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DRUŠTVO CENTER ZA POMOČ MLADIM 
 
 

Je neprofitna organizacija, ki združuje strokovno in prostovoljno delo na področju 
pravic in duševnega zdravja mladih od 15 in 29 let starosti. Naš glavni program je 
Svetovalnica za mlade in njihove bližnje v stiski, in poteka v Ljubljani in Mariboru, 

enkrat tedensko pa tudi v Kranjski gori. 
 
 
 
 

Društvo deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva. 
 
 
 
 

V letu 2007 se je vseh naših projektov in programov udeležilo 
5155 ljudi. 

 
 

 
 

Sedež društva 
 

Društvo Center za pomoč mladim 
Kersnikova 4 

1000 Ljubljana 
 

telefon: 01 438 22 10 
fax: 01 438 22 14 

mobitel: 031 323 573 
 

Podružnica v Mariboru: 
 

Društvo Center za pomoč mladim 
Ob železnici 16 
2000 Maribor 

 
telefon: 02 331 83 06 

fax: 01 438 22 14 
mobitel: 040 585 945 

 
 
 

Informacije o tekočem dogajanju in preteklih projektih najdete na spletni strani:  
 
 

www.cpm-drustvo.si 
 
 
 
 
 
 
 



NAČELA NAŠEGA DELA SO:  

• anonimnost posameznika je zagotovljena, 

• delo temelji na svobodnih vrednotah in ne na 

neproduktivnem moraliziranju, 

• uporabljamo metode dela, ki služijo krepitvi moči in 

večajo možnosti uporabnikom/cam, 

• ukvarjamo se s težavami, kot jih opiše uporabnik sam, 

• brez privoljenja posameznika se o njegovi težavi ne 

pogovarjamo z drugimi, 

• delujemo proti nepotrebnemu, zavajojočemu in 

žaljivemu kategoriziranju ljudi, 

• rešitev problema je možna le z aktivno participacijo, to 

pa omogoča posamezniku, da je kompetenten za lastno zastopanje. 

 

Področje našega dela je razdeljeno na več ravni:  

• SVETOVANJE: svetovalnica za mlade v stiski ali težavah, ki poteka v 

obliki razgovorov s posamezniki/cami ali njihovimi bližnjimi.  

 

• JAVNO DELOVANJE: organiziramo seminarje, diskusije, konference, 

skušamo pritegniti pozornost javnosti za področja, ki se tičejo mladih v stiski in 

vzpodbuditi javnost, da prispeva svoj del. 

 

• PROJEKTI: vsi zaposleni na CPM-ju delamo na svojih projektih, ki pa 

zajemajo področje preventive drog, kvalitete življenja in dela v šolah, 

nezaposlenosti mladih in revščine ter socialne izključenosti. 

 

• PODPIRANJE RAZLIČNIH PROJEKTOV MLADIH: svetovanje in 

podpiranje skupin mladih pri izvajanju njihovih projektov s tem, da jim 

omogočamo pogoje, ki jih potrebujejo, za izvedbo projektov, dokler je to potrebno.           



 

SVETOVALNICA ZA MLADE 
 
Svetovalnica je prostor za vse, ki se, zaradi spleta različnih življenjskih okoliščin in 

lastnih ravnanj, znajdejo pred vprašanji in v težavah, za katere ocenjujejo, da jim 

sami trenutno niso kos ter se ob iskanju primerne rešitve želijo z nekom posvetovati. 

  

Svetovalnico lahko obiščejo sami ali s svojimi bližnjimi. Posredovanje informacij in 

pomoč je brezplačna. Osnovni namen svetovalnice je ohranjanje duševnega zdravja 

in zagotavljanje pravic, čemur svetovalno delo služi že po svoji definiciji. Pri tem ne 

gre le za lajšanje težav, temveč je delo usmerjeno predvsem v krepitev moči za 

prevzemanje nadzora in odgovornosti za lastno življenje. To pomeni večanje socialne 

kompetence mladih in njihovih možnosti za boljše aktivno delovanje v vsakdanjem 

življenju. Naše delo temelji na postavki, da je reševanje stisk možno le, če 

uporabnik/ca obdrži nadzor nad svojim lastnim življenjem, seveda v skladu z 

zmožnostmi, ki jih v svojem stanju ima. 

 

 

V svetovalnico je prišlo 128 

tistih, ki so prišli na s

prvič. Svetovalnica

odvijala v Ljubljani, Mariboru, 

Kranjski Gori in v Novem 

mestu. Svetujejo samo 

zaposleni, ki so usposobljeni 

ter primerno izobraženi za to 

dejavnost. V letu 2007 

opažamo trend naraščanja

svetovanja za daljše časov

obdobje, kar pomeni, da 

imamo Svetovalnico

prezasedeno s termini. 

vetovanje 

 se je 

 

no 

 

 
 



PROSTOVOLJNO DELO 

 letu 2007 je pri Društvu Center za pomoč mladim aktivno delovalo 42 
 
V

prostovoljcev in prostovoljk. Sodelovali so v vseh programih razen pri Svetovalnici 

za mlade in Treningu spretnosti sporazumevanja in spreminjanja. Vodili so 

Delavnice, Treninge socialnih veščin, izvedli projekt Trije nori tedni, sodelovali pri 

Igralnih dnevih in urejanju doživljajskega igrišča, izvajali Treninge asertivnosti, se 

udeležili internega izobraževanja za prostovoljce v Ljubljani ter različnih 

mednarodnih treningov in izobraževanj. Prostovoljci so večinoma študentje in 

absolventi socialnega dela, socialne pedagogike, specialne pedagogike, 

psihologije, različnih smeri na pedagoških fakultetah, teološke fakultete, pa tudi 

dijaki in starejši ljudje, ki želijo del svojega prostega časa nameniti za skupno 

dobro. Med prostovoljci je veliko takšnih, ki so se z Društvom Center za pomoč 

mladim srečali kot srednješolci na delavnicah, treningih socialnih veščin in 

mednarodnih izmenjavah, vzljubili naš način dela ter se nam pridružili. Preko 

prostovoljnega dela pridobivajo praktične izkušnje dela z mladimi in otroki, ki 

nekaterim pomagajo tudi pri študijskih obveznostih. Prav tako imajo ves čas 

možnosti dodatnega izobraževanja in vključevanja v treninge iz področja 

mladinskega dela v Sloveniji ter po svetu. 
 

 



DELO IGRA – DOŽI 
 

DOŽI - doživljajsko igrišče v Mariboru, je v tem letu doživelo temeljito prenovo 

zemljišča. Zravnal se je  teren in posejala trava, zaradi česar je bilo zemljišče, ki smo 

ga dobili v najem od občine, čez poletje v mirovanju. Septembra smo pričeli na njem 

izvajati igralne dneve in igralna srečanja. S strani župana Maribora, Franca Kanglerja 

smo pridobili pismo podpore, zaposlili dodatno osebo, ter zastavili strategije 

nadaljnjega razvoja in pridobivanja sredstev. Opravili smo razgovore z novimi 

prostovoljci in pripravili prošnje s promocijskimi materiali za sponzorje in donatorje za 

začetek zbiranja sredstev za izgradnjo DOŽIja. 

 

Vseh dogodkov v 

programu Delo-igra se 

je udeležilo skupno 

1052 ljudi. Igralni dnevi 

so se od igralnih srečanj 

razlikovali po tem, da so 

kalnimi društvi. Nekateri igralni dnevi 

so postali že tradicionalni, saj se izvajajo že več let zapored. 

anj v Novi vasi in 16 celodnevnih igralnih 

a

- 1 v Lendavi, 

- 3 v Novem mestu v okviri cirkusa Tværs. 

potekali dalj časa, in 

sicer od 11. do 18. ure 

poleti ter od 11. do 16. 

ure pozimi. Organizirali 

smo jih na Dožiju ter v 

različnih krajih po 

Sloveniji.  

Pri organizaciji igralnih dni smo se povezali z lo

Izvedli smo 22 popoldanskih igralnih sreč

srečanj oz. dni: 

- 6 v okviru festivala Lent v Mariboru,  
- 3 na Pragerskem,  

- 3 v Mariboru na zemljišču bodočega doživljajskega igrišč , 



GOSTOVANJE DANSKEGA CIRKUSA TVÆRS 
 

Cirkus Tværs ni klasičen cirkus, pač pa socialno-kulturni projekt, ki cirkus 

uporablja kot orodje za delo z otroki in mladino. Njegova posebnost je v tem, da 

asu vadijo, nato pa nastopijo v večerni predstavi. 

 

 del občinskega socialnega programa 

 danskem mestu Aarhus. Mesto se je soočalo z vse 

zika in danske 

e z integracijo. Cirkus jim je ponudil osmišljeno preživljanje 

mbnosti. Sčasoma je 

irkus, ki se je začel z nekaj žogami in kolesi, zrasel v popolnoma opremljen in 

Novo mesto je cirkus 

na gostovanjih v svoj program vključi lokalne otroke in mladino, ki v 

popoldanskem č

Cirkus Tværs se je leta 1986 začel kot

»Podpora za vse« v

številčnejšimi otroki priseljencev, ki so zaradi nepoznavanja je

kulture imeli težav

prostega časa, sprotno učenje jezika in občutek pome

c

neodvisen cirkus za otroke in mladino, ki je začel tudi z gostovanji po svetu. V 

njem nastopajo izključno otroci in mladi, ki so se v svojem prostem času priučili 

različnih cirkuških veščin. 

 

Tværs obiskal med 24. in 

26. julijem. Na zelenici 

med Tušem in brvjo čez 

Krko so se Tværsovi ekipi 

vsak dan pridružili lokalni 

otroci in mladi. Starostnih 

omejitev ni bilo, prav tako 

udeležba ni bila plačljiva, 

saj je osnovno poslanstvo 

cirkusa vsem otrokom 

nuditi enake priložnosti.  

 

Edini obvezi sodelujočih sta bili spoštljivo ravnanje s cirkuško opremo in primerno 

vedenje. 

 
 



DELAVNICE 
 
Pri delavnicah se dotikamo tem, ki jim mladi v tem obdobju, tako ali drugač

posvečajo v

e, 

eliko pozornosti in jim poleg odprtih vprašanj pogosto povzročajo tudi 

zlične dileme, strahove ali celo resnejše težave in stiske. Pri našem delu ne gre za 

ja, 

ksije, umeščanja pogovorov v realno življenje izven delavnic in 

ziskovanje stališč, vrednot ter razumevanj do določenih tem.  

Skozi različne tematske sklope, kot so: odnosi, 

samopodoba, komunikacija in strategije reševanja 

kle so na Šolskem 

im

mesto, Gimnaziji Ormož, Prvi 

ekonomski šoli Ljubljana, Gimna

za gostinstvo in turizem Maribor

Celje – center, Centru biotehnike

Srednji zdravstveni šoli Juge Po

Srednji frizerski šoli Ljubljana. Po

že več let zapored. 

ra

golo informiranje o določeni temi, ampak za vzpodbujanje razmišljan

samorefle

ra

problemov, medkulturnost, spolnost, zasvojenost, 

nasilje ter timsko delo smo v letu 2007 izvedli 261 

delavnic na 39 srednjih šolah in v 2 mladinskih 

centrih. Delavnic se je udeležilo 3306 mladih. 

Prostovoljci so se za izvajanje delavnic skupinsko in 

individualno izobraževali. Pote

centru Postojna, Biotehničnem izobraževalnem 

centru Ljubljana, Gimnaziji Ilirska Bistrica, Osnovni 

šoli dr. Antona Trstenjaka Negova, Srednji gradbeni 

šoli Maribor, Gimnaziji Moste Ljubljana, Zavodu sv. 

nazije, Srednji šoli za gostinstvo in turizem Novo 

gimnaziji Maribor, Srednji gradbeni, geodetski in 

ziji Novo mesto, Prometni šoli Maribor, Srednji šoli 

, Srednji glasbeni in baletni šoli Maribor, Gimnaziji 

 in turizma Grm Novo mesto, Osnovni šoli Šmihel, 

lak v Mariboru, Srednji šoli Slovenska Bistrica ter 

trebno je poudariti, da z mnogimi šolami sodelujemo 

 

Določene delavnice so potekale v sklopu razrednih ur. Na teh delavnicah so se 

dotikali tem, pomembnih za delovanje posameznega razreda. Izvajale so se na III. 

gimnaziji Maribor, Gimnaziji Škofja Loka, Prvi gimnaziji Maribor, Srednji zdravstveni 

šoli Juge Polak Maribor in Srednji šoli Slovenska Bistrica.               

Stanislava Škofijske klasične g



 
 
P

d e so sestavljene iz iger, ki nam pomagajo, da se bolje 

spoznamo, in različnih pogovorov, kjer lahko izrazimo svoje mnenje. Poleg 

d in 

p

d

o aslove, vendar 

no raziskujemo pomen in vrednost 

TRENING SOCIALNIH VEŠČIN (TSV) 

rogram TSV poteka v obliki tabora in je sestavljen iz delavnic in prostočasnih 

ejavnosti. Delavnic

elavnic, na katerih se pogovarjamo o različnih temah: odnosi, tabuji, stereotipi 

redsodki, medkulturni dialog ipd, potekajo tudi različne ustvarjalne, športne in 

ruge igre, kurjenje ognja, kuhanje, izlet po bližnjo okolici in še in še, odvisno tudi 

d tega, kar se dogovorimo na taboru. Tabori lahko imajo različne n

je za vse značilno, da udeleženci na njih aktiv

boljšega poznavanja sebe in drugih. Sami skrbimo za vse, kar je potrebno da bi 

tabor čimbolje potekal. Zato je pomemben prispevek vsekega in vsakdo je zase 

polno odgovoren. 

 

 
 

Trening socialni veščin organiziramo tudi v sodelovanju z Zvezo Sožitje za ljudi s 

posebnimi potrebami. Poteka kot vikend seminar, na katerem udeleženci 

preizkušajo delovanje v skupini in odnosih z drugimi. Na njem pa se tudi učijo 

novih socialnih spretnosti, kot so dobro komuniciranje, predstavljanje sebe in 

drugih, reševanje problemov, sodelovanje, skupinsko delo ipd. Pozornost se 

namenja tudi skrbi za čistočo, točnost, pomembno je, da smo vsi odgovorni za 

naše delovanje in zadovoljstvo. 



 
 

 

Izvedli smo 11 treningov socialnih veščin, od tega 1 letnega, 1 jadralnega, ki je 

potekal na jadrnici v jadranskem morju in trajal tri tedne, 8 vikend treningov in 1 za 

študente Fakultete za socialno delo. V treninge socialnih veščin je bilo vključenih 200 

udeležencev iz cele Slovenije. Potekali so v Zapotoku, Čatežu, Smolniku, Mariboru, 

Zaprevalu, Piranu, Ljubljani, Dalmaciji in Elerjih.  
 
 
 

 
 

                        



TRIJE DIVJI TEDNI 
Je projekt, ki so ga izvedli prostovoljci in je nastal v sodelovanju z Društvom za 

doživljajsko pedagogiko Slovenije.  

V treh tednih je jadrnica z imenom »Zvijezda mora« skupino mladih peljala od 

Trogirja preko Šolte in Hvara do otoka Korčule. Nato pa jih je morje neslo preko 

otoka Lastovo in Sušac na Vis, od koder so krenili proti otoku Šolta. V zadnjem 

tednu so jadrali do slapov reke Krke, nato pa preko Primoštena in otoka Drvenik 

nazaj do Trogirja, kjer se je tudi zaključila tritedenska odisejada. 

Tritedensko »učenje za življenje« je projekt, ki je združeval dva principa dela z 

mladimi – in sicer princip treninga socialnih veščin ter načela doživljajske 

pedagogike. Program je temeljil na spoznavanju in utrjevanju različnih veščin in 

spretnosti, ki bodo udeležencem v življenju vedno prav prišle. 

V prvih dneh so potekale delavnice, ki so zaobjemale praktično vse socialne 

veščine, ki jih je skupina morala ozavestiti in jih utrjevati, če je hotela tri tedne 

držati skupaj na tako majhnem prostoru, kot je jadrnica. Po teh uvodnih dnevih pa 

so se vsi Divjaki (vodje, mladostniki in skiper) skupaj dogovarjali, kaj bodo počeli, 

i bodo ogledali ipd. S tem so vsi začutili soodgovornost za 

ne želodčke in pa jadranju, ki zajema vrsto 

z

kam bodo pluli, kaj s

dobro počutje vsakega v skupini kot tudi celotne skupine. Seveda pa je bil večji del 

časa namenjen tudi skrbi za praz

veščin: poznavanje same jadrnice, navigacije, vozlov, vrvi za vlečenje jader, 

vremena ipd.  

 

 



TRENING ASERTIVNOSTI 
 
Trening asertivnosti je način pridobivanja novih spretnosti in veščin za 

samozastopanje, samospoštovanje in učinkovitejšo komunikacijo z drugimi. 

Namenjen je vsem, ki želijo povečati oziroma si pridobiti samozavest in 

samospoštovanje, močneje verjeti vase, v svoje sposobnosti in znanja, okrepiti svojo 

moč za samozastopanje, učinkoviteje komunicirati z drugimi ter podeliti svoje 

življenjske izkušnje v skupini. Delo poteka v skupini najmanj 8 in največ 14 ljudi, za 

termine in čas trajanja pa se dogovarjamo skupaj s prijavljenimi. Metode dela so 

splošne diskusije, igre vlog in praktične vaje v paru ali manjših skupinah.  

 

V letu 2007 smo izvedli 5 treningov asertivnosti, v katere je bilo vključenih 76 

udeležencev. Izvajalci so bili predvsem prostovoljke in zaposleni, ki treninge vodijo v 

obliki 10 tedenskega ali vikend izkustvenega treninga. Treningi so potekali v Ljubljani 

in Štorah pri Celju.  

 v svoje 

delovanje, da se gradi sodelovanje, 

 

Izvedli smo 3 treninge, v katere  je bilo 

vključenih 44 udeležencev.  

 

 

TRENING SPRETNOSTI SPORAZUMEVANJA IN SPREMINJANJA 
 

Je namenjen vsem, ki se srečujejo z 

mladimi. Z udeležbo na treningu 

pridobijo konkretne izkušnje, metode in 

tehnike za delo z mladimi v skupinah in 

pristopu k njihovemu svetu na način, da 

so mladi sami vključeni

zaupanje in reflektiranje delovanja 

vsakega posameznika. Poteka kot 

dvodnevni ali tridnevni trening.  

 



RAZKRIVANJE (NE)ZADOVOLJ
 

Je projekt, ki poteka 1x letno v obliki priredit

STVA MLADIH  

v

na svoje probleme. 

 

»MLADI ORGANIZIRAMO ŠTRAJK! A
TRANSPARENTU?« 
Štrajk Transparent ali Kaj piše na tvojem 

pripravljali zaposleni in prostovoljci na Društv

projekta Raziskovanje (Ne)zadovoljstva ml

Potekal je tako, da so mladi srednjih šol iz v

smo oglaševali projekt, na elektronski ali po ni naslov poslali svojo idejo, kaj bi 

napisali na transparent, ki bi se začel z Dost

ali realni demonstraciji, preko katere bi jasno in na glas izrazili svoje 

nezadovoljstvo z dogajanjem v družbi. 

 

e, na kateri mladi opozarjajo javnost 

LI KAJ PIŠE NA TVOJEM 

transparentu je bil projekt ki so ga 

u Center za pomoč mladim, v okviru 

adih, od februarja do maja 2007. 

se Slovenije preko plakata s katerim 

št

 mam...! in bi ga nosili na namišljeni 

 
 

V projektu je sodelovalo 41 mladih, večinoma iz Ljubljane, in se je zaključil 9. 

maja 2007 v obliki javne prireditve v KUDu France Prešeren, v Ljubljani. Mladi so 

v obliki javne delavnice govorili in pisali plakate o nezadovoljstvu, ki ga 

prepoznavajo danes v družbeni sferi, iskali in se pogovarjali o rešitvah ter se na 

koncu udeležili koncerta mladih neuveljavljenih skupin Rockolution, MP3-o, 

Amonem in Perkakšns. 



OPOLNOMOČENJE  
 
Opolnomočenje je projekt, kjer skupaj z mladimi ali osebami s posebnimi potrebami 

izvajamo skupne akcije z namenom, da pridobijo nova znanja in izkušnje. 

 
V projekt je bilo vključenih 261 mladih, pretežno iz Maribora in Ljubljane, katerim smo 

preko kontinuiranega dela omogočili, da so se sami organizirali, zastavili in izpeljevali 

projekte v lokalni in širši skupnosti. Odzvali smo se tudi vabilu na sestanek 

samozagovorniške skupine za bivalno enoto Črešnjevci (Gornja Radgona). 

 
VIKINGI 

S 

e 

li 

h. 

h 

dih. Sami so oblikovali celostno podobo projekta, kartice, 

 so križanke in sudoko na temo strpnosti, jih objavili v 

časopisih ter oblikovali in objavili svoje dogajanje preko spleta. Pripravili so 

 

Vikinge je sestavljalo 15 mladih, ki so po večini izhajali iz težjih socialnih ozadij. 

podporo Društva Center za pomoč mladim, Mestne občine Maribor ter Nacionaln

agencije za mobilnost – MOVIT so izvedli projekt, pri katerem so osvešča

Mariborčane o stereotipih naperjenih proti mladim s pomočjo igre Vikinški ša

Mimoidoče, so povabili k projektu tako, da so jim delili kartice in jih pozvali, naj na nji

zapišejo mnenja o mla

vikinške kostume, izdelali

šolskih 

zaključno prireditev na Grajskem trgu, na katero so povabili tudi medije. Ob koncu 

projekta so oblikovali in natisnili zloženko o projektu.  

  



DELO V SKUPNOSTI – OBČINA KRANJSKA GORA 
 

V občini Kranjska 

gora smo izpeljali 

dva projekta. Igralni 

dan v Rutah pri 

Gozdu Martuljku je 

postal že 

tradicionalen in se 

je izvedel 4. leto 

zapored. 

Planinski Trening 

socialnih veščin 

Svizec ima prav 

tako že večletno tradicijo in je potekal v Bavščici. Udeležili so se ga učenci 

osnovnih šol iz Kranjske Gore, Mojstrane in Lesc.  

 

e. Obeh projektov se je udeležilo 47 mladih iz Kranjske Gore in okolic

 
 

 

 

 

 



MEDNARODNE IZMENJAVE 

ednarodne izmenjave potekajo v obliki tabora, v sodelovanju z različnimi državami. 

Mladi se srečajo z drugimi kulturami, vrednotami in načinom življenja, s čimer lahko 

zvišujejo stopnjo tolerance, spoštovanja in razumevanja drugačnosti. Krepijo 

neodvisnost, samostojnost in prevzemajo odgovornosti za svoje počutje in počutje 

drugih, kreativno preživijo prosti čas, pridobijo nova prijateljstva, zaupanje vase in 

nenazadnje potujejo in spoznavajo nove kraje. V letu 2007 smo se udeležili 3 

mednarodnih izmenjav. Na njih je sodelovalo 13 mladih iz  Maribora in okolice… 

Mladi, ki se udeležijo mednarodnih izmenjav, se pred izvedbo le te srečujejo na 

pripravah, kjer se med seboj bolje spoznajo, povežejo ter razmišljajo o tematiki 

izmenjave ter kako čim bolj zanimivo in učinkovito predstaviti Slovenijo na njej. Na 

izmenjavi sodelujejo mladi iz različnih socialnih in družbenih okolij, ki so se pred tem 

že udeležili treninga socialnih veščin. 

 

»NO LIMITS FOR LEARNING«, 7. 8  – 17.  8, KEMIJARVI, FINSKA 
V začetku avgusta se je skupina pogumnih Slovencev odpravila na skrajni sever 

Evrope, na Laponsko. Na severnem delu Finske, natančneje na meji arktičnega 

dni. Na sami izmenjavi smo se ukvarjali z 

ziskovanjem in spoznavanjem naših in drugih kultur, načinom življenja mladih, 

 

M

kroga smo preživeli 8 čudovitih 

ra

iskali rešitve za dvig kvalitete življenja in preživljanja prostega časa, veliko časa pa 

smo namenili povezovanju skupine preko različnih zabavnih aktivnosti in tudi 

spoznavanju Evropske unije kot naše skupne domovine. 

 

 



»NEW WAY SIMPOSIUM« 20. 9.  – 29. 9., PIRMASENS, NEMČIJA 
Na tej mednarodni izmenjavi so sodelovali mladi iz Nemčije, Rusije, Slovenije, 
Srbije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Turčije, Maroka in razmišljali ter ustvarjali na 
tematiko medkulturnosti. To temo smo  predelali tako teoretično v okviru 
zastavljenega programa (predavanja, delo v multikulturalnih skupinah, igre vlog,...) 
kot tudi praktično v Mladinskem klubu, kjer je bil vsak večer organiziran koncert 
različnih glasbenih zvrsti in razne delavnice. Bili smo kot ena velika družina različnih 
narodnosti, ver, kultur, izgleda, a nas nič od tega ni motilo. Še več! Toliko bolj smo 
e povezali, saj smo to različnost vzeli kot eno največjih prednosti pri spoznavanju 

lastne kulturne identitete in pri podiranju stereotipov in predsodkov do drugih. Prišli 
smo do skupnega zaključka, da je prihodnost v naših rokah in da smo zmožni nekaj 
dobrega narediti za naš boljši jutri. 
 
»CINAMA ON THE BORDER«, 20. 10 – 2. 11, GAINTZA, ŠPANIJA 
Mednarodne izmenjave se je udeležilo 24 mladih iz Slovenije, Španije, Nemčije in 
Nizozemske. Raziskovali smo medosebne odnose, spoznavali svojo in druge 
kulture, se sporazumevali v različnih jezikih in odkrivali lepote preprostega življenje v 
Baskovski gorski vasici. Podrobneje smo se spoznali z izdelavo filma, ki smo mu 
posvetili drug teden življenja v Gaintzi. Izbrali smo najboljšo idejo, ki jo je skupina 
scenaristov zapisala, igralcev odigrala ter snemalcev posnela. Ob vsem tem pa niso 

o in kostume 

s

manjkali dekoraterji, ki so poskrbeli za primeren prostor ter mask
igralcev. Po 20. urah montaže smo si zadnji večer, na velikem platnu, ogledali naš 
dosežek ter se naslednji dan poslovili kot prijatelji, ki upajo da se ponovno spet 
srečajo.  
 

 
 
 

  



MEDNARODNO SODELOVANJE 
 

Poleg organiziranja mednarodnih mladinskih izmenjav, še na druge načine 
sodelujemo z mnogimi organizacijami, iz Evrope in Azije, ki se ukvarjajo z mladinskim 
elom ted r delo-igro. Organiziramo in udeležujemo se seminarjev, treningov, 

konferenc… Pripravljamo skupne projekte ter širimo primere dobre prakse in 
vrednote medkulturnega dialoga. 
 
»PLAY WORK FOR YOUTH WORK«, 17. 4. – 14. 4., ELERJI, SLOVENIJA  
Organizirali smo mednarodni trening na tematiko delo-igre in mladinskega dela. 
Trening so vodili Janez Arh, Društvo Center za pomoč mladim, Chris Morton, 
dolgoletni izvajalec delo-igre v Angliji ter Anthony Dronfield, mednarodni trener ter 
vodja organizacije epa (European playvork association). Treninga se je udeležilo 22 
udeležencev iz Slovenije, Velike Britanije, Nemčije, Bosne in Hercegovine, 
Makedonije in Srbije. 
 

 
 

ŠTUDIJSKI OBISK FLAMSKE  
Obsegal je pester program obiskov različnih organizacij povezanih z mladimi, kot tudi 
nacionalnih programov ter spoznavanje kulture Belgijcev. Program je bil razdeljen na 
tri poglavja, ki so bila vsebinsko strukturirana in vezana na evropsko belo knjigo 
»Nova spodbuda za evropsko mladino«.: 
- informiranje 
- participacija 
- boljše razumevanje mladih 
prostovoljstvo.                                                                               

 



»LEARNING FOR EUROPE THROUGH EXPERIENCE«, 25. 9. – 28. 9. 2007, 
FRANKFURT, NEMČIJA 
 

Pod okriljem nemške organizacije Internationaler Bund je potekal seminar, ki sta 

se ga udeležila zaposlen in prostovoljka na Društvu Center za pomoč mladim. 

Udeleženci seminarja smo bili predstavniki nevladnih organizacij iz 20 držav EU, 

katerih dejavnost je usmerjena v delo z mladimi z manj možnosti; tako iz področje 

telesnih, duševnih kot socialnih in ostalih hendikepov.  

IZOBRAŽEVANJE O DOŽIVLJAJSKIH IGRIŠČIH,  2. 12. – 7. 12., BERLIN - 
LÜBECK, NEMČIJA 

Zaposleni in prostovoljci smo 

popoldnevne aktivnosti za 

otroke in mlade že utečena 

stalnica. Ogledali smo si 

čnih doživljajskih 

igrišč ter izvedeli kaj vse je 

delovanje.  
 

preživeli poučen teden v 

Nemčiji, deželi, kjer so 

doživljajska igrišča in podobne 

delovanje razli

potrebno za njihov zagon in 

 

 



SODELOVANJE Z DRUGIMI SLOVENSK
ORGANIZACIJAMI... 
 

V letu 2007 smo sodelovali tudi s številnimi os

nacionalnimi in mednarodnimi organizacijami, mladinskimi centri in zavodi.  

 

Na Taboru Amnesty International za osnovnošolce, z naslovom Obra

potekal med 11. in 13. majem na OŠ Gustava Šiliha Laporje smo izvedli delavnice 

Spoznavanje, Tabu za mlade ter delavnico Trening Soc

 

Z Mladinskim centrom Bežigrad, kjer smo izved Aktivno 

preživljanje prostega časa«. 

 

Sodelovali smo tudi s Kriznim centrom v Mariboru, kjer smo obiskovali in se družili z 

dekletom v stiski. 

 

Prav tako smo sodelovali z Domom Antona Skale v Mariboru, Stanovanjskimi 

skupinami v Ljubljani, Mladinskim domom v Mariboru, projektom Projektno učenje 

mladih, v okviru Andragoškega zavoda Maribor, Dnevnim centrom za mlade in 

družine Škrlovec iz Kranja, Centri za socialno delo po Sloveniji, Zvezo Sožitje, 

Zavodom Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij – 

CNVOS, društvom ŠKUC iz Ljubljane ter drugimi. 

 

IMI DRUŠTVI, 

novnimi in srednjimi šolami, 

zi razlik, ki je 

ialnih veščin za mentorje. 

li sklop delavnic na temo »

       
 



      SODELOVALI SMO NA: 

• Konferenci in delavnicah Sistema za kakovosti v NVO. Društvo Center za 

pomoč mladim je vključeno kot pilotska organizacije v projektu SIQ 

 o »Vlogi lokalne skupnosti pri integraciji tujcev« v Mariboru. 

• Okrogli mizi z naslovom Komunikacija z mladimi na 11. Slovenska 

tov, Vloga inštruktorja v 

mladinskih pobudah. 

• Seminarju Z debatnimi tehnikami o Evropskem parlamentu, Celje, Zavod 

ZA in PROTI, Zavod za kulturo dialoga. 

• Na regionalnem seminarju Aktivna participacija in EU, Maribor, CNVOS in 

Pekarna Magdalenske mreže. 

• Na okrogli mizi Aktiviraj se, ki jo je organizirala Univerza v Mariboru.   
 

IZOBRAŽEVANJA 
 

Na društvu ponujamo tudi možnost izobraževanja strokovnih delavcev (mladinskih 

delavcev, študentov, prostovoljcev ipd.) Izobraževanja potekajo kot treningi, kjer 

udeleženci pridobijo praktično izkušnjo dela, ki je podprta s teoretičnimi ozadji. Ta 

se nanašajo na delo z mladimi, delo s skupino, na principe dobre prakse ter na 

vešč

 

V LETU 20
- Trening socialnih veš

- Interna izobraževanja za naše prostovoljce in prostovoljke. 

- Izobraževanje za profesorje na I. gimnaziji v Mariboru na temo Komunikacija z 

mladimi. 

- Trening socialnih veščin za študentke 4. letnika Fakultete za  socialno delo.         

(uvajanje standarda ISO 9001 v NVO). 

• Okrogli mizi

konferenca o odnosih z javnostmi.  

• Na delavnici CNVOS kot primer dobre prakse porabe EU sredstev. 

• Na delavnici Mladinski zunanji prostori v organizaciji Mladinskega 

kulturnega centra Maribor in Mladinske mreže MaMa. 

• Številnih seminarjih MOVIT-a: Učenje učenja, Prijava projektov, Evropsko 

državljanstvo, Financiranje odobrenih projek

ine, ki so potrebne za vodenje projekta. 

07 SMO IZVEDLI: 
čin za strokovnjake. 
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Ministr

Mestn

 

Mestn

 

Občina

 

Ministrstvo za šolstvo in šport 

Urad RS za mladino 

Dom Antona Skale, Maribor 

 

 

I NAŠEM DELU SO NAS V LETU 2007 PODPRLI: 

stvo za delo, družino in socialne zadeve, 

a občina Ljubljana 

a občina Maribor 

 Kranjska Gora 

 

 

Movit Zavod za razvoj mobilnosti mladih 

 

Mladinski informacijsko - svetovalni center INFOPEKA 

 

 

Socialna zbornica Slovenije 

 

Fakulteta za socialno delo 

e.p.a. - european playwork association 

 

Abenteuerlicher Bauspielplatz Kolle 37 

 

DrogArt 

Sonce.net 

 

Ars-Libra 
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