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NAGOVOR DIREKTORICE

Ksenja Perko

direktorica
V Ljubljani, 30. 1. 2018

Leta 2017 smo zabeležili rast na vseh nivojih, saj smo našteli več obiskov in več obiskovalcev, več ur programa in več

partnerskih organizacij. Uspeh smo gradili na novih programih in prostorih ter sodelovanju in povezovanju.

Vselitev Četrtnega mladinskega centra Zalog na Zaloško 220, v nekdanje prostore Knjižnice Zalog, je izjemnega

pomena za mlade in za lokalno skupnost. V Črnučah smo začeli postavljati oder mladinskega kulturnega centra in

glasbeni studio, kjer mladi ustvarjajo avtorsko glasbo. Z ekipo Uličnih zmajev smo razširili zmajeva krila na območja,

kjer ni mladinskih centrov in tako dosegli še več mladih. Z namenom, da imajo mladi v Ljubljani večji dostop do

mladinskih programov, smo ustanovili Mrežo mladinskih centrov Ljubljane, ki združuje 11 mladinskih centrov. Mlade smo

spodbujali in jim v okviru Evropskega tedna mobilnosti omogočili, da odločevalcem sporočijo svoje pobude za izboljšave

na področju mobilnosti. Za mlade z idejami smo ustanovili Mestni inkubator, kjer lahko delijo ideje, s katerimi bi radi

izboljšali svoje življenje, življenje četrtne skupnosti ali mesta Ljubljana. Prvih osem smo že pospremili na pot uresničitve.

Ustvarjamo okolje, kjer mladi odraščajo v odgovorne, ustvarjalne, spoštljive ter spoštovane državljane, so vključevalni

in se povezujejo.



1. POSLOVNO POROČILO - SPLOŠNI DEL



Javni zavod Mladi zmaji – Center za kakovostno preživljanje prostega časa mladih je Mestna občina Ljubljana

ustanovila leta 2009. S Četrtnimi mladinskimi centri Bežigrad, Črnuče, Šiška in Zalog in z organiziranimi

prostočasnimi mladinskimi aktivnostmi v drugih četrtnih skupnostih se zavod načrtno razvija v mrežo prostorov, v

katerih lahko mladi kakovostno, aktivno, ustvarjalno in varno preživljajo prosti čas, bodisi v obliki organiziranih

dejavnosti z različnih področij, bodisi samostojno glede na lastne interese.

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4

in naslednji).

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 127/91 in naslednji).

- Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/2013

in naslednji).

- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-

UPB3 in naslednji).

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS,

št. 108/09-UPB13 in naslednji).

- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in

naslednji).

- Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju (Uradni

list RS, št. 42/10).

- Pravilnik o izvajanju Zakona o javnem interesu v

mladinskem sektorju (Uradni list RS št. 47/11).

- Zakon o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11 (16/11

poprav.).list RS, št. 104/2012 in naslednji).

- Uredba o napredovanju javnih uslužbence v plačne

razrede (Uradni list RS, št. 51/2008 in naslednji)

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za

leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 in 33/17)

- Uredba o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah,

javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede

(Uradni list RS, št. 69/2008 in naslednji).

- Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju

(Uradni list RS, št. 73/2005 in naslednji).

- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega

obsega dela za javne uslužbence (Uradni list RS, št.

53/2008 in naslednji).

- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih

uporabnikov državnega in občinskih proračunov

(Uradni list RS, št. 46/03).

- Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS,

št. 57/08 in spremembe).

- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti

(Uradni list RS, št. 18/91 in naslednji).

- Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in

izobraževanja (Uradni list RS, št. 52/94 in

naslednji).

- Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Mladi zmaji –

Centra za kakovostno preživljanje prostega časa

otrok in mladih (Uradni list RS, št. 77/09 in

naslednji).

- Druga pozitivna zakonodaja, s področja delovanja

zavoda.

1.1. Zakonske in druge podlage za delovanje zavoda
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1.2. Dolgoročni cilji zavoda

Ena izmed ključnih nalog mesta Ljubljane je skrb za

mlade, da lahko prispevajo k razvoju lokalnih skupnosti

in posledično celotne družbe.

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je

imelo 1.1. 2017 v Mestni občini Ljubljana prijavljeno stalno

bivališče 51.293 oseb med 15 in 29-letom starosti. Vseh

prebivalcev Ljubljane s prijavljenim stalnim bivališčem je bilo

288.919, kar pomeni, da je delež mladih znašal malo manj

kot 18%. Poleg teh, ciljno populacijo tvorijo še mladi, ki se v

MOL šolajo na srednjih ali visokih šolah ali delajo (dnevne

migracije) oziroma v MOL tudi bivajo (začasno prebivališče).

Zato je celovito in trajnostno delovanje javnega zavoda

Mladi zmaji v mladinskem sektorju za Ljubljano zelo

pomembno. Delujemo v smeri povečanja aktivne

participacije mladih in zagotavljanja enakih možnosti na

področju kakovostnega preživljanja prostega časa,

izobraževanja in trga dela.

Vključevanje mladostnikov v organizirane prostočasne

dejavnosti je pomembno, saj mladi lahko v prostem času

odkrivajo in razvijajo svoje interese, osebno identiteto in se z

eksperimentiranjem preizkušajo v različnih socialnih vlogah.

Vse to lahko prispeva k njihovi integraciji v družbo.

Zbirališča mlajših mladostnikov so v glavnem ulice in

parki, starejši mladostniki pa se večinoma zbirajo v

lokalih. Potrebno jim je zagotoviti še več prostorov,

programov in mentorjev, ki jih bodo pripravili na

uspešno integracijo v družbo in jim nudili podporo pri

prehodu med mladostjo in odraslostjo. Zato

potrebujemo primerne prostore, programe in

navdihujoče mladinske delavce. Posebno pozornost

moramo posvetiti delom Ljubljane, kjer je pomanjkanje

družabnih prostorov in aktivnosti ter so mladi

prepuščeni ulici. Le tako bodo vsi mladi v Ljubljani

lahko zrasli v aktivne, odgovorne, uspešne in srečne

posameznike, ki bodo lahko sooblikovali mesto v

ustvarjalni prostor in sodelovali pri njegovem

civilizacijskem razvoju. Pomembno je, da odpiramo

nove mladinske centre in da sive lise mladinskega dela

v mestu zapolnjujemo z uličnim mladinskim delom.

Vizija javnega zavoda Mladi zmaji je v vseh četrtnih

skupnostih Ljubljane zagotoviti program in priložnosti

za aktivno participacijo mladih ter mladinskih

organizacij. Centri bodo postali nepogrešljivi glas

mladih in soustvarjalec aktivnega življenja lokalnih

skupnosti. Na ta način bomo postali osrednja

organizacija in primer dobre prakse na področju

mladinskega dela.
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TEMELJNI CILJ ZAVODA JE MLADIM IN NJIHOVIM DRUŽINAM IZ OBMOČJA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZAGOTOVITI MOŽNOSTI

RAZVOJA IN PODPORE NA POTI DO NJIHOVE SAMOSTOJNOSTI.

ZAVOD SLEDI NASLEDNJIM STRATEŠKIM USMERITVAM:

• Koristi in potrebe mladih postavljamo na prvo mesto.

• Aktivna vloga pri uresničevanju Strategije MOL za mlade za obdobje 2016-25.

• Povečanje števila četrtnih mladinskih centrov in aktivno sodelovanje pri izgradnji mreže Mladinskih centrov

Ljubljana.

• Razširjen program centrov: poleg delovanja dnevnega centra, vzpostavitev delovanja koprodukcijskega programa

ter zagotavljanje inkubatorja mladinskim projektom in pobudam.

• Program mladinskih centrov dopolnjujemo z uličnim delom. Tako zapolnjujemo sive lise mladinskega dela v 

Ljubljani.

• Povečan pozitiven ugled in prepoznavnost zavoda med vsemi ciljnimi skupinami ter strokovno in splošno javnostjo.

• Zagotovitev stabilnega in optimalnega poslovanja zavoda.

• Profesionalni in osebnostni razvoj zaposlenih, ki bo zagotavljal stalne izboljšave v delovanju.
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1.3. Letni cilji zavoda

V letnem programu dela za leto 2017 smo aktivnosti, povezane z mladinskimi centri, razdelili v 12 vsebinskih sklopov,

znotraj katerih smo razporedili aktivnosti. Osnovni cilj zavoda je bil realizacija programskega in finančnega načrta v

skladu z letno pogodbo o financiranju zavoda s strani MOL in drugih sofinancerjev.

PREGLED DOSEGANJA NAČRTOVANIH CILJEV:

✓ Ohraniti število vključenih različnih mladih obiskovalcev in število obiskov v aktivnostih centrov - 4.299 različnih

mladih (v letu 2016 je aktivnosti obiskalo 1.596 različnih mladih) je naredilo 22.216 obiskov (v letu 2016 smo

našteli 17.601 obiskov).

✓ Ohraniti najmanj enako število vključenih mladih starih 15 let in več, kot v letu 2016 - povprečni dnevni obisk mladih

15+ v letu 2017 je bil 35. To starostno skupino smo naslavljali s posebnim programom. V okviru Mladinskega

kulturnega centra Basement z izvedbo dogodkov v večernih urah in med vikendom. Prav tako smo starejšim mladim

namenili festival Šiškafejst. V mladinskem centru Bežigrad smo na željo mladih, starejših od 14 let podaljšali

petkovo odprtost do 21. ure. V Šiški smo odprli center vsak četrtek ob 19.00, za starejše mladostnike iz Celovških

dvorov in od drugje.

✓ Povečati trajanje obiska mladih v mladinskih centrih - za povečan obisk smo poskrbeli z izbiro kakovostnega

programa v in izven mladinskih centrov.

✓ Povečati število ur delovanja dnevnega centra - v letu 2017 so bili naši dnevni centri za mlade odprti skupaj 6.957

ur kar pomeni za 912 ur več kot v letu 2016 (6.045 ur). Za povečano število skrbimo z vikend programom,

podaljšano odprtostjo v ČMC Bežigrad in Šiška ter s koprodukcijskimi sodelovanji.
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✓ Nuditi mladim možnost sooblikovanja programa in prostorov centra - stalna prenova mladinskega centra Črnuče in

ustvarjanje programa Mladinskega Kulturnega Centra. Glasbeni program se razvija in ga vidimo kot velik potencial,

saj z njim zajemamo predvsem mlade 17+ in širimo program Mladih zmajev tudi v vikende. Popolna vzpostavitev

kulturnega mladinskega programa bo možna s prenovo centra v letu 2018. Mladi so pomagali pri notranjem

oblikovanju prostorov mladinskega centra Zalog.

✓ Nuditi možnost zaposlitve mladim brezposelnim osebam - v letu 2017 smo dvema osebama, preko delovnega

preizkusa, za en mesec omogočili spoznavanje z mladinskim delom in pridobivanje novih delovnih izkušenj.

Zaposlitev za določen čas 10 mesecev smo s pomočjo subvencije za delodajalce (Javni razpis v okviru izbora

operacij Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD (JR ESS PDZM

2016–2020)) zagotovili mladi osebi, ki je bila pred tem na usposabljanju na delovnem mestu, v okviru projekta Kul

služba. Pripravili smo 2 prijavi na Javni razpis Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju

Urada RS za mladino.

✓ Zviševati kakovost programa - za kakovost programa smo poskrbeli z novimi razpisnimi pogoji za javni razpis. Več

sredstev smo namenili delu strokovnjakov in manj materialnim stroškom. S koprodukcijami širimo program in se

veselimo povpraševanja po ponovitvi dogodkov oziroma projektov med mladimi.

✓ Vzpostaviti Mrežo mladinskih centrov Ljubljana - v marcu smo se v mrežo povezali Javni zavod Mladi zmaji, ki smo

tudi koordinatorji mreže, Mladinski center Skupaj v skupnosti – Zavod MISSS, Salezijanski mladinski center

Kodeljevo, Salezijanski mladinski center Rakovnik, Mladinski center BOB, Mladinska postaja Moste – društvo

SEZAM, Mladinski center Ulca – Zavod Bob in Društvo GOR ter Cona Fužine – CSD Moste-Polje. Vključeni v

mrežo smo se v letu 2017 srečali šestkrat. Za namen učinkovite promocije med mladimi smo združili predstavitev

aktivnosti poletnih počitnic. Jeseni smo v okviru Evropskega tedna mobilnosti 2017 izpeljali skupno akcijo Mreže

mladinskih centrov Ljubljane: Zelena KULtura mlade po Ljubljani fura.
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Povečati✓ povezanost med centri, zunanjimi sodelavci in drugimi organizacijami - delujemo v smeri povezovanja med

posameznimi mladinskimi centri, sodelujemo z mladinskimi organizacijami ter osrednjimi organizacijami na področju

vzgoje in izobraževanja, socialnega varstva, zdravstva, pravosodja in lokalne skupnosti, da lahko mladim (in

posredno njihovim družinam) zagotavljamo podporo pri odraščanju in samostojnosti. Z vzpostavljeno Mrežo

mladinskih centrov in rednimi srečanji mreže se je okrepilo sodelovanje z vsemi mladinskimi centri v Ljubljani. Z

mladinskimi organizacijami smo sodelovali pri oblikovanju in izvedbi Kolaža mladosti - dnevov mladih v Ljubljani, kjer

smo prevzeli koordinacijsko vlogo.

Povečati✓ število izvedenih pobud na željo in z idejo mladih - mladi v Četrtnem mladinskem centru Črnuče so aktivno

preživljali čas v mladinski sobi, ki je nastala na njihovo pobudo. Mladi so bili aktivni pri ureditvi novih prostorov

četrtnega mladinskega centra Zalog. Na željo mladih, ki so starejši od 14 let, smo podaljšali petkovo odprtost centra

v Bežigradu. V okviru Partnerstva zelena Ljubljana in natečaja “Soustvarjaj zeleno Ljubljano - Kaj je dobro in kaj je

lahko še boljše? - so se uresničile tri ideje. Na podlagi te izkušnje smo oktobra 2017 izpeljali javni natečaj z

naslovom "Kaj je dobro in je lahko še boljše?", ki smo ga poimenovali "M E S T N I IN K U B A T O R ". V okviru javnega

natečaja smo prejeli 10 projektnih načrtov, komisija jih je za nadaljno podporo (finance, mentoriranje) izbrala 8. Z

Mestnim inkubatorjem smo Mladi zmaji vzpostavili program za uresničevanje idej mladih v Ljubljani. Mladi so dobili

priložnost, da delijo ideje, s katerimi bi radi izboljšali svoje življenje, življenje četrtne skupnosti ali mesta Ljubljana. V

obliki delavnic in mentorstva Mladi zmaji nudimo strokovno in finančno podporo aktivnim mladim od 18. do 29. leta,

ki z zamišljenimi idejami izboljšujejo kakovost življenja in širijo dobro v mestu. Program obsega 9 ur usposabljanja s

strokovnjaki za uresničevanje idej, 5 individualnih mentorskih ur, izbranim projektom pa tudi sofinanciranja izvedbe.

V Mestnem inkubatorju smo iskali ideje, ki naslavljajo naslednje teme: Ljubljana je zelena prestolnica; mladi za

mlade; medgeneracijsko povezovanje.

Povečati✓ število vključenih mladih v mobilne aktivnosti in število izvedenih aktivnosti - v začetku leta smo povečali

delovanje terenske enote v Posavju, na Golovcu in v Celovških dvorih. Ulični zmaji so svoje aktivnosti pričeli v

mesecu marcu. Aktivnosti se je udeležilo 1.166 mladih. Aktivni so bili 86 dni. V okviru tega so sodelovali na 18

dogodkih, ostalo so predstavljale delavnice v lokalnih skupnostih. Poleg tega se mobilna ekipa pojavlja tudi na

dogodkih izven teh področij, še vedno pa na terenu sodelujejo tudi z ekipo kampanje “Človek, čuvaj svoje mesto,

samo eno imaš”. Skupaj je bilo v aktivnosti kampanje vključenih 1.426 udeležencev, od tega 1.209 mladostnikov in

mladih.
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✓ Izkazane povečane potrebe po širitvi centrov - v 2017 se je pokazala želja po novem mladinskem centru v četrtni

skupnosti Šmarna gora. Izraženo potrebo bomo naslovili z uličnim mladinskim delom v letu 2018.

✓ Pridobitev novih znanj, kompetenc in certifikatov - (posamezni) zaposleni smo se udeležili 12 izobraževanj, kot

celoten kolektiv pa 6 izobraževanj. Poleg tega smo pridobili certifikat LGBT prijazno, udeležili smo se srečanja kluba

Mama, redno smo bili vključeni tudi v supervizijo.

✓ Povečati število izvedenih aktivnosti v mednarodnem okolju in širjenje prepoznavnosti izven Slovenije - udeležili smo

se mednarodnega treninga Nesting - learning by building na Madžarskem, na temo gradnje skupnostnih prostorov

za mlade v lokalnih skupnostih; srečanja “Building bridges in the EU migration crisis context” na Portulgalskem, na

temo vzpostavljanja partnerstev s poudarkom na kritični miselnosti mladih do koncepta človekovih pravic, migracij,

globalnega državljanstva in begunskega toka; julija se je ekipa mladih udeležila seminarja Share and link v Litvi na

temo večje participacije mladih v lokalnem okolju; septembra smo se udeležili srečanja pred strateškim partnerstvom

Europa lokal v Wiesbadnu; oktobra se je ekipa uličnih zmajev udeležila treninga v San Sebastianu na temo

digitalnega mladinskega dela; v decembru se je ekipa osmih mladinskih delavcev udeležila mreženja mest

(EUROPE FOR CITIZENS - TOWN TWINNING program) v Beogradu; sredi decembra se je ekipa 12 mladih

udeležila mednarodne izmenjave v Wiesbadnu na temo video produkcije; sodelujemo tudi v strateškem partnerstvu

Europe goes local ter v raziskovalnem projektu Youthocracy Vol.2, kjer nabiramo dobre prakse mladinskega dela; v

letu 2017 smo se kot partnerji prijavili na 14 mednarodnih projektov, od tega je bilo devet odobrenih. Večina teh

projektov bo izvedena v letu 2018.

✓ Povečati prepoznavnost in odziv na socialnih omrežjih - z rednimi (dnevno ali večkrat tedensko), skupno 457

objavami (38 na mesec) v obdobju od 1. 1. do 31. 12. smo število sledilcev in všečkov na naši osrednji FB strani -

Javni zavod Mladi zmaji povečali za 79,7% (iz 608 na 1.093). Odprli smo Instagram račun mladizmaji na katerem

smo z objavami prisotni od 30.1. 2017. V času do 31. 12. smo pripravili 147 objav, s katerimi smo pridobili 565

sledilcev.
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✓ Povečati število objav v klasičnih medijih - s konsistentnimi objavami v osrednjih časopisnih, televizijskih, radijskih in

spletnih medijih, s predstavitvami na javnih dogodkih (npr. prireditve v četrtnih skupnostih, festivalih po Sloveniji,

različnim domačim in tujim delegacijam itd.) smo povečali prepoznavnost zavoda in pomen kakovostnega

preživljanja prostega časa mladih v širši javnosti. Izdelali smo novo spletno stran Javnega zavoda Mladi zmaji, ki je

bila objavljena ob 10. obletnici Četrtnega mladinskega centra Bežigrad, 26. oktobra 2017. V različnih medijih (radio,

TV, press agencije, internet in tiskani mediji) beležimo 123 omemb Mladih zmajev. Radio (16), TV (1), press

agencije (18), internet 37 in tiskani mediji 51. To so mediji, kot so Dnevnik, Delo, Slovenske novice, Radio Slovenija

1, Radio 1, 24ur.com, dnevnik.si, delo.si, rtvslo.si itd.

✓ Izdelati nov promocijski program - oblikovali smo splošni promocijski letak Mladih zmajev, v obliki zmajeve noge.

Tekom leta smo pripravili zloženke za počitniške programe Mladih zmajev. Izdelali smo novo spletno stran.

✓ Dokončati prenovo Četrtnega mladinskega centra Zalog - v začetku marca smo otvorili nove prostore Četrtnega

mladinskega centra Zalog. Prostori novega centra obsegajo dnevno sobo, učno kuhinjo, večnamenski prostor za

predavanja, delavnice, skupinske plesne in športne vadbe ipd., fitnes sobo in kopalnico.
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1.4. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih

ciljev

Kot je razvidno iz vsebinskega poročila smo zastavljene

cilje dosegli.

1.5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali

nepričakovanih posledic izvajanja programa

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic izvajanja

programa ni bilo.

1.6. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih

ciljev glede na pretekla obdobja

Realizacija programa v letu 2017 je bila v skladu z letnim

načrtom. V primerjavi s preteklimi obdobji opažamo:

- da dosegamo vedno več mladih,

- s pomočjo koprodukcij dosegamo več mladinskih

organizacij tudi izven javnega razpisa,

- z razširitvijo programa dosegamo večje število mladih

nad 15. letom starosti,

- z okrepljeno mobilno ekipo dosegamo tudi več mladih

na terenu izven mladinskih centrov,

- okrepili smo sodelovanje z organizacijami, ki delujejo

pod okriljem MOLa,

- prepoznavamo vrednost in vedno več pozornosti

namenjamo stiku z mladimi preko socialnih omrežij,

več- pozornosti namenimo skupinskim izobraževanjem,

znotraj javnega zavoda.

1.7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti

poslovanja glede na opredeljene standarde

in merila

Podatki so predstavljeni v računovodskem delu poročila.

1.8. Ocena delovanja sistema notranjega

finančnega nadzora

Finančno poslovanje smo vodili na podlagi Zakona o

računovodstvu in drugih zakonskih aktih. Pri vseh

prispelih računih smo vodili notranji nadzor. Notranje

revidiranje imamo zagotovljeno v okviru Službe za

notranjo revizijo Mestne občine Ljubljana.
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2. POSLOVNO POROČILO - POSEBNI DEL



2.1. Organi zavoda in vodstvo

Zavod vodita:

❖ svet zavoda in

❖ direktorica (Ksenja Perko).

Člani Sveta zavoda so:

❖ Miha Mohorko, predsednik (predstavnik ustanovitelja),

❖ mag. Marko Koprivc, namestnik predsednika (predstavnik ustanovitelja),

❖ Jernej Šoštar (predstavnik ustanovitelja),

❖ Tomaž Senečič (predstavnik zainteresirane javnosti),

❖ Mateja Maver (predstavnica zaposlenih).

(opomba: Z dnem 14. 1. 2018 je članom potekel mandat.)

2.2. Redno zaposleni, pogodbeni delavci, prostovoljci in praktikanti ter drugi

Zavod je imel v letu 2017 zasedenih enajst delovnih mest.

Četrtni mladinski centri:

❖ Katarina Žugman, specialistka za mladinsko delo / koordinatorka v centru Bežigrad (do 31. 8. 2017),

❖ Urška Kaplan, specialistka za mladinsko delo / koordinatorka v centru Bežigrad (od 9.  10. 2017),

❖ Maja Majcen, specialistka za mladinsko delo / koordinatorka v centru Bežigrad,

❖ Mateja Maver, specialistka za mladinsko delo / koordinatorka v centru Črnuče,

❖ Aleš Susman, specialist za mladinsko delo / koordinator v centru Črnuče,

❖ Erika Dolenc, specialist za mladinsko delo / koordinator v centru Črnuče (do 6. 4. 2017),

❖ Simon Rajšp, specialist za mladinsko delo/koordinator v centru Šiška (do 31. 1. 2017),

❖ Katarina Matić, specialistka za mladinsko delo/koordinatorka v centru Šiška (od 1. 2. 2017),

❖ Alen Kraševec, specialist za mladinsko delo/koordinator v centru Šiška (od 7. 4. 2017),

❖ Doris Novak, specialistka za mladinsko delo /koordinatorka v centru Zalog,

❖ Marko Taljan, specialist za mladinsko delo / koordinator v centru Zalog.
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UPRAVA:

❖ Ksenja Perko, direktorica

❖ Vanja Krmelj, višja svetovalka področja III / vodja administracije,

❖ Maruša Pirnat, koordinatorka (zaposlena s pomočjo subvencije iz operacije Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na

področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD (od 12. 12. 2016 do 12. 10. 2017).

Poleg zaposlenih so pri programskem delovanju zavoda redno sodelovali zunanji sodelavci:

Katja Kodra kot vodja projekta Basement, Tjaša Bračič, Nejc Benčič, Nastja Kikec, Teja Šimenc, Evelin Radulović in Zia

Perko Rogelj kot terenska ekipa Mladih zmajev (Ulični zmaji), 20 študentov, ki so nam občasno pomagali pri izvedbi

aktivnosti znotraj mladinskih centrov.
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2.3. Dejavnosti javnega zavoda Mladi zmaji
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2.3.1. Dnevni center

Prostor za izvajanje delavnic:

V času delovanja dnevnega centra, ki se prilagaja potrebam mladih, ki ga obiskujejo,

so potekale vodene aktivnosti (delavnice), ki so jih izvedle organizacije, financirane

preko javnega razpisa, zunanji sodelujoči ali mladi izvajalci in prostovoljci. Tako so

mladi dobili priložnost, da spoznavajo svoje talente in interese ter pridobijo veščine.

Mladinski centri so bili odprti za pobude mladih, zato so se aktivnosti izvajale tudi

izven urnika dnevnega centra. To so bile predvsem aktivnosti, ki jih izvajajo mladi

sami ali jih za mlade izvajajo druge organizacije v okviru koprodukcij. V ČMC

Bežigrad so na primer redno potekale delavnice in turnirji Magic the gathering,

delavnice igranja družabnih iger, ki jih je organiziralo društvo KIND ter delavnice

Improlige za študente. V ČMC Črnuče smo podprili idejo treh mladostnic v starosti 14

let, ki so organizirale “Noč pod zemljo”. Mladi so z mentorsko pomočjo sami

organizirali in vodili program (tekmovanje v izdelavi tort, karaoke, disco in ogled filma)

ter v centru preživeli tudi noč.

Vadba kickboksa:

Pri Mladih zmajih Zalog že deseto leto potekajo redni tedenski treningi kickboksa v

izvedbi Športnega društva Fokus. Namen treningov je vzdrževanje telesne

pripravljenosti, učenje veščine kickboksa oz. boksa in dvigovanje zavesti o pomenu

zdravega življenjskega sloga.
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Nedeljske plesne urice:

Ob nedeljah so na svoje prišli ljubitelji plesa. Šola za

nastopanje BAST je iz telovadnice OŠ Zalog treninge

prestavila v večnamensko dvorano novih prostorov

Četrtnega mladinskega centra Zalog.

“Nedeljske plesne ure so glede na termin kar dobro

sprejete. Najboljše odzive smo imeli, ko smo bili v

prostorih osnovne šole. Ure so bile zabavne in zanimive,

še posebej takrat, ko so udeleženci bili vedno isti, da so

lahko napredovali glede na svoje merilo. Najboljša

publika za nedeljske ure so otroci od 11ega leta dalje, v

izjemnih primerih tudi mlajši.” (Uroš Skulj, Šola za

nastopanje BAST)

Fitnes soba:

S prenovo na Zaloški 220 je bila v okviru centra v Zalogu vzpostavljena manjša fitnes soba, namenjena za

neprofesionalno rabo in za spodbujanje zdravega življenjskega sloga, za krepitev pozitivne samopodobe mladih ter

predstavitev alternativnih načinov preživljanja prostega časa. O terminih uporabe smo se dogovarjali sproti, starejše

mladostnike pa smo z vključitvijo v program (predaja ključev in odgovornosti za prostor, opolnomočenje za

organizirano vadbo treningov) spodbudili k čimbolj samostojni uporabi prostora ter soustvarjanju programa v sobi. Od

septembra 2017 v fitnes sobi potekajo redni treningi rekreativne vadbe v izvedbi mladostnika prostovoljca.
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PROSTOR ZA NEFORMALNO DRUŽENJE:

Izkušnje kažejo, da mladi potrebujejo varen prostor, kjer lahko preživljajo prosti čas in se družijo. Mladinski centri

ponujajo dobro alternativo druženju in preživljanju časa na ulicah in v parkih. Seveda je pomembno, da mladi prosti

čas preživljajo tudi zunaj, pomembno pa je, da imajo možnost izbire ter možnost, da kombinirajo preživljanje časa

zunaj in v mladinskih centrih, saj lahko druženje v mladinskem centru pripomore h kakovosti preživljanja prostega

časa in tudi življenja mladostnikov. Anketa je pokazala, da je en glavnih razlogov za obisk mladinskih centrov ravno

druženje s prijatelji ter spoznavanje novih prijateljev.

Primer: Projekt 14+ je ZAKON je nastal na podlagi

potrebe mladih v ČMC Bežigrad, starejših od 14 let, da

bi prostor imeli občasno le zase in da bi se ob petkih

zvečer lahko dlje časa družili v prostorih mladinskega

centra. Mladinski center je tako za mlade, starejše od 14

let, ob petkih odprt od 18.00 do 21.00 ure, prav tako

vsako drugo soboto v mesecu. Prisotna študentka mlade

motivira, da se organizirajo sami in da prosti čas

preživljajo kot želijo. V času trajanja projekta smo na

podlagi zaznanih potreb ponudili nekaj organiziranih

aktivnosti (primer: delavnica o marihuani, gledališče

zatiranih). Projekt je sprva pod mentorstvom vodila

mlada izvajalka, študentka socialne pedagogike, sedaj

pa zanj skrbita študentka in prostovoljka.

Izjavi mladostnikov:

“Fino mi je, ker se lahko družimo, ker sicer ne vem, kaj bi počeli. Par uric bi bili zunaj, tu pa sem lahko od dveh do

sedmih in že s tem naredim kaj dobrega zase in se zabavam dosti bolj, kot bi se zunaj.”

“Mladinc mi je pomemben, ker ne vem, kje bi bil popoldne. Knjižnica se zapre ob pol štirih in mladinc je edini prostor,

kamor lahko grem in to mi je všeč. Tja ne hodim samo zato, ker bi tja lahko popoldne edino hodil. Zelo všeč so mi

delavnice, pa tudi mentorji, animatorji. So prijazni, ti pomagajo, tudi z domačo nalogo, če ne razumeš, ti dajo učno

pomoč.”
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Individualno delo z mladimi in svetovanje:

V mladinske centre pogosto zahajajo mladi, ki se soočajo

z različnimi izzivi na poti odraščanja (slaba samopodoba,

težave v odnosih z vrstniki, zaljubljenost, medvrstniško

nasilje, težave v šoli, uživanje drog, alkohola, težave v

družini - nasilje, ločitve, odsotnost staršev, …). Odnos, ki

ga koordinatorji in prostovoljci vzpostavljamo z mladimi,

omogoča varen prostor za izražanje stisk in težav, ki jih

včasih mladi izrazijo sami, včasih pa jih zaposleni

opazimo, saj imamo zaradi vsakodnevnega in rednega

stika pogosto dober vpogled v njihova življenja. Ker nas

mladi dojemajo kot neformalno institucijo, nam pogosto

več zaupajo in izrazijo prošnjo po podpori. Pri nudenju

pomoči pri razreševanju stisk se zaposleni poslužujemo

metode medinstitucionalnega timskega dela in se zato

vedno povežemo s pomembnimi drugimi institucijami in

družino. Izkazalo se je, da smo bili v nekaterih primerih

dragocen vir informacij za Center za socialno delo (primer

uporabe trdih drog pri 14 letnemu mladostniku, primer

nasilja mame nad mladostnikom, …).

V okviru individualnega dela z mladimi v ČMC

Bežigrad poteka tudi program “Individualno

spremljanje”. Namen programa je otroku oziroma

mladostniku ponuditi individualno spremljanje in tako

prepoznati specifične potrebe posameznika.

Prostovoljec/ka spremlja otroka / mladostnika

minimalno eno leto. V tem času zgradita varen odnos,

znotraj katerega skupaj dosegata zastavljene cilje. V

okviru spremljanja nudimo pomoč za šolsko delo in

psihosocialno pomoč. Prostovoljec/ka ter mentorici sta

v stalni komunikaciji s starši, z namenom

kakovostnega nudenja pomoči vzpostavljamo kontakt

z institucijami, v katere je otrok vključen ali obravnavan

(šola, center za socialno delo, …). Večina vključenih

otrok/mladostnikov ima posebne potrebe, pri nekaterih

postopek o usmerjanju še poteka, nekateri pa že imajo

odločbe o dodatni strokovni pomoči ter prilagoditvah v

šoli. Dejavnost izvajamo že sedmo leto. V letu 2017 je

bilo vključenih 29 otrok in mladostnikov. Vključenih je 6

romskih družin. Nekatere družine, otroke/mladostnike

spremljamo že 7 let.

Izjava študentke:

"Delo v mladinskem centru Zalog zame predstavlja dragoceno izkušnjo, ki mi je omogočila razvijanje mnogih veščin in

zgled za delo z mladimi. S seboj nosim veliko prijetnih spominov, posebej tistih, ki smo jih soustvarili na naših projektih

in dogodkih. Takrat sem imela priložnost spoznati mladostnike v drugačni luči in zmeraj se mi je zdelo, da se na

projektih in dogodkih ustvarjajo prav posebne vezi med nami. " (Tjaša Bračič)
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Izjavi mladostnikov:

“HVALA, usm k ste tuki vedno k vs rabm, k mi pomagate,

stojite ob strani, podperate v dobrih in slabih trenutkih res

sem vm do konca hvaležna. HVALA k obstajate.” (Aria,

Zalog)

“Nekoč je moj kolega rekel, da mu je to drugi dom in sem

pomislila, da je to res moj drugi dom, ker lahko tu povem

svoje probleme. V Mladincu so mi tudi že pomagali. Nekaj

časa sem eno stvar v sebi močno držala in potem, ko mi je

ena, ki dela v Mladincu, ponudila pomoč in sem se ji odprla

in je bilo s tem ful boljšečez čas in me ni več toliko mučilo.”

Odlomka iz mesečnih poročil mladih prostovoljcev:

“Na začetku meseca januarja, to je prvi dve srečanji, je bil mladostnik izredno nemotiviran. Izmišljeval si je razne

nekredibilne izgovore. Zadnji dve srečanji pa je mladostnik prišel sam (brez prijatelja kot je prihajal po navadi). Delo je

potekalo lažje, najin odnos je bil drugačen (več stvari mi je zaupal-priznal je celo, da se je zlagal pri tisti krizni situaciji

o kateri smo debatirali s svetovalno delavko). Mladostnik me je celo prosil, če se lahko z naslednjo konferenco

dobivava 2x na teden, ker si želi popraviti ocene. Opažam napredovanje.”

“Med srečanji pa je tudi v tem mesecu sodelovala in kazala zanimanje za šolsko snov, v zadnjem srečanju pa je

izrazila predvsem željo po pogovoru in igri – zato sva skupaj preživeli več časa.”
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LGBT prijazni:

Pri Mladih zmajih Bežigrad smo razvili projekt, ki je izšel

iz potreb mladih obiskovalcev centra. V sodelovanju z

Društvom Legebitra smo naslovili izziv odprtosti

mladinskega centra kot varnega za vse mlade, ne glede

na njihovo spolno usmerjenost. Znotraj projekta smo

opravili ankete z mladimi, s katero smo merili odnos do

istospolno usmerjenih. Junija smo v sodelovanju z

Društvom Parada ponosa organizirali delavnico in

razstavo Kultura poniževanja. Zaposleni smo se udeležili

usposabljanje za pridobitev certifikata LGBT prijazno, s

čimer smo se zavezali k boljšemu razumevanju temeljnih

človekovih pravic LGBT-oseb. Vsi naši prostori so

opremljeni z nalepkami LGBT prijazno.
Javni razpis za mladinske nepridobitne

organizacije:

Mladi zmaji že nekaj let v letni načrt vključujemo tudi

javni razpis za sofinanciranje mladinskih aktivnosti v

četrtnih mladinskih centrih, katerega namen je mladim

obiskovalcem četrtnih mladinskih centrov v Mestni

občini Ljubljana ponuditi možnost kakovostnega in

varnega preživljanja prostega časa s spodbujanjem

vseživljenjskega učenja in aktivnega državljanstva,

obenem pa je podpora mladinskim organizacijam iz

Ljubljane, da lahko izvajajo kakovostne vsebine v

prostorih mladinskih centrov in tako pridobijo

udeležence. Na javni razpis se je prijavilo 30

organizacij s skupno 68 vlogami: Bežigrad 17,

Črnuče 14 vlog, Šiška 18 in Zalog 19 vlog. Od vseh

prispelih vlog je bilo 6 vlog zavrženih, 20 vlog je bilo

nepopolnih. Sofinanciranje je bilo odobreno 40

vlogam. Višina sredstev razdeljenih na podlagi

javnega razpisa je bila 44.706 EUR.
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2.3.2. Dogodki

Spomladanska in jesenska Plata 2017:

Mladi zmaji Zalog smo v sodelovanju s Četrtno

skupnostjo Polje, Društvom DIH – Enakopravni pod

mavrico, številnimi prostovoljci ter partnerji, v nedeljo,

28. maja v Zalogu, na šolskem igrišču Osnovne šole

Zalog, gostili 19. tradicionalno prireditev Plata – Z

nogometom proti diskriminaciji. Spomladanska Plata je

potekala v sklopu Kolaža mladosti 2017 - dnevov

mladih v Ljubljani in evropske kampanje MoveWeek.

Poleg nogometnega turnirja je bilo obiskovalcem na

voljo 9 različnih ustvarjalnih in športnih delavnic. Na

turnirju je sodelovalo 16 moštev, več kot 100

rekreativnih nogometašev, ki so prišli iz območja

celotne Ljubljane. Med mlade na Plati je prišel tudi

župan Mestne občine Ljubljana, Zoran Janković. S

posebnim povabilom so bili z nami na nogometnem

igrišču nogometaši Azilnega doma Ljubljana. Za topel

prigrizek in sadno osvežitev je poskrbela ekipa mladih

prostovoljcev. Nedeljsko druženje na Plati smo sklenili

ob koncertu za Fair Play raperja Zlatana Čordića -

Zlatka ob plesni spremljavi plesalcev Šole za

nastopanje BAST. Zaloški praznik mladih je obiskalo

več kot 300 obiskovalcev. Spomladanske Plate 2017

ne bi bilo brez pomoči 14 prostovoljcev - povprečno

starih 21 let, ki so bili del organizacijske ekipe in so

sodelovali v vseh fazah – (organizacija, izvedba in

evalvacija) prireditve.

Jesensko Plato, jubilejno - 20. izvedbo smo izvedli 1.

oktobra. Obletnico smo zaznamovali s plesnim

nastopom 25 plesalcev različnih sekcij Šole za

nastopanje BAST in pripravo 250 mafinov celotne

družine mladinskih centrov Mladi zmaji za obiskovalce

dogodka. Mlade je obiskal župan, pozdravila pa

direktorica Urada RS za mladino MOL, Katarina

Gorenc. Soustvarjalci dogodka smo se spomnili

začetkov organizacije prireditve, izpostavili

nepogrešljivo pomoč mladih ter jih povabili k

nadaljnemu soustvarjanju utripa Ljubljane. Mladi so se

pomerili na turnirju v malem nogometu ter na turnirju v

metanju trojk. Na nogometnem turnirju je sodelovalo 13

moštev, skupaj 90 rekreativnih nogometašev iz vseh

koncev Ljubljane. Dogajanje, ki so ga poleg nogometa,

zasedle tudi druge športne, zabavne in ustvarjalne

aktivnosti, sta povezovala mlada improvizatorja Društva

IMPRO. Za topel prigrizek je poskrbela ekipa mladih

prostovoljcev. Jesensko Plato je obiskalo več kot 400

obiskovalcev.
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Na preteklih dvajsetih dogodkih (2010-2017) smo v

Zalogu gostili preko 1.500 rekreativnih nogometašev in

več kot 5.000 obiskovalcev, predvsem mladih iz Zaloga

in okolice, ki so lahko preko športnih dvobojev in

spremljevalnih aktivnosti spoznavali pomen fair playa,

sprejemanja drugačnosti in povezovanja. Poleg tega so

bili mladi ključni sodelavci pri organizaciji in izvedbi

dogodkov na Plati.

Projekt mreža Prava zveza:

Mladi zmaji smo bili partner pri projektu Prava zveza,

katerega nosilec je Društvo Ključ. Partnerji projekta so

še Društvo SOS telefon, Društvo Legebitra, TOM

telefon, Iz principa. S projektom smo želeli doseči, da

mladi prepoznajo različne oblike nasilja, lastno nasilno

vedenje in da znajo ustrezno ukrepati v primerih nasilja.

Glavno vodilo delavnic je bilo, da je za nasilje vedno v

celoti odgovoren povzročitelj, da je nasilje problem

družbe in ne posameznika, da gre pri nasilju za zlorabo

moči, za katero ni opravičila ter da se je mogoče

nenasilnega vedenja naučiti. Aktivnosti projekta, ki smo

ju izvedli sta bili “Poligon” na temo oblik nasilja na

športnem dogodku Mladih zmajev Zalog PLATA 2017 v

maju ter junija, ob zaključku šole, INFO točka na

Prešernovem trgu, kjer smo mlade opremili z

informacijami o nasilju ter oblikah pomoči.

7. 11. smo v Četrtnem mladinskem centru Zalog

gostili izboraževanje na temo ranljivosti za nove

prostovoljce društva Ključ. Tudi Mladi zmaji smo

imeli priložnost predstaviti pogled na ranljivost s

stališča mladinskega dela, obiskovalcem podati

konkretne primere in izkušnje iz mladinskih centrov

ter se pri tem ozreti tudi na ranljivost nas samih kot

mladinskih delavcev. Društvo Ključ je nato v

novembru in decembru 2017 v posameznih

Četrtnih mladinskih centrih (Zalog, Šiška, Črnuče

in Bežigrad) izvedlo delavnice, ki so vključevale

pogovor o trgovanju z ljudmi in različnih oblikah

nasilja.
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Šiškafejst in ŠiškaOpen:

V juniju smo v soorganizaciji s Kinom Šiška in Urban Roofom izvedli tradicionalni festival urbane kulture in športa

ŠiškaFejst, ki je potekal v okviru prireditve ŠiškaOpen. V soboto 17.6. popoldan smo pred Kinom Šiška v sodelovanju

z Društvom Hatana, Zavodom Divja misel, Mladinskim centrom Skupaj v skupnosti - MISSS pripravili raznovrstne

delavnice. Sodelovali so tudi Lepa žoga, Fight club Ljubljana in Društvo Gumb. Na festivalu so se mladi lahko

preizkusili v športnih (BMX, skate, finger skate) in umetniških (grafitiranje, izdelovanje značk in nakita iz gume)

delavnicah. Dogodka se je udeležilo več kot 1.000 ljudi. Ponosni smo na aktivno sodelovanje mladih, prostovoljcev in

mladinskih voditeljev, ki so nam pomagali pri organizaciji in izvedbi dogodka.

Prav tako se je odvil Šiškafejst septembra pred Urbanroofom na Ulici Milana Majcna v Ljubljani. Ponovno smo združili

moči s Kinom Šiška, UrbanRoofom, pridružilo se nam je tudi Društvo Gumb. Mladi so lahko preizkusili svoje spretnosti

na Roofovem športnem poligonu, svoje ustvarjalne ideje izrazili na reciklažni delavnici, mladi so izdelovali značke,

sladkali smo se s Timovimi palačinkami. Poleg tega je bil na dvorišču UrbanRoofa velik nabor športnih rekvizitov in

aktivnosti.
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Biti mlad je zakon:

Ob koncu poletja in pred začetkom novega šolskega leta smo za Bežigradom organizirali tradicionalni festival Biti mlad

je zakon! Festival je potekal 29. in 30. avgusta na zelenici med Puhovo in Trebinjsko ulico; namen je bil predstaviti

mladim, njihovim družinam in drugim prebivalcem lokalne skupnosti možnosti preživljanja prostega časa za mlade v

Ljubljani, obenem pa pripeljati na kup čim več organizacij, da predstavijo svoje programe in ponudbo ter promovirati

dejavnosti Mladih zmajev. Festivala se je v dveh dneh udeležilo približno 250 ljudi.

Odzivi sodelujočih:

“Hvala za možnost sodelovanja :)!”

“Odlično ste se odrezali.”

“Dobra lokacija in zanimive delavnice. Predstavniki

organizacij znajo pritegniti mlade in jih navdušiti za

aktivnost, ki jo predstavljajo.”

“Le tako naprej! Z veseljem sodelujemo z vami!”

“Hvala za povabilo in super dogodek :) Z veseljem smo se

ga udeležili in upamo na nadaljnja sodelovanja.”

“Hvala za povabilo in čestitke za uspešno izveden event.”

“Super organizacija! Vse je potekalo tekoče in brez težav.

:)”

“Še veliko zabavnih festivalov v prihodnosti.”

“Veliko uspehov še naprej.”

“Odlična lokacija za povezovanje z okoliškimi

prebivalci, prijetno, sproščeno vzdušje, zanimive

delavnice, prijetne igre,...”
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Film na ulici

V sodelovanju s Kinotripom, Kinodvorovim programom za

mlade, smo pripravili dvodnevni dogodek Film na ulici,

namenjen mladim (11-20 let) iz Ljubljane ob pričetku novega

šolskega leta. Program smo razdelili v dva dela - prvi dan,

petek, 1.9. z naslovom "Nemitežit" z muz'ko in Gospodična

Nemitežit in drugi dan, sobota, 2.9., Mali impro maraton in Novi

mulc. Oba dneva smo filmski in spremljevalni program povezali

v eno vsebinsko celoto. V petek so pred filmom potekali koncerti

mladih skupin različnih zvrsti, v soboto pred filmom pa je imela

svoj nastop Šolska impro liga. Poleg koncertov so prvi dan

potekale še ustvarjalne delavnice (glasbene skupine, gibalni

kotiček, sadna osvežitev, filmski avtobus, fotografska razstava,

filmske projekcije). Mladi Kinotripovci so sami izbrali kratke

predfilme k osrednjim filmom. Pomembna nadgradnja je bil

filmski avtobus (sodelovanje z LPP), s katerim so se mladi lahko

brezplačno zapeljali do Zaloga in nazaj in na katerem je

fotografije razstavljal mlad fotograf Črt Piksi. V snovanje,

organizacijo in izvedbo programa je bilo vključenih 16 mladih. K

projektu smo pritegnili novo populacijo, predvsem iz zadnje

triade OŠ Zalog in tudi prostovoljce iz širše lokalne skupnosti.

Zaradi selitve lokacije pred trgovski center Spar in avtobusno

postajo LPP je mladinski utrip Ljubljane spoznavalo več

prebivalcev Zaloga. Program so povezovali mladi Kinotripovci.

Za razliko od predhodnjih dveh let, je bilo celotno dogajanje

brezplačno in tako dostopno vsem. Dogodek je imel v obeh

dneh 265 obiskovalcev, od tega 80 gledalcev filmske projekcije.

Med njimi prevladujejo mladi. Filmske projekcije so bile slabše

obiskane kot v preteklosti. Predvsem na račun lokacije - zaradi

slabega vremena smo morali dogodek iz šolskega igrišča OŠ

Zalog preseliti pred in v center Zalog.
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Pravljični večer s Slonom

V četrtek, 21. 12. 2017, je v zaloškem centru potekalo

praznično druženje ob peki piškotov, poslikavi obraza,

izdelavi optičnih igrač ter živem javljanju v program

Radia Čamac. Božično-novoletno darilo mladim iz

lokalne skupnosti smo tokrat soustvarjali v sodelovanju s

partnerji: Živahen smeh na vseh poteh, KŠTD Bivak,

Društvo Slon ter Danijelo Mijatović. Pravljični večer smo

zaokrožili s premiero kratkega animiranega filma

nastalega na jesenskih delavnicah in s projekcijo

animiranega filma Medena koža (r. Jung, Laurent

Boileau, l. 2012, 75 min, 10+). Dogajanja pred filmom

se je udeležilo okoli 60 mladih, filma pa si je poleg

počitniške filmske ekipe ogledalo še 20 mladih. Dogodek

postaja tradicionalen, kajti z organizacijo dogodka ter

podobnih prireditev prebivalcem Zaloga lažje približamo

nekomercialne animirane filme. Založani tako lahko

izkusijo kakovostno ponudbo tudi v neposredni bližini.

Hkrati pa takšni dogodki bogatijo ponudbo dogajanja za

otroke in mlade v lokalni skupnosti.

V sredo na zajtrk v Čamac!

Zaključek šolskega leta smo proslavili s prav posebnim zajtrkom. 28. 6. smo v večnamenski dvorani mladinskega

centra Zalog plesali v ritmih poletja z izvajalcem Šole za nastopanje BAST, v dnevnem kotičku smo si ob pomoči

prostovoljke Nataše Jovanović izdelali unikatno namizno igro za preganjanje poletnega dolgčasa, v kuhinji pa s

prostovoljko Danijelo Mijatović iz sezonskega sadja pripravljali osvežilno in zdravo sladico. Kot gostje presenečenja so

nas obiskali Infodromovci, tako da si počitniško dogajanje lahko ogledate tudi v arhivu oddaje.
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ČRNUČEFEST 2017

Vstop v novo šolsko leto smo v Črnučah proslavili z

dvodnevnim festivalom Črnučefest – Črnuče za mlade,

mlade po duši. Petek je bil namenjen povezovanju in

delu v lokalni skupnosti. S človekINJAMI Mud smo

naredili časovni trak Črnuč in skupaj s slikarjem Petrom

Gabrom z umetnostjo polepšali našo okolico. Gostili smo

tudi društvo Legebitra in zdaj že tradicionalno Živo

knjižnico izvedli na prostem. Zvečer smo gostili Kolektiv

Spejs, katerih član je Junker, DJ iz studia Basement, in

DJ Ayita, ki so nam pripravili pravo elektronsko poslastico

v obliki jam session-a. Sobota je bila namenjena

otrokom in mladim. Ustvarjali so lahko preproste ptičje

krmilnice, značke, preproste vodne rakete, izdelovali

grafite in reciklirali stare majice v nahrbtnike, športali z

Uličnimi zmaji in se pogovarjali na ustvarjalni klepetalnici.

Pridne roke naših prostovoljk so poskrbele za hrano in
pijačo.

Festival je imel tudi humanitarno noto, saj smo v sodelovanju z Interact Ljubljana 25 zbirali denar za šolarje lokalne

osnovne šole OŠ NH Maksa Pečarja. Zbrali smo 120 evrov, Interact Ljubljana 25 pa jim je po festivalu doniral še 100

šolskih copatk. Sodelovali smo s človekINJAMI MUD, slikarjem Petrom Gabrom, Uličnimi zmaji, zavodom Z Lahkoto!,

zavodom Zvezde so blizu, grafitarko Dejo, blogerko Manj smeti – manj skrbi, zavodom Psihopolonica, Sabino Rovanšek

in Interact Ljubljana 25. Našteli smo 200 obiskovalcev. Festival se ne bi zgodil brez pomoči 14 prostovoljcev, katerih

povprečna starost je bila 22 let in so skupno vložili skoraj 200 ur prostovoljnega dela. Sodelovali so tako pri organizaciji,
izvedbi kot v evalvaciji dogodka. Posebno smo ponosni na njih, saj so na lastno pobudo organizirali in izvedli dogodek.
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VRTIČKANJE Z BABICO IN DEDKOM:

Mladi zmaji Bežigrad smo bili partnerji pri projektu Vrtičkanje z babico in dedkom, nosilec katerega je bil Zavod za

oskrbo na domu Ljubljana, partner pa je tudi Mestna zveza upokojencev, Dnevni center za starejše Puhova. Projekt je

bil sestavljen iz dveh delov. V prvem delu so predvsem starejši, že izkušeni vrtičkarji, uporabniki storitev ZOD Ljubljana,

naučili mlajše, brezposelne in socialno šibkejše, kako si lahko sami pridelajo zelenjavo. V drugem delu projekta so

uporabnice storitev ZOD Ljubljana (dolgoletne gospodinje) tem istim udeležencem pokazale in jih naučile, kako se po

receptih babic naredi slastne marmelade, kako se vloži zelenjava za ozimnico, pripravi zelišča za čaje, kako se iz

pridelanih vrtnin naredi okusen obrok.

FESTIVAL PROSTOVOLJSTVA:

Mladi zmaji smo 16. maja sodelovali na Festivalu prostovoljstva. Mlade smo pozivali k všečkanju naše FB strani in/ali

sledenju na Instagramu, v zameno pa so si lahko za nagrado izdelali svojo značko. Festival je vsako leto odlična

priložnost za spoznavanje s sorodnimi organizacijami ter promocijo Zavoda in prostovoljnega dela, ki ga je mogoče

opravljati pri nas, tako mladoletnim - imamo namreč znak Mladim prijazna prostovoljska organizacija - kot tudi
polnoletnim.

MLADINSTIVAL 2017:

9. maja je na Gospodarskem razstavišču potekal Mladinstival v

organizaciji NA Movit. Mladi zmaji smo sodelovali z ekipo mladih na

Hackatonu in kot člani komisije pri izboru najboljše rešitve za izziv v

mladinskem sektorju. V sodelovanju z nekaterimi mladinskim

organizacijami smo organizirali Lov na zaklad, naše dejavnosti pa smo

predstavljali na skupni razstavni točki.
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DAN ZA SPREMEMBE:

Ob vseslovenski prostovoljski akciji Dan za spremembe smo Mladi zmaji pričeli s III. delom akcije Soustvarjaj(mo)

ČaMaC, soustvarjaj(mo) Zaloško 220. V soboto, 8. 4. je skupina 30 prostovoljcev poskrbela za ureditev zelenice,

zunanjost Zaloške 220 ter šolskega igrišča Osnovne šole Zalog. Ob mentorstvu ilustratorja in slikarja Petra Gabra je ena

skupina pričela z idejno zasnovo ter poslikavo zunanje stene mladinskega centra, druga skupina je v sodelovanju s KUD

C3 izdelovala zunanje pohištvo iz palet, tretja skupina pa je urejala zelenico ter okolico hiše in šolskega igrišča. 10. in

11. 4. smo v sodelovanju s KUD C3 in študenti Fakultete za arhitekturo univerze v Ljubljani nadaljevali z izdelavo

vrtnega pohištva iz palet ter pripravili dve manjši mizi, eno veliko mizo, dve polici za rože, dva manjša naslanjača ter dve

večji klopi z naslonjalom. V naslednjih dneh (med 12. in 19. 4.) smo z ilustratorjem in slikarjem Petrom Gabrom slikali

poletne želje na zunanjo steno Zaloške 220 ter z zaključkom akcije zaključili tudi s projektom Soustvarjaj(mo) Čamac -

soustvarjaj(mo) Zaloško 220.

SO D E L O V A N J E N A F E S T IV A L IH MOL IN D O G O D K IH L O K A L N E S K U P N O S T I:

Sodelovali smo na več dogodkih v ČS Bežigrad: “Dan knjižnice Bežigrad”, kjer smo se predstavili z impro delavnico,

“Dan športa”- celodnevni športni dogodek na igrišču pri OŠ Franceta Bevka, kjer se je zbralo več predstavnikov različnih

športnih organizacij iz Bežigrada in osnovnošolcev. Mladi zmaji Bežigrad smo sodelovali s predstavitveno stojnico in

nordijsko igro Qubes. Poleg tega smo se predstavljali še v Savskem naselju “Filipov memorial”, kjer smo sodelovali z

delavnico izdelovanja značk. V septembru smo se pridružili Evropskemu tednu mobilnosti, ki so ga, poleg mestne ravni,

obeležile tudi različne četrtne skupnosti. V ČS Bežigrad smo sodelovali s predstavitveno stojnico, delavnico izdelovanja

priponk in poslikavo (zaprte) ceste s kredami.

Četrtni mladinski center Črnuče je kot že vrsto let tudi letos sodeloval na črnuškem Dnevu sosedov, ki je potekal 6.

junija. Poleg delavnice, ki smo jo imeli zunaj na stojnici, smo pripravili tudi dan odprtih vrat in obiskovalce dogodka vabili

v naš center. Sodelovali smo tudi na Dnevu Knjižnice Črnuče, kjer smo se predstavljali z ustvarjalno delavnico “Amuleti”,

na kateri smo ustvarjali pisana čudežna bitja, ki nas bodo razveseljevala in nam prinašala srečo. Na Evropskem dnevu

mobilnosti v Črnučah smo šli na “Ulico z umetnostjo” in s svojimi umetninami poživili najprometnejšo črnuško cesto.
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Iz zapisa Četrtne skupnosti Črnuče o dogodku na njihovi internetni strani: “Četrtni mladinski center Črnuče

Javnega zavoda Mladi zmaji ni treba posebej predstavljati, saj je vsem Črnučanom, predvsem mlajšim, že dobro znan.

Srečevanje mladih v prijaznih prostorih, ki so na stežaj odprti za kakovostno in kreativno preživljanje prostega časa, od

ponedeljka do petka, kjer so že mnogi izmojstrili marsikatero svojo ali novo veščino, si delili in izmenjali koristne

nasvete za učenje, se družili ter pogovarjali, je postalo sestavni del življenja na Črnučah.”

Četrtni mladinski center Zalog se je s svojim delovanjem, povezovanjem in idejami v letošnjem letu še bolj utrdil v

lokalni skupnosti. Sodelovali smo z več kot 10 organizacijami v ožji lokalni skupnosti, najpomembnejša soustvarjalca

pa sta bila Osnovna šola Zalog in Četrtna skupnost Polje. Četrtna skupnost Polje je z Mladimi zmaji soustvarjala

spomladanski dogodek Plata - z nogometom proti diskriminaciji, dvodnevno dogajanje Film na ulici ter jesensko 20.

Plato, mladi iz Zaloga pa smo s svojimi aktivnostmi popestrili dogajanje na dveh večjih dogodkih lokalne skupnosti, na

Pustovanju ter Prazničnem bazarju. Na pustovanju so si v zmajskem kotičku obiskovalci izdelali svojo unikatno masko

ter se preobrazili s poslikavo obraza, na prazničnem bazarju pa smo z otroki izdelovali smrečice iz papirja. Delavnic se

je udeležilo okoli 250 otrok in njihovih staršev ter drugih akterjev iz četrtne skupnosti.

Sodelovanja so odlična priložnost za večanje

prepoznavnosti Mladih zmajev ter iskanja priložnosti za

soustvarjanje novih vsebin. Ena, ki je nas je navdihnila, je

vpeljava vsebin Četrtnega mladinskega centra Zalog v

kurikulum osnovne šole (ustvarjanje - likovna vzgoja).
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2.3.3. Skupni projekti

OT V O R IT E V N O V IH P R O S T O R O V ML A D IH Z M A J E V ZA L O G

IN OBELEŽITEV 10. OBLETNICE MLADIH ZMAJEV:

Mladi zmaji smo z odprtjem novih prostorov v Zalogu, na Zaloški

220, vstopili v leto praznovanja ob desetletnici Mladih zmajev.

Mladi zmaji Zalog so za obiskovalce dogodka pripravili enkratno

dobrodošlico: domač kruh, skutne namaze s čemažem, zeliščni

čaj in presno sladico, v večnamenski dvorani se je plesalo, v

ustvarjalnici slikarsko improviziralo, v fitnesu pa telovadilo in

boksalo. Gostje so si lahko ogledali foto utrinke preteklih deset

let mladih zmajev in delavnic reciklaže pohištva ter

posodobljeno grafično podobo ob deseti obletnici Zavoda.

Praznovanja ob otvoritvi se je udeležilo veliko število uglednih

gostov na čelu z osrednjima gostoma in govornikoma mladim,

predsednikom Državnega zbora g. Milanom Brglezom in

županom MOL, g. Zoranom Jankovićem, ki sta v sodelovanju z

mladimi, vodjo oddelka za kulturo MOL, mag. Matejo Demšič in

direktorico Mladih zmajev Ksenjo Perko prerezala trak ter

pričela novo poglavje v življenju zaloškega centra. Projekt smo

izvedli v sodelovanju z mladimi, partnerji in podporniki Mladih

zmajev Zalog, ki prihajajo predvsem iz zaloške lokalne

skupnosti in njene okolice. Ob dogodku v Zalogu je bil v

časopisu Delo objavljen obširen članek Čamac – rešilni čoln za

mlade, o prvih desetih letih Mladih zmajev Zalog, ki so ga mladi

poimenovali Čamac. Sporočila o dogodku so imela odličen

odmev na naših družabnih omrežjih.
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10 LET SKOZI 5 ČUTOV - ZAOKROŽENJE 10. OBLETNICE DELOVANJA

MLADIH ZMAJEV IN MLADIH ZMAJEV BEŽIGRAD:

Mladi zmaji smo v letu 2017 beležili 10. obletnico - 10 let že

mladim omogočamo prostore in aktivnosti za kakovostno

preživljanje prostega časa, jih spodbujamo, da raziskujejo in

razvijajo svoje talente, nudimo podporo in oporo pri soočanju s

tegobami odraščanja, skupaj z njimi ustvarjamo utrip mesta in

skrbimo za to, da niso preslišani. Le tako se bodo lahko razvili v

samozavestne, suverene in odgovorne odrasle posameznike.

Celotno leto je bilo obarvano v znamenju obletnice - v ta namen

smo oblikovali tudi prilagojen logo Mladih zmajev.

26. oktober 2017 pa je bil praznično predvsem za Mlade zmaje

Bežigrad. Praznovanje za obiskovalce/ke smo pripravili v obliki

popotovanja z vsemi petimi čuti. Ogledali smo si lahko otvoritev

razstave “10 obrazov Mladih zmajev”, deset portretov in

perspektiv mladih, ki se tako ali drugače prepletajo z zmajevsko

zgodbo. Avtor fotografij je Tone Poljanec, njihove zgodbe pa je

skozi intervjuje raziskoval Samo Petančič. Brbončice so uživale

ob okušanju domačih jabolčnih, skutinih in pehtranovih zavitkov

zaposlitvenega centra Janez dela ter tort božanskega okusa

mojstra francoskih slaščic Jureta Skoka. Naš tip in gib je

prebujala skupina mladih gledališčnih improvizatorjev šolske

impro lige ŠILA, vonj pa Nina Medved iz Magnolije, šole za

aromaterapijo in parfumeristiko. Za slušni del sta z glasbenim

nastopom poskrbela Nejc in Katja, zmaj in zmajevka z velikim
talentom.
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Utrinek Vita Belca, 15 let, mladega obiskovalca Mladih

zmajev Bežigrad: "Kaj zame predstavlja Mladinc? Predstavlja

ne samo nek prostor kjer se dela vse od kartanja, karaok do

kuharskih in umetniških delavnic, temveč tudi prijatelja s

katerim sem odraščal. Skozi leta obiskovanja Mladinca sem

spremljal številne spremembe zaposlenih, prostora, delavnic in

lagal bi, če bi rekel da je vse enako kot je bilo, ko sem začel

obiskovati center. Ampak eno stvar lahko zagotovim: Mladinc je

ostal kraj kjer sem se lahko vedno nasmejal, pogovarjal o svojih

težavah, sprostil, pridobil nekaj novega znanja in

najpomembnejše: sklenil številna prijateljstva. #napoleon je

zakon."

PARTNERSTVO ZELENA LJUBLJANA:

Konec leta 2016 je Partnerstvo za zeleno Ljubljano razpisalo natečaj »Soustvarjaj zeleno Ljubljano - Kaj je dobro in kaj

je lahko še boljše?«. Po izvedenih delavnicah, predstavitvah in po oddanem natečajnem gradivu je komisija med

drugimi razglaslila projekt Moje Kleče. Moje Savlje. Infomap. za zmagovalni. Kleče in Savlje sta vasi ljubljanskega

Posavja, ki sta od središča Ljubljane oddaljeni le 5 kilometrov. Čeprav marsikdo zanju niti slišal ni, skrivata bogato

kulturno in naravno dediščino. Z željo po razkrivanju njunih lepot je nastal projekt Marka Klemna Moje Kleče. Projekt je

bil predstavljen dne 13. 4. 2017 v sklopu zagovora magistrske naloge avtorja z naslovom Revitalizacija vasi Kleče in

Savlje. Javno predstavitev je v aprilu pospremila otvoritev razstave O dveh vaseh ljubljanskega Posavja, ki je gostovala

v avli oddelka za krajinsko arhitekturo na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Druga zmagovalka natečaja Sara

Lucu je svoj projekt, Oder povezuje - poletno gledališko druženje, namenjeno medgeneracijskemu povezovanju s

pomočjo gledališkega ustvarjanja izvedla poleti 2017 v okviru počitniškega programa. Tretja zmagovalna ideja Urbane

skulpture še išče svoj prostor za postavitev inštalacije za skejtanje. Rešitev iščemo skupaj z javnim zavodom Šport

Ljubljana.
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KOLAŽ MLADOSTI - DNEVI MLADIH V LJUBLJANI (23. 5.-3. 6.):

Mladi zmaji smo bili koordinator projekta Kolaž mladosti - dnevi

mladih v Ljubljani. Namen projekta je predstavitev ponudbe

programov in prostorov za mlade v Mestni občini Ljubljane ter

vključevanje mladih v ustvarjanje utripa mesta. Vključilo se je 14

organizacij (Mladinska postaja Moste, Mladi zmaji, Kinodvor,

Drogart, Socialna akademija, Skupnostni programi za mlade CSD

Moste Polje, Zavod BOB, Mladinski center Ulca, SMC Kodeljevo,

SMC Rakovnik, Zavod Ypsilon, Zavod MISSS, ŠKUC, ČS Moste),

nosilk 25 različnih dogodkov katerim se je pri organizaciji in izvedbi

dogodkov pridružilo več kot 30 partnerskih organizacij. Skupaj je

bilo v projekt vključenih več kot 40 različnih organizacij, ki

predstavljajo pomemben del mladinskega sektorja MOL.

Dogodki Kolaža mladosti 2017: dvodnevno usposabljanje za projektno vodenje - Vodim svoj projekt; projekciji filmov -

Filmska projekcija Ameriška ljubica in Predvajanje filma In utero (V maternici); srečanje mladih na temo mladinskih

centrov prihodnosti - Mladinski center prihodnosti, poslikava majic - DaFunkySummerT-shirt; Dan igre na Štepcivalu na

temo povezovanja in reuporabe materialov; dva turnirja v igranju kart Magic the Gathering,okrogla miza Otvoritveni

dogodek: Ekosistem Izkušenj, o pomenu mentorskega povezovanja in kulture mentorstva; Osrednji piknik mladinskih

organizacij za prostovoljce mladinskih organizacij; Prva obletnica dnevnega centra SVSi; slikarska kreativa KoKoKo

velka kura! - delavnica stenske poslikave; srečanje Mladinski gost - So begunci grožnja ali rešitev; dvodnevno

usposabljanje za mlade iskalce zaposlitve Več energije, manj stresa; piknik Štafeta čez most - Aktivno v mladost;

preventivni dogodek Chillout Izberi sam – izberi prostovoljstvo; Izmenjevalnica spet v Mostah! - (iz)menjava blaga in

druženje; družabno rekreativna prireditev Plata 2017 - Z nogometom proti diskriminaciji; Igranje namiznih, ustvarjalnih,

strateških, kvartopirskih iger v Mladinskem centru ULCA; Regionalni posvet: Ključ do vključenosti na temo aktivnega

prizadevanja mladinskega sektorja za bolj vključujočo družbo; družabni dogodek Moščanski dan sosedov; dogodek

Platformers v ULCI, na temo vključevanja urbane hip hop kulture v povezovanje skupnosti in načrtovanje

mednarodnega strateškega partnerstva in festival mladih NEXTival 2017.

34



EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2017

Z dogodkom »Zelena KULtura mlade po Ljubljani fura«,

ki smo ga izvedli v sredo, 20. 9. pred Hišo EU, smo

nagovarjali predvsem mlade med 15. in 25. letom in jih

spodbujali k razmišljanju, kako lahko z izbiro »pravega«

načina mobilnosti prispevajo k izboljšanju kakovosti

življenja. Z Mrežo mladinskih centrov Ljubljane (MMCL) v

sodelovanju z MOL smo v pripravah na dogodek skupaj

iskali rešitve za izboljšanje pogojev za trajnostno

premikanje po Ljubljani za mlade. (So)gostitelji dogodka

smo bili: Mestna občina Ljubljana, Mreža mladinskih

centrov Ljubljane – Mladi zmaji Bežigrad Mladinc, Mladi

zmaji Črnuče, Mladi zmaji Šiška, Mladi zmaji Zalog, SMC

Rakovnik, SMC Kodeljevo, Mladinska postaja Moste,

CONA Fužine, Zavod BOB, Mladinski center ULCA, Hiša

EU. Z nami sta sodelovala tudi Ljubljanski potniški

promet in Snaga Ljubljana. Skupine mladih iz Mreže

mladinskih centrov so iz 10 mladinskih centrov okrog

14.30 prikolesarili pred Hišo EU, kjer je na ploščadi

potekalo srečanje z udeleženci nacionalne konference

»Z mladimi o trajnostni mobilnosti: Ali lahko zgradimo

boljšo, čistejšo in varnejšo prihodnost ?« (v organizaciji

MZI, MOP, MZ, ARSO, Mladinska zveza brez izgovora

No Excuse).

Zbrane je okrog 15. ure po uvodnem pozdravu Klemna

Žumra, vodje Informacijske pisarne Evropskega

parlamenta v Sloveniji, nagovoril župan Zoran Janković.

Mladi iz MMCL so županu predali predloge za

izboljšanje prometne infrastrukture in storitev v Ljubljani.

Nato so udeleženci nacionalne konference zbranim

predstavili še zaključke konference. Sledilo je skupinsko

fotografiranje, MMCL in Informacijska pisarna EP sta na

stojnici predstavljala svoje dejavnosti, Pravi kolesar pa

je na kraju dogodka izvajal brezplačna manjša popravila

koles in svetoval o njihovi tehnični ustreznosti.

Udeleženci so se lahko ustavili tudi pri stojnici Agencije

RS za varnost prometa, Zavod Bob pa je pripravil

prigrizke. Načrtovano je bilo, da se po skupinskem

fotografiranju ob 15.30 udeleženci dogodka ter drugi

zainteresirani posamezniki odpravijo proti Livadi s

kolesom ali drugimi trajnostno naravnanimi prevoznimi

sredstvi, pri čemer je LPP ponudil brezplačen

organiziran prevoz, Europlakat pa »izredno« izposojo

koles Bicikelj. Na Livadi (LivadaLab, nasproti hišne

številke Dolgi breg 60) so želeli od 16.00 do 19.00

pripraviti družabni dogodek z mladimi in različnimi

deležniki ter odločevalci, ki vplivajo na kakovost

mobilnosti po Ljubljani. Za zabavno mreženje so si

zamislili tekmovanje po vzoru »iger brez meja« s

praktičnimi nagradami za zmagovalce, LPP-jev debatni

kotiček, predstavitev dejavnosti Snage – e-knjižnico

oblačil Kabine Šerinjon idr.
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Doživetje so nameravali popestriti še z glasbeno podlago in piknikom, vendar je bil ta del dogodka na Livadi odpovedan

zaradi padavin v dnevih pred dogodkom, ki so povzročili razmočenost tal na Livadi in s tem onemogočili izvedbo

načrtovanih dejavnosti.

Ker je ideja o aktivnem vključevanju mladih v ETM in razvoj trajnostne mobilnosti v Ljubljani dobra in koristna, je MOL

predlagala, da se dogodek, kot je bil zamišljen, izvede v okviru ETM 2018. Zaradi kompleksnosti dogodka in veliko

akterjev bomo z organizacijo in morebitno nadgradnjo osnovne ideje pričeli že spomladi 2018 in predstavnika Mreže

mladinskih centrov Ljubljane vključili kot člana odbora za ETM 2018. Sodelovanje MMCL v mestnem projektu ETM 2018

predstavlja primer dobre prakse sodelovanja raznolikih organizacij. S sodelovanjem želimo doseči mlade med 15. in 25.

letom.
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2.3.4. Počitniški program

Mladi zmaji smo pripravili pester program za preganjanje dolgčasa. V času zimskih počitnic smo se preizkusili v

drsanju, pridobivali kondicijo na pohodu na Rašico, cel teden ustvarjali in okušali dobrote pripravljene v Zmajevi

slaščičarni, seveda ni manjkala niti pustna zabava. zMajske počitnice so bile zelo kratke, a zato nič manj bogate. En

dan smo na tekmi glasno navijali za naše košarkarje, drugi dan pa smo preizkusili naše spretnosti v ročnem nogometu,

peki pice in se osvežili v vodnem mestu Atlantis. Za vroče poletne dni smo pripravili izlete (Zorbing v Radovljici in

kopanje na Bledu, Terme Čatež, Termalni park Aqualuna, Vožnja s hitrim čolnom in kopanje v Izoli), tabora ((Po)leti z

Zmaji v Fiesi in MEPI tabor - naravnaj svoj kompas), poletne šole (Z igro in plesom v poletje, Oder povezuje - poletno

gledališko druženje, Mladost je norost) festivale (Posavske igre, Biti mlad je zakon, Film na ulici) in druženja v

mladinskih centrih (Bežigrad, Črnuče, Šiška, Zalog). V času jesenskih počitnic je potekal podjetniški vikend za mlade,

osvežili smo se v Vodnem mestu Atlantis, spoznavali osnove animiranega filma, različnih tehnik in na koncu posneli

kratek film. Poleg naštetega so mladi svoj počitniški čas preživljali v mladinskih centrih. Novoletne dni šolskih počitnic

smo, v vseh štirih mladinskih centrih, soustvarili skupaj z mladimi. Izdelovali smo novoletne okraske, okraševali prostore

centrov, pekli praznične piškote in igrali družabne igre.

ZMAJSKO PREŽIVETJE:

Javni zavod Mladi zmaji je v sodelovanju s ŠD Karantania Avanture in PeF Univerze na Primorskem med 12. in 14. 5.

organiziral tabor preživetja v naravi. Tri dni in dve noči je ekipa 8 mladcev in ene mladenke preživela na vzhodnem robu

Pokljuke pod budnim očesom vrhunskih inštruktorjev. Daleč stran od polnih hladilnikov, telefonov, računalnikov in

televizije nas je pral dež, glodal mraz, bičale strele, kuhala sopara, najedal dim ... A nismo se vdali. Skozi glavo, roke in

noge smo pridobivali nova znanja: postavljanje zavetišča, prižiganje in kurjenje ognja, nabiranje in priprava užitnih

rastlin, peka kruha in jajc na žerjavici, dimljenje rib in priprava zajca, orientacija in še in še. Premagovali smo lastne

strahove in se soočali z lastnimi mejami. Prišli smo do spoznanja, da je ekipa močna toliko, kot je močan njen

najšibkejši člen. Zazrli smo se vase, videli, da se le z vztrajnostjo daleč pride in ... PREŽIVELI!
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POLETNA ŠOLA Z IGRO IN PLESOM V POLETJE!

Med 21. 8. in 26. 8. 2017 smo v Četrtnem mladinskem

centru Zalog preizkušali improvizacijske veščine in plesali

v ritmih poletja, z igro in plesom smo zaključili poletne

počitnice. Udeleženci poletne šole so ob mentorstvu Šole

za nastopanje BAST in ŠILE - Šolske impro lige razvijali

igralske spretnosti, se spoznavali z osnovami uličnih

plesov ter razvijali veščine skozi kultno gibanje break

dance-a. Poleg tega smo se en dan sproščali na bazenu,

se učili timskega sodelovanja, z mladimi iz Zaloga skočili

na bližnji Debni vrh, imeli palačinka party in prespali v

mladinskem centru. Poletno šolo smo zaključili z uličnim

impro nastopom na šolskem igrišču Osnovne šole Zalog.

Vsi udeleženci so za sodelovanje prejeli priznanja za

osvojeno znanje ter svoj prispevek.

“Rad bi se zahvalil za vključitev Hamida v poletno

šolo, bil je zelo navdušen in ponosen.” (Primož

Jamšek, Slovenska Filantropija)

“Poletna šola se nama je zdela odlična ideja!

Povezava plesa in igre je bila močna kombinacija.

Zelo dobro je izpadlo tudi oblikovanje plemena, ki

je nekako predstavljalo občutek razvoja kultur na

ulici. Udeleženci šole so se zelo povezali med sabo

in z trenerjema. Tudi po pol leta pogovora z

udeleženci še vedno dobimo pozitivno povratno

informacijo in željo po ponovitvi.” (Uroš in Jan,

izvajalca Šole za nastopanje BAST)

POČITNIŠKA (KROMPIRJEVA) DELAVNICA ANIMIRANEGA FILMA:

V okviru Jesenske avanture z Mladimi zmaji smo v

zaloškem centru v drugi polovici krompirjevih počitnic

ustvarjali animirani film. Mladi so med 2. in 4. 11. ob

mentorstvu Društva Slon ustvarili kratek scenarij v

poljubnem žanru, nato so izdelali ozadja in like ter jih

animirali v stop animaciji, na koncu pa so se pozabavali

še s snemanjem zvoka, s katerim so film opremili. Končni

izdelek so premierno predstavili na decemberskem
dogodku Pravljični večer s Slonom.
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PODJETNIŠKI VIKEND ZA MLADE

V sodelovanju z društvom Ustvarjalnik smo v prostorih

Mladih zmajev Črnuče organizirali 5 delavnic

namenjenih mladim, ki se želijo podati v podjetniške

vode.

Večina delavnic je bila izvedena med jesenskimi

počitnicami v dveh koncih tedna in sicer, 27. in 28.

oktobra ter od 3. do 5. novembra, evalvacijsko srečanje
pa se je zgodilo mesec kasneje.

Udeleženci so se v prvem sklopu seznanili z osnovami

podjetništva, dobrimi in slabimi praksi podjetništva v

Sloveniji in v tujini, dobrimi strategijami promocije in

prodaje storitev/produktov, v drugem sklopu pa so, s

podporo izvajalcev, razvijali lastne ideje in jih v času

delavnic pripeljali do točke, kjer so lahko storitev/izdelek

ponudili morebitnim strankam. Na evalvacijskem srečanju

so izvajalci in udeleženci ugotavljali napredek svojih

projektov in potrebo po nadaljnji pomoči. Od 10

prijavljenih udeležencev, jih je 6 razvilo svoj izdelek oz.

storitev (2 posameznika sta ustvarila 1 produkt, 1

udeleženka je ustvarila 2 storitvi). Udeleženci so razvili

različne storitve (izvajanje “podcastov” za podjetja,

ustanovitev mreže za pomoč mladim slovenskim

pisateljem pri izdaji knjig, božičkova pošta, storitev fitnes

in osebne podpore pri hujšanju, reciklaža starega

pohištva v nove uporabne kose) in produkt (načrt

zdravega življenja za podjetja), za katere so do

evalvacijskega srečanja s pomočjo izvajalcev delavnic, že
pridobili stranke.
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2.3.5. Mladinske lokalne pobude

MESTNI INKUBATOR:

Mestni inkubator je program za uresničevanje idej

mladih v Ljubljani. Mladi zmaji vabijo mlade, da

delijo ideje, s katerimi bi radi izboljšali svoje

življenje, življenje četrtne skupnosti ali mesta

Ljubljana. V Mestnem inkubatorju se mladi naučijo,

kako ideje uresničiti. Najprej mladi od 18. do 29. leta

prijavijo idejo, ki jo skozi delavnice in diskusije

zbrusijo do konkretnega projekta. Vse projekte nato

premisli komisija in med njimi izbere največ 10

projektov za izvedbo. Ta poteka v sodelovanju z

drugimi javnimi zavodi Mestne občine Ljubljana in

nevladnimi organizacijami, ki delujejo za mlade in

boljšo kakovost življenja.

Program obsega:

-3 x 3 ure usposabljanja s strokovnjaki za uresničevanje

idej,

-5 individualnih mentorskih ur s skrbno izbranimi mentorji,

ki so bili tudi sami nekoč mladi,

-za izbranih do 10 projektov ob koncu usposabjanja od
200€ do 1.000€ sofinanciranja izvedbe.

Udeležba v programu “Kaj je dobro in je lahko še

boljše?” mladim prinaša:

-pot do življenjske in profesionalne izkušnje,

-pot do dela ali službe,

-pot do prispevanja k boljši kakovosti življenja v mestu.

Komisija je v okviru javnega natečaja "Kaj je dobro

in je lahko še boljše?" v letu 2017 prejela 10

projektnih načrtov in med njimi izbrala naslednjih 8:

1) Humnitarni Balkan Reli: Od Ljubljane do Tirane

2) Zvočna prenova studia Basement

3) Ulični nogomet Slovenije (Street Fudzbal

Slovenie - SFS)

4) Mavrična retorika

5) Z igro v šport

6) Legenda o zmaju in pehtranu

7) Komunicirajmo brez tipk (KBT)

8) Družabna igra "Kaj me osreči?"

Program “Kaj je dobro in je lahko še boljše?” nastaja in

poteka v sodelovanju z izobraževalnim centrom za

ustvarjalnost, podjetnost, pogum in učenje TiPovej!
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MLADINSKA SOBA V ČRNUČAH:

Soba je bila do srede maja zasedena bolj ali manj vsak dan, v poletnem času pa je uporaba pričakovano upadla. Poleg

prostočasnega druženja in zabave so si mladi v njej tudi kuhali. Zaradi nezainteresiranosti mladih soba od poletja

naprej ni več obratovala. Njeno namembnost bomo priredili novim potrebam, ki bodo vzniknile pri mladih.

PROJEKT BASEMENT:

Projekt Basement so v letošnjem letu zagnali mladi, večinoma

prostovoljci in mladi dejavni v mladinskem centru Črnuče, željni

novih dogodivščin in izkušenj. Poleg srečanj ekipe smo organizirali

akcije prenove, delavnice, razstave in koncerte:

• Akcija prenove mladinskega centra Črnuče: tedensko druženje

smo popestrili s prenovo mladinskega centra Črnuče, kjer smo

prebarvali stene in prenovili tri mize. Delavnic se je udeležilo 5

oseb.

• Delavnica izdelave sedežnih garniture: v sodelovanju z društvom

GUMB smo naredili dve sedežni garnituri iz lesenih palet.

Delavnic, ki so potekale vsako soboto po 8 ur, se je udeležilo 10

oseb.

• Delavnica izdelave stolov iz starega kartona: v sodelovanju s

KUD Galerija C.C.U. smo naredili 5 novih stolov iz starega

kartona in obnovili stol. Tedenskih delavnic, ki so potekale v času

delovnega časa dnevnega centra, se je udeležilo 9 oseb, od tega

so 4 osebe sodelovale kontinuirano.

• Delavnica izdelave blazin: v sodelovanju z društvom GUMB smo

v času odprtja mladinskega centra organizirali delavnico izdelave

blazin, ki so namenjene sedenju na tleh in na zunanjih površinah.

Pri tem smo uporabili polnilo, ki je bilo na voljo v mladinskemu

centru. Konce blazin smo zavezali s čevljarsko nitjo, kar je

omogočilo sodelovanje tudi nekoliko mlajšim obiskovalcem

mladinskega centra. Na delavnici, ki je potekala 5 ur, je

sodelovalo 9 oseb.

41



V delavnicah smo sledili načelom ponovne uporabe (nadciklaže) in v veliki večini uporabili, kar smo našli v

mladinskemu centru in tako starim stvarem dali nov pomen.

• Dan zvoka: Na dan zemlje smo v črnuški kleti praznovali zvok in našim, skupno, več kot 70 obiskovalcem ponudili

predogled Interaktivne razstave o zvoku – FQFX. Hkrati so otroci in mladi na delavnici imeli možnost izdelave

preprostih glasbenih instrumentov iz odslužene plastike in kartonskih škatel. Zvečer je sledil koncert dveh

slovenskih glasbenih skupin, Sober Assault in INMATE.

• Potopisno predavanje Kako blizu (nam) je Afrika?: V maju smo gostili danske študentke pedagogike fakultete DNS -

The necessary teacher training college, ki so nam na potopisnemu predavanju Kako blizu (nam) je Afrika? prek

interaktivne delavnice podale svoje izkušnje, ki so jih pridobile ob nekajmesečnem potovanju po Zahodni Afriki.

Interaktivne delavnice se je udeležilo 6 oseb.

• Razstava in diskusija Kultura poniževanja: Gostili smo društvo Parada ponosa in otvoritev njihove razstave Kultura

poniževanja, kateri je sledila osebna izpoved transeksualne osebe, diskusija in nato še interaktivna delavnica.

Razstava je bila na ogled v mladinskem centru Črnuče. Na dogodku je sodelovalo 15 obiskovalcev.

• V studiu je redno potekala vadba glasbene skupine Pyroxene in ustvarjanje elektronske glasbe mladega ustvarjalca

Junkerja. Dve preostali skupini in posamezniki iz različnih glasbenih skupin so vadili občasno. V drugi polovici leta

se je v studiu Basement pričela vadba dveh novih glasbenih skupin - Baby octopus in Decair, s Pyroxene pa smo

konec leta prekinili sodelovanje. Na nastop na Metal days in v Ortu baru so se pripravljali Sober Assault, preostale

dni v tednu pa so zasedli elektronski ustvarjalci. Snemala je skupina Uho za oko, delal pa se je tudi mastering več

drugih skupin.

“Ustvarjam v črnuškem studiu Basement pod imenom Junker že dve leti in sem pri projektu prisoten že od samega

začetka realizacije. V studiu sem preživel že veliko dni in noči ter snemal najrazličnejše inštrumente. V studiu sem

posnel in ustvaril večino svojega za zdaj še relativno majhnega opusa. Lahko rečem, da mi je studio pomagal

logistično kot prostor, kjer lahko vsakodnevno ustvarjam brez zunanjih motenj in imam mir, ki ga tako blizu doma v

Črnučah nikjer ne bi mogel najti. Poleg ustvarjanja moje glasbe je v studiu potekalo tudi že veliko sodelovanj - velik del

kompilacije za kolektiv Spejs smo s kolegi končno obdelali prav tu, posnel sem veliko kolaboracij s kaluza8, Ayit-om,

Tschimy-jem in mnogimi vokalisti. Potekala so tudi snemanja demov za bande in mnogi stranski projekti mlajših

ljubljanskih ustvarjalcev, ki jim črnuški studio konkretno olajšuje probleme kot so iskanje mesta za snemanje, izposoja
opreme, mirni delovni prostor.” Staš Kramar, 18 let
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Na tradicionalnem decembrskem koncertu smo ob

skupinah Lazy Frogs, Astrid Lindgren in Poly’s

Cracker našteli okoli 60 obiskovalcev. Koncertno

prizorišče in vadbeni prostor smo ob koncu

decembra opremili z dodatno zvočno in svetlobno

opremo.

HUBERT PRENAVLJA IN POSPRAVLJA

Na pobudo mladih obiskovalcev smo prve tri tedne julija v Črnučah namenili preureditvi mladinskega centra z

namenom, da mladi soustvarjajo prostor centra, ga prilagajajo svojim potrebam in željam, hkrati pa pridobivajo nova

znanja in izkušnje. Del ekipe mladih se je pod vodstvom koordinatorice lotila čiščenja in reorganizacije prostora.

“Tehnični del” preureditve pa je vodil koordinator. Obiskovalci so izrazili potrebo po izdelavi “dostopne rampe” in stojal

za kolesa ter skiroje, skupaj z nekaterimi uporabniki studia pa smo se lotili tudi ureditve studijskega prostora. Osnovni

gradbeni material so bile palete in osb plošče ter ostanki materiala iz preteklih projektov, izdelali pa smo stojala in

rampo ter “osb steno” za obešanje kablov. Razveseljivo je bilo, da je večina mladih poudarjala, kako še nikoli niso delali

s takim orodjem (ročna krožna žaga, vbodna žaga, vrtalnik, baterijski vrtalnik, …), izdelki pa so šli v takojšnjo uporabo.

Najmlajši sodelujoči je imel le pet let in je z največjim veseljem prebarval “osb steno”, preden so se ostali lotili

pritrjevanja garderobnih kavljev, ki smo jih hranili še iz časa diskoteke Black Jack. Vzdušje in pridobitve novih znanj in

izkušenj mladih morda najlepše ponazarja dilema enega od sodelujočih pri pritrjevanju “osb stene” na betonsko steno

studia:

Žan: “A kar v steno lahko vrtam? Kaj pa če kaj zaj….? Oči mi dovoli samo, da držim sesalec.”
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SE C R E T P R O J E C T - F IL M O M E D V R S T N IŠ E M N A S IL J U :

Na Mlade zmaje se je obrnila neformalna skupina mladih v želji po snemanju filma na temo medvrstniškega nasilja.

Mladi zmaji smo jih podprli s sofinanciranjem ekipe dveh snemalcev in scenaristov iz Hupa Brajdič Production, s katerimi

smo v preteklosti že sodelovali. Povezali smo jih še z nekaterimi drugimi akterji (pisec zgodb, poznavalka scenarijev) ter

podprli z možnostjo koriščenja naših prostorov. Ožja idejna ekipa mladih zajema 5 ljudi, na snemanju jih bo sodelovalo

še dodatnih 13. Ekipa je v času poletnih počitnic intenzivno snemala; celotno ekipo smo podprli s prigrizki in dvakratno

plačinkopeko na terenu in jim s tem omogočili še dodatno (energetsko) podporo za izvedbo projekta. Premiera filma je

predvidena v letu 2018.

Vtis mentorice iz Hupa Brajdič produkcije:

“Super projekt. Nekaterim se je kar nekaj vrat odprlo :)”
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2.3.6. Mladinsko ulično delo

Ulični zmaji so posebna enota Javnega zavoda Mladi zmaji, ki opravlja ulično mladinsko delo. Na različnih lokacijah

izvajamo delavnice, dogodke in številne druge aktivnosti namenjene otrokom in mladim. V letu 2017 se je aktivnosti

Uličnih zmajev udeležilo 1.166 mladih. Aktivni so bili 86 dni, v okviru tega so sodelovali na 18 dogodkih, ostalo so

predstavljale delavnice v lokalnih skupnostih. Intenzivno ulično delo in stalna ekipa Uličnih zmajev sta prinesla veliko

večji doseg mladih, in sicer iz 125 mladih v letu 2016 na 1.166. mladih v letu 2017.

Tereni, kjer smo redno izvajali ulično mladinsko delo :

• v Četrtni skupnosti Posavje, vsako sredo med 18.00 in 20.00,

na Bratovševi ali Glinškovi ploščadi ali v prostorih ČS Posavje

ob slabem vremenu.

• v Celovških dvorih, vsak zadnji četrtek v mesecu med 17. 30 in

20.00, ter priložnostno ob ponedeljkih med 17.30 in 19.30 in

četrtkih med 19.00 in 21.00.

• v Četrtni skupnosti Golovec na dogodkih.

CELOVŠKI DVORI:

Od meseca maja so Ulični zmaji v sodelovanju s Človekinjami,

društvom Brez Limita ter zavodom MISSS aktivno soustvarjali

ulični program v Celovških dvorih. S športnimi in ustvarjalnimi

delavnicami smo bili prisotni en ponedeljek ter dva četrtka v

mesecu. Ponedeljki so bili namenjeni otrokom do 15 leta

starosti, medtem ko so bili četrtki usmerjeni na mlade 15+. Ob

četrtkih smo po zaprtju dnevnega centra v Četrtnem
mladinskem centru Šiška organizirali večerno druženje.
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KAMPANJA ČLOVEK, ČUVAJ SVOJE MESTO, SAMO ENO IMAŠ:

Financirali smo ekipo za preventivno terensko delo kampanje Človek, čuvaj svoje mesto, samo eno imaš (Človekinje -

Zavod Bob). Človekinje so delovale na štirih rednih lokacijah (Celovški dvori, Črnuče, Savsko naselje, Kašelj in Vevče),

kjer so dvakrat na teden izvajale družabne, športne in vzgojno - izobraževalne aktivnosti, različne delavnice,

organizirale so akcije urejanja okolice in različne dogodke. Skupaj je bilo v aktivnosti vključenih 1.426 udeležencev, od

tega 1.209 mladostnikov in mladih. ČlovekINJE so tim petih mladinskih delavk različnih družboslovnih profilov. Glede

na raziskavo stanja in potreb, ki so jo izvedle v okviru kampanje “Cľovek, čuvaj svoje mesto, samo eno imas”̌ na

različnih lokacijah v Ljubljani, so v letu 2015 oblikovale pristop preventivnega terenskega dela, usmerjenega v

skupnost.

POPOTNIŠKI ZMENKI:

22. marca med 17.00 in 19.00, je ekipa Uličnih zmajev v prostorih ČS Posavje organizirala dogodek Popotniški zmenki. 

Na dogodku se se predstavili mladi popotniki, ki so o svojih popotovanjih povedali zanimive informacije, od poti do 

zneska, ki ga je za potovanje porabil. Dogodka se je udeležilo 10 ljudi.

POSAVSKE IGRE:

V sodelovanju s Četrtno skupnostjo Posavje smo v soboto, 24. junija, med 14.00 in 18.00, v centralnem parku

Glinškova - Mucherjeva organizirali prve Posavske igre. Igre so potekale v sklopu počitniškega programa Poletne

avanture z Mladimi zmaji. Obiskalo nas je približno 25 udeležencev. V dogajanju je uživala predvsem mlajša generacija,

medtem ko je starejša navijala med igrami. Mladi so se pomerili v različnih športnih igrah, kjer so preizkusili svoje

miselne in fizične spretnosti. Tekmovale so tri ekipe, ki so bile na koncu nagrajene s praktičnimi nagradami. Tekmovalno

dogajanje je spremljal tudi spremljevalni program; poslikava obraza, za katero so poskrbeli izvajalci organizacije

Živahen smeh na vseh poteh, za sladkanje s palačinkami je poskrbel Tim Bučar iz Palačinkarne, z nami pa je bila tudi

ekipa Človekinj.
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ZMAJEV ART MARKET:

6. decembra smo Ulični zmaji v sodelovanju s Četrtno skupnostjo

Posavje in Bratovševo ploščadjo izvedli Zmajev art market. Z

mladimi smo na rednih sredinih srečanjih v prostorih Četrtne

skupnosti Posavje novembra izdelali božične okraske in

voščilnice, na dan dogodka pa smo na Bratovševi ploščadi

postavili mize in smrečico ter svoje izdelke razstavili. Mimoidoči

in stanovalci so si izdelke lahko ogledali, se okrepčali s čajem in

palačinkami, nato pa za prostovoljni prispevek unikatni izdelek
tudi odnesli domov.

ŠIŠENSKE IGRE:

22. julija smo v sodelovanju s Četrtnim mladinskim centrom

Šiška izvedli prve Šišenske igre. Aktivnost je bila pobuda Šiške

na zelo dober odziv četrtne skupnosti Posavje. Ulični zmaji so

pripravili teren in igre, izobesili zmajevsko zastavo ter pripravili

pijačo za udeležence. Prijavile so se 3 ekipe, v igrah pa se je

pomerilo 15 mladih. Igre so potekale približno dve uri,

udeleženci pa so za sodelovanje prejeli počitniške nagrade.

Odziv mladih in ostalih prebivalcev skupnosti je dober, tako da

razmišljamo o kontinuirani izvedbi aktivnosti.

STREETSTIVAL - FESTIVAL ULIČNEGA DELA:

V okviru Mreže Mlada ulica, katere član smo

tudi Mladi zmaji, smo soustvarjali tudi

festival uličnega dela, ki je 23. 11. Drugič

potekal v Študentskem kampusu. Vključili

smo se v organizacijo festivala in sodelovali

na okrogli mizi “Kaj je ulično delo?”, ki jo je

moderirala direktorica Mladih zmajev.

Sodelovali smo še na tržnici praks

mladinskega uličnega dela, kjer smo

predstavljali svoje delo, medtem ko je ena

članica naknadno predstavila še »study

visit«, ki se ga je v sklopu Mreže mlada
ulica udeležila na Dunaju.
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2.3.7. Izobraževanje

SUPERVIZIJA:

Koordinatorji četrtnih mladinskih centrov imajo mesečno skupinsko supervizijo pod vodstvom Jožeta Peklaja. Namen

supervizije je preprečevanje strokovnih napak, izgorevanja na delovnem mestu, strokovni razvoj in razreševanje izzivov,

ki se pojavljajo pri delu v mladinskem centru. Direktorica je vključena v skupinsko supervizijo, ki jo za direktorje

mladinskih centrov organizira v okviru Mreže MaMa. V okviru šestih srečanj je supervizijo za direktorje vodila Tatjana
Verbnik Dobnikar.

IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH:

Za zaposlene smo organizirali 6 izobraževanj:

 Delavnica postavljanja ciljev, izvajalka Andreja Anžur Černič, Inštitut ISAA (januar 2017) - obsegala je štiriurno delo v

veliki skupini in eno uro individualnega coaching srečanja z izvajalko za vsakega od udeležencev/k.

 Zmajevo sanjanje, izvajalec Nara Petrovič in Manja Vrenko (februar 2017) - tridnevno izobraževanje v Trajnostnem

parku Istra. Namen je bil letno srečanje kolektiva z aplikacijo metodologije Soudeleženega strateškega načrtovanja

Zmajevega sanjanja.

 LGBT prijazno, izvajalci iz Društva Legebitra (april 2017) - štiriurno usposabljanje je bilo namenjeno pridobitvi

konkretnih informacij zaposlenim ob pridobitvi certifikata LGBT prijazno.

 Business Model U, izvajalka Sonja Čandek, Zavod TiPovej! (oktober 2017) - triurno usposabljanje je bilo namenjeno

razumevanju osebnega modela kanvas v skladu s poslovnim modelom organizacije, razmisleku o lastni umeščenosti

v delo organizacije in možnih izboljšavah ter kot možnost uporabe vodil pri spodbujanju mladih pri razumevanju sebe,

svojih vrednosti in premiku v željeno smer zaposlitve ali prostovoljnega dela.

 Delo z družbenimi mediji (december 2017), izvajalca Janez Lipec, Jaka Potrpin, Zavod Punkt (december 2017) -

štiriurno usposabljanje je bilo namenjeno usposobitvi zaposlenih za razumevanje in delo z družbenimi mediji (FB,

Instagram, Snapchat).

 Nenasilna komunikacija pri delu z mladimi v mladinskem centru, izvajalka Marjeta Novak, Humus (december 2017) -

dvodnevno usposabljanje je bilo namenjeno spoznavanju osnov nenasilne komunikacije in praktična raba pri delu z

mladostniki.
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Posamezni zaposleni so se udeležili še naslednjih

izobraževanj:

 Zagotavljanje dostojnega dela zaposlenih, zlasti varnega in

zdravega delovnega okolja, z namenom preprečevanja

delovnih sporov;

 Mladi in odvisnosti;

 Usposabljanje za Mrežo prvih točk pomoči za žrtve nasilja v

družini in nasilja zaradi spola;

 Nenasilna komunikacija;

 Delo s prostovoljci in prostovoljkami;

 Soustvarajalno načrtovanje;

 Ready for World – tools to guide young people in their life

seminar (Helsinki, Finska);

 TropTNT - predstavitev preventivnih programov za starše in

mladostnike za zmanjševanje škode;

 The visions of youth work (Ljubljana in Grčija);

 InterCity Youth Seminar - Youth work with young refugees

(Nemčija);

 Povezovalna komunikacija pri delu z mladostniki.

JAVNA DELA:

Konec 2017 smo uspešno kandidirali na programu Javnih del 2018. V 2018 dobimo novo sodelavko ali sodelavca, ki

bo ob mentorski podpori pomagal/a pri izvajanju programov za mlade.

PREVENTIVNI PROGRAMI ZA MLADE SLOVENIJE (PPMS)

Zaposelni in prostovoljci so imeli priložnost udeležbe na dveh izobraževanjih, ki so bila organizirana v sklopu mreže

PPMS. Povezovalna komunikacija pri delu z mladostniki Darje Tailse Cerkvenik v septembru in Vpliv komunikacije na

človekovo vedenje Boruta Kožuha v oktobru.
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US P O S A B L J A N J E IN M E N T O R IR A N J E Z A P R O S T O V O L J N O D E L O (P R A K S A , P R IP R A V N IŠ T V O , T U J I

PRAKTIKANTI, PROSTVOLJCI/KE):

Na ravni zavoda se je v prostovoljno delo v prvi polovici leta 2017 vključilo 136 prostovoljcev in prostovoljk, ki so opravili

približno 6.058 ur prostovoljnega dela (neformalo druženje z mladostniki v mladinskih centrih, vodenje projektov, pomoč

na projektih, individualno spremljanje, učna pomoč). Pri delu s prostovoljci in praktikanti dajemo z rednimi mesečnimi

sestanki in evalvacijskimi srečanji poudarek na mentorstvu. S prostovoljci/praktikanti, ki nudijo individualno spremljanje,

sta koordinatorki Mladih zmajev Bežigrad izvajali tudi individualna mentorska srečanja. Pomemben del dela s

prostovoljci je tudi uvajanje obiskovalcev mladinskih centrov (sedanjih ali bivših) v prostovoljno delo ter mentoriranje

mladoletnih prostovoljcev.

V letu 2017 je bilo vključenih 33 mladoletnih in 103 polnoletnih prostovoljcev, 4 mednarodni prostovoljci (iz Amerike,

Venezuele in Albanije), 14 praktikantov in praktikantk Fakultete za socialno delo, 3 tuje praktikantke (iz Belgije, Litve in

Finske), 1 pripravnica in 2 prebivalca azilnega doma. V aprilu smo za vse prostovoljce/ke organizirali skrajšano štiriurno

uvodno izobraževanje za delo v mladinskih centrih. V juniju smo se podružili na zaključnem srečanju na barki Ljubljana

in dan zaokrožili z obiskom Festivala Nextival v Zvezda parku. V novembru smo organizirali še enodnevno uvodno

usposabljanje za nove prostovoljce, ki so nastopili z delom po aprilu, decembra pa še prednovoletno druženje s

prostovoljci z namenom negovanja skupnosti prostovoljcev Mladih zmajev. Za namene promocije smo pripravili kratek

promocijski film, s katerim vabimo k prostovoljstvu; hkrati smo izvedli osebno predstavitev možnosti na Fakulteti za

socialno delo, Pedagoški fakulteti, Teološki fakulteti, obiskali pa so nas tudi študenti/ke Fakultete za uporabne družbene

študije.

V oktobru so potekali razgovori s potencialnimi kandidati za EVS - Evropsko volontersko službo; izbrana prostovoljka iz

Španije nastopi z delom v drugi polovici januarja 2018.
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IZJAVE PROSTOVOLJK:

“Prostovoljstvo v mladinskem centru mi veliko pomeni, saj tukaj nabiram pomembne izkušnje povezane s študijskim

izobraževanjem, poleg tega pa mi večkrat predstavlja tudi oddih od drugih obveznosti. Pri prostovoljskem delu se zelo

zabavam, saj mi je bilo druženje z otroki in mladostniki vedno všeč, od njih pa se vedno naučim tudi česa novega. Pri

izzivih in dilemah, ki se včasih pojavijo, pa mi veliko pomagata koordinatorki s svojo podporo, izkušnjami in

spodbudnimi besedami. :)”

“Tokrat sem bila zadnjič kot prostovoljka v mladinskem centru in žal mi je bilo, da nisem mogla ostati dlje časa. Z

mladimi in nekaterimi prostovoljkami sem se kartala, veliko pogovarjala, govorili smo o odnosih, lastnostih, ki so nam

všeč pri drugih ljudeh, smislu za humor itd. Preden sem šla, sem še enkrat povedala, da sem zadnjič tukaj, kar so

nekateri prvič slišali. Dobila sem veliko objemov in spodbudnih besed, nekateri pa so bili tudi malo žalostni, da

odhajam. Zmenili smo se, da jih bom še prišla kdaj obiskat ter da si ustvarim Facebook profil, da bomo lahko ostali v

stiku . Imela sem se zelo lepo z njimi in tudi jaz jih bom kar pogrešala, čeprav jih poznam le krajši čas. Vesela pa sem,

da imajo na voljo takšen kraj kot je mladinski center, kjer so drug drugemu v oporo, si pomagajo, se skupaj zabavajo,

pogovarjajo in imajo občutek, da niso sami.”

“Hvala za izkušnjo prostovoljstva v mladinskem centru, saj mi je veliko dala, čeprav je bila kratka. Hvala tudi za vso

izkazano prijaznost in usposabljanje. Želim uspešno in prijetno delo z mladimi še naprej, jaz pa bom od zdaj naprej

znala ljudem povedati, kako prijetno in zanimivo je v mladinskih centrih in morda kakšnega spodbudila, da ga obišče

;)”

“Čamac je prostor, kjer lahko združim svoj prosti čas s hobijem. Tako počnem nekaj koristnega. V prejšnjem letu sem

odkrila dejavnosti, ki jih prej nisem poznala (kot na primer predelovanje pohištva). Zelo rada se vračam v Čamac se

zelo rada vračam iz enega razloga - super je! Ima najlepše prostore, v katerih se je prijetno družiti ter širiti svojo mrežo

poznanstev.”
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“V tem času nisem pri Mladih zmajih dejavna toliko kot bi želela biti a žal nimam zaradi šole in treningov dovolj časa. Ne

glede na to mi je, kadar kaj pomagam ali učim B., delati dobro, v mladinskem centru je čutiti veliko dobre energije in na

splošno se počutim odlično. Z B napredujeva vztrajno ampak bolj počasi zaradi mojega prej omenjenega problema s

časom. Zmaje vidim kot odlično prožnost za spoznavanje novih ljudi, osebno rast, letos pa sem se udeležila še

izmenjave v Nemčijo, kar pa je bila tako ali tako odlična izkušnja. “

“Kot prostovoljka zelo rada delam pri Mladih zmajih, saj gradim sama na sebi, hkrati pa pomagam mladostnikom. Pri

delu z mladimi spoznavaš samega sebe, svoje meje, osebnost, prav isto pa lahko počneš z mladostniki, če te le

spustijo k sebi. Delo z mladimi te "prisili", da si dobre volje in pozitivno orientiran, saj mladi potrebujejo odprte,

sproščene, zgovorne sogovornike, ki jih bodo znali spodbujati, jih razumeti in usmeriti na prave, drugačne poti njihovih

življenj. Najlepše je, ko vidiš napredek pri posamezniku, s katerim delaš - za vsak pravilen račun ali napisano besedo v

angleščini se veselim skupaj z njim, ga pohvalim, mu dam občutek, da enke in dvojke, ki so zapisane v redovalnici, niso

glavni pokazatelji njihovega spektra znanj. Spet drugačno je delo z malo manj pridnimi otroci, ki imajo vedenjske težave

- pri tistih sem vesela, če lahko 15 minut mirno sedi in dela domačo nalogo, brez da bi vstal in se sprehodil po Mladincu,

me spraševal nepomembne stvari. Pomembno je, da vidimo vsak, še najmanjši napredek in da smo pozorni na vse

vidike posameznikovega delovanja. Zmaje vidim kot veliko družino, kot zavetje in točko pomoči mladim, ki so v življenju

kakorkoli prikrajšani. Mladinski centri se trudijo, da bi mladim omogočili varen prostor, ki je hkrati prostor zabave, hkrati

pa prostor resnih stvari - učenje, individualni pogovori s posamezniki glede šole, situacije v družini itd. In pri vzdrževanju

mladinskih centrov je pomembno ravno to, da ohranjajo pozicijo rahle avtoritete, po drugi strani pa skrbijo, da se mladi

vračajo v mladinske centre v katerih koli trenutkih njihovih življenj.”

IZJAVA PRAKTIKANTKE IZ BELGIJE:

“I would like to thank you once again for making possible the wonderful experience I had in Ljubljana. I will never forget

the times I had there and learned a lot about myself while working with you. I really enjoyed it and would do it again

right away.“
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MREŽA MAMA:

Kot člani Mreže MaMa smo sodelovali na Klubu MaMa v Celju, ki je potekal 9. in 10. marca. Na Klubu smo se

osredotočali na komunikacijske strategije za mladinske centre in coaching, potekala pa je tudi izvolitev nove članice

Sveta Zavoda Mreže MaMa, kjer smo sodelovali kot člani volilne komisije. Zaradi menjave sodelavke smo pridobili

novega člana kolektiva, ki pa je obenem tudi član Sveta Zavoda Mreže MaMa. Naša prostovoljka se je udeležila tudi

enega od usposabljanj za mlade v okviru projekta Mladim! na temo komuniciranja z javnostmi.

IZJAVA PRAKTIKANTKE IZ FINSKE:

“In general I liked to accomplish my practicum in Mladi zmaji. I learned basic things in slovene and from Slovenia. I

impressed that in the end of my practicum I really felt like I was part of the community (because in the beginning it felt

really challenging). The atmosphere was relaxed and after couple weeks I felt myself cosy. The workers were really

flexible about schedule when I need to work etc. and were supportive and listened me well if I had some problems. ”

IZJAVA MLADOSTNICE:

“Všeč so mi prostovoljci, ker se nanje navežem in ko zvem, da čez čas gredo, je žalostno. Je to včasih težko. Všeč mi

je, da ljudje pokažejo, da jim ni vseeno, da se bodo usedli s tabo, pa se bodo pogovorili, če te bodo vprašali, kako si,

pa boš rekel »mah«, te ne bodo pustili pri miru, ampak te bodo spraševali, dokler ne bodo izvedeli tistega bistva in

dokler se ne boš bolje počutil.”
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2.3.8. Mednarodno sodelovanje

Na področju mednarodnega sodelovanja smo v letu 2017 vstopili v partnerstva znotraj 16 različnih projektov, ki

pokrivajo strateška partnerstva, mladinske izmenjave, treninge, seminarje, srečanja za vzpostavljanje partnerstev in

ukrep mreženja mest. Izmed šestnajstih projektov je bilo izbranih 10; od tega jih je 7 uspešno izvedenih, 3 pa se bodo

izvajali v 2018.

KONFERENCE:

Udeležili smo se konference o mladinskem delu v Duesseldorfu,

Nemčija, z naslovom “europe@DJHT - Creating a social and fair

Europe for all young people”. Na povabilo Movita smo se vključili

v konferenco “Europe goes local” – Podpora razvoju in krepitvi

mladinskega dela na lokalni ravni. To je projekt strateškega

partnerstva, v katerem sodeluje 21 nacionalnih agencij programa

Erasmus+: Mladi v akciji, Partnerstvo Evropske komisije in Sveta

Evrope na področju mladine, Evropski mladinski forum ter mreži

POYWE in InterCity Youth, in se izvaja v obdobju 2016–2019.

Aktivnosti partnerstva potekajo na nacionalni in mednarodni ravni

ter se prepletajo. Njihov namen je prenos dobrih praks,

medsebojno učenje in mreženje akterjev na področju

mladinskega dela in podpore mladim z mednarodne na

nacionalno in lokalno raven ter obratno, s ciljem vzpostavitve ali

nadgradnje podpornih aktivnosti na področju razvoja in izvajanja

mladinskega dela na lokalni ravni.
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TRENINGI:

• “The Visions of Youth Work”, na temo mobilizacije skupnosti za

mladinsko delo z rabo vizualnih sporočil in digitalnih medijev (prijavitelji

BUM iz Srbije, izvedba v Ljubljani in v Grčiji);

• “Nesing - Learning by building” na temo grajenja mladinskega centra

skupaj z mladimi in arhitekti v lokalni skupnosti (na Madžarskem);

• “Digital Youth Work”, na temo digitalnega mladinskega dela (v San

Sebastianu, Španija), .

• Kot izvajalci smo sodelovali na treningu “FOCUS - Quality youth work

for disadvantaged young people” (lokacija izvajanja Training center of

the Bulgarian Red Cros, Sofija, Bolgarija) na temo mladih z manj

priložnostmi.

MREŽENJE MEST:

Skupina 8 udeležencev se je udeležila srečanja Town twinning v Vršcu,

Srbija z namenom medkulturnega učenja in raziskovanja raznolikosti.

AKTIVNOSTI ZA VZPOSTAVLJANJE PARTNERSTEV:

Udeležili smo se srečanja “Building bridges in the EU migration crisis context” na Portulgalskem na temo vzpostavljanja

partnerstev s poudarkom na kritični miselnosti mladih do koncepta človekovih pravic, migracij, globalnega državljanstva

in begunskega toka.

ST R A T E Š K O P A R T N E R S T V O :

Udeležili smo se srečanja pred prijavo strateškega partnerstva “Europa Lokal 2017” (Wiesbaden, Nemčija) z namenom

raziskovanja dobrih praks in možnosti prihodnjega sodelovanja na področju mednarodnih projektov. Sodelujemo tudi v

strateškem partnerstvu, ki ga koordinira organizacija NGO EcoLogic iz Makedonije; namen projekta je nabor dobrih

praks in mreženje na področju mladinskega dela.
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SEMINARJI:

Udeležili smo se dveh seminarjev - “InterCity Youth - Youth work with young refugees” v Muenchnu, Nemčija, na temo

dela z mladimi migranti in “Ready for World – tools to guide young people in their life seminar” v Helsinkih, Finska, na

temo dobrih praks dela z mladimi. Bili smo partner pri seminarju “Share and link” v Litvi, na temo večjega vključevanja

mladih v izvenšolske aktivnosti v lokalni skupnosti (ciljno usmerjen seminar za udeležence, ki delajo predvsem v

šolskem sistemu). Udeležili smo se tudi nacionalnega posveta Ključ do vključenosti. Na posvetu smo manj izkušenim

organizacijam pomagali pri predstavitvi prednostnih usmeritev programa, predstavitvi podpore učnim učinkom in pri

specifiki dela v geografsko šibkih območjih.

MEDNARODNA MLADINSKA IZMENJAVA:

Skupina 10 mladostnikov/ic in 2 mladinskih voditeljic

se je udeležila mednarodne mladinske izmenjave

CyberStyler - Express yourself! (prijavitelji ARCO,

Wiesbaden, Nemčija) na temo kreativnosti in

umetniškega ustvarjanja (film, risanje).
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2.3.9. Komunikacija in promocija

Za komunikacijo z javnostmi skrbi uredništvo (vodja uredništva in koordinatorji posameznih centrov) in vodstvo v

sodelovanju z zunanjimi izvajalci. Uredništvo se je v letu 2017 usmerilo predvsem v krepitev promocije preko družbenih

omrežij Facebook in Instagram ter v izdelavo in delovanje spletne strani in tiskovin s skupno celostno grafično podobo.

Uredništvo se je v prvi polovici leta 2017 usmerilo v krepitev promocije preko družbenih omrežij Facebook in Instagram.

Z rednimi (dnevno ali večkrat tedensko), skupno 457 objavami (38 na mesec) smo število sledilcev na naši osrednji FB

strani - Javni zavod Mladi zmaji povečali za dobrih 79,7% (iz 608 na 1.093).

FB strani posameznih mladinskih centrov in uličnih zmajev imajo skupaj 2.761 sledilcev (Bežigrad - 641 (+12%, prej

575), Črnuče - 823 (+6,6%, 772), Šiška - 441 (+4%, prej 425), Zalog (140, od 28. 8. 2017) in skupina Zalog - 478 (+9%,

prej 437). Zaradi praktičnih razlogov in novih terenov uličnih akcij smo v marcu FB strani Mladi zmaji Golovec in Posavje

pretvorili v skupno FB stran Ulični zmaji, ki ima trenutno 110 sledilcev. Dodali smo tudi FB stran Mladi zmaji Zalog, saj

nam stran skupine ni omogočala analize. Ustanovljena je bila tudi FB stran Basement - Mladi zmaji za spremljanje

življenja glasbenega studia Basement v Črnučah (128 sledilcev). Vse FB strani Mladih zmajev imajo skupaj 3.854

sledilcev, kar predstavlja 31% rast, glede na 2.938 sledilcev, 1.1. 2017. Poleg omenjenih FB strani Mladi zmaji Črnuče

za komunikacijo uporabljajo tudi FB profil Hubert poroča, ki ima 812 prijateljev. Pri pripravi FB in Instagram objav sledimo

aktualnim trendom.

V letu 2016 smo odprli Instagram račun mladizmaji na katerem smo z objavami prisotni od 30. 1. 2017. V letu 2017 smo

pripravili 147 objav s katerimi smo pridobili 565 sledilcev. Zavod upravlja tudi Instagram račun basementmladizmaji (82

objav, 278 sledilcev) in je namenjen predvsem ciljni publiki programa Studio Basement ter Mladi zmaji Črnuče (15 objav,

171 sledilcev).
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Uredništvo skrbi za obveščanje in celostno grafično podobo

najpomembnejših aktivnosti Mladih zmajev. V zvezi s tem

smo z zunanjimi sodelavci pripravili tiskovine - letak Mladih

zmajev in zloženke za počitniške avanture z Mladimi zmaji.

Ob otvoritvi novih prostorov Mladih zmajev Zalog in Bežigrad

smo pripravili foto video projekcijo prenove in aktivnosti

zadnjih deset let Mladih zmajev ter video predstavitev najbolj

izpostavljenih programov v preteklih desetih letih. Načrtno se

lotevamo priprave naslovnic na FB strani Mladih zmajev.

Promocijski material Mladih zmajev zajema tudi majice in

beležke "Soustvarjam utrip mesta".

V različnih medijih (radio, TV, press agencije,

internet in tiskani mediji) beležimo 123 omemb

Mladih zmajev. Radio (16), TV (1), press agencije

(18), internet 37 in tiskani mediji 51. To so mediji,

kot so Dnevnik, Delo, Slovenske novice, Radio

Slovenija 1, Radio 1, 24ur.com, dnevnik.si, delo.si,
rtvslo.si itd.

Odgovorni urednik sodeluje na kolegijih ožjega in širšega sestava Odseka za odnose z javnostmi pri Kabinetu župana.

V kolegiju PR MOL sodelujejo predstavniki za odnose z javnostmi javnih zavodov in podjetij. V letu 2017 smo bili

prisotni na 16 kolegijih. Rezultat našega sodelovanja so večja prepoznavnost Zavoda znotraj MOL, pridobivanje idej in

spoznavanje dobrih praks na področju dela z javnostmi in medsebojnega sodelovanja javnih zavodov in podjetij MOL.

Preko kolegija smo si pridobili dostop in uvrstitev gesla JZ Mladi zmaji v programu za analizo pojavljanja v medijih,

EClipLive.
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Šesto leto plačujemo letno naročnino za neomejeno število objav na spletni stran O-STA, kamor redno pošiljamo

obvestila za javnost, ob tem se poslužujemo tudi vseh brezplačnih portalov (Portal Napovednik.com, Spletna stran

Ljubljana.si, Portal Dogaja.se…). Obvestila za medije za naše večje dogodke pošiljamo po lastni medijski adremi s

približno 300 naslovniki in v sodelovanju s PR MOL. Mesečno je o naših dejavnostih v medijih objavljen obsežnejši

članek, radijski ali televizijski prispevek. Redno objavljamo v Glasilu Ljubljana in na spletnih straneh MOL.

Zavod je vodil promocijske aktivnosti projekta Kolaž mladosti - dnevi mladih v Ljubljani, v okviru katerega smo v

sodelovanju s 14 partnerji projekta, poskrbeli za kakovostno predstavitev dela mladinskega sektorja v Mestni občini

Ljubljana vsem zainteresiranim javnostim. Letošnji Kolaž mladosti je dobil novo učinkovitejšo vizualno podobo, poleg

tega je promocija potekala bolj usklajeno, kar smo dosegli s tem, da smo vsem posameznim dogodkom Kolaža za

gostitelja dodali spletno FB stran Kolaž mladosti. Število sledilcev se je povečalo za 37% iz 204 na 279. Na

Instagramu smo naredili 12 objav, ki so zbrale 115 všečkov. Do 30.6. je imel Instagram račun kolaz.mladosti 114
sledilcev.

Zavod je vodil promocijske aktivnosti projekta Zelena KULtura

mlade po Ljubljani fura s katerim smo se v sodelovanju z Mrežo

mladinskih centrov predstavili v okviru projekta Evropski teden

mobilnosti 2017. Za dogodek smo v sodelovanju s PR MOL

pripravili FB dogodek. Sodelovanje v projektu je primer

sodelovanja z MOL, ki Zavodu in Mreži mladinskih centrov

Ljubljane zagotavlja priložnost širjenja informacij o našem delu

po mestni mreži medijskih kanalov, ki bi brez tovrstnega
sodelovanja za zavod in Mrežo predstavljal velik vložek.
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Uredništvo je zavezano k sledenju in iskanju novih in učinkovitih orodij za poročanje o aktivnostih Mladih zmajev v

javnosti. V zvezi s tem načrtujemo sprotno strokovno izpopolnjevanje in iskanje pravih rešitev v sklopu uredniških

srečanj in skupnih izobraževanj ter nadaljne sodelovanje na kolegijih PR MOL.

Za leto 2018 nas navdihuje upravljanje in posodabljanje spletne strani Mladih zmajev, ki jo bomo nenehno prilagajali

najnovejšim trendom uporabe interneta in družabnih omrežij. Navdihuje nas iskanje partnerstev, dogodki, medijski

kanali preko katerih bomo svoje programe hitreje in učinkoviteje približali našim ciljnim občinstvom. Med njimi

izpostavljamo sodelovanje z organizacijami MOL. Izziv v prihodnosti nam predstavlja tudi promocija Mreže mladinskih

centrov Ljubljane, kjer želimo preko promocije skupnih projektov in aktivnosti približati delo mladinskega sektorja

različnim javnostim. V zvezi s tem bomo v sodelovanju z Mrežo in zunanjimi sodelavci delali na vzpostavitvi blagovne

znamke Mreža mladinskih centrov Ljubljane, s katero bomo krepili prepoznavnost mladinskega dela v Ljubljani in širše.
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2.3.10. Širitev centrov

GRADBENA PRENOVA NOVE LOKACIJE ČETRTNEGA MLADINSKEGA CENTRA ZALOG:

Celostna prenova nekdanjih prostorov Knjižnice Zalog je potekla od novembra

2016 do konca januarja 2017. V prenovo so bile vključene ideje in rešitve, ki smo

jih poiskali v sodelovanju s koordinatorji in obiskovalci centra. Z odprtjem centra je

ljubljanska mladina pridobila nove prostore po svoji meri. Prostori obsegajo

dnevno sobo mladih, učno kuhinjo, večnamenski prostor za predavanja,

seminarje, skupinske vadbe ipd. ter fitnes sobo. Izjemnega pomena za mlade je

bila priložnost, da so bili soustvarjalci svojega prostora in s tem mesta. Zato so bili

ves čas vključeni v posredovanje idej za svoj novi prostor in v njegovo

načrtovanje. Po zaključku gradbenih del smo skupaj z mladimi v okviru projekta

Soustvarjaj(mo) Čamac, Soustvarjaj(mo) Zaloško 220 oblikovali notranjo in

zunanjo podobo. Projekt je potekal v treh delih - notranja poslikava, nadciklaža

pohištva ter zunanja ureditev Zaloške 220. Poslikava novega centra je bila

izvedena s pomočjo slikarja Petra Gabra. Na delavnicah nadciklaže rabljenega

pohištva smo pod mentorstvom Delavnice konceptov izdelali unikatne kose
pohištva.

V šestih srečanjih smo naredili 2 računalniški mizi, povezovalno klop z dvema pručkama, pisarniško mizo za tri delovna

mesta, sklop 4 pisarniških omar, kuhinjsko kotno omaro, dolgo nizko omaro in 3 stenske bokse. Vse je bilo narejeno po

meri iz rabljenega pohištva, donacije Zavoda Preslica. Od začetka leta 2017 smo rabljeno pohištvo nadciklirali tudi v

sodelovanju s ŠD Alauda. Obnovili smo oglasno desko, stensko uro, veliko okroglo mizo in dve manjši mizici, donacijo

Mestne knjižnice Ljubljana, ter s servietno tehniko oblekli dve omari v kuhinji. Takoj po otvoritvi novih prostorov

zaloškega centra smo z Društvom GUMB pričeli s šivanjem pisanih blazin za okenske police ter izdelavo lesenih košev.

Izbrali smo barvne kombinacije ter okrasili okenske police v dnevnem prostoru ter večnamenski dvorani, soustvarili

smo 16 unikatnih blazin. Po pripravi smo se lotili še lesenih košev in v sodelovanju z mladimi izdelali 2 lesena sortirna

koša (1x biološki odpadki + embalaža + mešani odpadki, 1x papir + embalaža) ter koš s posebno posodo za cigaretne
ogorke.
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2.3.11. Koordinacija mreže mladinskih centrov

Eden izmed prvih dogodkov v prenovljenem centru v Zalogu je bilo

ustanovitveno srečanje mreže ljubljanskih mladinskih centrov. V mrežo smo

se povezali Javni zavod Mladi zmaji, ki smo tudi koordinatorji mreže,

Mladinski center Skupaj v skupnosti – Zavod MISSS, Salezijanski mladinski

center Kodeljevo, Salezijanski mladinski center Rakovnik, Mladinski center

BOB, Mladinska postaja Moste – društvo SEZAM, Mladinski center Ulca –

Zavod Bob in Društvo GOR, Cona Fužine – CSD Moste-Polje. Z

delovanjem Mreže mladinskih centrov Ljubljana je mladim zagotovljena

dostopnost široke palete mladinskih programov, s čimer dobijo dobre

pogoje za profesionalni in osebni razvoj, dvig kompetenc in socialnih

veščin, ter si povečujejo možnosti za kakovostno, raznoliko, ustvarjalno in

varno preživljanje prostega časa. Predstavniki mladinskih centrov smo

dogovorili načine delovanja, ki predvidevajo redna srečanja predstavnikov

centrov.

POSVET MLADINSKI CENTER PRIHODNOSTI

Na prvem srečanju, ki smo ga organizirali 28. marca smo v družbi mladih, staršev, učiteljev, zaposlovalcev, mladinskih

delavcev ter strokovnjakov s področja mladih in mladinske politike, raziskovali okolje, kjer mladi zmaji in zmajevke

najdejo spodbudo, da odrastejo v močne in pogumne zmaje, ki znajo leteti in (pre)poznajo svojo pot. Kjer bodo zrastli v

odgovorne, ustvarjalne, spoštljive in spoštovanja vredne zmaje in zmajevke, ki vključujejo, se povezujejo, ki pišejo svoje

zgodbe.

Drugo srečanje, ki je bilo 23. maja, je bilo namenjeno druženju z mladimi. Povabili smo jih, da povejo, kje se vidijo, kaj si

želijo in da skupaj raziskujemo, kakšen mladinski center prihodnosti si želijo. Mladi so prišli iz različnih koncev Ljubljane,

različno stari (16–30 let), z različnimi izkušnjami z mladinskimi centri, precej jih s centri ni povezana. Dajali so ideje na

različnih področjih (želje, strahovi, prostor mladih, prihodnost, uresničevanje idej, spremembe, ki si jih želijo v mestu, k

čemu bi sami prispevali, učenje). Med zbranimi idejami so najbolj izstopila sledeča področja: Prostor, ki si ga želijo;
podpora, ki jo iščejo; želijo biti aktivni, uresničevati ideje – in se ob tem zabavati; osebni razvoj.
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Konkretni predlogi, ki so jih mladi posebej izpostavili:
· NOV MLADINSKI CENTER v središču mesta, kjer je prostor za

osebne odnose, podporo za razvoj idej, raznolikost, odprtost. In radi bi

sodelovali pri njegovem urejanju.

· Radi bi tvegali. Ker želijo pestrost, širša obzorja, izkušnje, veselje v

življenju. Za to potrebujejo podporo, da se bodo učili soočati se s strahom

pred razočaranji. Zanimiva se jim je zdela tudi ideja o aplikaciji, ki bi jih

spomnila na to.

· Želijo zaključiti, kar so začeli. Podpora mentorja bi bila dobrodošla.

· Izkušeni mentorji lahko mlade podprejo na različnih področjih.

Lahko bi imeli termine za srečanje, lahko pa bi imeli tudi tematska

srečanja.

Smernice za mladinske centre, ki izhajajo iz tega, kar so

povedali mladi:
- Mladi želijo sooblikovati prostore in dejavnosti.

- Želijo si osebni odnos z ljudmi v mladinskih centrih – vsak od njih.

- Potrebujejo podporo – za razvijanje idej, ob osebnih težavah, za

osebno rast, za drzne korake, za nove zgodbe.

- Mladinske prostore vidijo tudi kot prostor, kjer lahko širijo svojo

socialno in podporno mrežo – srečujejo nove ljudi, raznolike ljudi,

sovrstnike, mentorje, razvijajo skupaj ideje, tako na lokalni kot

mednarodni ravni.
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2.3.12. Koprodukcija

Mladi zmaji smo v letu 2016 pričeli širiti program centrov; poleg delovanja dnevnega centra smo začeli vzpostavljati

delovanje koprodukcijskega programa. Tako mladim nudimo bolj učinkovito podporo ter zagotavljamo večjo pestrost

programa in daljšo odprtost. V oblikovanje in izvajanje programa smo vključili mlade, naše uporabnike, študente ter

mladinske organizacije. Konec leta smo pripravili uradno povabilo k sodelovanju z Mladimi zmaji, namenjeno mladim ter

organizacijam, ki delujejo na področju vzgoje, izobraževanja, kulture ter drugih dejavnosti ali delujejo v javnem interesu

za mlade.

Na nas se obrača vedno več posameznikov in organizacij, ki v naših prostorih mladim in družinam nudijo možnost

ustvarjalnega preživljanja prostega časa. Z našimi prostori smo možnost izvedbe aktivnosti nudili več kot 30 različnim

organizacijam in posameznikom. Študentje so se v bežigrajskem centru srečevali z namenom organizacije in srečanj v

okviru Transformatorjeve akademije gledališča zatiranih, dijaki in študentje organizacije Rotary klub -25 pa z enakim

namenom ob nedeljah v šišenskem centru. Študentom Fakultete za socialno delo smo nudili možnost izvedbe

predavanj ter drugih študijskih obveznosti v času prenove fakultete. V zaloškem centru smo mladi brezposleni osebi

nudili možnost deljenja svojega plesnega znanja. Dijakinja se je dva meseca ob dopoldnevih in popoldnevih, ko je bil

zaloški center na voljo, pripravljala na maturitetne izpite. V sodelovanju z Društvom Brez limita pa je ob torkih zvečer

potekala podporna skupina Mulce dol z ul'ce. Ob ponedeljkih je skupina Kartologi v bežigrajskem centru izvajala večere

igranja kart, enkrat na mesec pa so isti priredili tudi turnir v kartanju. Ob sredah so starejši od 16 let lahko po 19. uri

sodelovali pri delavnicah improvizacijskega gledališča, ob četrtkih so lahko igrali namizne družabne igre s Klubom Kind,

ob petkih in sobotah zvečer pa so se mladostniki, starejši od 14 let, družili v okviru projekta 14+ je zakon. Ena bolj

zanimivih koprodukcij je bila Emona by night v Črnučah, ki poteka enkrat do dvakrat mesečno. Gre za igro vlog oz. t. i.

larp na temo vampirjev, privablja pa široko skupnost mladih. Novembra so mladi navdušenci iz črnuške lokalne
skupnosti vzpostavili redna srečanja skupine za zimsko športno letenje z droni.
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Poleg kontinuiranih delavnic je bilo izvedeno tudi nekaj enkratnih

dogodkov, kot npr. predavanje Društva Pandurang o odnosih med

moškim in žensko, delavnica z naslovom "Ali razumem psa?"

Društva za zaščito živali Ljubljana, potekal je filmski večer z

druženjem in debato o prihodnosti Evropske unije, ki so ga izvedli

člani Evropskega Mladinskega Parlamenta Slovenije.

V okviru koprodukcij je ob koncu poletnih počitnic potekal Nefiks

karierni tabor, kjer so mladi raziskovali in načrtovali svojo karierno

pot. Udeležilo se ga je okoli 15 mladih iz Ljubljane in širše.

Zaloški mladinski center je zaradi prostora postal privlačen za mlade plesalce in

igralce. Plesalci večnamensko dvorano uporabljajo za vajo. Mladostnik, ki poučuje

otroke v Šoli za nastopanje BAST, jo zadnja dva meseca uporablja vsaj trikrat

tedensko. Dekleta imajo enkrat mesečno, ponavadi pred nastopi, intenzivne vaje,

priprave na nastop. Mladostnica, plesalka, pripravlja aktivnost, ki jo želi predstaviti

otrokom.

Izvajalca KUD Ljud sta za mlade in mladinske delavce zagnala Ljudov laboratorij,

kjer smo udeleženci preko osnovnih vaj za skupinsko pozornost in gledališke

improvizacije pridobivali veščine na področju interaktivnega fizičnega gledališča.

Srečali smo se štirikrat in zaključili z intenzivnim vikend preizkušanjem

improvizacijskih spretnosti. Udeleženci smo bili več kot zadovoljni, zato s

sodelovanjem nadaljujemo tudi v prihodnje.

“Super se mi zdi, da so vaje odprte in da uporabniki prihajajo v prostor in se

posredno (kot zunanji opazovalci) srečujejo z vsebinami, spoznavajo kaj vse

gledališče lahko je.” (Grega, Kud Ljud)

Vedno več mladih se na nas obrača z željo in potrebo po delitvi svojih znanj ter

izkušenj in to nas navdihuje, da prostore odpiramo še bolj in mlade vabimo k

soustvarjanju in izvajanju programa.
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2.4. Statistični podatki

Na podlagi lastnih statističnih podatkov je bilo v letu 2017 v naše

aktivnosti v centrih in izven na dogodkih vključenih 4.299 različnih

mladih, skupno pa je to naneslo 22.216 obiskov.

Povprečni dnevni obisk v vseh 4 mladinskih centrih je 70, od tega v

starosti 15 plus v povprečju 35 obiskovalcev. V povprečni dnevni

obisk smo šteli dnevne obiskovalce, študente, praktikante,

prostovoljce, udeležence koprodukcijskih aktivnosti in člane

projektnih skupin.

Obiskovalci po spolni strukturi: prevladovali so fantje v razmerju

62,75% : 37,25%. V primerjavi z letom 2016 opažamo počasen

porast deleža deklet (leto 2016: 34 %).

Dnevni centri so bili odprti za mlade v letu 2017 skupaj 6.957 ur.

Četrtni mladinski center Šiška je bil skupaj odprt 1.375 ur, Center v

Zalogu 1.496 ur, center v Črnučah 2.348 ur in Četrtni mladinski

center Bežigrad 2.725,5 ur. V primerjavi z letom 2016 beležimo 912

ur programa več.

4.299 različnih mladih

22.216 obiskov

6.957 ur odprtosti
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Ure odprtosti

Leto
2016 2017

6.9576.045
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2.5. Učinki in kazalniki uspešnosti

Za vsako nalogo, ki se je lotimo, imamo dogovorjene kazalnike uspeha, ki povedo, v kolikšni meri je bilo delo

opravljeno dobro. Ker je kazalnike v mladinskem delu težko definirati, saj so splošno priznani tisti kvalitativni (število

oseb, število ur), s številkami pa težko opredelimo resnične rezultate (kompetence, osebnostna rast, delovanje),

moramo iskati druge rešitve za opredelitev uspeha. Zato imamo poleg številčnih kazalnikov tudi vsebinske opise o

učinku našega dela na posameznike. Naš cilj je doseganje kakovosti, a ne v smer produktivnosti. Zato, da delimo

svoje izkušnje in da se učimo o drugih, aktivno sodelujemo v dialogih o tem, kaj je kakovost v mladinskem delu, kar je

trenutno živa tema.

KAZALNIKI

Vidik 

izpolnjevanja 

poslanstva

Vidik 

uporabnikov

Vidik notranjih 

procesov

Vidik učenja in 

rasti

Prostor centra 
(število 
obiskovalcev in 
obiskov v centru, 
trajanje obiska v 
centru, število ur 
delovanja centra)

Projekti (trajanje 
projekta oz. 

programa, število 
vključenih v projekt 

oz. program)

Zadovoljstvo 
mladih, staršev 

in drugih 
vpletenih

Kakovost 
programa

Krajši in 
optimalni 

procesi

Zadovoljstvo in 
počutje 

zaposlenih, nova 
znanja 

zaposlenih

KAZALNIKI
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3. RAČUNOVODSKO POROČILO
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3.1. Uvod

Računovodsko letno poročilo za leto 2017 je pripravljeno na podlagi:

• Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in spremembe),

• Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in spremembe),

• Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list

RS, št. 112/09 in spremembe),

• Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/03 in

spremembe),

• Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list

RS, št. 115/02 in spremembe),

• Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št.

45/05 in spremembe),

• Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu ter kapitalskih

naložb (Uradni list RS, št. 117/02 in spremembe),

• Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o

doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01 in spremembe).

Letno poročilo je bilo v predvidenem roku oddano preko spletnega portala AJPES. Potrdilo in računovodski izkazi so v

prilogi tega poročila.

3.2. Splošno o računovodskem poročilu

Računovodsko poročilo, skladno s 6. členom Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske

uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 115/02 in spremembe, v nadaljevanju: pravilnik), obsega:

• bilanco stanja,

• izkaz prihodkov in odhodkov ter

• pojasnila k obema računovodskima izkazoma.
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Pojasnila k izkazom določa 15. člen pravilnika:

Obvezni prilogi k bilanci stanja:

- pregled stanja in gibanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev in

- pregled stanja in gibanja dolgoročnih finančnih naložb in posojil.

Obvezne priloge k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov:

- izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti,

- izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka

- izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov in

- izkaz računa financiranja določenih uporabnikov.

Računovodska pojasnila, ki jih opredeljuje 15. člen pravilnika, vsebinsko odgovarjajo in povzemajo določbe 26. člena

pravilnika.

3.3. Računovodske informacije

Sodila uporabljena za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe ter dejavnost prodaje blaga in

storitev na trgu

Javni zavod Mladi zmaji vodi prihodke in odhodke, povezane z izvajanjem javne službe, ločeno od prihodkov in odhodkov

doseženih z delovanjem na trgu. Stroške in prihodke evidentira v skladu z določili 48. in 60. člena pravilnika o enotnem

kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.

Kot prihodki, povezani z izvajanjem javne službe se izkazujejo vsi prihodki, prejeti iz sredstev javnih financ, ter drugi

prihodki povezani z izvajanjem javne službe. To so predvsem namenski prihodki za projekte, finančni prihodki in drugi

prihodki.
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Prihodke dosežene na trgu predstavljajo prihodki iz naslova oddaje prostorov v uporabo.

Pri evidentiranju odhodkov se uporablja stroškovna mesta za posamezna področja, kot so splošni stroški, programski

stroški ter stroški povezani s tržno dejavnostjo. Vendar pa v okviru posameznega stroškovnega mesta zavod nima

določenih sodil za delitev odhodkov na odhodke iz javne službe in odhodke iz tržne dejavnosti. Odhodki, ki so neposredno

povezani s tržno dejavnostjo so prikazani v izkazu prihodkov in odhodkov v dejanskih zneskih, pri ostalih odhodkih pa

je upoštevano razmerje med prihodki od poslovanja, doseženimi pri opravljanju dejavnosti javne službe in prihodki iz

tržne dejavnosti.

Dolgoročne rezervacije

Zavod nima dolgoročnih rezervacij.

Presežek prihodkov nad odhodki v bilanci stanja ter izkazu prihodkov in odhodkov

Zavod na dan 31.12.2017 izkazuje v bilanci stanja nerazporejen presežek prihodkov nad odhodki v višini 40.084 €, od

tega 24.061 € iz prejšnjih let . V letu 2017 je presežek prihodkov nad odhodki 16.023 €

Zavod bo presežek prihodkov nad odhodki uporabil za nakup opreme.

Podatki o stanju neporavnanih terjatev ter ukrepih za njihovo poravnavo oziroma razlog neplačila

Ob koncu leta 2017 so v bilanci stanja izkazane naslednje terjatve v znesku 57.527 €:

• terjatve do uporabnikov EKN v višini 5.414 €.

• druge kratkoročne terjatve v višini 275 €

• kratkoročne terjatve do kupcev v znesku 340 €

• dani predujmi in varščine v znesku 1.286 €

• denarna sredstva v znesku 50.212 €
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Terjatve do uporabnikov EKN se nanašajo na neplačana zahtevka do URSM v znesku 4.994 € in do javnega zavoda 420 €.

Druge kratkoročne terjatve predstavljajo terjatve iz naslova povračil izplačanih nadomestil plač (ZZZS) v višini 275 €

Terjatve se poravnavajo v rokih.

Aktivne časovne razmejitve v višini 19.875 € se nanašajo na neizplačan zahtevek za sredstva za plače december 2017.

Podatki o neporavnanih obveznostih, ki so do konca poslovnega leta zapadle v plačilo ter o vzrokih neplačila:

Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2017 znašajo 55.876 €, od tega:

• obveznosti do zaposlenih iz naslova plač v višini 17.205 €,

• obveznosti do dobaviteljev v višini 19.315 €

• obveznosti za dajatve iz naslova plač in drugih dohodkov v višini 2.789 €,

• ostale kratkoročne obveznosti – izplačila sredstev prejemnikom po javnem razpisu 4.903 €,

• obveznosti za izplačila fizičnim osebam – AH v višini 222 €,

• obveznosti za plačila prostovoljcem 517 €

• obveznosti do uporabnikov EKN v višini 416 €.

Obveznosti iz naslova plač izhajajo iz obračuna za mesec december 2017 in so bile poravnane v začetku januarja 2018.

Obveznost do dobaviteljev in uporabnikov EKN predstavljajo obveznosti iz naslova prejetih računov za opravljene

storitve, ki zapadejo v plačilo v letu 2018. Na dan 31.12.2017 zavod nima neporavnanih zapadlih obveznosti.

Zavod v letu 2017 izkazuje na časovnih razmejitvah znesek 10.304 € kot vnaprej vračunane odhodke za zahtevke po

javnih razpisih, za katere je zavod že prejel sredstva od ustanovitelja.
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Viri sredstev, uporabljeni za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena sredstva ter dolgoročne

finančne naložbe (finančne naložbe in posojila)

Sredstva, ki so bila uporabljena za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva ter neopredmetena sredstva so bila

pridobljena iz virov sredstev ustanovitelja v višini 77.000 €, iz sredstev prejetih od zavarovalnice kot odškodnino in

prerazporeditve nerazporejenih sredstev za investicije prejeta od občine in prerazporeditve presežka prihodkov nad

odhodki iz prejšnjih let.

Sredstva so se znatno povečala, ker je zavod v letu 2017 prenavljal ČMC Zalog.

Zavod nima finančnih naložb in posojil.

Naložbe prostih denarnih sredstev

Zavod nima prostih denarnih sredstev.

Razlogi za pomembnejše spremembe stalnih sredstev

Vrednost stalnih sredstev v bilanci stanja se je v letu 2017 spremenila zaradi novih investicij v osnovna

sredstva, amortizacije in odpisov po inventuri. Investicije v letu 2017 znašajo 86.804 €.

Glavne spremembe vrednosti stalnih sredstev predstavlja obnova zgradb.

Pri obračunu amortizacije za leto 2017 je bil upoštevan Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev

in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05 in spremembe). Amortizacija je znašala 42.224 € in je

bila krita v breme obveznosti za prejeta sredstva v upravljanje in v breme lastnih sredstev v znesku 42.045, ostala pa

v breme stroškov.

Neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev znaša konec leta 860.262 €.

Vrste postavk, ki so zajete v znesku, izkazanem na kontih izven bilančne evidence:

Konti izven bilančne evidence v letu 2017 niso bili uporabljeni.



Podatki o pomembnejših opredmetenih osnovnih sredstvih in neopredmetenih sredstvih, ki so že v celoti 

odpisana, pa se še vedno uporabljajo za opravljanje dejavnosti:

Pomembnejša opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena sredstva še niso v celoti odpisana. 

Drugo kar je pomembno za popolnejšo predstavitev poslovanja in premoženjskega stanja:

Ni posebnosti.

3.4. Priporočila

Ni dodatnih priporočil.

3.5. Zaključek
Letno poročilo Zavoda Mladi zmaji za leto 2017 bo obravnaval svet zavoda na seji v mesecu februarju 2018.

Ljubljana, februar 2018
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V Ljubljani, 30.1. 2018

Ksenja Perko, 

direktorica

Priloga:

letno poročilo po denarnem toku-
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