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Nagovor direktorice
Leto 2020 si bomo zaradi hitrega širjenja novega koronavirusa zapomnili
po pandemiji, ki je spremenila naša življenja. Mladi zmaji smo bili kot javni
zavod za kakovostno preživljanje prostega časa mladih v MOL že v času
prvega spomladanskega izbruha epidemije soočeni z veliko omejitvijo
izvajanja svoje osnovne dejavnosti, ki poteka v fizičnih prostorih (četrtnih
mladinskih centrih, na mobilnem mladinskem centru, na ulici) in v fizičnem
kontaktu z mladimi. Kljub temu, da smo aktivno pristopili k spremenjenemu
položaju in praktično takoj odprli digitalni mladinski center na platformi
Discord, smo opazili določene specifike. Tako smo začasno izgubili pristen
kontakt z nekaterimi našimi mladimi in po drugi strani pridobili druge, ki jim
digitalni svet bolj ustreza.
O duševnih stiskah, ki so zaradi tega nastale, vemo veliko preko bolj ali
manj kriznih posredovanj naše psihosocialne svetovalnice, ki je delovala ves
čas preko različnih digitalnih orodij. Poleg osamljenosti in izgube socialnih
stikov z vrstniki smo se soočili s težjimi primeri, tako samopoškodovanjem,
samomorilnostjo in težavami v povezavi z nasiljem v družini. Skupni
imenovalec mnogih teh težav je izrazita negotovost, ki močno vpliva na
mlade, zato smo tej tematiki dali poudarek tudi na decembrski konferenci
Mladost (je) ni norost. Mladi najbolj od vsega pogrešajo fizični stik, druženje
in aktivnosti, ki jih lahko počneš skupaj v živo.
V zavodu smo uspeli kakovostno in hitro reagirati na novo situacijo in
uspešno izpolniti svojo zavezo, da smo vedno na voljo mladim v mestu, kar
kažejo v poročilu predstavljeni rezultati.
Razmišljanje o posledicah dogajanja v letu 2020 pa nas odmika od zgolj
epidemiološke situacije in nagovarja na človeškem in družbenem nivoju.
Virus bo enkrat prešel, posledice pa bodo mladi čutili še dolgo.
Mladi zmaji bomo delovali v smeri, da jim tudi v negotovih časih zagotovimo
možnosti razvoja in podpore na poti do njihove samostojnosti.
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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-

►► Uredba o delovni uspešnosti iz naslova povečanega

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

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

ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US).

53/08, 89/08 in 175/20).

►► Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00

►► Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih
uporabnikov državnega in občinskih proračunov

– 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,

(Uradni list RS, št. 46/03).

►► Kolektivna pogodba za javni sektor (Uradni list RS,

15/17 – odl. US, 22/19 – ZposS, 81/19 in 203/20 -

št. 57/08, 23/09, 91/09, 89/10, 89/10, 40/12, 46/13,

ZIUPOPDVE).

95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18)

►► Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07UPB3, 65/08, 69/08 – ZTFI-A,

69/08 – Zzavar-E

►► Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti
(Uradni list RS, št. 18/91-I, 53/92, 13/93 – ZNOIP,

in 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C in 203/20 –

34/93, 12/94, 18/94 – ZRPJZ, 27/94, 59/94, 80/94,

ZIUPOPDVE).

64/95, 19/97, 37/97, 87/97 – ZPSDP, 3/98, 3/98,

►► 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 82/15).
plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08, 113/09
in 22/19).
št.

75/19, 61/20 – ZDLGPE, 133/20 in 174/20 –
ZIPRS2122)

►► 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
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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,
31/19, 80/19, 97/20 in 160/20).

►► 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, 80/18 in 160/20).

►► Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Mladi zmaji –
Centra za kakovostno preživljanje prostega časa
43/14, 8/15 in 29/18).

►► Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije
COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane

►► Zakon o izvrševanju proračunov Republike

(Uradni list RS, št. 68/17, 4/18 in 30/18).

77/04,115/05, 43/06 – ZKolP, 71/06, 138/06, 65/07,

otrok in mladih (Uradni list RS, št. 77/09, 100/11,

►► Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v

Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS,

39/99 – ZMPUPR, 39/99, 40/99 – popr., 99/01, 73/03,

in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20,
152/20 - ZZUOOP in 175/20 – ZIUOPDVE).

►► Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo
posledic epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št.
80/20, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE in
203/20 – ZIUPOPDVE).

►► 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.
Ustvarjamo okolje, kjer mladi odraščajo v odgovorne,
ustvarjalne, spoštljive ter spoštovane državljane, so
vključevalni in se povezujejo. V vseh četrtnih skupnostih

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

1.2.3 Letni cilji zavoda

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.

Koristi in potrebe mladih postavljamo na prvo
mesto.
Informacije iz terenov, kjer izvajamo mladinsko ulično delo in
praksa dela v mladinskih centrih, kažejo potrebo mladih po
strokovni individualni obravnavi, ki jo izvaja izkušen mladinski
delavec. V letu 2020 smo s programom psihosocialne
podpore za mlade uspešno nagovorili izzive, ki so jih imeli

1.2.1 Ciljne skupine

mladi in mladinski delavci zaradi pandemije.

Program in prostore soustvarjamo skupaj z

►► Otroci (10–14)
►► Najstniki (15–18)
►► Mladi (19–29)
►► Strokovna javnost (mladinske organizacije, šole,
fakultete, CSD-ji idr.)

►► Lokalna skupnost in splošna javnost (četrtne skupnosti,
prebivalci ČS, društva, nevladne organizacije, podjetja).

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
bendov in projektne sestanke, dvorano za plesne treninge
itd. V prvem polletju 2020 smo podprli izvedbo 12 projektov
izbranih v okviru natečaja Mestni inkubator. Na jesenskem

1.2.2 Strateški cilj zavoda

natečaju smo od rekordnih 37 prijavljenih projektov podprli
izvedbo 13 projektov. Uspešno smo na pobudo mladih
podprli izvedbo številnih projektov, tudi v digitalnem svetu.

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

Aktivno sodelujemo pri uresničevanju Strategije
MOL za mlade za obdobje 2016–2025.
Mladi zmaji smo koordinator in eden ključnih nosilcev
aktivnosti, povezanih z delovanjem Mreže mladinskih
centrov Ljubljana. Skrbimo za razvoj blagovne znamke
in komuniciranje, sodelujemo na skupnih dogodkih in
predstavitvah ter organiziramo izobraževalne dogodke, kjer
se srečujejo mladinski delavci iz vseh mladinskih centrov.
3

Aktivno sodelujemo na srečanjih mreže. Za mladinske

Pester program in povečevanje odprtosti.

delavce, prostovoljce in študente, ki so vključeni v redno delo

Poleg delovanja dnevnega centra v popoldanskem času

mladinskih centrov, smo izvedli 8 izobraževanj s področja

od ponedeljka do sobote, širimo program z aktivnostmi,

psihosocialne podpore, na katerih smo nagovorili različne

ki so namenjene določenim ciljnim skupinam, na primer:

izzive.

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

Ves čas iščemo nove možnosti za vzpostavitev
novih četrtnih mladinskih centrov, ki bodo

podjetniške delavnice itd. Sodelujemo z drugimi mladinskimi

zapolnili sive lise mladinskega dela v Ljubljani.

potrebujejo prostor ali pa želijo delati z obiskovalci mladinskih

in nevladnimi organizacijami, ki za izvedbo svojih aktivnosti

Nestrpno pričakujemo mladinski center v središču Ljubljane,

centrov. Zaradi ukrepov in nezmožnosti delovanja v fizičnem

v Palači Cukrarna. Veselimo se novih četrtnih mladinskih

prostoru smo odprli digitalni mladinski center in v večji meri

centrov, ki so načrtovani v Novih Jaršah, na Viču ter v ČS

delovali preko družbenih omrežjih.

Golovec, Barje in Šmarna gora. Pomanjkanje prostorov
rešujemo z uličnim delom, ki ga izvaja ekipa Uličnih zmajev.

Zagotovitev stabilnega in optimalnega

Vedno znova iščemo inovativne rešitve za to, da so mladinski

poslovanja zavoda.

programi in prostori Mladih zmajev dostopni vsem mladim v

Sodobni notranji procesi, organizirano in kakovostno

Ljubljani. Projekt mobilnega mladinskega centra, ki smo se

delovanje vseh zaposlenih v zavodu zagotavljajo učinkovito,

ga lotili v partnerstvu z Javnim podjetjem Ljubljanski potniški

hitro in uspešno odzivanje na potrebe okolja in mesta.

promet, v središče postavlja potrebe mladih – soustvarjalcev

Pomembno prispevamo k vzpostavljanju in ohranjanju

in uporabnikov nove storitve, ki prebivajo na območjih,

družbene povezanosti in solidarnosti. Najpomembnejša

kjer primanjkuje prostorov in programov za kakovostno

sprememba v notranji organizaciji je zaposlitev dveh oseb za

preživljanje prostega časa mladih. Z mobilnim mladinskim

izvajanje programa mobilnega mladinskega centra Ljuba in

centrom Ljuba in Drago in z uličnimi mladinskimi programi

Drago, za katerega imamo sistemizirani delovni mesti: vodja

vsaj delno pokrivamo t.i. sive cone. V letu 2020 smo bili

mladinskih programov za področje mobilnega mladinskega

prisotni v soseski Celovški dvori in na igrišču OŠ Kašelj.

centra in mladinski delavec I za področje uličnega dela. Leto

Zagotovitev profesionalnega in osebnostnega
razvoja zaposlenih.

2020 je dobro preizkusilo našo fleksibilnost in inovativnost.
Uspešno smo se prilagodili novi in negotovi situaciji, ki je
posledica epidemije.

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. V letu 2020 smo se izobraževali na teme nenasilne

1.3 Ocena uspeha pri
doseganju zastavljenih ciljev
Kot je razvidno iz vsebinskega poročila, smo zastavljene

komunikacije, inovativnosti in kreativnega razmišljanja.

cilje dosegali. Zaradi ukrepov Vlade RS in NIJZ, povezanih

Povečanje pozitivnega ugleda in prepoznavnosti

prilagodili svoje delovanje in večji del programa v času obeh

zavoda.

valov epidemije izvedli v digitalnih oblikah.

s preprečevanjem širjenja okužbe s korona virusom, smo

Aktivno med vsemi ciljnimi skupinami ter strokovno in
splošno javnostjo razvijamo blagovno znamko Mladi

Leto 2020 je bilo v znamenju ukrepov in omejitev

zmaji kot znamko odličnosti na področju mladinskega

zaradi koronavirusa. Ukrepi za preprečevanje širjenja in

dela in na področju javne službe. S pomočjo zunanjih

prenašanja okužb so bili v veljavi od začetka marca. Od 366

sodelavcev, strokovnjakov za tržno komuniciranje, skrbimo

dni je bila 154 dni razglašena epidemija, ukrepi in omejitve

za profesionalno komunikacijo. Aktivni smo na družbenih

s strani Vlade in NIJZ pa so bili skupaj v veljavi več kot 300

omrežjih in dajemo poudarek na strokovno izvedenih

dni.

promocijskih materialih.
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1. val epidemije – 80 dni (12. 3.–31. 5. 2020)

Aktivno smo se ukvarjali s problematikami mladih, ki so

V januarju, februarju in 1. polovici marca smo izvedli

jih doživljali v času karantene: kako ločiti tesnobo od

vse načrtovane aktivnosti. S 16. 3. 2020 pa smo zaradi

simptomov korona virusa, kako preživeti z depresijo,

razglašene epidemije mladinske centre zaprli. Četrtni

osveščali, da je nasilje kaznivo tudi v času epidemije in jih

mladinski centri so bili zaprti do 11. 5. 2020, ko smo ob

spodbujali, da ostajajo aktivni. Zavedali smo se možnosti

sprostitvenih ukrepih poskrbeli za prilagojeno odprtje, ki je

povečane samomorilne ogroženosti za najbolj rizični del

trajalo do konca maja. S prvim junijem so se mladinski centri

populacije mladih, zato so bile naše aktivnosti namenjene

odprli po urniku (od ponedeljka do sobote), ki je veljal pred

tudi temu področju. Prisotni smo bili na Facebooku,

epidemijo.

Instagramu in v digitalnem mladinskem centru DigiMC na
igralski platformi Discord, kjer smo med drugim delili ideje

Za čas zaprtja centrov smo v zavodu oblikovali akcijsko

za kakovostno preživljanje prostega časa mladih, naslavljali

skupino, sestavljeno iz vodstva, mladinske psihosocialne

tematike, povezane s psihosocialnim svetovanjem,

svetovalke in koordinatorja četrtnega mladinskega centra, ki

ozaveščali o varni rabi interneta, spodbujali k upoštevanju

je v zelo kratkem času poskrbela za vzpostavitev treh stebrov

ukrepov in znotraj njih k aktivnemu vključevanju in

delovanja v obdobju 1. vala epidemije:

preživljanju prostega časa. Z omenjenimi vsebinami smo
občutno povečali našo prisotnost na družbenih omrežjih in

1. Osveščanje o depresiji, družinskem nasilju, varni uporabi

tam dosegli povečanje dosega, kar se je izkazalo za odlično

interneta, tesnobi in iskanju smisla na družbenih omrežjih.

priložnost promocije programov Mladih zmajev.

2. Individualno psihosocialno svetovanje.
3. Digitalni mladinski center DigiMC.

Izvedli smo mladinski projekt treh študentk KORONAINSTA.
V času samoizolacije je bilo mladinsko delo omejeno, in ker

Takoj smo vzpostavili kontaktne povezave (telefon, e-pošta,

so se mladi največ zadrževali na družbenih omrežjih, smo

spletna klepetalnica) za pomoč mladim v stiski, odprli smo

izkoristili priložnost, da jim kreativno približamo relevantne

digitalni mladinski center DigiMC. Z mladimi smo ohranjali

teme na njim zanimiv način. Z Instagram zgodbami in

stik preko družbenih omrežij, predvsem na Instagramu.

objavami smo jim predstavili informacije in ukrepe, ki jih

Dejavnosti, namenjene zaprtim skupinam, smo v veliki meri

je posredovala Mestna občina Ljubljana, Vlada ter ostale

izvedli preko spletnih orodij (Skype, Zoom). Javnost smo

relevantne institucije (NIJZ). Med mlade smo prenašali

z infografikami ozaveščali o težavah, ki se lahko pojavijo v

sporočilo, da so ključni deležniki pri omejevanju in

času ukrepov (nasilje v družini, tesnoba, osamljenost ...) in

preprečevanju širjenja virusa.

posredovali preverjene informacije. Predvsem na Facebooku
smo beležili izjemno veliko branost (do 14.000 dosega).

2. INDIVIDUALNO PSIHOSOCIALNO SVETOVANJE ZA

Vseeno pa smo morali nekaj načrtovanih aktivnosti prestaviti

MLADE

– predvsem dogodke, ki jih je ponavadi obiskalo veliko število

V prvem valu epidemije je bila mladim na voljo mobilna

mladih in mednarodne aktivnosti. Zato je bil obseg programa

psihosocialna svetovalka Mladih zmajev od ponedeljka do

– število aktivnosti, obisk, poraba sredstev – manjši, kot

petka med 10. in 17. uro na telefonski številki, elektronskem

smo načrtovali. Naš način dela, kjer smo fleksibilni ter odprti

naslovu, v klepetalnici na Facebooku in v posebni sobi v

za ideje in soustvarjanje mladih, pa so v času epidemije

digitalnem mladinskem centru. Pomembna ugotovitev je

rezultirali v velikem porastu fasilitiranja aktivnosti s strani

bila, da se je s trajanjem obdobja fizične izolacije povečala

mladih, prav tako smo k obisku in sodelovanju pritegnili večji

potreba po svetovanju.

delež mladih iz starostne skupine nad 15 let. Kot zanimivost
izpostavljamo zelo velik delež deklet, ki so se vključile v

3. DIGITALNI MLADINSKI CENTER MLADI ZMAJI

soustvarjanje programa Mladih zmajev v času epidemij.

V dveh tednih od razglasitve epidemije smo vzpostavili
digitalni mladinski center DigiMC na prvenstveno igralni

Kratek opis vsebin, ki smo jih izvajali v času 1. vala

platformi Discord. Mladinski center smo organizirali po

epidemije in izolacije:

temah oziroma sobah, v katerih koordinatorji, študentje
in prostovoljci skrbijo za varen in ustvarjalen prostor za

1. OSVEŠČANJE O DEPRESIJI IN DRUŽINSKEM

mlade. Delo v digitalnem mladinskem centru je potekalo v

NASILJU, VARNI UPORABI INTERNETA, TESNOBI IN

obliki 6 sklopov/področij, v katerih so bile odprte in zaprte

ISKANJU SMISLA NA DRUŽBENIH OMREŽJIH

tekstovne sobe in glasovni kanali. Od novembra naprej smo
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na platformi Logbook DigiMC-ju zagotovili lasten zavihek za
beleženje statistike. Proti koncu leta pa smo začeli usmerjati
delovanje mladinskega centra na način, da ga bodo v celoti
upravljali mladi..
Vmesno obdobje brez epidemije – 140 dni (1.
6.–18. 10. 2020)
V času med 1. 6. in 12. 11. so bili centri odprti po ustaljenem
delovnem času (od ponedeljka do sobote). To odprtost med
1. in 2. valom epidemije smo v največji možni meri izkoristili
za prilagojeno izvedbo zaostalih aktivnosti Mladih zmajev.
Zanjo je bilo sprva značilno postopno rahljanje ukrepov in
omejitev. V veljavi so ostali higienski ukrepi za zagotavljanje
zdravja in preprečevanja širjenja okužbe s koronavirusom,
poleg tega so svoja vrata odprla šole, v veljavo so stopile
milejše omejitve druženja, prehajanja.
2. val epidemije – 74 dni (19. 10.–31. 12. 2020)
Neposredno po 13. 11., ko je znova nastopila popolna
prepoved druženja na javnih mestih, smo v zavodu, tako
kot v prvem valu, oblikovali akcijsko skupino, sestavljeno iz
vodstva, vodje digitalnega mladinskega centra, psihosocialne
svetovalke in koordinatorja četrtnega mladinskega centra, ki
je vzpostavila 4 vsebinske stebre delovanja v obdobju 2. vala
epidemije:
1. Digitalni mladinski center – DigiMC
2. Varen prostor četrtnih mladinskih centrov
3. Individualna psihosocialna podpora
4. Medijsko spletišče
V drugem valu epidemije smo izkoristili znanje in
izkušnje iz prvega vala. Pomembna je bila prilagodljivost,
samoiniciativnost, inovativnost in ustvarjalnost vseh
zaposlenih. Naš cilj je bil, da vsak član tima v okoliščinah
omejitev po najboljših močeh prispeva svoj delež k
izpolnjevanju poslanstva zavoda. Ob koncu zahtevnega
leta 2020 smo opazili, da se je začrtana smer delovanja
skupnega usklajenega delovanja v času epidemije, ki daje
možnost za prispevek vsem zaposlenim, kazala v večji
povezanosti tima in pripravljenosti na izzive, ki jih prinašajo
omejitve življenja s koronavirusom.
Kratek opis vsebin, ki smo jih izvajali v času 2. vala
epidemije:
1. DIGITALNI MLADINSKI CENTER DigiMC
Večji del aktivnosti smo, tako kot v prvem valu, tudi v drugem
valu preusmerili v digitalno okolje spletne platforme Discord,
kjer smo s spoznanji in izkušnjami iz prvega vala intenzivno
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nadaljevali z razvojem digitalnega mladinskega dela. V
DigiMC-ju so mladim na voljo raznolike moderirane aktivnosti.
1. 11. smo začeli DigiMC voditi kot samostojno enoto v
Logbooku, programu za beleženje kakovosti mladinskega
dela. Za približanje potrebam mladih – ohranjanje stika,
spodbujanje in udejanjanje ustvarjalnosti, ponujanje priložnosti
za soustvarjanje utripa mesta in inovativnosti – smo poleg
fizične prisotnosti in ponudbe DigiMC-ja uporabili tudi druga
digitalna orodja (IG, FB, Zoom) in telefonsko komunikacijo.
Mladi vse bolj postajajo pobudniki, organizatorji, moderatorji,
izvajalci in mentorji na področju (digitalnega) mladinskega
dela.
Cilj, ki smo si ga zastavili, je, da bo DigiMC do odprtja
mladinskih centrov voden in upravljan s strani mladih, pri
čemer jih bomo mladinski delavci podprli z mentoriranjem in
zagotavljanjem digitalne infrastrukture.
2. VAREN PROSTOR ČETRTNIH MLADINSKIH CENTROV
Tudi po zaprtju šol in uvedbi šolanja na daljavo (od 19.
10. 2020) smo se prilagodili ukrepom Vlade RS in NIJZ
in skladno z možnostmi ostali na voljo mladim. S popolno
prepovedjo druženja, 13. 11. 2020 smo priprli vrata mladinskih
centrov in svojo prisotnost v centrih prilagodili individualnim
potrebam mladih po varnem prostoru, podpori, svetovanju,
razbremenitvi, prostoru za učenje in izvajanju učne pomoči
v sodelovanju s prostovoljci in partnerskimi organizacijami.
Od 13. 11. do 31. 12. 2020 smo zagotavljali stalno fizično
prisotnost koordinatorjev v času med 14. in 17. uro, po potrebi
in dogovoru tudi več.
3. INDIVIDUALNA PSIHOSOCIALNA PODPORA
Po popolni prepovedi druženja, 13. 11. 2020 smo na podlagi
ugotovitev iz prvega vala posodobili storitev in razpoložljivost
psihosocialne podpore. V drugem valu epidemije smo
tako pritegnili skupino 7 prostovoljk, študentk, ki so aktivno
vodile pogovore z mladimi v sobi svetovalnica digitalnega
mladinskega centra DigiMC od ponedeljka do petka med 10.
in 17. uro. Mladim je bila tudi sedaj na voljo mladinska mobilna
psihosocialna svetovalka, tako v sobi kot preko zasebnih
sporočil, telefona ali video klicev. Na ta način smo podporo
mladim prilagodili njihovim potrebam in načinu komuniciranja.
Izdelali smo protokol ravnanja ob kriznih situacijah, prilagojen
digitalnemu mladinskemu delu.
4. MEDIJSKO SPLETIŠČE
Medijsko spletišče je predstavljala delovna skupina,
namenjena načrtni, usmerjeni pripravi in distribuciji
komunikacijskih vsebin Mladih zmajev v času epidemije.
Preko komuniciranja naše ponudbe smo gradili odnose in
krepili zaupanje v produkte Mladih zmajev. V družbeni prostor
smo pošiljali sporočila informativne, zabavne, pozitivne in
motivacijske narave. Skupina je komunikacijsko, vsebinsko in

tehnično podprla aktivnosti digitalnega mladinskega centra,
dogodek Voditeljstvo, kampanjo za mednarodno konferenco
o duševnem zdravju Mladost (je) ni norost, aktivnosti
izjemno uspešnega decembrskega Veselega zmajevanja
z osrednjim sporočilom solidarnosti in Solidarnostno
zbiralnico kot osrednjim projektom. Obdobje intenzivnejše
prisotnosti v medijskem prostoru smo izkoristili za celovito
analizo komunikacij Mladih zmajev, ki bo osnova za prenovo
komunikacijske strategije v letu 2021.

►► okrepili smo sodelovanje z organizacijami, ki delujejo
pod okriljem MOL-a,

►► prepoznavamo vrednost in vedno več pozornosti
namenjamo digitalnemu mladinskemu delu (stik z
mladimi preko družbenih 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

1.4 Nastanek morebitnih
nedopustnih ali nepričakovanih
posledic izvajanja programa

okužbe s korona virusom smo morali prilagoditi
odprtost dnevnih centrov (v letu 2020 27,5 % manj od
načrtovanega) in dostopnost drugih programov,

►► s projektom Preobrazbe odpisanega avtobusa v mobilni
mladinski center smo dosegli prepoznavnost tudi izven
mladinskega sektorja.

Nedopustnih ali nepričakovanih posledic izvajanja programa

1.6 Ocena gospodarnosti in
učinkovitosti poslovanja glede
na opredeljene standarde in
1.5 Ocena uspeha pri doseganju merila
zastavljenih ciljev glede na
pretekla obdobja
ni bilo, bilo pa je veliko prilagoditev.

Podatki so predstavljeni v računovodskem delu poročila.

Realizacija programa v letu 2020 je v skladu z letnim
načrtom. V primerjavi s preteklimi obdobji opažamo:

1.7 Ocena delovanja sistema
notranjega finančnega nadzora

►► Realizacija programa v letu 2020 ni popolnoma skladna
z letnim načrtom. Zaradi ukrepov Vlade RS in NIJZ,
povezanih s preprečevanjem širjenja okužbe s korona

Finančno poslovanje smo vodili na podlagi Zakona o

virusom, smo prilagodili izvedbo in delovanje. V
primerjavi z letom 2019 opažamo:

računih smo vodili notranji nadzor. Notranje revidiranje

►► 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,

računovodstvu in drugih zakonskih aktih. Pri vseh prispelih
imamo zagotovljeno v okviru Službe za notranjo revizijo
Mestne občine Ljubljana. V letu 2018 smo uspešno opravili
notranjo revizijo finančnih nalog na področju osnovnih
sredstev in inventure. Naslednja notranja revizija je
planirana v letu 2021 za področji: Uresničevanje Strategije
MOL za mlade 2016–25 ter Varstvo pri delu in požarna
varnost.
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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
razglašenega 1. vala 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. 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
med 1. in 2. valom epidemije (1. 6.–18. 10.) je minilo v
duhu ponovnega zaganjanja in vzpostavljanja zaupanja
pri uporabnikih. Kljub koncu 1. vala epidemije so v veljavi
do nadaljnjega ostali nekateri ukrepi za zajezitev širjenja
okužbe s korona virusom. Razmeram smo se prilagodili ob
upoštevanju vseh ukrepov in priporočil Vlade RS in NIJZ.
S pričetkom 2. vala epidemije smo znova prilagodili svoje
delovanje ukrepom in priporočilom. Od 19. 10. do 12. 11.
2020 je še bilo dovoljeno zbiranje na javnih mestih, od 13.
11. 2020 pa prepovedano, zato smo morali dnevne centre
zapreti. Od takrat je bila v veljavi popolna omejitev druženja,
razen redkih izjem, med drugim druženje na javnih mestih
z namenom zagotavljanja varnosti in zdravja ljudi, kar
smo izkoristili za ohranitev in krepitev storitve individualne
podpore in svetovanja, učne pomoči, zagotavljanja prostora
ipd. mladim v stiski. Zaradi obeh valov epidemije smo imeli
na letni ravni 27,5% izpad odprtosti dnevnih centrov
(izpad po mesecih: marec 59%, april 100%, maj 52%,
november 59,6%, december 100%). Dnevni centri zaradi
epidemije niso obratovali 81 dni.
Kljub manjšemu obsegu izvedenega programa ocenjujemo,
da smo z izvedenimi prilagoditvami, predvsem z
individualnim delom, izvedbo aktivnosti na digitalnih
platformah in odprtjem digitalnega mladinskega centra,
poslovno leto 2020 zaključili uspešno.
Zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa smo
bili primorani odpovedati, prestaviti, prilagoditi ali na novo
vzpostaviti več aktivnosti našega programa.

8 Le t n o p o r o či l o 2 0 2 0

Cilji, ki smo jih pri tem zasledovali so bili:

►► čim večja prisotnost in razpoložljivost vseh naših
programov za mlade;

►► mladim zagotavljati priložnosti za soustvarjanje
programa;

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

►► ostati prepoznaven glas mladih v mestu in družbi.

2. Poslovno poročilo
posebni del
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2.1 Organi zavoda in vodstvo
Zavod vodita:

Člani Sveta zavoda so:

►► svet zavoda in direktorica (Ksenja Perko).

►► Monika Šterlek, predsednica (predstavnica
ustanovitelja),

►► Vasko Simeunović, član, (predstavnik zainteresirane
javnosti),

►► Beno Pehani, član (predstavnik ustanovitelja),
►► Marjan Perger, član (predstavnik ustanovitelja),
►► Maja Majcen, članica (do 24. 6. 2020 Marko Taljan)
(predstavnica zaposlenih).

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

Sile Mladih zmajev smo mladinski delavci in drugi sodelavci

Kadrovske okrepitve v začetku leta 2020 so bile potrebne

z raznolikimi strokovnimi znanji, ki svoje delo z mladimi

zaradi izvedbe dodatnih projektov in zaradi vzpostavitve

doživljamo kot poslanstvo. Z njimi delimo sebe, svoje znanje

mobilnega mladinskega centra Ljuba in Drago, zaradi dviga

in izkušnje, jih spodbujamo, podpiramo in gradimo svet, kjer

kakovosti in zahtevnosti obstoječih projektov, predvsem pa

je ustvarjalnost vrhovna vrednota za boljše življenje vseh.

zaradi dejstva, da se v skladu z usmeritvami MOL izvajajo
dodatni programi, ki so nujno potrebni na področju mladin-

Na dan 31. 12. 2020 smo imeli v zavodu redno zaposlenih

skega dela. Pri zaposlitvi vodje mladinskih programov za

16 sodelavcev ter 1 zaposlitev v okviru nadomeščanja

področje mobilnega mladinskega centra in mladinskega

daljše bolniške odsotnosti.

delavca I za področje uličnega dela gre za pomembno
podporo izvajanju Strategije MOL za mlade 2016–2020,

►► 8 specialistov za mladinsko delo, ki vodijo 4 četrtne
mladinske centre;

►► področna svetovalka II za področje psihosocialnega
svetovanja (tudi za Mrežo mladinskih centrov Ljubljana);

►► vodja mladinskih programov za področje mladinskega
uličnega dela;

►► mladinski delavec I za področje uličnega dela
(mobilnega mladinskega centra Ljuba in Drago);

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

►► višja svetovalka III za področje vodenja glavne pisarne;
►► pomočnik direktorice za splošne zadeve;
►► direktorica.
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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. Ob tem smo zaradi predvidene daljše bolniške odsotnosti za določen čas (do vrnitve delavke z bolniške) zaposlili
mladinsko delavko I za področje uličnega dela (mobilnega
mladinskega centra Ljuba in Drago).

Dejavnosti Mladih zmajev 2020

Podporne
aktivnosti

Dejavnosti
Mladih Zmajev

Delo z mladimi

Medorganizacijsko
sodelovanje

Za lažje obvladovanje in boljšo predstavitev področij
dela Mladih zmajev smo definirali tri področja dela, ki
obsegajo različne dejavnosti:
Delo z mladimi (dnevni centri, mladinske lokalne

Podporne aktivnosti (komunikacija in promocija,

pobude, mednarodno sodelovanje, počitniški program,

upravljanje centrov in širitev, izobraževanje, prostovoljstvo,

mladinsko ulično delo, mladinsko digitalno delo).

psihosocialno svetovanje, financiranje iz drugih virov –
razpisi, statistike in analize, javno povabilo)

Medorganizacijsko sodelovanje (dogodki
in projekti, članstvo v mrežah ter koordinacija Mreže
mladinskih centrov Ljubljana).
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A. Delo z mladimi
A.1 Dnevni centri

Mestnega inkubatorja. Poleg mladinskih pobud in Mestnega
inkubatorja imamo tudi inštrument t.i. Ad hoc projekti, ki
koordinatorjem skozi celo leto omogoča izvedbo aktivnosti
glede na prepoznane potrebe v centru. Projekt pripravi

Dnevni centri nudijo prostor za izvajanje svetovanja ter
podpore mladostnikom in posredno družinam. So prostor
za druženje ter izvajanje različnih delavnic in dogodkov.
Mladim omogočajo kakovostno, aktivno, ustvarjalno in varno
preživljanje prostega časa, druženje ter podporno okolje za

koordinator na pobudo in ob sodelovanju mladih.
Med vikendi izvajamo aktivnosti, ki med tednom ne najdejo
prostora (tehnične in računalniške delavnice, ples in druge
umetniške oblike izražanja, šport, podpora pri učenju ...).

krepitev kompetenc za samostojno in aktivno življenje.

Utrip in urnik delovanja četrtnih mladinskih centrov je na

Osrednja dejavnost Mladih zmajev na področju dela z

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

mladimi so dnevni centri v četrtnih mladinskih centrih, ki so
odprti vsak delovnik popoldan: od 14. do 19. ure (Šiška,
Bežigrad); od 13. do 17. ure (Črnuče); od 13. do 18. ure
(Zalog). Dejavnost dnevnega centra nadgrajujemo z
aktivnostmi, ki so namenjene določenim ciljnim skupinam.
Na primer: vsak mladinski center je ob sobotah odprt na
način, da se najbolj približa specifičnim potrebam mladih
v lokalnih skupnostih; mladinski center Bežigrad je bil del
leta odprt vsak petek od 19. do 21. ure za mlade od 14.
leta dalje; mladinski center Črnuče med tednom in vikendi
nudi prostor mladim ustvarjalcem na področju kulture,
glasbenikom in glasbenim producentom tudi izven delovanja
dnevnega centra. Delovni čas dnevnih centrov je določen
glede na potrebe uporabnikov oziroma rednih dnevnih
obiskovalcev. V počitniškem času prilagajamo odprtost

voljo na spletni strani www.mladizmaji.si, na Facebook strani
centrov.
Zaradi razglasitve epidemije smo veliko aktivnosti preselili v
digitalni svet, ustanovili smo digitalni mladinski center.
Digitalni mladinski center DigiMC
Digitalni mladinski center (DigiMC) je produkt Mladih zmajev,
ki je nastal v času prvega vala epidemije kot odgovor na
zapiranje četrtnih mladinskih centrov. Center smo vzpostavili
na prvenstveno igralni platformi Discord in je namenjen
vsem mladim, ki čas radi preživijo v digitalnem okolju, a v
dobri družbi in z dobro mero kreativnosti in zabave.
Digitalni mladinski center Mladih zmajev se je razvil v
samostojno enoto, ki deluje povezovalno na več ravneh

dnevnih centrov glede na izražene potrebe mladih.

hkrati. Povezuje dislocirane enote Mladih zmajev in

Izven časa odprtosti dnevnih centrov so prostori mladinskih

fizične ter geografske meje.

centrov na voljo za izvajanje otroških, mladinskih in
družinskih aktivnosti v javnem interesu. Izvajalcem in
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
program in življenje mesta. Izvajalce na letni ravni izberemo

mladostnike glede na interesne dejavnosti ter hkrati presega

Namen DigiMC-ja je ustvariti varen in kreativen prostor
na spletu, skladen z vizijo Mladih zmajev. Služi razvijanju
osebnega potenciala in krepitvi samoiniciativnosti
mladostnikov na način moderatorstva, pri čemer posameznik
pri vsebini izhaja iz lastnih potreb, želja in interesov. Tako

preko javnega povabila.

DigiMC mladim ponuja odlično izhodišče za pridobivanje

Mlade spodbujamo k samoorganiziranim dejavnostim.

pristopom in vsebinami DigiMC služi promociji Mladih zmajev

Svoje ideje za projekte in aktivnosti lahko realizirajo v okviru
različnih spodbud, s katerimi jim zagotavljamo mentorstvo,
prostor in sredstva za uresničitev idej. V okviru obiskovanja
mladinskega centra lahko za oblikovanje programa pri
koordinatorju prijavijo mladinsko pobudo, tisti bolj izkušeni
in ambiciozni pa lahko svoje projekte izvedejo s podporo
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izkušenj, formalnega in neformalnega znanja. Z inovativnim
na področju digitalnega mladinskega dela. Z vpeljavo hibridnih
dogodkov kaže na našo prilagodljivost okoliščinam, ki so
posledica ukrepov in omejitev v času epidemije koronavirusa
in nakazuje na našo odločenost, da gremo v »korak s časom«
in da smo mladim v podporo v kakršnihkoli razmerah.
DigiMC je razdeljen na 6 enot (gaming, kreativa/umetnost,

podcast/stream, fantasy, svetovalnica in razne teme). Vsako

potekale številne spremljevalne aktivnosti za otroke, mlade

enoto vodi in moderira koordinator ali študent. Enote se med

in družine: žongliranje Jakoba Berganta, izdelava izdelkov

seboj povezujejo, v posamezni enoti pa je možno ustvarjati

iz recikliranega materiala Društva GUMB, izdelava kitk in

različne vsebine. Omenjenim enotam/področjem smo

poslikava s kano s prostovoljko Danijelo Mijatović, grafitiranje

dodali še posebne enote, kot je Digi skupnost, ki služi kot

s Fedjo Šičarovom in DJ delavnice z DJ Deejay Woo D, DJ

klepetalnica mladih.

Ramzes in DJ MadamTuSo. Na prizorišču nas je ves čas
obdajala ljubezen Ljube in Draga, mobilnega mladinskega

Na pobudo uporabnikov ČMC Šiška, smo ustvarili posebno

centra. Večerni del dogodka je popestril koncert Prave zveze

sobo, kjer so se na tedenski ravni srečevali uporabniki.

z glasbeniki in glasbenimi skupinami Amos Vamos, Škaf,

Za vstop v sobo potrebuje uporabnik priponko Šiškar, kar

Gama, Duo Marmoris, Žena in Janči, MC Nomad in Zlatko.

jim krepi občutek pripadnosti. Sobo smo uporabljali za

Na tokratni poletni Plati smo skupaj gostili približno 400

ohranjanje kontakta koordinatork z mladostniki, kjer smo

obiskovalcev, med katerimi so prevladovali mladi.

organizirali tudi tematska srečanja in skupnemu načrtovanju
prihodnjih aktivnosti. Prav tako je soba ČMC Šiška služila
za ohranjanje stika mednarodnih prostovoljk iz programa
Evropske solidarnostne enote iz Poljske ter opravljanje
prakse študentov FSD z uporabniki centra ČMC Šiška.
DigiMC je v letu 2020 (kot ločena enota je začel delovati s
1. 11. 2020) na platformi Logbook zabeležil 130 aktivnosti
in 803 obiske uporabnikov. Najprepričljivejši na področju
digitalnega mladinskega dela v DigiMC je podatek o 51%
deležu ur fasilitiranja s strani mladih glede na število vseh
ur odprtosti (na ravni zavoda je delež fasilitiranja 14%). Ob
koncu leta 2020 je DigiMC štel 650 registriranih uporabnikov.

A.2 Dogodki

Z mladimi smo soustvarjali različne dogodke, s katerimi
smo bogatili dogajanje v lokalnih skupnostih. Dogodki
so namenjeni vključevanju mladih v pripravo in izvedbo
projektov, promociji aktivnosti Mladih zmajev ter oživljanju
sosesk. Večina dogodkov je potekala ob koncu tedna.
Plata 2020 - z nogometom proti diskriminaciji
Na športnem igrišču pri Osnovni šoli Zalog v Ljubljani je
v nedeljo, 28. 6. 2020 potekala jubilejna 25. družabnorekreativna prireditev Plata 2020. Gre za tradicionalni
dogodek, ki ga že več kot desetletje prirejajo Mladi zmaji
Zalog. V nogometnem turnirju, do vključno 14 let je
zmagala ekipa Zalog 1129, v kategoriji starejših od 15
let je zmagala ekipa Čamac Zalog. Ob športnih bojih so
13

Neo Plata

Teden Čamcevanja

Tradicionalni jesenski dogodek Plata se je v luči svetovne

V mladinskem centru Zalog smo tretje leto zapored

zdravstvene krize preoblikoval v inovativen dogodek

organizirali dogodek Čamcevanje in praznovanje tretje

Neo Plata. Skupaj z mladimi smo na šolskem igrišču v

obletnice otvoritve novih prostorov. Namen smo imeli

Zalogu organizirali dogodek, na katerem smo raziskovali

praznovati ves teden, a je bila pred zaključkom dogodka

še nepoznane športe. Na nogometnem igrišču smo tokrat

razglašena epidemija. V prvih dneh dogajanja smo izvedli

spoznavali človeški namizni nogomet in nožni pikado. Poleg

tekmovanje Fotografski žur, na katerega se je prijavilo

zanimivih športov nas je spremljal bogat spremljevalni

pet parov mladih fotografov. Skupaj z mladimi smo izbrali

program. V tesnem sodelovanju s prostovoljci je nastala

besede, ki najbolje opisujejo mladinski center Zalog in

fotografska delavnica, prostovoljci so poskrbeli tudi za malico

jih predstavili v fotografiji. V sobi za fitnes smo postavili

in postavljanje prizorišča. Z nami je sodelovala Svedralnica,

fotografsko temnico in fotografije razvili sami. Zmagovalce

na kateri so mladi izdelovali navijaške pripomočke. Z

tekmovanja smo zaradi epidemije razglasili na Instagramu.

zavodom Zvezde so blizu so najmlajši spoznavali osnove

Skupaj z mladimi smo nastale fotografije kasneje razstavili v

borilnih veščin. Na večernem delu dogodka je s pomočjo

centru.

našega mobilnega mladinskega centra Ljuba in Drago
potekal odprti mikrofon s Potepuhom ljubljanskim in Markom
Tozonom. Dogodek je s koncertom zaključil Emkej.
“Jerneja, Ksenja, en velik aplavz obema – pa verjetno še

1
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Počitnice v ČAMCU II

Čamac pluje in daruje

Počitniški projekt je potekal ves teden in je bil namenjen

Tradicionalni dobrodelni projekt Mladih zmajev Zalog je svojo

praznovanju poletnih počitnic. Na začetku tedna smo zagnali

pozornost usmeril k solidarnosti z mladimi in jih postavil v

fotografsko tekmovanje, na katerem sta zmagala redna

ospredje. Del projekta je predstavljala Čamceva zbiralnica

obiskovalca ČMC Zalog Benjamin in Maks. Sodelujoči so

želja, kjer smo zbirali želje za mlade v časih, ko so se bili

morali preko fotografij odgovoriti na tri vprašanja: 1. Kako

primorani marsičemu odpovedati in se prilagajati omejitvam

vidiš prijatelja v Čamcu?, 2. Kako vidiš Zalog?, 3. Kaj ti

zaradi epidemije. Prispele želje smo združili v video čestitko

predstavlja epidemija? Vzporedno s tekmovanjem so pri

in jo delili na naših družbenih omrežjih na božični večer. V

vhodnih vratih centra mladi na steno narisali velik čoln, ki

sklopu projekta sta bili izvedeni tudi dve ustvarjalni delavnici:

simbolizira naš mladinski center. Risba čolna je potrebovala

Praznični atelje ponovne uporabe, s katerim smo opozarjali

svojo barvo, ki so jo mladi ves teden pod mentorstvom

na bolj trajnostno naravnanost med prazniki in Domača

nanašali na steno. Dogodek smo zaključili z razstavo nastalih

Svedralnica, kjer so mladi sami izdelali 5 miselnih izzivov

fotografij. Za otvoritev so dan prej mladi spekli slano in sladko

iz različnih materialov, s katerimi so lahko obdarovali svoje

pecivo.

prijatelje in prijateljice ali druge bližnje.

2
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Sezonske izmenjevalnice

Dan odprtih vrat: Hej, poletje!

Ker je ena od temeljnih vrednot Mladih zmajev tudi

Mladi zmaji Bežigrad smo ob zaključku šolskega leta odprli

odgovornost do sebe, drugih in okolja, v Bežigradu

svoja vrata lokalni skupnosti, našim mladim obiskovalcem

organiziramo tradicionalne izmenjevalnice sezonskih oblačil

in ostalim prebivalcem MOL. Ponudili smo raznolike poletne

iz druge roke, pri čemer pri mladih spodbujamo trajnostno

aktivnosti: športne igre, predstavo mladih, ki sodelujejo na

naravnanost, ustvarjalnost, nepotrošniško naravnan

delavnicah improvizacijskega gledališča, piknik, delavnico

življenjski slog, starim oblačilom in modnim dodatkom pa

izdelovanja nakita, delavnico sitotiska in delavnice

ponudimo novo priložnost in jih pospremimo v roke novih

žongliranja. V pripravo in izvedbo dogodka so bili vključeni

lastnikov. V letu 2020 zaradi ukrepov za preprečevanje

naši mladi obiskovalci in prostovoljci.

širjenja okužbe s koronavirusom načrtovanih treh
izmenjevalnic zaradi protivirusnih ukrepov nismo izvedli.
Smo pa v okviru decembrskega programa izvedli obsežno
solidarno zbiranje oblačil za mlade v stiski.

3
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Karierni mesec pri Mladih zmajih

Biti mlad je zakon

V februarju smo pri Mladih zmajih Bežigrad organizirali

Biti mlad je zakon je tradicionalni poulični festival, ki ga že

aktivnosti, povezane z odločanjem mladih glede kariere,

11. leto vsako leto ob koncu poletnih počitnic za lokalno

nadaljnje izobraževalne poti, vstopanja na trg dela in

skupnost, okoliške mlade in družine organiziramo na igrišču

prepoznavanja lastnih kompetenc. Štiri tedne smo tematsko

in zelenici v naselju BS-3 ter pred mladinskim centrom Mladi

razdelili na mednarodni, mladinski, raznoliki in podjetni

zmaji Bežigrad. V organizacijo, projektno načrtovanje,

teden. Pri tem smo se trudili, da bi bilo čim več izvajalcev

promocijo in samo izvedbo vključujemo mlade prostovoljce.

posameznih aktivnosti mladih, povezali pa smo se tudi z

Leta 2020 je festival potekal en dan, s popoldanskim in

drugimi mladinskimi organizacijami, s katerimi tudi drugače

večernim programom. Na popoldanskem delu smo predstavili

že sodelujemo in tako skupaj obogatili program.

različne organizacije s področja MOL, v aktivnosti katerih
se lahko mladi vključujejo tekom šolskega leta. Poleg tega
so lahko obiskovalci sodelovali na delavnicah in različnih
športnih aktivnostih. Pozno popoldne je v naselju završalo
zaradi prihoda mobilnega mladinskega centra Ljuba in Drago
s spremljevalnim programom. Zvečer smo gostili mlade
glasbene skupine, ki so sodelovale na natečaju Basementa
(Mladi zmaji Črnuče) Hit betona, vrhunec večera pa sta
predstavljala mlada izvajalca Luka in Lia s priredbami znanih
pesmi.

5
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Črnuške igre

Hit betona

V okviru letošnje Poletne avanture smo med 6. in 11. 7.

V okviru programa Basement smo konec julija 2020 razpisali

2020 v Črnučah izpeljali Črnuške igre v sodelovanju z

natečaj Hit betona za mlade glasbenike. Mladi so se lahko

zavodom Zvezde so blizu in slovenskimi športniki. Vsak

prijavili z avtorsko pesmijo, ki so jo objavili na eni izmed

dan smo predstavili eno športno dejavnost in osebe, ki

spletnih platform Mladih zmajev. Na natečaj se je prijavilo 7

ta šport trenirajo, pri čemer so imeli mladi možnost šport

skupin in posameznikov, strokovna komisija v sestavi Peter

preizkusiti na zelenici pred ČMC Črnuče. Teden smo začeli z

Baroš, Maša Pavoković in Eva Elena Beus je izbrala štiri

“igrami brez meja” na improviziranem poligonu. Zatem smo

finaliste, ki so se v živo predstavili 28. 8. 2020 na večernem

spoznali Jureta Jovana, ki nam je s kolegi predstavil ameriški

delu dogodka Biti mlad je zakon pred ČMC Bežigrad.

nogomet in klub Domžale Tigers. Naslednji dan je bil na vrsti

Zmagovalci natečaja so postali člani zasedbe AR’n’BI s

ženski nogometni klub Krim in Rubi Krmelj, ki je s klubskimi

pesmijo Skrivnostna. Vsi štirje finalisti so kot nagrado dobili

kolegicami predstavila svoj vidik deklet v izrazito moškem

snemanje pesmi v studiu Basement, kar bomo izvedli v letu

športu. V četrtek sta nas obiskala Barbara Brucci Matetič in

2021. Natečaj je opazilo tudi podjetje Sparkasse in z donacijo

Matic Gerčar, upokojena profesionalna športnika (košarkarica

namenilo 1.000 EUR za postprodukcijo pesmi, ki jih želimo

in rokometaš), pri čemer je Matic zdaj aktiven v flag

izdati na samostojnem maxi singlu.

nogometu v klubu Ljubljana Frogs, kar nam je tudi predstavil.
Teden smo zaključili z obiskom Ane Umer, evropske prvakinje
v field lokostrelstvu, mladi so lahko preizkusili profesionalni
lok in streljanje na tarčo.

7
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Soseska ga treska

Dan za spremembe

25. 7. 2020 smo moči združili Ulični zmaji, Ljuba in Drago,

Mladi zmaji smo se kot vsako leto pridružili akciji Dan za

Športni park Gameljne in mladi lokalni prebivalci Gameljn,

spremembe, ki ga organizira Slovenska filantropija. Letošnja

da smo izpeljali dogodek Soseska ga treska. Namen takih

akcija je potekala pod sloganom “Dobro za ljudi in planet”.

dogodkov je pripeljati druženje in dobro glasbo v soseske

Dan za spremembe vsako leto poteka aprila, vendar je bila

Mestne občine Ljubljana, ob tem pa spodbuditi lokalne

akcija letos zamaknjena zaradi situacije s koronavirusom.

prebivalce, da tudi sami prispevajo k dogodku (organizacija,

Vseslovenska akcija je bila zato izvedena 19. 9. 2020. V

peka peciva, predlogi skladb in nastopajočih). Dan smo

okviru projekta smo želeli skupaj z mladimi prispevati nekaj k

začeli z mini košarkarskim turnirjem, nadaljevali z druženjem

naravi in družbi. Odlične partnerje pri izvedbi smo letos našli

ob elektronski glasbi, ki jo je vrtela didžejka Raketa, zaključili

v društvu Športni park Gameljne, s katerimi smo na sončno

pa s koncertom Žene in Jančija, ki sta mlada perspektivna

dopoldne najprej očistili okolico v Spodnjih Gameljnah, kjer

rapperja in sta pri Mladih zmajih že sodelovala pri Mestnem

sicer deluje tudi naša ulična ekipa. Kasneje sta se akciji

inkubatorju.

pridružila še Ljuba in Drago in nam pomagala pri obnovi
starih klopi, ki stojijo ob igrišču Športnega parka Gameljne.
Dan smo zaključili s posaditvijo dveh dreves, ki od tedaj
naprej krasita zelenico ob igrišču.
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Posavske igre

Night of art

Ulični zmaji smo po dogovoru s Četrtno skupnostjo Posavje

V okviru projekta BITE OF ART (Naj te ugrizne umetnost

ponovno izvedli Posavske igre, že tradicionalni dogodek

- podpora kandidaturi za EPK 2025) je ekipa mobilnega

za mlade, ki ga Ulični zmaji organiziramo v sodelovanju

mladinskega centra Ljuba in Drago organizirala glasbeni

z mladimi, drugimi organizacijami in lokalno skupnostjo.

kulturno-družabni dogodek ob otvoritvi razstave mladega

Dogodek smo sprva načrtovali ob zaključku šole, vendar smo

fotografa Jošta Franka ‘Nicht Fallen’. Center Ljubljane je bil

zaradi razmer aktivnost prestavili v zaključni del počitnic. 30.

za eno popoldne ponovno odprt za avtobus, saj se je pred

9. 2020 smo se tako ob 15. uri zbrali v prostorih ČS, kjer smo

Galerijo Kresija na Stritarjevi ulici v samem centru starega

pripravili material za igre in se odpravili proti igrišču ob baru

mestnega jedra naš bus spremenil v glasbeni oder, na

Forza. Igre, ki so se začele ob 16. uri, so potekale kot serija

katerem so se predstavili mladi uspešni glasbeniki Saba

aktivnosti, pri katerih so se lahko mladi preizkusili v različnih

Selasi na saksofonu, DJ Ramzes ter DJ MadamTuSo na

načinih premagovanja ovir in timskem sodelovanju, saj igre

gramofonih. Mladi zmaji smo v sodelovanju z Galerijo Kresija

letos niso bile zastavljene kot tekmovanje.

ter barom Pritličje, ki je poskrbel za brezalkoholne napitke,
ustvarili udaren dogodek za vse obiskovalce, tako mlade, ki
so bili naša ciljna publika, kot tudi vse ostale mimoidoče.

11
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Novi začetki

Šiška Open 2020

Tradicionalni letni dogodek Črnuč je letos potekal virtualno.

Mladi zmaji smo v okviru dogodka Šiška Open 2020, 18. 9.

Multimedijski festival je bil razdeljen v štiri edicije, ki so v

2020 prispevali k dnevnemu programu festivala, ki je v letu

decembru 2020 predstavile mladinske pobude, projekte in

2020 potekal v nekoliko okrnjeni obliki. Enourni program

vse izvajalce programa, ki so soustvarjali črnuški utrip. Vsaka

smo zapolnili z nastopom Djane Carmen in Djane Maše,

edicija je imela rdečo nit enega izmed elementov (zemlja,

diplomiranki naših delavnic Glasbene produkcije, v podhodu,

voda, zrak in ogenj), pri čemer so v zadnji ediciji dobili

kjer so istočasno nastajale nove grafitarske stvaritve s strani

prostor tudi drugi ČMC-ji. Ustvarjalna ekipa Novih začetkov

1107 crew-ja. Z izborom kakovostne elektronske glasbe sta

2020 je štela skupno 17 ljudi, tako vsebinskih avtoric kot

nastopajoči občutno vplivali na dobro počutje ter kreativnost,

tudi tehničnega kadra. Vsaka edicija se je v živo predvajala

hkrati pa sta s svojim nastopom opogumljali ženske k večji

vsako sredo na platformi Facebook in je trajala med 30 in

participaciji na naših prihodnjih glasbenih delavnicah ter

45 minut. Edicije so bile velik tehnični zalogaj, saj je bilo

glasbeni sceni nasploh. Hkrati smo na dvorišču pred Kinom

potrebno zmontirati prispevke v zaključeno celoto in to v času

Šiška udeležencem festivala ponudili možnost sodelovanja

Covid epidemije. Edicije sta povezovala mlada voditelja Eva

na glasbeni delavnici NI Maschine, produkcije z MIDI

Kralj in Rok Molnar. Take vrste virtualni festival je predstavljal

vmesnikom pod vodstvom Igorja Večeriča aka DJ Woo-D.

inovacijo v delovanju ČMC Črnuče.

Sami so ustvarili avtorski komad s pomočjo NI Machine.
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Mladost (je) ni norost - soočanje z negotovostjo
- mednarodna konferenca o duševnem zdravju
mladih

Sporočila udeležencev konference v evalvaciji

4. 12. 2020 smo ponovno organizirali enodnevno konferenco,
namenjeno strokovnim delavcem iz cele Slovenije, ki se pri
svojem delu srečujejo z mladimi s težavami v duševnem
zdravju. Dogodek smo izvedli preko spletne platforme
Zoom, udeležilo se ga je 70 udeležencev. Povabili smo

“Super ste zrihtali, hvala. Matic je imel prav - najboljša
konferenca letos ;) ”
Habo

domače in tuje strokovnjake, ki so nam skozi predavanja
in delavnice osvetlili temo soočanja z negotovostjo, še
posebej pomembno za današnji čas. Z nami so bili Suzana
Krstić (Beograd), Marko Kovačić (Zagreb), Rok Gumzej
(Logout), Mateja Katona (Združenje za fokusing), Jerneja

“Odlična konferenca - ne samo da so bile vsebine
zelo kvalitetne, uspelo vam je ustvariti zelo prijetno in
pozitivno vzdušje, ki me je definitivno spodbudilo k
sodelovanju tudi v prihodnje!”

Munc (Mladi zmaji) in Tanja Baumkirher (Mladinski svet
Slovenije). Pozdravila nas je tudi Katarina Gorenc, vodja
Urada za mladino Mestne občine Ljubljana, konferenco pa
je zaključila mladostnica Lira, ki nam je predstavila svojo
izkušnjo preživljanja epidemije, ukrepov in šolanja na daljavo.
Konferenca je bila zelo dobro sprejeta, kljub temu, da je
potekala preko spleta. Pri sami izvedbi smo sodelovali z
organizacijo Eventnika, vključenih pa je bilo tudi 5 mladih
prostovoljk, ki so sodelovale pri pripravi, izvedbi in evalvaciji
konference.
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“Kot sem že omenila zgoraj, vrhunska izvedba! Domov
odhajam z veliko uporabnih informacij in se veselim
procesa integracije. Skupaj nam bo uspelo. Toliko
pozitivne energije smo tekom dneva generirali, da sem
čisto objokana poslušala pesem na koncu. Hvala za ta
občutek. Vse lepo vam želim. <3”
Irena

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 -

kakovosti procesa smo sprejeli 15 idej. Zato je bil izbor, ki ga

Mestni inkubator in v sodelovanju z izobraževalno mladinsko

izvaja vsebinski odbor v sestavi Ksenja Perko, Sonja Čandek,

organizacijo TiPovej! izvajamo program »Kaj je dobro in je

Kaja Vuk in Tadeja Bučar Atkins, precej zahteven. Težko je bilo

lahko še boljše?«. Z njim aktivnim mladim od 18. do 29. leta v

ne izbrati vseh prispelih idej. Iz njih je namreč vel optimizem,

Ljubljani pomagamo ideje spreminjati v projekte. Namenjen je

zazrtost v prihodnost, družbena angažiranost in podjetniška

mladim, ki potrebujejo znanje, mentorsko in finančno podporo

naravnanost.

ter prostor, da udejanjijo svoje ideje. Program sestavljajo
delavnice, mentorstvo in finančna podpora.

Tokrat smo vse delavnice izvedli v spletni obliki, na platformi
Zoom. Po odzivu komisije na prijavljene projektne načrte tudi

Udeležba v programu mladim prinaša: pot do življenjske

ocenjujemo, da zelo uspešno. Od izbranih 15 idej v program,

in profesionalne izkušnje, pot do dela ali službe, pot do

je projektne načrte uspešno prijavilo 13 ekip ali posameznikov.

prispevanja k boljši kakovosti življenja v mestu. Mestni
inkubator povezuje raznovrstne organizacije, ki izpolnjujejo

Prijavljene projektne načrte, ki so prispeli po delavnicah, je

vlogo inkubatorja za mlade in njihove projekte.

pregledala in ocenila komisija v sestavi Uroš Skrinar, Katarina
Gorenc in Marko Ocvirk. Njihova splošna ocena je bila: “Na

V prvi polovici leta je potekala izvedba 12 projektov. Zaradi 1.

splošno ocenjujemo, da je kakovost letošnjih projektnih

vala epidemije smo nekaterim podaljšali rok izvedbe do konca

prijav bistveno boljša v primerjavi z lanskimi. Še posebej se

septembra, nekateri projekti pa so se izvedli preko spleta.

to vidi v opredelitvi projektnega managementa (časovnica
in finančni načrt), kot tudi v delu, ki se nanaša na vsebinsko

V novembru 2020 je bil ponovno izveden javni natečaj za 5.

opredelitev (vpliv projekta na okolje, odnose in kakovost

generacijo Idejalistk in Idejalistov. Prijave idej mladih med 18.

življenja). Iz projektnih prijav je razvidno, da mladi dejansko

in 29. letom v program ‘Kaj je dobro in je lahko še boljše?

odgovarjajo na potrebe vrstnikov in potrebe skupnosti, kar

v Mestnem inkubatorju so v mesecu novembru prinesle

daje dodano vrednost prijavljenim projektom ter razpisu kot

živobarven navdih v sivino vsakdana. Pandemija in neskončna

celoti. Navdušujoče je brati takšne projektne ideje mladih!

megla sta prav zahrbtno zarezovali tanke brazde v radost in

V večini primerov je zelo dobro opredeljena tudi osebna

motivacijo, ki jo v svoji biti prinaša ustvarjalnost.

motivacija prijaviteljev, kar ocenjujemo kot zelo pozitivno, še
posebno iz predlogov izhaja nota solidarnosti, kar je pohvalno.

Uspelo nam je pridobiti večje zanimanje kot pretekla leta in v

Prijavni obrazec je dobro zastavljen in zagotavlja jasnejšo in

program je prispelo 37 idej. Zaradi individualne obravnave in

razumljivejšo strukturo projektnega predloga.”
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Mlade Idejalistke in Idejalisti, projekti Generacije 2020/21:

Mladi, ki stopajo ali že hodijo po svoji profesionalni poti, mladi, ki jim je mar za soljudi, mladi,
ki vidijo možnosti sprememb, mladi, ki verjamejo v skupnost, mladi, ki želijo aktivno udejanjati
svojo prihodnost. Mladi, ki dajejo mestu ideje in ustvarjalne rešitve, za vse.

Filip Zupančič in David Kene: Rastlinice –
platforma za izmenjavo rastlin
Kaj lahko postori ljubezen do gojenja sobnih rastlin? Želi
spoznati še druge rastline, ki domujejo v stanovanjih
Ljubljančank in Ljubljančanov. Zato bo nastala platforma,
kjer si bodo lahko uporabniki izmenjevali sobne rastline
ter se skozi izmenjavo povezovali, delili izkušnje in znanje.
Projekt se bo izvajal na področju celotne Ljubljane, z
možnostjo širitve na celotno Slovenijo. Platforma bo
dostopna na spletni strani: www.rastlinice.si.
Podporna organizacija: Mladi zmaji

Gaja Koler z ekipo: Jarše pod zvezdami – oživljanje
javnega prostora s serijo dogodkov
Ideja se je rodila ob opazovanju zapuščenega igrišča
v Jaršah in sanjarjenju o tem, kako bi lokalni skupnosti
ponudila prostor za povezovanje in preživljanje prostega
časa; kako bi se lahko družili in kulturno udejstvovali ob
primerni medosebni razdalji navkljub epidemiji; kako bi lahko
učencem OŠ Mladinskega doma Jarše (MDJ), ki imajo
težave v socialni integraciji, ponudila prostor za vključevanje
v družbo, priložnost za urjenje prosocialnih veščin in
osebnostni razvoj ter kako bi lahko zapuščeno igrišče OŠ
MDJ postalo prostor za ulično delo.
Podporna organizacija: Mladinski dom Jarše
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Patricija Fašalek: Zgodba, moja genijalna prijateljica
– pomoč za boljše počutje skozi zgodbe
Študije so že pokazale, da je v drugem valu epidemije, od
oktobra dalje, možno zaznati 30-odstotni porast duševnih
stisk in prošenj za pomoč. Strokovna pomoč ni vedno
dostopna, zato potrebujemo še druge načine, h katerim
se lahko kjerkoli in kadarkoli zatečemo. Pomoč z zgodbo
deluje kot proces, kjer pride do identifikacije z likom, kar
lahko vodi do katarze in nato samorefleksije. Pri procesu
pisanja se ustvari empatija do lika, ki je empatija do nas
samih, kar privede do pozitivnih občutkov, razumevanja in
sprejemanja. Pomoč z zgodbo bo izvedena skozi tri srečanja,
pod vodstvom nagrajene pisateljice Nataše Konc Lorenzutti,
usposobljene za delo z ljudmi z duševnimi stiskami.
Podporna organizacija: DIVJA MISEL, Inštitut za neprofitno
komunikacijo
Karin Šket: Pridipravi - dogodki v naravi za mlade
oskrbovalce
Mladi oskrbovalci so mladi, ki poleg svojih vsakodnevnih
nalog in vlog opravljajo naloge, ki so običajno odgovornost
odraslih. Opravljajo pomembne naloge nege, pomoči ali
podpore članu družine, ki je invaliden, ima eno od kroničnih
bolezni, težave z mentalnim zdravjem. S projektom
želimo razvijati bolj celostno in trajnostno podporo mladim
oskrbovalcem, ozaveščati javnost o njihovi vlogi ter ustvarjati
prostor za povezovanje, druženje in razvoj igrivosti pri mladih
oskrbovalcih. Izvajani bodo dogodki v naravnem zelenem
prostoru Ljubljane, da mladi oskrbovalci dobijo izkušnjo
narave kot vira podpore, ki je vedno dostopna in je v svojem
okolju pogosto ne dobijo.
Podporna organizacija: Zveza prijateljev mladine Ljubljana
Moste-Polje.
Polona Pocek z ekipo: ŠtePlac – naš plac! –
spodbujanje uporabe javnih površin
Naša ideja je nadgraditi že nastajajočo infrastrukturo v
Štepanjskem naselju, ki jo trenutno iz urbanega zunanjega
pohištva ustvarja Mladinska postaja Moste. V sodelovanju
z njimi bo skupina osmih študentk socialne pedagogike
»ŠtePlac« vsebinsko nadgradila, saj smo na podlagi ocene
stanja prepoznale potrebo po brezplačnih, organiziranih,
aktivnih načinih preživljanja prostega časa lokalne skupnosti.
S projektom si prizadevamo za spodbujanje (samostojne)
uporabe javnih površin, povezovanje v skupnosti oz.
medgeneracijsko mreženje. Glavni doprinosi projekta so
spodbujanje rabe javnih površin, trajnostni odnos do okolja
izven centra mesta in kakovostno ter aktivno preživljanje
prostega časa ciljne populacije.
Podporna organizacija: Združenje mladih, staršev in otrok
Sezam.
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Luka Peršolja in Lira Jurkovič: 3DEvents – platforma
za virtualizacijo prostorov druženja ter dogodkov
Nastal bo tridimenzionalni virtualni mladinski center.
ČMC Črnuče bo prenešen v računalnik, da se bodo
lahko obiskovalci sprehajali po njem, se družili med sabo,
pogovarjali in izvajali različne aktivnosti, kot so to lahko počeli
v živo,. V tem prostoru bo možno predvajati in gledati videe,
glasbo ter se pogovarjati z drugimi obiskovalci in delavci
mladinskega centra. S tem bova stikom prek računalnika
vrnila občutek fizične interakcije, ki jo trenutna orodja, kot so
Zoom in Discord, ne omogočajo. Po zaključku projekta pa
se lahko virtualizirajo tudi drugi mladinski centri. Platforma je
prenosljiva tudi na druge dogodke kot so sejmi, predavanja in
koncerti.
Podporna organizacija: Mladi zmaji.

Ivan Kovač: Mesec draga – razvijanje drag scene in
kulture
V primerjavi z Zahodno in Srednjo Evropo je drag kultura
pri nas dokaj majhna. Čeprav imamo številne nadarjene
drag performerje, a številni med njimi so se v preteklosti
odločili za odhod v tujino. Zakaj ne bi Ljubljana postala
eden od epicentrov drag kulture? Na kratek rok želi projekt
ljudem ponuditi zabavne in informativne dogodke, na dolgi
rok pa predstavljanje draga kot legitimne umetnosti, ki je
vredna pozornosti in vlaganja vanjo. Tako lahko nastane
tudi platforma za slovenske drag perfomerje, za ustvarjanje
in delo v Sloveniji. Cilj projekta je predstaviti drag umetnost,
življenje kraljic preobleke in proces ustvarjanja draga ter
vzpostavljanje razumevanja LGBTIQ+ skupnosti.
Podporna organizacija: Društvo ŠKUC.

Jerneja Jelen in Klara Podergajs: Modni rastlinjak –
platforma za večjo dostopnost do rabljenih oblačil
Ideja je nastala z namenom navduševanja in izobraževanja
javnosti za oblačenje in kupovanje oblačil iz druge roke.
Nastala bo spletna trgovina in Instagram profil, kjer bodo
svoje mesto našla oblačila iz fizičnih trgovin in od ljudi, ki
želijo svojim oblekam podariti drugo življenje. Izobraževalne
vsebine bodo izvirale iz sodelovanja z društvom Fous,
fundacijo Umanotera, s centri za ponovno uporabo in
podobnimi organizacijami v Ljubljani. Ob zaključku projekta
bo 10 % prihodkov namenjenih organizaciji za pomoč
ženskam v stiski.
Podporna organizacija: Etnološko društvo Hmeljarska vas.
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Maks Levičar: S ceste na igrišče – povabilna akcija
na športna igrišča, v zeleno, zdravo okolje
V okolici Tomačevega ni dovolj možnosti za aktivno
preživljanje prostega časa mladih. Vpeljevanje v bolj aktiven,
športen slog. Maks se zaveda, da šport ni všeč vsem,
dostikrat odvrača zaradi zahtev po hitrosti, moči, spretnostih,
potrebnih za uspeh. Pri softballu pa zaradi specifike same
igre, pridejo do izraza tudi ‘manj športne’ osebe. V okviru
projekta bo pripravljen niz športnih tekmovanj, za dekleta in
fante, ki so drugačna, dinamična in zelo zanimiva. Za naprej
pa se mladi lahko vključijo v klub, če jih bo softball pritegnil.
Če uspemo le nekaj mladih spraviti s ceste na igrišče, bomo
naredili zelo veliko.
Podporna organizacija: Baseball Softball klub Ljubljana.
Eneja in Asja Šuštaršič: Reciklarnica – potiski
rabljenih oblačil z unikatnimi dizajni
Problematika kopičenja odpadkov in onesnaževanja planeta
je v zadnjih letih vedno bolj aktualna. Vse več posameznikov
se zaveda, kako pomembno je, da vsak pri sebi dela na
spremembah, ki lahko na dolgi rok pomagajo družbi in planetu.
Za netipične potrošnike, ki se zavedajo potrošne kuture in so
do nje družbeno kritični, nastaja projekt, ki temelji na unikatnih
dizajnih, s potiski na oblačilih, ki jih imajo posamezniki že
doma ali pa jih kupijo v “second hand” trgovini. Za potisk se
uporabi tehnika sitotiska, saj ta predstavlja najbolj kakovostno in
trajno obliko tiskanja. Ta sestrski projekt bo v okviru Mestnega
inkubatorja izpeljal zagonski del ideje, ki je zastavljena kot
dolgoročni projekt.
Podporna organizacija: Trgovina in storitve, Maja Zupančič, s.p.
Patrik Dvorščak: Jaz ustvarjam zate, ti zame –
aktivno vključevanje mladih v proces umetniškega
izražanja
Ideja je, da mlade aktivno vključimo v proces umetniškega
izražanja. Vsak način izražanja čustev omogoča, da
sprostimo svoja čustva, svojo energijo. V današnjih časih
so izražanje čustev, socialna interakcija in spodbujanje
ustvarjalnega načina razmišljanja še bolj pomembni,
zaradi vpliva sodobne tehnologije ter razmer, povezanih
z epidemijo. Pri teh delavnicah bi se učili izražati likovno,
kjer se bo ustvarjalo na nesimboličen način, česar se otroci
v šolah ne učijo (tam največkrat upodabljajo predmete in
osebe le po spominu ali opazovanju), tu pa bi se izražali le z
barvami. Delavnice bosta vodila umetnika Patrik Dvorščak in
Tina Sapundžič, ob zaključku delavnic pa bo tudi razstava.
Vpliv družbenih omrežij ter kriznih razmer na družbo v
današnjem času umetnika občutita na lastni koži. Zato
vidita, da je za otrokov zdrav razvoj nujno potrebna socialna
interakcija, kreativna igra in soočanje z naravnim svetom.
Namen projekta je, da mladi uvidijo nove dimenzije izražanja
čustev.
Podporna organizacija: Mladi zmaji.
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Rok Omejec z ekipo: Renaissance Radio - platforma
podcastov
Ustvarjanje možnosti samoizraza za mlade glasbenike
je gonilo in vodilo projekta, s katerim želi ekipa dvigniti
prepoznavnost mladih ustvarjalcev, sočasno pa tudi
producirati družbenokritične vsebine. Renaissance Radio bo
temeljil na podcastih in z gostiteljstvom mladih glasbenikov
in glasbenih poznavalcev promoviral nove glasbene sounde
ter tako podpiral lokalen, strpen, solidaren in trajnosten način
življenja. Ekipo sestavljajo Rok Omejec, Hana Barši Palmić,
Luka Smrečnik, Gaj Kolšak. Glavna motivacija je možnost
proaktivnega dela, ki je tesno povezano z glasbo in kulturo
aktualnega časa. Vsi člani ekipe si želijo sooblikovanja
kulturnega prostora, ki bo popestrilo glasbeno sceno in
mladim dalo nove možnosti izkušenj in povezovanja.
Podporna organizacija: Mladi zmaji.

Karmen Ponikvar in Eva Mulej: Zvočni lišp – novo
življenje zapuščenih prostorov z eksperimentalno
glasbo
Vizija dajanja nove podobe nečemu zavrženemu,
zapuščenemu je porodila idejo ob opazovanju pomanjkanja
prostorov, zlasti javnih, za umetniško izražanje v Ljubljani.
Kaj če lokacijam, kot so peskokop Nove Jarše, podhod
Ajdovščina ali Plava laguna, zapuščena hiša na Masarykovi
prinesemo nekaj navdiha in zvočne šminke? Z glasbenim
dogodkom obrobnega žanra – eksperimentalne glasbe
– želiva opozarjati na neizkoriščene ali podizkoriščene
javne prostore v mestu, ki se lahko uporabijo za umetniško
izražanje.
Podporna organizacija: Mladi zmaji
Pomen podpornih organizacij
Za vsako ekipo Idejalistk in Idejalistov stojijo mentorji, ki
prihajajo iz podpornih organizacij. V letošnji sezoni je poleg
Mladih zmajev mentorsko vlogo prevzelo še 8 organizacij.
V prihodnosti želimo, da je med podpornimi organizacijami,
pa naj bodo to podjetja ali NVO-ji, še več takšnih, ki jim
mentorstvo mladim predstavlja pomembno vrednoto v
organizacijski kulturi in delovanju.
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A.3.2 Mladinske pobude v mladinskih centrih

Celoletni inštrument, ki mladim omogoča izvedbo aktivnosti glede na potrebe in interese.
Podpiramo projekte in ideje, ki jih predlagajo obiskovalci mladinskih centrov. Mladi lahko
organizirajo druženje, izlet, preureditev prostora ali delavnico. Mladi zmaji poskrbimo za
mentorstvo koordinatorja, prostor, potrebno opremo in finančno podporo.

Insekti - Valentinov punk-rock koncert
Mladoletni bobnar skupine Insekti je organiziral koncert
svoje skupine Insekti. Obisk je presegel pričakovanja (30
obiskovalcev), prav tako pa je bilo navdušenje poslušalcev
oz. gledalcev precejšne. Skupina je na koncertu dobila
povabilo skupine No Offence za skupen koncert v lokalu
Prulček. Pobudnik se je izkazal za zelo samokritičnega,
resno je pristopil k vključitvi v projekt Glasbenega inkubatorja
in za konec poletja 2020 načrtuje veliki rock piknik slovenskih
glasbenikov..
Pubg Mobile Turnir Čamac
Mladi so v ČMC Zalog organizirali turnir mobilne igre Pubg.
V mladinskem centru so skozi pogovor ugotovili, da igro
poznajo vsi in da za organiziran turnir potrebujejo prostor in
minimalna sredstva za nagrade. Zmagovalec turnirja je bil
redni obiskovalec Arman, ki je za prvo mesto prejel majico
Mladih zmajev. Ob turnirju pa so si mladi dan popestrili s
piškoti in čajem ter z igro ping ponga in ročnega nogometa.
Pižama party II
Mladinska pobuda za prvo pižama zabavo je nastala že
lansko leto, zaradi navdušenja nad prvo verzijo so punce
projekt ponovile. Na Pižama party-ju so punce imele karaoke,
se igrale družabno igro Activity, si naredile make up in se
pogovarjale o tematikah, ki so jih zanimale. Dogodek smo
izpeljali zaradi druženja in novega spoznanja oz. širjenje
kroga prijateljev. Dogodka so se udeležile punce iz vseh
mladinskih centrov. Projekt pripomore, da si punce med seboj
delijo nasvete in se v ožjem zaupnem krogu pogovarjajo o
problemih, ki pestijo najstnice.
Športni torki z Medotom
Dolgoletni prostovoljec ČMC Zalog Medin je z namenom
privabiti v mladinski center čim več mladih organiziral
športno obarvane torkove popoldneve. Športne aktivnosti
so vključevale: turnir v ping pongu, turnir v namiznem
nogometu, tekmovanje v številu udarcev v boksarsko vrečo,
tekmovanje v dvigovanju uteži (primerno starosti), pohod
na Debni vrh. Del športnih aktivnosti je bil uspešno izveden,
nadaljnje izvajanje pa so prekinili trenutni protivirusni ukrepi.
Z izvajanjem bomo nadaljevali, ko bo to mogoče.

Najlepše pesmi
Dve pobudnici, študentki ALUO sta zbrali številno
medgeneracijsko ekipo navdušencev nad glasbo skupine
Hazard. Napisali sta vezni tekst in vanj vkomponirali največje
uspešnice skupine Hazard in zagnali pobudo za produkcijo
muzikala. Prvotno začrtana junijska premiera se je zaradi
epidemije zamaknila na jesen 2020, vendar žal tudi tega nismo
mogli izvesti zaradi ponovnega poslabšanja epidemiološke
situacije. Vaje so potekale v prostorih Mladih zmajev Črnuče,
jeseni pa je bil načrtovan premik v dvorano kulturnega doma
Črnuče. Ekipa je kljub objektivnim težavam ostala povezana in
zagnana ter si želi pobudo speljati do končnega izdelka takoj,
ko bo to možno v letu 2021.
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.
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 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.
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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. Umetnica je
svoj dramski tekst poslala na natečaj Javnega sklada za
kulturne dejavnosti. Pobuda se bo nadaljevala v smislu
mentorskega procesa, kjer bo koordinatorka v osebnem stiku
usmerjala mlado osebo proti bolj zahtevnim ciljem (objave del
v literarnih revijah, odrski nastopi …).
Kino na prostem
Zadnji vikend v avgustu smo si na pobudo mladega
prostovoljca na ploščadi pred mladinskim centrom Mladi
zmaji Bežigrad ogledali animirani film The wind rises.
Pripravili smo osvežujoč limonin napitek in kokice, prostor
pa okrasili z lučkami, kar je imelo v poletnem večeru prav
poseben učinek v urbanem blokovskem naselju. Film je
naletel na lep odziv lokalne skupnosti, ogledalo si ga je kar
nekaj mimoidočih.
DnD Level 1 “Basement”
Uporabnik ČMC Črnuče je zasnoval pobudo za spodbujanje
igranja namizne igre Dungeons & Dragons. Prevedel je
osnovna pravila igre iz angleščine, s pomočjo prostovoljca
natisnil igralne kocke z metodologijo 3D tiskanja in začel
zbirati soigralce. Zaradi epidemije se je pobuda ustavila na
tej točki, saj zbiranje ni bilo več možno.

StripArtKolaž
Od septembra do oktobra smo se v ČMC Šiška učili risanja
karikatur, portretov in tehnike risanja v manga načinu (izhaja
iz Japonske in se uporablja v stripih in anime risankah).
Razvijali smo karakterje in jih ilustrirali ter jih predstavili na
DigiMC-ju v sobi #anime in #creative art galeriji. Projekt
je potekal po principu DIY. Skupaj smo si ogledali videe,
tutoriale in stripe ter poskusili usvojiti tehniko risanja na
daljavo, saj se je z mesecem oktobrom pobuda preselila v
digitalno okolje.
Impro gledališče
Na pobudo prostovoljke ČMC Šiška, ki se je nad
improvizacijskim gledališčem navdušila v sklopu ŠILE –
Šolske impro lige na svoji srednji šoli, smo na delavnicah
v ČMC Šiška spoznavali osnove filma in improvizacijskega
gledališča. Na delavnicah, ki jih je v poletnih mesecih vodila
naša prostovoljka, so mladi lahko razvijali svoje sposobnosti
igranja in kreativnega izražanja ter pridobili veščine javnega
nastopanja
Veseli mikrofon
Veseli Mikrofon je glasbeni projekt, ki je potekal meseca
oktobra in novembra v sklopu mladinske pobude. Namenjen
je bil otrokom in mladostnikom, ki neko glasbeno predznanje
že imajo. Pod budnim očesom mentorice Mete Erženičnik
je nastal demo himne ČMC Šiška, Šiška vajbz. Udeleženci
delavnice so sami spisali tekst himne ČMCja, ga odrepali in
posneli demo avdio posnetek.

Dragon’s Liar
Uporabnica ČMC Črnuče je sama navdušenka nad
subkulturo LARP (live action role playing) in si je zamislila
serijo delavnic izdelave kostumov in kreiranja fantazijske
zgodbe. V ta namen je pridobila sodelovanje treh zunanjih
mentorjev, vendar je bilo v letu 2020 kmalu onemogočeno
delovanje v skupinah, zato je delno aktivnost prenesla v
digitalno okolje, vendar je za celotno izvedbo pobude nujno
potrebno srečevanje v živo. Pobuda čaka na sprostitev
ukrepov za druženje.

Avtoportreti
Zaradi zaprtja centra v mesecu decembru se je pred
ČMC Šiška vzpostavil kotiček za avtoportrete na zunanjih
steklenih vratih, katerega namen je bil, da so se uporabniki
sami fotografirali. Na tovrsten način so se predstavili trije
redni uporabniki ter njihovi umetniški talenti v sodelovanju z
mednarodnima prostovoljkama ESE iz Poljske. Vsak je poleg
svojega avtoportreta prispeval tudi svoje slike, fotografije ter
od kod črpajo svojo inspiracijo za ustvarjanje. Avtoportretni
kotiček so uporabljali tudi naključni uporabniki, ki so prišli
pozdraviti koordinatorki in pogledati ali ČMC Šiška obratuje.

Basement adventni koledar
Uporabnici ČMC Črnuče in mednarodna praktikantka so
združile moči in znanje pri kreiranju virtualnega glasbenega
adventnega koledarja. Splet tehničnega znanja, vizualne
podobe in mednarodnega pridiha je rezultiral v sestavljanki
prazničnih pesmi, ki so krasile platformo Facebook in
Instagram. Del vizualne podobe pobude so bile avtorske slike
ene izmed uporabnic. Mladinska pobuda je bila umeščena v
program Veselega zmajevanja.

Ojoj! Horror
Jesenske počitnice so v ČMC Šiška potekale v duhu
grozljivk. Preobrazili smo se v mitološka bitja, čarovnice,
zombije in vampirje, redna uporabnica pa je naše kostume
popestrila z umetnimi ranami, svoje veščine o izdelavi le teh
pa predstavila tudi v virtualnem mladinskem centru DigiMC.
Prav tako smo z mladostniki posneli dva kratka filma oziroma
dve grozljivki in postavili prve osnutke delovanja ČMC Šiška
na področju filmske umetnosti.

Plesna skupina SKY
Na pobudo redne obiskovalke ČMC Šiška se je oblikovala
plesna hip hop skupina, ki se je dobivala dvakrat tedensko.
Izdelala se je avtorska koreografija in sicer na hip hop
glasbo in je vključevala Freestyle elemente plesa ter najbolj
razpoznavne gibe t.i. TIK TOK koreografij. ukrepov za
druženje.
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Prigreezki
V ČMC Šiška se je oblikovala gastronomska skupina, ki je
pripravljala prigrizke in pogostitve ob zaključnih dogodkih v
ČMC Šiška (otvoritev razstav, glasbeni dogodki, zaključki
delavnic,…). Kuharska skupina je na zabaven način približala
in ozaveščala vse uporabnike centra o zdravi prehrani in
njenem pomenu, saj so pripravljene dobrote bile večinoma
veganske in sestavljene iz lokalnih sestavin. S tem je skupina
Prigreezki, poleg ozaveščanja mladostnikov o zdravem
načinu prehranjevanja, tudi bolj premišljeno uporabila
sredstva namenjena pogostitvi na zaključnih dogodkih.
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Šiška Sirnica: nogometna ekipa
Na področju športa se je pod okriljem ČMC Šiška
samoiniciativno oblikovala nogometna ekipa Šiška Sirnica,
ki jo sestavlja 6 mladostnikov do 14. leta starosti. Udeležili
so se treh nogometnih tekmovanj in sicer prijateljske tekme
v ČMC Bežigrad v sklopu dogodka Biti mlad je zakon,
tradicionalnega dogodka Plata ter Neo Plata, ki ju organizira
ČMC Zalog. Osvojili so odlično drugo in tretje mesto ter s
tem nakazali aktivno delovanje ČMC Šiške v mladinskem
nogometu.
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A.3.3 Ad hoc projekti

Celoletni inštrument, ki koordinatorjem omogoča izvedbo aktivnosti glede na potrebe mladih
v centru. Koordinator glede na prepoznane potrebe ali na pobudo mlade osebe ali skupine
pripravi projektni načrt za delavnico ali dogodek. Koordinator je mentor mladi/m osebi/
am skozi proces uresničitve projekta – od ideje do izvedbe in evalvacije. Mladi zmaji poleg
mentorstva koordinatorja projekt podpremo prostorsko in finančno
Chatroom//kasneje DigiMC Mladi zmaji
Projekt je zrasel kot odziv na razglašeno pandemijo in
posledično zaprtje fizičnih mladinskih centrov. Preko enotne
platforme (Discord) smo želeli mladim ponuditi priložnost za
ohranjanje stika s koordinatorji in med seboj, igranje spletnih
družabnih iger, ponuditi psihosocialno podporo in druge
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 sta želeli
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 prenašali preko
DigiMC, da so se lahko priključili v živo tudi mladi od doma.
Kulinarična online delavnica
K sodelovanju smo povabili Klaro Avsenik Žagar, mlado
kulinarično blogerko, fotografinjo in psihologinjo, ki stoji za
blogom Curryandlove. V decembru je na platformi Zoom
izvedla praznično kulinarično delavnico, izdelali smo vegansko
domačo granolo in vročo čokolado.
Kreativno reciklažne delavnice
Ideja projekta je sklop kreativno-reciklažnih, tematsko
obarvanih delavnic. Te so usmerjene v kombinacijo ponovne
uporabe in v izdelavo uporabnih malih predmetov iz stvari,
ki jih imamo v mladinskem centru ali pa zahtevajo minimalni
nakup (npr. barvanje lončkov za zelišča, sajenje zelišč, šivanje
večnamenskih, pralnih zaščitnih mask ali drugih preprostih
izdelkov iz blaga, osnove kvačkanja, enostavni izdelki:
zapestnice, trak za lase, etui za telefon, denarnica …).
Vodna manija
V avgustu smo na pobudo mladih prostovoljcev Mladi zmaji
Bežigrad v naselju BS-3 organizirali vodno bitko, s katero smo
krepili zdravo tekmovalnost in športnega duha. Ker smo želeli
biti čim bolj ekološki in trajnostni, smo za bitko uporabili kar
zmajevske kozarčke za večkratno uporabo. Na vroč poletni
dan smo se osvežili z vodo in lubenico, ob tem pa smo se tudi
dodobra nasmejali.
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Insta zgodbe 1.0 in 2.0
V času prve in druge karantene sta preko Instagram profila
Basement zmaji potekali dve seriji dnevnih prevzemov
tega profila. V spomladanski izvedbi so se koordinatorjema
pridružile Katka Bogataj, Eva Kralj in Miša Močilnikar.
Vsaka soavtorica je kreirala dnevno podobo profila.
Podobno zasnovo projekta smo nadaljevali tudi jeseni,
vendar z nadgradnjo, da je žreb določil teme in podteme
vsakodnevnega javljanja. Jeseni sta se koordinatorjema
pridružili Lira Jurkovič in Ana Logar. Instagram izdelki so bili
tako zgodbe (stories), živo javljanje (live) in objave.
Odpravimo se v nov svet umetnosti
V času prve in druge karantene sta preko Instagram profila
Basement zmaji potekali dve seriji dnevnih prevzemov
tega profila. V spomladanski izvedbi so se koordinatorjema
pridružile Katka Bogataj, Eva Kralj in Miša Močilnikar.
Vsaka soavtorica je kreirala dnevno podobo profila.
Podobno zasnovo projekta smo nadaljevali tudi jeseni,
vendar z nadgradnjo, da je žreb določil teme in podteme
vsakodnevnega javljanja. Jeseni sta se koordinatorjema
pridružili Lira Jurkovič in Ana Logar. Instagram izdelki so bili
tako zgodbe (stories), živo javljanje (live) in objave.
Svet inštrumentov (Glasbeno opismenjevanje)
V mesecu oktobru smo v ČMC Šiška gostili Kristjana Hacina,
ki je v dveh delavnicah imenovanih Svet inštrumentov na
nekonvencionalen način predstavil tolkala, pihala in trobila.
Mladostniki so na delavnicah z aktivno participacijo spoznali
inštrumente preko igre, s tem pa okrepili motoriko in se
preizkusili v različnih ritmičnih vzorcih.

ART pARTy
V sklopu projekta ART pARTy, so bile enkrat na mesec
organizirane razstave z mladimi Petre Filipič, ki so mladim
umetnikom omogočile, da svoje slike, risbe, fotografije
ali umetniška dela predstavijo in razstavijo v prostorih
ČMC Šiška. V obdobju od avgusta do oktobra 2020, so
se predstavili trije mladi umetniki, ki so s svojimi deli ne
le okrasili prostore centra, temveč s prisotnostjo umetnin
vzpodbudili mladostnike k raziskovanju lastnega umetniškega
potenciala.
DJ Mladi zmaj x Dj Telovadnica: Šnelkurs
Poletna avantura je bila v ČMC Šiška obarvana tudi
glasbeno. Za mlade med 20 in 29 let, so bile organizirane DJ
delavnice, ki jih je vodil Igor Večerič z umetniškim imenom
Woo-D. Na delavnicah so se mladostniki naučili osnov tehnik
mešanja in predvajanja glasbe, skreča, beat-jugglinga in
uporabe gramofona kot inštrumenta.

Šiška freestyle šola UM – Umetnost misli
Projekt je potekal v ČMC Šiška meseca oktobra in
novembra. Namen projekta je bil približati freestyle rap
kulturo uporabnikom in obiskovalcem ČMC Šiška pod
mentorstvom Urha Mlakarja. Mlade je spodbujal h govoru,
razmišljanju, pogovarjanju, izražanju čustev, misli, h
kritičnem razmišljanju in refleksiji trenutnega družbenega
stanja s pomočjo rapa in jih s tem spodbudil h glasbenem
ustvarjanju. S pomočjo improvizacije na glasbeno podlago
smo pomagali posamezniku-ci pri interakciji z ljudmi in pri
njihovem razumevanju izkušenj in doživetij drugih ljudi brez
predsodkov. Ustvarila se je skupnost ljubiteljev freestyle
kulture, ki bo nadaljevala s svojim delom tudi v prihodnje.

Zadnji izhod
S pomočjo dveh mladih arhitektov, ki delujeta v okviru
kulturnega društva ProstoRož in aktivne participacije mladih
uporabnikov ČMC Črnuče je bila na začetku jeseni 2020
izvedena umetniška intervenca z namenom osvežitve in
prenove zadnjega vhoda v ČMC Črnuče. Tako je nastal nov
kotiček za druženje, ki ga sestavljajo inovativna sedišča,
osvežena barvna poslikava in stenski mozaik, tvorjen iz
ogledal.
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A.3.4 Basement

Neformalna akademija Basement je okolje za razvoj glasbene,
gledališke in plesne dejavnosti. Nudi okolje z izvrstnimi
tehničnimi pogoji, usposobljenim kadrom in mentorsko
podporo. Mladi vstopajo v program s svojimi idejami in se
skozi proces učijo dela s tehnično opremo, izpeljave kreativnih
idej in končne produkcije. Pomemben del je tudi učenje
poštenega kulturnega managementa in promocije. Basement
je prostor za vadbo glasbenih skupin, koncerte, okrogle mize,
delavnice, nastope gledaliških ali plesnih skupin in produkcijo
avdio izdelkov. Prav tako je učna baza za mnoge neformalne
tehnične poklice s področja kulture (tonski tehnik, producent,
lučkar, multimedijec …). Basement poleg uporabe sodobnih
spletnih omrežij vodi tudi lastni internetni radio - Radio
Basement, ki bo postal osrednji medij Javnega zavoda Mladi
zmaji in obveščevalec za dejavnosti Mreže MC Ljubljana.
Skozi delo na radijskem mediju mladi spoznavajo poklice in
pridobivajo izkušnje in kompetence za delo na večjem mediju.
Projekt Basement temelji na pravilih skupnosti: spoštovanju,
zaupanju in dogovorih.

kar pomeni, da je konec leta 2020 deloval ritem dvakratnega
rednega tedenska objavljanja oddaj (ponedeljki in četrtki), prav
tako pa je ekipa vsak petek objavljala novo plejlisto. Konec
leta 2020 je bilo tako na spletni strani www.radiobasement.
net že 28 oddaj in 10 plejlist. Radijska ekipa se je tudi vključila
v delovanje digitalnega centra DigiMC in imela tam v drugi
polovici leta 2020 vsak teden ob četrtkih redno javljanje v
živo na različne teme. V letu 2021 bo Radio Basement postal
samostojni program Mladih zmajev.

Radio Basement je najprej nastal kot majhna mladinska
pobuda in se čez leto 2020 razvil v obsežen projekt, ki je
vključeval tako 9 rednih študentov, ki so ustvarjali program in
omogočali tehnično izvedbo internetnega radia. V septembru
2020 so mladi izdelali lastno celostno grafično podobo, postavili
internetni strežnik in posneli prve oddaje. Tako je 1. oktobra
2020 Radio Basement uradno vzletel z javnim dogodkom
v lokalu Pritličje. Takoj so bili postavljeni štirje programski
segmenti: Feršterkeraj (glasba), Kje je tu most? (kultura),
Kampanja XY (družba) in Študentenfutr (mladi). Poleg tega
radijska ekipa redno objavlja glasbene plejliste. Že v novembru
2020 se je intenzivnost snemanja in objavljanja oddaj podvojila,

Po prvi karanteni je prišlo v ekipi Basement do korenitih
kadrovskih menjav v skupini prostovoljcev, saj so starejši začeli
iskati svoje možnosti na trgu dela, v program pa smo pritegnili
novo ekipo petih mladih začetnikov na področju tonske tehnike,
ozvočevanja in odrskih luči. Mlada ekipa je že uspešno izvedla
naslednje dogodke: Praznik glasbe 21. 6. 2020, ozvočenje
koncerta Prave zveze na 25. Plati, 28. 6. 2020, ozvočenje
zaključnega koncerta Hit betona 28. 8. 2020, dogodek Bite of
Art 11. 9. 2020 pred Galerijo Kresija in ozvočenje koncerta na
Dnevu sosedov Posavje 12. 9. 2020. Tehnična ekipa Basement
je tudi tehnično izvedla letošnji multimedijski festival Novi
začetki.

Skozi celo leto 2020 sta v dvorani Aleša Češnovarja vadili dve
glasbeni skupini: Buržuazija in Regen. Obe skupini sta imeli
redne tedenske vaje v dveh terminih. V začetku leta 2020 so tu
prav tako potekali mesečni jam sessioni pod imenom Črnuška
marmelada in dva koncerta: Insekti in Tidal Waves. Jeseni 2020
smo prostor ponudili za enkratno odrsko vajo mladi metalski
skupini King Decaying in skupini Joker Out za živo javljanje na
Radio 1. Redno so v dvorani potekale impro vaje, plesne vaje
za predstavo Pogumne punce in vaje muzikala Najlepše pesmi.
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A.3.5 Fitnes soba

A.4 Mednarodno sodelovanje

Zaloška fitnes soba mladim 15+ ponuja možnost krepitve
telesa in duha na zdrav način. Ob gibanju, telovadbi in
dvigovanju uteži mladi lahko pozabijo na vsakdanje skrbi in z
njimi povezan stres. Fitnes soba je namenjena obiskovalcem
mladinskega centra ter drugim mladim za rekreativno vadbo.
Program je namenjen spodbujanju zdravega življenjskega
sloga, krepitvi pozitivne samopodobe, predstavitvi alternativnih
načinov preživljanja prostega časa in opolnomočenju mladih za
izvajanje treningov. O terminih uporabe se dogovarjamo sproti,
starejše mladostnike pa z vključitvijo v program (predaja ključev
in odgovornosti za prostor, opolnomočenje za organizirano
vadbo treningov idr.) spodbujamo k samostojni uporabi
prostora.

V zavodu veliko pozornost namenimo sodelovanju na lokalni,
regionalni in mednarodni ravni. Zavedamo se pomena
mednarodnega udejstvovanja, sploh pri mladih z manj
priložnostmi. Udeležba mladih v tovrstnih programih prispeva
k pridobivanju in krepitvi veščin, ki pripomorejo k njihovi
boljši socialni in ekonomski integraciji v družbo. Izmenjav
se lotevamo celostno, pri čemer dajemo poseben poudarek
vključevanju mladih v vse faze projekta – priprava, udeležba,
evalvacija. Le tako lahko mladi dobijo celostno izkušnjo
mednarodnega sodelovanja in s tem dimenzijo medkulturnega
učenja. V okviru mednarodnega sodelovanja se ne omejujemo
samo na programa Erasmus+ in Evropska solidarnostna enota.
Priložnosti iščemo tudi v okviru drugih programov (Evropski
socialni sklad, Ustvarjalna Evropa, Evropa za državljane,
Norveški mehanizem ...). Postavili smo kriterije za sodelovanje
v mednarodnih projektih, ki nam omogočajo lažje odločanje,
v katera partnerstva vstopamo. V pripravi je strategija
mednarodnega udejstvovanja zavoda, kjer bomo kot nosilci
mednarodnih projektov prevzemali vodilnejšo vlogo.

BOKS Olimpijska šola
V šoli olimpijskega boksa so se mladi ukvarjali z olimpijsko
disciplino boks. Vodil jih je Alen Zukić (AIBA 1 star coach).
Namen šole je bil mladim med 13 in 29 let omogočiti lažjo
dostopnost ukvarjanja s športom, ki jim je zaradi njihove
finančne situacije otežena. Vadbe so poleg intenzivnih fizičnih
vaj izboljševale psihofizično stanje mladostnikov. Olimpijska
šola se je v mesecu marcu zaključila.
Vadba z Mefailom
Pri Mladih zmajih Zalog smo leta 2019 pričeli z vadbo z
najstnikom Mefailom. V ponedeljek in petek je Mefail po
šoli organiziral eno- do dvourno vadbo za svoje vrstnike in
mlajše. Mefailova vadba je redko vključevala uporabo uteži,
rajši kot to je izvajal funkcionalno vadbo, kjer je bila ključna
uporaba lastne teže.
Fitnes z mladimi
Na pobudo mladih smo v drugi polovici leta načrtovali
organizirano vadbo v fitnes sobi, ki bi potekala 1x na 14
dni. S tem bi spodbujali bolj aktivno in kvalitetno preživljanje
prostega časa in skrbeli za dobro kondicijsko pripravljenost
mladih. Cilj je tudi izboljšati samopodobo mladih, krepiti
ekipni duh preko športne aktivnosti in mlade naučiti pravilne
rabe fitnes naprav. Zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja
okužbe s koronavirusom, bomo mladinsko pobudo izvedli, ko
bo to mogoče.
Samostojna vadba v fitnesu
V letu 2020 je v fitnesu samostojno vadilo 10 mladih, ki
so se dogovorili za individualni termin in v fitnes prihajali
v času odprtosti mladinskega centra. rajši kot to je izvajal
funkcionalno vadbo, kjer je bila ključna uporaba lastne teže.

Mednarodne mladinske izmenjave (program
Erasmus+)
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. Izmenjava skupine petih
mladih iz Nizozemske, ki smo jih gostili v letu 2019 in je bila
načrtovana za leto 2020, je prestavljena zaradi posledic
epidemije na 2021. Udeležilo se je bo 5 mladostnikov in
mladinska voditeljica.
BITE of Art - Naj te ugrizne umetnost (program
Ustvarjalna Evropa)
Predstavitev novega poslovnega modela za vzgojo mladega
občinstva evropskim izvajalcem kulturnih dejavnosti sodobne
umetnosti. V okviru projekta razvijamo tehnološke rešitve
za privabljanje nove, mlade publike na dogodke sodobne
umetnosti. Le ta predstavlja skupno vizijo kulturnih in
umetniških organizacij, ki prihajajo iz Španije, Slovenije in
Srbije. V projektu združujemo sodobno tržno, poslovno in
komunikacijsko strokovno znanje z inovativnimi umetniškimi
dogodki ter ustvarjamo paket, katerega namen je na novo
definirati pristop sodobne umetnosti do trga in je namenjen
mladim kot novemu občinstvu sodobne umetnosti. Z
njim prispevamo tudi k zagotavljanju finančne stabilnosti
izvajalcev kulturnih in umetniških dejavnosti. V današnji
hitro spreminjajoči se družbi, ki jo oblikujejo hiter razvoj
tehnologije, nove ideje, spremembe v komunikaciji in
navadah ljudi, se različne panoge soočajo s ključnim izzivom
– ali zavrniti prilagajanje novim razmeram okolja ali jih
sprejeti in izkoristiti za lasten napredek. To danes velja tako
za organizacije kot za kulturo in umetnost, ki sta obkroženi
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s spreminjajočimi pogoji delovanja in postajata vedno bolj
oddaljeni od navadnih državljanov, predvsem mladih.
Izziv je na dveh ravneh: način komunikacije med kulturnimi
subjekti in mladimi ter inovacija v smislu ponujene vsebine.
Dodatni izzivi pa so se pojavili tudi z epidemijo, ko je
digitalizacija postala skoraj nuja. Tako smo se s projektom
znašli ob pravem času na pravem mestu.
V projektu sodelujeta dve slovenski organizaciji. Javni 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
koordinacijo projekta na nacionalni ravni, za inovativne
rešitve v poslovnem modelu in za komunikacijo izvajalcev
kulturnih dejavnosti sodobne umetnosti.
Trajanje projekta: 1. 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 je bil izveden
v okviru kandidature Mestne občine Ljubljana za naslov
Evropske prestolnice kulture leta 2025 in je služil promociji
kandidature. Projekt potrebuje in predvideva sofinanciranje
partnerjev, zato smo planirali financiranje lokalnih aktivnosti.

Galerijo Kresija z digitalizacijo in večernim programom
za mlade (Art night) podprli razstavo Jošta Franka. V
projektu smo prepoznali pomembno sporočilnost družbeno
angažiranega projekta, ki obravnava polpreteklo zgodovino,
katere posledice so vidne še danes. V petek, 11. 9. 2020
smo med 18. in 22. uro organizirali dogodek za mlade. Z
mobilnim mladinskim centrom Ljuba in Drago smo pripravili
petkov večer ob kakovostni glasbi mladih umetnikov in
brezalkoholnih napitkih. Na ta način smo mladim približali
ogled razstave Jošta Franka Nicht fallen, vizualnega
umetnika in fotografa, ki svojo umetnost usmerja v
raziskovanje poglobljenih zgodb skupin in posameznikov na
robu družbe. Poleg tega smo celotno razstavo digitalizirali
(posnetek 360, vsaka fotografija je bila opremljena z
dodatnimi digitalnimi podatki).
Tako smo uresničili namen projekta, ki je predstavitev novega
poslovnega modela za vzgojo mladega občinstva sodobne
umetnosti, na lokalni ravni. Hkrati pa se je glede na fizično
distanco v času epidemije digitalizacija umetnosti pokazala
kot ena izmed temeljnih rešitev za dostopnost kulture.

V letu 2020 smo podprli izvedbo mednarodnega javnega
poziva, namenjenega 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.
V Ljubljani smo organizirali moderirano diskusijo, ki je
potekala 9. 9. 2020 na Ljubljanskem gradu, na teme
razumevanje občinstva, dostave vsebin do mladih in
uporabe informacijskih ter komunikacijskih tehnologij pri
mladih občinstvih. Udeležba je bila raznovrstna, pridružili
so se nam predstavniki naslednjih organizacij in projektov:
festival Bobri, Kinodvor – Kinotrip, Mednarodni grafični likovni
center, Slovensko mladinsko gledališče, Galerija Kresija,
Muzej in galerije mesta Ljubljana, Gledališče Glej, Evropska
prestolnica kulture 2025, En-knap – Španski borci, RTV SLO,
Mestna občina Ljubljana.
Septembra 2020 smo poleg diskusije v sodelovanju z
3 6 L e t n o p o r oči l o 2 0 2 0

InterCity Youth
V letu 2020 je direktorica sodelovala v delovni skupini, ki
načrtuje 10. InterCity Youth konferenco. Namen vsakoletne
konference je, da na enem mestu zbere uslužbence
evropskih občin, pristojne za področje mladine, politike in
vodje mladinskih centrov. Tako omogoči vzajemno učenje,
izmenjavo dobrih praks, izmenjavo izkušenj in razpravo
o aktualnih temah, povezanih z njihovim področjem dela.
Vse to prispeva h kakovostnejšemu mladinskemu delu na
lokalni ravni in njegovi vidnosti. Konferenco, ki spada pod
spremljevalni program predsedovanja Slovenije Svetu EU na
področju mladine, ob gostiteljstvu Mestne občine Ljubljana
in sodelovanju z JZ Mladi zmaji organizirajo Zavod Movit,
Nacionalna agencija programov Erasmus+: Mladi v akciji

in Evropska solidarnostna enota, partnerske Nacionalne
agencije iz Nemčije, Nizozemske, Švedske, Litve, Hrvaške
v sodelovanju z InterCity Youth Network in Uradom RS za
mladino. Predvidoma se bo konferenca izvedla v Ljubljani,
med 30. 11. in 2. 12. 2021. Poleg tega smo s primerom
dobre prakse, preobrazbo upokojenega avtobusa v mobilni
mladinski center, sodelovali tudi na 9. InterCity Youth virtualni
konferenci.

#YouthToo
Projekt Youth Too želi z izobraževanjem in spletno kampanjo
spodbuditi zavedanje o nasilju v ljubezenskih odnosih
mladih in ga preprečiti. Projekt naj bi trajal 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 uradne jezike 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 bila 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 v letu 2021.
Poletni tabor za punce Rock Kamp
V sodelovanju s srbsko nevladno organizacijo Femix, ki
je del mednarodne mreže Girls Rock Camp Alliance, smo
načrtovali 7-dnevni poletni tabor za punce med 13. in 18.
letom. 12. in 13. marca 2020 smo preko Skype-a izvedli
vzlet projekta – srbska ekipa nam je predala mednarodno
ustaljeno metodologijo in svoje dragocene izkušnje izvedbe
tovrstnega projekta. Zaradi epidemije smo tabor pretvorili v
glasbene delavnice, ki naj bi 6 dni potekale v ČMC Črnuče in
njegovi bližnji okolici. Postavili smo mentorsko ekipo, ki so jo
sestavljale tonska mojstrica ter 4 mlade glasbenice; kitaristka,
basistka, klaviaturistka in bobnarka. Žal ta načrt zaradi
negotove situacije ni bil izveden. Mentorska ekipa je kljub
vsemu naštudirala 5 pesmi, ki so bile načrtovane kot delovni
material za udeleženke, in se 11. julija z njimi predstavila
preko živega oddajanja na platformi Facebook iz črnuške
dvorane Aleša Češnovarja.

Europe Goes Local
Europe Goes Local (EGL) – podpora razvoju in krepitvi
mladinskega dela na lokalni ravni 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. Izvajal
se je 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 je izvajalo 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)
je bila namenjena oblikovanju in potrditvi Evropske listine
o lokalnem mladinskem delu. Tretja faza (med julijem
2019 in decembrom 2020) pa je bila namenjena promociji
in diseminaciji Evropske listine o lokalnem mladinskem
delu ter razvoju orodij za podporo implementaciji njenih
priporočil. Zaradi pozitivnih rezultatov projekta se razmišlja
o nadaljevanju. V letu 2020 je direktorica sodelovala na
delovnem srečanju nacionalnega odbora partnerstva Europe
Goes Local, ki je bil 19. 6. 2020 v Divači. Sestanek je bil
namenjen pregledu rezultatov in načrtovanih aktivnosti v
2020, priprave na nacionalno konferenco novembra 2020
in razpravi o prioritetah in usmeritvah partnerstva v obdobju
2021–2027. Poleg tega smo v okviru sodelovanja pripravili
video predstavitev dobre prakse, Mestni inkubator (kanali:
EGL website (wwww.europegoeslocal.eu), EGL FB page
(https://www.facebook.com/europegoeslocal), EGL Instagram
(#eglnetwork), EGL YouTube (Europe Goes Local)).
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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. V
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: 2. 10.
2017–1. 4. 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. Od 1. 12. 2020 do 30. 1. 2021
gostimo dve prostovoljki iz Poljske, saj nam je iz preteklega
projekta ostala odprta še ta možnost. 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 2021 gostili novega prostovoljca. Do
zamika je prišlo zaradi zavrnitve projekta s strani Nacionalne
agencije MOVIT in svetovne pandemije.

Program Evropska solidarnostna enota
V luči programa Evropska solidarnostna enota smo pripravili
vlogo za Znak kakovosti, ki nam bo omogočal nadaljnje
pošiljanje in sprejemanje prostovoljcev znotraj omenjenega
programa.
Erasmus+ prakse
V letu 2020 smo gostili študente Erasmus+ prakse v vseh
četrtnih mladinskih centrih in kot podporo terenski ekipi. Do
sedaj smo gostili 2 študenta in 1 študentko socialnega dela
iz Nemčije ter 1 študenta socialnega dela iz Ghenta. Opravili
smo tudi razgovore s tujima praktikantkama (iz Češke in
Francije), ki se nam pridružita v 2021.

A.5 Počitniški program
Počitniške avanture so počitniški programi Mladih zmajev
in vključujejo aktivnosti, izlete, počitniške šole, tabore,
festivale in različne dogodke, ki jih zavod pripravlja
za mlade med 10. in 29. letom, v sodelovanju z njimi,
izhajajoč iz njihovih potreb. V času počitniškega programa
ves čas zagotavljamo program aktivnega preživljanja
prostega časa v centrih, kontinuirano terensko ulično delo
Uličnih zmajev in mobilnega mladinskega centra Ljuba in
Drago, v času epidemije pa smo mladim omogočili tudi
digitalne aktivnosti na našem digitalnem mladinskem
centru DigiMC in spletnih platformah (Zoom, Facebook,
Instagram). Počitniške avanture mladim omogočajo
vključevanje v aktivnosti, ki bi si jih drugače morda
težje privoščili in zagotavljajo dostopnost prostorov
in aktivnosti, kjer lahko svoj prosti čas preživijo varno
in ustvarjalno. Med drugim imajo možnost tudi, da
soustvarjajo program in uresničujejo svoje ideje.
Aktivnosti načrtujemo za tri starostne skupine: 10–14 let,
15–18 let, 19–29 let, glede na njihove potrebe in interese.
Z vključitvijo v počitniške aktivnosti mladi sklepajo nova
poznanstva, pridobivajo nova znanja, pri tem pa se ob
sproščujočih in interaktivnih aktivnostih tudi zabavajo.
Kljub epidemiološkim razmeram nam je z nekaterimi
prilagoditvami uspelo uspešno izvesti vse predvidene
počitniške avanture:
1. Zimsko avanturo, v okviru katere so potekale naslednje
aktivnosti: pižama party za dekleta in koncert mlade punk
skupine Tidal waves. Organizirali smo tudi smučanje
na Krvavcu in večerni pohod v Tamar, česar pa zaradi
premajhnega števila prijav nismo izvedli.
2. Prvomajsko avanturo, ki je skoraj povsem potekala
virtualno na našem DigiMC-ju in je obsegala različne
ustvarjalne, kulinarične, gibalne in druge aktivnosti
ter čistilno akcijo, ki je potekala v živo v okolici naših
mladinskih centrov.
3. Poletno avanturo, v okviru katere smo izvedli: že
tradicionalni Mepi tabor v sodelovanju z društvom Gaha,
Malo šola supanja, poletne DJ delavnice, obiskali smo
zavetišče za zapuščene živali Gmajnice, se kopali na
kopališču Kodeljevo in izvedli več festivalov in dogodkov
na prostem (večdnevno ustvarjalno in športno aktivnost z
zavodom Zvezde so blizu, Plato, tradicionalni festival Biti
mlad je zakon, Počitnice v Čamcu, glasbeno-ustvarjalni
dogodek Ljuba in Drago na ulci, večdnevno športno
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aktivnost Črnuške igre, otvoritev razstave mladega
umetnika Jošta Franka v okviru mednarodnega projekta
Bite of art z glasbenim dogodkom). Povezali smo se tudi
s hostlom Celica in Javnim zavodom Turizem Ljubljana
ter vsem udeležencem naših poletnih aktivnosti omogočili
bivanje v hostlu Celica po ugodnejši ceni.

4. Jesensko avanturo, v okviru katere smo ob upoštevanju
ukrepov uspešno izvedli delavnico animiranega filma,
na pobudo mladih smo snemali kratke horror filme, se
pogovarjali o mitoloških bitjih na DigiMC-ju ter organizirali
turnir v pokru, ki smo ga tudi javno predvajali. Na pobudo
mladih deklet iz Zaloga smo načrtovali jesensko izvedbo
Pižama party-ja, tridnevne aktivnosti, s katero želimo dati
prostor in opolnomočiti dekleta, ki so v svojih najranljivejših
letih. Aktivnost za dekleta bi bila že tretja po vrsti, a je
zaradi ukrepov nismo uspeli izvesti, zato smo izvedli le del
prvotno predvidene aktivnosti in pripravili kviz Nepozabne po
istoimenski knjigi, ki izpostavlja najprodornejše Slovenke.

5. Veselo zmajevanje, ki smo ga obarvali solidarnostno in
kreativno. Na pobudo mladih smo organizirali Solidarnostno
zbiralnico in v slabem mesecu zbrali več kot 1000 kosov
oblačil za mlade in druge starostne skupine, ki smo
jih razdelili Azilnemu domu, mladinskemu domu Malči
Beličeve, nekaterim osnovnim šolam, družinam, mladim
posameznikom in mladinskim organizacijam. Poleg oblačil
smo zbirali tudi želje za mlade, ki smo jih ob koncu leta
oblikovali v voščilnico, na spletu smo si ogledali film Deček
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in svet v sodelovanju z Društvom Slon in dogodek zaključili
s pogovorom, imeli smo več ustvarjalnih spletnih delavnic,
na pobudo našega mladega belgijskega praktikanta pa so
se oblikovala tudi redna spoznavna in kreativna srečanja
mednarodnih študentov, ki živijo v Ljubljani. Decembrske
aktivnosti je spremljal tudi zmajevski glasbeni Basement
adventni koledar, ki so ga ustvarili mladi sami.
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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. 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
tako, da smo jim omogočili več strokovnih usposabljanj za
izvajanje mladinskega uličnega dela. V drugem delu leta pa
smo se poleti posvetili predvsem večjemu številu izvajanj
aktivnosti na ustaljenih lokacijah, ker smo želeli predvsem
preveriti stanje mladih, ki je povezano z epidemijo
koronavirusa. 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 ste na dogodkih poleg Uličnih zmajev lahko srečali
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 začetku leta 2020
smo vzpostavili mladinski program, ki dostavlja 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 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 pred prvo epidemijo ter prav tako v obdobju
med prvo in drugo epidemijo smo spremljali živahnost
sosesk, ustvarjali nove stike in sodelovanja s posamezniki
in 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, dvorišču pred Mladinskim centrom Vič
(Antonov Dom), v Gameljnah (Športno društvo Gameljne)
ter pred Mladinskim Centrom Bežigrad (Festival Biti mlad je
zakon). Ljuba in Drago sta se v letu 2020 nekajkrat uspešno
izkazala v vlogi organizatorjev ter uspešno organizirala in
so-organizirala naslednje odmevne dogodke: Soseska ga
treska (glasbeno-športni dogodek izveden v soorganizaciji
z Uličnimi zmaji in Športnim parkom Gameljne), ETM –
Evropski teden mobilnosti, Ljuba in Drago na Ulci (dogodek
je bil izveden v soorganizaciji z Malo ulico in Uličnimi zmaji
v Celovških dvorih), Night of ART (soorganizacija otvoritve
razstave mladega fotografa Jošta Franka ‘Nicht Fallen’),
spremljevalni program dogodkov Plata in Neo Plata.
Mladinski center Ljuba in Drago je leta 2020 gostoval na
dveh stalnih lokacijah, in sicer:
Šolsko igrišče Osnovne šole Kašelj: vsak torek in petek od
17. do 20. ure,
Celovški Dvori: vsak petek od 17. do 20. ure.
V programsko podporo mladinskemu centru Zalog smo
na športnem igrišču Plata izvedli tudi precejšnje število
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sobotnega programa.
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B. Medorganizacijsko sodelovanje
Pri uresničevanju svojega poslanstva, v središču katerega so mladi in njihove potrebe, smo Mladi zmaji zavezani
k sodelovanju z drugimi organizacijami. Cenimo transparentnost, zanesljivost in odzivnost. Iščemo in negujemo
partnerske povezave s sorodnimi organizacijami doma in v tujini, najtesnejše vezi pa spletamo v Ljubljani. Skupaj
se lotevamo priprave in izvedbe dogodkov ter projektov, pletemo mreže in si izmenjujemo znanje.

B.1 Dogodki in projekti
Preobrazba mestnega avtobusa v mobilni
mladinski center
Od maja 2019 je v sodelovanju z javnim podjetjem Ljubljanski
potniški promet potekal projekt preobrazbe mestnega
avtobusa v mobilni mladinski center, ki omogoča ponudbo
prostora in programov za mlade tudi v delih mestne občine,
kjer je pomanjkanje dogajanja za mlade. V januarju 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

in dvorišče Celovških dvorov), poudarjala “zelene vidike”
svojega poslanstva (reciklaža/nadciklaža/zelena streha
– nižji ogljični odtis/uporaba obstoječih energetskih virov
na lokacijah kamor prihajata/povezovanje z Ljubljanskim
potniškim prometom, ki zagotavlja ekonomično življenje
Ljube in Draga (remiza, redni servis, zavarovanje in drugo
podporo). V Celovških dvorih sta v sodelovanju z Zavodom
Rompom izvedla delavnico – Izgradnja tandem skiroja

mladinski center.

(skiro za več oseb), ki je združevala tako vrednote Mladih

Praznik glasbe na prvi poletni dan

nalogo, ki je poudarjala skrb za okolje, skrb za zdravje, skrb

Praznik glasbe je vsakoletni enodnevni festival, kjer znotraj
MOL na različnih lokacijah zaživijo majhni, srednji in
improvizirani odri. Dogodek poteka v organizaciji Sigic, Mladi
zmaji smo dogodek podprli z manjšim akustičnim odrom
na Vojkovi ter obiskom MMC Ljuba in Drago. Združili smo
pozitivne učinke sodelovanja mladih pri zasnovi, izvedbi in
organizaciji lokalnega dogodka. Mladim smo ponudili prostor
za glasbeno izražanje, hkrati pa soseski nudili prostor za
sproščeno druženje ter na družabnem dogodku povezali
sosede, mlade, mladinske delavce ter mimoidoče..

Zmajev kot Evropskega tedna mobilnosti: organizirali smo
za sočloveka, trajnostne vrednote ter vrednote ponovne
uporabe. V sodelovanju z LPP-jem smo pred Osnovno
šolo Kašelj povabili ekipi Kavalirjev, ki so na lokacijo
pripeljali električno vozilo kavalir. Mlade smo opozarjali na
pomembnost novih virov energij v prometu in jim omogočili,
da so se zapeljali z vozilom Kavalir po soseski. Tradicionalni
sobotni Ecomeet na Kongresnem trgu pa je žal odpadel
zaradi ukrepov vlade.
Streetstival
Svojevrsten festival uličnega dela vsako leto na enem mestu

ETM 2020: Zelena KULtura mlade po Ljubljani

zbere organizacije, ki izvajajo mladinsko ulično delo. Na

fura

njem imajo obiskovalci možnost podrobno spoznati tudi delo

Evropski teden mobilnosti je tradicionalen večdnevni

Uličnih zmajev in druge programe Mladih zmajev. Dogodek

dogodek, ki spodbuja zmanjševanje prometa in podpira

je namenjen izmenjavi izkušenj, pogledov in pristopov

trajnostno mobilnost. V sodelovanju z Ljubljanskim potniškim

različnih organizacij k izvajanju uličnega dela ter povezovanju

prometom smo letos ponovili večletno sodelovanje s

organizacij na področju uličnega dela. Dogodek se je izvedel

programom, ki je vključeval vrednote ETM in tematiziral

v oktobru v sklopu Mreže mlada ulica in je bil v celoti izpeljan

aktualne terene mobilnega mladinskega centra Ljuba in

ne spletu s pomočjo spletne platforme Zoom.

Drago. V Evropskem tednu mobilnosti 2020 med 16. in 22.
9. sta Ljuba in Drago, po ustaljenem voznem redu v lokalnih
skupnostih/soseskah (Šolsko dvorišče Osnovne šole Kašelj
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B.2 Mreže
Sekcija preventivnih programov 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, Mladinskim svetom Slovenije, Skala – Centrom
priložnosti za otroke in mlade, Mladinskim centrom Krško
in Mladinskim centrom Zagorje ob Savi. V prvi polovici leta
so se tri nove članice Uličnih zmajev udeležile osnovnega
usposabljanja o mladinskem uličnem delu. Mreža je pripravila
več tematskih izobraževanj, ki so povezana z izvajanjem
mladinskega uličnega dela.
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 sodelovali pri pripravi protokola za
obravnavo kriznih situacij. Potekalo je v dveh delih, 12. 6.
in 19. 6. 2020, udeležilo se ga je 9 mladinskih delavcev iz
vse 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 in ga tudi izvedli z gostom Zlatkom in
drugimi glasbenimi gosti. Konec leta 2020 je preko aplikacije
Zoom potekal pogovor o trenutni situaciji s področja nasilja
med Polono Kovač (Društvo Ključ) in Maticem Muncem
(Mladi zmaji).
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B.3 Koordinacija Mreže mladinskih centrov Ljubljana

Sekcija preventivnih programov za mlade
Mladi zmaji smo povezani v Mrežo ljubljanskih mladinskih
centrov in smo tudi njen koordinator. V mrežo smo
povezani z Mladinskim centrom Skupaj v skupnosti (Zavod
MISSS), Salezijanskim mladinskim centrom Kodeljevo,
Salezijanskim mladinskim centrom Rakovnik, Mladinskim
centrom BOB, Mladinsko postajo Moste (Društvo Sezam),
Mladinskim centrom ULCA (Zavod Bob), z Društvom GOR,
s Cono Fužine (CSD Moste Polje), Mladinskim centrom
Legebitra, Mladinskim centrom Vič in Mladinskim središčem
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

Skupna izobraževanja Mreže mladinskih centrov
Ljubljana
Za mladinske delavce, prostovoljce in študente, ki so
vključeni v redno delo mladinskih centrov smo izvedli 8
izobraževanj. Obravnavali smo teme: objektni odnosi in
teorija navezanosti, spolne zlorabe, digitalne zasvojenosti,
samopoškodbeno in samomorilno vedenje, delo z
mladostniki rizičnih vedenj, nasilje v družini, postavljanje
meja, zasvojenost in mladi. Pripravili smo jih v sodelovanju z
organizacijami in zunanjimi strokovnjaki. Izobraževanj se je
udeležilo 58 mladinskih delavcev, študentov in prostovoljcev.
Ena mladinska delavka se je udeležila vseh izobraževanj.
Izobraževanja smo izvedli v živo in preko spleta zaradi
ukrepov za zajezitev epidemije.
Skupna akcija Mreže
Zaradi prvega in drugega vala epidemije nam s partnerskimi
organizacijami ni uspelo realizirati skupne akcije Mreže.
Blagovna znamka Mreže mladinskih centrov
Ljubljana
V prvi polovici leta smo poskrbeli za vsebinsko posodobitev
spletne strani mrezaljubljana.si.

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 letu 2020 smo se
srečali 9-krat, od tega je srečanje, zaradi epidemije štirikrat
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.
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C. Podporne aktivnosti
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.

C.1 Komunikacija in promocija
C.1.1 Spletna stran

Spletna stran www.mladizmaji.si je skupna vstopna točka v
svet Mladih zmajev. Namenjena je informiranju o programih,
dogodkih, prostorih, zaposlenih ipd. Prilagojena je trendom
uporabe interneta in družbenih omrežij. Za spletno stran
smo v letu 2020 pripravili 48 novic, kar pomeni 4 prispevke
na mesec.
Najbolj brane vsebine leta so bile: informacije o prostorih in
programih, urnik dogajanja, razpisi za sofinanciranje, razpisi
za nove sodelavce. S tem sledimo cilju, oblikovanemu
ob postavljanju spletne strani, ki je zasnovana predvsem
z namenom, da obiskovalcem zagotavlja ažurne in
kakovostne informacije o programih in prostorih Mladih
zmajev.
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C.1.2. Promo material in oprema
Skrbimo za oblikovanje vizualno in vsebinsko prijaznih

počitniških naslovnic za FB strani. V sodelovanju z mladimi,

promocijskih materialov, ki podpirajo našo komunikacijo

udeleženci projekta preobrazbe mestnega avtobusa

z različnimi javnostmi. Za promocijo blagovne znamke

v mobilni mladinski center, smo izdelali slovensko-

Mladi zmaji uporabljamo droben promo material (beležka,

angleški brošurnik Zgodba Ljube in Draga, ki je namenjen

kemični svinčnik, emajlirani in lončeni lončki, plastični

promociji projekta in participativnih načinov vodenja

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

projektov. Brošuro smo distribuirali vsem partnerjem

trakovi). Prepoznavnost, predvsem v osebnih stikih

projekta preobrazbe, med organizacije mestne družine

kot sta npr. ulično delo in dogodki v lokalni skupnosti,

MOL, mladinskim organizacijam, drugim partnerskim

podpira prepoznavna oprema (nahrbtniki, torbe, stoli,

organizacijam, ki se ukvarjajo z vodenjem projektov in

blazine, oglasna stojala, zastavice, držalo za promo

vključevanjem mladih. Trije mladi udeleženci projekta

material itd.). Opremo je izdelala lokalna organizacija s

preobrazbe mestnega avtobusa so poskrbeli za izvirno

področja reciklaže, Smetumet. Uredništvo v sodelovanju

celostno grafično podobo Mestnega inkubatorja 2021. Ob

z vodstvom in vodji posameznih programov/projektov

mednarodni konferenci o duševnem zdravju Mladost (je) ni

skrbi za obveščanje in celostno grafično podobo najbolj

norost in dogodku Voditeljstvo gre skozi želodec so nastale

izpostavljenih aktivnosti Mladih zmajev. V zvezi s tem smo

motivacijske razglednice. Nalepke smo izdelali za program

z zunanjimi sodelavci pripravili tiskovine – plakat Mladih

Radia Basement. Trakovi so s podobo programov Mladi

zmajev za poletni program, ki smo ga distribuirali na

zmaji, Radio Basement in Mestni inkubator.

lokacijah delovanja Mladih zmajev in med 35 mladinskih
centrov po celi Sloveniji. Načrtno se lotevamo priprave
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C.1.3. Mladi zmaji na Instagramu
Vse IG strani (Javni zavod Mladi zmaji, Mladi zmaji
Bežigrad/Črnuče/Šiška/Zalog, Ulični zmaji, Ljuba in Drago)
skupaj spremlja 4.171 sledilcev, kar je 87,29 % več kot
konec leta 2019 (2.227 sledilcev). Stran Ljuba in Drago
smo zagnali v aprilu. S krepitvijo prisotnosti na IG sledimo
trendom selitve mladih na nova družbena omrežja. Na
omenjenih straneh smo skupaj pripravili 629 objav in 2.796
zgodb, skupaj 3.425 aktivnosti - v povprečju 9,4 objav na
dan (v letu 2019 3,9).

►► Za osrednji Instagram račun Mladi zmaji smo pripravili
684 aktivnosti, 171 objav in 513 zgodb, s katerimi smo
do konca leta pridobili 1.354 sledilcev (do 31. 12. 2019
smo imeli 1.028 sledilcev), kar pomeni letno rast za
31,7 %.

►► Za Instagram račun Mladi zmaji Črnuče,
basementzmaji, smo pripravili 734 aktivnosti, 131 objav
in 603 zgodb, s katerimi smo do konca leta pridobili 573
sledilcev (do 31. 12. 2019 smo imeli 233 sledilcev), kar
pomeni letno rast za 145,9 %.

►► Za Instagram račun Mladi zmaji Bežigrad smo pripravili
303 aktivnosti, 88 objav in 215 zgodb, s katerimi smo do
konca leta pridobili 495 sledilcev (do 31. 12. 2019 smo
imeli 273 sledilcev), kar pomeni letno rast za 81,3 %.

►► Za Instagram račun Mladi zmaji Šiška smo pripravili 469
aktivnosti, 94 objav in 375 zgodb, s katerimi smo do
konca leta pridobili 570 sledilcev (do 31. 12. 2019 smo
imeli 213 sledilcev), kar pomeni letno rast za 167,6 %.

►► Za Instagram račun Mladi zmaji Zalog smo pripravili 681
aktivnosti, 120 objav in 561 zgodb, s katerimi smo do
konca leta pridobili 431 sledilcev (do 31. 12. 2019 smo
imeli 197 sledilcev), kar pomeni letno rast za 118,8 %.

►► Za Instagram račun Ulični zmaji smo pripravili 349
aktivnosti, 27 objav in 322 zgodb, s katerimi smo do
konca leta pridobili 462 sledilcev (do 31. 12. 2019 smo
imeli 395 sledilcev), kar pomeni letno rast za 17 %.

►► Od ustanovitve v aprilu do konca leta smo za Instagram
račun Ljuba in Drago pripravili 249 aktivnosti, 29 objav
in 220 zgodb s katerimi smo do konca leta pridobili 286
sledilcev.
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C.1.4 Mladi zmaji na
Facebooku

C.1.5. Srečanja z vodji služb za
odnose z javnostmi MOL

Naše Facebook strani so namenjene spremljanju
aktualnega utripa Mladih zmajev Bežigrad/Črnuče/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.

Vodja uredništva sodeluje na kolegijih Odseka za
odnose z javnostmi pri Kabinetu župana. V kolegiju PR
MOL sodelujejo predstavniki za odnose z javnostmi
javnih zavodov in podjetij. V letu 2020 smo bili prisotni
na 7 kolegijih. Rezultat našega sodelovanja je večja
prepoznavnost zavoda znotraj MOL, pridobivanje idej in
spoznavanje dobrih praks na področju dela z javnostmi
in medsebojnega sodelovanja javnih zavodov in podjetij
MOL, sodelovanje v uredništvu interne revije Urban, ki
je namenjena zaposlenim v MOL. Preko kolegija smo
si pridobili dostop in uvrstitev gesla JZ Mladi zmaji v
programu za analizo pojavljanja v medijih, EClipLive. Mestni
menedžment za marketing nas prepoznava za partnerja pri
mestnih akcijah, ki nagovarjajo mlade. V letu 2020 smo se
predstavljali v različnih številkah revije Ljubljana in Urban,
dogajanje Mladih zmajev pa je bilo redno objavljano na
spletni strani ljubljana.si. V programu za analizo pojavljanja
v medijih EClipLive beležimo 103 objave z geslom Javni
zavod Mladi Zmaji, od tega 37 na internetu (www.dnevnik.
si, www.ljubljanainfo.com, www.rtvslo.si, www.24ur.
com ipd.), 45 v tisku (Dnevnik, Delo, Večer ipd.), 9 preko
tiskovnih agencij (STA), 7 na radiu (Radio 1, Radio Bob), 4
na televiziji (RTV SLO). V omenjenih objavah niso vštete
objave v lokalnih medijih Ljubljana, Ljubljana.si, Ljubljana
TV in internem glasilu MOL Urban.

Vse FB strani (Javni zavod Mladi zmaji, Mladi zmaji
Bežigrad/Črnuče/Šiška/Zalog, Ulični zmaji, Ljuba in Drago,
Basement – Mladi Zmaji), profil Maja Mladi Zmaji Bežigrad,
Urša Mladi zmaji Bežigrad, FB skupino (Mladi Zmaji Zalog),
Radio Basement (od 15. 9. dalje) skupaj spremlja 10.173
sledilcev in prijateljev, kar v primerjavi s 8.086 konec leta
2019, pomeni letno rast sledilcev za 25,81 %.
Na 6 ključnih straneh enot Mladih zmajev (Javni zavod
Mladi zmaji, Mladi zmaji Bežigrad/Črnuče/Šiška/Zalog in
Ulični zmaji) smo skupaj pripravili 1.871 objav (v celem letu
2019: 1.759) – v povprečju 5,12 objave na dan. Skupaj jih
spremlja 6.549, kar je 24,97 % več kot konec leta 2019
(5.233). K temu prištejemo še Ljubo in Draga s 95 objavami
in 416 sledilcev.
Z rednimi dnevnimi, skupno 661 objavami (55,1 na mesec)
(v letu 2019 50,8/mesec) na naši osrednji FB strani – Javni
zavod Mladi zmaji smo število sledilcev od 1. 1. do 31. 12.
2020 povečali za dobrih 35 % (iz 2.049 na 2.766).
Sledilci FB strani posameznih mladinskih centrov in uličnih
zmajev: Bežigrad – 921 (+15,41 %, konec leta 2019 798);
Črnuče – 1181 (+9,15 %, konec leta 2019 1.082); Šiška –
745 (+19,58 %, konec leta 2019 623); Zalog – 504 (+23,83
%, konec leta 2019 407); Ulični zmaji – 432 (+57,66 %,
konec leta 2019 274); Ljuba in Drago (od 1. 7. 2020) 416.
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 982 (+ 30,23 %) konec leta 2020.

Konec leta smo v sodelovanju z zunanjo strokovno
sodelavko opravili poglobljeno analizo komunikacij Mladih
zmajev, ki je pokazala potrebo po celostni organizacijski
prenovi komunikacij v okviru nove komunikacijske strategije
Mladih zmajev.

C.2 Upravljanje centrov in
širitev
V okviru upravljanja prostorov MOL smo izvedli nujna
vzdrževalna dela. Za doseganje popolne pokritosti MOL
smo v pričakovanju novih četrtnih mladinskih centrov, ki so
v planu.

Poleg omenjenih FB strani, koordinatorki Mladih zmajev
Bežigrad za komunikacijo uporabljata profila Maja Mladi
zmaji Bežigrad (1.014 prijateljev) in Urša Mladi zmaji
Bežigrad (239 prijateljev), Mladi zmaji Zalog pa tudi skupino
Mladi zmaji Zalog (492 članov).
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C.3 Izobraževanje

Izobraževanje zaposlenih

prostorih. Prijetne, neizrazite dišave, ki pomirjajo (na primer

Izobraževanja zaposlenih organiziramo v obliki hišnih

sivka, vonj vrtnice, pomaranče, limone ipd.) in/ali dvigujejo

usposabljanj in udeležbe na izobraževanjih, ki jih organizirajo

nivo energije, zelo pozitivno vplivajo na počutje zaposlenih in

drugi. Tematsko smo se v letu 2020 usmerili na področje

naših uporabnikov, hkrati pa z določenimi vonji razkužujemo

kreativnosti in inovacij. Poleg tega smo zaposlene podprli z

prostor (npr. mešanica OnGuard), kar je bilo še posebej

metodami, orodji, znanji in priložnostmi za razvoj veščin, ki

pomembno v času korona virusa.

jih podpirajo pri delu (npr. delavnice nenasilne komunikacije)
oziroma vezano na delovna področja, ki jih posamezniki
prevzemajo.
Supervizija za zaposlene
Zagotavljamo redna supervizijska srečanja za zaposlene,
ki so namenjena razbremenitvi, konstruktivnemu soočanju
s stresnimi situacijami in ohranjanju zmožnosti za učenje,
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.
Promocija zdravja na delovnem mestu
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
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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

Za prijavo je bila potrebna podpora z izjavo vsaj 3 prostovoljk
ali prostovoljcev. Ena od prostovoljk je o Maji med drugim
napisala:
Izjava prostovoljke

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, beleženje dela,
povračilo stroškov prevoza in prehrane in ob koncu za
potrdilo o opravljenem prostovoljnem delu.
Naj prostovoljec 2019, Naj mentorica
prostovoljcev 2019 in Naj Zmajski prostovoljec
2019
Organizirali smo interni izbor Naj Zmajskega prostovoljca ali
prostovoljke 2019 in izbrali Blažko Tano Logar. 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 in s ponosom smo prejeli informacijo,
da je naša prostovoljka Blažka Tana Logar postala Naj

“Podpiram kandidaturo Maje Majcen za Naj
Kompetenčni model za prostovoljce_ke in
mentorico prostovoljcev 2019 predvsem zaradi njene
študente_ke Mladih zmajev
predanosti, pripravljenosti pomagati in veselja do
V letu 2020 smo se lotili priprave kompetenčnega modela
predajanja znanja prostovoljcem. Poleg podpore v
za prostovoljce in študente Mladih zmajev, ki nam in njim
zvezi s prostovoljnim delom v mladinskem centru,
omogoča spremljanje in beleženje naučenih kompetenc pri
je prostovoljcem vedno na voljo tudi za pomoč pri
delu v okviru Mladih zmajev.
drugih težavah, kar pomeni da podpira prostovoljca
kot celoto.”
Kompetenčni model za prostovoljce_ke in
študente Mladih zmajev
V letu 2020 smo se lotili priprave kompetenčnega modela
za prostovoljce in študente Mladih zmajev, ki nam in njim
omogoča spremljanje in beleženje naučenih kompetenc pri
delu v okviru Mladih zmajev.

prostovoljka 2019 v kategoriji 20 do 29 let.
Zakaj si Tana zasluži naziv?
“Tana si zasluži naziv naj prostovoljka, kar je
prikazala s svojim dosedanjim delom, prizadevnostjo,
navdušenjem in zanesljivostjo pri delu z mladimi.
Pripravljena je priskočiti na pomoč, ima posluh za
potrebe in želje mladih, hkrati pa jih spodbuja k
samostojnosti, Je pozitivno naravnana. Pri delu je
iznajdljiva, usmerjena v iskanje sinergij in rešitev.
S svojo proaktivno držo nagovarja tudi druge;
pripravljena je sprejemati nove izzive, kar je pokazala
z organizacijo aktivnosti na FSD in v programu za
mlade (Logatec).
Tana je bila v okviru Mladih zmajev najprej vključena
v okviru prakse, nato pa se je vključila v več
projektov, program in delovanje mladinskih centrov na
prostovoljni bazi.”

Prav tako smo eno od mentoric prijavili na vseslovenski
natečaj za naj mentorico prostovoljcem v letu 2019. Izbrana

25

je bila sodelavka Maja Majcen, ki to delo opravlja že vrsto let.
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C.5 Financiranje iz drugih virov
– razpisi

C.6 Mobilna psihosocialna
svetovalka za mlade

Javni poziv za sofinanciranje mladinskega dela

V okviru programa Mobilno psihosocialno svetovanje

URSM

zagotavljamo podporo mladinskim delavcem iz Mreže

Javni poziv za sofinanciranje mladinskega dela, ki ga objavlja

mladinskih centrov Ljubljana ter mladinskim delavcem

URSM, je ključni instrument v podporo mladinskemu delu

na terenu (Ulični zmaji), v primeru dilem in stisk pri delu

v Sloveniji. Dvoletni (2020/2021) javni poziv je namenjen

z mladimi ali pri kriznih posredovanjih. Del te podpore so

sofinanciranju programov mladinskega dela, ki so umeščeni

mesečna izobraževanja in letna konferenca o duševnem

v vsaj eno področje mladinskega sektorja ali več, ki so

zdravju mladih, ki naslavljajo vzroke za nastanek duševnih

navedena v 4. členu ZJIMS. Mladi zmaji smo bili izbrani

stisk, rizična vedenja, zakonodajo ter skrb zase. V izvedbo

za dvoletno sofinanciranje v skupini programov “Mladinski

so vključeni zunanji strokovnjaki in strokovne organizacije.

centri” v višini 12.850 eur na leto, skupaj 25.700 eur za leti

Mladim med 10. in 29. letom je bila za čas razglašene

2020 in 2021. V letu 2020 smo izvedli program in dosegli

epidemije na voljo mobilna psihosocialna svetovalka od

prijavljene cilje.

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 času drugega vala
epidemije pa smo organizirali ekipo 7 prostovoljk, ki so bile
mladim na voljo za pogovor v sobi svetovalnica digitalnega
mladinskega centra DigiMC od ponedeljka do petka med 12.
in 17. uro. Prav tako jim je bila na voljo mobilna psihosocialna
svetovalka preko zasebnih sporočil, telefona ali že prej
omenjenih načinov komunikacije.

Javni razpis Urada RS za mladino »Krepitev

Mobilna psihosocialna svetovalka je izvedla 154 aktivnosti,

kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo za

od tega dvakrat krizno posredovanje ob samomorilnem

večjo zaposljivost« za sredstva ESS

vedenju, 35 individualnih svetovanj mladim, 24 svetovanj

Kot partnerska – izvajalska organizacija smo se pridružili

preko telefona, 18 svetovanj preko klepeta, 34 svetovanj v

prijavi Zavoda Mladinska mreža MaMa. Prijava ni bila

digitalnem mladinskem centru, 2 preko e-pošte, 6 preko video

sprejeta med prejemnike sredstev.

klica in enkrat preko sms sporočil. Opravila je 16 intervizij v
mladinskih centrih, 4 podpore mladinskim delavcem preko
telefona ali spleta, 3 obiske v mladinskih centrih, enkrat
se je udeležila timskega sestanka. Izvedeno je bilo tudi 8
izobraževanj za mladinske delavce. V psihosocialno podporo
je bilo vključenih skupaj 182 mladih (šteti so obiski).
V sobi svetovalnica digitalnega mladinskega centra DigiMC
je bilo v 2. valu epidemije, v novembru in decembru 2020,
izvedeno 27 aktivnosti, ki se jih je udeležilo 145 mladih (šteti
so obiski), opravljenih pa je bilo tudi 70 ur fasilitacije mladih.
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C.7 Statistike in analize
Od 1.1. 2019 statistiko obiskov v mladinskih centrih
beležimo s pomočjo orodja Logbook. Mednarodni sistem
za beleženje smo uvedli v okviru sodelovanja v evropskem
projektu Europe Goes Local. Uporaba orodja nam omogoča
spremljanje kakovosti mladinskega dela, razvoj kompetenc
mladinskih delavcev, merjenje počutja in vključenosti mladih
v programe posameznih mladinskih centrov in na podlagi
ugotovitev načrtovati program.
V letu 2020 smo izvedli 2.609 (v letu 2019: 2.505) različnih
aktivnosti, skupaj 8.401 uro programa (v letu 2019:
11.746), ki se ga je udeležilo okoli 3.786 (od tega 1.813
znanih in še okoli 1.973 anonimnih) različnih mladih starih
od 10 do 29 let in dodatno še 189 prostovoljcev, ki so
skupaj opravili 23.735 obiskov aktivnosti Mladih zmajev
(obiski vključujejo obiske udeležencev aktivnosti in obiske
prostovoljcev). V istem obdobju lani smo zabeležili 28.293
obiskov, kar pomeni, da beležimo v letu 2020 za 16,11 %
manj obiskov kot leto prej.*
Upad obiska je predvsem posledica ukrepov in omejitev
v času od prvega vala epidemije do konca leta, še zlasti
pa v času obeh valov epidemije – od 12. 3. do 31. 5. in od
19. 10. do 31. 12. 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 večja kakovost aktivnosti in
večji delež fasilitiranja aktivnosti s strani mladih.

V Logbooku beležimo tudi druge manj zastopane starostne
skupine: 1–6 let 1,1 % in 36–64 let 2 %; Od 23.735 obiskov
so 12.421 oz. 52,33 % (v letu 2019: 12.451 ali 44 %) obiskov
opravili mladi med 15 in 29 let. Povprečni dnevni obisk
programov Mladih zmajev je 107 ljudi* (v letu 2019: 94), od
tega v starosti 15–29 let 56 obiskovalcev (v letu 2019: 41
obiskovalcev).
Največji delež obiska programov Mladih zmajev prispevajo
obiskovalci dnevnega centra, ki so opravili 11.612 obiskov oz.
48,9 % od skupno 23.735 obiskov programov Mladih zmajev.
* Skupno število obiskov (23.735) delimo z delovnimi dnevi
v l. 2020: od 366 dni odštejemo nedelje (52), praznične dela
proste dneve (13), dneve zaprtosti zaradi epidemije korona
virusa (81) ter morebitne dneve kolektivnih dopustov. V letu
2020 so bili dnevni centri Mladih zmajev na voljo 221 delovnih
dni – upoštevani so delovni dnevi od ponedeljka do sobote in
nedeljska Plata.
Spolna struktura
Med udeleženci aktivnosti Mladih zmajev prevladujejo fantje.
Njihov delež se je glede na lansko leto zmanjšal iz 57,8 % na
55,6 %. Delež punc je narasel iz 42,1 % na 44,1 %. Možnost
pri beleženju spolne strukture je zavedba nebinarnih oseb.
Delež teh je bil v celotnem letu 0,2 %. Zadnjih 6 let opažamo
počasen, a vztrajen trend naraščanja deleža deklet med
obiski programov Mladih zmajev – l. 2015: 31 %, l. 2016: 34
%, l. 2017: 37,25 %, l. 2018: 39,7 %, l. 2019: 42,1 %, l. 2020:
44,1 %).

*primerjalni podatki v medletnih poročilih lahko med seboj
rahlo nihajo zaradi naknadnih vnosov oz. popravkov v
sistemu Logbook.
Starost obiskovalcev
Med udeleženci programov Mladih zmajev (23.735) so
najbolj zastopane naslednje starostne skupine:
13–15 let: 28 % (6.239) (v letu 2019: 28,4 %);
20–25 let: 19,7 % (4.385) (v letu 2019: 13,9 %);
10–12 let: 17,8 % (3.967) (v letu 2019: 20,4 %);
16–19 let: 17 % (3.779) (v letu 2019: 12,2 %);
26–35 let: 8,4 % (1.861) (v letu 2019: 13,1 %);
7–9 let: 5,4 % (1.195) (v letu 2019 3,5 %).
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Dnevni centri

To pomeni, da smo ohranili dostopnost naših centrov za

Dnevni centri so bili v letu 2020 odprti 4.057 ur oz. skupaj

mlade. Do razlik v odprtosti dnevnih centrov prihaja zaradi

880 dni (v letu 2019: 5.407 ur oz. 1.130 dni). Vrata dnevnih

krajše odprtosti dnevnega centra v Črnučah, kjer dnevni

centrov so bila odprta za 25 % manj kot v letu 2019.

center obratuje od 13. do 17. ure, saj daje večji poudarek
projektnemu delu z mladimi v programih Basement in

Mladi zmaji Bežigrad: 1.035 ur (214 dni)

počitniške prilagoditve manjše odprtosti centra v Bežigradu

Mladi zmaji Črnuče: 893 ur (222 dni)

na račun projektnega dela za dogodek Biti mlad je zakon.

Mladi zmaji Šiška: 1.062 ur (222 dni)

--

Mladi zmaji Zalog: 1.067 ur (222 dni)

*Ure odprtosti (4.036) delimo z delovnimi dnevi v l. 2020:
od 366 dni odštejemo nedelje (52), praznične dela proste

Načrtovani obseg odprtosti dnevnih centrov za leto 2020

dneve (13), dneve zaprtosti zaradi epidemije korona virusa

je bil 5.565 ur oz. 302 dni. Zaradi obeh valov epidemije

(81) ter morebitne dneve kolektivnih dopustov. V letu 2020

smo imeli na letni ravni izpad odprtosti dnevnih centrov

so bili dnevni centri Mladih zmajev na voljo 220 delovnih dni

v obsegu 1.529 ur (1. val 771 ur, 2. val 758 ur) kar

(od načrtovanih 302 dni) - upoštevani so delovni dnevi od

predstavlja 27,5 % načrtovanega letnega obsega (izpad

ponedeljka do sobote.

po mesecih: marec 59 %, april 100 %, maj 52 %, november
59,6 %, december 100 %). Dnevni centri zaradi epidemije

Prostovoljci

niso obratovali 81 dni. Poleg izpada dnevnega centra

V letu 2020 je bilo vključenih 57 prostovoljcev in

je potrebno upoštevati, da smo delo dnevnih centrov od

132 prostovoljk, skupaj 189. Opravili so 3.531 ur

razglasitve prvega vala epidemije do konca leta z odprtostjo

prostovoljnega dela.

sproti prilagajali ukrepom in omejitvam Vlade RS in NIJZ.
Dnevni centri so bili v času obratovanja v povprečju mladim
na voljo 18,5 ure na dan (v letu 2019 18 ur) oz. vsak
center v povprečju 4,6 ure (v letu 2019 4,5 ure), pri čemer
so upoštevani delovni dnevi od ponedeljka do sobote.*

Odprtost dnevnih centov (1. 1. 2020 – 31. 12. 2020)
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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 8.401 ura programa (v 2019: 11.746 ur) – v letu 2020
smo opravili za 28,48 % manj ur aktivnosti, predvsem na
račun zaprtja in omejenega delovanja dnevnih centrov v času
epidemije koronavirusa (12. 3.–31. 5. in 19. 10.–31. 12.).
Mladi zmaji Bežigrad: 1.294 ur (v 2019: 2.675 ur);
Mladi zmaji Črnuče: 2.358 ur (v 2019: 2.137 ur);
Mladi zmaji Šiška: 1.365 ur (v 2019: 1.433 ur);
Mladi zmaji Zalog: 1.537 ur (v 2019: 3.849 ur);
Ljuba in Drago 253 ur (terensko delo se je pričelo konec
maja 2020);
Ulični zmaji: 312 ur (v 2019: 788 ur);
Zavodska raven: 903 ure (v 2019: 856 ur);
DigiMC: 380 (digitalni mladinski center se kot samostojno
enoto vodi od 1. 11. 2020).

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 letu 2020
je 247 mladih fasilitatorjev skupaj opravilo 1.169,75 ur
fasilitiranja kar predstavlja 14 % (v letu 2019 10 %) od
skupno 8.401 ure aktivnosti Mladih zmajev v letu 2020. Med
fasilitatorji je bilo 63,7 % punc in 36,3 % fantov kar pomeni
znatno spremembo v spolni zastopanosti fasilitatorjev,
saj je bilo v letu 2019 med fasilitatorji 51,4 % moških in 48,6
% žensk. Cilj zavoda je povečevanje deleža fasilitiranja ur
aktivnosti, ki kaže na večjo vključenost mladih v soustvarjanje
utripa mesta.
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C.9 Javno povabilo 2020
Mladi zmaji preko javnega povabila vabimo k soustvarjanju
programa zainteresirane organizacije in posameznike. S
povabilom zagotavljamo program, aktivnosti in dodatne
priložnosti za aktivno participacijo mladih, ob tem pa
k sodelovanju vabimo tiste, ki lahko (so)prispevajo k
uresničitvi namena. Javno povabilo je učinkovit inštrument
vključevanja mladinskih in drugih organizacij, ki si želijo
program soustvarjati z mladimi meščani Ljubljane.
Predlagani programi izhajajo iz interesov in želja mladih ter
tako uresničujejo potrebe mladih.

Z javnim povabilom mladim iz območja MOL v največji
meri zagotavljamo možnosti razvoja in podpore na poti
do samostojnosti. Sodelovanje omogočamo pravnim
osebam, razen pravnim osebam javnega prava (npr. javni
zavod, javni sklad), in fizičnim osebam, ki so registrirane
za dejavnost, ki jo bodo v okviru sodelovanja pri programu
javnega zavoda izvajale na podlagi sklenjene pogodbe.
V letu 2020 smo s sredstvi v višini 64.741,38 EUR podprli
naslednje programe in organizacije:

Inštitut za potapljanje in podvodne aktivnosti Piran

Pomladna potapljaška avantura 2020

Inštitut za potapljanje in podvodne aktivnosti Piran

Poletna potapljaška avantura 2020

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

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

Utrinek sanj, Zavod za spodbujanje lepše prihodnosti

Produkcija lutkovne predstave

Igor Večerič, samozaposlen v kulturi, pedagog in
producent

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

Društvo prejemnikov zlatega priznanja MEPI

MEPI tabor: Po dogodivščini diši!

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

GIBARNA

Dietetik priporoča, Izobraževanje na področju
rekreacije, Katja Simić s.p.

Mladi zmaji plešejo:_plesno ustvarjalne delavnice

Socialna akademija – zavod za izobraževanje,
raziskovanje in kulturo

Atelje ponovne uporabe

Kulturno umetniško društvo Svojeglav

Glasbeni inkubator

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

Simon Gantar s.p., Kreativno ustvarjanje in
izobraževanje

Svedralnica za mlade

Igor Večerič, samozaposlen v kulturi, pedagog in
producent

Dj Mladi Zmaj 2020

Drušvo za izvajanje filmske vzgoje Slon

Animirani film za mlade

Kulturno društvo Grable, društvo za kreativno
grabljenje sveta

Živi svet ustvarjalnega pisanja

Društvo za kulturo in izobraževanje IMPRO

Impro zmaji delavnice

Društvo za gojenje ustvarjalnega mišljenja in bivanja
- GUMB

Gumbova tekstilarna
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NAGRADE
S projektom Ljuba in Drago – transformacija starega
mestnega avtobusa v mobilni mladinski center smo se
uvrstili med finaliste za mednarodno nagrado Wellbeing
Cities 2020.
Za projekt preobrazbe mestnega avtobusa v mobilni
mladinski center Ljuba in Drago smo prejeli tudi
oblikovalsko nagrado BIG SEE Interior Design Award
2020. Z nagradami BIG SEE AWARDS Zavod big
sistematično raziskuje, izpostavlja in promovira poslovni
in ustvarjalni potencial regije Jugovzhodna Evropa na
področjih arhitekture, interierja, produktnega in modnega
oblikovanja ter inovativnega lesarstva in kreativnega
turizma. Komisija je prepoznala, da smo s preoblikovanjem
odrabljenega mestnega avtobusa v mobilni mladinski center
odgovorili na nekaj vprašanj sodobnosti, in sicer na potrebo
po vzpostavitvi mladinskih centrov v kulturno anemičnih
soseskah, na vprašanje ponovne uporabe premičnih in
nepremičnih prostorov, pa tudi na vprašanje, kje se začne in
konča arhitektura.
Mobilni mladinski center Ljuba in Drago je nagrajenec tudi
na razpisu Mesta >> mestom kot primer dobre prakse
trajnostnega urbanega razvoja. IPoP – Inštitut za politike
prostora je iskal dobre prakse, ki naslavljajo kompleksne
izzive z uporabo celovitih in vključujočih pristopov. Prakse,
ki dobro delujejo in zagotavljajo želene rezultate ter lahko
služijo kot navdih ali model, ki ga je mogoče prenesti v
druga okolja. Iz nabora 29 prejetih prijav je ocenjevalna
komisija izbrala 15 dobrih praks, ki najbolje ustrezajo
kriterijem in upoštevajo načela programa URBACT o
trajnostnem celostnem urbanem razvoju. V utemeljitev
izbora so zapisali: “Mobilni mladinski center, ki pripelje
priložnost za druženje in aktivnosti v vsako sosesko ali vas,
je odlična rešitev tako za slovenska mesta kot podeželje.
Posebej za ta namen prilagojen avtobus zagotavlja
dostopnost aktivnosti širši skupini mladih uporabnikov.
Koncept pa je mogoče prilagoditi tudi drugim ciljnim
skupinam.”
Zgodbe Ljube in Draga ne bi bilo, če Javni zavod Mladi
zmaji in Javno podjetje Ljubljanski potniški promet - LPP
ter MOL ne bi sklenili partnerstva. Projekt je mladim
udeležencem ponudil soodločanje in prispevanje v vseh
fazah projekta. Pomembno je, da smo pokazali, da na
stičišču mladinskega dela in kreativnih industrij, s prepletom
ustvarjalnega in pedagoškega procesa lahko nastanejo
rešitve, ki so dodana vrednost kakovosti življenja. Mladi
so kreatorji kakovostnih rešitev, če dobijo priložnost in
kakovostno mentorstvo.

Category: CIVIC
The Award is granted by Zavod Big to:

LJUBA<3DRAGO - »FROM AN OLD CITY BUS TO
A MOBILE YOUTH CENTRE«
Author: Ksenja Perko, Mladi zmaji
Location: Ljubljana, Slovenija
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3. Računovodsko letno
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Poslovno poročilo pripravili
Oblikovanje
Avtor naslovne fotografije
Avtorji fotografij in vizualizacij

Ksenja Perko in Marko Taljan s sodelavci
Jon Žagar
Arhiv JZMZ

1

Nika in Mefail

2

Jon Žagar

3

4

5

Urša Kaplan

6

Miha Lukman

7

Katja Simič

8

Zia Perko Rogelj

9

Matic Munc

10

Arhiv JZMZ

11 Arhiv ulični zmaji
12 Ksenja Perko
13 Urška Arnšek
14 15 16 Nina Orlič
17 Matic Munc
18 Nina Orlič
19

Al Ninič Čeak

20 21 Urška Kaplan
22

Zadruga traparij

23

Arhiv Ulični zmaji

24 Gea Erjavec
25
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Maja Majcen
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