

obveščanje javnosti o omenjenih programih in naših storitvah

IZVEDBA PROGRAMA
AKTIVNOSTI

IZVEDBA

POTREBE

podajanje informacij iz pisarne
in na infotočki v Mladinskem
centru

tedensko obveščanje o novih delovnih
mestih preko info‐panojev in preko
delavcev v pisarni

ažuriran
pano,
obveščeni človeški viri

RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA: pospeševanje informiranja uporabnikov
NASLOV PROJEKTA

INTERNET TOČKA – www.mc‐velenje.si

VODJA

Dimitrij Amon

SODELAVCI

Primož Čas, Robi Pritržnik

OPIS: internet je danes medij, ki ga mladi precej spoštujejo in uporabljajo. Iz tega razloga je zelo

pomembno, da imamo v Mladinskem centru Velenje spletno stran, kjer lahko mladi pridejo do
pomembnih informacij.
NAMEN PROJEKTA: je vzdrževanje in ažuriranje internetne strani www.mc‐velenje.si in njenih podstrani;

recenzija; kunigunda; krmc; evs‐spo; www.ppms.si in ekoče vzdrževanje javnih internetnih vstopnih točk
v MC Velenje.
CILJI:
-

-

kakovost informacij skozi redne rubrike
redno ažuriranje strani
odpiranje zabavnih vsebin
promocija naših vrednot in mladinskih projektov.

IZVEDBA PROGRAMA
AKTIVNOSTI

MERILO

PRIČAKOVANO ŠTEVILO

Vnos vsebin na splet

Število mesečnih vnosov

30 ‐ 50 mesečno

Prenova spletne strani
RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA: trženje spletne strani za prenos dogodkov v živo ter možnost ogleda
dogajanja v MC Velenje preko spleta.
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NASLOV PROJEKTA

INFO KUNIGUNDA

VODJA

Tina Felicijan

SODELAVCI

Marko Milešič Šerdoner, Dimitrij Amon, Melita Kovač

OPIS: v letu 2010 bomo nadaljevali z elektronskim časopisom INFO Kunigunda, saj v

Mladinskem centru Velenje želimo še naprej krepiti blagovno znamko Kunigunda. Ker se
zavedamo pomena informiranja in sporočanja, bomo projekt nadgradili v tehnološki
informacijski smeri. V časopisu bomo še naprej odpirali različne teme, obveščali mlade in
širšo javnost o dogodkih v MC Velenju in širše.
NAMEN PROJEKTA: informiranje in obveščanje ciljnih javnosti o našem aktivnem delu, o

priložnostih ter ostalih zanimivostih širše regije.
CILJI:

-

kakovost informacij skozi redne rubrike

-

odpiranje novih tem

-

promocija mladinskih vrednost

-

utrjevanje blagovne znamke kunigunda

-

povezovanje mladinskih struktur

-

morebitno medijsko trženje

IZVEDBA PROGRAMA
AKTIVNOSTI

MERILO

PRIČAKOVANO ŠTEVILO

vnos vsebin na splet

število mesečnih vnosov

1 tedensko

izdajanje INFO KUNIGUNDA

število izvodov

1 – 2 vsakih 14 dni

RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA: nadgradnja časopisa in vpis glasila v razvid medijev in razvoj

medija do stopnje elektronskega časopisa. V prihodnosti želimo časopis nadgraditi tako
vsebinsko kot tudi tehnično, saj želimo, da bi postal za mlade in za ostale akterje vir
informacij in posebna priložnost. Ambicije pa imamo časopis nadgraditi tudi na območje
SAŠA regije in k sodelovanju povabiti mlade dopisnike.
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NASLOV PROJEKTA

INFO BICIK'L

ČAS, OBDOBJE

januar – april 2010

VODJA

Dimitrij Amon

SODELAVCI

Peter Kobal (Gorenje, d.d)

OPIS: na Pony kolo bi pritrdili zvarjeno okovje. Nanj bi pritrdili les in ga oblikovali tako praktično, da bi ga lahko
sestavil vsak v roku treh minut in iz njega bi nastala mobilna stojnica z odlagalno površino, streho, elektriko,
mini zvočniki, žepki za materiale,…

Info bicikel bo vzbujal pozornost tudi s svojim nevsakdanjim videzom. Na začetku bomo morda deležni
posmehovanja, kasneje pa se bodo mladi na Info bicik'l navadili (če bomo vztrajali pri istem dnevu in isti uri),
tako da bodo prihajali po informacije sami. Za čas 13.festivala mladih kultur Kunigunda predlagam, da se vsak
dan z njim vozi Kunigunda (ženska oblečena v čarovnico) in mimoidoče informira o dogajanju na festivalu. Info
bicik'l bi vsekakor lahko uporabile tudi ostale mladinske organizacije za oglaševanje (npr. ŠŠK za DMK,…).
NAMEN PROJEKTA: je da z nenavadnim videzom pritegniti pozornost v prid oglaševanju med

mladimi. Prav tako želimo pridobiti mobilno stojnico za aktivnosti MC, KRMC, MSV in ostalih
mladinskih organizacij.
CILJ: izboljšati oglaševanje dogodkov za mlade (dijaki ŠCV).
IZVEDBA PROGRAMA
AKTIVNOSTI

IZVEDBA

POTREBE

priprava

Izdelava skice in okvirja

finančna sredstva

Izdelava sredstva

nakup opreme: MP3, el. kabel,
zvočniki,..., Pony kolo, les,....

promocija

Tematski dan, medijska objava

RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA: inovativnost mladih

NASLOV PROJEKTA

TRIMESEČNIK

ČAS, OBDOBJE

Kontinuirano vsake tri mesece

VODJA

Dimitrij Amon

SODELAVCI

Admir Mehić

OPIS: v KRMC bomo vsake tri mesece pripravili video poročilo o dogajanju v MC, ŠŠK, MSV in pri ostalih
mladinskih akterjih. Prav tako bo na koncu prostor še za nekaj vabil na dogodke.
NAMEN PROJEKTA: pripraviti video arhiv.
CILJI: informiranje mladih.
IZVEDBA PROGRAMA
AKTIVNOSTI

IZVEDBA

POTREBE

vzpostavitev
projekta
v
programskih enotah KRMC MC in
mladinskem hotelu

postavitev video studia

zaposleni in sredstva

zbiranje materiala

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

PROSTORSKE MOŽNOSTI PROGRAMA ZA UPORABNIKE.
Program Dnevnega mladinskega centra Velenje se izvaja na dveh delovnih enotah in kot dodatno
počitniški program na Kotalkališču Velenje.

Enota 1: Mladinski center Velenje, Šaleška cesta 3.
Prostori Mladinskega centra Velenje so v popoldanskem času namenjeni izključno programu
Dnevnega mladinskega centra Velenje. Imamo pisarno, posebej za delavce v programu in ločeno
za opravljanje individualnih razgovorov, manjši dnevni prostor za 7 uporabnikov (t.i. dnevna soba
z računalnikom in internetom, televizijo), kuhinjo in večnamensko dvorano (120 m2) s popolno
avdio in video opremo (za skupinske dejavnosti, družabne aktivnosti, namizni tenis, pikado,
predavanja ipd.).

Mladinski center Velenje je vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Celju s sklepom SRG 96/00896 z dne 2. 12. 1997.
Matična številka: 5986567. Davčna številka: 87432382.

29

Enota 2: Kunigunda‐ regionalni multimedijski center, Prešernova 8.
V sklopu dejavnosti Mladinskega centra Velenje deluje tudi Regionalni multimedijski center
Kunigunda z možnostjo dostopa do več računalnikov, kjer dodatno izvajamo specifične delavnice
na področju informacijsko‐komunikacijskih tehnologij (IKT).

REDNA DEJAVNOST:
Dnevni mladinski center je za uporabnike odprt od ponedeljka do četrtka od 14. do 20. ure in v petek
dopoldne, kjer uporabnikom nudimo:

1. Svetovalno delo z otroci, mladostniki in družino
Svetovalno delo je namenjeno otrokom, mladostnikom in staršem oz. zakonitim zastopnikom, ki se na
lastno željo obrnejo na nas po pomoč, ker so se znašli v situacijsko pogojenih socialnih stiskah in težavah
Svetovalno delo izvajamo strokovni (so)delavci Dnevnega mladinskega centra Velenje.
V okviru svetovalnega dela se izvaja tudi dopolnilna dejavnost ‐ individualna (laična) pomoč otrokom in
mladostnikom, ki jo izvajajo prostovoljci in javni delavci. Individualna pomoč poteka od ponedeljka do
četrtka od 14. do 20. ure in v petek dopoldne v prostorih Mladinskega centra Velenje in Multimedijskega
centra Kunigunda in dodatno po potrebi na terenu.

2. Skupinsko delo z mladostniki
Dejavnost je namenjena vsem mladostnikom od 15. do 19. leta, v prvi vrsti pa mladostnikom z že
zaznanimi težavami, ki se (ali so se) dnevno vključujejo v dejavnosti Mladinskega centra Velenje. Namen
dejavnosti je, da mladostnikom omogočimo prostor in čas in preko različnih tehnik in oblik dela s skupino,
mlade spodbujamo k pogovoru o tistih vsebinah ali težavah, s katerimi se soočajo v procesu odraščanja.

3. Prostočasne dejavnosti (delavnice)
Skupinsko preživljanje prostega časa organiziramo z namenom, da mladim ponudimo možnost aktivnega
in kreativnega preživljanja prostega časa. Prostočasne dejavnosti oz. delavnice so namenjene vsem
otrokom in mladostnikom v MO Velenje, predvsem pa tistim, ki se dnevno vključujejo v dejavnosti
Mladinskega centra, ki večino časa preživijo na ulici (t.i. »ulična mladina«), ki niso vključeni v nobeno
izmed izven‐šolskih prostočasnih dejavnosti itd. V ta namen izvajamo družabne, športne, kreativno‐
umetniške ipd. delavnice s področja avdio‐ video produkcije. Delavnice potekajo skozi celo šolsko leto od
ponedeljka do četrtka (razen v terminih namenjenim skupinskem delu) od 16. do 20. ure v prostorih
Mladinskega centra in zaradi boljše tehnične opremljenosti in po potrebi tudi v regionalnem
multimedijskem centru Kunigunda. Športna delavnica poteka v ŠRZ Rdeča dvorana Velenje in Bazenu
Velenje ter po dogovoru z društvi (Društvo borilnih veščin Velenje, Strelska družina Mrož, Plavalni klub
Velenje,...) v njihovih prostorih. Prostočasne dejavnosti izvajajo strokovni delavci in javni delavci skupaj s
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prostovoljci. V programu so vključeni prostovoljci v okviru obveznih izbirnih vsebin v srednjih šolah in
fakultetah.

4. Prostočasne dejavnosti v času počitnic
Projekt POLETJE NA KOTALKALIŠČU je pilotski projekt Športne zveze Velenje, ŠRZ Rdeče dvorane Velenje
in Mestne občine Velenje in je model dobrega sodelovanja lokalnih organizacij, ki poteka v sklopu
dodatne ponudbe prostočasnih aktivnosti v času poletnih počitnic, ki jih izvaja Mladinski (dnevni) center
Velenje in ZPM. Osnovni namen je mladim v Velenju ponuditi obstoječ prostor s primerno infrastrukturo,
ki bo mladim ponudil konkreten, moderen in atraktiven vsebinski program.
Program je odprtega značaja in je namenjen mladim v starosti od 13 do 21 let, t.i. osnovno‐ srednješolska
populacija, ki želi bolje izkoristiti svoj prosti čas in preko programa pridobiti izkušnje na socialnem,
kulturnem in delovnem področju ter s tem izboljšati svoj način življenja. Opažamo, da se v program
vključujejo predvsem mladi, ki izhajajo iz ne vzpodbudnega družinskega okolja, bodisi zaradi slabše
materialne situacije ali neurejenih medsebojnih odnosov.
Počitniške dejavnosti potekajo izven prostorov centra v popoldanskem času od ponedeljka do četrtka od
17.00 do 21.00 ure na kotalkališču v Velenju. Počitniške dejavnosti izvajamo s pogodbenimi laičnimi
delavci, javnimi delavci in prostovoljci.
V programu so vključeni prostovoljci v okviru obveznih izbirnih vsebin v srednjih šolah in fakultetah.

5. Dodatno:
Dvakrat tedensko izvajamo dodatne aktivnosti v obliki TERENSKEGA DELA. Izvaja ga laičen delavec v
programu.
Od leta 2005 izvajanjamo program‐ splošno koristno delo. Za izvajanje ukrepa so zadolženi CSD Velenje,
Vodnikova cesta 1, SI‐ 3320 Velenje, ki ga zastopa mag. Zlatka Srdoč Majer in izvajalec Javni zavod
Mladinski center Velenje v obliki pomoči pri animiranju in lažjih pomožnih del. Izvaja ga laični delavec in
javni delavec s VII. stopnjo izobrazbe v navezavi s strokovnim delavcem CSD Velenje.

SPREMLJEVALNE DEJAVNOSTI
1. Sodelovanje po Sloveniji.
Redno izvajamo izobraževanja preko Socialne zbornice Slovenije (kjer letno verificiramo in nadalje
izvajamo programe stalnega strokovnega usposabljanja). Aktivno sodelujemo tudi z drugimi resorskimi
ministrstvi in uradi (Ministrstvom za kulturo, Ministrstvom za šolstrvo ‐ Uradom RS za mlade,
Direktoratom za zdravje), Nacionalno agencijo Mladina, programa Mladi v akciji, Fakulteto za socialno
delo in Fakulteto za družbene vede in ostalimi programsko sorodnimi organizacijami (Produkcijska šola,
Invel, Papilot,…), ter nevladnimi ustanovami in mrežami organizacij, CNVOS‐jem, programsko mrežo
mladinskih organizacij MaMa, MISSS in MSS.
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2. Sodelovanja v okviru Preventivnih programov za mlade v sklopu dela strokovnega odbora
društva SPM‐ Društvo za razvoj skupnostnih programov za mlade.
Delovanje Preventivnih programov za mlade Centrov za socialno delo Ljubljane (Šiška, Moste – Polje, Vič,
Bežigrad in Center), Kranja, Škofje Loke, mladinskega centra Medvode in Velenje je namenjeno
medsebojnemu povezovanju z namenom nadgradnje obstoječih dejavnosti programov z novimi,
dopolnilnimi projekti za naše uporabnike in izvajalce (prostovoljce, javne delavce, strokovne so‐delavce),
ki bi jih sicer sami težko organizirali ali izvedli.
Dejavnosti izvajamo strokovni delavci v sodelovanju s strokovnimi delavci iz drugih programov in s
prostovoljci ali javnimi delavci. Dejavnosti potekajo skozi celo leto, odvisno od narave projekta.

OSNOVNI CILJI PROGRAMA
Namen programa je predvsem spodbuditi oz. usmeriti mlade iz mesta Velenje in njegove bližnje
okolice h kvalitetno‐aktivnemu načinu preživljanja prostega časa ter nuditi mentorsko in
strokovno pomoč in spremljanje mladih na njihovi poti odraščanja.
Splošni cilji:
1.

Preventivna funkcija (primarna, sekundarna in terciarna preventiva):
- preprečevanje odklonskih vedenj z večanjem sposobnosti za obvladovanje razvojnih nalog
in vsakdanjih težav,
- omogočanje ugodnih pogojev za mirno obvladovanje vsakdanjih konfliktov.

2.

Pomoč pri urejanju vsakdanjega življenja:
- nakazovanje možnih rešitev problemov v družini, šoli, med vrstniki v prostem času, pri
vzgoji otrok in na drugih področjih preko pogovora, spremljanja, opolnomočenja,
osebne pomoči, svetovanja, skupinskega in skupnostnega dela.

3.

Neformalno izobraževanje in usposabljanje:
- posredovanje informacij o življenjsko pomembnih stvareh,
- usposabljanje in urjenje v socialnih in drugih spretnostih,
- pomoč in podpora pri razvijanju lastnih kulturnih, jezikovnih, političnih, družbenih in
religioznih vrednot ter predstav.

4.

Organiziranje prostega časa:
- pospeševanje socialnih, emocionalnih, kognitivnih, kreativnih, rokodelskih, športnih,
poklicnih in drugih spretnosti kot pogojev za ustvarjalno preživljanje prostega časa.

5.

Omogočanje identifikacije z vzori: omogočanje stikov, družabnosti, skupinskih doživetij,
mladinske kulture, pri čemer pride do soočenja z vrednotami in ideali, ki delujejo kot
motivatorji ustvarjalnosti in samoizpopolnjevanja.
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CILJ

AKTIVNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA‐ DELAVNICE

DEJAVNOST:

Tematske delavnice potekajo dvakrat na teden v prostorih Mladinskega centra Velenje.
Povezujejo se z DELAVNICAMI MULTIMEDIJE IN GLASBE:
1.

Delavnica literature.
Mentorici: Nives, Jasmina

2.

Sklop delavnic Popoldanski klepet z Jasmino (Nives).
Mentorici: Jasmina, Nives

3.

Organizirano igranje družabnih iger (Monopoly, Enka, Scrabble…).

4.

Ples s Sandro.
Mentorica: Sandra Ištvan
Poteka občasno 2x/teden

5.

Prostočasne dejavnosti.

Se izvajajo vsak dan od 16.00 do 20.00 ure. Organiziramo turnirje pikada, namiznega tenisa, kartanja,
družabnih iger in košarke.
RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA: v tem smislu je predvidena tudi nadgradnja programa, planirana

preselitev programa Dnevnega mladinskega centra Velenje v samostojne, standardizirane prostore
ob še učinkovitejšem programskem in strokovnem sodelovanju s CSD Velenje, lokalnimi
organizacijami in društvi na področju socialnega varstva.
Delavnice spadajo v sklop študijskih krožkov v projektu mreže za razvijanje socialnega kapitala mladih
v projektu »Omrežen.si & Omrežena.si«, Društva mladinski ceh.

CILJ

PREPOZNAVANJE IN REŠEVANJE UČNIH TEŽAV
UČNA POMOČ

DEJAVNOST:

Ponuditi mladim možnost učne pomoči preko dogovora z bazo inštruktorjev (Mladinski servis,
Študentski servis).
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CILJ

FUNKCIONALNO IN INFORMACIJSKO OPISMENJEVANJE (IKT)
Delavnice: glasbe, novinarstva, multimedije in IKT‐ja

POSEBNOST

Aktivnosti in povezavanje vsebin KRMC; vključevanje in prehod med prostovoljci
in popoldanskimi uporabniki in vključitev prostovoljca EVS.

IZVEDBA

Melita Kovač, Janez Slivar, Mario Gagić, Marko Milešič Šerdoner, Jasmina Imširović,
Nives Hudej, Mitja Gregorič.

ZUNAJI
SODELAVCI

Tomo Flis (Društvo Tehnologika), Klemen Klinc (ATP studio), Albin Inkret, Tina
Felicijan in Roman Repnik (TV1 d.o.o.), Gorana Vuković (Društvo ZPM Edvard
Kardelj)

DEJAVNOSTI

DELAVNICA HIP‐ HOP PRODUKCIJE (KRMC)
PRODUKCIJSKE DELAVNICE (KRMC)
DELAVNICE DJ‐STVA; ZVRST TECHNO, HOUSE, HIP‐ HOP (KRMC IN MC)
TEČAJ AFRIŠKEGA BOBNANJA (MC)
NOVINARSKE DELAVNICE (KRMC IN MC)

RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA

Razvoj dejavnosti znotraj regionalnega multimedijskega centera‐ KUNIGUNDA.
Delavnice spadajo v sklop študijskih krožkov v projektu mreže za razvijanje socialnega kapitala
mladih v projektu »Omrežen.si & Omrežena.si«, Društva mladinski ceh.
CILJ

UDEJSTVOVANJE MLADIH V ŠPORTNIH AKTIVNOSTIH‐ ZMIGAJ

POSEBNOST

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

IZVEDBA

Janez Slivar, Mario Gagić, Jasmina Imširović, Nives Hudej.

ZUNAJI

Marjan Klepec: ŠRZ RDEČA DVORANA VELENJE; BAZEN VELENJE
Mladen Stojnić: DRUŠTVO BORILNIH VEŠČIN VELENJE
Katja Geršak: ŠPORTNA ZVEZA VELENJE

SODELAVCI

DEJAVNOSTI

Mladinski center: turnirji v namiznem tenisu, pikado, nogomet (zunaj), ročni nogomet; 1x
tedensko ena disciplina in možnost izpeljave olimpiade 4 iger (ekipa 2:2).
ŠRZ Rdeča dvorana Velenje: 1x tedensko na voljo zastonjski rekreacijski prostor (parter,
igrišče za badminton) in uporabo bazena 2 uri na teden za uporabnike, ki si zaradi slabših
socialnih razmer teh dejavnosti ne morejo plačati.
Društvo borilnih veščin Velenje: trikrat na teden so na voljo zastonjski trening borilnih veščin.
Vključujejo se uporabniki, ki si zaradi slabših socialnih razmer teh dejavnosti ne morejo plačati.
Športne zveze Velenje: enkrat mesečno se mladi vključijo v predstavitev dejavnosti športnih
društev.

RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA: ZDRAVJE MLADIH.
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Projekt POLETJE NA KOTALKALIŠČU 0102
NAMEN

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

POSEBNOST

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

SODELAVCI

Gorana Vuković: ZPM Edvard Kardelj
Marjan Klepec: ŠRZ RDEČA DVORANA VELENJE; BAZEN VELENJE.
Katja Geršak: ŠPORTNA ZVEZA VELENJE

DEJAVNOST

CILJ

Projekt POLETJE NA KOTALKALIŠČU je pilotski projekt Športne zveze Velenje, ŠRZ Rdeče
dvorane Velenje in Mestne občine Velenje in je model dobrega sodelovanja lokalnih
organizacij, ki poteka v sklopu dodatne ponudbe prostočasnih aktivnosti v času poletnih
počitnic, ki jih izvaja Mladinski (dnevni) center Velenje in ZPM.
-

oživitev velenjskega kotalkališča in infrastrukture ob njem,

-

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

-

predstavitev športov in znanih športnikov in njihova promocija,

-

mentorsko usposabljanje mladih organizatorjev pri organizaciji prireditev
(organizacija treh močnejših turnirjev košarke),

-

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

IZVEDBA PROGRAMA
AKTIVNOSTI

IZVEDBA

POTREBE

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

ZPM

Prostor in tehnična
podpora MC

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

ZPM

Program aktivnosti se začne izvajati ob koncu
meseca junija (začetek poletnih počitnic) in se
izvaja vsak dan v tednu (od ponedeljka do četrtka).

ZPM

Mladinski center Velenje

Mladinski center Velenje

Mladinski center Velenje

Prostor in tehnična
podpora MC
Ploščad
Velenje

kotalkališča

ŠRZ Rdeče dvorane Velenje

STROŠKI

V sklopu stroškovnega mesta DNEVNEGA MLADINSKEGA CENTRA

DODATNO

Prijava na razpis MDDSZ

RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA:

Mladinski centri se v programskem razvoju trudijo, da sodelujejo s partnerji na vseh področjih (socialnih,
pedagoških, kulturnih, športno‐zabavnih, upravnih, družbeno‐političnih, neformalnih,…), ki so povezani z
osebnostnim razvojem mladostnika. S tem izpolnjuje nacionalne programske smernice, ki narekujejo
moderno, celostno obravnavo uporabnikov. Tako se trudimo, da v lokalnemu prostoru nastajajo dobri in
celoviti programi za mladostnike, ki »povezujejo« in s katerimi uvajamo nove, moderne metode dela.
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Projekt TERENSKO DELO
Pridobivanje mladostnikov na »ulici« in njihovo vključevanje v dnevni center MC Velenje.
Teren:
1.

Gostilniški lokali po Velenju, kjer se v času šolskega pouka zadržuje mladina, ki iz

različnih razlogov ni v šoli!
2.

Po dogovoru z uporabniki smo določili čas in kraj razgovora.

3.

V petkih in sobotah v nočnem času na prireditvenih prostorih in gostilniških
lokalih! Izpostavimo lahko MLADINSKI CENTER VELENJE (1x mesečno; petek ali
sobota v času prireditev).

AKTIVNA VLOGA V LAS‐U
NASLOV PROJEKTA

LAS

ČAS, OBDOBJE

Kontinuirano skozi vse leto

VODJA

Marko Pritržnik

OPIS: udeležba na sejah in v akcijah LAS‐a.
NAMEN PROJEKTA: seznanjanje centra z aktivnostmi LASA v povezavi z aktivnim bojem proti

uporabi drog.
Cilj:

-

medsebojna izmenjava informacij
informiranje uporabnikov o akciji in programu

IZVEDBA PROGRAMA
AKTIVNOSTI

MERILO

PRIČAKOVANO ŠTEVILO

udeležba na sejah

število udeležb na sejah

5

udeležba v akcijah LASa

število v akcijah

1‐2

RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA: partnersko sodelovanje institucij v lokalni skupnosti in med

občinami
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Prostovoljci
IZOBRAŽEVANJA IN PROGRAMSKO DELO S PROSTOVOLJCI
NASLOV PROJEKTA

PROSTOVOLJNO DELO

ČAS, OBDOBJE:

kontinuirano skozi vse leto

VODJA:

Melita Kovač

SODELAVCI:

Maja Ovčar, Marinko Bokur, Nežka Cestnik, Tim Pušnik in ostali
prostovoljci Mladinskega centra Velenje

OPIS: prostovoljstvo je vrednota, ki jo moramo v sodobni družbi krepiti in spoštovati. Je

dodana vrednost družbe. Prostovoljci organizirajo in se udeležujejo različnih akcij, organizirajo
okrogle mize in dajejo tematske pobude. Vse aktivnosti organiziramo z namenom
usposabljanja prostovoljcev za samostojno delo. Še naprej bomo delovali v smeri vključevanja
prostovoljcev v različne programe, kjer je predvideno tudi redno delo z njimi, koordinacijski in
projektni sestanki.
NAMEN PROJEKTA: medsebojno druženje prostovoljcev, predstavitev prostovoljstva v javnosti in

informiranje javnosti o prostovoljstvu.
CILJ:

-

povabiti in se povezati s prostovoljnimi skupinami, ki delujejo v občini velenje
predstavitev projekta v lokalnih in nacionalnih medijih
informiranje javnosti o pomenu in vlogi prostovoljnega dela
prijetno druženje prostovoljcev
povezovanje različnih skupin
povezava mladih in starejših prostovoljcev v skupni akciji –medgeneracijsko
sodelovanje
podporne lokalne aktivnosti
povečanje števila udeležencev

IZVEDBA PROGRAMA
AKTIVNOSTI

IZVEDBA

tematske
aktivnosti, skozi celotno leto poteka
informiranje,
festival informiranje okolja z akcijami,
prostovoljstva, izobraževanje
ki jih pripravljajo prostovoljci,
za izvedbo aktivnosti pa se
pripravljajo tudi skozi razna
izobraževanja.

POTREBE

multimedijska
podpora,
človeški
viri,
aktivna
participacija, pisarniški in ostali
material,…

STROŠKI: 600 €
RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA: razvoj družbene odgovornosti mladih do lokalnega okolja.
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NASLOV PROJEKTA
ČAS, OBDOBJE
VODJA
SODELAVCI

SODELOVANJE S CENTROM JEŽEK IN CVIU
kontinuirano skozi vse leto
Melita Kovač
prostovoljci MC Velenje

OPIS: v letu 2009 smo spomladi skupaj s centrom Ježek in CVIU izvedli izredno pozitivno akcijo, kjer so

prostovoljci pomagali na prireditvi, v kateri so sodelovali otroci iz vse Slovenije. Sodelovanje bomo
nadgradili tudi v letu 2010 in sicer s konkretno pomočjo otrokom s težavami v razvoju. Prostovoljci
bodo obiskovali tedensko otroke in z njimi pripravljali razne umetniške delavnice. V januarju 2010 smo
skupaj z Zavodom Janeza Levca in učenci CVIU Velenje že postavili likovno razstavo v naši galeriji.
NAMEN PROJEKTA: medsebojno druženje prostovoljcev, predstavitev prostovoljstva v javnosti in

informiranje javnosti o prostovoljstvu.
CILJ:

-

-

sodelovanje z ostalimi velenjskimi organizacijami
spoznavanje in sprejemanje »drugačnosti«
konkretno delo z ljudmi
vzpostavljanje odnosov

IZVEDBA PROGRAMA
AKTIVNOSTI
pomoč otrokom, ki so zaostali v
fizičnem in psihičnem razvoju.

IZVEDBA
druženje skozi celotno leto

POTREBE
človeški viri, prosti čas

RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA: širiti se na prostovoljnem področju in v akcije prostovoljcev

Mladinskega centra Velenje vnesti tudi socialno prostovoljno noto.
NASLOV PROJEKTA

SVETOVNI POKAL V NAMIZNEM TENISU
ČAS, OBDOBJE
konec januarja
VODJA
Melita Kovač, Maja Ovčar
SODELAVCI
prostovoljci MC Velenje
OPIS: v Velenju vsako leto gostimo pomemben športni dogodek ‐ Svetovni pokal v namiznem
tenisu. Pomemben del organizacije so tudi prostovoljci Mladinskega centra Velenje. S svojo
pomočjo so nepogrešljiva delovna sila pri sami organizaciji.
NAMEN PROJEKTA: je sodelovati z odborom ŠRZ Rdeče dvorane, kar pomeni pridobivanje
organizacijskih sposobnosti, ki so pomembne za življenje.
CILJ:

-

pridobivanje organizacijskih sposobnosti
mednarodno sodelovanje
promocija prostovoljstva

IZVEDBA PROGRAMA
AKTIVNOSTI
izvajanje
dejavnosti
na
Svetovnem pokalu v namiznem
tenisu

IZVEDBA
konec januarja, prostovoljci so
prisotni vsak dan cel teden

POTREBE
človeški viri

RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA: pridobvanje izkušenj na področju znaja organizacije dela in

projektov
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NASLOV PROJEKTA

GREMO SE SPET MAL' ''UŠVICAT''

ČAS, OBDOBJE

julij 2010

VODJA

Dimitrij Amon

SODELAVCI

Marko Pritžnik, Melita Kovač, Marko Milešič Šerdoner, prostovoljci MC

OPIS: v letu 2009 je MC izvedel zelo odmevno delovno brigado z naslovom 'Udarimo še enkrat

1959, Gremo se ušvicat 2009'. Uredil se je zaraščen letni kino ob Velenjskem jezeru.
Z letošnjo 'after' dvodnevno delovno brigado bi območje letnega kina le še detajlno uredili.
Tako se predvideva, da bi se v dveh dneh izvedlo naslednje delo:
- postavitev ograje okoli letnega kina in vhodnih vrat (z izvornim stebrom)
- ureditev okolice (košnja,…)
- dosuti pesek na delih, kjer ga primanjkuje
- postavitev improviziranih klopi in košev za smeti
Delovna brigada bi potekala na sami lokaciji letnega kina, kjer bi udeleženke in udeleženci v
lastnih šotorih tudi prespali. Za hrano in pijačo bi poskrbel MC Velenje.
NAMEN PROJEKTA: je ohraniti to, kar s(m)o mladi naredili prostovoljno in obuditi duh

prostovoljstva med mladimi.
CILJ: urediti prireditveni prostor in ga zapreti. Še bolj želimo navezati lokacijo letnega kina z

mladimi. Tako bo prostor živ in lepo urejen.
IZVEDBA PROGRAMA
AKTIVNOSTI

IZVEDBA

izdelava programa/plana dela

Dimitrij Amon

POTREBE

nakup opreme in sredstev za Dimitrij Amon
delo:(zaščitna oprema,…)

Finančna sredstva

mreža in stebrički za ograjo

Marko Pritržnik

Cigrad

promocija brigade

Dimitrij Amon in Melita Kovač

hrana in pijača za brigadirje

Dimitrij Amon

MC Velenje

STROŠKI: 700 €
RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA: inovativnost in prostovoljnost mladih
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NASLOV PROJEKTA
ČAS, OBDOBJE
VODJA
SODELAVCI
PROGRAMSKO
PODROČJE

NEFIKS
kontinuirano skozi vse leto
Melita Kovač
zaposleni v MC Velenje
prostovoljci

OPIS: tudi v letu 2010 bo zagotovljeno izvajanje programa indeksa neformalnih izobraževanj kot tudi

razširitev programa na prihajajoči modul elektronskega modela indeksa, ki deluje na evropski
platformi. Program je izkaz dejavnosti mladih v njihovem prostem času.
NAMEN PROJEKTA: spodbujanje mladih, da si beležijo svoje neformalne izkušnje, ki jim bodo v pomoč
pri iskanju redne zaposlitve.
CILJ:

-

-

spodbujanje neformalnega učenja
spodbujanja beleženja referenc
promocija neformalnega učenja in pridobivanja referenc

IZVEDBA PROGRAMA
AKTIVNOSTI

IZVEDBA

POTREBE

informiranje in spodbujanje skozi celotno leto beleženje človeški
pisanja referenc za nadaljnjo (neformalnih) referenc
podpora
kariero.

viri,

računalniška

RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA: širjenje pomembnosti neformalnega učenja in referenc, ki jih s

tem pridobimo.
Naslov projekta
Čas, obdobje
Vodja
Sodelavci:

VKLJUČITEV NOVIH PROSTOVOLJCEV
september, oktober 2010 (glavna akcija); kontinuirano med letom
Melita Kovač
Tina Felicijan

Opis: mladi se v času septembra in v začetku oktobra odločajo za dejavnosti, ki jih bodo izvajali

skozi sledeče šolsko leto. Mladinski center Velenje ima izkušnje na področju dela z mladimi
prostovoljci, ki jih usmerjamo v tekoče delo. Iz tega razloga je smiselno čim bolje predstaviti delo
prostovoljcev in jih pridobiti na stran MC‐ja. Z ravnateljem Gimnazije Velenje in strokovnim delavcem
Janezem Zajcem, ki je v šolskem letu 2009/2010 zadolžen za delo s prostovoljci na ŠC Velenje, bomo
izvedli informativna srečanja v 1. in 2. letnikih.
Namen projekta: je mlade, ki so v fazi iskanja prostočasnih aktivnosti, bomo usmerili v delo v
Mladinskem centru. Seznanili jih bomo z lokacijo, delom in programom Mladinskega centra Velenje ter
jim omogočili sodelovanje pri programu prostovoljcev.
Cilj:

-

širjenje mreže mladih, ki sodelujejo z Mladinskim centrom Velenje
promocija vrednot mladih in njihova osveščenost v zvezi s prostovoljnim delom
sodelovanje s Šolskim centrom Velenje

Izvedba programa
Aktivnosti

Merilo

Organizacija in izvedba informativnega Število novih prostovoljcev
srečanja

Pričakovano število

10 ‐ 20

Razvojni potenciali projekta: pridobivanje novih moči, krepitev vezi z in med mladimi.
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Kulturno‐umetniška vloga
FESTIVAL MLADIH KULTUR KUNIGUNDA
Naslov projekta

13. FESTIVAL MLADIH KULTUR KUNIGUNDA

ČAS, OBDOBJE

20. 8. – 28. 8. 2010 – dejanska izvedba (priprave in organizacija jan –
avg 2010)

VODJA

Dimitrij Amon

SODELAVCI

Marko Pritržnik, Melita Kovač, Aleksander Saša Misja, Mitja Švener,
Matej Voglar,Tina Felicijan, Marko Milešič Šerdoner, Mitja Gregorič in
ostali zaposleni, zunanji sodelavci in prostovoljci MC Velenje

OPIS: vsako leto konec avgusta mesto zasede prijazna čarovnica Kunigunda, ki s seboj pripelje

festivalsko dogajanje. Tako bo letos med 20. 8. in 28. 8. 2010 zasedla mesto, ulice, trge,… v
Velenju. Dogajalo se bo toliko in tako kot že dolgo ne.
Na kratko: glavni prireditveni prostor bo pred Mladinskim centrom Velenje (za Rdečo
dvorano), na njem se bodo dnevno odvijali koncerti alternativnih glasbenih skupin. En
dopoldan bo oder namenjen mladim, neuslišanim, neuveljavljenim, zapostavljenim
slovenskim bendom. Mladinski center Velenje bo še vedno ponujal možnosti za gledališke
nastope na festivalu, tako bo potekal kabaret 'Izpoved pornodive 2.
Drugi prireditveni prostor bo na terasi kavarne Centra Nova. Titov trg bo svojevrstno
prizorišče za masovne dogodke. Tako načrtujemo za čas festivala Titov trg 'zazidati', na njem
pa se nam morda obeta še kaj predimenzioniranega.
Mini filmski festival Kunigunde bo le še popestritev dogajanja v letnem kinu. Šport bo
obrnjen na bolj zabavno plat, kot so napihljiva igrala, rodeo, fun ball,…
Da o prihodu Kunigunde iz vodnjaka, povorki čarovnic in o sežigu na grmadi s predstavo
Coprniška krvava rihta sploh ne izgubljamo besed.
NAMEN PROJEKTA: promocija alternativne 'scene' na ulici in trgih. Urbana kultura.
CILJI: pomoč pri pripravi festivala in krepitev prepoznavnosti KRMC in MC Velenje.
IZVEDBA PROGRAMA
AKTIVNOSTI

IZVEDBA

Programski vikend

Dimitrij
Pritržnik

POTREBE

Amon,

Marko Prostor in plan za delovni
vikend

Rezervacija nastopajočih in Dimitrij Amon in ekipa
potrditev

Ozvočenje MOV, luči Birt

Prijava prireditve

Dimitrij Amon

Soglasja za hrup, podaljšanje
delovnega/obratovalnega
časa,…

Razpis za mlade bende

Matej Voglar

Sestanki z Voglarjem

Razpis za CGP

Dimitrij Amon, Tina Felicijan,
Mitja Gregorič
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Priprava sponzorskih prošenj Marko Pritržnik
in strategija
Priprava PR strategije

Tina Felicijan

Izdelava promocijskega filma Dimitrij Amon in ekipa KRMC
za festival iz lanskoletnih
posnetkov
Spletna stran festivala

Primož Čas in Dimitrij Amon

www.mc‐velenje.si/kunigunda

Dogovor za snemanje in Dimitrij Amon in javni delavci
montiranje dnevnih dogodkov v KRMC
STROŠKI: lastna finančna konstrukcija ‐ cca: 22.000 €
RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA: pokazati, da je alternativna scena ša kako pris(o)tna v Velenju.

NASLOV PROJEKTA

SPLETNA DOKUMENTARNO‐IGRANA NANIZANKA
»Kako se rojeva Kunigunda«
ČAS, OBDOBJE
maj 2010
VODJA
Dimitrij Amon
SODELAVCI
ekipa KRMC
OPIS: vsak sestanek oz. aktivnost v zvezi s festivalom bi posneli in zmontirali ter objavili na
uradni spletni strani festivala mladih kultur Kunigunda. Izgledalo bi kot nekakšen povzetek
vsega, kar se pripravlja za festival, od tel. pogovorov z nastopajočimi, do pisanja prošnje,
priprave tržnske strategije, popisa opreme,….
NAMEN PROJEKTA: pokazati mladim in tudi ostalim, kaj vse je potrebno, da se pripravi takšen
festival.
CILJI: promocija festivala že pred njegovim začetkom. Izkušnje montaže in snemanja ter
objavljanja.
IZVEDBA PROGRAMA
AKTIVNOSTI

IZVEDBA

POTREBE

Dokončni dogovor

Dimitrij Amon

v sklopu projekta

Priprava scenarija

Dimitrij Amon in ekipa KRMC

Spletna stran

Primož Čas

RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA: sodbujanje inovativnosti in izobraževanje mladih.
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KONCERTNI CIKEL 2010
NASLOV PROJEKTA

SPLOŠNI KONCERTNI CIKEL

ČAS, OBDOBJE

kontinuirano skozi vse leto

VODJA

Marko Milešič Šerdoner

SODELAVCI

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

OPIS: izvajanje koncertov v letu 2010 bo potekalo v sodelovanju različnih skupin mladih –

upoštevajoč njihove interese in finančne zmogljivosti centra. V letu 2010 ostaja naša pobuda na še
bolj okrepljenem programskem sodelovanja s Šaleškim študentskim klubom. Vključene bodo različne
glasbene zvrsti in podzvrsti (rock in etno glasba, punk, metal, reggae, hip hop), nastopajoči pa bodo
tako domače lokalne mlade manj znane skupine kot vidnejše slovenske in tuje skupine. V letu 2010
bomo nadaljevali prakso mesečnega načrtovanja glasbenih dogodkov v MC Velenje.
NAMEN PROJEKTA: predstavitev različnih glasbenih skupin in tematskih zvrsti širši javnosti.
CILJ:

-

promocija različnih glasbenih žanrov
ustvarjanje priložnosti za mlade še ne priznane lokalne skupine
kvaliteten glasbeni program za mlade

IZVEDBA PROGRAMA
AKTIVNOSTI

MERILO

organizacija
dogodkov

glasbenih število različnih
zvrsti in dogodkov

PRIČAKOVANO ŠTEVILO

glasbenih 5 zvrsti / 15 koncertov na letni
ravni

priložnosti za mlade

število mladih neuveljavljenih 10 na letni ravni
glasbenih skupin

mednarodno povezovanje

številko mednarodnih skupin

5

promocija glasbenih žanrov

število medijskih objav

30

MOREBITNE SPREMEMBE: vključiti znane skupine in narediti ekskluzivno v slovenskem prostoru.

Organizirati glasbene dneve samo za lokalne in regionalne skupine. Povezovanje z
mladinskimi organizacijami pri pripravi programa, še posebej s študenti.
STROŠKI: > 5.000 EUR
RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA: regionalno povezovanje skupin in dogodkov.

Mladinski center Velenje je vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Celju s sklepom SRG 96/00896 z dne 2. 12. 1997.
Matična številka: 5986567. Davčna številka: 87432382.

43

KLUBSKI MARATON 2010
Dogodek poteka kot podpora akcije Radia Študent, pri čemer MC Velenje
sodeluje že dlje časa in sicer tako, da gostimo glasbeni dogodek določenih
skupin v okviru KM.

DAN KITARE V VELENJU
NASLOV PROJEKTA

KITARIADA 2010

ČAS, OBDOBJE

februar 2010

VODJA

Dražen Markovič

SODELAVCI

zaposleni MC Velenje

OPIS: gre za druženje kitaristov na odru, izvedbo delavnic, koncert in jam session
NAMEN PROJEKTA: spoznavanje glasbil, druženje in promocija glasbenih skupin
CILJI:

-

promocija glasbil in glasbenikov
druženje
ohranjanje tradicije
iskanje novih priložnosti

IZVEDBA PROGRAMA
AKTIVNOSTI

MERILO

PRIČAKOVANO ŠTEVILO

izvedba dogodka

število izvedenih dogodkov

1

MOREBITNE SPREMEMBE: izpeljati dogodke z zasebniki in najti zasebni interes glasbenih

producentov.
RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA: trajnostno sodelovanje več generacij glasbenikov.

Mladinski center Velenje je vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Celju s sklepom SRG 96/00896 z dne 2. 12. 1997.
Matična številka: 5986567. Davčna številka: 87432382.
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NASLOV PROJEKTA

MLADINSKI GLEDALIŠKI ABONMA 2010

ČAS, OBDOBJE

Januar do junij ‐ 4. sezona MGA 2009/10, september do december ‐ 5.
sezona MGA 2010/11

VODJA

Marko Milešič Šerdoner

SODELAVCI
OPIS: v letu 2007/2008 se je pričel izvajati Mladinski gledališki abonma MC Velenje v

sodelovanju z lokalnim okoljem (gledališka skupina Mamoo‐Ti) ter s tem odprl odrske deske
tudi za gledališče. Abonma vsebuje širok spekter 9 predstav različnih gledaliških skupin
(mladinskih in profesionalnih) tako jezikovno (pestro narečje kot posledica vpliva domačega
okolja) kot žanrsko, ki se izvajajo enkrat mesečno. Mladinski center in Mladinski svet
Velenje na tem projektu ponovno partnersko sodelujeta.
NAMEN PROJEKTA: vključevanje mladih v kulturno‐umetniške projekte in produkcijske igre

mladih v lokalnem okolju ter mladim predstaviti gledališki žanr.
CILJI:

-

promocija in spoznavanje dela mladinskih gledaliških skupin (lokalno, nacionalno)
krepitev kulturne vloge pri mladih
lastna gledališka produkcija (Frankofonsko gledališče in druge dijaške gledališke
skupine ŠC Velenje)

IZVEDBA PROGRAMA
AKTIVNOSTI

gledališke
različnih žanrov
lastna produkcija

MERILO

predstave število različnih žanrov

PRIČAKOVANO ŠTEVILO

5

število lastnih gledaliških 2
iger

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

Mladinski center Velenje je vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Celju s sklepom SRG 96/00896 z dne 2. 12. 1997.
Matična številka: 5986567. Davčna številka: 87432382.
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NASLOV PROJEKTA

FRANKOFONSKO GLEDALIŠČE 2010

ČAS, OBDOBJE

januar do april

VODJA

Alice Čop

SODELAVCI

Marko Milešič Šerdoner

OPIS: gre za gledališče v francoskem jeziku, ki ga izvajajo mladi gimnazijci, ki na koncu

uprizorijo kulturni večer, ki je letos marca v okviru MGA v MC Velenje.
NAMEN PROJEKTA: vključevanje mladih v kulturno‐umetniške projekte in produkcija igre v

francoskem jeziku in prepoznavanje talentov igre.
CILJI:

-

promocija gledališča
krepitev kulturne vloge pri mladih
izobraževanje v tujem jeziku
neformalno učenje
predstavitev frankofonije
nastop doma in v tujini in zastopanje MC Velenje, Velenja in Slovenije

IZVEDBA PROGRAMA
AKTIVNOSTI

MERILO

PRIČAKOVANO ŠTEVILO

nova gledališka predstava

Število premier

1

frankofonske predstave

Število predstav

2 – 4 (obstaja dodatna
možnost nastopa v tujini)

MOREBITNE SPREMEMBE: večkratne ponovitve in dograditev dogodka z drugimi kulturnimi

žanri (ples, petje), ne samo z igro.
RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA: regijsko vključevanje srednješolcev v SAŠA regiji, vidnejša

uvrstitev na Dnevih frankofonije in eventualno zastopanje Slovenije v Franciji.

Mladinski center Velenje je vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Celju s sklepom SRG 96/00896 z dne 2. 12. 1997.
Matična številka: 5986567. Davčna številka: 87432382.
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GALERIJSKA DEJAVNOST
NASLOV PROJEKTA

GALERIJA MC VELENJE

ČAS, OBDOBJE

kontinuirano skozi vse leto

VODJA

Urška Mazej

SODELAVCI:

Marko Milešič Šerdoner

OPIS: galerijska dejavnost spada med ene temeljnih dejavnosti kulturno‐umetniškega

udejstvovanja mladih. Omogoča vstop mladim v svet likovne oz. fotografske umetnosti.
Galerijski cikel poteka v letu 2010 odprto, povabilu k razstavljanju se je odzvalo več
posameznikov. Povezali se bomo tudi z Društvom šaleških likovnikov. Vsak mesec pa bomo
gostili novo razstavo.
NAMEN PROJEKTA: spodbujanje mladih umetnikov h kreativnosti in samouresničevanju v

družbi nasploh.
CILJI:

-

krepitev kadra kustosa

-

promocija likovne, grafične, fotografske umetnosti

-

krepitev kulturno‐umetniške vloge med mladimi v družbi nasploh

-

povezovanje različnih dejavnosti

IZVEDBA PROGRAMA
AKTIVNOSTI

MERILO

PRIČAKOVANO ŠTEVILO

otvoritev razstav

število razstav

11

promocija kulture

število medijskih objav

22

MOREBITNE SPREMEMBE: vključevanje mladih kustosov ter dijakov in študentov.
STROŠKI: 500 EUR
RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA: razvoj galerije v mladinsko regijsko galerijo.

Mladinski center Velenje je vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Celju s sklepom SRG 96/00896 z dne 2. 12. 1997.
Matična številka: 5986567. Davčna številka: 87432382.
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NASLOV PROJEKTA

VIDEOTAPETA – TV INFO

VODJA

Dimitrij Amon, Marko Pritržnik

OPIS: uprizarjanje multimedijskih vsebin na TV ali stenah v MC Velenje – v času različnih dogodkov.
PROJEKTA: vključevanje umetniških vsebin v programe ostalih ter predstavitev
multimedijskih tehnik v lokalnem okolju.

NAMEN
CILJI:

-

promocija intermedijskih vsebin
promocija multimedijskih tehnik
neformalno učenje in izobraževanje
razvoj metod in tehnik s področja multimedije
informiranje

IZVEDBA PROGRAMA
AKTIVNOSTI

MERILO

organizacija
večmedijskega
interaktivnega dogodka

število
interaktivnih
intermedijskih dogodkov

PRIČAKOVANO ŠTEVILO
ali

redno dnevno oz. tedensko
prikazovanje programskih vsebin

MOREBITNE SPREMEMBE: vključevanje interaktivnosti
RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA: uporaba novih medijev

NASLOV PROJEKTA

PODPORA UMETNIŠKIM PROJEKTOM

ČAS, OBDOBJE

Po potrebi, kontinuirano skozi vse leto

VODJA

Marko Pritržnik z drugimi zaposlenimi MC Velenje

OPIS: podpirati mladinske projekte od ideje do uresničitve oziroma motivirati posameznike

in skupine k uresničitvi njihovih idej v lastno zadovoljstvo in javno dobro.
NAMEN PROJEKTA: družbena odgovornost Mladinskega centra Velenje in utrjevanje poslovnih

mrež.
CILJI:

-

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

IZVEDBA PROGRAMA
AKTIVNOSTI

MERILO

PRIČAKOVANO ŠTEVILO

podporna aktivnost

število podpornih aktivnosti

10

Razvojni potenciali projekta:: širitev dejavnost na SAŠA regijo.

Mladinski center Velenje je vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Celju s sklepom SRG 96/00896 z dne 2. 12. 1997.
Matična številka: 5986567. Davčna številka: 87432382.
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NASLOV PROJEKTA

VKLJUČEVANJE MLADIH V PROJEKTE
(KULTURNO‐UMETNIŠKE IN DRUGE)

ČAS, OBDOBJE

kontinuirano skozi vse leto

VODJA

Marko Pritržnik

SODELAVCI

Marko Milešič Šerdoner, Dimitrij Amon, Mitja Gregorič, Melita Kovač

OPIS: vzpodbujanje posameznikov k tvorjenju novih gibanj in vključevanje v program.
NAMEN PROJEKTA: spodbujanje posameznikov k vključevanju v civilnodružbena gibanja in

vključevanje civilnodružbenih gibanj v javno ponudbo programov v MC.
CILJI:

-

vključevanje mladih v aktivno državljanstvo
neformalno učenje
postavljanje in doseganje učnih ciljev

IZVEDBA PROGRAMA
AKTIVNOSTI

civilno
udejstvovanje

MERILO

družbeno Ustanovitev novih društev

PRIČAKOVANO ŠTEVILO

2

POTENCIALI PROGRAMA: širjenje civilnodružbenih pobud na SAŠA regijo.
NASLOV PROJEKTA

KLUBSKA DEJAVNOST‐ KLUBSKI IN TEMATSKI VEČERI

ČAS, OBDOBJE

Letna dejavnost

VODJA

Marko Milešič Šerdoner

SODELAVCI

Gorazd Pan, Darijan Jeličić, Elvis Halilović, Matej Voglar, Mitja
Gregorič, Klemen Klinc, Zavod ŠŠK

OPIS: redna klubska dejavnost se vrši ob vikendih, kadar ni večjih dogodkov. V smeri hip hop,

elektronske glasbe, reggae glasbe ter tematski večeri v navezi s pomembnejšimi dogodki oz.
znanimi osebnostmi – vse povezano seveda z glasbo.
NAMEN PROJEKTA: uvajanje razvedrilne funkcije med mladimi skozi tematske večerne

dogodke.
CILJI:

-

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

IZVEDBA PROGRAMA
AKTIVNOSTI

organizacija
dogodkov

MERILO

PRIČAKOVANO ŠTEVILO

celovitih število klubskih/tematskih 4 – 6 mesečno
večerov

POTENCIALI PROGRAMA: izkoristiti trend klubskih večerov.

Mladinski center Velenje je vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Celju s sklepom SRG 96/00896 z dne 2. 12. 1997.
Matična številka: 5986567. Davčna številka: 87432382.
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Kunigunda‐ regionalni multimedijski center
Prešernova cesta 8, PP 191
SI‐ 3320 Velenje
Tel.: 03/ 8971 692
E‐ pošta: info@kunigunda.org
Internetna stran: http://www.kunigunda.org
Poslovna enota Kunigunda, regionalni multimedijski center, izvaja programe javnih podpornih
storitev, multimedijskega in raziskovalnega laboratorija, kulturno‐umetniške produkcije in
postprodukcije ter ureja spletni portal savinjske regije, omrežen v mrežo M3C.
NASLOV PROJEKTA

REGIONALNI MULTIMEDIJSKI CENTER KUNIGUNDA

ČAS, OBDOBJE

kontinuirano skozi vse leto

VODJA

Dimitrij Amon

SODELAVCI:

Andraž Jerič

OPIS: Regionalni multimedijski center Kunigunda je programska enota Mladinskega centra

Velenje, ki mladim nudi multimedijsko infrastrukturo za ustvarjanje in delo.
NAMEN PROJEKTA: spodbujanje multimedijskih pristopov v regionalnem okolju.
CILJI:

-

predstavitev multimedije

-

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

IZVEDBA PROGRAMA
AKTIVNOSTI

MERILO

PRIČAKOVANO ŠTEVILO

organizacija
multimedijskih število multimedijskih dogodkov in 10
dogodkov in izobraževanj
izobraževanj
javna dostopna točka

število delovnih dni

250

razvojni laboratorij

število razvitih projektov

10

multimedijski laboratorij

število
izvedenih
projektov

regionalna mreža

število vzpostavljenih partnerstev

multimedijskih 25

kulturnoumetniška produkcija število dogodkov
in postprodukcija

30
15

POTENCIALI PROGRAMA: širjenje dejavnosti in storitev na regijo.
Mladinski center Velenje je vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Celju s sklepom SRG 96/00896 z dne 2. 12. 1997.
Matična številka: 5986567. Davčna številka: 87432382.
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NASLOV PROJEKTA

DELAVNICA 3D ANIMACIJE

ČAS, OBDOBJE

maj 2010

VODJA

Dimitrij Amon, Jesenko Ivančević

SODELAVCI:

zaposleni v KRMC

v KRMC bomo pripravili delavnico 3D animacije. O delavnici potekajo pogovori s
predavateljem.

OPIS:

NAMEN PROJEKTA: s tečajem želimo navdušiti mlade za 3D animacijo. Če nam v skupini uspe

najti potencial vsaj pri enem, smo dosegli svoj namen.
CILJI: je izobraziti in navdušiti uporabnike za animacijo. Ciljna skupina so mladi, tako

osnovnošolci kot dijaki.
IZVEDBA PROGRAMA
AKTIVNOSTI

IZVEDBA

dokončni dogovor

Dimitrij Amon

priprava programa

Jesenko Ivančević

nakup
programa
animacijo
promocija

POTREBE

za Dimitrij Amon in Jesenko finance
Ivančević
Dimitrij
Pritržnik

Amon,

Marko

STROŠKI: 900 €
RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA: spodbujanje inovativnosti in izobraževanje mladih.
NASLOV PROJEKTA

MULTIMEDIJSKI KROŽEK ZA OSNOVNO IN SREDNJEŠOLCE –
MULTIMEDIJSKI IZZIVI

ČAS, OBDOBJE

januar – junij 2010

VODJA

Dimitrij Amon in Aleksandar Gačić

SODELAVCI:

Matevž Čas

OPIS: absolvent študija multimedije in absolvent na Fakulteti za oblikovanje bosta pripravila

krožek multimedije, ki bo potekal vsak ponedeljek po dve šolski uri v prostorih KRMC. S
projektom želimo mlade navdušiti za delo z multimedijo in jim podati več kot le osnovna
znanja. Tako želimo pridobiti dober kader mladih, ki bo ostal še nekaj časa v Velenju in
ustvarjal v naši sredini. Krožek (Multimedijski izzivi) je brezplačen.
NAMEN PROJEKTA: s tečajem želimo navdušiti mlade za multimedijo nasploh. Če nam v skupini

uspe najti potencial vsaj pri enem tečajniku, smo dosegli svoj namen.
CILJI:
-

izobraziti in navdušiti uporabnike za področje multimedije
- pridobiti mlade, da bodo sodelovali pri projektih KRMC.
CILJNA SKUPINA: so osmi in deveti razredi devetletke in srednješolci (prevdvsem nižji letniki).
Mladinski center Velenje je vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Celju s sklepom SRG 96/00896 z dne 2. 12. 1997.
Matična številka: 5986567. Davčna številka: 87432382.
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IZVEDBA PROGRAMA
AKTIVNOSTI

IZVEDBA

POTREBE

izdelava plakatov in letakov

predavatelj

digitalni tisk

izdelava
učnih
razmnoževanje

gradiv

in predavatelja

fotokopiranje

promocija na kolegiju ravnateljev Marko Pritržnik
velenjskih OŠ
priprava računalnikov, izklop radix‐a

ekipa KRMC

STROŠKI: 1.500 €
RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA: mladim želimo ponuditi možnost izobraziti se za področje

multimedije in jih ponuditi 'na trg', ter jim dati dodatna znanja.
NASLOV PROJEKTA

MULTIMEDIJSKI DNEVI

ČAS, OBDOBJE

13. 12. – 17. 12. 2010

VODJA

Dimitrij Amon

SODELAVCI:

Ekipa KRMC

OPIS: izvedba multimedijskih delavnic in izdelava elektronskih voščilnic.
NAMEN PROJEKTA: praznična ponudba uporabnikom v prednovoletnem času.
CILJI: pridobivanje multimedijskih izkušenj.
IZVEDBA PROGRAMA
AKTIVNOSTI

IZVEDBA

priprava in realizacija

Dimitrij
KRMC

POTREBE

Amon

in

ekipa

RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA: spodbujanje inovativnosti in izobraževanje mladih.
NASLOV PROJEKTA

KRATKI FILM MC VELENJE IN SKATE V VELENJU
ČAS, OBDOBJE
Januar ‐ marec 2010
VODJA
Dimitrij Amon
SODELAVCI:
Admir Mehić, Aleksandar Gačić, uporabniki popoldanskega MC
PROGRAMSKO PODROČJE
Kunigunda ‐ regionalni multimedijski center in popoldanski MC
OPIS: uporabniki popoldanskega MC‐ja so izrazili željo, da bi posneli dva kratka filma o MC
Velenje in o 'skejterjih' v Velenju. Tako bo KRMC pripravil izobraževanja za uporabnike, kako
ravnati s kamero. Prav tako bo zagotovil mentorja, ki bo z njimi delal na projektu oz. pri
snemanju, KRMC pa bo priskrbel tudi opremo za snemanje. Po končanem projektu se bo
posneti material zmontiral v KRMC.
NAMEN PROJEKTA: izdelava promocijskega filma o MC Velenje. Nadgradnja programa
popoldanskega MC‐ja.
CILJI: izobraziti uporabnike popoldanskega MC‐ja o montaži in videu. Izdelati 'promo' filmček
o Mladinskem centru Velenje.
Mladinski center Velenje je vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Celju s sklepom SRG 96/00896 z dne 2. 12. 1997.
Matična številka: 5986567. Davčna številka: 87432382.
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IZVEDBA PROGRAMA
AKTIVNOSTI

IZVEDBA

POTREBE

dogovor za izobraževanje

Dimitrij Amon, Aleksandar
Gačić
Dimitrij Amon, Nives Hudej
in Jasnima Imširović
Admir Mehić

25‐27.1.2010

sestanek z ekipo in izdelava
terminskega plana
nakup opreme: mini dv
STROŠKI: 200 €

RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA: spodbujanje inovativnosti in izobraževanje mladih.

NASLOV PROJEKTA

'STREAM' DOGAJANJA V MLADINSKEM CENTRU VELENJE

ČAS, OBDOBJE

Kontinuirano skozi vse leto

VODJA

Dimitrij Amon

SODELAVCI

Admir Mehić, Aleksander Saša Misja

PROGRAMSKO PODROČJE

Kunigunda ‐ regionalni multimedijski center in informiranje

OPIS: v Mladinski center bomo postavili strežnik, ki bo omogočal prenos slike in zvoka v živo
preko svetovnega spleta. Na uradni spletni strani MC bomo postavili link za prenos v živo.
Prav tako bo na daljavo mogoče 'nadzirati' dogajanje v Mladinskem centru Velenje.
V fazi projekta bomo na TV ob točilnem pultu namestili DVD predvajalnik, kjer bomo mladim
omogočili, da bodo lahko spemljali program dogajanja v Mladinskem centru Velenje. Enak
program, ki se 'vrti' v izložbi KRMC.
NAMEN PROJEKTA: omogočiti mladim izbiro in vpogled v dogajanje MC na daljavo.
CILJI: čimveč ogledov in promocija lasnetnega videostrim sistema KRMC.
IZVEDBA PROGRAMA
AKTIVNOSTI

dogovor za
računalnika

IZVEDBA

formatiranje Dimitrij Amon

POTREBE

Primož Čas

namestitev sistem, kamere, Dimitrij Amon, Primož Čas,
zvočne kartice,...
Aleksander Saša Misja
RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA: spodbujanje inovativnosti in izobraževanje mladih.

Mladinski center Velenje je vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Celju s sklepom SRG 96/00896 z dne 2. 12. 1997.
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NASLOV PROJEKTA

DMK – LIVE STREAM

ČAS, OBDOBJE:

maj 2010

VODJA:

Dimitrij Amon

SODELAVCI:

Andraž Jerič, Aleksandar Gačić

OPIS: enako kot lansko leto bo ekipa KRMC ob sodelovanju Festivala Velenje pripravila 'live

stream' glavnega koncerta na gradu ob 20. obletnici festivala Dnevi mladih in kulture, ki ga
pripravlja Šaleški študentski klub. Na glavnem koncertu bomo s tremi kamerami snemali
dogajanje na glavnem odru in ga v živo prenašali na veliko platno ob glavnem odru.
Dogodek bomo poizkušali v živo predvajati preko svetovnega spleta.
NAMEN PROJEKTA: pokazati mladim, kaj vse zmoremo v KRMC.
CILJI: promocija in nabiranje novih izkušenj.
IZVEDBA PROGRAMA
IZVEDBA PROGRAMA

IZVEDBA PROGRAMA

IZVEDBA PROGRAMA

načrt

Dimitrij Amon

izposoja opreme

Dimitrij Amon

video mixer, BNC kabli,
govorna postaja,…
projektor, platno (Festival
Velenje)

kamermani

Dimitrij Amon

Admir Mehić, Aleksandar
Gačić, Andraž Jerič

promocija

Dimitrij Amon

STROŠKI: 450€
RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA: inovativnost mladih.
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Postprodukcijska vloga
NASLOV PROJEKTA

POSTPRODUKCIJSKA VLOGA; Lutkovno gledališče Velenje, EPK 2012
in drugi dogodki

ČAS, OBDOBJE

kontinuirano skozi vse leto

VODJA

Marko Pritržnik

SODELAVCI:

Dimitrij Amon, Aleksander Saša Misja

OPIS: sodelovanje v odborih delovnih telesih MO Velenje, Knjižnice Velenje
NAMEN PROJEKTA: usklajevanje vsebin, terminov ter prenos avdio, lučnih in multimedialnih

storitev v skupne akcije.
CILJI:

-

zagotoviti avdio in lučni servis lokalni skupnosti pri izvedbi Veselega decembra
zagotoviti avdio in lučni servis Knjižnici Velenje pri izvedbi abonmajev
zagotoviti avdio in lučni servis Knjižnici Velenje pri izvedbi Lutkovnega gledališča
zagotoviti koordinacijo pri projektu Evropska prestolnica kulture 2012, MO Velenje
partner

IZVEDBA PROGRAMA
AKTIVNOSTI

MERILO

PRIČAKOVANO ŠTEVILO

veseli december

število servisov

8

abonmaji

število servisov

8 in več

lutkovno gledališče

število
predlogov

EPK 2012

število novoustanovljenih 2
delovnih mest v MO Velenje

konstruktivnih 1

POTENCIALI PROGRAMA: vzpostavljanje skupne razvojne platforme organizatorjev v MO

Velenje.
NASLOV PROJEKTA

PIKIN FESTIVAL ‐ POSTPRODUKCIJA

ČAS, OBDOBJE:

september 2010

VODJA:

Dimitrij Amon

SODELAVCI:

javni delavci KRMC

enako kot lansko leto bo ekipa KRMC snemala dogajanje na samem festivalu in
pripravljala dnevne video novice, ki jih bomo nato objavljali na uradni spletni strani Pikinega
festivala.
KRMC je na festivalu zadolžen za celotno IKT tehnologijo in pokritost prizorišča z WiFi‐jem.
Opravljamo tudi koordinacijo službe ozvočenja in tehničnih potreb na festivalu.
OPIS:

NAMEN PROJEKTA: sodelovanje na Pikinem festivalu kot soorganizatorji.
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CILJI: pomoč pri pripravi festivala in krepitev prepoznavnosti KRMC.

Servisi
NASLOV PROJEKTA

AVDIO OPREMA, MULTIMEDIJSKA OPREMA
Avdio servis Kunigunda in servisi

VODJA

Aleksander Saša Misja

SODELAVCI

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

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

Ozvočevanje

VSEBINA:

-

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

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

-

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

IZVEDBA PROGRAMA
AKTIVNOSTI

MERILO

PRIČAKOVANO ŠTEVILO

pomoč organizacijam

število sodelujočih organizacij

10

večanje tehnične ekipe

število novih tehnikov

3

sodelovanje v relevantnih število povezanih pobud
mrežah

10

MOREBITNE SPREMEMBE: tonski tehnik bo prejel več mentorske podpore.
POTENCIALI PROGRAMA: uresničen program predstavlja priložnost za aktiviranje novih
človeških virov, širjenje socialnih mrež zavoda in posledično njegovo povečanje
konkurenčnosti na trgu.
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NASLOV PROJEKTA

IZOBRAŽEVANJE: DELO S TONSKO TEHNIKO

ČAS, OBDOBJE

april 2010

VODJA

Aleksander Saša Misja

SODELAVCI

Darjan Jeličić

OPIS: Mladinski center razpolaga z dobro tonsko tehniko, ki jo uporabljamo na različnih prireditvah
in koncertih. Za delo z ozvočenjem imamo zaposlenega delavca na delovnem mestu tonski tehnik.
Ker je delo s to tehniko zelo specifično in zahteva več vaje kot samega poznavanja, bomo organizirali
delavnico oz. izobraževanje za mlade na temo delo s tonsko tehnologijo.
NAMEN: da med mladimi se opaža želja po delu z moderno tonsko tehnologijo. Ker MC Velenje ima

to tehnologijo in znanje, ga lahko prenesemo na mlade.
CILJI:

-

širjenje specifičnih znanj na mladino
mladim predstaviti drugačne (zanimive) metode učenja

-

širjenje mreže potencialnih partnerjev za MC

IZVEDBA PROGRAMA
AKTIVNOSTI

Organizacija in
izobraževanja

MERILO

PRIČAKOVANO ŠTEVILO

izvedba Število mladih, ki se bodo prijavili 5 ‐ 10
na izobraževanje

POTENCIALI PROGRAMA: uresničen program predstavlja priložnost za aktiviranje novih

človeških virov.

NASLOV PROJEKTA

MLADINSKA TURISTIČNA INFRASTRUKTURA – MLADINSKI CENTER IN
HOTEL

ČAS, OBDOBJE
VODJA
SODELAVCI:

2010
Marko Pritržnik
zaposleni MC Velenje

OPIS: Mladinska turistična infrastruktura za kulturno‐izobraževalne in socialne aktivnosti

mladih je namenjena predvsem integraciji mladih v različne družbene tokove, tako lokalne
kot tudi nacionalne in evropske. Na takšen način je potrebno narediti prostor prijazen
mladim in za mlade, ki naj bo čim bolj svetel in topel ter naj izraža kreativnost in
inovativnost za mlade in za vse zaposlene projektne in programske sodelavce. Gre
predvsem za vzpostavljanje programskih mladinskih centrov, ki povezujejo celotno
infrastrukturo in mladinske evropske državljane in mladim nudijo aktivno preživljanje
prostega časa ter izvajanje programa za razvoj strpnosti in razumevanje drugačnih.
Bistvo je, da želimo v nastalih prostorih poleg rednih dejavnosti izvajati tudi delavnice in
seminarje ter treninge, ki imajo tudi mednarodno razsežnost. Tu gre predvsem za
ustvarjalna srečanja (priprava nadaljnjih projektov in skupinsko ter timsko delo). Skupine
bodo velike približno od 30 do 40 ljudi, ker pomeni, da mora temu biti tudi namenjen
kakšen poseben prostor.
Pri temu moramo biti pozorni na varno rabo prostora ter energetsko učinkovitost. Z atrijem
lahko zelo veliko pridobimo, saj bomo lahko izkoristili naravno svetlobo.
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NAMEN: obnova javne mladinske turistične infrastrukture – MLADINSKI CENTER za izvajanje

večdnevnih in dolgoročnih programov, za mobilnost mladih evropskih državljanov, za
namene kulturno – neformalno izobraževalne ter socialne in socializacijske prostočasne
aktivnosti mladih.
SPLOŠNI CILJI INVESTICIJE:

-

-

-

obnovitev in razvoj mladinske turistične infrastrukture in dodati mladinskemu
turizmu dopolnitveno dejavnost
povečati pestrost in učinkovitost ter kvaliteto programov
programom dodati boljšo mednarodno razsežnost
povečanje in pospeševanje mobilnosti mladih tako (vertikalne kot horizontalne)
prenovitev prostorov v funkcionalne in večstranske namene tako za prostočasne
aktivnosti kot za neformalno učenje in izobraževanje ter socializacijo mladih
povečanje prostorskih zmožnosti za mednarodno izmenjavo izkušenj mladih
evropskih državljanov in mladih iz tretjega sveta ter gradnjo demokratičnega
medkulturnega dialoga, temelječega na strpnosti
izkoriščanje naravnih kapacitet mesta samega ter širšega regijskega prostora za
namene neformalnega izobraževanja in razvoj turističnih danosti širšega okolja
uvrstitev v sfero mladinskega turizma in večji ugled ter prepoznavnost organizacije v
širšem družbenem prostoru
izboljšanje bivalnega okolja za mlade in zaposlene z boljšo in prijaznejšo ureditvijo
prostorov, ki so naravnani na timsko delo in že sami po sebi ustvarjajo komunikacijo
med zaposlenimi in uporabniki ter udeleženci
povečanje števila zaposlenih strokovnjakov s področja mladinskega dela in področja
kulture ter neformalnega izobraževanja
dodatne priložnosti za mlade v domačem okolju in pritegnitev mladih nazaj iz
študijskih središč

SPECIFIČNI CILJI INVESTICIJE:

-

izboljšanje podobe mesta
socializacija in integracija mladih v okolje z zagotovitvijo prostorskih pogojev
zagotavljanje materialnih stroškov za izvedbo že obstoječih in novih – dodatnih
programov
odpiranje novih delovnih mest – 2
zmanjševanje vandalizma in nasilja med mladimi ter povečanje strpnosti med
mladimi

IZVEDBA PROGRAMA
AKTIVNOSTI

MERILO

PRIČAKOVANO ŠTEVILO

št. nočitvenih kapacitet

58
58
RAZVOJNI POTENCIALI PROJEKTA: večja prepoznavnost MC in Velenja
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1.2.1 KADRI 2010
STANJE NA DAN 1. 2. 2010
DELOVNO MESTO

TRAJANJE POGODBE DO

1

DIREKTOR

SEPTEMBER 2012

2

VODJA PROJEKTOV – VODJA
PROGRAMOV

AVGUST 2010

3

KOORDINATOR PROGRAMOV

NEDOLOČEN DČ

4

KOORDINATOR PROGRAMOV

SEPTEMBER 2010

5

TONSKI TEHNIK

NEDOLOČEN DČ

6

KOORDINATOR PROGRAMA

APRIL 2010

POTREBE 2010
SPREMEMBA POGODB O ZAPOSLITVI
V letu 2009
4 zaposleni javni delavci (Stojan Knežević, Gorana Vuković, Ivana Kovačević in Klemen Klinc) so
zaključili z delom (januar 2010).
Na delovnem mestu vodje projektov in programa MC Velenje se je avgusta 2009 zaposlil Marko
Milešič Šerdoner.

V letu 2010
5 novih javnih delavcev (Mario Gegić, Janez Slivar, Amela Mehmetović, Darjan Jeličić in Admir
Mehić) se je zaposlilo januarja 2010.

JUBILEJNA NAGRADA
V letu 2010 ni planiranih izplačil jubilejnih nagrad.
VARNOST PRI DELU
V letu 2010 je predvideno opravljanje izpitov iz varstva pri delu za nove zaposlene in pogodbene
delavce.
USMERJENI ZDRAVNIŠKI PREGLEDI
V letu 2010 bodo na zdravniške preglede poslani javni delavci, ki bodo nastopili delo v MC
Velenje. Rednih usmerjenih zdravniških pregledov za zaposlene ni planiranih v letu 2010.
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IZOBRAŽEVANJE
Vsak izmed zaposlenih si bo v letu 2010 izbral eno strokovno izobraževanje, ki se ga mora
udeležiti.
SPREMEMBA KADROV
Priprava sistematizacije za dve novi delovni mesti:
1. Vodja mladinskega hotela
Zaposlitev junij 2010
2. Oskrbnik v mladinskem hotelu
Zaposlitev 2011
3. Sprememba naziva delovnega mesta iz tonski tehnik v oblikovalec zvoka in videa
4. Sprememba 2. delovnih časov iz določenega v nedoločen (koordinatorja programa)

DRUGE ODSOTNOSTI
Direktor bo koristil t.i. očetovski dopust (predvidoma v mesecu marcu).

1.3

MATERIAL, ORODJE IN OPREMA

MATERIALNO STANJE
Popis inventarja je potekal v januarju in februarju 2010
OBNOVA PROSTOROV
a. Šaleška 3
Vzdrževalna dela v galeriji, WC‐jih in dvorani. Popravilo ventilacije za vpih. Elektro meritve.

ORODJE
Ni predvidena večja nabava orodij.
OPREMA
‐ Nakup prenosnega računalnika
‐ Nakup multimedijske opreme za izvajanje prenosov v živo iz MC Velenje
‐ Nakup ploterja za dejavnost KRMC
‐ Nakup zabavno‐športno‐rekreacijske multimedijske opreme za delovanje popoldanskega
PROGRAMSKA OPREMA
Opremiti novo multimedijsko opremo v prostorih Efenkove 61.
PREDVIDENE PRENOVE OPREME
V prostorih Efenkove 61, dobava, montaža nove pisarniške in multimedijske opreme.

1.8

INVESTICIJE IN RAZVOJ
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DNEVNI CENTER IN MLADINSKA PRENOČIŠČA ‐ EFENKOVA 61, VELENJE
Zaključek obnove, tehnični prevzem in selitev v nove prostore

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

1.9

ORGANIZIRANOST

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

Svet MO Velenje
župan MO Velenje
Svet zavoda
Programski svet
Direktor
Vodja programa
koordinatorji programov‐tonski tehnik

Zunanji servisi
Za svoje potrebe ima zavod večinoma sklenjene pogodbe z zunanjimi specializiranimi službami.
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Službe po področjih:
Področje
Finance (plače, računovodstvo)
Pravna služba
Kadrovska služba
Inventarna komisija
Arhiv
Čistilni servis – MC
Čistilni servis – PE Kunigunda
Vzdrževanje
Gostinstvo
Tehnično varovanje
Varovanje prireditev
Telekomunikacije
Varstvo pri delu
Medicina dela
Informatika
Zavarovanje

Občina, podjetje
MO Velenje
MO Velenje
MO Velenje
MO Velenje
MO Velenje
Trs
Aktiva čiščenje
DomStan, drugi
Zavod ŠŠK
Prosignal
Gorenje Varovanje
Siol, T2
Varja – Darko Jamnikar s.p.
Janežič – Blatnik
Prosplet, Škrubej, Gorenje, KRMC
Zavarovalnica MB

1.10 FINANCE
Proračun 2010
februar 2010
Odhodki / Prihodki
februar 2010
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