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Skupaj:
SKUPAJ
VSI PROGRAMI:
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0
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Skupaj:
Delavnice

0

33

Skupaj:
Trening
socialnih veščin

3528
3528

Skupaj:
Trening
asertivnosti

112

938

376
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SVETOVALNICA
Število svetovanj v letu : 900
Ljubljana: 731

Maribor: 169

Število vključenih v svetovanje
Dekleta

Fantje

Skupaj

69

43

112

Povprečna starost vključenih
20.85 let

Mladi so v sklopu svetovalnice raziskovali naslednja področja:
Število svetovancev
0
Odnosi v družini
Samopodoba

Načrtovanje prihodnosti
Duševno zdravje
Odnosi z vrstniki
Partnerski odnos
Težave na učnem področju

Informiranje
Medvrstniško nasilje
Strahovi
Iskanje identitete
Izražanje čustev
Motnje hranjenja
Vzgojni ukrep

5

10

15

20

25

SKUPNOSTNO SOCIALNO DELO - DOŽIVLJAJSKO IGRIŠČE
Število odprtih dni: 149
Število novih udeležencev v 2015
Dekleta

Fantje

Skupaj

147

160

307

Število obiskov v 2015
Dekleta

Fantje

Skupaj

1086

2442

3528

Povprečno število otrok na odprt dan: 23.68
Število obiskov po mesecih
Število obiskov
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Na doživljajskem igrišču smo se v letu 2015:



 sankali in kepali,
 iskali skrit zaklad in se igrali raznolike družabne igre,
 pletli zapestnice in se naučili tisoč in eno ustvarjalno tehniko
 igrali odbojko,
 snemali filme in fotografirali,
 se igrali na avtobusu,
 postavili stojnico z dragocenimi kamni, s čajem in z igračami,
 si greli prstke ob ognju ter delali eksperimente,
ustvarjali na lesnem kotičku, gradili svoje hiške, uporabljali različna orodja,
 in še in še …

450

Delovne akcije na Doživljajskem igrišču in drugi dogodki
Prva pomladna delovna akcija

Delovna akcija v okviru programa
Korporativnega prostovoljstva Slovenske
filantropije. Sodelovali smo s podjetjem
Johnson&Johnson – grabljenje listja

24 prostovoljcev iz Nove kreditne banke Maribor
je v okviru korporativnega prostovoljstva
sodelovalo pri delovni akciji čiščenja celotnega
igrišča, grabljenja in odvozu listja.
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Število vključenih otrok:
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prostovoljcev:
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Število vključenih odraslih
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Datum:

0

Število vključenih
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0

Datum:

2015-11-20

Število vključenih otrok:

38

Število vključenih
prostovoljcev:

28

Datum:
Število vključenih otrok:
Število vključenih
prostovoljcev:
Število vključenih odraslih
lokalnih prebivalcev:

V obliki celodnevnega igralnega dne smo
praznovali 5. rojstni dan doživljajskega igrišča.

2015-10-23

Število vključenih otrok:

Število vključenih odraslih
lokalnih prebivalcev:

Izvedli smo igralni dan v Hočah ob njihovem
občinskem prazniku.

2015-03-18

Datum:
Število vključenih otrok:
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prostovoljcev:
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TRENING ASERTIVNOSTI
Število izvedenih TA: 3
Število udeležencev

Dekleta

Fantje

Skupaj

28

5

33

Povprečna starost udeležencev
22.48 let

Povprečna ocena TA s strani udeležencev: 5
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Kaj udeleženci pravijo o TA?
»Iskala sem že sama najprimernejši način izražanja sebe in svojih čustev ter želja in s tem
TA-jem sem to našla in se naučila.«
»Dobila sem izkušnjo biti jaz-jaz.«
»To kar sem je ok, vedno so možnosti za izboljšanje in odgovornost je v mojih rokah.«
»Dobra izkušnja je bil celoten TA, izpostavila bi predvsem "reči ne" in igre vlog (ravnanje s
kritikami), saj je zelo uporabno za kvalitetnejše življenje.«
»Med igrami vlog sem dobila zelo uporabne »feedbacke«, ki mi bodo zelo prav prišli v
vsakdanjem življenju.«
»Upam, da še kdaj ponovimo tak trening. Naučila sem se, da niso drugi odgovorni za moje
izbire/odločitve v življenju, ampak jaz sama.«
»Res super stvar ta trening, vsak bi se ga moral udeležiti.«
»Želela bi si več časa, da bi res lahko vse predelali in se imeli čas v debatah še bolj
poglobiti.«
»Ugotovil sem, da nisem edini, ki ne zna reči ne.«
»Začela sem se bolj zavedati same sebe in tega kaj in kako naj začnem delati premike v
svojem življenju.«

Povprečna ocena vodenja s strani udeležencev: 5
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»Vodenje je bilo iskreno, nasmejano, srčno, dajete občutek varnosti, delite izjemno znanje in
širite +++ energijo.«
»Vodenje se mi je zdelo zelo profesionalno, odnos voditeljic do udeležencev je bil zares
pristen (vsaj tak občutek sem dobila :)).«
»Suvereno vodenje - uživala sem v vajini družbi, bili sta pozitivni in nasmejani ter pripravljeni
prisluhniti.«
»To, kako sta pripravljeni poslušati vsako mnenje in kako vsakemu res dasta potreben čas,
da izrazi kar želi, to mi je vredno največ.«

Kako udeleženci opisujejo asertivnost po koncu treninga:
»Lastnost, ki je nikdar nisem znal opisati, a vendar jo pri določenih ljudeh znaznaš. Neka
"moč karakterja".«
»Skrbeti zase, imeti odgovornost v svojih rokah, ter poskrbeti, da se ob tebi tudi drugi
počutijo dobro.«
»Je način izražanja in komuniciranja tako z drugimi, kot s samim seboj. Gre za delovanje iz
sebe, na spoštljiv in prijazen način povedati drugim kaj mislimo.«
»Kako komunicirati z drugimi na učinkovit način in kako sprejeti sebe.«
»Asertivnost = uravnovešenost.«
»Asertivno vedenje mi je pomembna iztočnica za uspešno doseganje svojih ciljev.«
»Asertivnost je način komuniciranja in sporazumevanja, v katerem sta oba sogovornika
enakopravna.«
»Asertivnost mi pomeni JAZ - je ogledalo mene in mojega načina obnašanja.«

TRENING SOCIALNIH VEŠČIN
Število izvedenih TSV: 19
Število udeležencev

Dekleta

Fantje

Skupaj

358

143

501

Povprečna starost udeležencev
15.80 let

Povprečna ocena TSV s strani udeležencev: 4.53
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Povprečna ocena vodenja s strani udeležencev: 4.69
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Kaj pravijo udeleženci o TSV:
»Zdaj razmišljam bolj odraslo.«
»Pomagal mi je pri mojih problemih.«
»Zdaj se bom znala boljše odločati, razmišljati.«
»Bilo mi je zelo všeč, slišala sem veliko novega o ljudeh.«
»Izvedel sem stvari, ki jih prej nisem natanko vedel.«
»Premislila bom o odnosih med prijatelji.«
»Lahko bi imeli še več timskih iger in debat o prijateljstvu.«
»Mislim, da se bom zdaj lažje znašla v življenju.«
»Super ste in ostali boste v lepem spominu, res noro :) Bolje bom komunicirala z ljudmi s
katerimi nisem v najboljših odnosih.«

»Boljši cilj imam, bolj sem se odprla.«
»Še posebej mi bo ostalo v spominu razmišljanje izven okvirja.«
»Dal mi je ful misliti kaj si želim, kako gledati drugače na ljudi ...«
»Zelo pozitivno, bila sem zelo sproščena, bilo je zabavno. Ful ste face RES. Znate se
zafrkavat in se obnašate res nam primerno. Ful dobre igre.«
»Drugačen način gledanja na stvari - pozitivno, čutila sem, da sem sprejeta.«
»TSV je name vplival zelo pozitivno, poskusil bom spoznati čim več novih ljudi, si popestriti
življenje, skratka TSV mi je zelo pomagal in me naučil veliko novega.«
»TSV je name vplival zelo pozitivno in mislim, da se bo zgodila ena velika sprememba.«
»Odlično! TSV je opomnik koliko dobrih ljudi je na tem svetu, kakšno moč ima ljubezen in
pozornost, malenkosti - da se vse da, če se hoče!«
»Imel je večji vpliv kot sem si sploh lahko predstavljala, veliko sem razmišljala o sebi in o
stvareh, ki bi jih rada spremenila pri sebi. Zelo ste mi pri tem pomagali.«
»Spet lahko zaživim!«
»Rada vas imam! In sem najhvaležnejša za dan, ko me je moja radovednost pripeljala do
vašega praga, vaše poslanstvo in vsi +++ in me po tem zadržali in me sprejeli medse! Super
ste! <3«
»Zelo pozitiven vpliv, kot nova energija, zagon za soočenje z nalogami, ki me čakajo doma.«

Vpliv TSV
Legenda:
0 – udeleženci na trditev niso mogli ali niso želeli odgovoriti,
1 – udeleženci se s trditvijo v celoti niso strinjali,
2 – udeleženci se s trditvijo delno strinjajo,
3 – udeleženci se s trditvijo niti strinjajo, niti ne strinjajo,
4 – udeleženci se s trditvijo strinjajo,
5 – udeleženci se s trditvijo popolnoma strinjajo.

0%
Širjenje socialne mreže

Kakovostno preživljanje prostega časa
Zvišanje samopodobe/samozavesti
Pridobitev socialnih in funkcionalnih veščin
Izboljšanje odnosov z drugimi
Izboljšanje učnih navad
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DELAVNICE
Število izvedenih delavnic: 235
Število udeležencev

Dekleta

Fantje

Skupaj

1931

1199

3130

od tega je program Delavnice prvič obiskalo 2571 udeležencev.

Izvajali smo delavnice na naslednje teme:
Povezovanje razreda, Sprejemanje drugačnosti, Socialne veščine, Nenasilna komunikacija,
Zasvojenosti, Socialne veščine in učenje učenja, Ustvarjalno reševanje konfliktov, Odnosi in
komunikacija, Samopodoba, Alkohol, Komunikacija, Spoznavanje, Strategije reševanja
konfliktov, Spolnost, Zdrav življenjski slog, Učenje je lahko zabavno, Socialna izključenost.

Sodelovali smo z/s
Šolskim centrom Postojna, Gimnazijo Ilirska Bistrica, Srednjo šola Izola, Srednjo zdravstveno
šolo Ljubljana, Srednjo ekonomsko šolo Ljubljana, Srednjo šola za farmacijo, kozmetiko in
zdravstvo, Gimnazijo Šentvid, Gimnazijo Bežigrad, Srednjo solo Josipa Jurčiča Ivančna
Gorica, Srednjo šolo tehniških strok Šiška, Biotehniško šolo Maribor, Srednjo gradbeno šolo
in gimnazijo Maribor, Srednjo zdravstveno in kozmetično šolo Maribor, Šolskim centrom
Krško – Sevnica.

Povprečna ocena delavnic s strani udeležencev: 4,61
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Kaj udeleženci pravijo o delavnicah?
»Želimo si še delavnic.«
»Zanimivo, smešno in odlično vodenje.«
»Mislil sem, da bo tema o učenju dolgočasna, ampak je bilo zelo zanimivo.«
»Všeč nam je bilo, da smo se povezali, se še bolj spoznali in da smo lahko bili odkriti.
»Všeč nam je bilo, da smo bili enakopravni z vodjo in da smo imeli dober stik z vodjo.«
»Všeč mi je, da sedimo v krogu.«
»Všeč so nam bile debate, igre, sodelovanje, da je bilo interaktivno, bilo je ustvarjeno
zaupanje.«

»Všeč nam je bilo, da si je vodja zapomnila vsa imena in da smo bili v manjših
skupinah.«
»Zelo všeč mi je bilo, da sem lahko delil mnenje in da sem slišal mnenja ostalih.«
»V šoli pogosto ne moremo povedati svojega mnenja, tukaj pa sem ga lahko in nihče mi
ni rekel, da je napačno.«
»Ena izmed najboljših delavnic, kar smo jih imeli.«
»Hvala, ker smo lahko razmišljali s svojo glavo.«
»Všeč mi je bilo, da smo iskali skupne rešitve.«
»Všeč mi je bil pogovor na podlagi življenjskih tem, pogovor o temah, ki so tabu. Bilo je
sproščeno, veliko novega sem izvedel.«

Mladi so občasno na delavnicah pogrešali:
»Želeli bi si, da bi mi bolj sodelovali in se bolj poslušali.«
»Pogovarjali bi se o temah: avtomobilizem, ekstremizem, spolnost.«
»Lahko bi bili na prostem – zunaj.«
»Imeli bi še več timskega dela in več igric.«
»Želeli bi si kakšno igro vlog - da bi kakšne stvari lahko konkretno sprobali.«

PROJEKTNO DELO 2015: MOJ IZRAZ SPREMINJA SVET
Kdaj: od februarja do maja 2015
Kje: ČMC Bežigrad, ČMC Črnuče
CPM je v sodelovanju z mag. um. akad. slik. Petrom Gabrom izvedel sklop umetniških
delavnic z mladostniki, obiskovalci četrtnih mladinskih centrov Bežigrad in Črnuče, ki
delujejo pod okriljem Javnega zavoda Mladi zmaji v Ljubljani. Glavni cilj delavnic je bilo
pozitivno vrednotenje individualnega načina izražanja, ter občutka, da mladi dejansko
imajo vpliv na svoje okolje. To smo dosegali skozi izbiro njim primernih načinov likovnega
izražanja, aktivne participacije in sodelovanja ter spodbujanje solidarnosti skozi
skupinsko delo. Delavnice so učinkovale tudi na širšo družbo, saj smo izdelke, ki so
nastali, razstavili in javno razstavo namenili opozarjanju na mlado perspektivo ter na
določene družbeno pereče teme skozi oči mladih avtorjev.

V LETU 2015 SMO IMELI PRSTE ZRAVEN ŠE PRI …
…42 drugih dogodkih ali aktivnostih, med drugim smo:
v letu 2015 izvedli:
Mladinske izmenjave

Treningi

EVS

Priprave

4

3

2

1

Število slovenskih udeležencev na posameznih projektih:
36

13

3

1

EMBRACING NEW PLAYFUL APPROACHES FOR INTERCULTURAL UNDERSTANDING
Projekt je potekal od 2. 5. 2015 do 7. 5. 2015
Kraj izvedbe: Hamburg, Nemčija
V projektu so sodelovale tudi Nemčija, Portugalska, Italija, Albanija, Romunija, Kosovo.
Raziskovali smo nove igrive metode v medkulturnem kontekstu dela in pomen igre za nas,
delili smo primere dobrih praks in se učili drug od drugega. Tudi Hamburg smo spoznavali na
igriv način, saj smo v središču Hamburga organizirali tudi igralno popoldne. Vsa
posredovana znanja, izkušnje, igre, primere dobrih praks pa smo skušali zaokrožiti v idejo
spletne strani. Trening je organizirala e.p.a (european playwork assocciation) in skupaj smo
še enkrat dokazali, da igra deluje.

HA - HA is A-HA (no.2/3)
Projekt je potekal od 3. 5. 2015 do 9. 5. 2015
Kraj izvedbe: Kalvag, Norveška
V projektu so sodelovale tudi Slovenija, Finska, Norveška, Španija.
V majhni vasici Kalvag na skrajnem zahodu Norveške se je odvijalo drugo (od skupno treh)
usposabljanj za mladinske delavce iz treh držav. Skupaj smo poglabljali, raziskovali in na
novo oblikovali številna orodja, ki jih uporabljamo pri delu z mladimi ali pa jih še bomo.
Raziskovali smo humor in različne tehnike, kjer humor lahko pomaga razelektriti ozračje in

odpreti tudi tiste, malo manj prijetne teme ter preizkušali tehnike, ki mladinskim delavcem
lahko pri tem pomagajo.

PRIPRAVLJALNI OBISK ZA IZMENJAVO "FINGER, FINS & FORESTS"
Projekt je potekal od 12. 6. 2015 do 15. 6. 2015
Kraj izvedbe: Liverpool, Združeno kraljestvo
V projektu so sodelovale Slovaška, Nemčija, Španija, Portugalska, Anglija, Slovenija.
Izmenjavo, njen naslov in rdečo nit smo raziskovali in sooblikovali na pripravljalnem obisku v
Liverpoolu. Pridružila se nam je tudi predstavnica mednarodne organizacije european
playwork association. Naša naloga je bila, da v dveh dneh dodelamo program izmenjave, se
pogovorimo o odgovornostih in nalogah posameznih ekip, predstavimo nacionalne ekipe,
spoznamo mesto, kjer bomo bivali ter se seveda dodobra spoznamo. Posebno pozornost
smo namenili tudi raziskovanju naslova in teme, ki se bo obravnavala na naši izmenjavi klimatske spremembe, ki vplivajo predvsem na naše vodovje ter gozdove ter odgovornost
ljudi do teh sprememb.

IZMENJAVA MED IGRIŠČEMA IZ HAMBURGA IN MARIBORA
Projekt je potekal od 26. 6. 2015 do 5. 7. 2015
Kraj izvedbe: Hamburg, Nemčija
V projektu sta sodelovali Slovenija, Nemčija
Mednarodne mladinske izmenjave smo se udeležili 2 voditelja in 9 otrok iz Maribora. Cilji
projekta so bili otrokom omogočiti izkušnjo potovanja v tujino, spoznavanje navad drugih
kultur, spoznavanje okolja, športno udejstvovanje, učenje socialnih in življenjskih veščin.

DVODNEVNA IZMENJAVA Z IGRIŠČEM V GRADCU
Projekt je potekal od 12. 9. 2015 do 13. 9. 2015
Kraj izvedbe: Gradec, Avstrija

FINGERS, FINS & FORESTS
Projekt je potekal od 26. 8. 2015 do 9. 9. 2015
Kraj izvedbe: Liverpool, Združeno kraljestvo
V projektu so sodelovale Slovenija, Slovaška, Velika Britanija, Nemčija, Španija,
Portugalska, Italija
Prvi teden smo preživeli na podeželju v Boxtonu, zadnji teden pa smo izkusili mestni vrvež
Liverpoola. Čas na kmetiji High Ash smo posvetili medsebojnemu spoznavanju ter
raziskovanju teme o podnebnih spremembah (recikliranju odpadkov, ravnanje z odpadki v
posameznih državah …). Prav tako pa smo se s portugalsko ekipo začeli pripravljati na
modno revijo, ki je potekala v Liverpoolu – izdelali smo obleke iz odpadnega materiala. V
zadnjem tednu smo skupaj raziskovali tudi mestno jedro Liverpoola, prav tako pa smo
obiskali njihov center za recikliranje odpadkov. Polni novih idej, znanja in motivacije lahko
danes vsak zase prispevamo k varovanju našega okolja in k spodbujanju ostalih, da se nam
pridružijo pri tem. Prav tako pa so se v štirinajstih dneh med nami stkale prijateljske vezi, ki
so dokaz, da nas kulturna drugačnost lahko samo okrepi.

HA-HA is A-HA (3/3)
Projekt je potekal od 7. 10. 2015 do 14. 10. 2015
Kraj izvedbe: Ajdovščina, Slovenija
V projektu so sodelovale Finska, Norveška, Španija, Slovenija.
Vseh udeležencev je bilo 18, od tega 6 udeležencev iz Slovenije.
Do sedaj smo že spoznali spontani in zabavni svet, v katerem smo preko teorije in različnih
vaj spoznavali osnove improvizacije ter raziskovali metode in orodja, ki spodbujajo rabo
humorja v mladinskem delu. Na naslednjem srečanju smo pridobljeno znanje preizkusili na
pilotski delavnici z najstniki iz lokalne skupnosti na Norveškem, obenem pa smo raziskovali
in na novo oblikovali številna orodja, ki jih lahko uporabljamo pri delu z mladimi. Zadnja učna
postaja je bila Slovenija, kjer smo svoj čas namenili konkretnim akcijam in evalvaciji
celotnega procesa. Spregovorili smo o tabujih in mejah (ne)dovoljenega, pozornost posvetili
umetniškim intervencijam, vizualnim umetnostnim ter metodam refleksije in evalvacije
procesov. Vse z namenom razširitve rabe tovrstnih orodij pri delu z mladimi. Za nami je
proces poln smeha in zabave, predvsem pa novih znanj in zagona za nove izzive pri našem
delu z mladimi.

EMPOWERMENT THROUGH EXCHANGE
Projekt je potekal od 26. 10. 2015 do 3. 11. 2015
Kraj izvedbe: Nurmes, Finska
V projektu so sodelovale Finska, Italija, Irska, Slovenija
Cilji mednarodne mladinske izmenjave so bili poleg medsebojnega spoznavanja,
medkulturnega spoznavanja in aktivnega preživljanja prostega časa, tudi opolnomočenje in
motivacija mladih za bolj aktivno vključevanje v družbo, diskutiranje o "vročih temah" kot so:
begunska kriza, ksenofobija, enakost med spoloma, predsodki in stereotipi ipd. Preizkusili
smo se tudi v številnih športnih izzivih, plezali po umetni steni z varovanjem, veslali s kanuji
ter se povzpeli na Puijo Tower - 75m visok razgledni stolp, tik pod nebom. Zadnji večer smo
si pripravili medkulturno pogostitev - mladi iz vsake države so skuhali/spekli dobrote,
značilne za njihovo državo in z njimi pogostile celotno skupino. Slovenska ekipa mladih je
pripravila tipično slovensko večerjo - Carski praženec z marmelado in malinovcem, za
"posladek" pa še slastno Belokranjsko pogačo in bučno olje.

Udeležili smo se tudi mednarodne konference »CONFLICTMATTERS!LEARNING ACROSS
DIFFERENCE«
Kdaj: od 21. 10. 2015 do 23. 10. 2015
Kje: Belgija, Bruselj
Konflikti so del življenja – čeprav jih včasih vidimo kot destruktivne, lahko na njih pogledamo
tudi iz drugega zornega kota. So priložnost za spremembo, kreativnost in rast – tako
posameznikov kot družbe! Vse to in še več smo odkrivali na konferenci z naslovom:
»ConflictMatters! Learning across difference«, ki jo je organizirala Evens fundacija (The
Evens Foundation). Društvo CPM je bilo povabljeno na konferenco v sklopu Evens nagrade
za mirovno vzgojo 2015 (»Evens prize for peace education 2015«). Namen nagrade je bil
spodbujanje učenja socialnih veščin pri predšolskih otrocih po vsej Evropi. Tako se je med
dobre prakse uvrstilo 14 različnih evropskih programov, med njimi tudi Doživljajsko igrišče –
program, ki ga izvaja mariborska podružnica Društva CPM. Nagrade sicer nismo dobili, smo
pa z veseljem podelili svoje znanje, izkušnje in predstavili svoje delo z otroki in mladimi na
področju učenja socialnih veščin.

BILI SMO MEDNARODNI TUDI NA DOŽIVLJAJSKEM IGRIŠČU:





OBISK IZ NOVEGA SADA IZ MINISTRSTVA ZA IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT
OBISK ZAPOSLENIH IZ IGRIŠČA FRATZGRAZ
PRIPRAVE Z ZAPOSLENIMA IZ NEMŠKEGA DOŽIVLJAJSKEGA IGRIŠČA BAUI
OBISK IZ EVENS FUNDACIJE (19. 2. 2015 – 20. 2. 2015)
POLEG TEGA SMO SE UDELEŽILI TUDI NASLEDNJIH IZOBRAŽEVANJ V SLOVENIJI:







PRIPRAVE NA STROKOVNI IZPIT IZ SOCIALNEGA VARSTVA
IZOBRAŽEVANJE IRSSV GLEDE ZUNANJE EVALVACIJE SV PROGRAMOV (26. 2. 2015)
IZOBRAŽEVANJE ZA SPREMLJEVALCE V PROGRAMIH ZVEZE SOŽITJE (9. 5. 2015;
Kamnik)
POSVET: PSIHOSOCIALNA POMOČ OTROKOM BEGUNCEM (24. 9. 2015)
POSVET GLEDE OPERATIVNEGA PROGRAMA IZVAJANJA KOHEZIJSKE POLITIKE 2014 2020 IN INSTRUMENTOV URSM NA BRDU PRI KRANJU (6. 3. 2015)
VELIKO SMO SODELOVALI S FAKULTETAMI:



OBISK ŠTUDENTOV SOCIALNE PEDAGOGIKE, 2. LETNIK
 PREDSTAVITEV PROGRAMOV CPM IN METODOLOGIJE DELA ZA ŠTUDENTE SOC.
PEDAGOGIKE, 4. LETNIK
 PREDSTAVITEV SVETOVALNICE V SKLOPU VAJ NA PEF
 INTERVJU S ŠTUDENTI PEF, SOC. PEDAGOGIKA PRI PREDMETU SOCIALNI
MANAGEMENT na temo kadrovske politike v NVO
 OPRAVLJANJE ŠTUDIJSKE PRAKSE FSD (5 študentk) IN FAKULTETA DOBA (2
študentki)
POJAVLJALI SMO SE V RAZLIČNIH MEDIJIH – POLEG SPLETNIH:




INTERVJU NA RADIU MARŠ in predstavitev programov CPM Maribor
OBJAVA ČLANKA O AKTIVNOSTIH DRUŠTVA CPM V REVIJI LJUBLJANA
OBJAVA STROKOVNEGA ČLANKA: PROSTOVOLJNO DELO NA DRUŠTVU CENTER ZA
POMOČ MLADIM - POVEZAVA TEORIJE S PRAKSO

Romih, A. (2015). Prostovoljno delo na Društvu Center za pomoč mladim - povezava
teorije s prakso. Socialna pedagogika,19 (1-2), 179-196.

…IN VELIKO SMO SODELOVALI TUDI Z LOKALNIMI SKUPNOSTMI TER ODLOČEVALCI NA
LOKALNI IN NACIONALNI RAVNI.



PROSLAVA MČ TABOR (28. 5. 2015)
STRATEGIJA MOL ZA MLADE 2015-2024
PREDSTAVITEV PROGRAMA »SKUPNOSTNO SOCIALNO DELO« V HENKLU



SREČANJE ČLANOV ZAVODA MAMA (19. 3. 2015; Radlje ob Dravi)



S strani Nacionalne agencije Movit smo bili povabljeni, da članom Zavoda Mama
predstavimo vključevanje mladih z manj priložnostmi v naše mednarodne projekte, ki jih
izvajamo v sklopu programa Erasmus+.


URBACT (12. 2. 2015; Maribor)

Udeležili smo se predstavitve mednarodnega projekta UrbAct, v katerem bomo skušali
sodelovati v delovni skupini, ki bo iz urbanističnega vidika pripravljala predpise glede
uporabe zelenih površin v javne namene. Mi bomo pokrivali vidik, da mora biti del teh
površin namenjen otrokom in mladim.


SREČANJE GLEDE SODELOVANJA Z OBČINO HOČE (23. 4. 2015)

Igrišče so obiskali 2 predstavnika in 1 predstavnica občine Hoče, kjer smo se pogovarjali,
kako bi jim pomagali pri urejanju njihovega igrišča oz. projekta poletnega preživljanja
prostega časa tamkajšnjih otrok.


PRIPRAVE LOKALNEGA PROGRAMA MLADI MARIBOR (5. srečanj)

ŠE POSEBEJ SMO PA VESELI, DA IMAMO NAŠE PROSTOVOLJCE, S KATERIMI SMO SE VESELILI
NA NASLEDNJIH DOGODKIH:


VESELI DAN PROSTOVOLJSTVA (8. 6. 2015)

Slovenska filantropija je organizirala Veseli dan prostovoljstva, kjer smo se družile
prostovoljske organizacije ter predstavljale svoje delo mimoidočim. CPM-jevci smo
pripravili Izmenjevalnico lepih misli.



PREDAVANJE O MOTNJAH HRANJENJA ZA NAŠE PROSTOVOLJCE V LJUBLJANI



SEJEM MLADINSKIH ORGANIZACIJ V MARIBORU (23. 9. 2015)

Prostovoljka Mojca in javna delavka Maja sta na dogodku, ki ga je organiziralo Društvo
SMC Maribor, predstavili našo organizacijo.



SREČANJE OB MEDNARODNEM DNEVU PROSTOVOLJSTVA (10. 12. 2015;
Maribor)

V začetku decembra smo se udeležili dogodka v okviru Mednarodnega dneva
prostovoljstva. Dogodek je pripravila MISC Infopeka. Predstavljeni so bili izsledke
raziskave, med članicami mreže »Prostovoljstvo v Mariboru«, z namenom dodatne
sistemske ureditve področja prostovoljstva v Mestni občini Maribor. Prejeli smo tudi novo,
posodobljeno brošuro »Prostovoljstvo v Mariboru«, predstavnica Slovenske filantropije Združenje za promocijo prostovoljstva pa nam je predstavila spremembe, ki jih prinaša
novela Zakona o prostovoljstvu.



PROSTOVOLJKE CPM SO OKUPIRALE LJUBLJANO! (14. 12. 2015; Ljubljana)

Na turoben zimski ponedeljek se je na Društvu CPM zbrala skupina prostovoljk, z namenom,
da skupaj »ušpičijo« nekaj zabavnega, nekaj kar bo vključevalo širšo okolico, nekaj kar bo
pozitivno, nekaj kar bo lahko komu polepšalo dan, nekaj igrivega in nekaj, kar nas bo še bolj
povezalo. In tako smo naredili »Street Art Intervencijo« - podale smo se na ljubljanske ulice
in v dobri uri »polepšale« marsikateri skriti in malo manj skriti kotiček ljubljanskih ulic.

