Polletno
poročilo
2020

Proračunski uporabnik

JAVNI ZAVOD MLADI ZMAJI - Center za kakovostno preživljanje prostega
časa mladih

Sedež
Šifra proračunskega uporabnika
Matična številka
Odgovorna oseba
Poslovno poročilo pripravili
Računovodsko poročilo pripravili

Resljeva 18, 1000 Ljubljana
73040
3630099000
Ksenja Perko, direktorica
Ksenja Perko, direktorica s sodelavci
Re plus, d.o.o.

Nagovor direktorice
Prvo polletje 2020 je zaznamovala epidemija Covid-19. Posledice na
delovanje zavoda so tako pozitivne kot negativne. Na eni strani smo na
področju mladinskega dela naredili presežke, saj smo že v dobrem tednu po
razglasitvi epidemije pričeli z digitalnim mladinskim delom. Na drugi strani
pa beležimo manj prihodkov iz naslova javne službe in trga, saj se je svet
ustavil.
Mladi so se v času epidemije morali odpovedati marsičemu in se prilagoditi,
še posebej tisti, ki doma nimajo urejenih razmer ali so kako drugače
ranljivi. Mladinski delavci v mladinskih centrih smo pogosto prvi, ki opazimo
spremembe v vedenju mladih ali druge okoliščine, ki kažejo na primer
na sum nasilja v družini in tudi ukrepamo. V času epidemije smo odprli
virtualni mladinski center DigiMC, kamor smo med epidemijo preselili naše
aktivnosti. Ukvarjali smo s problematikami mladih, ki so jih doživljali v času
karantene: kako ločiti tesnobo od simptomov korona virusa, kako preživeti
z depresijo in jih spodbujali, da ostajajo aktivni. Za individualno svetovanje
je bila ves čas na voljo mobilna psihosocialna svetovalka. Na You tube
kanalu smo vzpostavili internetni radio - Radio Basement. Na naših
družbenih omrežjih smo spletli digitalni medij, ki je navdihoval, obveščal in
sočustvoval. Takoj ko je bilo mogoče, smo se vrnili nazaj v fizične prostore
in na ulice. Bogatejši za nov digitalni mladinski center, novo znanje na
področju digitalnega mladinskega dela in močnejši v hitrem prilagajanju na
nove okoliščine ter bolj povezani nadaljujemo z našim delom. Z mladimi
ostajamo v stiku preko digitalnega mladinskega centra tudi po koncu
epidemije, saj smo pripravljeni na morebitni drugi val, hkrati pa ugotavljamo,
da je digitalna oblika mladinskega dela predvsem zaradi anonimnosti
ustreznejša določeni skupini mladih.
Ne glede na okoliščine nas vedno vodi zaveza:
VEDNO NA VOLJO MLADIM V MESTU.
Naj se glas mladih sliši v mestu in še dlje.

V Ljubljani, 21. julij 2020
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1. Poslovno poročilo
splošni del
Javni 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,
mobilnim mladinskim centrom Ljuba in Drago ter
mladinskim uličnim delom, 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 in pobude.

1

1.1 Zakonske in druge podlage za delovanje
zavoda
►► Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-

►► Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih

UPB4, 14/13 - popr., 101/13, 55/15 – ZfisP, 96/15 –

uporabnikov državnega in občinskih proračunov

ZIPRS1617 in 13/18).

(Uradni list RS, št. 46/03).

►► Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00
– ZPDZC in 127/06 – ZJZP).

►► Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13,
78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16,
15/17 – odl. US, 22/19 - ZPosS in 81/19).

►► Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07UPB3, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – Zzavar-E in
40/12 - ZUJF).

►► Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list
RS, št. 108/09 – UPB, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10,
35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF,
46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15,
23/17 – ZDOdv, 67/17 in 84/18).

►► Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99,
30/02 – ZJF-C in 114/06 - ZUE).

►► Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju
(Uradni list RS, št. 42/10 in 21/18 ZNOrg).

►► Pravilnik o izvajanju Zakona o javnem interesu v
mladinskem sektorju (Uradni list RS št. 47/11).

►► Zakon o prostovoljstvu (Uradni list RS, št.
10/11,16/11 – popr. in 85/15).

►► Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v
plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08, 113/09
in 22/19).

►► Zakon o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RSšt. 71/17,
13-18 - ZJF-H, 83/18 in 19/19).

►► Uredba o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah,
javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede
(Uradni list RS, št. 69/2008, 73/08, 6/11, 46/17 in
80/18).

►► Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju
(Uradni list RS, št. 68/17, 4/18 in 30/18).

►► Uredba o delovni uspešnosti iz naslova
povečanega obsega dela za javne uslužbence
(Uradni list RS, št. 53/08 in 89/08).
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►► Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS,
št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13,
95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18)

►► Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti
(Uradni list RS, št. 18/91-I, 53/92, 13/93 – ZNOIP,
34/93, 12/94, 18/94 – ZRPJZ, 27/94, 59/94, 80/94,
64/95, 19/97, 37/97, 87/97 – ZPSDP, 3/98, 3/98,
39/99 – ZMPUPR, 39/99, 40/99 – popr., 99/01, 73/03,
77/04,115/05, 43/06 – ZKolP, 71/06, 138/06, 65/07,
67/07, 57/08 – KPJS, 67/08, 1/09, 2/10, 52/10, 2/11,
3/12, 40/12, 1/13, 46/13, 95/14, 91/15, 88/16, 80/18 in
31/19).

►► Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 52/94, 49/95, 34/96,
45/96 – popr., 51/98, 28/99, 39/99 – ZMPUPR, 39/00,
56/01, 64/01, 78/01 – popr., 56/02, 43/06 – ZKolP,
60/08, 79/11, 40/12, 46/13, 106/15, 8/16 – popr., 45/17,
46/17 in 80/18).

►► Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Mladi zmaji –
Centra za kakovostno preživljanje prostega časa
otrok in mladih (Uradni list RS, št. 77/09, 100/11,
43/14, 8/15 in 29/18).

►► Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije
COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane
in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20).

►► Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo
posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št.
80/20). Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem
področju (Uradni list RS, št. 36/20).

►► Druga zakonodaja, s področja delovanja zavoda.

1.2 Poslanstvo in vizija
Da mlade zmajevke in zmaji pišejo svoje zgodbe v mestu,
potrebujejo kakovostne možnosti razvoja in podpore na
poti do samostojnosti. Javni zavod Mladi zmaji smo sile za
pozitivno spremembo na področju mladinskega dela. Smo
izviri domišljije, ki oplajajo vire in porajajo novo življenje v
mestu. Smo mreža prostorov, kjer mladi lahko kakovostno,
aktivno in ustvarjalno preživljajo prosti čas.

Mladi zmaji živimo vrednote:
Potrebe mladih postavljamo v središče.
Cenimo raznolikost.
Gojimo inovativnost.
Smo odgovorni do sebe in okolja.
Spodbujamo osebnostno in strokovno rast.

Ustvarjamo okolje, kjer mladi odraščajo v odgovorne,
ustvarjalne, spoštljive ter spoštovane državljane, so
vključevalni in se povezujejo. V vseh četrtnih skupnostih
bomo zagotovili program in poskrbeli, da so Mladi zmaji
nepogrešljivi glas mladih in soustvarjalec življenja lokalnih
skupnosti. Odkrito se spogledujemo z mednarodnim
okoljem in postavljamo temelje za mladinsko delo in
življenje, kjer se bodo dnevno govorili jeziki slikovitih kultur
sveta.

1.2.1 Ciljne skupine

1.2.3 Letni cilji zavoda

Otroci (10-14)

Koristi in potrebe mladih postavljamo na prvo

Najstniki (15-18)

mesto.

Mladi (19-29)

Informacije iz terenov, kjer izvajamo mladinsko ulično delo in

Lokalna skupnost (Četrtna skupnost, prebivalci ČS, društva,

praksa dela v mladinskih centrih, kažejo potrebo mladih po

podjetja)

strokovni individualni obravnavi, ki jo izvaja izkušen mladinski

Strokovna javnost (Mladinske organizacije, šole, CSD-ji idr.)

delavec. V letu 2020 nadaljujemo s programom psihosocialne
podpore za mlade, ki obsega zaposlitev psihosocialne
svetovalke in izvajanje podpornih aktivnosti za mladinske

1.2.2 Strateški cilj zavoda
Cilj zavoda je mladim iz območja Mestne občine
Ljubljana zagotoviti možnosti razvoja in podpore na
poti do njihove samostojnosti.

delavce. To je inovativna storitev v slovenskem prostoru in je
zgled na področju preventivnega dela z mladimi.

Program in prostore soustvarjamo skupaj z
mladimi.
Mladinskim projektom zagotavljamo podporo tako v
okviru vsakoletnega natečaja Mestnega inkubatorja kot z
vsakodnevno podporo mladinskih delavcev pobudam mladih
iz mladinskih centrov. Mladim omogočamo, da prostore
mladinskih centrov uporabljajo samostojno: glasbeni studio
za produkcijo, fitnes sobo za treniranje, prostor za vadbo
3

bendov in projektne sestanke, dvorano za plesne treninge

Povečanje pozitivnega ugleda in prepoznavnosti

itd. V polletju 2020 smo podprli izvedbo 12 projektov izbranih

zavoda.

v okviru natečaja Mestni inkubator. Jeseni bomo izvedli nov

Aktivno med vsemi ciljnimi skupinami ter strokovno in

natečaj. Vsakodnevno mlade spodbujamo k soustvarjanju

splošno javnostjo razvijamo blagovno znamko Mladi

programa in podpiramo njihove pobude.

zmaji kot znamko odličnosti na področju mladinskega
dela in na področju javne službe. S pomočjo zunanjih
sodelavcev, strokovnjakov za tržno komuniciranje, skrbimo

Aktivno sodelujemo pri uresničevanju Strategije

za profesionalno komunikacijo. Aktivni smo na družbenih

MOL za mlade za obdobje 2016 – 2025.

omrežjih in dajemo poudarek na strokovno izvedenih

Mladi zmaji so koordinator in eden ključnih nosilcev aktivnosti

promocijskih materialih.

povezanih z delovanjem Mreže mladinskih centrov Ljubljana.
Skrbimo za razvoj blagovne znamke in komuniciranje,
sodelujemo na skupnih dogodkih in predstavitvah ter

Pester program in povečevanje odprtosti.

organiziramo izobraževalne dogodke, kjer se srečujejo

Poleg delovanja dnevnega centra v popoldanskem času

mladinski delavci iz vseh mladinskih centrov. Aktivno

od ponedeljka do sobote, širimo program z aktivnostmi,

sodelujemo na srečanjih mreže, izvedli smo izobraževanja iz

ki so namenjene določenim ciljnim skupinam, na primer:

področja psihosocialne podpore.

14+, igranje družabnih iger, ples, kickbox, gledališko
improvizacijske delavnice, vadba bendov, projektne skupine,

Ves čas iščemo nove možnosti za vzpostavitev
novih četrtnih mladinskih centrov, ki bodo
zapolnili sive lise mladinskega dela v Ljubljani.
Nestrpno pričakujemo mladinski center v središču Ljubljane,
v Palači Cukrarna. Veselimo se novih četrtnih mladinskih
centrov, ki so načrtovani v Novih Jaršah, na Viču ter v ČS
Golovec, Barje in Šmarna gora. Pomanjkanje prostorov
rešujemo z uličnim delom, ki ga izvaja ekipa Uličnih zmajev.
Vedno znova iščemo inovativne rešitve za to, da so mladinski
programi in prostori Mladih zmajev dostopni vsem mladim v
Ljubljani. Projekt mobilnega mladinskega centra, ki smo se
ga lotili v partnerstvu z Javnim podjetjem Ljubljanski potniški
promet, v središče postavlja potrebe mladih – soustvarjalcev
in uporabnikov nove storitve, ki prebivajo na območjih, kjer
primanjkuje prostorov in programov za kakovostno preživljanje
prostega časa mladih. Mobilni mladinski center bo na celotnem
območju Ljubljane zagotovil program in priložnosti za aktivno
participacijo mladih in mladinskih organizacij. Z mobilnim
mladinskim centrom Ljuba in Drago in z uličnimi mladinskimi
programi vsaj delno pokrivamo t.i. sive cone.

Zagotovitev profesionalnega in osebnostnega
razvoja zaposlenih.
Z izvedbo hišnih izobraževanj in z udeležbo na izobraževanjih,
tudi mednarodnih, skrbimo za stalen razvoj sodelavcev in
kolektiva. Zavedamo se, da je strokovna in motivirana ekipa
temelj za stalne izboljšave v delovanju. Z namenom promocije
zdravega življenjskega sloga na delovnem mestu izvajamo
program zdravja na delovnem mestu.
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podjetniške delavnice itd. Sodelujemo z drugimi mladinskimi
in nevladnimi organizacijami, ki za izvedbo svojih aktivnosti
potrebujejo prostor ali pa želijo delati z obiskovalci mladinskih
centrov.
Zagotovitev stabilnega in optimalnega
poslovanja zavoda.
Sodobni notranji procesi, organizirano in kakovostno
delovanje vseh zaposlenih v zavodu zagotavljajo učinkovito,
hitro in uspešno odzivanje na potrebe okolja in mesta.
Pomembno prispevamo k vzpostavljanju in ohranjanju
družbene povezanosti in solidarnosti. Najpomembnejša
sprememba v notranji organizaciji je zaposlitev dveh oseb
za izvajanje programa mobilnega mladinskega centra
Ljuba in Drago, za katerega imamo sistemizirani delovni
mesti: vodja mladinskih programov za področje mobilnega
mladinskega centra in mladinski delavec I za področje
uličnega dela.

1.3 Ocena uspeha pri
doseganju zastavljenih ciljev

so imeli v času epidemije za rezultat velik porast fasilitiranja
aktivnosti s strani mladih, prav tako smo k obisku in
sodelovanju pritegnili večji delež mladih iz starostne skupine
nad 15 let. Kot zanimivost izpostavljamo zelo velik delež
deklet, ki so se vključile v soustvarjanje programa Mladih
zmajev v času epidemije.

Kot je razvidno iz vsebinskega poročila zastavljene cilje
dosegamo. Zaradi ukrepov Vlade RS in NIJZ povezanih
s preprečevanjem širjenja okužbe s korona virusom smo
prilagodili svoje delovanje in večji del programa v času
epidemije izvedli v digitalni obliki.
V januarju, februarju in 1. polovici marca smo izvedli vse
načrtovane aktivnosti. S 16. 3. pa smo zaradi razglašene
epidemije mladinske centre zaprli. Četrtni mladinski centri
so bili zaprti do 11. 5., ko smo ob sprostitvenih ukrepih
poskrbeli za prilagojeno odprtje, ki je trajalo do konca maja.
S prvim junijem so se mladinski centri odprli po urniku (od
pon-sob), ki je veljal pred epidemijo.
V času zaprtja centrov smo v zavodu oblikovali akcijsko
skupino, sestavljeno iz vodstva, mladinske psihosocialne
svetovalke in koordinatorja četrtnega mladinskega centra,
ki je v zelo kratkem času poskrbela za vzpostavitev treh
stebrov delovanja v obdobju epidemije:
1. Osveščanje o depresiji, družinskem nasilju, varni
uporabi interneta, tesnobi in iskanju smisla na
družbenih omrežjih
2. Individualno psihosocialno svetovanje
3. DIigitalni mladinski center DigiMC
Takoj smo vzpostavili kontaktne povezave (telefon, e-pošta,
spletna klepetalnica) za pomoč mladim v stiski, odprli smo
digitalni mladinski center DigiMC. Z mladimi smo ohranjali
stik preko družbenih omrežij, predvsem Instagrama.
Dejavnosti namenjene zaprtim skupinam smo v veliki meri
izvedli preko spletnih orodij (Skype, Zoom). Javnost smo
z infografikami ozaveščali o težavah, ki se lahko pojavijo
v času ukrepov (nasilje v družini, tesnoba, osamljenost...)
in posredovali preverjene informacije. Predvsem na
Facebooku smo beležili izjemno veliko branost (do

Kratek opis vsebin, ki smo jih izvajali v času epidemije in
izolacije:

1. OSVEŠČANJE O DEPRESIJI IN DRUŽINSKEM
NASILJU, VARNI UPORABI INTERNETA, TESNOBI
IN ISKANJU SMISLA NA DRUŽBENIH OMREŽJIH
Aktivno smo se ukvarjali s problematikami mladih, ki
so ji doživljali v času karantene: kako ločiti tesnobo od
simptomov korona virusa, kako preživeti z depresijo,
osveščali, da je nasilje kaznivo tudi v času epidemije in jih
spodbujali, da ostajajo aktivni. Zavedali smo se možnosti
povečane samomorilne ogroženosti za najbolj rizični
del populacije mladih, tako da so bile naše aktivnosti
namenjene tudi temu področju. Prisotni smo bili na
Facebooku, Instagramu in v digitalnem mladinskem centru
DigiMC na igralski platformi Discord, kjer smo med drugim
delili ideje za kakovostno preživljanje prostega časa
mladih, naslavljali tematike, povezane s psihosocialnim
svetovanjem, ozaveščali o varni rabi interneta, spodbujali
k upoštevanju ukrepov in znotraj njih k aktivnemu
vključevanju in preživljanju prostega časa. Z omenjenimi
vsebinami smo občutno povečali našo prisotnost na
družabnih omrežjih, kar je imelo za rezultat povečanje
dosega na družabnih omrežjih, ki se je izkazala za odlično
priložnost promocije programov Mladih zmajev.
Izvedli smo mladinski projekt treh študentk KORONAINSTA.
V času samoizolacije je bilo mladinsko delo omejeno in ker
so se mladi največ zadrževali na socialnih omrežjih, smo
izkoristili priložnost, da jim kreativno približamo relevantne
teme na njim zanimiv način. Z Instagram zgodbami in
objavami smo jim predstavili informacije in ukrepe, ki jih
je posredovala Mestna občina Ljubljana, vlada ter ostale
relevantne institucije (NIJZ). Med mlade smo prenašali
sporočilo, da so ključni deležniki pri omejevanju in
preprečevanju širjenja virusa.

14.000 dosega). Vseeno pa smo morali nekaj načrtovanih
aktivnosti prestaviti. Predvsem dogodke, ki jih je ponavadi
obiskalo veliko število mladih in mednarodne aktivnosti.
Zato je bil obseg programa - število aktivnosti, obisk, poraba
sredstev manjši kot smo načrtovali. Naš način dela, kjer
smo fleksibilni ter odprti za ideje in soustvarjanje mladih, pa
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2. INDIVIDUALNO PSIHOSOCIALNO SVETOVANJE
ZA MLADE
Od ponedeljka do petka med 10.00 in 17.00 je bila mladim
na voljo mobilna psihosocialna svetovalka Mladih zmajev
ne telefonski številki, elektronskem naslovu, v klepetalnici

1.5 Ocena uspeha pri
doseganju zastavljenih ciljev
glede na pretekla obdobja

na Facebooku in v posebni sobi v digitalnem mladinskem
centru. V času epidemije je pomoč poiskalo 68 mladih.
Pomembna ugotovitev je bila, da se je s trajanjem obdobja
fizične izolacije povečala potreba po svetovanju.

3. DIGITALNI MLADINSKI CENTER MLADI ZMAJI
V dveh tednih od razglasitve epidemije smo vzpostavili
digitalni mladinski center Digi MC na prvenstveno igralni
platformi Discord. Mladinski center smo organizirali po
temah oziroma sobah - v katerih so koordinatorji in mobilna
psihosocialna svetovalka skrbeli za varen in ustvarjalen
prostor za mlade. Delo v digitalnem mladinskem centru
je potekalo v obliki odprtih (svetovanje, mladinski centri,
»gaming« ipd.) in zaprtih skupin namenjenih zaključenim
skupinam s skupnim interesom (mlade glasbene skupine,
ekipa za mjuzikel, radijska ekipa ipd.).

Realizacija programa v polletju 2020 ni popolnoma skladna
z letnim načrtom. Zaradi ukrepov Vlade RS in NIJZ
povezanih s preprečevanjem širjenja okužbe s korona
virusom smo prilagodili delovanje. V primerjavi s preteklimi
obdobji opažamo:

►► da dosegamo več mladih in med njimi več deklet,
►► da povečujemo delež fasilitacije aktivnosti s strani
mladih,

►► z razširitvijo in pestrostjo programa dosegamo večje
število mladih nad 15. letom starosti,

►► z okrepljeno in razširjeno mobilno ekipo dosegamo več
mladih na terenu izven mladinskih centrov,

►► okrepili smo sodelovanje z organizacijami, ki delujejo
pod okriljem MOLa,

►► prepoznavamo vrednost in vedno več pozornosti

1.4 Nastanek morebitnih
nedopustnih ali
nepričakovanih posledic

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic izvajanja program

namenjamo digitalnemu mladinskemu delu (stik z
mladimi preko socialnih omrežij in digitalne platforme
Discord),

►► okrepili smo prepoznavnost v mestu in prisotnost na
družbenih omrežjih,

►► več pozornosti namenimo skupinskim izobraževanjem,
znotraj javnega zavoda,

►► zaradi ukrepov povezanih s preprečevanjem širjenja
okužbe s korona virusom smo morali prilagoditi
odprtost dnevnih centrov (v prvem polletju za 28% od
načrtovanega) in dostopnost drugih programov.

ni bilo.

1.6 Ocena gospodarnosti
in učinkovitosti poslovanja
glede na opredeljene
standarde in merila

Podatki so predstavljeni v računovodskem delu poročila.
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1.7 Ocena delovanja sistema
notranjega finančnega
nadzora

Zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja kororona virusa
smo bili primorani odpovedati, prestaviti, prilagoditi ali na
novo vzpostaviti več aktivnosti našega programa. Cilji, ki
smo jih pri tem zasledovali so bili:

►► čim večja prisotnost in razpoložljivost vseh naših
programov za mlade;
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 uspešno opravili notranjo revizijo finančnih

►► mladim zagotavljati priložnosti za soustvarjanje
programa;

►► možnost za organizacije iz naslova javnega povabila,
da kljub ukrepom v prilagojeni obliki izvedejo svoje
programe;

►► ostati prepoznaven glas mladih v mestu in družbi.

nalog na področju osnovnih sredstev in inventure.
Naslednja notranja revizija je planirana v letu 2021
za področji: Uresničevanje Strategija MOL za mlade
2016-25 ter Varstvo pri delu in požarna varnost.

1.8 Pojasnila na področjih,
kjer zastavljeni cilji niso bili
doseženi
V januarju, februarju in prvi polovici marca smo izvedli vse
načrtovane aktivnosti. S 16.3. 2020 smo zaradi razglašene
epidemije korona virusa mladinske centre zaprli in prilagodili
svoje delovanje ukrepom in priporočilom Vlade RS in
NIJZ. Četrtni mladinski centri so bili zaprti od 16. 3. do
11. 5. 2020, ko smo ob sprostitvenih ukrepih poskrbeli za
prilagojeno odprtje, ki je trajalo do konca maja. V obdobju
epidemije (13.3. - 31.5.) beležimo 28% upad odprtosti
dnevnih centrov. S prvim junijem so se mladinski centri
odprli po urniku, ki je veljal pred epidemijo, na ulice so
se vrnili Ulični zmaji in mobilni mladinski center Ljuba in
Drago. Obdobje po epidemiji je minilo v duhu ponovnega
zaganjanja in vzpostavljanja zaupanja pri uporabnikih. Kljub
koncu epidemije v veljavi do nadaljnega ostajajo nekateri
ukrepi za zajezitev širjenja okužbe s korona virusom.
Razmeram smo se prilagodili ob upoštevanju vseh ukrepov
in priporočil Vlade RS in NIJZ. Kljub manjšemu obsegu
izvedenega programa ocenjujemo, da smo z izvedenimi
prilagoditvami, predvsem z izvedbo aktivnosti na digitalnih
platformah in odprtjem digitalnega mladinskega centra,
polletno poslovanje zaključili uspešno.
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2. Poslovno poročilo
posebni del
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2.1 Organi zavoda in vodstvo
Zavod vodita:

Člani Sveta zavoda so:

►► svet zavoda in

►► Monika Šterlek, predsednica (predstavnica

►► direktorica (Ksenja Perko).

ustanovitelja),

►► Vasko Simeunović (predstavnik zainteresirane javnosti)
►► Beno Pehani (predstavnik ustanovitelja),
►► Marjan Perger, (predstavnik ustanovitelja),
►► Marko Taljan, od 24. 6. 2020 Maja Majcen (predstavnikca zaposlenih).

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

Sile Mladih zmajev smo mladinski delavci in drugi sodelavci z raznolikimi strokovnimi znanji, ki svoje delo z mladimi
doživljamo kot poslanstvo. Z njimi delimo sebe, svoje znanje
in izkušnje, jih spodbujamo, podpiramo in gradimo svet, kjer
je ustvarjalnost vrhovna vrednota za boljše življenje vseh.

Ob koncu prvega polletja 2020 smo imeli v zavodu redno
zaposlenih 15 sodelavcev:

►► koordinatorka VII/1 za področje koordiniranja
programov in projektov;

►► višja svetovalka III za področje vodenja glavne pisarne;
►► pomočnik direktorice za splošne zadeve;
►► direktorica.

►► Kadrovske okrepitve v začetku leta 2020 so bile
potrebne zaradi izvedbe dodatnih projektov in zaradi
vzpostavitve mobilnega mladinskega centra Ljuba &
Drago, zaradi dviga kakovosti in zahtevnosti obstoječih

►► 7 specialistov za mladinsko delo, ki vodijo 4 četrtne
mladinske centre (1 delovno mesto bo ponovno
zasedeno z dnem, 3. 8. 2020);

►► področna svetovalka II za področje psihosicialnega
svetovanja;

►► vodja mladinskih programov za področje mladinskega
uličnega dela;

►► vodja mladinskih programov za področje mobilnega
mladinskega centra;

►► mladinski delavec I za področje uličnega dela;

projektov, predvsem pa zaradi dejstva, da se v skladu
z usmeritvami MOL izvajajo dodatni programi, ki so
nujno potrebni na področju mladinskega dela. Pri
zaposlitvi vodje mladinskih programov za področje
mobilnega mladinskega centra in mladinskega
delavca I za področje uličnega dela gre za pomembno
podporo izvajanju Strategije MOL za mlade 20162020, predvsem za pokrivanje t.i. sivih con, kjer ni
prostorov in programov za mlade. Poleg zaposlenih
pri programskem delovanju zavoda redno sodelujejo
zunanji sodelavci in študenti.
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2.3 Dejavnosti Mladih zmajev 2020

Za lažje obvladovanje in boljšo predstavitev področij

C. Podporne aktivnosti (komunikacija in promocija,

dela Mladih zmajev smo identificirali tri področja dela, ki

upravljanje centrov in širitev, izobraževanje,

obsegajo različne dejavnosti:

prostovoljstvo, psihosocialno svetovanje, financiranje

A. Delo z mladimi (dnevni centri, mladinske lokalne

iz drugih virov – razpisi, statistike in analize, javno

pobude, mednarodno sodelovanje, počitniški program,
mladinsko ulično delo, mladinsko digitalno delo)
B. Medorganizacijsko sodelovanje (dogodki in
projekti, članstvo v mrežah ter koordinacija Mreže
mladinskih centrov Ljubljana)

1 0 P o l l e t n o po roči l o 2 0 2 0

povabilo)

A. Delo z mladimi
A.1 Dnevni centri
Dnevni centri nudijo prostor za izvajanje svetovanja ter

koordinatorjem skozi celo leto omogoča izvedbo aktivnosti

podpore mladostnikom in posledično družinam. So prostor

glede na prepoznane potrebe in v centru. Projekt pripravi

za druženje ter izvajanje različnih delavnic in dogodkov.

koordinator na pobudo in ob sodelovanju mladih.

Mladim omogočajo kakovostno, aktivno, ustvarjalno in varno
preživljanje prostega časa, druženje ter podporno okolje za

Med vikendi izvajamo aktivnosti, ki med tednom ne najdejo

krepitev kompetenc za samostojno in aktivno življenje.

prostora (tehnične in računalniške delavnice, ples in druge
umetniške oblike izražanja, šport, podpora pri učenju...) Utrip

Osrednja dejavnost Mladih zmajev na področju dela z

in urnik delovanja četrtnih mladinskih centrov je meščanom

mladimi so dnevni centri v četrtnih mladinskih centrih, ki so

na voljo na spletni strani www.mladizmaji.si, na Facebook

odprti vsak delovnik popoldan: od 14. do 19. ure (Šiška,

strani www.facebook.com/mladizmaji/ ter v prostorih

Bežigrad); od 13. do 17. ure (Črnuče); od 13. do 18. ure

mladinskih centrov.

(Zalog). Dejavnost dnevnega centra nadgrajujemo z
aktivnostmi, ki so namenjene določenim ciljnim skupinam.

Poleg tega se v okviru dnevnih centrov odvijajo tudi

Na primer: vsak mladinski center je ob sobotah odprt na

druge aktivnosti, kot so na primer:

način, da se najbolj približa specifičnim potrebam mladih
v lokalnih skupnostih; mladinski center Bežigrad je bil del
polletja odprt vsak petek od 19. do 21. ure za mlade od 14.

Individualno spremljanje

leta dalje; mladinski center Črnuče med vikendi nudi prostor

Kombinacija učne pomoči in psihosocialne podpore mladim,

mladim ustvarjalcem na področju kulture, glasbenikom

ki obiskujejo Četrtni mladinski center Bežigrad, da se

in glasbenim producentom. Delovni čas dnevnih centrov

lažje soočajo s težavami, ki jih imajo s starši, prijatelji, v

je določen glede na potrebe uporabnikov oziroma rednih

šoli, na spletu ali kje drugje. Povezujemo prostovoljce in

dnevnih obiskovalcev. V počitniškem času prilagajamo

mladostnike, ki potrebujejo podporo pri soočanju z izzivi

odprtost dnevnih centrov glede na izražene potrebe mladih.

v šoli in vsakdanjem življenju V mladinskem centru imajo
možnost, da s pomočjo prostovoljca ob delu za šolo krepijo

Izven časa odprtosti dnevnih centrov so prostori mladinskih

socialne vezi in se o svojih težavah pogovorijo ter spoznajo

centrov na voljo za izvajanje otroških, mladinskih in

načine, kako se z njimi spopasti tudi, ko so sami in imajo

družinskih aktivnosti v javnem interesu. Izvajalcem in

občutek, da se jim podira cel svet.

obiskovalcem aktivnosti so na voljo prostori različnih velikosti
in namembnosti. Odprti smo za nove ideje in sodelovanja
z drugimi organizacijami, s katerimi bogatimo naš redni

14+ je zakon

program in življenje mesta. Izvajalce na letni ravni izberemo

Pozno popoldansko in večerno druženje namenjeno mladim

preko javnega povabila.

starim 14 let ali več. Takrat lahko poklepetajo, se podružijo s
svojimi vrstniki ali starejšimi od sebe, pozabijo na vsakdanje

Mlade spodbujamo k samoorganiziranim dejavnostim.

skrbi in sitne starše. Petkove večere preživijo sproščeno, v

Svoje ideje za projekte in aktivnosti lahko realizirajo v okviru

dobri družbi in v prostoru, kjer lahko uresničujejo svoje ideje,

različnih spodbud, s katerimi jim zagotavljamo mentorstvo,

prirejajo dogodke in izvajajo projekte, namesto, da posedajo

prostor in sredstva za uresničitev idej. V okviru obiskovanja

v gostinskih lokalih ali so prepuščeni ulici.

mladinskega centra lahko za oblikovanje programa pri
koordinatorju prijavijo mladinsko pobudo, tisti bolj izkušeni
in ambiciozni pa lahko svoje projekte izvedejo s podporo
Mestnega inkubatorja. Poleg mladinskih pobud in Mestnega
inkubatorja imamo tudi inštrument t.i. Ad hoc projekti, ki
11

A.2 Dogodki

Z mladimi, ki obiskujejo dnevne centre smo soustvarjali

Škaf, Gama, Duo Marmoris, Žena in Janči, MC Nomad in

različne dogodke, s katerimi smo bogatili dogajanje v

Zlatko. Na tokratni poletni Plati smo skupaj gostili približno

lokalnih skupnostih. Dogodki so namenjeni vključevanju

400 obiskovalcev, med katerimi so prevladovali mladi.

mladih v pripravo in izvedbo projektov, promociji aktivnosti
Mladih zmajev ter oživljanju sosesk. Večina dogodkov

Teden Čamcevanja

poteka ob koncu tedna.

V mladinskem centru Zalog smo tretje leto zapored
organizirali dogodek Čamcevanje in praznovanje tretje
obletnice otvoritve novih prostorov. Letos smo imeli namen

Plata 2020 - z nogometom proti diskriminaciji

praznovati ves teden, a je bila prej razglašena epidemija. V

Na športnem igrišču pri Osnovni šoli Zalog v Ljubljani je v

prvih dneh dogajanja smo izvedli tekmovanje Fotografski žur,

nedeljo, 28. 6. potekala jubilejna 25. družabno-rekreativna

na katerega se je prijavilo pet parov mladih fotografov. Skupaj

prireditev Plata 2020. Gre za tradicionalni dogodek, ki

z mladimi smo izbrali besede, ki najbolje opisujejo mladinski

ga že več kot desetletje prirejajo Mladi zmaji Zalog. V

center Zalog in jih predstavili v fotografiji. V sobi za fitnes

nogometnem turnirju, do vključno 14 let je zmagala ekipa

smo postavili fotografsko temnico in fotografije razvili sami.

Zalog 1129, v kategoriji starejših od 15 let je zmagala

Zmagovalce tekmovanja smo zaradi epidemije razglasili na

ekipa Čamac Zalog. Ob športnih bojih so potekale

Instagramu. Skupaj z mladimi so nastale fotografije kasneje

številne spremljevalne aktivnosti za otroke, mlade in

razstavili v centru.

družine: žongliranje Jakoba Berganta, izdelava izdelkov
iz recikliranega materiala Društva GUMB, izdelava kitk
in poslikava s kano z Danijelo Mijatovič, grafitiranje s
Fedjo Šičarovom in DJ delavnice z DJ Deejay Woo D, DJ
Ramzes in DJ Madam-tu-so. Na prizorišču nas je ves čas
obdajala ljubezen Ljube <3 Draga, mobilnega mladinskega
centra. Večerni del dogodka je popestril koncert Prave
zveze z glasbeniki in glasbenimi skupinami Amos Vamos,

Sezonske izmenjevalnice

1 2 P o l l e t n o po roči l o 2 0 2 0

1
Ker je ena od temeljnih vrednot Mladih zmajev tudi
odgovornost do sebe, drugih in okolja, v Bežigradu
organiziramo tradicionalne izmenjevalnice sezonskih oblačil
iz druge roke, pri čemer pri mladih spodbujamo trajnostno
naravnanost, ustvarjalnost, nepotrošniško naravnan
življenjski slog, starim oblačilom in modnim dodatkom
pa ponudimo novo priložnost in jih pospremimo v roke
novih lastnikov. V letu 2020 smo načrtovali spomladansko
izmenjevalnico s spremljevalnim programom, ki pa smo jo
zaradi ukrepov z namenom preprečevanja širjenja korona
virusa odpovedali. V skladu s priporočili bomo prilogodili
izvedbo prihodnjih izmenjevalnic.
Dan odprtih vrat: Hej, poletje!
Mladi zmaji Bežigrad smo ob zaključku šolskega leta odprli
svoja vrata lokalni skupnosti, našim mladim obiskovalcem
in ostalim prebivalcem MOL. Ponudili smo raznolike poletne
aktivnosti: športne igre, predstavo mladih, ki sodelujejo na
delavnicah improvizacijskega gledališča, piknik, delavnico
izdelovanja nakita, delavnico sitotiska in delavnice
žongliranja. V pripravo in izvedbo dogodka so bili vključeni
tudi naši mladi obiskovalci in prostovoljci.
Karierni mesec pri Mladih zmajih
V februarju smo pri Mladih zmajih Bežigrad organizirali
aktivnosti, povezane z odločanjem mladih glede kariere,
nadaljnje izobraževalne poti, vstopanja na trg dela in
prepoznavanja lastnih kompetenc. Štiri tedne smo tematsko
razdelili na mednarodni, mladinski, raznoliki in podjetni
teden. Pri tem smo se trudili, da bi bilo čim več izvajalcev
posameznih aktivnosti mladih, povezali pa smo se tudi z
drugimi mladinskimi organizacijami, s katerimi tudi drugače

2

že sodelujemo in tako skupaj obogatili program.
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A.3 Mladinske pobude
Z različnimi pristopi za uresničevanje načela participatornosti, Mladi zmaji mladim zagotavljamo mentorstvo,
prostor in druga sredstva za uresničitev idej, ki izboljšujejo kakovost življenja v Ljubljani.

A.3.1 MESTNI INKUBATOR

Z instrumentom za sofinanciranje mladinskih lokalnih
pobud - Mestni inkubator in v sodelovanju z izobraževalno
mladinsko organizacijo TiPovej! izvajamo program »Kaj
je dobro in je lahko še boljše?«. Z njim aktivnim mladim
od 18. do 29. leta v Ljubljani pomagamo ideje spreminjati
v projekte. Namenjen je mladim, ki potrebujejo znanje,
mentorsko in finančno podporo,ter prostor, da udejanjijo
svoje ideje. Program sestavljajo delavnice, mentorstvo in
finančna podpora.

1. Manca Vertačnik z ekipo: zMačkane /
osveščevalno-aktivistična akcija
Projekt prispeva k aktivaciji za dobrobit živali ter tako v
družbi prispeva k miru, solidarnosti in sožitju med ljudmi
in živalmi. ZMačkane so uspešno izvedle dve akciji :
“Namesto rakete, kupi brikete!” in “#5izziv – SMS donacije
5EUR za društva za zavetišča”. Prvi akciji se je pridružila
tudi podžupanja Šentilja Lidija Šarić. Druga akcija je
bila osredotočena na zbiranje prostovoljnih prispevkov
za društvo “AniMa – Animals Matter”, ki se ji je pridružil

Udeležba v programu mladim prinaša: pot do življenjske
in profesionalne izkušnje, pot do dela ali službe, pot do
prispevanja k boljši kakovosti življenja v mestu. Mestni
inkubator povezuje raznovrstne organizacije, ki izpolnjujejo
vlogo inkubatorja za mlade in njihove projekte.
V prvi polovici leta je potekalo 12 projektov. V nadaljevanju

tudi Center za sluh in govor Maribor. Izvedene so bile
delavnice, kjer so izdelali dve leseni hiški iz recikliranega
lesa in predelali odpadne avtomobilske gume v ležišča.
Posnele so različne videje in intervju z društvom “Hrtji svet”.
Projekt povzameta dva citata Mahatme Gandhija: “Bodi
sprememba, ki jo želiš videti v svetu.“ in “Družbo lahko
sodiš po načinu, kako ravna s svojimi živalmi.”

predstavljamo idejalistke in idejaliste, ki so zaključili
izobraževalne delavnice preobrazbe svojih idej v projekte,
uspešno pridobili finančno in mentorsko podporo za svoje
projekte, ter že začeli z izvajanjem projektov. Zaključili jih
bodo do konca septembra. V času fizične distance, smo
nekatere projekte izvedli online.

3
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2. Jakob Puh z ekipo: MOJ DolgČAS / sklop
raziskovalnih delavnic o duševnem zdravju in
psihološkem delovanju posameznika

4. Zeta Toman Drinovec: Kaj pa ti pustiš za
sabo? Ogljični odtis / sklop delavnic s
predavanji in pogovori

MOJdolgČAS so delavnice z različnimi tematikami kot

Zeta organizira sklop brezplačnih delavnic, na katerih,

je: Kaj mi pomeni duševno zdravje?, na katerih so z

kako z majhnimi koraki naredimo velike spremembe.

mladimi izdelovali beležke s platnicami iz kolaža; V sklopu

Najpomembnejši del priprav je bilo oblikovanje idej o

Kariernega meseca so pripravili delavnico, na kateri

vsebinski izvedbi delavnic in iskanje strokovnjakov, ki bi

so mladi odkrivali prednosti in moči ter kako najti zase

delili svoje znanje. Glede na to, da je to njen prvi projekt, se

najboljšo zaposlitev. Pripravili so Tržnico nevsakdanjih

na vsakem koraku uči projektnega dela, kar ji je dalo bolj

poklicev, na kateri so mladi mladim pripovedovali o svoji

realno sliko o koordinaciji tovrstnih aktivnosti. Želi si, da bi

poklicni poti (analitik v podjetju, profesionalni igralec

bila uspešnejša pri promociji dogodkov, saj bi rada privabila

videoiger, modni oblikovalec, fotograf, pridelovalec

tudi tiste, ki so brezbrižni do podnebne krize. »Js sm Zeta in

zelenjave). “Drevo ostane za jutri, za drugo leto in

js nism vedla, kje najt informacije, zato hočm, da je to zate

desetletje, za veliko let in morda za celo stoletje.”

laži.«

3. Amar Toplić: Bobova skupnost / praktična
izkušnja projektnega dela
Mnenja in ideje mladih so zbirali skozi neformalne pogovore
v dveh mladinskih centrih Zavoda Bob in parku Navje, kjer

5. Živa Leben: Mladi mladim – osmisli svoje
življenje / sklopi delavnic za aktivno
ustvarjanje svojega življenja

sedaj zavod izvaja večino aktivnosti. Odločili so se, da

Živina prva delavnica je potekala 7. marca, kasneje so

ne bodo prenavljali notranjih prostorov, ampak raje uredili

morali zaradi epidemije projekt začasno ustaviti. Mladi

okolico mladinskega centra MC Bob. V okviru festivala

mladim so tako ponovno zagnali 11. aprila. Danes

Nextival, 26. 6. 2020, so prenovili stopnišče in klopi na

projekt živi in deluje v online obliki. Skozi celoten proces

dvorišču ter izdelali vrtno pohištvo. V prvotnem projektnem

realizacije ideje je Živa lahko preverila svoje sposobnosti za

načrtu je bilo zamišljeno, da bodo aktivnosti prenovitve

organizacijo, komunikacijo in sodelovanje. Izkušnja pa ji je

vsebovale tudi partnerstvo s podjetji, v obliki korporativnega

prinesla zavedanje o pomenu velikega ZAKAJ-ja v življenju

prostovoljstva. Podjetja, s katerim so imeli dogovorjeno

vsakega posameznika. Pomena delovanja, katerega

sodelovanje, so po razglasitvi epidemije, sodelovanje

notranji vzgib je SMISEL. Resnično verjame, da smisel biva

odpovedala.

v vsakem izmed nas, uresničujemo pa ga skozi naše vizije

“Projekt smo tako izvedli malo drugače, še vedno pa smo

in ideje. »Človeško srce je nemirno, dokler ne najde in ne

prenovili pohištvo in okolico ter naredili nov prostor za

izpolni smisla in cilja v življenju«(Avguštin) in »Smisel že je

mlade.”

v vsakemu izmed nas, le pustiti mu moramo, da zaživi.«
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6. Dominik Behlič: Null soba / so-delovna akcija
Dominikov projekt se je pričel s čiščenjem zadnje sobe
v mladinskem centru. Prah, pajčevine ter neuporabni
rekviziti in pohištvo so morali stran. Dominik se je v procesu
preurejanja sobe naučil praktičnih veščin kot so brušenje
in lakiranje ter pridobil kompetence projektnega vodenja.
Mladinski center Črnuče je bogatejši za prostor za projektno
delo in sproščeno druženje.
Njegova misel ob zaključku projekta: “Potekalo je lažje in
hitreje, kot sem mislil da bo.”

7. Andreja Antolin z ekipo: P(R)OTEZA /
kampanja za destigmatizacijo starostnikov
Glavni del projekta PROTEZA (delavnice in fotografiranje)
so članice projektne skupine uspele izvesti pred začetkom
omejevanja stikov, kar jim je omogočilo, da projekt izvedejo
po načrtu. Edina prilagoditev je bila fotografska razstava,
ki je sicer bila planirana v DSO Bežigrad in na Pedagoški
fakulteti, izvedena pa v digitalni obliki. Izvajanje projekta jim
je dalo dodaten vpogled na (ne)sprejemanje starostnikov
v družbo; veliko jih je izpostavilo, da se pogosto počutijo
neslišane in da je osamljenost v starosti pogost pojav.

5

Ob tem so razmišljale tudi o lastnih odnosih, ki jih imajo s
starimi starši in o tem, kako bi lahko ideje projekta prenesle
v svoja življenja. Ugotovile so, da imamo različne generacije
veliko več skupnega kot se zdi.
Misel, ki dobro povzema njihovo izkušnjo, je z njimi delila
ena izmed udeleženk delavnic: »Imejte svoje mnenje,
uživajte v mladosti, a vseeno prisluhnite starejšim in iz tega
potegnite za sebe najboljše«.

8. Taja Regent Veras: Hype up Slovenia /
vpeljava nove Krump subkulture
Taja je uvedla redne petkove treninge Krumpa. Dvorana je
vsak teden polna, saj je v skupini trenutno 12 ljudi, ki redno
obiskujejo in približno 5, ki se pridružijo občasno. Taja je
organizirala tudi trening z učiteljem iz Hrvaške, kjer je bilo
23 udeležencev . V februarju so jo povabili, da je učila in
nato predavala o Krumpu na projektu Next Generation
Workshops. Vse skupaj ji je zelo velik izziv, saj je zanjo
prvič, da vodi tako stvar sama, ampak se je zato veliko
naučila. Pri organizaciji, kontaktiranju ljudi in na splošno
sodelovanju z drugimi ter vsemi financami ji pomaga
mentor, ki jo je naučil, kako delovati profesionalno.
“Na porazih se učimo zmagovati!” je trenutno citat, ki
bi dobro opisal njeno situacijo, saj je premagala tudi
1 6 P o l l e t n o po roči l o 2 0 2 0
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to, da moramo ostati doma in s tem dobila super idejo
za nadaljevanje projekta preko spleta in tako resnično
zmagala.
9. Ema Otavnik: Agrodivizija / skupnostna njiva
Projekt Agrodivizija se je začel s tedenskimi sestanki in
organiziranjem ekipe. V januarju so oblikovali setveni načrt
in plan dela, ki sta bila strateška dokumenta projekta.
Februarja so analizirali prst na Kmetijskem Inštitutu
Slovenije in jo po priporočilih pripravili za sezono. Delujejo
po principih permakuturnega kmetovanja, kjer se zemlje
načeloma ne prekopava. Posejali so prve vrtnine, ustvarili
so Asano - spletno organizacijsko orodje preko katerega
so spremljali svoje delo. Marca so izdelali vrtne loke, da
so bile rastline na toplem, oblikovali zeliščni vrt in izdelali
kompostnik. V maju so zaradi epidemije in miselnega
preskoka pri ljudeh glede pomena samooskrbe pridobili
veliko novih članov, tako so uspeli zgraditi še vrtno lopo.

7

Rast zelenjave je že v polnem pogonu, pripravljajo pa se
tudi na jesen.“Projekt so sicer uspešno zaključili, njive pa
ne bomo kar tako zapustili, saj smo posadili vrtnine, ki nas
bodo razveseljevale jeseni in še v zimske dni.”

10. Jan Zupančič: Generacija bežanja / izdaja
glasbenega albuma
V januarju sta Jan in Neža začela s snemanjem njunega
prvega albuma, ki bo ugledal luč avgusta. Med snemanjem
in v mesecih, ko je bilo to mogoče sta imela tudi nekaj
nastopov, med drugim na dogodku 25. Plata in predstavitev
albuma v Gali Hali na Metelkovi.
“Plata pride ven avgusta! Be ready!”

11. Nina Jelovšek: Samo malo depresivna /
pesniška zbirka z uglasbeno pesmijo in
videospotom
Ninin projekt obsega pesniško zbirko, pesem z glasbeno
podlago in videospot. Zaenkrat se še uči – uči se vztrajanja,
spoprijemanja z dvomi, kaotičnega razmišljanja in iskanja
stranskih poti do cilja. Večkrat se je namenila kar obupati,
če je ne bi Tara iz Društva CPM, organizacije, ki stoji za
njenim projektom, spodbujala naj koraka naprej. Zbirka
je že dokončno napisana in lektorirana. Kasneje bo
opremljena z ilustracijami in grafiko, potem pa bo poslana
na uredništvo založbe, kjer bo izdana. Ob izdaji zbirke bo
literarni večer, kjer bosta Jan&Neža iz Generacije bežanja,
ki prav tako sodelujeta v Mestnem inkubatorju, predstavila

8
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še svoje pesmi.
“Pot do sanj ima kup potočkov, skal, lukenj in globin, ovir.
Je kot pustolovščina v Gospodarju prstanov, ampak s pravo
ekipo, ki ti prinese nasmeh na obraz in te spodbuja, lahko
prispeš na cilj.”

12. Jakob Bergant: Reciklirano žongliranje /
cirkuška predstava
Jakob se je kot šolar prvič srečal s podnebnimi
spremembami preko filma “Neprijetna resnica”. Potem je za
nekaj let na vse skupaj pozabil. Vse dokler se ni zavedel,
da s prehodom na veganstvo prispeva k zmanjšanju
onesnaženosti. Kot veganski žongler se je Jakob lansko
leto predstavil v hrvaški oddaji “Supertalent” (posnetek
avdicije ima na Youtubu preko 212.000 ogledov). Pri svojem
umetniškem ustvarjanju si prizadeva za koncepta “ponovne
uporabe” in recikliranja. Ustvaril je predstavo “Kosovc” in
posnel “Reciklirano žongliranje/Junkyard juggling”(na voljo

9

na njegovem Youtube kanalu). Svoje predstave je izvedel v
mladinskih centrih, na mobilnem mladinskem centru Ljuba &
Drago in na 25. Plati v Zalogu.
Kot pravi staroindijski spis Bhagavad-gita (3.21): “Karkoli
stori velik človek, navadni ljudje posnemajo. Zgledu, ki ga
da s svojim delovanjem sledi ves svet.”
V programu 2019/2020 smo sodelovali z organizacijami,
ki so posameznim projektom v fazi izvedbe ponudila
administrativno in vsebinsko podporo: Združenje mladih,
staršev in otrok Sezam, Mladinska postaja Moste – MPM,
Društvo Center za pomoč mladim CPM, NDP TOZD, Zavod
Bob, Etnika – Zavod za varstvo kulturne dediščine, Nejc
Osovnikar, s.p., Gledališče Ane Monro, ZPM Ljubljana
Moste-Polje. Izvedbeno podporo mladim udeležencem
omogočamo tudi Mladi zmaji in TiPovej!, ki partnersko
izvajamo izobraževalni proces ter finančno in mentorsko
podporo v programu Kaj je dobro in je lahko še boljše?.

Vitezi in vitezinje, foto: Ela Zajšek
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A.3.2 Mladinske pobude v mladinskih
centrih
Celoletni inštrument, ki mladim omogoča izvedbo aktivnosti

2. Pižama party II

glede na potrebe in interese. Podpiramo projekte in ideje,

Mladinska pobuda za prvo pižama zabavo je nastala

ki jih predlagajo obiskovalci mladinskih centrov. Mladi

že lansko leto, zaradi navdušenja nad prvo verzijo so

lahko organizirajo druženje, izlet, preureditev prostora

punce projekt ponovile. Na Pižama party-ju so punce

ali delavnico. Mladi zmaji poskrbimo za mentorstvo

imele karaoke, se igrale družabno igro Activity, si naredile

koordinatorja, prostor, potrebno opremo in finančno

make up in se pogovarjale o tematikah, ki so jih zanimale.

podporo.

Dogodek smo izpeljali zaradi druženja in novega spoznanja
oz. širjenje kroga prijateljev. Dogodka so se udeležile punce

V prvi polovici leta je bilo v okviru četrtnih mladinskih

iz vseh mladinskih centrov. Projekt pripomore, da si punce

centrov izvedenih 6 mladinskih pobud:

med seboj delijo nasvete in se v ožjem zaupnem krogu
pogovarjajo o problemih, ki pestijo najstnice.

1. Insekti - Valentinov punk-rock koncert

3. Najlepše pesmi

Mladoletni bobnar skupine Insekti je organiziral koncert

Dve pobudnici, študentki ALUO sta zbrali številno

svoje skupine Insekti. Obisk je presegel pričakovanja (30

medgeneracijsko ekipo navdušencev nad glasbo skupine

obiskovalcev), prav tako pa je bilo navdušenje poslušalcev

Hazard. Napisali sta vezni tekst in vanj vkomponirali

oz. gledalcev precejšne. Skupina je na koncertu dobila

največje uspešnice skupine Hazard in zagnali pobudo za

povabilo skupine No Offence za skupen koncert v lokalu

produkcijo muzikala. Prvotno začrtana junijska premiera

Prulček. Pobudnik se je izkazal za zelo samokritičnega,

se je zaradi epidemije zamaknila na jesen. Vaje potekajo

resno je pristopil k vključitvi v projekt Glasbenega

v prostorih Mladih zmajev Črnuče, na koncu poletja pa se

inkubatorja in za konec poletja 2020 načrtuje veliki rock

bomo premaknili v dvorano kulturnega doma Črnuče.

piknik slovenskih glasbenikov.
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4. Digitalni mladinski projekt ob svetovnem
dnevu Zemlje
Na pobudo mlade prostovoljke smo ob svetovnem dnevu
Zemlje v času epidemije izvedli online akcijo, s katero
smo želeli pri mladih spodbuditi kreativno razmišljanje
o podnebnih spremembah, varstvu okolja in odnosu
do našega planeta. Ljudi smo pozivali, da se pridružijo
dogodku Praznujmo dan Zemlje tako, da napišejo, narišejo,
fotkajo, zapojejo Vse najboljše Zemlja, zaigrajo skeč,
zaplešejo Tik Tok ples, si naredijo make up z motivi narave,
umetniški izdelek, kratek film, izrazijo svoje mnenje glede
onesnaževanja, željo po izboljšanju sveta - gredo v gozd,
pospravijo smeti in se fotografirajo s #CleaningChallenge
napisom, objavijo smešne meme ali karkoli kreativnega
jim pade na pamet. Izdelke so lahko poslali tudi na naslov
cmcbezigrad@mladizmaji.si, mi pa smo objave združili v
kratek filmček.

5. Obisk zavetišča za zapuščene živali
Gmajnice
Konec junija smo na pobudo redne obiskovalke Mladih
zmajev Šiška, skupaj z zMačkanimi obiskali prenovljeno
zavetišče za zapuščene živali Gmajnice. Predhodno smo

12

v centru zbrali darila in izvedli delavnico Kitke prijateljstva
in sočutja, na kateri smo izdelali igrače za živali. Mestni
avtobus nas je popeljal do zavetišča, kjer smo podrobneje
spoznali delovanje in izzive samega zavetišča, si ogledali
prenovljene prostore in spoznali živali, ki domujejo tam.

6. Križanka
Mlada večmedijska umetnica je konec junija predstavila
prvi del svoje mladinske pobude. Načrtovanje vsebinske
in tehnične izvedbe je mladostnica izvedla sama. Gre za
večmedijski performance z avtorsko poezijo, predhodno
posnetimi zvoki in specifično oblikovano lučjo. Gre za
sodobno umetnost za zahtevne obiskovalce. Pobuda se
bo nadaljevala v smislu mentorskega procesa, kjer bo
koordinatorka v osebnem stiku usmerjala mlado osebo proti
bolj zahtevnim ciljem.

13
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A.3.3 Ad hoc projekti

Celoletni inštrument, ki koordinatorjem omogoča izvedbo

Kreativno reciklažne delavnice

aktivnosti glede na potrebe mladih v centru. Koordinator

Ideja projekta je sklop kreativno-reciklažnih, tematsko

glede na prepoznane potrebe ali na pobudo mlade osebe

obarvanih delavnic. Te so usmerjene v kombinacijo ponovne

ali skupine pripravi projektni načrt za delavnico ali dogodek.

uporabe in v izdelavo uporabnih malih predmetov iz stvari,

Koordinator je mentor mladi/m osebi/am skozi proces

ki jih imamo v mladinskem centru ali pa zahtevajo minimalni

uresničitve projekta – od ideje do izvedbe in evalvacije.

nakup. Delavnice še vedno potekajo, saj je na nekatere

Mladi zmaji poleg mentorstva koordinatorja projekt

bil dober odziv (npr. barvanje lončkov za zelišča, sajenje

podpremo prostorsko in finančno.

zelišč, šivanje večnamenskih, pralnih zaščitnih mask ali

Chatroom//kasneje DigiMC Mladi zmaji
Projekt je zrasel kot odziv na razglašeno pandemijo in

drugih preprostih izdelkov iz blaga, osnove kvačkanja,
enostavni izdelki: zapestnice, trak za lase, etui za telefon,
denarnica…).

posledično zaprtje fizičnih mladinskih centrov. Preko enotne
platforme (Discord) smo želeli mladim ponuditi priložnost
za ohranjanje stika s koordinatorji in med seboj, igranje
spletnh družabnih iger, ponuditi psihosocialno podporo in
druge zabavne vsebine. Prav tako smo nekaj delavnic
izbranih preko javnega povabila prenesli v virtualni svet in
tako omogočili nadgradnjo veščin mladim od doma (plesne,
lutkovne delavnice, delavnice kreativnega pisanja..).
Kuhamo z ognjem
Študentki socialnega dela sta v okviru opravljanja prakse
opazili, da se premalo posvečata prehrani in raje odideta
v restavracijo, kot da si skuhata doma. S projektom želita
spodbuditi najstnike, študente in starše h kuhanju doma in
k bolj zdravemu prehranjevanju, ki je hkrati tudi cenejše.
Za ta namen sta odprli Instagram profil. Tam sta objavljali
posnetke, slike in recepte, vzporedno pa sta vodili delavnice
fizično v mladinskem centru Mladi zmaji Bežigrad ter jih
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prenašali preko DigiMC, da so se lahko priključili v živo tudi
mladi od doma.
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A.3.4 Basement

A.3.5 Fitnes soba

Neformalna akademija Basement je okolje za razvoj

Zaloška fitnes soba mladim 15+ ponuja možnost krepitve

glasbene, gledališke in plesne dejavnosti. Nudi okolje

telesa in duha na zdrav način. Ob gibanju, telovadbi

z izvrstnimi tehničnimi pogoji, usposobljenim kadrom in

in dvigovanju uteži mladi lahko pozabijo na vsakdanje

mentorsko podporo. Mladi vstopajo v program s svojimi

skrbi in z njimi povezan stres. Fitnes soba je namenjena

idejami in se skozi proces učijo dela s tehnično opremo,

obiskovalcem mladinskega centra ter drugim mladim

izpeljave kreativnih idej in končne produkcije. Pomemben

za neprofesionalno vadbo. Program je namenjen

del je tudi učenje poštenega kulturnega managementa

spodbujanju zdravega življenjskega sloga, krepitvi pozitivne

in promocije. Basement je prostor za vadbo glasbenih

samopodobe, predstavitvi alternativnih načinov preživljanja

skupin, koncerte, okrogle mize, delavnice, nastope

prostega časa in opolnomočenju mladih za izvajanje

gledaliških ali plesnih skupin in produkcijo avdio izdelkov.

treningov. O terminih uporabe se dogovarjamo sproti,

Prav tako je učna baza za mnoge neformalne tehnične

starejše mladostnike pa z vključitvijo v program (predaja

poklice s področja kulture (tonski tehnik, producent, lučkar,

ključev in odgovornosti za prostor, opolnomočenje za

multimedijec, …). Basement poleg uporabe sodobnih

organizirano vadbo treningov idr.) spodbujamo k samostojni

spletnih omrežij vodi tudi lastni internetni radio, ki bo postal

uporabi prostora.

osrednji medij Javnega zavoda Mladi zmaji in obveščevalec
za dejavnosti Mreže MC Ljubljana. Skozi delo na radijskem

BOKS Olimpijska šola

mediju mladi spoznavajo poklice in pridobivajo izkušnje in

V šoli olimpijskega boksa so se mladi ukvarjali z olimpijsko

kompetence za delo na večjem mediju. Projekt Basement

disciplino boks. Vodil jih je Alen Zukić (AIBA 1 star coach).

temelji na pravilih skupnosti: spoštovanju, zaupanju in

Namen šole je bil mladim med 13. in 29. let omogočiti lažjo

dogovorih.

dostopnost ukvarjanja s športom, ki jim je zaradi njihove
finančne situacije otežena. Vadbe so poleg intezivnih

Po karanteni je prišlo v ekipi Basement do korenitih

fizičnih vaj izboljševale psihofizično stanje mladostnikov.

kadrovskih menjav v skupini prostovoljcev, saj so starejši

Olimpijska šola se je v mesecu marcu zaključila.

začeli iskati svoje možnosti na trgu dela, v program pa smo
pritegnili novo ekipo petih mladih začetnikov na področju

Vadba z Mefailom

tonske tehnike, ozvočevanja in odrskih luči. Mlada ekipa

Pri Mladih zmajih Zalog smo leta 2019 pričeli z vadbo z

je že uspešno izvedla dva dogodka: Praznik glasbe 21. 6.

najstnikom Mefailom. V ponedeljek in petek je Mefail po

2020 in ozvočenje koncerta Prave zveze na 25. Plati, 28. 6.

šoli organiziral eno do dve urno vadbo za svoje vrstnike in

2020.

mlajše. Mefailova vadba je redko vključevala uporabo uteži,
rajši kot to je izvajal funkcionalno vadbo, kjer je bila ključna
uporaba lastne teže.
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A.4 Mednarodno sodelovanje
V zavodu veliko pozornost namenimo sodelovanju na

BITE of Art - Naj te ugrizne umetnost. Podpora

lokalni, regionalni in mednarodni ravni. Zavedamo se

kandidaturi za EPK 2025

pomena mednarodnega udejstvovanja, sploh pri mladih z

Predstavitev novega poslovnega modela za vzgojo

manj priložnostmi. Udeležba mladih v tovrstnih programih

mladega občinstva evropskim izvajalcem kulturnih

prispeva k pridobivanju in krepitvi veščin, ki pripomorejo

dejavnosti sodobne umetnosti. V okviru projekta “ Naj

k njihovi boljši socialni in ekonomski integraciji v družbo.

te ugrizne umetnost.” razvijamo tehnološke rešitve za

Izmenjav se lotevamo celostno, pri čemer dajemo poseben

privabljanje nove, mlade publike na dogodke sodobne

poudarek vključevanju mladih v vse faze projekta –

umetnosti. Le ta predstavlja skupno vizijo kulturnih in

priprava, udeležba, evalvacija. Le tako lahko mladi dobijo

umetniških organizacij, ki prihajajo iz Španije, Slovenije in

celostno izkušnjo mednarodnega sodelovanja in s tem

Srbije. V projektu združujemo sodobno tržno, poslovno in

dimenzijo medkulturnega učenja. Gostovanje prostovoljke

komunikacijsko strokovno znanje z inovativnimi umetniškimi

preko programa Evropska solidarnostna enota smo zaključili

dogodki ter ustvarjamo paket, katerega bistven namen

v rednem terminu marca, gostovanje novega smo zamaknili

je na novo definirati pristop sodobne umetnosti do trga

v začetek leta 2021.

in je namenjen mladim kot novemu občinstvu sodobne

V letu 2020 nameravamo gostiti študente Erasmus+ prakse

umetnosti. Z njim bomo prispevali k zagotavljanju finančne

v vseh četrtnih mladinskih centrih in kot podporo terenski

stabilnosti izvajalcev kulturnih in umetniških dejavnosti. V

ekipi. Do sedaj smo gostili 2 študenta in 1 študentko

današnji hitro spreminjajoči se družbi, ki jo oblikujejo hiter

socialnega dela iz Nemčije. V okviru mednarodnega

razvoj tehnologije, nove ideje, spremembe v komunikaciji

sodelovanja se ne omejujemo samo na program

in navadah ljudi, se različne panoge soočajo s ključnim

Erasmus +. Priložnosti iščemo tudi v okviru drugih

izzivom – ali zavrniti prilagajanje novim razmeram okolja

programov (Evropski socialni sklad, Ustvarjalna Evropa,

ali jih sprejeti in izkoristiti za lasten napredek. To danes

Norveški mehanizem,...). Postavili smo kriterije za

velja tako za organizacije kot za kulturo in umetnost, ki sta

sodelovanje v mednarodnih projektih, ki nam omogočajo

obkroženi s spreminjajočimi pogoji delovanja in postajata

lažje odločanje v katera partnerstva vstopamo. V pripravi je

vedno bolj oddaljeni od navadnih državljanov, predvsem

celostna strategija mednarodnega udejstvovanja Javnega

mladih.

zavoda Mladi zmaji.
Izziv je na dveh ravneh:
1. način komunikacije med kulturnimi subjekti in mladimi ter
Mednarodne mladinske pobude in druge
mednarodne aktivnosti Mladih zmajev, tako

2. inovacija v smislu ponujene vsebine.

pošiljajoče kot tudi gostiteljske

V projektu sodelujeta dve slovenski organizaciji. Javni

Mednarodno mladinsko delo omogoča mladim med 13. in
29. letom možnost (prve) izkušnje bivanja v mednarodnem
okolju, v katerem spoznajo nove prijatelje, zraven pa
pridobijo kompetence, ki jih lahko zabeležijo v Youthpass in
predstavijo izkušnjo tudi drugim. V letu 2020 načrtujemo v
prvi vrsti vstopanje v partnerstva, ki bodo omogočila mladim
pridobivanje tovrstnih izkušenj in razvoj kompetenc. Tako
smo vstopili tudi v partnerstvo za mladinsko izmenjavo, ki
so jo prijavili kolegi iz Nizozemske. Prijava je nastala kot
sodelovanje mladih iz Ljubljane, ki so ob mentorstvu Mladih
zmajev oktobra lani izpeljali mladinsko izmenjavo Young
adults. Letos bo skupina petih mladih iz Nizozemske, ki
smo jih gostili v letu 2019, izvedla izmenjavo, katere se bo
udeležilo 5 mladostnikov iz Ljubljane in mladinski voditelj.

zavod Mladi Zmaji skrbi za potek projekta v Ljubljani,
predvsem za izvedbo umetniških dogodkov mladih in za
mlade ter izobraževalnih aktivnosti. Koordinira izvajanja
posameznih dogodkov sodobne umetnosti v Ljubljani in
sodeluje pri razvoju poslovnega modela. Zavod TiPovej!
skrbi za kordinacijo projekta na nacionalni ravni, za
inovativne rešitve v poslovnem modelu in za komunikacijo
izvajalcev kulturnih dejavnosti sodobne umetnosti.
Trajanje projekta: 01. 10. 2019 – 30. 9. 2021. Podpora
programa EU Ustvarjalna Evropa (2014-2020) s približno
200.000 EUR. Skupna vrednost projekta je 336.447 EUR.
Partnerstvo: Španija, Slovenija, Srbija. Projekt bo izveden
v okviru kandidature Mestne občine Ljubljana za naslov
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Evropske prestolnice kulture leta 2025 in bo služil promociji
kandidature. Projekt potrebuje in predvideva sofinanciranje
partnerjev, zato planiramo financiranje lokalnih aktivnosti. V
letu 2020 je planirano približno 22.500 EUR za aktivnosti v
Ljubljani, od tega bo JZMZ sofinanciral 60%.
V prvem polletju smo izvedli mednarodni javni poziv
namenjen mladim umetnikom in umetniškim skupinam iz
Slovenije, Srbije in Španije. Teme umetniških del ustrezajo
univerzalnim evropskim vrednotam: Mir, Solidarnost,
Individualna svoboda, Enakost in Strpnost. V okviru projekta
bomo podprli produkcijo in razstavljanje 6 izbranih družbeno
angažiranih del sodobne umetnosti. Izbrana umetniška
dela bodo predstavljena na glavnih dogodkih evropskega
projekta BITE of Art v Beogradu, Ljubljani in Valencii.
Posneli bomo kratek film, ki se bo predvajal v okviru Mreže
BITE of Art.
InterCity Youth
Nadaljujemo s sodelovanjem v mreži InterCity Youth,
ki povezuje predstavnike občin, mladinske delavce,
raziskovalce, odločevalce, ki delajo z mladimi oziroma
pripravljajo programe za mlade. Letos smo začeli z
načrtovanjem 10. InterCity Youth conference, ki jo planiramo
za jesen leta 2021. V sodelovanju z Uradom za mladino
MOL in nacionalno agencijo MOVIT želimo spodbuditi in
podpreti občine, da aktivno pristopijo k participaciji mladih.

Europe Goes Local
Europe Goes Local – podpora razvoju in krepitvi
mladinskega dela na lokalni ravni (v nadaljevanju EGL)
je projekt strateškega partnerstva, v katerem sodeluje 24
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. Izvaja se v obdobju 2016–2020. Glavni
namen projekta je dvigniti kakovost mladinskega dela
na lokalni ravni, zlasti z okrepljenim sodelovanjem med
različnimi deležniki, ki so dejavni na občinskih ravneh.
Projektne aktivnosti potekajo na nacionalni in mednarodni
ravni ter se med seboj smiselno prepletajo. Namenjene
so prenosu dobrih praks, medsebojnemu učenje in
mreženju akterjev s področja mladinskega dela. Strateško
partnerstvo EGL se izvaja v treh fazah. Prva faza projekta
(2016-2017) je bila namenjena analizi mladinskega dela
(normativnega okvira, financiranja, podpornih sistemov, itd.)
na lokalni ravni v vseh državah, ki sodelujejo v strateškem
partnerstvu. Druga faza (2017 - 2019) izvajanja strateškega
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partnerstva EGL je bila namenjena oblikovanju in potrditvi
Evropske listine o lokalnem mladinskem delu. Tretja faza
projekta poteka med julijem 2019 in decembrom 2020.
Namenjena je promociji in diseminaciji Evropske listine o
lokalnem mladinskem delu ter razvoju orodij za podporo
implementaciji njenih priporočil.
Na evropski ravni ima projekt naslednje cilje:

►► Podpirati priznavanje, prakso in razvoj kakovostnega
mladinskega dela kot del mladinske politike na lokalni
ravni.

►► Okrepiti evropsko in mednarodno razsežnost
mladinskega dela kot sestavnega dela mladinskega
dela na občinski ravni.

►► Razviti strategije in ukrepe, ki jih nacionalne agencije
programa Erasmus+: Mladi v akciji izvajajo za podporo
in razvoj kakovostnega mladinskega dela.

►► Prispevati k razvoju mladinskega dela kot področja
evropskega sodelovanja na področju mladine.
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#YouthToo
Projekt Youth Too želi z izobraževanjem in spletno
kampanjo spodbuditi zavedanje o nasilju v ljubezenskih
odnosih mladih in ga preprečiti. Projekt traja od oktobra
2019 do decembra 2020. Usposabljanja obravnavajo
naslednje teme: neenakost med spoloma kot podlago za
nasilje v ljubezenskih odnosih, organiziranje kampanje z
uporabo družbenih omrežij in usposabljanje o tem, kako
narediti kratke videoposnetke, za preprečevanje spolnega
nasilja v ljubezenskih odnosih. Na to temo bomo izdelali
priročnik, ki bo preveden v uradnih jezikih partnerjev in
urejen na spletu.
Pri projektu smo sklenili partnerstvo z organizacijo NVO
PRIMA iz Črne gore, ki je vodilni partner. Partnerji so še iz:
Albanije, Bosne in Hercegovine, Bolgarije, Estonije, Grčije,
Italije, Makedonije in Srbije.
Prvega treninga, ki je potekal od 20. 2. do 29. 2. 2020 v
Črni gori so se udeležile 3 študentke. Tema treninga je bilo
na spolu bazirano nasilje in spolno nasilje še posebej v
partnerskih odnosih mladih. Zaradi razglašene epidemije
v Sloveniji in po svetu, so se ostali treningi ter lokalne
aktivnosti premaknili in bodo izvedeni predvidoma od jeseni
2020 naprej.
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Poletni tabor za punce Rock Kamp
S sodelovanjem srbske nevladne organizacije Femix
in mednarodne mreže Girls Rock Camp Alliance smo
načrtovali 7-dnevni tabor za punce med 13. in 18. letom,
ki smo ga kasneje, zaradi epidemije pretvorili v 6 dnevne
glasbene delavnice. 12. in 13. marca 2020 smo preko
Skypea v sodelovanju z organizacijo Femix izvedli prvo
načrtovanje projekta. Do konca junija je bila postavljena
mentorska ekipa, ki jo sestavljajo 4 mlade glasbenice in
tonska mojstrica. Projekt smo umestili v program Poletne
avanture.
Mednarodno prostovoljstvo
Na področju mednarodnega prostovoljstva, neformalnega
učenja in pridobivanja kompetenc skozi mednarodno
prostovoljno delo, s poudarkom na možnostih udeležbe
mladih v programih ERASMUS+ smo povezani z Zavodom
Voluntariat, ki je vodilna organizacija v Sloveniji na področju
mednarodnega prostovoljstva in globalnega učenja. 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
pridružil EVS prostovoljec, ki je marca zaključil s svojim
delom. Prostovoljec je bil zadolžen za stik z mladimi, iskanje
in podporo lokalnim mladinskim iniciativam – pomoč mladim
pri procesu od ideje do uresničitve v okviru Mestnega
inkubatorja in pomoč pri prenosu pridobljenega znanja v
depriviligirana območja. Hkrati smo podaljšali partnerstvo
z Zavodom Voluntariat in TiPovej!. Zavod Voluntariat je
tako nosilec prijave novega projekta v programu Evropska
solidarnostna enota (projekt prostovoljstva), preko
katerega bomo v začetku 2021 gostili novega prostovoljca.
Do zamika je prišlo zaradi zavrnitve projekta iz strani
Nacionalne agencije MOVIT in svetovne pandemije.
Ulični zmaji v Beogradu
V drugi polovici leta 2020 načrtujemo obisk Centra za
integracijo mladih v Beogradu s strani 9 mladinskih uličnih
delavcev. Spoznavanje specifik dela z ranljivimi skupinami
otrok in mladih na terenu ter spoznavanje sistemov
delovanja ugledne nevladne organizacije v regiji na
področju t.i. outreach terenskega dela.
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A.5 Počitniški program
Počitniške avanture so počitniški programi Mladih zmajev in
vključujejo aktivnosti, izlete, počitniške šole, tabore, festivale
in najrazličnejše dogodke, ki jih zavod pripravlja za mlade
med 10. in 29. letom, v sodelovanju z njimi, izhajajoč iz
njihovih potreb in želja. V času počitniškega programa ves
čas zagotavljamo program aktivnega preživljanja prostega
časa v centrih ter kontinuirano terensko ulično delo Uličnih
zmajev in mobilnega mladinskega centra Ljuba in Drago.
Počitniške avanture mladim omogočajo vključevanje v
aktivnosti, ki bi si jih drugače morda težje privoščili in
zagotavljajo dostopnost prostorov, kjer lahko svoj prosti čas
preživijo varno in ustvarjalno. Med drugim imajo možnost
tudi, da soustvarjajo program in uresničujejo svoje ideje.
Z vključitvijo v počitniške aktivnosti mladi sklepajo nova
poznanstva, pridobivajo nova znanja, pri tem pa se ob
sproščujočih in interaktivnih aktivnostih tudi zabavajo. V
prvem polletju 2020 smo v okviru Zimske avanture izvedli
pižama party in koncert mlade punk skupine Tidal waves,
organizirali pa smo tudi smučanje na Krvavcu in večerni
pohod v Tamar, kar pa se zaradi premajhnega števila prijav
ni izvedlo. Kljub karanteni zaradi preprečevanja širjenja
novega koronavirusa smo v našem digitalnem mladinskem
centru DigiMC na uspeli izvesti virtualne prvomajske
počitniške aktivnosti, s čistilno akcijo, ki je potekala v živo.
Aktivnosti načrtujemo za tri starostne skupine: 10-14 let, 1518 let, 19-29 let, glede na njihove potrebe in interese.
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A.6 Mladinsko ulično delo
Svoje poslanstvo opravljamo tudi na prostem, na javnih
površinah Ljubljane.
Ulični zmaji
Za delo na terenu imamo posebno enoto Uličnih zmajev,
ki opravlja ulično mladinsko delo. Ulične zmaje najdete na
lokacijah v četrtnih skupnostih Posavje, Golovec, Šmarna
gora, Vič in v Celovških dvorih. Na novo vzpostavljamo
mladinsko ulično delo na območju Metelkove. Prisotni smo
na festivalih in drugih dogodkih, na katerih ekipa predstavlja
in vabi k soustvarjanju programa zavoda. Na dogodkih
Ulični zmaji promoviramo mladinsko ulično delo, programe
mladinskih centrov, krožno gospodarstvo, zdrav življenjski
slog in skrb za okolje. V prvem polletju smo ekipo Uličnih
zmajev okrepili s tem, da smo jim omogočili več strokovnih
usposabljanj za izvajanje mladinskega uličnega dela. V
drugem delu leta pa načrtujemo še študijski obisk Centra
za intergraciju mladih v Beogradu. Ulične zmaje vodi
koordinator, ki je zadolžen za redno in dosledno izvajanje
programa mladinskega uličnega dela ter za analizo potreb
in stanja na terenih. Letos na dogodkih poleg Uličnih zmajev
srečate tudi mobilni mladinski center Ljuba in Drago.
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Ljuba in Drago – dodana vrednost uličnega
prostora in krožno gospodarstvo v akciji

Upokojeni avtobus št. 132 je v partnerstvu z Javnim podjetjem
Ljubljanski potniški promet postal Ljuba in Drago, mobilni
mladinski center, prostor za druženje, dodana vrednost uličnega
prostora. V letu 2020 vzpostavljamo mladinski program, ki
predvideva dostavo dogajanja v vse kotičke Ljubljane. Ljuba in
Drago v središče postavljata potrebe mladih, tako soustvarjalce
preobrazbe mestnega avtobusa v mobilni prostor za druženje
kot uporabnike nove storitve v Ljubljani. Mobilni mladinski
center zagotavlja pester in raznolik program za različne skupine

okoliškimi skupnostmi ter organizacijami (OŠ Kašelj, Antonov
dom Vič, Partnerstvo za Celovške dvore, igrišče Plata Zalog,
iniciativa Renesansa mladih). Pilotirali smo na igrišču Plata
Zalog in dvorišču pred Mladinskim centrom Vič. Mobilni
mladinski center Ljuba in Drago je v prvi polovici leta gostoval na
dveh stalnih lokacijah, in sicer:
Šolsko igrišče Osnovne šole Kašelj: vsak torek in petek od
17.00-20.00 ure. Celovški Dvori: vsak petek od 17.00-20.00 ure.

mladih. Projekt podpira prizadevanja mesta za ohranitev
čistega okolja in pitne vode. Vsi partnerji projekta smo ves čas
življenja Ljube in Draga zavezani k iskanju inovativnih rešitev
skladnih z načeli okoljske vzdržnosti. Pri oblikovanju prostora
in programa mobilnega mladinskega centra imamo ves čas v
mislih Strategijo za mlade MOL 2016-2026 in potrebe mladih.
Ljuba in Drago sta platforma kulturno - umetniškega delovanja,
ki s svojimi gostovanji na različnih lokacijah soustvarja odprto
skupnost, podpira socialno vključenost, povezuje sosede in
ustvarja pozitivno klimo.
V obdobju po epidemiji spremljamo živahnost sosesk,
ustvarjamo nove stike in sodelovanje s posamezniki in
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B. Medorganizacijsko
sodelovanje

Pri uresničevanju svojega poslanstva, v središču

Preobrazba mestnega avtobusa v mobilni

katerega so mladi in njihove potrebe, smo Mladi zmaji

mladinski center

zavezani k sodelovanju z drugimi organizacijami. Cenimo

Od maja 2019 je v sodelovanju z javnim podjetjem

transparentnost, zanesljivost in odzivnost. Iščemo in

Ljubljanski potniški promet potekal projekt preobrazbe

negujemo partnerske povezave s sorodnimi organizacijami

mestnega avtobusa v mobilni mladinski center, ki omogoča

doma in v tujini, najtesnejše vezi pa spletamo v Ljubljani.

ponudbo prostora in programov za mlade tudi v delih mestne

Skupaj se lotevamo priprave in izvedbe dogodkov ter

občine, kjer je pomanjkanje dogajanja za mlade. V januarju

projektov, pletemo mreže in si izmenjujemo znanje.

2020 smo izvedli zaključna dela in vozilo pripeljali do točke,
da je pridobilo potrdilo o homologaciji za vožnjo v prometu
in s tem izpolnitev ključnega pogoja za delovanje programa
mobilni mladinski center. vrat oz. Poletje v Šiški”.

B.1 Dogodki in projekti

ETM 2020: Zelena KULtura mlade po Ljubljani
fura
Mlade od 15. do 25. leta bomo znova povabili k sodelovanju
in izvedbi tradicionalne skupne akcije Mladih zmajev in

Praznik glasbe na prvi poletni dan

partnerskih organizacij v Evropskem tednu mobilnosti (16.-

Praznik glasbe je vsakoletni enodnevni festival, kjer

22.9.). Akcija je namenjena druženju, predstavitvi ponudbe

znotraj MOL na različnih lokacijah zaživijo majhni, srednji

Mladih zmajev, mladinskim organizacijam in odločevalcem,

in improvizirani odri. Dogodek poteka v organizaciji Sigic,

zanimivim debatam o trajnostnem - zelenem načinu

mi smo dogodek podprli z manjšim akustičnim odrom na

mobilnosti in bivanja ter zabavi. V prvi polovici leta 2020 smo

Vojkovi ter obiskom MMC Ljuba in Drago. Združili smo

oblikovali partnerstvo z Ljubljanskim potniškim prometom

pozitivne učinke sodelovanja mladih pri zasnovi, izvedbi

in podjetjem Knauf Insulation, s katerima bomo pripravili

in organizaciji lokalnega dogodka. Mladim smo ponudili

predstavitev »zelenih« vidikov preobrazbe in delovanja

prostor za glasbeno izražanje, hkrati pa soseski nudili

mobilnega mladinskega centra Ljuba in Drago

prostor za sproščeno druženje ter na družabnem dogodku
povezali sosede, mlade, mladinske delavce ter mimoidoče.

Ljubljanski festival kulturno-umetnostne vzgoje
Bobri
Streetstival, svojevrstnem festival uličnega dela vsako leto
na enem mestu zbere organizacije, ki izvajajo mladinsko
ulično delo. Na njem imajo obiskovalci možnost podrobno
spoznati tudi delo Uličnih zmajev in druge programe Mladih
zmajev. Dogodek je namenjen izmenjavi izkušenj, pogledov
in pristopov različnih organizacij k izvajanju uličnega dela ter
povezovanju organizacij na področju uličnega dela. Dogodek
se bo izvedel v oktobru v sklopu Mreže mlada ulica. Mreža
že pripravlja ožji krog organizatorjev in izvajalcev dogodka v
katerem bodo tudi Ulični zmaji.
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B.2 Mreže
Mreža Preventivni programi za mlade
Smo aktivni člani neformalnega združenja nepridobitnih
organizacij Preventivni programi za mlade Slovenije
(PPMS), ki deluje na področju dela z mladimi. Poslanstvo
preventivnih programov za mlade je izvajanje skrbi, pomoči
in organizacija podpore otrokom, mladostnikom in njihovim
družinam, ki živijo v revščini ali pa so na kakršenkoli način
izključeni. Vsako leto skupaj organiziramo skupnostno
akcijo, namenjeno druženju mladih iz vse Slovenije in
negovanju dobrih medorganizacijskih odnosov.
Mreža Mlada ulica
Mreža mlada ulica (MMU) povezuje organizacije, ki izvajajo
ali podpirajo mladinsko ulično delo ter jim nudi mentorsko,
finančno in izobraževalno podporo. Dejavnosti mreže so
oblikovane z namenom reševanja problematike zbiranja
mladih na javnih površinah MOL. V mreži smo skupaj z
Zavodom MISSS, Zavodom BOB, Združenjem SEZAM,
Cirkokrogom in Mladinskim svetom Slovenije. V prvi
polovici leta so se tri nove članice Uličnih zmajev udeležile
osnovnega usposabljanja o mladinskem uličnem delu.
Mreža v prihodnjih mesecih pripravlja tudi bolj podrobna
tematska usposabljanja za mladinske ulične delavce.

Mreža MaMA
Mladi zmaji smo aktiven član in dobrodošel sogovornik
nacionalne mrežne organizacije Zavod mladinska mreža
MAMA, ki združuje in zastopa mladinske centre v Sloveniji.
Mladi zmaji se redno udeležujemo klubov MaMe, ki
potekajo vsako leto na drugi lokaciji. MAMA je tudi skrbnik
programa Logbook v Sloveniji za občine, ki so se odločile,
da s programom merijo kakovost mladinskega dela v svoji
občini.
V partnerskem sodelovanju smo Mladi zmaji in Mreža
MaMa izvedli usposabljanje za mladinske delavce o delu z
mladimi rizičnih vedenj in pripravi protokola za obravnavo
kriznih situacij. Potekalo je v dveh delih, 12. 6. in 19. 6.
2020, udeležilo se ga je 9 mladinskh delavcev iz cele
Slovenije. Udeležili smo se tudi Kluba Mreže MAMA, na
katerem smo predstavili proces preobrazbe mestnega busa
v mobilni mladinski center Ljuba in Drago.
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Mreža KROJ
Mreža KROJ je vez med ključnimi akterji na mladinskem
polju, ki spodbuja mlade, da si oblikujejo svojo karierno pot.
Omogočamo jim dostop do kakovostnih informacij in jim
zagotavljamo prostor za razvoj potencialov. V okviru Mreže
KROJ smo se v letu 2020 udeležili dogodka, kjer smo
predstavili naš program Mestni inkubator. Prav tako smo
izvedli delavnico Svetloboris, ki je mladim predstavila poklic
fotografa.
Prava zveza
Prava zveza je zveza šestih organizacij, ki se pod okriljem
društva Ključ združujejo v zvezo proti trgovini z ljudmi in
za nenasilje. Vsako leto v okviru mreže izvedemo različne
aktivnosti, med drugim lov na zaklad na Plati v Zalogu,
informiranje mimoidočih na stojnici na Prešernovem trgu ob
zaključku šolskega leta ter jesenski koncert. S projektom
želimo doseči, da mladi prepoznajo različne oblike nasilja,
lastno nasilno vedenje in da znajo ustrezno ukrepati v
primerih nasilja. Letos smo zaradi epidemije korona virusa
nekoliko prilagodili urnik dogodkov. Lov na zaklad na Plati
in stojnica na Prešernovem trgu 22. 6. 2020 sta ostala v
istem terminu, načrtovani jesenski koncert pa smo zaradi
nejasnosti glede organizacije dogodkov v zaprtih prostorih
prestavili na 25. Plato.
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B.3 Koordinacija Mreže
mladinskih centrov Ljubljana
Mladi zmaji smo povezani v Mrežo ljubljanskih mladinskih

planirani marca in aprila, smo zaradi razglašene epidemije

centrov in smo tudi njen koordinator. V mrežo smo

prestavili, teme pa so preobčutljive za izobraževanja preko

povezani z Mladinskim centrom Skupaj v skupnosti (Zavod

spletnih orodij. Nadomestili jih bomo preko poletja in jeseni.

MISSS), Salezijanskim mladinskim centrom Kodeljevo,
Salezijanskim mladinskim centrom Rakovnik, Mladinskim
centrom BOB, Mladinsko postajo Moste (Društvo Sezam),

Blagovna znamka Mreže mladinskih centrov

Mladinskim centrom ULCA (Zavod Bob), z Društvom GOR,

Ljubljana

s Cono Fužine (CSD Moste Polje), Mladinskim centrom

V prvi polovici leta smo poskrbeli za vsebinsko posodobitev

Legebitra, Mladinskim centrom Vič in Mladinskim središčem

spletne strani mrezaljubljana.si.

Vič. Sledimo skupnemu poslanstvu: »Mladim v Ljubljani
zagotovimo okolje, kjer lahko najdejo tisto, v čemer so dobri
in se zavedo svoje moči.« Mreža to uresničuje tako, da:
povezuje mladinske centre v Ljubljani in podpira njihovo
delovanje, ozavešča o mladinskih centrih in priložnostih za
mlade v Ljubljani, je z raznoliko vsebino in načinom dela
zgled vsem, ki se povezujejo v dobro mesta, gradi mostove
med formalnim in neformalnim izobraževanjem, organizira
in izvaja usposabljanja za mladinske delavce ter je glas
mladih in kredibilen sogovornik odločevalcem v mestu ter
širše. Mreža odmeva s sloganom: »Mladim prijateljstvo,
mestu navdih.« Pri tem nam je v pomoč spletna stran Mreže
in promocijski materiali.

Mesečna srečanja mreže
Članice mreže se vsak mesec srečujemo na rednih skupnih
sestankih, kjer se načrtujejo skupne aktivnosti in sklepajo
strateški dogovori za skupno delovanje. V prvi polovici leta
2020 smo se srečali 5 krat, od tega je srečanje, zaradi
epidemije dvakrat potekalo preko spleta. Na prvem srečanju
smo konkretizirali cilje za leto 2020: osredotočili smo se na
strokovno podporo mladinskim delavcem, promocijo mreže,
aktivnosti za mlade in srečanja mreže.

Skupna izobraževanja Mreže mladinskih centrov
Ljubljana
Za mladinske delavce, prostovoljce in študente, ki so
vključeni v redno delo mladinskih centrov smo v tem polletju
izvedli 4 izobraževanja. Obravnavali smo teme: objektni
odnosi in teorija navezanosti, spolne zlorabe, digitalne
zasvojenosti, samopoškodbeno in samomorilno vedenje.
Pripravili smo jih v sodelovanju z organizacijami in zunanjimi
strokovnjaki. Izobraževanj se je udeležilo 34 mladinskih
delavcev, študentov in prostovoljcev. Ena mladinska
delavka se je udeležila vseh izobraževanj. Izobraževanji,

25
33

C. Podporne aktivnosti

beležimo 8.873 obiskovalcev (v 1. polletju 2019 5.977), ki
so opravili 12.897 obiskov strani (v 1. polletju 2019 10.631),
od tega 4.741 (36,76%) neposredno iz družabnih omrežij
(v 1. polletju 2019 12,67%). V povprečju so se obiskovalci

Da ostajamo vodilen, inovativen, strokoven, kreativen in
viden akter na področju mladinskega dela in širše, skrbimo
s kakovostno komunikacijsko, strokovno, analitično,
finančno in drugo podporo, ki nam omogoča soustvarjanje
utripa mesta..

na spletni strani zadržali 1 min in 34 sekund (v letu 2019 2
min 5 sekund). Ob vsakem obisku strani so si obiskovalci
v povprečju ogledali 2,18 strani, kar pomeni, da je bilo
opravljenih 28.127 ogledov strani (v letu 2019 28.604).
Med obiskovalci prevladujeta starostni skupini: 25-34:
37,5%, 35-44: 24%, sledita ji starostni skupini 45-54:
12,5% in 18-24: 12%. Med obiskovalci prevladujejo ženske

C.1 Komunikacija in
promocija

(71,8%).
Merimo tudi zapustno stopnjo (bounce rate), ki pove
kakšen odstotek spletnih uporabnikov je obiskalo le eno
podstran, brez obiska preostalih podstrani. Ta je precej

C.1.1 Spletna stran

visoka - 63,81% (50-60% sprejemljivo, pod 50 dobro, v
prvem polletju 2019 je bila 52,39%), kar nas postavlja pred
izziv, da s stalnim izboljševanjem arhitekture in vsebinske
zasnove našega spletnega mesta obiskovalce na njem

Spletna stran www.mladizmaji.si je skupna vstopna točka v

zadržimo dlje časa.

svet Mladih zmajev. Namenjena je informiranju o programih,
dogodkih, prostorih, zaposlenih ipd. Prilagojena je trendom

Najbolj brane vsebine polletja so bile: informacije o prostorih

uporabe interneta in družabnih omrežij. Za spletno stran

in programih, urnik dogajanja, razpisi za sofinanciranje,

smo v prvem polletju 2020 pripravili 27 novic, kar pomeni 4

razpisi za nove sodelavce. S tem sledimo cilju, ki smo ga

do 5 prispevkov na mesec.

postavili ob postavljanju spletne strani, ki je zasnovana
predvsem z namenom, da obiskovalcem zagotavlja ažurne

Na spletni strani Mladih zmajev v prvem polletju 2020

in kakovostne informacije o programih in prostorih Mladih
zmajev.

3 4 P o l l e t n o po roči l o 2 0 2 0

C.1.2. Adreme
Skrbeli smo za posodabljanje list kontaktov za
različne javnosti.

C.1.3. Promo material in oprema
Skrbimo za oblikovanje vizualno in vsebinsko prijaznih

lokacijah delovanja Mladih zmajev in med 35 mladinskih

promocijskih materialov, ki podpirajo našo komunikacijo

centrov po celi Sloveniji. Načrtno se lotevamo priprave

z različnimi javnostmi. Za promocijo blagovne znamke

počitniških naslovnic za FB strani. V sodelovanju z mladimi,

Mladi zmaji uporabljamo droben promo material (beležka,

udeleženci projekta preobrazbe mestnega avtobusa

kemični svinčnik, emajlirani in lončeni lončki, plastični

v mobilni mladinski center, smo izdelali slovensko-

kozarci za večkratno uporabo) in tkanine (majica, jopa).

angleški brošurnik Zgodba Ljube in Draga, ki je namenjen

Prepoznavnost, predvsem v osebnih stikih kot sta

promociji projekta in participativnih načinov vodenja

npr. ulično delo in dogodki v lokalni skupnosti, podpira

projektov. Brošuro smo distribuirali vsem partnerjem

prepoznavna oprema (nahrbtniki, torbe, stoli, blazine,

projekta preobrazbe, med organizacije mestne družine

oglasna stojala, zastavice, držalo za promo material

MOL, mladinskim organizacijam, drugim partnerskim

itd.). Opremo je izdelala lokalna organizacija iz področja

organizacijam, ki se ukvarjajo z vodenjem projektov in

reciklaže, Smetumet. Uredništvo v sodelovanju z vodstvom

vključevanjem mladih.

skrbi za obveščanje in celostno grafično podobo najbolj
izpostavljenih aktivnosti Mladih zmajev. V zvezi s tem smo
z zunanjimi sodelavci pripravili tiskovine - plakat Mladih
zmajev za poletni program, ki smo ga distribuirali na
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C.1.4. Mladi zmaji na Instagramu

Vse IG strani (Javni zavod Mladi zmaji/ Mladi zmaji

►► Za Instagram račun Mladi zmaji Šiška smo v polletju

Bežigrad / Črnuče / Šiška / Zalog, Ulični zmaji, Ljuba in

pripravili 189 aktivnosti, 42 objav in 147 zgodb, s

Drago), skupaj spremlja 3.438 sledilcev, kar je 54,37%

katerimi smo do konca junija pridobili 498 sledilcev

(2.227 sledilcev) več kot konec leta 2019. Stran Ljuba in

(do 31.12. 2019 smo imeli 213 sledilcev), kar pomeni

Drago smo zagnali v aprilu. S krepitvijo prisotnosti na IG

polletno rast za 133,8%.

sledimo trendom selitve mladih na nova družbena omrežja.

►► Za Instagram račun Mladi zmaji Zalog smo v polletju

Na omenjenih straneh smo skupaj pripravili 306 objav in

pripravili 336 aktivnosti, 57 objav in 279 zgodb, s

1.152 zgodb, skupaj 1.458 aktivnosti - v povprečju 8 (v letu

katerimi smo do konca junija pridobili 345 sledilcev

2019 3,9) objav na dan.

(do 31.12. 2019 smo imeli 197 sledilcev), kar pomeni
polletno rast za 75,1%.

►► Za osrednji Instagram račun Mladi zmaji smo v polletju

►► Za Instagram račun Ulični zmaji smo v polletju pripravili

pripravili 309 aktivnosti, 85 objav in 224 zgodb, s

215 aktivnosti, 1 objavo in 214 zgodb, katerimi je sledilo

katerimi smo do konca junija pridobili 1.171 sledilcev

386 oseb (do 31.12. 2019 smo imeli 395 sledilcev), kar

(do 31.12. 2019 smo imeli 1.028 sledilcev), kar pomeni

pomeni znižanje za 2,3%.

polletno rast za 13,9%.

►► Za Instagram račun Mladi zmaji Črnuče,
basementzmaji, smo v polletju pripravili 277 aktivnosti,
95 objav in 182 zgodb, s katerimi smo do konca junija
pridobili 498 sledilcev (do 31.12. 2019 smo imeli 233
sledilcev), kar pomeni polletno rast za 113,7%.

►► Za Instagram račun Mladi zmaji Bežigrad smo v polletju
pripravili 86 aktivnosti, 44 objav in 42 zgodb, s katerimi
smo do konca junija pridobili 401 sledilca (do 31.12.
2019 smo imeli 273 sledilcev), kar pomeni polletno rast
za 46,9%.

Rast Instagram sledilcev skupaj (1. 1. 2020 – 6. 2020)
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►► Od ustanovitve v aprilu do junija smo za Instagram
račun Ljuba in Drago pripravili 79 aktivnosti, 13 objav in
64 zgodb s katerimi smo do konca junija pridobili 184
sledilcev.

Vpogled v trunutno stanje IG sledilcev

C.1.5 Mladi zmaji na Facebooku
Naše Facebook strani so namenjene spremljanju
aktualnega utripa Mladih zmajev Bežigrad / Črnuče /

Rast Facebook sledilcev na osrednji FB strani
(1. 1. 2020 – 30. 6. 2020)

Šiška / Zalog / Uličnih zmajev/Ljube in Draga ter zavoda
na splošno. Osrednja FB stran Javni zavod Mladi zmaji je
namenjena izpostavljanju aktivnosti zavoda in aktualnim
tedenskim aktivnostim posameznih enot. FB strani centrov
in Uličnih zmajev so usmerjene v predstavitev utripa
posameznega mladinskega centra oz. enote znotraj lokalnih
skupnosti, v katerih delujejo.
Vse FB strani (Javni zavod Mladi zmaji, Mladi zmaji
Bežigrad / Črnuče / Šiška / Zalog, Ulični zmaji, Basement
– Mladi Zmaji), profil Mladi Bežigrad in FB skupino (Mladi
Zmaji Zalog) skupaj spremlja 8.220 sledilcev in prijateljev,

Vpogled v trunutno stanje FB sledilcev

kar v primerjavi s 8.086 konec leta 2019, pomeni polletno
rast sledilcev za 1,66%.
Na 6 ključnih straneh enot Mladih zmajev (Javni zavod
Mladi zmaji, Mladi zmaji Bežigrad / Črnuče / Šiška / Zalog
in Ulični zmaji) smo skupaj pripravili 983 objav (v celem letu
2019: 1.759) - v povprečju 5,37 objave na dan, kar je dobre
pol objave na dan več kot v letu 2019. Skupaj jih spremlja
5.884 sledilcev, kar je 12,44% več kot konec leta 2019
(5.233).
Z rednimi dnevnimi, skupno 350 objavami (58,3 na mesec)
(v letu 2019 50,8/mesec) na naši osrednji FB strani - Javni
zavod Mladi zmaji - smo število sledilcev od 1.1. do 30.6.
2020 povečali za dobrih 21,57% (iz 2.049 na 2.491).
FB strani posameznih mladinskih centrov in uličnih zmajev:
Bežigrad - 833 (+4,39%, konec leta 2019 798); Črnuče 1108 (+2,4%, konec leta 2019 1082); Šiška - 704 (+13%,
konec leta 2019 623); Zalog - 454 (+11,55%, konec leta
2019 407); Ulični zmaji - 294 (+7,3%, konec leta 2019 274).
Za spremljanje življenja glasbenega studia Basement v
Črnučah dodatno komuniciramo preko FB strani Basement Mladi zmaji, ki je število sledilcev povečala iz 754 konec leta
2019 na 859 (+ 13,93%) konec junija 2020.
Poleg omenjenih FB strani Mladi zmaji Bežigrad za
komunikacijo uporabljajo profil Mladi Bežigrad (994 članov),
Mladi Zmaji Zalog pa skupino Mladi zmaji Zalog (483
članov).
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C.1.6. Srečanja z vodji služb za odnose
z javnostmi MOL

C.3 Izobraževanje

Vodja uredništva sodeluje na kolegijih Odseka za odnose
z javnostmi pri Kabinetu župana. V kolegiju PR MOL

Izobraževanje zaposlenih

sodelujejo predstavniki za odnose z javnostmi javnih

Načrtujemo izobraževanja zaposlenih v obliki hišnih

zavodov in podjetij. V polletju 2020 smo bili prisotni

usposabljanj in udeležbe na izobraževanjih, ki jih

na 4 kolegijih. Rezultat našega sodelovanja je večja

organizirajo drugi. Tematsko smo se v letu 2020 usmerili

prepoznavnost zavoda znotraj MOL, pridobivanje idej in

na področje kreativnosti in inovacij, vendar smo delavnice

spoznavanje dobrih praks na področju dela z javnostmi

zaradi epidemije prestavili na drugo polovico leta. Poleg

in medsebojnega sodelovanja javnih zavodov in podjetij

tega zaposlene podpiramo z metodami, orodji, znanji in

MOL, sodelovanje v uredništvu interne revije Urban, ki

priložnostmi za razvoj veščin, ki jih podpirajo pri delu (npr.

je namenjena zaposlenim v MOL. Preko kolegija smo

delavnice nenasilne komunikacije) oziroma vezano na

si pridobili dostop in uvrstitev gesla JZ Mladi zmaji v

delovna področja, ki jih posamezniki prevzemajo.

programu za analizo pojavljanja v medijih, EClipLive. Mestni
menedžment za marketing nas prepoznava za partnerja pri
mestnih akcijah, ki nagovarjajo mlade.

Supervizija za zaposlene
Zagotavljamo redna supervizijska srečanja za zaposlene,
ki so namenjena razbremenitvi, konstruktivnemu soočanju
s stresnimi situacijami in ohranjanju zmožnosti za učenje,

C.2 Upravljanje centrov in
širitev

hkrati pa preprečevanju izgorevanja na delovnem mestu.
Supervizija zaposlenim pomaga ohraniti in razvijati
profesionalnost ter potenciale. Hkrati podpira tudi integracijo
praktičnih izkušenj, poglabljanje in širjenje znanja ter
povezovanje strokovnjakov.⁞⁞

V okviru upravljanja prostorov MOL smo v prvem polletju
izvedli nekaj nujnih vzdrževalnih del. Za doseganje popolne
pokritosti MOL smo v pričakovanju novih četrtnih mladinskih

Promocija zdravja na delovnem mestu

centrov, ki so v planu.

Namen programa promocije zdravja na delovnem mestu je
promocija zdravega življenjskega sloga med zaposlenimi.
Promocijo zdravja zagotavljamo z naslednjimi ukrepi: z
razgibavanjem za uvod v kolegij, s ponudbo letnih vstopnic
za plavanje, fitnes, vodnimi vadbami in savno, športnim
timbildingom, plačilom štartnine za športni dogodek
po izboru zaposlenega, ponudbo svežega sadja oz.
smutijev na kolegiju, s ponudbo kakovostnih živil, pijač
in svežega sadja v okviru delovnih obveznosti Mladih
zmajev, s terapevtsko masažo za zaposlene ter uporabo
aromaterapije v naših prostorih. Prijetne, neizrazite dišave,
ki pomirjajo (na primer sivka, vonj vrtnice, pomaranče,
limone ipd.) in / ali dvigujejo nivo energije, zelo pozitivno
vplivajo na počutje zaposlenih in naših uporabnikov, hkrati
pa z določenimi vonji razkužujemo prostor (npr. mešanica
OnGuard), kar je bilo še posebej pomembno v času korona
virusa.
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C.4 Prostovoljstvo
Usposabljanje in mentoriranje za prostovoljno
delo (praksa, pripravništvo, tuji praktikanti,
prostovoljci)
S prostovoljnim delom pri Mladih zmajih mladi (15+)
pridobijo pomembne izkušnje, kompetence in znanja, ki jim
omogočajo lažji prehod na trg dela, izboljšanje zaposlitvenih
možnosti po zaključku šolanja, izpolnitev študijskih oz.
šolskih obveznosti ipd. Mladi zmaji poskrbimo za mentorsko
spremljanje, uvodno in sprotno strokovno usposabljanje,

Izjava prostovoljke
“Podpiram kandidaturo Maje Majcen za Naj
mentorico prostovoljcev 2019 predvsem zaradi njene

beleženje dela, povračilo stroškov prevoza in prehrane in

predanosti, pripravljenosti pomagati in veselja do

ob koncu za potrdilo o opravljenem prostovoljnem delu. Tudi

predajanja znanja prostovoljcem. Poleg podpore v

v letu 2020 krepimo mednarodne prakse in omogočamo

zvezi s prostovoljnim delom v mladinskem centru,

opravljanje prakse tujim praktikantom. V prvi polovici

je prostovoljcem vedno na voljo tudi za pomoč pri

leta 2020 smo tako gostili 2 praktikanta in 1 praktikantko

drugih težavah, kar pomeni da podpira prostovoljca

socialnega dela iz Nemčije.

kot celoto..”

Naj prostovoljec 2019, Naj mentorica
prostovoljev 2019 in Naj Zmajski prostovoljec
2019
Izbrano mlado prostovoljko smo prijavili na natečaj Naj
Prostovoljec leta, ki ga izvaja Mladinski svet Slovenije,
častni pokrovitelj natečaja je predsednik RS. Dogodek je bil
zaradi epidemije preložen na drugo polovico leta. Prav tako
smo eno od mentoric prijavili za na vseslovenski natečaj za
naj mentorico prostovoljcem v letu 2019. Organizirali smo
tudi interni izbor Naj Zmajskega prostovoljca 2019.
Za Naj mentorico prostovoljcev 2019 je bila pri Mladih
zmajih izbrana Maja Majcen, ki to delo opravlja že vrsto
let. Za prijavo je bila potrebna podpora z izjavo vsaj 3
prostovoljk ali prostovoljcev. Ena od prostovoljk je o Maji
med drugim napisala:
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C.5 Mobilna psihosocialna
svetovalka za mlade
V okviru programa Mladinsko psihosocialno svetovanje
zagotavljamo podporo mladinskim delavcem iz Mreže
mladinskih centrov Ljubljana ter mladinskim delavcem
na terenu (Ulični zmaji), v primeru dilem in stisk pri delu
z mladimi ali pri kriznih posredovanjih. Del te podpore so
mesečna izobraževanja in letna konferenca o duševnem
zdravju mladih, ki naslavljajo vzroke za nastanek duševnih
stisk, rizična vedenja, zakonodajo ter skrb zase. V izvedbo
so vključeni zunanji strokovnjaki in strokovne organizacije.
Mladim med 10. in 29. letom je bila za čas razglašene
epidemije na voljo mobilna psihosocialna svetovalka od
ponedeljka do petka med 10. in 17. uro preko telefona,
e-pošte, Facebook klepetalnice in od vzpostavitve DigiMC v
virtualni svetovalnici od 15. do 17. ure.
V prvem polletju je mobilna psihosocialna svetovalka
izvedla 92 aktivnosti, od tega 20 individualnih svetovanj
mladim, 24 svetovanj preko telefona, 16 svetovanj preko
klepeta, 15 svetovanj v digitalnem mladinskem centru, 2
preko e-pošte, en video klic in enkrat preko sms sporočil.
Opravila je 4 intervizije v mladinskih centrih, 2 podpori
mladinskim delavcem preko telefona, 2 obiska v mladinskih
centrih, enkrat se je udeležila timskega sestanka. Izvedena
so bila tudi 4 izobraževanja za mladinske delavce. V
psihosocialno podporo je bilo vključenih skupaj 119 mladih
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(šteti so obiski).

C.6 Financiranje iz drugih
virov - razpisi

Javni razpis Urada RS za mladino »Krepitev
kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo

Javni poziv za sofinanciranje mladinskega dela

prijavi Zavoda Mladinska mreža MAMA. Prijava ni bila

URSM
Javni poziv za sofinanciranje mladinskega dela, ki
ga objavlja URSM, je ključni instrument v podporo
mladinskemu delu v Sloveniji. Dvoletni (2020/2021) javni
poziv je namenjen sofinanciranju programov mladinskega
dela, ki so umeščeni v vsaj eno področje mladinskega
sektorja ali več, ki so navedena v 4. členu ZJIMS. Mladi
zmaji smo bili izbrani za dvoletno sofinanciranje v skupini
programov “Mladinski centri”. V prvem polletju smo izvedli
načrtovan prijavljen obseg programa.
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za večjo zaposljivost« za sredstva ESS
Kot partnerska - izvajalska organizacija smo se pridružili
sprejeta med prejemnike sredstev.

C.7 Statistike in analize
Od 1.1. 2019 statistiko obiskov v mladinskih centrih beležimo

4,5, 1-6 let 0,8% in 36-64 let 2,4%; Od 10.324. obiskov so

s pomočjo orodja Logbook. Nov sistem za beleženje smo

5.865 oz. 56,8% (v prvi polovici leta 2019: 4.967 ali 32,96%)

uvedli v okviru sodelovanja v evropskem projektu Europe

opravili mladi med 15 in 29 let. Povprečni dnevni obisk

Goes Local. Uporaba orodja nam omogoča spremljanje

programov Mladih zmajev je 95 ljudi, od tega v starosti 15-

kakovosti mladinskega dela, razvoj kompetenc mladinskih

29 let 54 obiskovalcev (v polletju 2019: 32 obiskovalcev ali

delavcev, merjenje počutja in vključenosti mladih v programe

34%).*

posameznih mladinskih centrov in na podlagi ugotovitev

--

načrtovati program.

* Skupno število obiskov (10.324) delimo z delovnimi dnevi v l. 2020: od
182 dni odštejemo nedelovne nedelje (25), praznike (8) in dneve zaprtosti

V prvem polletju 2020 smo izvedli 1.057 (v 1. polletju 2019:

zaradi epidemije korona virusa (40). V 1. polletju 2020 so bili programi

1.288) različnih aktivnosti, skupaj 3.327 ur programa (v 1.

Mladih zmajev na voljo 109 delovnih dni (od načrtovanih 149 dni) -

polletju 2019: 7.641), ki se ga je udeležilo okoli 2.000 (od

upoštevani so delovni dnevi od ponedeljka do sobote in nedeljski dogodek

tega 1.080 znanih in še okoli 900 anonimnih), različnih

Plata 2020. Največji delež obisk programov Mladih zmajev prispevajo

mladih starih od 10 do 29 let in dodatno še 139 prostovoljcev,

obiskovalci dnevnega centra, ki so opravili 5752 obiskov oz. 55,7% od

ki so skupaj opravili 10.324 obiskov naših aktivnosti (obiski

skupno 10.324 obiskov programov Mladih zmajev. Ti so praviloma mlajši

vključujejo udeležence aktivnosti in obiske prostovoljcev).

(10-15 let), ki se pridejo v center predvsem družit oz. kratkočasit v okviru

V istem obdobju lani smo zabeležili 15.070 obiskov, kar je

organiziranih aktivnosti. Omenjena skupina skupaj opravi kar 56% ali 3.221

31,5% več kot letos.

od skupno 10.324 obiskov programov Mladih zmajev.

Upad obiska je posledica ukrepov in vzdušja v času
epidemije koronavirusa v obdobju od 16. 3. do 31.5. in po
njem. Poleg omenjenega upad pripisujemo tudi prilagoditvam
v uporabi novega programa Logbook, ki tako natančneje meri
obisk in manj množičnemu obisku programov, ki je posledica
načrtne usmerjenosti zavoda v projektno - individualno
ali skupinsko delo z mladimi (mladinske pobude, Mestni
inkubator, individualno svetovanje), katerega rezultat je boljša
kakovost aktivnosti in večji delež fasilitiranja aktivnosti s
strani mladih.

Starost obiskovalcev
Po starostnih skupinah udeležence programov Mladih
zmajev (10.324) predstavljajo:
13-15 let: 32,6% (v 1. polletju 2019: 27,6%);
20-25 let: 19,6% (v 1. polletju 2019: 14,4%);
16-19 let: 16,3% (v 1. polletju 2019: 12,8%);
10-12 let: 15,1% (v 1. polletju 2019: 19,5%);
26-35 let: 8%; (v 1. polletju 2019: 14,4%);
V Logbooku beležimo tudi druge starostne skupine: 7-9 let
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Starost obiskovalcev skupaj (1. 1. 2020 – 6. 2020)

Spolna struktura skupaj (1. 1. 2020 – 6. 2020)
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Spolna struktura

Načrtovani obseg odprtosti za 1. polletje 2020 je bil 2.740
ur oz. 148 dni. Zaradi epidemije korona virusa smo imeli

Med udeleženci aktivnosti Mladih zmajev prevladujejo

na polletni ravni izpad odprtosti dnevnih centrov v obsegu

obiskovalci moškega spola. Njihov delež pa se je glede na

771 ur kar predstavlja 28% načrtovanega polletnega

lansko prvo polletje zmanjšal iz 59,9% na 54,2%. Delež

obsega. Izpad odprtosti dnevnih centrov v času razglašene

punc je narasel iz 40,1% na 45,6%. Možnost pri beleženju

epidemije korona virusa (16.3.-31.5.) predstavlja kar 959

spolne strukture je zavedba nebinarnih oseb. Delež teh je

ur oz. 70% načrtovane odprtosti dnevnih centrov v obsegu

bil v prvem polletju 0,2%. .

1.370 ur (marec 59%, april 100%, maj 52%).

Dnevni centri so bili v prvem polletju odprti
1.969 ur oz. 432 dni (v 1. polletju 2019: 2.597 ur
oz. 555 dni).

Dnevni centri so bili v povprečju mladim na voljo 18,2 ure na
dan (v 1. polletju 2019 14,4 ure) oz. vsak center v povprečju
4,6 ure (v 1. polletju 2019 3,6 ure), pri čemer so upoštevani
delovni dnevi od ponedeljka do sobote. To pomeni, da
smo uspeli povečati dostopnost naših centrov za mlade.
Do razlik v odprtosti dnevnih centrov prihaja zaradi krajše
odprtosti dnevnega centra v Črnučah, kjer dnevni center
obratuje od 13. do 17. ure, saj daje večji poudarek na
projektno delo z mladimi v programih Basement.
-*Ure odprtosti (1.969) delimo z delovnimi dnevi v l. 2020: od 182 dni
odštejemo nedelje (26), praznične dela proste dneve (8), dneve zaprtosti
zaradi epidemije korona virusa (40) ter morebitne dneve kolektivnih
dopustov. V 1. polletju 2020 so bili programi Mladih zmajev na voljo 108
delovnih dni (od načrtovanih 148 dni) - upoštevani so delovni dnevi od

Mladi zmaji Zalog: 514 ur (108 dni)

ponedeljka do sobote.

Mladi zmaji Šiška: 509 ur (108 dni)
Mladi zmaji Bežigrad: 509 ur (108 dni)
Mladi zmaji Črnuče: 437 ur (108 dni)

Prostovoljci
V prvem polletju je 139 (enako v l. 2019) različnih
prostovoljcev opravilo 738 obiskov (v letu 2019: 1.312)
naših aktivnosti.
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Ure vseh aktivnosti Mladih zmajev za mlade
(vključeni vsi programi in aktivnosti Mladih
zmajev – dnevni centri, ulično delo in projekti na
zavodski ravni):
Skupaj 3.329 ur programa (v 2019: 7.641 ur

Mladi zmaji Črnuče: 948 ur (v 2019: 1.148 ur);
Mladi zmaji Zalog: 750,25 ur (v 2019: 2.563 ur);
Mladi zmaji Bežigrad: 575,5 ur (v 2019: 1.791 ur);
Mladi zmaji Šiška: 543,5 ur (v 2019: 707 ur);
Zavodska raven: 357 ur (v 2019: 165 ur)
Ulični zmaji: 109,25 ur (v 2019: 473 ur)
Ljuba in Drago 45,5 ur.

Število ur fasilitiranja
Novost, ki smo jo v letu 2019 uvedli z uvedbo programa
Logbook je beleženje ur fasilitiranja mladih in število
mladih fasilitatorjev. Fasilitatorji so mladi, ki sodelujejo
pri načrtovanju, organizaciji in izvedbi aktivnosti. V prvi
polovici leta 2020 je 179 mladih fasilitatorjev skupaj
opravilo 565,75 ur fasilitiranja kar predstavlja 17% (v
prvi polovici leta 2019 6%) od skupno 3.327 ur aktivnosti
Mladih zmajev v prvem polletju. Med fasilitatorji je bilo
56,4% žensk in 43,6% moških kar pomeni spremembo v
spolni strukturi fasilitatorjev, saj je bilo v prvi polovici leta
2019 med fasilitatorji 50,4% moških in 49,6% žensk. Cilj
je povečevanje ur fasilitiranja mladih, ki kaže na večjo
vključenost mladih v soustvarjanje utripa mesta.
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C.8 Javno povabilo 2020
Mladi zmaji preko javnega povabila vabimo k soustvarjanju

Z javnim povabilom mladim iz območja MOL v največji

programa zainteresirane organizacije in posameznike. S

meri zagotavljamo možnosti razvoja in podpore na poti

povabilom zagotavljamo program, aktivnosti in dodatne

do samostojnosti. Sodelovanje omogočamo pravnim

priložnosti za aktivno participacijo mladih, ob tem pa

osebam, razen pravnim osebam javnega prava (npr. javni

k sodelovanju vabimo tiste, ki lahko (so)prispevajo k

zavod, javni sklad), in fizičnim osebam, ki so registrirane

uresničitvi namena. Javno povabilo je učinkovit inštrument

za dejavnost, ki jo bodo v okviru sodelovanja pri programu

vključevanja mladinskih in drugih organizacij, ki si želijo

javnega zavoda izvajale na podlagi sklenjene pogodbe.

program soustvarjati z mladimi meščani Ljubljane.
Predlagani programi izhajajo iz interesov in želja mladih ter

V letu 2020 smo s sredstva v višini 64.741,38 € podprli

tako uresničujejo potrebe mladih.

naslednje programe in organizacije:

Naziv prijavitelja:

POLNI NAZIV PROGRAMA

Vrednost
posameznega
projekta

Inštitut za potapljanje in podvodne
aktivnosti Piran
Pomladna potapljaška avantura 2020

€4,996.00

Inštitut za potapljanje in podvodne
aktivnosti Piran
Poletna potapljaška avantura 2020

€4,996.00

ZVEZDE SO BLIZU, Zavod za
socialno-gibalni razvoj in
integracijo (Zavod ZSB)

€3,119.00

ZVEZDE SO BLIZU, Interaktivni program za
razvoj, krepitev in varovanje zdravih odnosov
mladostnikov

Utrinek sanj, Zavod za spodbujanje
lepše prihodnosti
Produkcija lutkovne predstave

€4,973.00

Igor Večerič, samozaposlen v
kulturi, pedagog in producent

Glasbena Produkcija Mladi Zmaji 2020 - Ableton,
Maschine & analogne delavnice

€4,757.00

Društvo prejemnikov zlatega
priznanja MEPI

MEPI tabor: Po dogodivščini diši!

€4,991.94

Zavod za sodobno umetniško
prakso in teorijo 0.1 (Zavod 0.1)

GIBARNA

€4,940.00

Dietetik priporoča, Izobraževanje
na področju rekreacije, Katja Simić
s.p.
Mladi zmaji plešejo_plesno ustvarjalne delavnice

€3,000.00

Socialna akademija – zavod za
izobraževanje, raziskovanje in
kulturo

Atelje ponovne uporabe

€2,471.60

Kulturno umetniško društvo
Svojeglav

Glasbeni inkubator

€5,000.00

ZVEZDE SO BLIZU, Zavod za
socialno-gibalni razvoj in
integracijo (Zavod ZSB)

ZVEZDE SO BLIZU - Poletna izdaja: Interaktivni
program za razvoj in krepitev zdravorazumskega
ravnanja z okoljem

€1,422.00

Simon Gantar s.p., Kreativno
ustvarjanje in izobraževanje

Svedralnica za mlade

€4,780.00

Igor Večerič, samozaposlen v
kulturi, pedagog in producent

Dj Mladi Zmaj 2020

€4,989.00

Drušvo za izvajanje filmske vzgoje
Slon
Animirani film za mlade

€1,307.84

Kulturno društvo Grable, društvo
za kreativno grabljenje sveta

€2,760.00

Živi svet ustvarjalnega pisanja

Društvo za kulturo in izobraževanje
IMPRO
Impro zmaji delavnice

€4,100.00

Društvo za gojenje ustvarjalnega
mišljenja in bivanja - GUMB

€2,138.00

Gumbova tekstilarna
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3. Računovodsko polletno
poročilo na dan 30.6.2020
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Poslovno poročilo pripravila

Ksenja Perko in Marko Taljan s sodelavci

Oblikovanje

Jon Žagar

Avtor naslovne fotografije

Jon Žagar

Avtorji fotografij in vizualizacij

1

Nika in Mefail zmagovalca tekmovanja Čamcevanja

2

Urša Kaplan

3

Zadruga traparij

4

Taja Regent Veras

5

Katarina Durič - Mestni inkubator - Moj dolgčas

6

Projekt_P(r)oteza

7

Projekt_P(r)oteza

8

Taja Regent Veras

9

Nejc Benčič

10

Urša Kaplan

11

Monika Završnik

12

Urša Kaplan

13

Valentina Cvejetković

14

Jon Žagar

15

Urša Kaplan

16

Simon Pelko

17

Maruška Kobe

18

Zia Perko Rogelj

19

Vita Orehek

20 Urša Kaplan
21

Zadruga traparij

22

Arhiv Uličnih zmajev

23

Jon Žagar

24

Nejc Benčič

25

Marko Taljan

26

Brošurnik Ljube in Draga

27

Maja Majcen

28

Jerneja Munc

Javni zavod Mladi zmaji
Polletno poročilo 2020

