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Nagovor direktorice

b pripravi letnega poročila me prevzemajo

O

ponos, hvaležnost in navdih.

Ponos, ker smo v naše aktivnosti vključili več
mladih kot prejšnje leto in ker smo skupaj z njimi
ter s partnerskimi organizacijami izvedli boljši,
obsežnejši program.
Hvaležnost, ker delam z ljudmi, ki jim je iskreno
mar za mlade, v mestu, katerega voditelji se
zavedajo, da so mladi naš zaklad.
Navdih, ker uspešno izpeljani projekti porajajo
nove ideje za razvoj in nove projekte.
Pregled za nazaj usmerja tudi pogled vnaprej.
Tam na horizontu vidim mesto, v katerem vsak
mlad najde svoj prostor pod soncem. Vidim
mladinske centre v vseh četrtnih skupnostih, ki
podpirajo mlade, da ti odraščajo v odgovorne,
ustvarjalne, spoštljive ter spoštovane državljane.
V prijazne in tople osebe, v ljudi, ki vključujejo
in se povezujejo. Vidim trdne in predane Mlade
zmaje, ki so nepogrešljivi glas mladih in skupaj s
soustvarjalci tvorijo kakovostno življenje lokalnih
skupnosti.
Sanjam svet, kjer smo vsi povezani, udejanjeni
in sprejeti.■
Ksenja Perko, direktorica
V Ljubljani, 15. februar 2019
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1. Poslovno poročilo - splošni del

avni zavod Mladi zmaji – Center za kakovostno preživljanje prostega časa mladih je
Mestna občina Ljubljana ustanovila leta 2009.
Z organiziranimi prostočasnimi mladinskimi
aktivnostmi v četrtnih mladinskih centrih Bežigrad, Črnuče, Šiška in Zalog in njihovi okolici
ter drugih četrtnih skupnostih, kjer izvajamo
mladinsko ulično delo, 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.■
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1.1 Zakonske in druge podlage za delovanje zavoda

>> 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 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. 68/17).
>> 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.■
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1.2 Dolgoročni cilji zavoda

Ključna naloga 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. 2018 v Mestni občini Ljubljana prijavljeno stalno bivališče 50.606 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 več kot 17%. 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)

ni edina ciljna skupina oziroma funkcija ljubljanskih mladinskih centrov, je
izenačevanje možnosti ter omogočanje
varnosti in spodbudnega okolja ena
izmed pomembnejših vlog mladinskih
centrov v mestu.
Vključevanje mladostnikov v organizirane prostočasne dejavnosti je pomembno, saj mladi
lahko v prostem času odkrivajo in razvijajo svoje
interese, osebno identiteto in se preizkušajo
v različnih socialnih vlogah. Vse to prispeva k
njihovi integraciji v družbo.

Zato je celovito in trajnostno delovanje v mladinskem sektorju za Ljubljano pomembno, prav
tako tudi vloga javnega zavoda Mladi zmaji, ki
deluje v smeri povečanja aktivne participacije
mladih in k zagotavljanju enakih možnosti na področju kakovostnega preživljanja prostega časa
in izobraževanja.

Zbirališča mlajših mladostnikov so v glavnem
ulice in parki, starejši mladostniki pa se večinoma zbirajo v lokalih. Potrebno jim je zagotoviti še
več lokalnih prostorov, programov in mladinskih
delavcev, ki jim je resnično mar in jim lahko
nudijo podporo pri prehodu med mladostjo in
odraslostjo. Zato potrebujemo nove prostore,
programe in navdihujoče mladinske delavce.

V okviru Raziskave »Dolgoročno spremljanje izvajanja Strategije MOL za mlade 2016 – 2025«,
izvajalke prof. dr. Metke Kuhar, je bilo konec
leta 2017 v mladinskih centrih v Ljubljani med
obiskovalci izvedenih devet poglobljenih intervjujev, ki so jasno izpostavili potrebo po nadaljnjem podpiranju mladinskih centrov. Mladinski
centri predstavljajo najbolj ranljivi
populaciji mladih praktično edino resnično oporno točko. Kljub temu, da to

Posebno pozornost dajemo delom Ljubljane, kjer
je pomanjkanje prostorov in aktivnosti, kjer so
mladi prepuščeni ulici. Delujemo v smeri odpiranja novih mladinskih centrov in zapolnjevanja
sivih lis v mestu z uličnim mladinskim delom.
Mladi zmaji smo se povezali v Mrežo ljubljanskih
mladinskih centrov in smo tudi njen koordinator,
kjer sodelujemo z Mladinskim centrom Skupaj
v skupnosti – Zavod MISSS, Salezijanskim
mladinskim centrom Kodeljevo, Salezijanskim
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“

Mladinski centri predstavljajo najbolj ranljivi populaciji mladih praktično edino resnično oporno točko.
Kljub temu, da to ni edina ciljna skupina oziroma funkcija ljubljanskih mladinskih centrov, je izenačevanje
možnosti ter omogočanje varnosti in spodbudnega
okolja ena izmed pomembnejših vlog mladinskih centrov v mestu.

mladinskim centrom Rakovnik, Mladinskim
centrom BOB, Mladinsko postajo Moste – društvo SEZAM, Mladinskim centrom Ulca – Zavod
Bob, z Društvom GOR, s Cono Fužine – CSD
Moste-Polje ter od letošnjega leta dalje tudi z
Mladinskim centrom Legebitra.
Mreža, ki je bila ustanovljena 28. 3. 2017 v
Četrtnem mladinskem centru Zalog, ustvarja
dodano vrednost tako za mlade, mladinske
centre in mladinske delavce, kot tudi za mesto.
Mreža je stičišče mladih, kjer dobijo celostno
storitev, hkrati pa je tudi most med organizacijami znotraj skupnosti. Skupaj delujemo pod
sloganom: Mladim prijateljstvo, mestu navdih.
Vizija zavoda Mladi zmaji je v vseh četrtnih
skupnostih Ljubljane zagotoviti prostor, program in priložnosti za aktivno participacijo
otrok, mladih ter mladinskih organizacij. Centri postajajo nepogrešljivi glas mladih in soustvarjalec aktivnega življenja lokalnih skupnosti.
Na ta način se razvijamo v osrednjo organizacijo
in primer dobre prakse na področju mladinskega
dela.
Tako lahko vsi mladi v Ljubljani rastejo v aktivne,
odgovorne, uspešne in srečne posameznike,
ki bodo sooblikovali mesto v prijeten prostor in
sodelovali pri njegovem civilizacijskem razvoju.

Temeljni cilj zavoda je mladim iz območja
Mestne občine Ljubljana zagotoviti možnosti razvoja in podpore na poti do njihove samostojnosti. Zavod v skladu s strategijo sledi naslednjim
strateškim usmeritvam:
>> Koristi in potrebe mladih postavljamo na prvo
mesto.
>> Soustvarjanje programa in prostorov skupaj
z mladimi.
>> Aktivna vloga pri uresničevanju Strategije
MOL za mlade za obdobje 2016 – 2025.
>> Povečanje števila četrtnih mladinskih
centrov.
>> Vsakodnevni program centrov.
>> Aktivno vključevanje v projekte zaposlovanja
mladih.
>> Povečanje pozitivnega ugleda in prepoznavnosti zavoda med vsemi ciljnimi skupinami ter
strokovno in splošno javnostjo.
>> Zagotovitev profesionalnega in osebnostnega razvoja zaposlenih, ki so bistveni za stalne
izboljšave v delovanju.
>> Zagotovljanje stabilnega in optimalnega
poslovanja zavoda.■
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1.3 Letni cilji zavoda

V letnem programu dela za leto 2018 smo aktivnosti, razdelili v 12 vsebinskih sklopov znotraj katerih
smo razporedili aktivnosti. Osnovni cilj zavoda je
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
aktivnosti v centrih; ohraniti najmanj
enako število vključenih mladih starih 15
let in več, kot v letu 2017.
>Na podlagi statističnih podatkov je bilo v letu
2018 v vse aktivnosti Mladih zmajev skupaj vključenih 4500 različnih mladih (v l. 2017 4.299), ki
so opravili 28.688 obiskov (6.472 več kot v letu
2017). Med obiskovalci je bilo 16.454 (57%) starih
15+ (7878 več kot v letu 2017 in 8.690 več kot v
letu 2016).
>> Povečati število ur programa
Mladih zmajev
> V letu 2018 so bili naši programi mladim na voljo
8.568 ur, kar pomeni za 624 ur več kot v letu 2017
(7.944 ur). Za povečano število skrbimo s širšim
vikend programom – od septembra dalje so vsi centri odprti tudi ob sobotah - ki obsega koprodukcije in
mladinske lokalne pobude, s podaljšano odprtostjo
v ČMC Bežigrad in ČMC Šiška ter širjenjem terenov
Uličnih zmajev. Število ur smo povečali kljub znatno
6 Letno poročilo 2018 Mladi zmaji

manjši odprtosti dnevnega centra v Črnučah, ki se
je prenavljal od avgusta do konca leta.
>>Mladim nuditi možnost sooblikovanja
programa in prostorov centra – stalno preurejanje prostorov mladinskega
centra in razvoj kulturnega programa
(vadbe bandov, koncerti, drugi dogodki)
v črnuškem centru.
>Prenova centra v Črnučah je potekala v drugi
polovici leta, zato bo polna vzpostavitev mladinskega kulturnega programa možna po otvoritvi v
februarju 2019. V letu 2018 smo v soustvarjanju
z mladimi preuredili center v Šiški, kjer so mladi
pomagali pri konceptu in oblikovanju osveženih
prostorov na Tugomerjevi 2. Mladi ves čas sodelujejo tudi pri urejanju okolice mladinskega centra
Zalog, Zaloška 220 in podobi mladinskega centra
Bežigrad, Vojkova 73 ter uličnih postojank Mladih
zmajev.
>> Zviševati kakovost programa.
> Z javnim povabilom organizacijam za izvedbo
aktivnosti, s koprodukcijami in mladinskimi lokalnimi iniciativami. S stalnim izobraževanjem zaposlenih ter razvojem novih programov in projektov.
>> Nuditi možnost zaposlitve mladim
brezposelnim osebam
> V letu 2018 smo dvema mladima omogočili
zaposlitev v okviru programa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju«.

>> Krepitev Mreže mladinskih centrov
Ljubljana, v kateri je 12 mladinskih centrov, od tega 4 Četrtni mladinski centri
Mladih zmajev.
> Mreži mladinskih centrov Ljubljana, se je 17.
5. 2018 pridružil Mladinski center Legebitra, prvi
LGBT mladinski center pri nas. V letu 2018 smo
se člani mreže srečali na desetih srečanjih. Mladi
zmaji smo iz vloge koordinatorja izpeljali proces
oblikovanja celostne grafične podobe mreže in
izdelali promo materiale. Za mrežo smo organizirali
4 obraževanja. Na povabilo direktorice Ksenje
Perko je iz Velike Britanije prišel Brian De Lord,
strokovnjak za delo z ranljivimi mladimi in njihovimi družinami skozi izobraževanje in terapevtsko
podporo. Izvedel je predavanje: mladinsko delo
v mestu in usposabljanje z oddihom za izkušene
mladinske delavce: vzpostavitev refleksivne osnove za učinkovito mladinsko delo. Za mladinske
delavce mreže smo organizirali ABC moderiranja
v 2 terminih. Mladi zmaji smo koordinirali skupen
nastop na Areni mladih 2018 in skupno akcijo za
Evropski teden mobilnosti 2018: Zelena KULtura
mlade po Ljubljani fura. V maju smo sodelovali pri
tretji izvedbi Kolaža mladosti - dnevi mladih v Ljubljani. Znova smo združili predstavitev aktivnosti
poletnih počitnic na spletni strani LMIT.
>> Povečati povezanost med centri, zunanjimi sodelavci in drugimi organizacijami..
> Sodelujemo z osrednjimi organizacijami na področju vzgoje in izobraževanja, socialnega varstva,
zdravstva, pravosodja in lokalne skupnosti, da lahko mladim (in njihovim družinam) zagotavljamo pomoč pri učenju, spremljanju, informiranju in svetovanju. Sodelujemo tudi pri koordinaciji pomoči med
različnimi organizacijami. Z vzpostavitvijo Mreže
mladinskih centrov se je odprlo tudi sodelovanje
z drugimi mladinskimi centri v Ljubljani. Z drugimi
mladinskimi organizacijami smo sodelovali tudi pri
oblikovanju in izvedbi Kolaža mladosti - dnevov
mladih v Ljubljani. Kot koordinatorji skupne akcije
za Evropski teden mobilnosti 2018: Zelena KULtura mlade po Ljubljani fura smo bili člani Odbora za

pripravo in izvedbo ETM 2018 MOL. Pri načrtovanju sodelujemo s številnimi partnerskimi organizacijami (javna podjetja MOL, nevladne organizacije
ipd.).
>> Povečati število izvedenih pobud na
željo in z idejo mladih.
> Na pobudo mladih v četrtnem mladinskem
centru Črnuče smo prilagodili odprtost dnevnega
centra. Mladi so sodelovali pri načrtovanju prenove
prostorov četrtnega mladinskega centra v Črnučah. Mladi so dali pobudo in ideje za osvežitev
prostorov mladinskega centra Šiška, ki so ga
soustvarjali s socialnim podjetjem Preoblikovalnica. Na željo mladih smo podaljšali četrtkovo
odprtost centra v Šiški in nadaljevali s petkovo in
sobotno odprtostjo centra v Bežigradu za mlade, ki
so starejši od 14 let. Mladi so nadaljevali z urejanjem notranjih in zunanjih prostorov Četrtnega
mladinskega centra Zalog. Širimo tudi dostopnost
fitnes programa izven dnevnega centra. V okviru
natečaja Mestni inkubator so mladi izvedli sedem
projektov.
>> Povečati število vključenih mladih
v ulične aktivnosti in število izvedenih
aktivnosti.
> V začetku leta smo okrepili ulično delo v ČS
Posavje in ČS Golovec ter v soseski Celovški
dvori. Dodali smo nov teren v ČS Šmarna gora.
Oživeti nam je uspelo teren v Štepanjskem naselju. Ulični zmaji so svoje aktivnosti na prostem
pričeli v mesecu aprilu. Aktivnosti se je v letu 2018
udeležilo 2.081 mladih. Ekipa Ulični zmaji, ki šteje
8 mladinskih uličnih delavcev, je bila na terenih
aktivna 168 dni. Poleg tega se ulična ekipa pojavlja
tudi na dogodkih izven naštetih območij. Aktivno
smo se vključili v Mrežo mlada ulica, ki predstavlja skupnost organizacij (Mladi zmaji, Zavod Bob,
Zavod MISSS, Združenje Sezam, Mladinski svet
Slovenije, Cirkokrog). Na povabilo mestnega
menedžmenta za marketing smo sodelovali kot
promotorji kampanje MOL, Človek čuvaj svoje
mesto, na akcijah v Tivoliju (Pasji iztrebki) in v
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mestnem središču (Čigumi - Človek, a se ti zdi to
v redu?!) ter se pridružili akciji Rožnati oktober v
sodelovanju z Europa Donna. Izkazana je povečana potreba po širitvi centrov. V letu 2018 smo
načrtovali pridobiti prostore za nov četrtni mladinski
center, ki bi zapolnil eno od sivih lis mladinskega
dela v Ljubljani. Mladi zmaji sicer novega prostora
nismo pridobili, smo pa pomanjkanje prostorov
za mladinski center rešili z novim terenom v ČS
Šmarna gora, kjer izvajamo ulično delo. Le-to je
odlično izhodišče za kasnejšo vzpostavitev mladinskega centra.
>> Pridobitev novih znanj, kompetenc in
certifikatov.
> Zaposleni smo se v letu 2018 udeležili 19 različnih izobraževanj, od tega kot celoten kolektiv 4
izobraževanj. Udeležili smo se spomladanskega
in jesenskega dvodnevnega Kluba MaMa in Zbora
MaMa, mesečno pa smo bili vključeni tudi v supervizijo.
>> Povečati število izvedenih aktivnosti
v mednarodnem okolju in širjenje prepoznavnosti izven Slovenije.
> Udeležili smo se mednarodnega treninga Futurebuilders na Poljskem, na temo spoznavanja
osnov mladinskega dela, StoryBuilders na Poljskem, na temo strateškega komuniciranja znotraj
lokalne skupnosti, Intercultural Pilots v Nemčiji, na
temo medkulturnega učenja in mladinske izmenjave Metropolis 2018: Street Symbiosis v Nemčiji,
na temo doprinosa mladih v mesto in doprinos
mesta mladim skozi delavnice in druženje. Poleg
tega smo v okviru strateškega partnerstva Europe
goes Local bili na študijskem obisku na Švedskem
in na konferenci na Portugalskem, v okviru
strateškega partnerstva Youthocracy Vol.2 pa smo
nabirali dobre prakse mladinskega dela in gostili
partnerje v Sloveniji. Ekipo 20 mladih smo peljali
na srečanje mreženja mest v Srbiji. Jeseni smo
se udeležili treninga Europe Bottom Up!, gostili
smo tudi projekt MakeOver ter nadaljevali projekt
Europe Talking.
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>> Povečati prepoznavnost in odziv na
socialnih omrežjih.
> Vse FB strani (Javni zavod Mladi zmaji, Mladi
zmaji Bežigrad / Črnuče / Šiška / Zalog, Ulični
zmaji, Basement – Mladi Zmaji), profila (Hubert
poroča, Mladi Bežigrad) in FB skupino (Mladi
Zmaji Zalog) Mladih zmajev skupaj spremlja 6.823
sledilcev. 6 ključnih FB strani - Javni zavod Mladi zmaji, Mladi zmaji Bežigrad / Črnuče / Šiška /
Zalog in Ulični zmaji spremlja 4154 sledilcev, kar
je 15% več kot konec leta 2017 (3.614). Z rednimi
dnevnimi, skupno 565 objavami (47 na mesec) na
naši osrednji FB strani - Javni zavod Mladi zmaji
smo število sledilcev v enem letu povečali za dobrih 38,8% (iz 1.093 na 1.517).
Za Instagram račun Mladi zmaji smo v letu 2018
pripravili 226 objav in 167 zgodb s katerimi smo do
sedaj pridobili 850 sledilcev (do 31.12. 2017 smo
imeli 565 sledilcev) kar pomeni letno rast za 50,4%
>> 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, na festivalih po Sloveniji,
različnim domačim in tujim delegacijam itd.) smo
povečali prepoznavnost zavoda in pomen kakovostnega preživljanja prostega časa mladih v širši
javnosti. Na spletni strani Mladih zmajev beležimo
10.920 različnih obiskovalcev, ki so opravili 19.727
obiskov in 55.206 ogledov različnih strani. V različnih medijih (Dnevnik, Delo, Slovenske novice,
Radio Slovenija 1, Radio 1, 24ur.com, dnevnik.
si, delo.si, rtvslo.si) beležimo 93 omemb Mladih
zmajev..

>> Izdelati nov promocijski program.
> Oblikovali smo promocijske materiale za
počitniške in druge aktivnosti Mladih zmajev ter
za gostovanje Briana De Lorda, ki je izvedel za
javnost odprto predavanje in usposabljanje za
mladinske delavce Mreže mladinskih centrov
Ljubljana. V knjigi Ljubljana Zate 2007-2017, v
kateri so predstavljeni dosežki dela MOL v obdobju
2007-2017, smo Mladi zmaji zavzeli pomembno
mesto v razdelku Mladi soustvarjajo mesto,
poglavja Mesto, ki vzgaja in izobražuje. V njem so
predstavljena ključna področja našega in z nami
povezanega dela z mladimi v mestu ter prostori
mladinskih centrov. Razvita je bila vizualna podoba
Mreže mladinskih centrov Ljubljana – logo in iz
njega razvite grafične rešitve, ki smo jih aplicirali na
majice, torbe, nahrbtnike, hudije, letake, plakate,
promocijska stojala (pingvini) in zemljevide.
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>> Prenova Četrtnega mladinskega
centra Črnuče.
> V prvi polovici leta je bil ob upoštevanju potreb mladih in zaposlenih pripravljen idejni načrt
za celostno prenovo centra, ki je po zaključku
javnega naročila za izvedbo del potekala od
avgusta do konca leta.■
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1.4 Ocena uspeha pri
doseganju zastavljenih ciljev
Zastavljene cilje smo dosegli.■

1.7 Ocena gospodarnosti in
učinkovitosti poslovanja
glede na opredeljene
standarde in merila
Podatki so predstavljeni v računovodskem delu
poročila.■

1. 5 Nastanek morebitnih
nedopustnih ali nepričakovanih posledic izvajanja
programa
Nedopustnih ali nepričakovanih posledic izvajanja program ni bilo.■

1.6 Ocena uspeha pri
doseganju zastavljenih ciljev
glede na pretekla obdobja
Realizacija programa v polletju 2018 je 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 povabila,
>> z razširitvijo programa dosegamo večje število mladih nad 15. letom starosti,
>> z okrepljeno mobilno ekipo dosegamo več
mladih na terenu izven mladinskih centrov,
>> okrepili smo sodelovanje z organizacijami, ki
prav tako delujejo pod okriljem MOLa,
>> prepoznavamo vrednost in vedno več pozornosti namenjamo stiku z mladimi preko socialnih
omrežij,

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.V Letu 2018 smo imeli notranjo revizijo
finančnih nalog na področju osnovnih sredstev in
inventure■

1.9 Pojasnila na področjih,
kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi
Vse aktivnosti v mladinskih centrih in na prostočasnih aktivnostih so potekale v skladu z letnim
delovnim načrtom zavoda. Manjša odstopanja se
pojavijo zaradi daljše prenove mladinskega centra v
Črnučah, ki se je zaradi objektivnih okoliščin podaljšala za 4 mesece. Na splošno ocenjujemo, da
smo dosegli zastavljene programske cilje in da smo
poslovanje zaključili uspešno.■

>> več pozornosti namenimo skupinskim izobraževanjem, znotraj javnega zavoda.
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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:
>> Monika Šterlek, predsednica (predstavnica
ustanovitelja),
>> Vasko Simeunović (predstavnik zainteresirane javnosti)
>> Beno Pehani (predstavnik ustanovitelja),
>> Marjan Perger, (predstavnik ustanovitelja), do
15. 10. 2018 mag. Marko Koprivc,
>> Marko Taljan (predstavnik zaposlenih).
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2.2 Redno zaposleni, pogodbeni delavci, prostovoljci in
praktikanti ter drugi

Zavod je imel v letu 2018 štirinajst (14)
zaposlenih:

Četrtni mladinski centri:
>> Urška Kaplan, specialistka za mladinsko delo
/ koordinatorka v centru Bežigrad,
>> Maja Majcen, specialistka za mladinsko delo
/ koordinatorka v centru Bežigrad,

okviru javnih del, od 19. 2.),
>> Nejc Benčič, koordinator V/ vodja ekipe
uličnih zmajev (zaposlitev v okviru Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport »Zaposlitev na
področju mladinskega dela v mladinskem sektorju«, od 1. 3. do 30. 11. 2018, od 1. 12. 2018 za
določen čas).

Uprava:
>> Ksenja Perko, direktorica,

>> Pia Živec, specialistka za mladinsko delo /
koordinatorka v centru Črnuče, (do 31. 7 2018
Mateja Maver),
>> Aleš Susman, specialist za mladinsko delo /
koordinator v centru Črnuče,
>> Alen Kraševec, specialist za mladinsko delo/
koordinator v centru Šiška,
>> Katarina Matić, specialistka za mladinsko
delo/ koordinatorka v centru Šiška,
>> Doris Novak, specialistka za mladinsko delo /
koordinatorka v centru Zalog,

>> Vanja Krmelj, višja svetovalka področja III /
vodja administracije,
>> Marko Taljan, višji svetovalec II / koordinator
programov četrtnih mladinskih centrov (od 20. 2.
2018),
>> Kaja Vuk, koordinatorka V / koordinatorka in
asistentka v glavni pisarni (zaposlitev v okviru
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport
»Zaposlitev na področju mladinskega dela v
mladinskem sektorju«, od 1. 3. 2018 do 30.
11. 2018, od 1. 12. 2018 koordinatorka VI/II za
določen čas).

>> Jon Žagar, specialist za mladinsko delo /
koordinator v centru Zalog (do 19. 2. Marko Taljan, od 20. 2. do 20. 5. 2018 Maja Hercog),
>> Miha Praprotnik, koordinator (zaposlitev v
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Poleg zaposlenih so pri programskem
delovanju zavoda redno sodelovali
zunanji sodelavci:
>> Nastja Kikec, Evelin Radulović, Petra Filipič,
Katja Kisovec, Zia Perko Rogelj, Rok Gumzej
in Maruška Kobe so študentska terenska ekipa
Mladih zmajev (Ulični zmaji).■

Teambuilding - 14.4.2018

Soustvarjamo celovške dvore - 17.5.2018
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2.3 Dejavnosti javnega zavoda Mladi zmaji

Dnevni center
Dogodki

Koprodukcija
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Skupni projekti
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Komunikacija
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Mednarodno
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2.3.1 Dnevni center

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 itd.)). Odnos, ki ga koordinatorji
in prostovoljci vzpostavljamo z mladimi, omogoča
varen prostor za izražanje stisk in težav, ki jih včasih
mladi izrazijo sami (direktno ali indirektno), 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 tudi več zaupajo
in izrazijo prošnjo po podpori. Pri nudenju pomoči
pri razreševanju stisk se zaposleni poslužujemo
metode medinstitucionalnega timskega dela in se
zato povezujemo z drugimi institucijami in družino.
V okviru individualnega dela z mladimi pri Mladih zmajih Bežigrad poteka program Individualno
spremljanje, katerega namen je nuditi individualno
spremljanje otroku, mladostniku ter tako spoznati
specifične potrebe posameznega mladostnika in
mu pomagati. Prostovoljec spremlja mladostnika
minimalno eno leto in v tem času vzpostavita varen
odnos, znotraj katerega skupaj dosegata zastavljene cilje. V okviru spremljanja gre za pomoč za
šolo in za nudenje psihosocialne pomoči. Od januarja do decembra 2018 je bilo vključenih 21 otrok
in mladostnikov, s katerimi je delalo 21 različnih
prostovoljcev. V projekt so bile vključene tudi 4
romske družine. Nekatere družine, otroke/mladost16 Letno poročilo 2018 Mladi zmaji

nike spremljamo že 8 let.

Izjava prostovoljke in prostovoljca:
»V okviru Mladih Zmajev sem opravljala individualno učno pomoč z desetletnim dislektičnim fantkom. Presenečena sem bila, kako
dobro zna zaobiti ta svoj navidezni deficit,
kako je dobro organiziran. Fantek me je prevzel s svojo osebnostjo, saj je topel, pogumen,
prijazen in radoveden. Večino časa sva se
učila angleščino, saj bi to naj bil predmet,
ki mu povzroča največ težav. Moja izkušnja
je, da se je ob primerno igrivi in strukturirani metodi ter sestavljanju novega iz njemu
že znanih informacij, odlično spopadal tudi
z angleščino. Tega sva bila oba vesela, še
posebej, ker nama je zaradi tega ostalo nekaj
časa tudi za igro, sestavljanje letal iz papirja
in namizni tenis. Veseli me, da sem lahko bila
del dinamične in kreativne ekipe, ki skrbi za
dobrobit mladih.« Mojca, 36 let
»Skozi prostovoljstvo sem spoznal izjemnega
mladeniča, s katerim sva v zadnjih mesecih
skupaj preživela konkreten del ur za učbeniki.
Izkušnja mi je omogočila priti v osebni stik, ki
je s sabo prinesel res en kup smeha, spoznavanja in učenja.« Prostovoljec L

“

Izkušnja mi je omogočila priti v stik osebni stik, ki je s
sabo prinesel res en kup smeha, spoznavanja
in učenja.« – Prostovoljec L

Prostor za izvajanje delavnic

Fitnes soba v Zalogu

V času delovanja dnevnega centra, ki se prilagaja potrebam mladih, ki ga obiskujejo, potekajo
vodene aktivnosti, ki jih izvajajo organizacije,
financirane preko javnega povabila, zunanji
sodelujoči ali mladi izvajalci in prostovoljci. Tako
mladim nudimo priložnost, da spoznavajo svoje
talente in veščine ter se urijo v njih. Spoznavajo, kaj jih veseli in tudi priložnost, da kreativno,
zdravo in aktivno preživljajo svoj prosti čas ter
širijo svoja obzorja in nabirajo nove izkušnje.
Eden izmed naših glavnih ciljev je tudi ta, da
mladi na podlagi pridobljenih znanj in izkušenj
ustvarjalno in zdravo preživljajo prosti čas tudi
v času, ko organizirane aktivnosti niso na voljo.
Prostor mladinskih centrov je odprt tudi za iniciative mladih. Aktivnosti se zato izvajajo tudi izven
časa delovanja dnevnega centra; to so aktivnosti, ki jih izvajajo mladi sami ali jih za mlade izvajajo druge organizacije v okviru koprodukcije z
Mladimi zmaji. Tako na primer pri Mladih zmajih
Bežigrad potekajo srečanja Magic the gathering
(MTG), v organizaciji društva Kartologi, ki enkrat
do dvakrat mesečno v času vikenda organizira
tudi celodnevni turnir v igranju MTG kart. Poleg teha potekajo še redna tedenska srečanja
igranja namiznih družabnih iger, ki jih organizira
društvo KIND.

Fitnes soba je namenjena obiskovalcem mladinskega centra in drugim mladim. Namen vzpostavitve fitnesa je spodbujanje zdravega načina življenja in zviševanje samopodobe mladih.
Soba je mladim na voljo tudi izven delovnega
časa dnevnega centra, ko za odprtost poskrbijo starejši polnoletni obiskovalci centra. Mlade
želimo spodbuditi k čimbolj samostojni uporabi
prostora in soustvarjanja programa v njej. S
predajo ključev mladi prevzamejo odgovornost
za prostor in pridobijo možnost opolnomočenja
za organizirano vadbo.

Boks in fitnes vadba z Alenom Zukićem
V večnamenski dvorani se vsak teden dvakrat
zberejo mladi navdušenci boksa. Alenove
vadbe ponavadi potekajo v dveh delih, najprej v
večnamenski dvorani ogrejejo mišice, nato vadijo različne gibe in udarce, ki so značilni za boks.
Drugi del vadbe pa poteka v fitnes sobi, kjer
delajo vaje za moč in agilnost. Alenovih vadb se
redno udeležuje sedem mladih.
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Vadba s Harisom Halilovićem
Zaradi velikega zanimanja uporabe fitnes naprav
med mladoletnimi se je v centru vzpostavila vadba z našim dolgoletnim obiskovalcem Harisom,
ki s prevzemanjem novih nalog postaja mladi
izvajalec programa. Samostojna uporaba fitnes
naprav je v našem centru omejena na starejše
od petnajst let. Vsi, ki so mlajši, obiskujejo vadbo, v okviru katere jih Haris poduči in pripravi na
pravilno rabo naprav. Vadba s Harisom poteka
dvakrat tedensko, obisk pa se spreminja od pet
do deset obiskovalcev na vadbo.

Nedeljske plesne urice
V Zalogu smo v prvi polovici leta plesali. Skozi
popularne hip hop in break dance ritme smo
se vrteli in gibali na delavnicah, ki sta jih vodila
Matic in Jan, izvajalca Šole za nastopanje BAST.
Udeleženci so se spoznali z osnovami plesa in
skupaj s trenerjema razvijali korake, ki so trenutno najbolj popularni. Na delavnice je prihajalo 9
različnih mladih.

Prostor za neformalno druženje
Izkušnje kažejo, da mladi potrebujejo varen
prostor, kjer lahko preživljajo prosti čas in se
neformalno družijo. Temu so namenjeni prostori
mladinskih centrov, ki ponujajo dobro alternativo druženju in preživljanju časa na ulicah in
v parkih. Pomembno je, da mladi del prostega časa preživijo tudi zunaj, hkrati pa imajo
možnost izbire, da kombinirajo čas zunaj in čas,
ki ga preživijo v mladinskem centru. Druženje
v mladinskem centru namreč lahko pripomore
k večji kakovosti preživljanja prostega časa in
življenja mladostnikov.
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Fitnes naprave v ČMC - Zalog. Foto: J. Ž.

14+ je ZAKON
Vsak petek med 19.00 in 21.00 uro in vsako
drugo soboto med 18.00 in 21.00 uro so prostori
mladinskega centra Bežigrad namenjeni druženju obiskovalcem starejšim od 14 let. S tem se v
mladinskem centru odpre prostor za teme, ki so
za to starostno skupino značilne in njim aktualne
ter ne morejo biti naslovljene v isti meri tekom
običajnega delovnega časa. Program je bil
obogaten z različnimi tematskimi večeri, oblikovanimi glede na predloge in želje mladih (filmski
večeri, karaoke, zabave, ipd.). Od septembra
2018 smo zaradi spremembe v potrebah mladih
sobotni program odprli za vse starosti in ga podaljšali za eno uro (od 17. do 21. ure). V celem
letu je bilo izvedeno več kot 60 dni dogodkov, na
njih se je srečevalo 60 različnih mladostnikov.
V sklopu petkovih druženj sta bili v decembru
2018 izvedeni dve mladinski pobudi: umetniška razstava mlade prostovoljke, prednovoletna
zabava.

Izjave mladostnikov
"V petek mi je zvečer po navadi dolgčas, pa
mi je kul potem tu bit." - Marcel
"Kul mi je, da je starejša populacija, da igramo skupaj ping pong in da se lahko zajebavamo." - Nik
"Fajn družba pa zabava. Fajn je tudi, da
pokaže mal raznobarvnost mladinca, da ni
vedno isto." - Jan
"Kul mi je ker dobim sladoled in ker lahko hengamo do 9h zvečer, ne pa samo do
7h/8h." - Živa

Javno povabilo za mladinske
organizacije
Mladi zmaji že nekaj let v letni načrt vključujemo
tudi mehanizme za sofinanciranje mladinskih
aktivnosti v četrtnih mladinskih centrih, katerih
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 naših
prostorih in tako pridobijo udeležence ter zagotovitev dodatnega programa v centrih Mladih
zmajev.V letošnjem letu smo uspeli vpeljati nov
model sofinanciranja mladinskih organizacij. Naš
program je z novim modelom bolj prilagodljiv in
fleksibilen, pogodbeni stranki– Mladi zmaji in zunanji izvajalci – pa program soustvarjata skupaj.
Mladi zmaji smo k sodelovanju za oblikovanje in
izvedbo programa javnega zavoda v letu 2018
zainteresirane povabili dvakrat. Rok za oddajo
prve prijave je bil 13. 12. 2017, druge pa 26. 1.
2018. Na prvo povabilo se je odzvalo 19 prijaviteljev s 33 projekti. Od vseh prispelih vlog so
bile 4 vloge zavržene, 17 vlog je bilo zavrnjenih,
12 vlogam pa je bilo sofinanciranje odobreno.
Na drugo povabilo se je odzvalo 16 prijaviteljev
s skupno 27 vlogami. Od vseh prispelih vlog je
bilo 5 vlog zavrženih, 1 vloga je bila zavrnjena, 21
vlogam pa je bilo sofinanciranje odobreno. Višina
sredstev razdeljenih na podlagi javnega povabila
za leto 2018 je 36.978,00€.

"14+ je kul, ko Rok plača pico, sam pol jo
moram js plačat (smeh)." - Muha
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2.3.2 Dogodki

Plesno popotovanje – Ljubezen okoli
sveta
V februarju smo se v Zalogu podali na popotovanje okoli sveta, s katerim smo počastili
ljubezen. Preko 80 ljubiteljskih in profesionalnih
plesalk in plesalcev je skozi ples predstavilo
pomen ljubezni in odnosov v različnih kulturnih
okoljih, dogodek pa je bil obenem odlična
priložnost za seznanitev obiskovalcev, predvsem
mladih, o bogati ponudbi različnih zvrsti plesa
v Ljubljani in širše. S plesalci skupin Društvo
bosansko-hercegovskega in slovenskega prijateljstva Ljiljan, Plesno društvo Salam Ghazeea, Orientalska plesna skupina Hayati, KUD
plesna delavnica Zahir, Plesna skupina Haifa,
WILD WEST Country Line Dance, Tango Pop,
Mana Tahiti Slovenija, KUD Luna Gitana, Folklorna skupina Tine Rožanc smo ustvarili prav
navdihujoče praznično vzdušje, v katerem smo
povezali različne partnerje in zbrali približno 600
evrov prostovoljnih prispevkov. Po dogovoru z
mladimi ter soustvarjalci dogodka smo se odločili
prispevek nameniti za kulturno in športno udejstvovanje mladih z manj priložnostmi. Izhajali smo
iz posameznikovih potreb in o načinu porabe
prispevka obveščali na spletni strani ter FB
straneh Mladih zmajev. Del denarja smo namenili za nakup dodatne opreme in pripomočke za
športno vadbo za našo fitnes sobo, del pa za
obisk trampolin parka WOOP.
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Vtisi nastopajočih:
»Pozdravljena ga. Doris!
Hvala, za vašo zahvalo. Mi je bilo v veselje prispevati za dobrodelen namene.
Program pa je bil tako čudovit, da predlagam, da
ga ponovite.
Prihaja 8. marec, DAN ŽENA :) Z lepimi pozdravi,
Milena Rupar«
»Hvala tebi, Doris!
Za super organiziran dogodek in priložnost predstavitve :)«

Diwali po Diwaliju
V znamenju praznovanja indijskega praznika
luči Diwali smo v nedeljo, 18. novembra, okrasili dvorano pri Mladih zmajih Zalog in zaplesali
v indijskih ritmih. Z modernim bollywoodom in
klasičnim indijskim plesom se je predstavilo
Plesno Društvo Salam Ghazeea. Pred predstavo
smo z obiskovalci okrasili s poslikavo Živahen
smeh na vseh poteh, po njej pa posladkali s
KNEDLovimi indijskimi dobrotami in slaščicami
Človekoljubno dobrodelno društvo Up. Plesalci
PD Salam Ghazeea so z dogodkom želeli mladim podariti luč in upanje v prihajajočih prazničnih
dnevih, zato so zbirali prostovoljne prispevke
(zbrali 95 EUR), ki jih bomo namenili kulturnemu
in športnemu udejstvovanju mladih iz Zaloga.

Ljubezen okoli sveta - Zalog. Foto: Črt Piksi, Jernej Lavrenčič, Milena Rupar in Tanja Likeb
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Diwali po Diwaliju - Zalog. Foto: Jon Žagar
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Plata
Zamisel za celodnevni nogometni turnir proti
diskriminaciji se je porodila pred enajstimi leti na
Društvu DIH – Enakopravni pod mavrico, kjer
so želeli ozaveščenost javnosti o LGBT-osebah
dvigniti na višjo raven. »Izhajali smo iz pobude
mednarodne mreže FARE z naslovom Nogomet
proti rasizmu, vendar se nismo želeli osredotočiti
samo na homofobijo ali rasizem,« se spominja
pobudnik Andrej Pišl, zdajšnji predsednik društev
DIH ter Out in Slovenija. Turnir Plata je tradicionalna športna prireditev s poudarkom na promociji
enakopravnosti, sprejemanju različnosti, fair playu
in boju proti diskriminaciji.Četrtna skupnost Polje,
Prostovoljno gasilsko društvo Zalog, Nogometna
zveza Slovenije, Prava zveza, Šola za nastopanje Bast, Društvo GUMB, Živahen smeh na vseh
poteh, Inidizajn, KUD Ljud, Ulični zmaji, Čovekinje
in David Velkovski, Društvo IMPRO, palačinkar
Tim, Danijela Mijatović, Polona Cimerman, Ad-

ela Zamorano, Teodor P. Kelc, Žarko Mijatović,
udeleženci usposabljanja Zveze za preprečevanje
zasvojenosti za promotorje zdravja, Artris d.o.o,
Droga Kolinska, Kmetija Dovč, Župnija Ljubljana
Kašelj-Zalog ter podjetja iz lokalnega okolja: Perutnina Ptuj d.d in Pekarna Panem d.o.o.

Spomladanska
V nedeljo, 27. maja, smo se Mladi zmaji in drugi
obiskovalci, tekom dneva se nas je zvrstilo vsaj
500, zbrali na športnem igrišču OŠ Zalog, kjer se
je odvijal tradicionalni, že 21. nogometni turnir Plata – z nogometom proti diskriminaciji. Mladi so bili
ključni sodelavci pri organizaciji in izvedbi dogodka. V prvi vrsti je bil seveda sam nogometni turnir,
ki so ga mladi odigrali v dveh kategorijah, dopoldne so igrali mlajši do vključno 14 let, popoldan
pa starejši od 15 let. Odvilo se je 37 tekem, zmagovalci so bili vsi, prvak le en. Na dopoldanskem
delu turnirja je sodelovalo 6 ekip, v popoldanskem
delu za starejše od 15 let je sodelovalo 12 ekip.

Spomladanska Plata - z nogometom proti diskriminaciji.

27. 5. Foto: Jon Žagar
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nogometnim turnirjem v Zalogu povečuje.
Lokalna skupnost je nogometni turnir sprejela kot nekaj tradicionalnega. V začetku smo
morali veliko stvari pripraviti sami, zdaj pa za
čistočo terena, izvedbo nekaterih delavnic in
pečenje na žaru poskrbijo tudi mladi iz lokalne skupnosti. Kako zelo se je tamkajšnja
skupnost tudi po zaslugi Plate odprla športu
in rekreaciji, pove podatek, da so na šolskem
igrišču uredili vodo, elektriko in umetno
osvetlitev ter dodali igrala in fitnes na prostem. S tem so igrišču omogočili, da živi in se
razvija tudi izven rednih šolskih dejavnosti.«
Andrej Pišl, predsednik društev DIH ter Out in
Slovenija.
Spomladanska Plata

Omeniti velja gostujoči ekipi azilantov ter ekipo MC
Legebitra. Poleg nogometa je potekalo tekmovanje
v metu trojk, z obliko uličnega nogometa imenovan
panna se je predstavil David Velkovski, ki je projekt
razvil v Mestnem inkubatorju. Imeli smo jagodiček
(naša skovanka besedic jagoda in kotiček), mešali
smo limonado, obiskovalcem delili sladoled, predstavila se je ekipa Uličnih zmajev, izdelovali smo
nakit, vrteli hulahup, reciklirali majice, izdelovali
etuie za telefon, slikali, plesali, manjkal pa ni niti
naš stalni spremljevalec, palačnikar Tim. Program
sta povezovala Žan Strle in Rok Škrlep iz društva
IMPRO; za glasbo sta skrbela fanta iz lokalnega
okolja. Tudi skrb za hrano je prišla iz lokalnega
okolja; meso in kruh za žar sta prispevala Perutnina Ptuj in Panem pekarna, za sam žar pa so
skrbeli obiskovalci dnevnega centra MZ Zalog.
Morda je ravno to, doprinos lokalne skupnosti, najlepše pri vsem skupaj, saj je bilo vsem jasno, da s
tem, ko delajo za druge, delajo zase.

»Otroke spodbujamo k spoštovanju vseh
ljudi. Ob vsakem pojavu sovražnega govora
se pogovorimo z mladostniki, zato je grdih
besed in nestrpnosti do drugačnih vse manj.«
Jon Žagar, koordinator ČMC Zalog

Jesenska
»Če je bilo na prvih Platah med udeleženci
še slišati pritajene rasistične in homofobne
opazke, pa se število ljudi, ki sprejemajo njim
drugačne kot enakopravne v družbi, z vsakim
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Jesenska Plata

Jesenska Plata - z nogometom proti diskriminaciji. Foto: Petra Filipič, Sanja Zamuda, Jon Žagar
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Jesenska Plata - z nogometom proti diskriminaciji. Foto: Petra Filipič, Sanja Zamuda, Jon Žagar
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Čarovnija zelenega ozadja in Pravljični
večer s slonom
V sklopu počitniške Jesenske avanture je v ČMC
Zalog potekala filmsko ustvarjalna delavnica
Čarovnija zelenega ozadja z društvom Slon.
Tridnevna delavnica je bila zelo kreativna, saj
so mladi s pomočjo Jelene in Andreje posneli
filmček, ki je vseboval elemente stop motion
tehnike in čarovnije zelenega ozadja. Premiera
nastalega filmčka z naslovom Moj dnevnik se
je odvila 19. decembra na dogodku Pravljični
večer s slonom. Obiskovalce Čamca smo prelevili v pravljične junake, čarali smo v kuhinji ter se
zabavali z uporabo zelenega ozadja.

Pravljični večer s slonom. Foto: Jon Žagar
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Izmenjevalnica oblačil v Šiški in
Bežigradu
V novembru je pri Mladih zmajih Bežigrad potekala Jesenska izmenjevalnica. Izmenjevalnico
sta idejno zasnovali, načrtovali in izvedli dve
mladi prostovoljki. Sami sta pripravili in vodili tudi
ustvarjalne delavnice, izdelovali smo makrameje in unikatne lesene broške. Za peko palačink
je poskrbel Tim Bučar, ki vodi Zavod za razvoj
socialne vključenosti Odprte karte.
V času zimskih počitnic smo Mladi zmaji Šiška
organizirali praznično izmenjevalnico oblačil.
Preostanek oblačil smo podarili ZPM Ljubljana
Moste. Poleg izmenjave oblačil je vzporedno potekala kuharska delavnica s Knedlom kjer smo
pripravili slastne praznične piškote.

Izmenjevalnica oblačil. Foto: Eva Križaj

Izmenjevalnica oblačil. Foto: Eva Križaj
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Kino pod smreko
Kino pod smreko se je v organizaciji ČMC Črnuče in prostovoljcev programa Basement ter
Marka Makuca odvil dvakrat. Najprej 19. maj
zvečer, ko je ob uvodni postavitvi in pripravi
prostora potekala delavnica gromozanskih milnih
mehurčkov, sledil je ogled filma Mali mož. Ker
je noč še vedno kazala svojo moč z mrazom, je
vsem 25 obiskovalcem dogodka s toplim čajem
postregla mama mladostnika, ki živi v bližini.
Udeleženci so se strinjali, da je bil dogodek lep
uvod v poletje. Drugi Kino pod smreko se je
zgodil v soboto, 30. junija zvečr, ko se zbralo 40
mladih, mladih prostovoljcev, koordinatorjev ter
izvajalcev delavnic. Društvo Gumb je pripravilo delavnico izdelovanja etuijev iz odsluženih
zračnic; Javni holding Ljubljana je mladim
omogočil VR sprehod po Ljubljani, Društvo Gaha
je zakurilo taborni ogenj, okoli katerega smo
posedli in na žerjavici pekli hrenovke v testu ter
banane s čokolado. Ko je padel mrak, smo si na
zelenici za Gasilskim domom Črnuče ogledali
animirana filmčka, ki so ju v mladinskem centru pripravili mladi sami. Potem pa se je pričelo
predvajanje celovečerca Kapitan fantastični.

Kino pod smreko 19. 5. 2018 - Arhiv Basement

Kino pod smreko 19. 5. 2018 - Arhiv Basement
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Čamcevanje
Mladi zmaji Zalog smo 14. marca obeležili eno
leto soustvarjanja v naših novih prostorih na
Zaloški 220. Na praznovanju, ki smo ga poimenovali Čamcevanje, smo pekli palačinke. Z
nami je dogodek soustvarjala Nataša Jovanovič,
ki je pripravila delavnico Izdelaj si lastno stojalo
za fotografijo. V večnamenski dvorani je plesala
šola za nastopanje Bast, fitnes soba pa je bila
namenjena spoznavanju borilnih veščin. Dogodka se je udeležilo okrog 40 obiskovalcev.

Šiška open
Na zadnji šolski dan, v petek, 22.6., smo se, na
trgu pred Kinom Šiška, ponovno predstavile organizacije iz Šiške. Vreme se je malce poigravalo
z našimi živci, a se je naposled umirilo, tako da
smo v velikem številu in suhi, preživeli zabavno popoldne in večer. Popoldan smo pripravili
športne in ustvarjalne delavnice, pografitirali smo
podhod pod Celovško cesto, brali smo v Knjižnici pod krošnjami, potekala pa sta tudi turnirja v
namiznem nogometu in tenisu. Ponosni smo na
dober odziv mladih na dogodek in željo po razvijanju nadaljnjih tovrstnih aktivnosti. Prav tako smo
ponosni na dobro sodelovanje med Mladimi zmaji
Šiška, s športnima organizacijama Urban Roof
in Fight club ter Kinom Šiška. Večer se je pričel
s finalom Špil lige, prve lige dijaških bendov Kina
Šiška, na katerem so se predstavile najboljše
glasbene skupine. Za zaključek pa so prisotne
zabavali še Prismojeni profesorji bluesa.

Čamcevanje

Šiška open
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22.6. Foto: Nejc Ketiš, Kino Šiška

Biti mlad je zakon

Posavske igre 2

Poletne počitnice smo v sodelovanju s Četrtno
skupnostjo Bežigrad zaključili s pouličnim festivalom na igrišču in zelenici v neposredni bližini
Mladih zmajev Bežigrad. K sodelovanju smo
povabili različne organizacije MOL, da predstavijo svoje aktivnosti in privabijo mlade k vpisu
v naslednjem šolskem letu. Festival je potekal
30. in 31.8. Prvi dan je bil namenjen predvsem
povezovanju v lokalni skupnosti in predstavitvi
organizacij, drugi dan smo zaradi dežja ostali v
prostorih mladinskega centra, zato je program
potekal v okrnjeni različici in je bil s poudarkom na glasbenih nastopih namenjen predvsem
mladim. Skupaj se je predstavilo več kot 20 različnih organizacij in posameznikov ter 8 mladih
talentiranih glasbenikov. Program so z vodenjem
delavnic polnili tudi mladi, ki redno zahajajo
v mladinski center, prostovoljci in praktikanti.
Dogajanje je povezoval moderator iz društva
IMPRO.

Ob koncu poletja smo se Ulični zmaji skupaj z
mladimi zbrali v Četrtni skupnosti Posavje, da
uživamo zadnje poletne dni. Drugo leto zapored
smo s podporo četrtne skupnosti organizirali
Posavske igre. Z mladimi smo pripravili serijo
zabavnih, aktivnih in tekmovalnih iger. Na terenu
se nam je pridružila organizacija Cirkokrog, ki
je s svojimi cirkuškimi triki zabavala mlade in jih
učila svojih vragolij.

Soustvarjaj podobo naše kleti!
Mladi zmaji Črnuče smo v času prenove gostovali
v nadomestnih prostorih, ki so nam jih prijazno
“posodili” taborniki Rodu Heroja Viteza in Četrtna
skupnost Črnuče. Prostori so omogočili delovanje
dnevnega centra tudi v času prenove in načrtovanje
novih prostorov v soustvarjanju z mladimi. Skupaj
z arhitekti iz Triiije so mladi na delavnici “Soustvarjaj podobo naše kleti” izbirali vrsto materialov,
barv in oblik, ki so oblikovali podobo prenovljenega
črnuškega centra. Skupaj z Društvom Gumb smo
izdelovali blazine za tribune.

Biti mlad je zakon Foto: Rok Gumzej
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Sodelovanje na festivalih MOL in
dogodkih lokalne skupnosti
Sodelovanje z lokalno skupnostjo Polje
Četrtni mladinski center Zalog se s svojo prisotnostjo, delovanjem, povezovanjem, idejami in izvedbo
aktivnosti še bolj utrjuje kot nepogrešljiv partner
organizacij v ČS Polje. Sodelujemo s kar 15 organizacijami iz ožje lokalne skupnosti. Najpomembnejši sta ČS Polje in OŠ Zalog. Mladi zmaji smo s
svojimi aktivnostmi popestrili dogodke (pustovanje
ter Dan ČS Polje), sodelovali pa smo tudi na drugih
ravneh - pomoč pri uresničevanju izvedbe projektov,
skrb za promocijo itd. Po izvedbi plesne prireditve
Ljubezen okoli sveta smo se na povabilo ČS Polje
udeležili dodatnega izobraževanja za rokovanje z
avdiovizualno opremo v tehnični sobi Centra Zalog.
Tako imamoi Mladi zmaji tonsko podkovana zmaja,
obiskovalca Medina Livakovića in koordinatorja
centra Jona Žagarja. Sodelovanje z OŠ Zalog nadaljujemo v pozitivni smeri, tudi letos nas je vodstvo
šole podprlo pri načrtovanih projektih. Predvsem
smo hvaležni za možnost uporabe šolskega igrišča za izvedbo večjih dogodkov kot je Plata – z
nogometom proti diskriminaciji, ulične akcije ipd.
Ob Dnevu žena in Dnevu zaloških copatarjev smo
se v organizaciji Kulturno – zgodovinskega društva
Rusalka, predstavili v televizijski oddaji "Gostilna pr

Praznični bazar 2018: foto Doris Novak
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Francet". V oddaji smo se predstavile organizacije,
aktivne v četrtni skupnosti Polje, kot npr. Pihalni
orkester Vevče, Otroški in mladinski pevski zbor
OŠ Zalog, Glasbena šola Moste, Vokalna skupina
Sotočje, Četrtni mladinski center Zalog in mnoge
druge. Pri pripravi lastnih dogodkov smo poleg
omenjenih uspešno sodelovali z Župnijo Ljubljana
Kašelj – Zalog, PGD Zalog - Sp. Kašelj, Knjižnico
Zalog in drugimi akterji, obenem pa še naprej skupaj raziskujemo možnosti za opozarjanje na izzive,
s katerimi se mladi srečujejo in potrebe, ki jih imajo
v lokalni skupnosti.

Sodelovanje s Četrtno skupnostjo Črnuče
Četrtni mladinski center Črnuče je tudi letos
sodeloval na četrtnem Dnevu sosedov, ki je potekal 20. septembra. Obiskovalce smo na našo
stojnico privabljali z miselnimi igrami in vabili v
naše nadomestne prostore. Dan pred tem, 19.
septembra, smo sodelovali na Dnevu knjižnice.
Preko ustvarjalno-gibalnih delavnic z naslovom “S knjigo nisi nikoli sam”, v sodelovanju z
zavodom Zvezde so blizu, smo mlade na igriv
način nagovarjali k pogostejšemu branju.

vrtičkarjev na mlade iz lokalnega okolja. V
sklopu tega projekta so se od aprila do oktobra
2018 vrstile delovne akcije na parceli, konec oktobra pa smo v sklopu programa jesenskih počitnic v sodelovanju z organizacijami, vključenimi v
projekt pripravili Jesenski piknik, za katerega so
pri pripravah in izvedbi pomagali tudi obiskovalci
mladinskega centra Bežigrad.

Projekt mreža Prava zveza

Dan z Igroteko 31. 5. 2018 foto. Maja Majcen

Dan z Igroteko
Mladi zmaji Bežigrad že tradicionalno sodelujemo na dogodku Dan z Igroteko, ki poteka v organizaciji Knjižnice dr. Franceta Škerla (31. maj).
Imajo bogat izbor igrač in iger, ki jih vsako leto
predstavijo prebivalcem lokalne skupnosti, obenem pa k sodelovanju povabijo tudi druge lokalne
organizacije. Mladi zmaji smo se predstavili z
ustvarjalno delavnico unikatnih značk.

Vrtičkanje z babico in dedkom
Mladi zmaji Bežigrad smo se v letu 2017 priključili projektu Vrtičkanje z babico in dedkom,
katerega nosilec je Zavod za oskrbo na domu
(ZOD), partner pa Mestna zveza upokojencev,
Dnevni center za starejše Puhova. Namen projekta je medgeneracijsko sodelovanje in prenos
znanja vrtičkanja ter samooskrbovanja s pridelanimi vrtninami s strani starejših in izkušenih

Mladi zmaji smo partner pri projektu Prava
zveza, katerega nosilec je Društvo Ključ. Ostali partnerji so Društvo SOS telefon, Društvo
Legebitra, TOM telefon in Iz principa. Namen
projekta je doseči, da mladi prepoznajo različne
oblike nasilja, nasilno vedenje pri sebi in med
sovrstniki, postanejo opolnomočeni za ustrezno ukrepanje v primerih nasilja, hkrati pa se
seznanijo s problematiko trgovine z ljudmi in
ostalimi temami, povezanimi z nasiljem. Vodilo delavnic, ki jih izvajamo v okviru projekta
je, 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. 27. 5. so Mladi zmaji
Zalog gostili članice mreže na dogodku Plata, na
katerem smo pripravili poligon na temo različnih
oblik nasilja. Na zadnji šolski dan, 22. 6. pa smo
partnerke mreže s stojnico na Prešernovem trgu
mimoidoče osveščale o problematiki nasilja, delile pisala, zapestnice »Sem za nenasilje« ter majice, v katerih so se mimoidoči tudi fotografirali.
V septembru 2018 smo imeli izobraževanje za
prostovoljce vključenih organizacij, na različne
teme, ki jih organizacije obravnavamo. Mladi
zmaji smo predstavili primere nasilja, ki se pojavlja v mladinskih centrih ter načine reševanja
in primere dobre prakse. V novembru je društvo
Ključ izvedlo delavnice na temo nasilja in prostitucije v treh mladinskih centrih. Oktobra je v sklopu projekta potekal koncert ob dnevu boja proti
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trgovini z ljudmi, na katerem smo Mladi zmaji
predstavili tudi filmček z enega naših dogodkov,
v decembru 2018 pa je v Pritličju potekala okrogla miza na temo ekonomskega nasilja nad LGBT
otroki.

Festival prostovoljstva
Mladi zmaji smo tudi letos, 17. maja sodelovali
na Festivalu prostovoljstva. Mlade smo pozivali k
všečkanju naše FB strani in/ali sledenju našemu
Instagram profile, v zameno pa so si lahko za
nagrado izdelali svojo značko. Festival poteka
vsako leto in je odlična priložnost za spoznavanje s sorodnimi organizacijami, promocijo Mladih
zmajev in prostovoljnega dela, ki ga je mogoče
opravljati pri nas. Smo mladim prijazna prostovoljska organizacija, kar pomeni, da nudimo
možnost za prostovoljno delo tudi mladoletnim.
Našo stojnico je obiskalo približno 200 ljudi.

Naj prostovoljec 2017
Tradicionalna prireditev Naj prostovoljec, ki jo
organizira Mladinski svet Slovenije in poteka pod
pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije, je namenjena izpostavljanju pomembnosti
prostovoljnega dela in nagrajevanju najzaslužnejših. Tudi Mladi zmaji smo v letu 2017 v svojih
vodah gostili prostovoljko Suzano Dejić. Njeno
prizadevnost in srčnost pri delu z mladimi smo
prepoznali kot izjemen doprinos, zato smo se
odločili, da jo nominiramo za Naj prostovoljko
2017.

Dan za spremembe
Mladi zmaji smo bili del akcije Dan za spremembe, ki vsako leto poteka v organizaciji Slovenske
filantropije. V soboto, 7. aprila smo na igrišču,
imenovanem Zelenc med Trebinjsko in Puhovo
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Naj prostovoljec 4. 6. Foto. Maja Majcen

ulico v naselju BS-3 pripravili delovno akcijo, ki
smo jo poimenovali “Povezani v barvah”. Namen
akcije je bil, da prebarvamo leseni zid, ki obdaja malo nogometno igrišče in je bil napolnjen z
žaljivimi, sovražno nastrojenimi nacionalističnimi
izreki in navijaškimi simboli. Pod mentorstvom
akademskega slikarja in ilustratorja Petra Gabra
smo zid poslikali ter mu nadeli novo podobo. Pomagali so prostovoljci Mladih zmajev Bežigrad,
EVS prostovoljci Zavoda Voluntariat in TiPovej!,
mimoidoči ter lokalni prebivalci. Zbralo se nas
je vsaj 50. Povezovali pa se nismo le v barvah,
temveč tudi v različnih okusih jedi, ki so jih pripravili prostovoljci iz Kenije, Nemčije, Venezuele,
Irana, Španije, Finske in Slovenije. Pri pripravi
jedi so pod mentorstvom tujih prostovoljcev

Dan za spremembe. 7. 4. Foto: Rok Gumzej

sodelovali tudi mladi iz posameznih mladinskih
centrov Mladih zmajev. Zid je dobil tudi svojo
zgodbo, ki je nastala pod pisalom pravljičarja
Miha Praprotnika. S projektom smo v lokalnem
okolju spodbudili kreativen in trajnostni pristop k
reševanju oblikovanja prostora, tujim prostovoljcem pomagati k lažji vključitvi v okolje, v katerem trenutno živijo, povezati lokalno skupnost
in pokazati, da je nestrinjanje z neprimernimi,
nestrpnimi in sovražnimi vsebinami možno izraziti tudi na pozitiven in ustvarjalen način.

Each one Teach one
Mladi zmaji Bežigrad smo v soboto, 9. junija
pripravili Dan odprtih vrat: Each one teach one.
Each one teach one je afroameriški pregovor, ki
je nastal v času suženjstva, ko temnopolti niso
smeli obiskovati šol, zato so osvojena znanja
samoiniciativno predajali naprej, prihodnjim generacijam. Projekt poteka v organizaciji društva

Dan za spremembe. 7. 4. Foto: Rok Gumzej
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GOR in po mestu ter različnih mladinskih organizacijah širi hip hop kulturo ter znanja grafitarske
umetnosti, breakdance-a, repanja in DJ-anja.
Pod mentorstvom GOR-ovcev smo pografitali pročelje pred vhodom mladinskega centra
Bežigrad. Nastal je igriv, raznobarven grafit
z napisom »Mladinc; Mladi zmaji 2018«. Na
dvorišču pred mladinskim centrom je bilo živo
tudi zaradi delavnice DJ-janja in breakdanca.
Mladi so se spoznavali z osnovami DJ opreme,
uporabe vinilnih plošč in gramofona ter skrečanja. Obiskali so nas tudi mladi plesalci plesne šole
BAST, ki so skupaj z obiskovalci in z mentorjem
društva GOR osvajali veščine breakdance-a.
Vzporedno je v mladinskem centru potekala
izmenjevalnica oblačil, nakita in ostalih modnih
dodatkov, ki je požela velik uspeh. Na dogodku
se je oglasilo okrog 100 obiskovalcev, večinoma
mladih. Redni obiskovalci mladinskega centra
so pomagali pri pripravi dogodka, dan prej pa
smo za goste spekli špinačni, jabolčno-čebulni in
sirov burek.

Stretstival
V sklopu Mreže mlada ulica smo se udeležili festivala Streetstival, ki je edini festival mladinskega
uličnega dela v Sloveniji in za nas priložnost, da
se učimo ter svoje znanje predstavimo drugim
organizacijam. Tudi letos je bila v organizacijski
skupini članica Uličnih zmajev. Skupaj z vodjo
Uličnih zmajev sta pripomogla k idejnemu začetku festivala in k izvajanju Steetstivala. Streetstival se je odvil 11. 10. in je obsegal najprej
pogovor z različnimi deležniki v mladinskem
uličnem dele, med gosti je bila tudi direktorica
Ksenja Perko, delavnice na temo mladinskega
uličnega dela in se zaključil s tržnico organizacij.■

Nextival 2018
V okviru Mreže MC MOL smo 24. maja skupaj
s kolegi iz Zavoda Bob organizirali druženje
s prostovoljci na festivalu Nextival na Livadi.
Pripravili smo socialne igre za manjše skupine,
najbolj je zažigala igra zmajev rep, nato pa
smo se še podružili na pikniku. Dogodka se je
udeležilo 24 Zmajev, od tega 9 zaposlenih in 15
prostovoljcev.

Nextival 1.6. 2018
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2.3.3 Skupni projekti

Posvet o dostopnosti alkohola na
večernih mladinskih dogodkih
Projektna skupina Basement, ki deluje v sklopu
Mladinskega centra Črnuče in mladim omogoča
pridobivanje izkušenj na področju organizacije
glasbenih dogodkov, se je znašla pred dilemo
pri organizaciji večernih koncertov in drugih
kulturnih dogodkov ter z njimi povezano ponudbo alkoholnih pijač. Javni zavod Mladi zmaji
se je tako znašel pred vprašanjem in izzivom
vzpostavitve stališča oziroma vzpostavitve
alkoholne politike v zavodu. Zato smo 1. marca
organizirali posvet, na katerem smo preverjali
strokovna mnenja, pogoje in načine, na katere
lahko alkoholne pijače (ne)uvrščamo v ponudbo kulturnih dogodkov. Posveta so se udeležili
predstavniki projektne skupine Basement, mladi
(18+), organizatorji dogodkov in odločevalci
ter predstavniki mladinskih in drugih nevladnih
organizacij: Inštitut za mladinsko participacijo,
zdravje in trajnostni razvoj, Mladinski center
Kotlovnica, projektna skupina TropTNT (tveganje na tehtnici) Fakultete za socialno delo,
Mladinska postaja Moste, Zavod Bob, Društvo
Projekt Človek, Mladinski center Litija, Zavod
Zvezde so blizu, Mladinski center ULCA, Alcohol Policy Youth Network, Združenje DrogArt,
Mladinska mreža MaMa in Mladi zmaji. Na
posvetu je sodelovalo 30 udeležencev.Prišli
smo do zaključka, da je problematiko alkohola
potrebno še naprej odpirati in celostno nagovarjati ter oblikovati alkoholno politiko znotraj

mladinskih organizacij. Pri tem je pomembno, da izhajamo iz mnenj in potreb mladih ter
upoštevamo kontekst lokalne okolice, hkrati pa
ponudimo dodatne preventivne vsebine, ki to
problematiko nagovarjajo.

Posvet o dostopnosti alkohola. Črnuče 1.
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Kolaž mladosti - dnevi mladih
v Ljubljani
Mladi zmaji smo v maju sodelovali pri projektu
Kolaž mladosti - dnevi mladih v Ljubljani, ki ga
je letos organizirala Mreža mladinskih centrov Ljubljana. Namen projekta je predstavitev
ponudbe programov in prostorov za mlade v
Mestni občini Ljubljana ter vključevanje mladih
v ustvarjanje utripa mesta. Letos so se vanj
vključile organizacije Mreže mladinskih centrov
Ljubljana, nosilke 14 različnih dogodkov katerim se je pri organizaciji in izvedbi dogodkov
pridružilo več kot 30 organizacij. Skupaj je bilo
v projekt vključenih več kot štirideset različnih
organizacij, ki predstavljajo pomemben del
mladinskega sektorja Mestne občine Ljubljana.
Dogodki Kolaža mladosti 2018: NEXTival malo
drugače po Livadi skače, Štafeta čez most Aktivno v mladost 2, Obletnica dnevnega centra
SVS, Each One Teach One: Kolaž mladosti
v ULCI, PLATA 2018 - Z nogometom proti
diskriminaciji (pomlad), Fusbaliga na Bobu,
Križci in krogci na 7 načinov, Moščanski dan
sosedov, SMC, Zelena dnevna soba na izposojo: Od koncepta do ideje, Gledališče zatiranih,
Komunicirajmo brez tipk, Ponovitev mladinske
cirkuške produkcije Cirkolandija, Predavanje: Kaj imajo skupnega JRM, Sazas in ulica?,
Ulični nogomet v Celovških dvorih.
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Džuskanje brez cenzure
Džuskanje brez cenzure izhaja iz pogovornih
srečanj, ki so se leta 2017 začela v Mladinski
postaji Moste in temeljijo na temah, s katerimi
se mladi pogosto srečujejo, hkrati pa jim je o
njih težko in neprijetno govoriti. S pogovornimi
srečanji smo v letu 2018 nadaljevali v okviru
Mladih zmajev. Postavili smo si cilj, da zaokrožimo po mladinskih centrih Mladih zmajev,
vmes pa se ustavimo tudi v Mladinski postaji.
Prvo džuskanje smo izvedli pri Mladih zmajih
Bežigrad na temo spolnosti, z naslovom »Seks
itd.« Obiskala nas je Irena Krotec iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Drugo džuskanje, imenovano »Na kaj si pa ti navlečen?«
smo imeli pri Mladih zmajih Zalog. Govorili
smo odvisnosti, skupaj z Gregorjem Dularjem
iz Društva Projekt človek. Zaloški mladostniki
so pokazali potrebo po tovrstnih srečanjih in
izrazili željo po sproščenih pogovorih o temah,
s katerimi se srečujejo na svoji poti odraščanja. Tretje džuskanje je pod naslovom »Živalska fama« aprila potekalo v Mladinski postaji
Moste. S Slovenskim veganskim društvom smo
govorili o odnosu, ki ga ljudje gojimo do živali
in veganstvu kot možni alternativi izkoriščanja
živali zavoljo mesne industrije. Namen tovrstnih
srečanj je, da mladim ponudijo varno okolje,
znotraj katerega lahko delijo izkušnje – brez
cenzure in brez strahu, da bi jih kdo obsojal,
jim 'pametoval' ali jim govoril kaj je prav in kaj
narobe.

Moja revolucija
Mladi zmaji smo se pridružili dogodkom mednarodnega projekta Moja revolucija, ki ga je
izvajalo društvo Focus v ljubljanskih mladinskih
centrih (Mladi zmaji , MC - ULCA, MC Legebitra). Osnovna ideja projekta je mladim približati
ključne zgodovinske trenutke v Evropi. Z mladimi smo govorili o revolucijah, o tem, kakšne
zahteve so imeli v revolucionarnih gibanjih in
vlekli vzporednice z današnjim dogajanjem.
Mladi zmaji smo gostili dva dogodka. Mladi
zmaji Bežigrad – Mladinc so gostili srečanje
Moja revolucija! Filmski večer večer s pogovorom. Ogledali smo si film Mladi Karl Marx. Mladi
zmaji Črnuče so gostili dogodek Kdo je koga?,
s pogovorom z Miho Zadnikarjem o glasbi in
revolucijah. Vse zainteresirane smo v sodelovanju z društvom Focus povabili k prijavi na
junijsko srečanje z mladimi iz Avstrije, Poljske
Italije in Slovenije v Bologni, ki je obsegal

delavnice, oblikovanje manifesta, predstavitve
držav in veliko zabave.

Skupnostna akcija PPMS 2018:
Fusbaliga
Projekt FUSBALIGA je liga dnevnih in mladinskih centrov v ročnem nogometu. Liga se je
začela izvajati v mesecu aprilu, zaključila pa se
je junija z velikim finalom na igrišču Mladinskega doma Jarše. Namen letošnje akcije je bil
povezovanje in mreženje mladinskih centrov,
zmanjšanje števila ur, ki jih mladi preživijo na
telefonih in povečati medsebojno druženje mladih, aktiviranje tistih mladih, ki nekonstruktivno
preživljajo čas na ulici in niso vključeni v nobeno
vodeno dejavnost, spodbuditi izvajanje aktivnosti s strani mladih, okrepiti občutek za fair-play
ter spodbuditi zdrav način življenja. Mladi so od
aprila prirejali lokalne turnirje na katerih so trenirali, obiskali pa so tudi druge mladinske centre,
kjer so se pomerili v igri ročnega nogometa. Na
zaključnem turnirju pred MD Jarše so se pomerili
mladi iz cele Slovenije, zmagovalci pa so poleg
simboličnih nagrad osvojili priložnost, da igro
ročnega nogometa odigrajo tudi s slovenskim prvakom iz Zveze za namizni nogomet Slovenije.
Vzporedno je potekal tudi dodatni program, ki je
ponujal igro uličnega nogometa imenovan panna, tekmovanje v strelastiki, hojo po vrvi Slackline, spuščanju ogromnih milnatih mehurčkov in
piknik. Dogodka se je udeležilo 150 mladih.■

Fusbaliga preventivnih programov za mlade Slovenije. 15. 6. Foto: Mateja Maver
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2.3.4 Počitniški program

Da mladim v Ljubljani nikoli ni dolgčas, poskrbimo tudi z našim počitniškim programom. V
času zimskih počitnic smo skupaj premagovali
strah v hotelu Jelenov zob, športali in se družili
z Uličnimi zmaji, odplesali s predstavo Ljubezen
okoli sveta v Zalogu in se seveda družili v naših
mladinskih centrih. V času majskih počitnic
smo prvič izvedli Potapljaški tabor v sodelovanju z Inštitutom za potapljanje in podvodne
aktivnosti Piran. Tabor je med mladimi (med
18. in 29. letom) požel veliko zanimanja. Tabor
je trajal sedem dni in je vključeval teoretična
predavanja v mladinskem centru Zalog, potope v nizki vodi v vodnem mestu Atlantis in
vikend v Piranu, kjer so udeleženci z uspešno
opravljenim izpitom pridobili naziv PADI OWD
certificiran potapljač. Svet je tako bogatejši
za novih 12 potapljačev, ki se lahko, skupaj
s sopotapljačem, potapljajo do globine 18ih
metrov, in sicer na vseh lokacijah namenjenih
rekreativnemu potapljanju.
“Celotna izkušnja nam je pustila več kot le
certifikat, v Piranu smo se družili in ustvarili nova prijateljstva. Šlo je za dogodivščino
polno adrenalina, zabave in učenja. Tečaj nas
je navdušil nad potapljanjem in podvodnim
svetom ter nam omogočil, da si bomo od
sedaj naprej lahko ogledali tudi dele sveta, ki
so nam bili pred tem, zaradi svoje podvodne
lokacije, nedostopni.” Udeleženec
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V času poletnih počitnic smo mladim ponudili
pester izbor izletov, dogodkov, festivalov in
aktivnosti. Odpravili smo se na izlet na Bled, v
Istralandijo, na morje v Izolo ter v Gardaland,
ki je bil tudi najbolj obiskan. Imeli smo poletni tabor Hotel modro nebo v sodelovanju z
društvom Gaha, radijsko šolo pri Mladih zmajih
Šiška in Zalog, v sodelovanju z društvom Bivak.
Z inštitutom za potapljanje in podvodne aktivnosti IPPA smo med 25. 6. in 1.7. izvedli že drugi
potapljaški tabor v letu 2018. V Zalogu pa je
potekala tudi poletna šola Plesa in iger z zaključnim dogodkom Plesa in iger fest. Imeli smo
tudi nekaj poletnih festivalov. Poleg že omenjenega Plesa in iger festa, se nam je zgodil tudi
poulični festival Biti mlad je zakon konec avgusta in Kino pod smreko v Črnučah. Ves čas
pa so bili na terenskih akcijah aktivni tudi Ulični
zmaji.
Jesenske počitnice smo začeli z Jesenskim
piknikom pri Mladih zmajih Bežigrad, ponovno nas je obiskalo društvo BIVAK in z njim
radijska šola v Šiški. V Zalogu je potekala
delavnica animiranega filma v sodelovanju s
kulturno umetniškim društvom Slon, načrtovali
smo obisk plezalnega centra Balvanija, mladi
iz Šiške pa so samostojno zasnovali in izvedli
projekt, v sklopu katerega so obiskali zavetišče
za zapuščene živali Gmajnice.

Pomladna potapljaška avantura. April. 2018

Klet strahov
Priprave na letošnjo Klet strahov smo začeli novembra 2017. V največji tajnosti smo sestavili
scenarij, postavljali scenografijo in zvočno kuliso.
Ob končni pripravi prostora med zimskimi počitnicami nas je obiskala tudi ekipa Sveta na Kanalu A:
http://bit.ly/2D1CsCB (od 0:54 naprej). V pripravah
in ob sami izvedbi je sodelovalo skupaj 14 mladostnikov v starosti od 12 do 22 let. Vsega skupaj smo
v treh dneh med zimskimi počitnicami prestrašili
87 obiskovalcev v 18 skupinah. obiskovalcev v 18
skupinah.
Zmaji na izolski plaži 19.7 Foto: Doris Novak

Klet strahov, snemanje zvokov. Januar. 2018. Arhiv Basement
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Radijska počitniška šola
Radijska počitniška šola je v Zalogu potekala
9. - 13. 7. Ob mentorstvu Kulturno-umetniškega
društva BIVAK so mladi spoznavali zgodovino in
delovanje radia, potrebno tehnično opremo za
pripravo in oddajanje vsebin ter pripravili svojo
lastno FM Banda oddajo.
Trije mladostniki so ob pomoči mentorjev pripravili oddajo, pri čemer so vključili še druge
obiskovalce centra, ki so prispevali svojo idejo /
glas / glasbeno željo idr

Plesa in iger!
V sklopu Poletne avanture je od 20. do 25. avgusta pri Mladih zmajih Zalog potekala že tretja
poletna šola Plesa in iger, ki se je zaključila z
dogodkom Plesa in iger fest. Ves teden smo na

Plesa in iger!
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plesnih delavnicah, pod vodstvom Šole za nastopanje BAST, »muvali« v ritmih breakdancea in
hip hopa in se preizkušali v improvizacijskih tehnikah s šolsko impro ligo ŠILA. Za dvig adrenalina smo poskrbeli z obiskom pustolovskega
parka GEOSS, kjer smo z zipline-om premagovali strah pred višino, v čutnem parku pa smo
poskrbeli za sprostitev in počitek po napornem
dopoldnevu. Ni nam manjkalo niti ustvarjalnosti
in nikoli nam ni bilo dolgčas. Z Uličnimi zmaji
smo izdelali uniatne majice, v kuhinji polnili naše
želodčke na palačinka partyju, na pogovornih
delavnicah smo se učili o tem kako bolje komunicirati, lovili smo proste trenutke za igranje
namiznega nogometa in se ob večerih, ko smo
v mladinskem centru tudi prespali, pogovarjali
dolgo v noč.■

2.3.5 Mladinske lokalne pobude

MESTNI INKUBATOR. Mesto utripa
skupaj s projekti mladih.
Ideje in idejice so priložnost za nekaj novega,
nekaj boljšega. Mestni inkubator pomeni vzpostavitev stalnega sistema za mlade z idejami
in inštrumenta za uresničevanje in sofinanciranje
mladinskih lokalnih pobud. Mestni inkubator je v
prvi vrsti
zamišljen kot priložnost za podporo projektov, ki
jih znotraj mladinskih centrov predlagajo uporabniki centrov ali tisti mladi, ki centrov (še) ne obiskujejo. Tako mladinski center postane prostor,
ki mladim ponuja vire za ustvarjanje, izzive za
pridobitev izkušenj, priložnosti, da se dokažejo in
naučijo voditi lasten projekt. V Mestni inkubator
Mladih zmajev vabimo vse aktivne mlade od 18.
do 29. leta, ki z zamišljenimi idejami izboljšujejo
kakovost življenja in širijo dobro v mestu. Mladi v
obliki delavnic in mentorstva dobijo strokovno in
finančno podporo.

Mestni inkubator:
Kaj je dobro in je lahko še boljše?

Program Mestnega inkubatorja obsega:
>> 9 ur usposabljanja s strokovnjaki za uresničevanje idej,
>> 5 individualnih mentorskih ur s skrbno izbranimi mentorji, ki se dobro zavedajo, da so bili
tudi sami nekoč mladi,
>> za izbranih do 10 projektov ob koncu usposabljanja do 1000€ sofinanciranja izvedbe.

Mestni inkubator: Projekt - Družabana igra
"Kaj me osreči"
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Logotip: Mestni inkubator

Program “Kaj je dobro in je lahko še boljše?”
nastaja in poteka v sodelovanju Mladih zmajev z
izobraževalnim centrom za ustvarjalnost, podjetnost, pogum in učenje TiPovej! Mladi najprej
prijavijo idejo, ki jo skozi delavnice, diskusije
in zabavo zbrusimo do priprave konkretnega
projekta. Vse projekte nato premisli komisija, ki
izmed njih izbere tiste, ki so pripravljeni za izvedbo. Ta poteka v sodelovanju z drugimi javnimi
zavodi Mestne občine Ljubljana in z nevladnimi
organizacijami, ki delujejo za mlade in za boljšo
kakovost življenja.

Mestni inkubator:
Projekt -Ulični nogomet Slovenije. SFS

Kriteriji na podlagi katerih se oceni
projekte so:
>> uresničljivost načrta za izvedbo,
>> pozitivni učinki na mesto,
>> možnost širše uporabe projekta,
>> zavzetost prijavitelja.
Mestni inkubator: Projekt - Studio Basement
Zvočna prenova studija Basement Foto: Aleš Susman
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V letu 2018 so se izvajali naslednji projekti:

Jeseni 2018 smo objavili četrto
povabilo

1_Humanitarni Balkan Reli: Od Ljubljane do
Tirane

Udeleženci programa so v novembru in decembru na delavnicah pilili svoje ideje in se izurili v
pisanju projektnega načrta, svoje domišljene ideje pa bodo uresničili do 30. junija 2019. Izbranih
je bilo 14 projektov, nekaj projektov je dobilo
mentorsko podporo znotraj Javnega zavoda
Mladi zmaji, ostale sodelujoče organizacije, ki
zagotavljajo mentorsko podporo pa so: Združenje DrogArt, TiPovej!, Biotehniška fakulteta,
Društvo Brez Limita, Medgeneracijsko glasbeno
društvo Litija, ter Bonidea s.p. V ponos nam je,
da se v Mestnem inkubatorju kalijo ideje izjemnih in aktivnih mladih, nove generacije strokovnjakov in profesionalcev, ki si v Ljubljani želijio
pozitivne spremembe in boljše življenje za vse.

2_Studio Basement - 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?"

Izbrane ideje:

Učinki

1_MAGOA / skupnost ali novodobna zadruga
umetnikov v mestu (ekipa: Ana Žnidaršič,
Žan Zelič in zunanji sodelavci)

>> promocija mladih kot relevantih
predlagateljev sprememb
>> opolnomočenje mladih kot nosilcev sprememb
>> izvedeni projekti mladih
>> osebnostna in profesionalna rast mladih
>> konkreten inštrument za udejanjanje aktivne
participacije mladih

2_BRLOG / kotiček za kakovostno projektno in skupinsko delo na Pedagoški fakulteti
(ekipa: Maja Kogovšek, Kristjan Jenko, Eva
Remec, Tjaša Frančeškin, Katarina Rupar)
3_BEVO – biološko, ekološko, organsko,
vegansko / razvoj tehnologije za prihodnost
prehrane skozi fermentacijo (ekipa: Maj Horvat, Luka Sinček, Žan Hozjan, Krista Lokar)
4_IGRAJMO SE: LACROSSE / športne
delavnice in promocijske dejavnosti, ki otrokom približajo šport lacrosse (Aleš Golob)
5_PTIČJA HIŠICA ZA STRPNO LJUBLJANO
/ serija skupnih srečanj za otroke iz azilnega
doma in slovenske osnovnošolce (ekipa: Jan
Gamberger, Miha Stele, Tina Matjaž in Katja
Begelj)
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Mestni inkubator. Mladi nosilci idej, 1. skupina Foto: Mirjam Čančar in Andrej

Mestni inkubator. Mladi nosilci idej, 2. skupina Foto: Mirjam Čančar in Andrej
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10_FILOZOFSKA KAVARNA / prenos
akademske filozofije v vsakdanje okolje (Dali
Regent)
11_IMENITNICA / varen prostor rezerviran za
dekleta (Jerica Furman)
12_NOVA POMLAD / glasbeno-gledališko
delo (Eva Ostanek)
13_ VITEZI IN VITEZINJE / pilotni projekt za
podporo mladim pri karieri (Ela Zajšek)
14_ CUKRI / delavnice za mladostnike s sladkorno boleznijo tipa 1 in njihove svojce (Lea
Kovačič in Tina Mavrič)

BASEMENT
Mestni inkubator. Projektna ekipa Foto: Mirjam
Čančar in Andrej Lamut

6_NEMŠČINA PREKO GLASBE / program
učenja nemščine na zabaven način (ekipa:
Petra Filipič, Žiga Dvoršak, Manuela Korečič,
Katarina Gerjevič, Nik Koreza)
7_FILOZOFANJE / filozofski krožek (Neža
Ambrožič)
8_EACH ONE TEACH ONE: THE CREW / formalizacija pedagoških procesov znotraj kulturno-umetniških disciplin hip-hop-a (ekipa:
Blaž Kranjc, Igor Večerič, Bogdan Nižič, Niko
Okorn, Marko Kocjan, Maksim Azarkevič)
9_SPLAKNIMO SKRBI – VAREN PROSTOR
ZA TVOJ PROBLEM / vzpostavitev fizičnega
prostora za pomoč srednješolcem (ekipa:
Veronika Simončič, Mirjam Selšek Štanta,
Marjana Demšar, Veronika Rogelj, Nežka
Birk, Neža Kernel, Aurelija Jurca)

Program Basement obsega glasbeni studio,
izobraževanje in dogodke. V letu 2018 je bil na
voljo do avgusta, po tem program ni deloval, saj
so do konca leta potekala prenovitvena dela.

Glasbeni studio
V glasbenem studiu/vadbenem prostoru je v
prvi polovici leta vadilo in ustvarjalo skupno 6
glasbenih skupin in 8 ustvarjalcev elektronske
glasbe. Potekalo je pet različnih snemanj in
dva različna masteringa. Poleg rednih vadb in
snemanj po zaprtju dnevnega centra, je prostor
v uporabi tudi v času odprtosti dnevnega centra.
Poleg radia Črnuški zmaji, ki je oddajal vsak petek, so ga za namene vadbe za nastop na valeti
koristila tudi dekleta devetih razredov, bobne pa
redno vadita dva mladostnika.
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Delavnice A bi biu tonc’
Pod mentorstvom koordinatorja sta mlada prostovoljca programa Basement z ustreznim znanjem organizirala izobraževanje iz osnov tonske
tehnike. Trajalo je od 1. 3. do 8. 4. in obsegalo 6
teoretičnih predavanj s testom ter praktični preizkus, na katerem so udeleženci ozvočili glasbeno
skupino. Zaradi velikega števila prijavljenih (14
udeležencev), so potekali kar trije praktični preizkusi s tremi različnimi skupinami.

Odzivi udeležencev tečaja:
“Imel sem se super, bi se z veseljem udeležil
nadaljevalnega tečaja.”
“Zelo zadovoljna, naučila sem se ogromno :)
Fajn je, da je razporejeno 1x na teden.”
“Bila je super izkušnja, ki mi je ogromno
dala.”

A bi biu tonc. April. 2018. Arhiv Basement

A bi biu tonc. April. 2018. Arhiv Basement
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Koncerti in klubski večeri
Poleg vzpostavljanja imena in prostora Basement na glasbeni sceni, so ti dogodki namenjeni
tudi učenju prostovoljcev ekipe Basement o
organizaciji koncertov ter mentorstvu pri organizaciji prvih dogodkov mladim ustvarjalcem.

Koncert Kletni punk Švicaraj, 20. 4. 2018
Basementovo prvo gostiteljstvo tujih skupin
Hello my name is in Fluffy machine je privabilo
21 obiskovalcev, vsa publika pa se je strinjala,
da gre za kakovosten melodičen punk, ki je bil
vreden ogleda in posluha. Več: https://www.facebook.com/events/2105714382999584/

Koncert Uho za oko, Fat pigeon, Akami, 20. 1.
2018
Eksperimentalni rock je privabil 23 obiskovalcev, ki so se dodobra naužili čarobnih tonov in magičnega vzdušja z novimi lučmi.
Več o dogodku: https://www.facebook.com/
events/172894680128808/

Klubski večer AllFuego 2018, 11. 5. 2018
Svoj prvi dogodek sta pod mentorstvom koordinatorja in s podporo ekipe Basement organizirala 17-letna ustvarjalca elektronske glasbe Luka
in Žiga. Nastopajoči Ayit, Capital crew in
Lukka&Žiga so privabili 112 obiskovalcev,
večinoma v starosti do 18 let.

Koncert Akami 20. 1. 2018. Arhiv Basement
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OBISK ZAVETIŠČA ZA ZAPUŠČENE
ŽIVALI GMAJNICE
Med poletnimi počitnicami je na pobudo mladih
iz Šiške začel nastajati projekt “Obisk zavetišča
za zapuščene živali - Gmajnice”. V mladinskem
centru se je pojavila velika želja po domači živali
in posledično se je rodila ideja obiska zavetišča.
Mladi so sami pripravili projektni in finančni
načrt, načrtovali aktivnosti in jo nato med jesenskimi počitnicami tudi izvedli.

ESCAPE ROOM
Oktobra 2018 se je začela vzpostavljati ideja za
eksperimentalni Escape room pri Mladih zmajih
Bežigrad. V tem času smo imeli na praksi belgijskega študenta, ki je prevzel pobudo in postal
mentor ekipi treh mladih obiskovalcev dnevnega
centra pri realizaciji ideje. Proces generiranja
idej in postavljanja izzivov je potekal dobra dva
meseca. Soba pobega je bila nato izpeljana v
času novoletnih počitnic, 27. in 28. decembra
2018 ter 3. in 4. januarja 2019. Tekmovalo je
11 ekip in 33 tekmovalcev. pri enem od izzivov
je pomagal tudi makerLab Ljubljana, projekt,
ki se v podporo študentom izvaja na Fakulteti
za elektrotehniko Ljubljana. V decembru je pri
postavljanju prostora sodelovalo več mladih,
tako prostovoljcev, praktikantov ter obiskovalcev
mladinskega centra Bežigrad.

Priprava na Božični Escape room. Foto:Maja Majcen

“V Escape roomu ful zabavali sva se. Lepa
vam hvala! Res odločna ideja in super izvedba, hvala vam za popestreno popoldne!”
“Bili sva že v precej escape roomih, ampak
naju je ta res navdušil. Je drugačen, ima
genialne finte in ravno prav zahteven. Super
je bilo!”
“Ja, rešil smo božič in to v 45 minutah. Mal
smo se palčka ustrašl in ga skor pohodil
AVALG Ful zakon”.
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Božični Escape room

PREDNOVOLETNA ZABAVA
Na pobudo mladih iz Mladih zmajev Bežigrad
smo ob koncu koledarskega leta pripravili
prednovoletno zabavo. Mladi so sami pripravili
projektni in finančni načrt, načrtovali aktivnosti in
nato 28. 12. zabavo tudi v celoti in samostojno
speljali.

OTVORITEV RAZSTAVE “POJDI
STRAN”

Prednovoletna zabava. Avtorici: Anja Puhar in Lara Kovač

V petek, 7. 12. 2018 smo otvorili razstavo mlade
obiskovalke in prostovoljke Mladih zmajev Bežigrad, študentke ALUO. Likovna razstava obsega
njena avtorska dela, avtoportrete, ki so nastali v
času njenega soočanja z duševno stisko. V letu
2019 je v sklopu razstave predvidena tudi okrogla miza na to temo.

Otvoritev razstave Pojdi stran. Foto: Urša Kaplan

Otvoritev razstave Pojdi stran. Avtorica: Živa Tomanič
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2.3.6 Mladinsko ulično delo

Ulični zmaji so mobilna enota, ki opravlja mladinsko ulično delo. V Ljubljani in njeni okolici na
različnih lokacijah izvajamo delavnice, dogodke
in številne druge aktivnosti namenjene otrokom
in mladim. Poleg rednega terenskega dela Ulični
zmaji sodelujemo na mladinskih in drugih dogodkih Mestne občine Ljubljana ter na aktivnostih
Javnega zavoda Mladi zmaji. Aktivnosti Uličnih
zmajev se je v letu 2018 udeležilo 2.081 mladih.
Aktivni so bili 168 dni.

ju, ugotavljali njihove potrebe in si ogledovali
infrastrukturo četrtne skupnosti, ki je namenjena
mladim.
V okviru Partnerstva za Celovške dvore - partnerstvo sestavlja več organizacij, ki na tem območju delujejo za dobrobit mladih (Javni zavod
Mladi zmaji, Zavod Misss, Zavod Bob, Javni
zavod Mala ulica in Društvo brez limita) tedensko izvajamo aktivnosti - posamezne organizacije

Letos smo bili redno prisotni s svojim programom v Četrtni skupnosti Posavje, Četrtni skupnosti Šmarna Gora, Četrtni skupnosti Golovec
in v Celovških dvorih.

Nadaljujemo z dobro prakso ...
V četrtni skupnosti Posavje ob odlični podpori
Četrtne skupnosti Posavje mladinsko ulično
delo izvajamo že več kot 6 let. Skozi leto smo
v sodelovanje s stanovalci Bratovševe ploščadi
in vodstvom ČS izpeljali 3 dogodke namenjene
mladim. Zraven prostorov ČS smo uredili vrtiček,
imeli smo izdelavo pustnih mask in poslikave
obraza ter z mladimi ponovno izvedli Posavske
igre.
V Četrtni skupnosti Golovec smo delovali v
sodelovanju z Mladinsko postajo Moste v sklopu
programa Mreža mlada ulica. Skupaj smo nagovarjali mlade k pridružitvi programu in družen52 Letno poročilo 2018 Mladi zmaji

Turnir v basketu in ročnem nogometu. Foto: Nejc Benčič

ali več organizacij skupaj, ob koncu meseca pa
ob podpori mladih, v duhu uresničevanja idej,
soorganiziramo večje dogodke.31. maja smo v
sklopu Partnerstva v Celovške dvore povabili
Davida Velkovskega, ki je preko programa Mestni inkubator izvedel ulični nogomet. Dogodka
se je udeležilo približno 100 mladih iz Celovških
dvorov in okolice. Na pobudo mladih iz Celovških dvorov smo pričeli s četrtkovimi druženji
v mladinskem centru Šiška. Po terenskem delu
se premaknemo na toplo, kuhamo, se pogovarjamo in uživamo v družbi drug drugega.

Pojavljamo se na novi lokaciji ...
V Četrtni skupnosti Šmarna Gora smo se mladim predstavili prvič. Skupnost nas je dobro
sprejela in z mladimi smo že oblikovali pobude
za spreminjanje lokalnega okolja. Skupaj z njimi
smo naslovili potrebo po ureditvi košarkaškega
igrišča, saj je bil polomljen košarkarski koš. Kas-

neje smo na pobudo mladih s pomočjo socialnega podjetja Preoblikovalnica oblikovali idejo
klopic in “chill” kotička za mlade. Med poletjem
smo izvedli delavnico pri kateri so si mladi sami
izdelali klopice in drugo pohištvo za ureditev
parka ob reki Gameljščici.

Soustvarjamo mesto Ljubljana …
V sklopu kampanje MOL Človek čuvaj svoje
mesto smo Ulični zmaji postali ambasadorji
projekta in tako sodelovali na dveh dogodkih.
Na prvem dogajanju z naslovom Pasji iztrebki smo v parku Tivoli mimoidoče opozarjali na
pobiranje pasjih iztrebkov in delili vrečke, ki so
temu posebej namenjene. Pri drugem dogodku
Človek, a se ti zdi to v redu?! pa smo na spremenjeni dnevnosobni Slovenski cesti opozarjali
na metanje čigumijev in cigaretnih ogorkov.■

Mladi zmaji in Človek, čuvaj svoje mesto 21.4.2018
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2.3.7 Izobraževanje

Izobraževanje zaposlenih
Zaposleni v Mladih zmajih smo se v letu 2018 kot
celoten kolektiv udeležili 4 izobraževanj:
>> prva pomoč (osvežitveni tečaj v izvedbi ZD
Ljubljana – Simulacijski center),
>> enodnevna supervizija z Brianom De Lordom,
mladinskim delavcem in terapevtom iz Londona,
>> 2 enodnevni nadaljevalni delavnici nenasilne
komunikacije – Empatija do sebe in drugega in
Reševanje konfliktov v duhu nenasilne komunikacije (izvajalka Marjeta Novak).
Poleg tega smo imeli delavnico z Vido Ogorevc na
temo organizacijskih vrednot in strateško načrtovanje oziroma prevetritev strategije s Tadejem
Zajškom.

>> seminarja za prijavo strateških partnerstev
znotraj programa Erasmus+ (izvajalec CMEPIUS),
>> usposabljanja za informatorje (izvajalec
ŠKUC);
>> usposabljanje na temo skrbi zase Naj žarnica
gori (v izvedbi zavoda TiPovej!);
>> delavnice Osebna integriteta v javnem sektorju (izvajalec KPK)
>> delavnica Odpravimo konflikte na delovnem
mestu (izvajalec Inšpektorat RS za delo);
>> konferenca Nacionalni posvet mladinskega
sektorja (v izvedbi MSS);
>> usposabljanje za uporabo sistema beleženja neformalnega izobraževanja in mladinskega
dela (v izvedbi KEKS);

Poleg tega so se posamezni zaposleni udeležili:
>> individualnih coaching srečanj (izvajalka
Andreja Anžur Černič),
>> enodnevne delavnice osnov mladinskega
dela (izvajalci Mreža MaMa),
>> seminarja za mentorje študentom FSD na
praksi (izvajalka Fakulteta za socialno delo),
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Reševanje konfliktov v duhu nenasilne komunikacije.
Foto: Maja Majcen

Brian de Lord v mestu 27.3 Foto: Tomaž Zupan

>> udeležba na predstavitveni delavnici Evropske solidarnostne enote (v izvedbi Zavoda
MOVIT);
delavnica na temo spoznavanja protokola pri
kriznih intervencijah pri delu z mladimi (projekt
MoPS v izvedbi Društva Brez limita);
>> udeležba na konferenci Mladimo prihodnost
na temo zaposljivosti mladih (v izvedbi Mreže
MaMa in drugih partnerjev);
>> usposabljanje na temo samopoškodbenega
vedenja (v izvedbi Mreže Mlada ulica, zanjo Matic Munc).
Pri izbiri hišnih izobraževanj in izobraževanj posameznikov se držimo načela, da sledimo potrebam
zaposlenih, ki jih prepoznavajo pri svojem delu,
katere kompetence želijo nadgraditi, da bodo lahko
uspešno delali z mladimi ter uspešno vodili posamezno delovno področje, ki jih koordinirajo na ravni
zavoda. Tako usmerjeno izobraževanje omogoča
razvijanje novih projektov in programov z mladimi
in za mlade.

Znotraj Mreže MC Ljubljana smo organizirali izobraževanje ABC moderiranja za začetnike (izvajalka Vida Ogorelec) ter predavanje in delavnico za
mladinske delavce Vzpostavitev refleksivne osnove
za učinkovito mladinsko delo (izvajalec Brian De
Lord).

BRIAN DE LORD - delavnica in predavanje v sklopu Mreže mladinskih centrov
Ljubljana
Iz potrebe po poglobljenem izobraževanju za
mladinske delavce z večletnimi izkušnjami smo v
Slovenijo povabili Briana De Lorda, strokovnjaka
za delo z ranljivimi mladimi in njihovimi družinami. Brian De Lord je bil na svoji profesionalni poti
ravnatelj, mladinski delavec, psihoterapevt, predavatelj in izvršni direktor. Z Brianom smo izvedli
delavnico za izkušene mladinske delavce ter
predavanje, ki je bilo namenjeno širši javnosti.

Delavnica: VZPOSTAVITEV REFLEKSIVNE OSNOVE ZA UČINKOVITO MLADINSKO DELO
Delavnica za delo z ranljivimi mladimi in njihovimi družinami skozi izobraževanje in terapevtsko
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Brian de Lord v mestu 27.3 Foto: Tomaž Zupan

podporo je bila kombinacija teorije, izkušenj in
praks, ki jih je izvajalec impresivno nadgradil z
razvijanjem lastnih inovativnih modelov na podlagi zaznanih potreb na terenu.

Predavanje: MLADINSKO DELO V
MESTU
O nezatiralnih praksah, brez političnega in
družbenega pritiska v mladinskem delu, ki niso
samo mladinska, temveč aktualna evropska
tema. Zakaj obstajajo predsodki in kaj je naša
zapuščina, o pogledu na identiteto, raso, invalidnost in spol z vidika kritične pedagogike in teorije
kulturne identitete. Tudi skozi avtorje kot so
Andrea Dworkin (Pornography: Men Possessing

56 Letno poročilo 2018 Mladi zmaji

Women, Intercourse), Paolo Friere (Pedagogy
of the Oppressed) in Franz Fanon (Upor prekletih). O potrebah in zahtevah, ki jih terja delo
na križišču med socialnim delom, mladinskim
delom, poučevanjem in učenjem, zdravjem in
socialno oskrbo in terapevtsko podporo ter s tem
povezanimi viri za tiste, ki delajo z ranljivimi otroki in mladimi v težavah ter z njihovimi družinami.
Predavanje smo izpeljali v sodelovanju s Pionirskim domom, ki je poskrbel za tehnično izvedbo
in gostovanje predavanja v svojih prenovljenih
prostorih. Predavanja se je udeležilo okoli 90
mladinskih delavcev, pedagogov in študentov.

Nekaj vtisov udeležencev iz predavanja in usposabljanja:
“Fantastično, globoko in dobro povedano,
pristop predavatelja, ki je sproščen in topel.
Svoj pogled, izkušnje in življenjsko zgodbo,
ki jo je z nami delil predavatelj ter nekateri
uvidi situacij vsakdanjega življenja, ki so
me opomnili na vrednote, ki so pomembne
pri delu z ljudmi, pa se včasih pozabijo.
Njegove izkušnje so neprecenljive in nudijo
dober vpogled v tematiko. Lahkota, s katero je omenjal tudi svoje osebne izkušnje, je
bila osvežujoča in postavlja veliko stvari v
novo perspektivo. Poleg tega je z navajanjem določenih avtorjev odprl polje morebitnega čtiva za prihajajoče pomladne dni.
Vztrajnost, trdoživost pri zagovarjanju ideala
človekovih pravic. Nekaj novih uvidov, lastnih izkušenj, bilo je poučno, realni primeri.
Zanimiva tematika, vpletanje osebnih zgodb
in dobrih praks. Sodobno, izkustveno, humano ... vsebine, modrost, ki smo je bili deležni.
Besede so še dolgo odzvanjale v meni, ker
je bilo veliko spodbud k razmisleku in širših
pogledov. Odličen, zanimiv in karizmatičen
gost, odlična vizualna podoba, prijeten in
ustrezen prostor za predavanje, sodelovanje
Art centra Pionirskega doma. Občudujem, da
povabimo ljudi, ki imajo res nekaj življenjskega za deliti z ostalimi. Vsako izobraževanje,
kjer poslušamo izkušene govorce iz tujine,
nam občutno razširi obzorje. Še več takih
predavateljev! Bilo je zelo dobro, Brian govori iz lastnih bogatih izkušenj, dragoceno
je tudi to, da je dal povezave, kam si lahko
še pogledamo. Prav tako nam je skozi svojo izkušnjo predstavil preproste in osnovne
stvari, na katere ob našem noro pestrem delu,
vse preveč pozabljamo Pridobila konkretne
in uporabne metode, pristope in veliko idej
za delo z mladimi o katerih mora razmišljati
vsak mladinski delavec. Uporabno predavanje (konkretna orodja za delo, možnost dela po

skupinah in v parih, možnost pogovora 1 na 1
s predavateljem). Vsebina je bila spodbuda za
razmišljanje, dvojna spirala je dobro orodje
za vsakodnevno delo, udeleženci so bili motivirani. Organizacija usposabljanja (povabilo,
navodila o usposabljanju, izbira prostora, super pogostitev, gostoljubje). Celostna grafična podoba dogajanja, energija predavatelja,
zgodbe mladinskih delavcev in predavatelja.”

Redno se izobražujemo za ulično delo
Aprila smo v sodelovanju Partnerstva za Celovške dvore v Četrtnem mladinskem centru Zalog soizvajali teambuilding za mladinske ulične
delavce, ki delujejo v Celovških dvorih. Namen
teambuildinga je bila vzpostavitev močnejšega
partnerstva med izvajalci mladinskega uličnega
dela ter ustvarjanje vizije, ki jo želi partnerstvo
uresničiti.
Konec maja so ulični mladinski delavci na usposabljanju Mreže Mlada ulica spoznavali "Kaj
imajo skupnega JRM, Sazas in ulica?" in kakšne
so prednosti ter pasti uličnega dela v razmerju
do pomembnih akterjev (policija, MOL, Združenje SAZAS).
V sklopu Mreže je v začetku julija potekalo usposabljanje za mladinske ulične delavce. Usposabljanja so se udeležili 4 Ulični zmaji, eden
od njih pa je sodeloval v delovni skupini, ki je
izobraževanje vodila. Na usposabljanju smo se
učili osnov mladinskega uličnega dela, spoznavali ozadje in zgodovino Mreže mlada ulica
ter načela in faze mladinskega uličnega dela.
Dotaknili smo se tudi etičnega kodeksa in načinov pristopa k mladim na ulici.
Konec novembra smo na lastno potrebo v
sodelovanju s pilotnim projektom Mobilnega psihosocialnega svetovanja izvedli izobraževanje
za Ulične zmaje in koordinatorje mladinskih cen-
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Ulični zmaji MMU usposabljanje

trov mladih zmajev. Na izobraževanju sta Matic
in Jerneja Munc predstavila osnovne podlage
za nastanek projekta, pregledali smo protokol
izvajanja pomoči pri rizičnih mladostnikih in se
pogovarjali o praktičnih primerih iz terena.

Javna dela

V decembru je za nas interno izobraževanje
pripravil sodelavec Alen Kraševec. Pokazal nam
je novo orodje za beleženje kakovosti v mladinskem delu Logbook.

Usposabljanje in mentoriranje za prostovoljno delo (praksa, pripravništvo,
tuji praktikanti, prostovoljci/ke)

Supervizija
Koordinatorji četrtnih mladinskih centrov imajo
mesečno skupinsko supervizije 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 je organizirana za direktorje v okviru
nacionalne mreže mladinskih centrov MaMa.
Supervizijo vodi Tatjana Verbnik Dobnikar.

Preko programa javnih del smo imeli v letu 2018
zaposleno eno osebo.

Na ravni zavoda se je v letu 2018 v prostovoljno
delo vključilo 112 prostovoljcev in prostovoljk,
ki so opravili približno 5.768 ur prostovoljnega
dela (povprečno 51 ur na prostovoljca) preko ur
individualnega dela, neformalnega druženja z
mladostniki v mladinskih centrih, samostojnega
vodenja projektov, pomoči na projektih, skupnostnega dela in uličnega mladinskega dela in individualnega spremljanja ter učne pomoči. Pri delu
s prostovoljci in praktikanti je bil velik poudarek
na dobrem mentorstvu (individualnem in skupinskem), rednih mesečnih sestankih in evalvaciji.
Pomemben del je uvajanje obiskovalcev mladinskih centrov (sedanjih ali bivših) v prostovoljno
delo ter mentoriranje mladoletnih prostovoljcev.
Po starostni strukturi se prostovoljci razporedijo
na 16 mladoletnih in 96 polnoletnih prostovol-

58 Letno poročilo 2018 Mladi zmaji

jcev. V skupno število 112 je vključenih tudi 8
tujih prostovoljcev (iz Španije, Venezuele, Kenije,
Sirije, Poljske, Belgije in Finske), 12 praktikantk
Fakultete za socialno delo, 4 praktikanti Pedagoške fakultete, 1 praktikantka in 1 praktikant
Fakultete za uporabne družbene študije, 1 praktikantka Teološke fakultete in 2 tuji praktikantki iz
Španije (preko programa Erasmus+).
Od januarja do oktobra 2018 je z nami bila EVS
(Evropska volunterska služba) prostovoljka iz
Španije. Mladi zmaji skupaj z Zavodom TiPovej!
sodelujemo kot gostiteljska organizacija, za koordinacijo projekta pa skrbi Zavod Voluntariat.
Organizirali smo tri enodnevna izobraževanja, eno na temo NTC metode učenja pri delu z
mladimi in osnove čuječnosti (izvajalka Katarina
Žugman), drugo na temo sovražnega govora (izvajalci Društvo Parada ponosa), tretje pa na temo
osnov mladinskega dela v mladinskih centrih
(izvajalci Mladi zmaji). Prvega izobraževanja se je
udeležilo 21 udeležencev, drugega 8, tretjega pa
21 oseb. Ob koncu šolskega leta smo organizirali
druženje z vsemi Zmajevskimi prostovoljci na festivalu Nextival ter manjša evalvacijska druženja
po mladinskih centrih. Prav tako smo konec koledarskega leta izvedli manjša druženja po četrtnih
mladinskih centrih.

Izjave prostovoljcev
»Biti prostovoljec pri Mladih zmajih je enkratno. Naučiš se neprecenljive stvari in prejmeš
znanja, ki jih ne moreš v nobeni šoli.«
- Prostovoljec A
»Zame je bilo to, da sem bila prostovoljka
velika priložnost. Tako sem ugotovila, kaj je
(zaenkrat) tisto področje dela, ki me veseli, kje
se moram izboljšati in katere so moje močne
točke. Preko Mladih zmajev sem spoznala
tudi nove ljudi, ki so mi dali nekaj za življenje.
Anekdote? Hmm, meni je bilo najbolj všeč,

ko sem se trudila za vzpostavitev odnosa z
določenimi posamezniki in mi je na koncu
uspelo. Majhni koraki, na koncu pa vidiš, da
so te veseli kadar prideš v ČMC. Nasmeh, ko
prideš, objem, ki ti ga podelijo, ali pa le preprosto "ah spet si tle". :)«
- Prostovoljka C
»Pri Mladih zmajih je delati kot prostovoljec
zelo zabavno. Zaposleni v Mladih zmajih so
zmeraj na voljo, če potrebuješ kakšno pomoč
ali če imaš mogoče kakšno vprašanje, ostali
prostovoljci so zelo prijazni in komunikativni.
Tudi otroci, kjer sem opravljala prostovoljno
delo, so zagreti za delavnice in se radi družijo.
Zame je bila to odlična izkušnja, saj sem tudi
kot prostovoljka dobila veliko novih priložnosti da sodelujem v projektih in tako širim svoje
znanje.«
- Prostovoljka F
“Pred nekaj meseci se mi je ponudila
priložnost, da opravljam prostovoljno delo
v Četrtnem Mladinskem Centru Zalog po
domače Čamac. Preden sem začel s prostovoljstvom v Čamcu je bil moj krog ljudi
izredno majhen, morda že minimalističen. Ne
pravim, da je s tem kaj narobe, a se mi zdi,
da smo ljudje izrecno socialna bitja. Eden
drugega izpopolnjujemo in si delimo najrazličnejše življenjske vsebine, ki živijo z nami
in se manifestirajo, kot nekakšna metaforična
zrcala med katerimi moramo sami manevrirati za zdrav duh in telo. Za to potrebujemo
drug drugega. A ko si nekaj časa sam s sabo
je težko iz svoje kože. Ni ti do družbe, ni ti do
prijateljev, ostajaš sam. Pravzaprav se ti zdi,
da je tako najboljše. Priznam tudi sam sem
bil ujet v tej spirali samote. Čamac me je rešil.
Dobra družba, dobro delo, dobri prijatelji so
me napolnili z novim življenjem. Zdaj vsaki
drugi dan prihajam v Čamac, zadovoljen in z
mislimi pri stvari skupaj s tamkajšnjimi mladimi ustvarjam boljši jutri.”
- Prostovoljec J
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»Pred približno petimi leti sem s prijateljem
zakorakal v mladinski center Zalog. Prvo sem
pomislil, da to ni zame in da je to kar ena
ustanova. Po prvem obisku nisem mladinskega centra obiskal najmanj 2 meseca. Ko sem
zopet vstopil k Mladim zmajem, sem spoznal
Marka Taljana in Doris Novak. Po tem obisku
sem začel zahajati v mladinski center vsak
dan. Hodil sem, zato ker sem se tam počutil
odlično z Markom in Doris ter družbo, ki je
bila v centru. Kadar koli sem imel kakšne
težave, sem se lahko zmeraj pogovoril z Doris
ali Markom in ob tej priložnosti bi se jima rad
zahvalil za to. Potem sem začel sodelovati na
nogometnih turnirjih, ki jih organizirajo v Zalogu. Na turnirjih Z nogometom proti diskriminaciji, sem z veseljem skrbel za peko na žaru,
da nogometaši niso ostali lačni. Do sedaj
sem sodeloval na 7 do 10 turnirjih. Z veseljem
sodelujem v vsakem projektu centra, zato ker
vedno organizirajo kakor se zagre. Poskrbijo za dobro vzdušje in da celi projekt steče
kakor je treba. Po odhodu Marka Taljana iz
Zaloga sem bil slabe volje ker je res v redu
človek in legenda. Na njegovo delovno mesto
je prišel Jon Žagar. Za Jona tudi vse pohvale
in njegovi predanosti delu v četrtnem mladinskem centru Zalog. Jon je tudi kot človek legenda in prijazen. Jon se je za zadnji turnir z
nogometom proti diskriminaciji zelo potrudil
glede organizacije in vzdušja na turnirju. Zato
mi je bilo še večje veselje pomagat na turnirju, ker je tako dobra organizacija bila. Za vse
naslednje projekte jim želim veliko sreče in
dobrega vzdušja. No, to je moja zgodba.«
- Medin Livaković
“ While doing my EVS in Mladi Zmaji the thing
that I have found more enriching is when
youngsters, especially the smaller ones, really try it hard to communicate with me even
when they don’t have good English skills.
They try to find the way to approach me and
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they are the ones that make me feel as part
of the Mladi Zmaji’s family. This is also related with the biggest challenge that this EVS
implied to me, which is working everyday in a
context where people speak a language that
is completely unknown for you. This can get
very frustrating as it’s really difficult to connect with what is going on in the daily life of
the centre and makes you feel quite isolated
sometimes. However, as I mentioned before,
the youngsters usually try to include you in
every game or conversation and this is something that you really value. In addition, the
support from other volunteers and from my
coordinator in the organization really helped
me to deal with all the difficulties and find
solutions.”
- EVS prostovoljka
“Izkušnje dela, ki sem jih pridobila, spodbujanje moje samoiniciativnosti, podpora v
kriznih situacijah in veliko smeha in dobre
energije je tisto, kar mi je dala letošnja praksa. Štejem jo za veliko prelomnico na svoji
poti izobraževanja in kariere, ki mi je dala
potrditev, da je socialno delo to kar želim delati in delo z mladimi na vseh področjih tisto,
kar želim raziskovati in izpopolnjevati. Zato
velik hvala učni bazi in vsem delavcem. Mladi
zmaji so odlična organizacija za vse študente,
ki želijo graditi na sebi, svoji strokovnosti in
odkriti barvito mladinsko delo.”
- Praktikantka M.

Mladi zmaji primer dobre prakse
5. marca smo gostili celotno ekipo zaposlenih iz
Mladinskega centra Zagorje ob Savi, ki nas je
obiskala z željo po spoznavanju naših programov in načina dela. Predstavili smo jim položaj in
delovanje ter programe oz. področja dela Mladih
zmajev, podrobneje pa so se lahko spoznali z

delovanjem Mladih zmajev Bežigrad, Uličnih
zmajev in Mladih zmajev Zalog. Veseli nas
odličen odziv udeležencev, ki jih je obisk utrdil
v prepričanju, da smo resnično odličen primer
dobre prakse dela z mladimi.
13. decembra so nas obiskali predstavniki
Udruge mladih grada Rovinj, ki so se zaustavili
pri Mladih zmajih Šiška in Zalog, kjer smo jim
predstavili naš način dela, organizacijo in enote,
potek aktivnosti, komunikacijske kanale, Mestni
inkubator Mladih zmajev, koprodukcije prostovoljsko delo in naše sodelovanje z lokalno
skupnostjo. Po obisku so gostje izrazili željo po
ponovnem obisku Ljubljane, predvsem Urada za
mladino MOL ter po sodelovanju preko skupnih
projektov.

Nacionalna mreža mladinskih centrov
Mreža MaMa
V marcu in novembru smo se udeležili dvodnevnega
Klub MaMa. Marčevskega se je udeležilo več kot
60 predstavnikov iz 28 članic mladinskih centrov v
Mladinskem kulturnem centru Slovenj Gradec. Pester
program Kluba MaMa je organizacijska ekipa Mreže

MaMa tokrat nadgradila z več strokovno vodenimi
delavnicami za mladinske delavce, na Klubu pa sta se
udeležencem tokrat pridružila dva pomembna sogovornika – Rok Primožič, direktor Urada RS za mladino
ter Janez Škulj, predsednik upravnega odbora MOVIT.
Osrednja tema Kluba je bila kakovost dela v mladinskih centrih in razvoj mladinskih centrov v prihodnosti.
Na jesenskem Klubu MaMa z Zborom MaMa, ki je
potekal 8. in 9. novembra v Mladinskem centru Hiša
mladih v Ajdovščini je ekipa Mreže MaMa pripravila
pester vsebinski program, ki je z raznolikimi aktivnostmi, predavanji in delavnicami naslavljal osrednjo temo
Kluba – kakovost dela v mladinskih centrih.
9. maja smo gostili skupino 20 mladih iz Srbije in BiH,
ki so v okviru Nacionalne konference strukturiranega
dialoga obiskali tudi Mlade zmaje Bežigrad, kjer smo
jim predstavili delovanje Zmajev, aktivnosti in odgovorili
na marsikatero vprašanje, ki so ga postavili v povezavi
s projekti in delovanjem mladinskega centra. Vključili
smo jih tudi v delavnico improvizacijskega gledališča,
ki je ravno v tistem času potekala v prostorih mladinskega centra.

Preventivni programi za mlade
Slovenije (PPMS)

Zavod že vrsto let sodeluje v mreži Preventivnih pro-

Obisk mednarodne delegacije v okviru Mreže MaMa. Foto: Maja Majcen
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gramov za mlade Slovenije (v nadaljevanju PPMS), v
katero so vključeni Zavod Misss, Škrlovec DC Kranj,
Skala Salesianum, Dnevni center OM Škofja Loka,
DRPD Novo mesto, Mladinsko Središče Vič, Zavod
Bob in Dnevni center za otroke in mladostnike Maribor
- program PIKA. Poslanstvo PPMS je izvajanje skrbi,
pomoči in organizacija podpore otrokom, mladostnikom in njihovim družinam, ki so na kakršen koli način
izključeni ter ostalim uporabnikom naših programov. V
okviru mreže imamo možnost udeležbe na strokovnih
predavanjih.
Fusbaliga preventivnih programov za mlade slovenije

Sodelovanje s Fakulteto za socialno delo
Mladi zmaji iz Zaloga smo v začetku aprila v okviru
modula Mladina - predmet Družbeni izvori neenakosti
mladih, gostili 18 študentov 3. letnika Fakultete za
socialno delo in profesorico Metko Kuhar. Študentje so
na obisku spoznali delovanje Zmajev, raziskovali lastnosti mladinskega delavca (sodelovalnost, sprejemanje sebe, razmišljanje izven okvirjev...) ter pomembnost
vpeljevanja vsebin kot je uporaba gledaliških tehnik
pri delu. Za izkušnjo so nato teorijo preizkusili še na
lastni koži ob pomoči mentorja Grega Močivnika (Kud
Ljud).■

Fusbaliga preventivnih programov za mlade slovenije. Foto: Mateja Maver
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Fusbaliga preventivnih programov za mlade slovenije. Foto: Mateja Maver

Fusbaliga preventivnih programov za mlade slovenije. Foto: Mateja Maver
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2.3.8. Mednarodno sodelovanje

Na področju mednarodnega sodelovanja smo
bili v letu 2018 vključeni v partnerstva znotraj
13 različnih projektov, ki so bili uspešni s pridobivanjem sredstev za izvedbo. Projekti obsegajo
strateška partnerstva, mladinske izmenjave,
treninge, seminarje, študijske obiske in ukrep
mreženja mest. Gostili smo EVS prostovoljko.
Prav tako smo prijavili projekt v okviru Norveškega finančnega mehanizma, Nest for safe takeoffs, namenjen celostnemu pristopu z NEET
mladimi (izpadlimi iz šolskega sistema, brezposelnimi in tistimi, ki niso vključeni v nobeno
usposabljanje).

Evropska prostovoljna služba
Na področju mednarodnega prostovoljstva,
pomena neformalnega učenja in pridobivanja
kompetenc skozi mednarodno prostovoljno delo,
s poudarkom na možnostih udeležbe mladih v
programih ERASMUS+, smo se povezali z vodilno organizacijo v Sloveniji na področju mednarodnega prostovoljstva in globalnega učenja,
Voluntariat. Za ta namen smo spletli partnerstvo
in pridobili sredstva za izvedbo projekta, EVS
mobilnost, Lahkih nog naokrog! Spoznaj mednarodno prostovoljstvo /Itchy Feet? Learn About
International Volunteering. Trajanje projekta: 02.
10. 2017 – 01. 04. 2020. Preko projekta se je
našim vrstam pridružila EVS prostovoljka.
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Konference in seminarji
Na povabilo Nacionalne agencije Movit smo se vključili v projekt “Europe goes local” – Podpora razvoju in krepitvi mladinskega dela na lokalni ravni (v
nadaljevanju EGL). V projektu strateškega partnerstva sodeluje 23 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. Projekt se izvaja v obdobju 2016–
2019. Aktivnosti partnerstva potekajo na nacionalni
in mednarodni ravni in se med seboj 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. Cilj je
vzpostavitev ali nadgradnja podpornih aktivnosti na
področju razvoja in izvajanja mladinskega dela na
lokalni ravni. Tako smo se konec maja in v začetku
junija udeležili študijskega obiska na Švedskem in
konference na Portugalskem.

Na evropski ravni ima projekt naslednje
cilje:
1_ Podpirati priznavanje, prakso in razvoj kakovostnega mladinskega dela kot del mladinske
politike na lokalni ravni.
2_Okrepiti evropsko in mednarodno razsežnost
mladinskega dela kot sestavnega dela mladinskega dela na občinski ravni.

3_Razviti strategije in ukrepe, ki jih nacionalne
agencije programa Erasmus+: Mladi v akciji izvajajo za podporo in razvoj kakovostnega mladinskega
dela.
4_Prispevati k razvoju mladinskega dela kot področja evropskega sodelovanja na področju mladine.
Kot partnerji v projektu smo v začetku decembra v
Hostlu Celica gostili srečanje MakeOver (financirano iz strani EACEA) na temo trajnosti (sustainability) pri projektnem delu v mladinskih organizacijah.
Projekt se nadaljuje tudi v 2019.

Treningi

različni deležniki na področju mladinskega dela in
iz izkušenj drugih črpajo ideje in navdih za svoje
projekte. V sklopu projekta smo 28. in 29. 6. gostili
dvodnevno delovno srečanje partnerjev iz Cipra in
Makedonije.

Mreženje mest
Skupina 20 udeležencev se je udeležila srečanja
Europe Talking v Vršcu v Srbiji z namenom promocije evropskega državljanstva in evropskih vrednot.
Dogodka se je udeležilo več kot 200 mladih, mladinskih delavcev in predstavnikov občin iz Srbije,
Slovenije, Bosne in Hercegovine, Makedonije in
Belgije. Skozi različne delavnice so se vsi vključeni
pogovarjali o življenju v Evropski uniji. Cilj projekta
je bil vključiti mlade v debato o evropskem državljanstvu, evropskih vrednotah ter evroskepticizmu.

Udeležili smo se mednarodnega treninga FutureBuilders na Poljskem na temo spoznavanja osnov
mladinskega dela, zaposlovanja in mentoriranja,
StoryBuilders na Poljskem na temo strateškega
komuniciranja znotraj lokalne skupnosti, Intercultural Pilots v Nemčiji na temo medkulturnega učenja,
Europe Bottom Up! v Nemčiji na temo za mladinske delavce začetnike ter Play! na Madžarskem
na temo mehanike iger in kako uporabiti igro za
spoznavanje sebe in drugih. Tako smo omogočili
12 mladim, da so se v okviru Mladih zmajev usposabljali v tujini na teme, ki jih lahko podprejo pri delu
z mladostniki.
Preko MOVITa smo se udeležili treninga Eye
Opener za pripravo mednarodne mladinske izmenjave na Norveškem.

Europe Talking: 12. 5. 2018, Beograd

Strateško partnerstvo
Sodelovali smo v strateškem partnerstvu, ki ga je
koordinirala organizacija NGO EcoLogic iz Makedonije; namen projekta je bil nabor dobrih praks in
mreženje na področju mladinskega dela, obenem
pa razvoj platforme, do katere lahko dostopajo

Europe Talking: 12. 5. 2018, Beograd
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Mednarodna mladinska izmenjava
Skupina 5 mladostnikov in mladinskega voditelja
se je udeležila mednarodne mladinske izmenjave
Metropolis 2018 - Street Symbiosis (prijavitelji
ARCO, Wiesbaden, Nemčija) na temo doprinosa
mladih mestu in doprinos mesta mladim skozi
delavnice in druženje. Izmenjava je potekala med
17. in 25. junijem 2018, v njo pa je bilo vključenih
70 udeležencev iz 11 držav. Na sami izmenjavi
so potekale video, gledališke, cirkuške in “gverilla
gardening” delavnice, vse pa so bile namenjene
ozaveščanju mladih o tem, kako se lahko vključujejo v lokalno skupnost.

Študijski obisk
Preko MOVITa smo se udeležili študijskega obiska From Center to Rural areas v Strassbourgu
na temo uličnega dela. Sami smo organizirali
in se udeležili študijskega obiska v Londonu z
namenom spoznavanja dobrih praks in izmenjave izkušenj v okviru projekta Mobilni psihosocialni svetovalec za mlade (MOPS).

Pismo udeleženke:
Spoštovna ga. Ksenja Perko
Smo otroci, ki smo odšli na izmenjavo v Wiesbaden pod vodstvom oz nadzorom Nejca
Benčiča in vam pišemo ker smo vsi mnenja da
je odličen pri opravljanju njegovega poklica in
si zasluži povišico.Tega mnenja pa smo zato,
ker že takoj na začetku izleta je bil pripravljen
z spoznavalnimi igrami, ki so bile ključne za
potek te izmenjave, tako smo se že na naši poti
do Wiesbadna dobro spoznali in spoprijateljili.
Vedeli smo da če imamo kakršenkoli problem
da se lahko obrnemo na njega in bi nam takoj
pomagal. Vse odločitve smo sprejemali kot skupina, poskrbel je da smo prihajali točni da nismo imeli problemov in tudi da smo se zabavali.
Všeč so nam bili tudi vsakodnevni sestanki
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Mladinska izmenjava metropolis. Wiesbaden
Foto. Nejc. Benčič

naše skupine kjer smo povedali kako smo se
počutili, kaj smo ustvarjali na delavnicah, kako
se nam je zdela izmenjava… Za nas je bila
izmenjava v Wiesbaden pozitivna, in če bi bila
možnost bi šli na to izmenjavo kot skupina še
enkrat. Za tako lepo izkušnjo pa je poskrbel naš
vodja Nejc Benčič.
Hvala za Vaš čas in lep dan še naprej, Dominik,
Urška, Manja, Vasja in Vitan.

Mladinska izmenjava Mladih zmajev
Z mladimi od zaključka mladinske izmenjave v
Wiesbadnu načrtujemo mladinsko izmenjavo. Z
namenim priprave prijave mladinske izmenjave na
Erasmus+ program v februarju 2019 se je ekipa
5 mladostnikov iz Ljubljane redno sestajala. Ob
naši mentorski podpori so izbrali temo izmenjave
in partnerje. Mentor in vodja skupine se je z dvema
članicama ekipe udeležil tudi treninga mladinskih
delavcev in mladih Eye opener na Norveškem, kjer
so se podrobneje spoznali s pisanjem in prijavljanjem mladinskih izmenjav.■

Študijski obisk v Londonu v okviru projekta MoPS, skejterji. Foto: Maja Majcen
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2.3.9. Komunikacija in promocija

Za komunikacijo z javnostmi skrbi uredništvo (vodja
uredništva in koordinatorji posameznih centrov) in
vodstvo Mladih zmajev v sodelovanju z zunanjimi
izvajalci. Uredništvo se je v letu 2018 usmerjalo
predvsem v nadaljno krepitev promocije preko
družbenih omrežij Facebook in Instagram ter v
obveščanje preko lastne spletne strani in tiskovin s skupno celostno grafično podobo. Prav tako
je uredništvo usmerjeno v iskanje priložnosti za
širjenje informacij o programih Mladih zmajev preko
partnerskih organizacij, ki zagotavljajo velik doseg.

Komunikacija preko Facebook-a
Vse FB strani (Javni zavod Mladi zmaji, Mladi zmaji
Bežigrad / Črnuče / Šiška / Zalog, Ulični zmaji,
Basement – Mladi Zmaji), profila (Hubert poroča,
Mladi Bežigrad) in FB skupino (Mladi Zmaji Zalog)
skupaj spremlja 6.823 sledilcev.
Na 6 ključnih straneh - Javni zavod Mladi zmaji,
Mladi zmaji Bežigrad / Črnuče / Šiška / Zalog in
Ulični zmaji smo skupaj pripravili 1382 objav - v
povprečju 3,79 objave na dan. Spremlja jih skupaj
4.154 sledilcev, kar je 15% več kot konec leta 2017
3614). Z rednimi dnevnimi, skupno 565 objavami
(47 na mesec (prej 38)) na naši osrednji FB strani - Javni zavod Mladi zmaji smo število sledilcev
povečali za dobrih 38,8% (iz 1.093 na 1.517).
FB strani posameznih mladinskih centrov in uličnih
zmajev - 5 različnih strani ima skupaj 3.094 sledil68 Letno poročilo 2018 Mladi zmaji

cev (+12,1%, prej 2.761): (Bežigrad - 729 (+13,7%,
prej 641), Črnuče - 885 (+7,9%, 823), Šiška - 528
(+14,8%, prej 460), Zalog - 301 (+100,2%, prej
140), skupina Zalog - 483 (+1%, prej 478), Ulični
zmaji - 168 (+50%, prej 110).
Dodatno komuniciramo tudi preko FB strani Basement - Mladi zmaji za spremljanje življenja glasbenega studia Basement v Črnučah (188 sledilcev).
Poleg omenjenih FB strani Mladi zmaji Črnuče
za komunikacijo uporabljajo tudi FB profil Hubert
poroča (890 prijateljev), Mladi zmaji Bežigrad profil
Mladi Bežigrad (774 prijateljev), Mladi Zmaji Zalog
pa skupino Mladi zmaji Zalog (483 članov).

Komunikacija preko spletne strani
Spletna stran deluje kot enotna vstopna točka in je
prilagojena najnovejšim trendom uporabe interneta
in družabnih omrežij. Za spletno stran smo pripravili
107 novic o dogajanju Mladih zmajev, kar pomeni
slabih 9 na mesec oz. 2 na teden.
Na spletni strani Mladih zmajev v letu 2018 beležimo 10.920 obiskovalcev, ki so opravili 19.727
obiskov strani, od tega 4.052 (20,54%) neposredno
iz družabnih omrežij. V povprečju so se obiskovalci
na naši spletni strani zadržali 2 min 24 sekund.
Ob vsakem obisku strani so si obiskovalci v
povprečju ogledali 2,8 strani, kar pomeni, da je bilo
opravljenih 55.206 ogledov strani.
Med obiskovalci prevladujeta starostni skupini: 2534: 41,7%, 35-44: 30,1% med katero prevladujejo

Spletna stran Mladi zmaji

ženske. Sledita starostni skupini 45-54: 10,2% in
18-24: 8,7%.
Merimo tudi zapustno stopnjo (bounce rate), ki
pove kakšen odstotek spletnih uporabnikov je
obiskalo le eno podstran brez obiska preostalih
podstrani. Ta je 51,79% (50-60% sprejemljivo, pod
50 zelo OK).
Najbolj brane vsebine leta so bile: razpisi za nove
sodelavce, urnik dogajanja, informacije o tem kje
so Mladi Zmaji, drugi razpisi, Mestni inkubator ter
poletna avantura z Mladimi zmaji.
S tem sledimo cilju, ki smo ga imeli ob postavljanju
spletne strani, ki je zasnovana predvsem z namenom, da obiskovalcem zagotavlja ažurne in kakovostne informacije o vseh aktivnostih oz. programih
in prostorih Mladih zmajev.

Komunikacija preko Instagrama
Za Instagram račun Mladi zmaji smo v letu 2018
pripravili 226 objav in 167 zgodb s katerimi smo
do danes pridobili 850 sledilcev (do 31.12. 2017
smo imeli 565 sledilcev) kar pomeni rast za 50,4%.
Zavod upravlja tudi Instagram račun basementmla-

dizmaji za katerega smo pripravili 24 objav s katerimi smo pridobili 342 sledilcev (do 31.1. 2017 278)
kar pomeni povečanje za 23%. Račun je namenjen
predvsem ciljni publiki programa Studio Basement.
Za Instagram račun Mladi zmaji Črnuče smo pripravili 55 objav in imamo 277 sledilcev. V letu 2018
smo odprli še Instagram račun Mladi zmaji Bežigrad (od 10.4. 2018) za katerega smo pripravili 41
objav s katerimi smo pridobili 183 sledilcev in Ulični
zmaji (od 29.5. 2018), ki ima 164 sledilcev.

Promocije
Uredništvo v sodelovanju z upravo skrbi za
obveščanje in celostno grafično podobo najbolj
izpostavljenih aktivnosti Mladih zmajev. V zvezi
s tem smo z zunanjimi sodelavci pripravili tiskovine - letak Mladih zmajev in zloženke za poletno počitniško avanturo z Mladimi zmaji, ki smo
jih distribuirali na lokacijah, kjer se zadržujejo
mladi. Načrtno se lotevamo priprave počitniških
naslovnic na FB strani Mladih zmajev. Promocijski material Mladih zmajev zajema tudi majice in
beležke "Soustvarjam utrip mesta". V letu 2018
smo mu dodali še kemične svinčnike.
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V različnih medijih (radio, TV, press agencije,
internet in tiskani mediji) beležimo 63 omemb
Mladih zmajev od tega jih je bilo kar 34 povezanih
z obnovo Hostla Celica. Radio (4), TV (1), internet
31 in tiskani mediji 27. To so mediji, ki zajemajo
medije kot so Dnevnik, Delo, Slovenske novice,
Radio Slovenija 1, Radio 1, 24ur.com, dnevnik.si,
delo.si, sta.si, rtvslo.si itd.
Vodja uredništva 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 2018 smo bili prisotni
na 10 kolegijih. Rezultat našega sodelovanja je
še 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. Mestni menedžment za marketing nas prepoznava za partnerja
pri mestnih akcijah oz. kampanjah, ki nagovarjajo
mlade (Človek čuvaj svoje mesto).
V knjigi Ljubljana Zate 2007-2017 v kateri so
predstavljeni dosežki dela MOL v obdobju 20072017, smo Mladi zmaji zavzeli pomembno mesto
v razdelku Mladi soustvarjajo mesto, poglavja
Mesto, ki vzgaja in izobražuje. Za PR MOL smo
prispevali obsežno fotografsko gradivo za potrebe
mestnega marketinga.
Osmo leto plačujemo letno naročnino za neomejeno število objav na spletni stran O-STA, kamor
redno pošiljamo obvestila za javnost. Skrbimo za
neposredno brezplačno prenašanje in objavljanje
dogodkov Mladih zmajev iz spletne strani Mladih
zmajev na portalu Napovednik.com. 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
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dejavnostih v medijih objavljen obsežnejši članek,
radijski ali televizijski prispevek. Redno objavljamo v Glasilu Ljubljana in na spletnih straneh MOL
(ljubljana.si).
Zavod je sodeloval pri promocijskih aktivnostih
projekta Kolaž mladosti - dnevi mladih v Ljubljani
v okviru katerega smo, v sodelovanju s partnerji
projekta, poskrbeli za predstavitev dela mladinskega sektorja v Mestni občini Ljubljana vsem
zainteresiranim javnostim. Število sledilcev FB
strani se je povečalo za dobrih 10% z 279 na 308.
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 nadaljnje sodelovanje
na kolegijih PR MOL.

Razvoj blagovne znamke Mreže MC
Ljubljane
V sodelovanju z zunanjimi sodelavci smo koordinirali vzpostavljanje blagovne znamke Mreža
mladinskih centrov Ljubljane, s katero bomo
krepili prepoznavnost mladinskega dela v Ljubljani in širše. V prvi polovici leta je bila opravljena raziskava značaja posameznih mladinskih
centrov in iskanje skupnih točk partnerjev Mreže.
Na skupnih srečanjih smo identificirali najprimernejše poimenovanje mreže - Mreža mladinskih
centrov Ljubljana. Mreža je dobila tudi slogan
Mladim prijateljstvo, mestu navdih. Razvita je
bila vizualna podoba – logo in iz njega razvite
grafične rešitve, ki ismo jih aplicirali na promocijskih materialih mreže. Izdelali smo majice,
torbe, nahrbtnike, hudije. Za javne predstavitve
pa letake in plakate, promocijska stojala (pingvini), zemljevide. Prva javna predstavitev celostne
grafične podobe Mreže je načrtovana v januarju
2019, na Areni mladih.■

2.3.10. Širitev centrov

Osvežitev prostorov pri
Mladih zmajih Šiška
V dneh med 9. in 13. 4. 2018 smo se pri Mladih
zmajih Šiška lotili prenove prostorov. Razlogov
za prenovo je bilo več, od dotrajanosti, nečistih
sten, prenatrpanosti dnevnega centra z nikoli
uporabljenimi kosi pohištva, do same želje mladih po prenovi. Na pomoč smo poklicali Preoblikovalnico, socialno podjetje, specializirano za
ponovno uporabo zavrženih predmetov, čemur
sami pravijo nadcikliranje. Ko je bilo beljenje za
nami, in smo z veseljem opazovali, kako svetel
je postal naš dnevni center, so prišle na spored
druge naloge, in sicer misija – na novo sestaviti
staro pohištvo. Odslužene omare so postale
računalniška mizica, regal za televizijo, iz palet
smo sestavili kavč, stole in mizice. Pozabili nismo niti namestiti klopce (ki je bila poprej regal)
pred vhod v dnevni center ter tabel z napisi.
Mladostniki so s končnim izdelkom zadovoljni in
sedaj veselo nadaljujemo z urejanjem detajlov v
samem prostoru.

Prenova Četrtnega mladinskega
centra Črnuče
V prvi polovici leta je bil ob upoštevanju potreb
mladih in zaposlenih pripravljen idejni načrt
za celostno prenovo centra, ki je po zaključku
javnega naročila za izvedbo del potekala od avgusta do konca leta. Prenova je bila razdeljena v

dva dela - prenova osrednjih prostorov centra in
rekonstrukcija vhoda v mladinski center.

Urejanje okolice Mladih zmajev Zalog,
Zaloška 220
Mladi so v spomladanskih dneh poskrbeli za
čiščenje okolice, razsip peska, utrditev terena.
Teren je na našo prošnjo brezplačno utrdilo javno podjetje KPL. V kesenskih dneh smo uredili
cvetlična korita in izdelali oznake za promet okoli
Zaloške 220, kjer domujejo Mladi zmaji Zalog.

Širitev mreže postojank Uličnih zmajev
Na povabilo Četrtne skupnosti Šmarna Gora
smo mladinsko ulično delo pričeli izvajati tudi v
Gameljnah. Prvi rezultati našega soustvarjanja
so že vidni, vzpostavili smo dober stik z mladimi
in z njimi že uspeli doseči popravilo košarkarskega koša na igrišču ŠD Rašica - Gameljne.
Ulični tereni so odlično izhodišče za kasnejšo
vzpostavitev mladinskega centra. Oživeti nam
je uspelo tudi naš nekdanji teren v Štepanjskem
naselju, kjer delujemo v sodelovanju s četrtno
skupnostjo Golovec ter organizacijo Mladinska postaja Moste. Aktivnosti potekajo v okviru
Mreže mlada ulica.■
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2.3.11. Koordinacija mreže Mreža mladinskih centrov
Ljubljana

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.
V letu 2018 smo se sestali na 10 rednih
mesečnih srečanjih, na katerih smo obravnavali
teme: pregled dela za l. 2017, načrtovanje za l.
2018, komunikacijska strategija, proces oblikovanja skupne blagovne znamke, usposabljanja
za mladinske delavce, beleženje uporabnikov
mladinskih centrov in dostopnost mladinskih
centrov, kakovost dela v mladinskem sektorju
ter skupni dogodki in akcije Mreže. Skupaj smo
oblikovali seznam resursov mladinskih centrov.
Koordinirali smo skupen nastop na Areni mladih
2018 in skupno akcijo za Evropski teden mobilnosti 2018: Zelena KULtura mlade po Ljubljani
fura. V maju smo sodelovali pri tretji izvedbi
Kolaža mladosti - dnevi mladih v Ljubljani. V okviru mreže so potekala tri izobraževanja: predavanje Mladinsko delo v mestu in usposabljanje
z oddihom: Vzpostavitev refleksivne osnove za
učinkovito mladinsko delo z Brianom De Lordom; Usposabljanje za mladinske informatorje in
sodelavce ter ABC moderiranja: Osnovne tehnike in veščine vodenja skupinskih procesov. Znova smo na pobudo LMIT-a združili predstavitev
aktivnosti poletnih počitnic na spletni strani LMIT.
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V sodelovanju z zunanjimi sodelavci smo
koordinirali zasnovo blagovne znamke Mreža
mladinskih centrov Ljubljana, ki je obsegala
poglobljene intervjuje s predstavniki vseh 12
mladinskih centrov. Zbrano gradivo je služilo za
analizo skupnih točk vseh partnerjev mreže, ki
so temelj za vzpostavitev blagovne znamke. V
prvi fazi oblikovanja blagovne znamke smo identificirali poimenovanje mreže Mreža mladinskih
centrov Ljubljana - in poslanstvo Mreže, ki smo
ga ujeli v nov, svež slogan Mladim prijateljstvo,
mestu navdih. Razvita je bila vizualna podoba –
logo in iz njega razvite grafične rešitve, ki smo
jih aplicirali na promocijske materiale mreže.
Izdelali smo majice, torbe, nahrbtnike, hudije.■

Logotip Mreže mladiskih centrov

01

MISSS

04

Kunaverjeva 2

1, 25 / Kompas

Marija Vrhovnik, Vesna Rous
preventiva@misss.org
051 300 380

www.misss.si
www.skupajvskupnosti.si

MLADI ZMAJI ŠIŠKA

05

ZAVOD BOB
Robbova ulica 15
pon-pet: 11:00-21:00,
ned: 16:00-21:00

3G, 6B, 8, 12, 12D, 11B, 7, 7L, 13,
14, 19B, 19I, 20, 22 / Železna
cesta / Bežigrad / Razstavišče
Vesna Cesar

mladmcbob@gmail.com
051 218 473
www.zavod-bob.si

pingvin_100x200 final.indd 1

LEGEBITRA

MLADI ZMAJI ČRNUČE
Dunajska 367
pon-pet: 13:00-17:00,
sob: 14:00-18:00 oz. po dogovoru
6, 21 / Rogovilc
Aleš Susman, Pia Živec
cmccrnuce@mladizmaji.si
051 659 026, 051 659 028
www.mladizmaji.si

Zemljevid Mreže MC Ljubljana

10

5, 2, 9, 11, 20, 25 / Jana Husa /
Tržnica Moste
Rafo Pinosa
smc.kodeljevo@gmail.com
031 358 024

cmcbezigrad@mladizmaji.si
051 659 029, 051 659 025
www.mladizmaji.si

08

MLADINSKA POSTAJA
MOSTE (MPM)

11

2, 9, 11, 20, 25 / Tržnica Moste
Bor Kirn
info@postajamoste.si
040 812 477
www.postajamoste.si

CONA FUŽINE
Preglov trg 12
pon-čet: 11:00-17:00,
pet: 10:00-16:00
20, 22, 25 / Preglov trg
Gašper Ločičnik,
Sanela Milašinović
cona.fuzine@siol.net
041 553 569

SMC RAKOVNIK
Rakovniška ulica 6
pon-sob: 15:00-22:00, ned: 15:0020:00, dodatno po dogovoru
3 / Rakovnik
Jure Babnik
smc.rakovnik@salve.si
05 93 39 115
www.rakovnik.si

Zaloška 55, 1000 Ljubljana
(Tržnica Moste, 1. nadstropje)
pon, sre, pet: 13:00-18:00;
tor, čet: 13:00-21:00

09

SMC KODELJEVO
Ob Ljubljanici 36
pon-pet: 14:30-17:30

Maja Majcen, Urša Kaplan

Trubarjeva cesta 76
12:00-16:00, tor in pet: 12:0018:00, sr-čet: 12:00-21:00
5 / Hrvatski trg
Mitja Blažič
mitja.blazic@legebitra.si
031 634 987
www.legebitra.si

06

MLADI ZMAJI BEŽIGRAD
Vojkova 73
pon-pet: 14:00-19:00, sob: 14:0018:00, 17:00-21:00 (vsako drugo
soboto) oz. po dogovoru
20 / Puhova

041 391 086
www.ulca.si

Tugomerjeva 2
pon-pet: 14:00-19:00, sob:14:0018:00 oz. po dogovoru
1, 3, 5, 8, 18, 22 / Slovenija avto
Katarina Matić, Alen Kraševec
cmcsiska@mladizmaji.si
051 659 027, 051 659 030
www.mladizmaji.si

03

07

Trg Osvobodilne fronte 10
pon in pet: 13:00-16:00;
tor-čet: 18:30-21:30 in po dogovoru
3G, 12, 12D, 7, 7L, 13, 19B, 19I,
20, 22, 9, 27 / Železna cesta /
Bežigrad / Kolodvor
Metka Bahlen Okoli
mladinskicenterulca@gmail.com

pon-pet, 09:00-17:00

02

ULCA

12

MLADI ZMAJI ZALOG
Zaloška 220
pon-pet: 14:00-19:00, sob: 14:0018:00 oz. po dogovoru
11 / Zadružni dom
Doris Novak, Jon Žagar
cmczalog@mladizmaji.si
051 659 023 / 051 282 140
www.mladizmaji.si

25/09/18 14:03
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2.3.12. Koprodukcija

Mladi zmaji v letu 2018 nadaljujemo s širitvijo
programa centrov; poleg delovanja dnevnega
centra soustvarjamo tudi izven delovnega časa
dnevnega centra. Mladim želimo nuditi podporo
bolj učinkovito in na nove načine, zagotoviti želimo tudi večjo pestrost programa v posameznih
četrtnih mladinskih centrih in daljšo odprtost. V
oblikovanje in izvajanje programa so vključeni
mladi, naši uporabniki, študenti ter mladinske in
druge organizacije.

Zaloški center, predvsem večnamenska dvorana, je privlačen za plesalce,
izvajalce delavnic gibalnih tehnik ter
moderatorje treningov in izobraževanj
za strokovne delavce (učitelje, mladinske delavce idr.).
Dopoldneve in občasno ob vikendih večnamensko dvorano uporablja plesalec iz lokalne skupnosti, Jošt Karlin. Uporablja jo predvsem za lastno
pripravo na vajo s svojimi tečajniki, je namreč
učitelj Šole za nastopanje BAST.
»Mladi Zmaji Zalog mi dajejo čudovito
priložnost, da lahko vsako prosto dopoldne
v njihovi dobro opremljeni, svetli in prijetni
dvorani razvijam svoje veščine, krepim kreativo in sledim svojim ambicijam kot plesalec.
Osebje je prijetno, prijazno, vedno pripravljeno pomagati in se pogovoriti o kakršnih koli
zapletih. Čeprav se rednih programov (žal)
ne udeležujem se mi zdi izjemno, da ponujajo
toliko različnih, kvalitetnih dejavnosti.”
- Jošt Karlin
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Ob sredah (19.00 - 20.30) dvorano uporablja
prostovoljka Danijela. Delavnic se udeležuje 5
tečajnic iz lokalne skupnosti. Dvorano občasno
prostovoljka uporablja tudi za vajo pred nastopi,
ko vadi s soplesalkami.
Ob nedeljah v okviru javnega povabila 2018 potekajo plesne delavnice (hip hip in breakdance)
s strani Šole za nastopanje BAST. Treningov se
udeležuje predvsem en mladostnik iz Zaloga,
občasno se pridružijo še ostali.
Ob vikendih so v začetku pomladi potekale gledališke delavnice KUD Ljud.
»V okviru projektov Ljudov laboratorij (Kud
Ljud)in Mladinski gledališki laboratorij (Grega Močivnik) drugo leto sodelujem z javnim
zavodom Mladi Zmaji in njihovimi zaposlenimi. Z vsemi vpletenimi vzdržujem neformalen, a spoštljiv odnos, o izzivih, predlogih
in morebitnih spremembah poteka delavnic
komuniciramo pravočasno in odprto. Znotraj
neformalnih pogovorov in evalvacij iščemo
možnosti za še večji učinek neformalnega
gledališkega izobraževanja, na okolje, organizacijo (mladinski delavci in mladinski prostovoljci) in posameznike s katerimi prihajamo v
stik.Super ste!«
- Grega Močivnik

Črnuška klet je zanimiva predvsem za
“vampirje” ter navdušence nad letenjem z letalniki.
Emona by night
LARP oz. igre vlog v svetu in pri nas močno
pridobivajo na popularnosti. Tudi “vampirji”, ki se
pod okriljem noči dobivajo v črnuški kleti, so to
spoznali na svoji koži. V Črnučah tako od konca
leta 2017 organizirajo le še občasne pripravljalne delavnice z udeležbo okoli 20 obiskovalcev
v starosti do 30. leta, saj so za večja srečanja
kletni prostori postali premajhni. Črnuške mladine sodelovanje na tovrstnih srečanjih sicer
ne zanima, so nam pa v društvu Metuzalem z
veseljem priskočili na pomoč z materialom za
Klet strahov.

FPV Drone racing
Ekipa navdušencev nad letenjem z letalniki v
starosti od 20. do 30. let se je vsak torek do
srede junija dobivala v naši prostorih in uganjala
raznorazne akrobacije ter sestavljala in popravljala svoje letalnike. V dnevni center so nam
posodili simulator letenja z droni. Dva mladostnika sta pod mentorstvom koordinatorja prevzela
vodenje delavnice Poleti z nami, ki je potekala
vsak ponedeljek do junija. Najboljši kandidati
se bodo lahko pomerili v letenju s pravim letalnikom. Kako vse skupaj izgleda, si lahko pogledate na povezavi: https://www.youtube.com/
watch?v=iYrAS0GV24M&feature=youtu.be.

Bežigrajski center cveti ob turnirjih in
družabnih igrah.
Kartologi
Vsak ponedeljek pri Mladih zmajih Bežigrad potekajo srečanja ljubiteljev kart Magic The Gathering. Srečanja se povprečno udeleži 30 mladih
med 16. in 29. letom, vsaj enkrat mesečno pa
v prostorih mladinskega centra organizirajo tudi
turnirje. Dogodek je odprt, dostopen tudi za
ostale obiskovalce mladinskega centra, starejše
od 16 let.
“Kartologi že drugo leto uspešno sodelujemo
z Mladimi Zmaji na področju organiziranja
tedenskih dogodkov igranja družabnih iger
ter delavnic za mlade. V tem času nam je
uspelo zgraditi skupnost, kjer se lahko posamezniki tedensko družijo ob igranju namiznih
iger. Vsako leto beležimo vedno večje število
zadovoljnih uporabnikov tako, da imamo
letos povprečno obiskanost tedenskih dogodkov preko 30. Možnost uporabe prostorov
ČMC Bežigrad je za nas bistvenega pomena,
saj nam omogoča ustvarjati sproščeno okolje, kjer se lahko posamezniki udejstvujejo v
okvirjih skupnih interesov in hobijev, kot je
igranje družabnih iger. Dodajamo tudi mnenje
stalnega uporabnika prostorov ČMC Bežigrad
in Kartologovih dogodkov;
“Prostor poznam iz delavnic in mi je zelo
domač. Zdi se mi, da dobro deluje tudi za
namen resnejšega igranja iger, kot je MTG,
vseeno je pa vzdušje vedno sproščeno in
prijetno. Če bi imeli še klimo bi bilo pa že mal
predobro ane?”
- Peter Gaber
Klub KIND je združenje igralcev namiznih
družabnih iger. Imajo redna tedenska srečanja
vsak četrtek od 19. do 23. ure v Mladih zmajih
Bežigrad. Namen je krepitev skupnosti in posa-
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meznikov, ki jih tak način preživljanja prostega
časa veseli in navdušuje. Aktivnost je odprta za
vse mlade, starejše od 16 let.
“To izjavo bi pričel z prisrčno zahvalo zavodu
Mladi zmaji, za dolgoletno pristno sodelovanje, ko nam omogoča izvajanje koprodukcije
pod svojo streho in v svojem okrilju. ČMC
Bežigrad nam, ko nam daje na razpolago
svoje prostore omogoča gojenje duha igranja družabnih iger in druženja populacije, ki
bi sicer živela v kibernetičnem okolju in bi
srečevala le avatarje sebi podobnih. Tako pa
nam je uspelo ustvariti realno skupnost, v
kateri se srečujejo različne generacije, različni okusi in življenjski slogi, ki poiščejo
skupni imenovalec v skupno veselje, spotoma pa izvedo še kaj o ljudeh, ki živijo drugačno življenje in osvojijo še kakšno socialno
spretnost. Tako dijaki spoznavajo študente,
študenti ljudi s službami in družinami. Čeprav
slednji ne sodijo v ciljno skupino mladinskih
centrov je klub njim zelo dobrodošel, saj jim
daje priložnost gojenja spodbudnega hobija
in vzpostavljanja novih socialnih vezi, kar bi
bilo ob službi in mladih družinah težje. Eden
največjih dosežkov našega sodelovanja je
konsistentnost. Za razliko podobnih programov in dejavnosti ki se odvijajo sporadično,
je postalo splošno znano, da se ob četrtkih sreča KIND v prostorih ČMC Bežigrad.
Vsak je dobrodošel, za vse je poskrbljeno,
srečanje je brezplačno in namenjeno veselju
do igranja intelektualno zahtevnejših iger. S
popularizacijo namiznih iger, ki je posledica
našega delovanja (v prostorih ČMC ) in truda nam podobnih organizacij se je povečuje
tudi populacija starejših mladostnikov, ki
jim namizne igre bogatijo življenje. So pa ti
starejši mladostniki zelo fluidna populacija,
prvič glede na šolsko leto, drugič pa, ker se
po koncu študija vračajo v domača okolja po
celi Sloveniji in tudi izven in od tam redkeje
hodijo na naše četrtke.” - Marko Leon Verbič,
podpredsednik kluba KIND
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Šiškarski prostori so manjši, najbolj
pritegnejo izobraževalne, kuharske
in ustvarjalne vsebine. Z mesecem
septembrom začnemo s serijo izobraževalnih delavnic v izvedbi Mladinskega ceha.
K sodelovanju vabimo mlade ter mladinske in
druge organizacije iz lokalne skupnosti in širše.
Informiramo o možnosti uporabe ter vabimo k
sodelovanju. Pojavlja se vedno večja potreba po
uporabi ob vikendih za izobraževalne namene,
tako da je prostor poln z idejami in aktivnostmi
zunanjih sodelavcev ter udeležencev usposabljanj in taborov. S soustvarjanjem manjših
projektov želimo pridobiti mladostnike, ki bodo
soustvarjali program ter v nadaljevanju prejeli ključ od centra in samostojno uporabljali prostore
dnevnega centra.■

2.3.13. Mobilni psihosocialni svetovalec za mlade (MoPS)

Pilotni projekt mobilni psihosocialni svetovalec
(krajše MoPS) je nastal na podlagi potreb, ki
so bile izražene na področju dela z mladimi z
namenom podpore mladim pri soočanju z njihovimi težavami in stiskami. Po zagonu projekta
septembra 2018 je bilo opravljenih več delovnih
nalog. Preko individualnih intervjujev z mladinskimi delavci v Mreži mladinskih centrov Ljubljane smo merili temperaturo glede problematike mladih, s podobnimi vprašanji smo zaprosili
fokusno skupino ekspertov za njihove vidike. V
decembru 2018 smo projekt MoPS predstavili na
rednem srečanju Mreže MC Ljubljana. Opravili
smo štiridnevni študijski obisk v Londonu pri
Brianu De Lordu. Pripravili smo nekaj dokumentov, ki so nujno potrebni za delovanje MoPS,
pri čemer se je skozi izvajanje pilota izkazala
potreba po kratkem in konkretnem Protokolu za
obravnavo kriznih intervenc, ki je bil prav tako
narejen. Vzporedno je potekalo beleženje (mapping) možnih partnerskih organizacij, ki imajo
izkušnje na področju dela z rizičnimi mladimi ali
pa del njihovih delovnih nalog vključuje obravnavo mladih. Beleženje je potekalo tudi na nivoju
potencialnih terenov v Ljubljani, ki kličejo po
uličnem delu in/ali vzpostavitvi novih mladinskih
centrov. Poleg vsega tega se je začelo še
konkretno delo z mladimi, saj je bil pilot zamišljen po principu “learning by doing”. Projektno
ekipo sestavljajo poleg dveh zaposlenih iz strani
Mladih zmajev še trije zunanji sodelavci_ke iz
društva Brez limita.■
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2.4 Statistični podatki

OBISKOVALCI:
Razmerje moški : ženske = M: 60,3%, Ž: 39,7%
(V letu 2017: M: 62,75%, Ž: 37,25%)
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OBISKI:
Na podlagi lastnih statističnih podatkov je bilo v
letu 2018 v naše aktivnosti v centrih in izven na
dogodkih skupaj vključenih 4500 različnih mladih (v l. 2017 4.299), skupno pa je to naneslo
28.688 obiskov. Od tega je bilo 16.454 (57%)
starih 15+ (v letu 2017 8.576). Povprečni dnevni
obisk v vseh 4 mladinskih centrih je okoli 80, od
tega v starosti 15 plus v povprečju 45 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 M:

60,3% : Ž: 39,7%. V primerjavi z letom 2016 in
2017 opažamo počasen porast deleža deklet
(leto 2016: 34 %, leta 2017: 37,25%)
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PROGRAM:
Dnevni centri in drugi programi so bili mladim v
letu 2018 skupaj na voljo 8.568 ur (v letu 2017
7.944 ur). V primerjavi z letom 2017 beležimo
624 ur programa več.
Dnevni centri so bili odprti: Četrtni mladinski
center Šiška 1.433 ur, Center v Zalogu 1.249
ur, center v Črnučah 775 ur in Četrtni mladinski center Bežigrad 1.329 ur, skupaj 4.786 ur.
Manjša odprtost dnevnega centra v Črnučah gre
predvsem na račun prilagoditve odprtosti na
željo mladih ter prenove in selitve na nadomestno lokacijo od avgusta do konca leta.
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3. Računovodsko letno poročilo 2018

3.1 Uvod

Računovodsko letno poročilo za leto 2018 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),

>> 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.■

>> 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),
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3.2. Splošno o
računovodskem poročilu

3.3. Računovodske
informacije

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:

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

>> bilanco stanja,
>> izkaz prihodkov in odhodkov ter
>> pojasnila k obema računovodskima
izkazoma.

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.■
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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.
Prihodke dosežene na trgu predstavljajo
prihodki iz naslova oddaje prostorov in opreme 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

>> terjatve do uporabnikov EKN v višini 6.605 €

Zavod nima dolgoročnih rezervacij.

>> druge kratkoročne terjatve v višini 250 €

Presežek prihodkov nad odhodki v
bilanci stanja ter izkazu prihodkov in
odhodkov
Zavod na dan 31.12.2018 izkazuje v bilanci
stanja nerazporejen presežek prihodkov nad
odhodki v višini 85.221 €, od tega 40.084 € iz
prejšnjih let. V letu 2018 je presežek prihodkov
nad odhodki 45.137 €
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 2018 so v bilanci stanja izkazane
naslednje terjatve v znesku 138.736 €:

>> kratkoročne terjatve do kupcev v znesku
4.478 €
>> dani predujmi in varščine v znesku 533 €
>> denarna sredstva v znesku 126.870 €
Terjatve do uporabnikov EKN se nanašajo na
neplačana zahtevka do URSM v znesku 5.817 €
in do Zavoda za zaposlovanje v znesku 788 €
Druge kratkoročne terjatve predstavljajo terjatve
iz naslova povračil izplačanih nadomestil plač
(ZZZS) v višini 62 €, terjatve za preveč plačane
dajatve 123 € in terjatve do zaposlencev za
akontacije potnih stroškov v znesku 65 €.
Terjatve se poravnavajo v rokih.
Aktivne časovne razmejitve v višini 25.452 € se
nanašajo na neizplačan zahtevek za sredstva za
plače december 2018.
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Obveznosti iz naslova plač izhajajo iz obračuna
Podatki o neporavnanih obveznostih,
za mesec december 2018 in so bile poravnane v
ki so do konca poslovnega leta
zapadle v plačilo ter o vzrokih neplačila začetku januarja 2019. Obveznost do dobaviteljev
Kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2018
znašajo 75.776 €, od tega:
>> obveznosti do zaposlenih iz naslova plač v
višini 22.867 €,
>> obveznosti do dobaviteljev v višini 30.390 €
>> obveznosti za dajatve iz naslova plač in
drugih dohodkov v višini 21.026 €,
>> kratkoročne obveznosti za varščine
v višini 105 €
>> obveznosti do uporabnikov EKN v višini
1.388 €.
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in uporabnikov EKN predstavljajo obveznosti iz
naslova prejetih računov za opravljene storitve,
ki zapadejo v plačilo v letu 2019. Na dan
31.12.2018 zavod nima neporavnanih zapadlih
obveznosti.

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 295.000 €, 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.
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 2018 spremenila zaradi novih investicij
v prenovo četrtnega centra Črnuče in nakupa
opreme zanj, obračuna amortizacije in odpisov po
inventuri.
Investicije v letu 2018 znašajo 280.858 €.
Glavne spremembe vrednosti stalnih sredstev
predstavlja obnova zgradb.
Pri obračunu amortizacije za leto 2018 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 51.231
€ in je bila krita v breme obveznosti za prejeta
sredstva v upravljanje v znesku 46.918 in v
breme lastnih sredstev, to je v breme stroškov v
znesku 4.313.
Neodpisana vrednost neopredmetenih sredstev
in opredmetenih osnovnih sredstev znaša konec
leta 1.237.983 €.

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 2018
bo obravnaval svet zavoda na seji v mesecu
februarju 2019.■

V Ljubljani, 15. 2. 2019
Ksenja Perko
direktorica.

Vrste postavk, ki so zajete v znesku,
izkazanem na kontih izven bilančne
evidence
Konti izven bilančne evidence v letu 2018 niso bili
uporabljeni.
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Besedilo pripravila Ksenja Perko in Marko Taljan s sodelavci
Oblikovanje Jon Žagar
Avtorji fotografij Nejc Benčič
Mirjam Čančar
Petra Filipič
Rok Gumzej
Urša Kaplan
Eva Križaj
Andrej Lamut
Jernej Lavrenčič
Tanja Likeb
Maja Majcen
Mateja Maver
Doris Novak
Ksenja Perko
Črt Piksi
Milena Rupar
Marko Taljan
Sanja Zamuda
Tomaž Zupan
Jon Žagar
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