
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
    

LETNO POROČILO 

DRUŠTVA CPM 

ZA LETO 2018 
 



 

SVETOVALNICA 

Število svetovanj v letu 2018: 1011 

Ljubljana: 980 Maribor: 31 

Število vključenih v svetovanje 

Dekleta Fantje Skupaj 

65 23 88 

Povprečna starost vključenih 

24 let 
 

Mladi so v sklopu svetovalnice raziskovali naslednja področja: 
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TRENING SOCIALNIH VEŠČIN 

Število izvedenih TSV: 17 

Število udeležencev 

Dekleta Fantje Skupaj 

332 111 443 

Povprečna starost udeležencev 

16 let 
 

 

Povprečna ocena TSV s strani udeležencev: 4.58 
 

 

 

Vpliv TSV 
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UDELEŽENCEM OSTAJA V SPOMINU … 

 

Nova izkušnja, same dobre stvari. 

Po TSV-ju bom lažje komunicirala, bolj sem sproščena v skupini ljudi, ki jih še ne poznam. 

Po TSV-ju bom bolj odločna, manj prestrašena, bolj odprta. 

Spoznala sem nove ljudi in postala bolj samozavestna. 

Lažje bom reševala probleme v odnosih in sodelovala. 

Bila sem med svojimi vrstniki. Bolje, kot če bi ostala doma. 

Pridobila sem veliko koristnih informacij in sem se pogovarjala o meni pomembnih temah. 

TSV mi je olajšal začetek 1. letnika. 

 



 

DELAVNICE 

Število izvedenih delavnic: 181 
Število udeležencev 

Dekleta Fantje Skupaj 

1655 738 2393 

od tega je program Delavnice prvič obiskalo 1984 udeležencev. 

Izvajali smo delavnice na naslednje teme: 

Kako se postaviti zase, Sprejemanje drugačnosti, Spolnost, Učenje učenja, Samopodoba, 
Zasvojenosti, Nenasilna komunikacija, Zloraba alkohola, Strategije reševanja konfliktov, 

Zdrav življenjski slog, Alkohol in druge droge, Spoznavanje in povezovanje, Komunikacija, 
Socialne veščine 

Povprečna ocena delavnic s strani udeležencev: 4,66 
 

 

 

UDELEŽENCEM OSTAJA V SPOMINU … 
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TRENING ZA KREPITEV SAMOZAVESTI 

(Trening asertivnosti) 

Število izvedenih TKS: 3 

Število udeležencev 

Dekleta Fantje Skupaj 

21 6 27 

 

Povprečna ocena TKS s strani udeležencev: 4.78 
 

 

Ocena pomembnosti in uporabnosti obravnavanih tem na TKS (1-nepomembne; 5-zelo pomembne): 4,5 

Povprečna ocena vodenja s strani udeležencev: 4,89 

 

Kaj udeleženci pravijo o TA?  

Ozavestila sem, da se moram imeti rada in kako pomembno je več delovati in manj misliti.  

Po treningu se zavedam pomembnosti kritike.  

Naučila sem se, kako zavrniti prošnje in kako dobro poskrbeti zase.  

Naučil sem se bolje postaviti zase, bolje sprejeti kritike in reči ne brez občutka krivde.  

Raziskovala sem, kako biti asertiven, kakšne lastnosti imam, kaj še moram izboljšati na sebi, 
kako reševati konflikte. V celoti najboljša izkušnja in popotnica za življenje, kar sem se jih 

udeležila.  

Všeč mi je bilo, da sem prišla takšna kot sem, ker ravno zato sem se udeležila treninga in se 
mi je po tej izkušnji osebnostna raven izboljšala. 

Super ustvarjeno sproščeno vzdušje. Izredno mi je všeč igra vlog, da lahko stvari vadimo 
preden jih uporabimo.  
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SKUPNOSTNO SOCIALNO DELO - DOŽIVLJAJSKO IGRIŠČE 

Število odprtih dni: 157 

Število novih udeležencev v 2018 

Dekleta Fantje Skupaj 

156 137 293 

Število obiskov v 2018 

Dekleta Fantje Skupaj 

1553 2028 3581 

 

Povprečno število otrok na odprt dan: 23 
 
 

Število obiskov po mesecih 

 

Poleg rednega programa smo: 

 

 gostili obisk skupine otrok v okviru počitniškega programa ZPM; 
 gostili gasilce PGD Radvanje; 
 izvedli tečaj prve pomoči za otroke; 
 preživeli noč na igrišču; 
 predstavili igrišče skupini študentk in študentov Ljudske univerze Ptuj; 
 gostili otroke in zaposlene iz Doživljajskega igrišča FRATZ-GRAZ; 
 soorganizirali 4. otroško izmenjavo med igrišči Baui in Doživljajsko igrišče. 

 

 

 

0 100 200 300 400 500 600

januar

februar

marec

april

maj

junij

julij

avgust

september

oktober

november

december

Število obiskov



 

  

 

 

  



 

PROSTOVOLJSTVO NA CPM 

HVALA vsem 

49 prostovoljcem, 

ki so ustvarjali z nami CPM leto 2018. 

 

 

 

 

 

EVROPSKA PROSTOVOLJSKA SLUŽBA: Play Lab! 

Projekt je potekal do oktobra 2018 Kraj izvedbe: Maribor, Slovenija 

Projekt »Play Lab« se je odvijal v sklopu programa Društva Center za pomoč mladim - 
Doživljajsko igrišče. Z aktivnostmi projekta »Play Lab«, kot so učenje s sodelovanjem v 
programu Doživljajsko igrišče, priprava promocijskih gradiv o igri, igrišču in mobilnosti mladih, 
smo želeli vzpodbuditi širjenje metode dela playwork, poudariti pomembnost igre, igranja v 
vsakdanjem življenju in v mladinskem delu, predvsem pa obogatiti lokalno skupnost z 
mednarodno dimenzijo. Gostili smo dve prostovoljki, eno iz Španije in eno s Poljske. Obe sta 
sodelovali v posameznih aktivnostih v programu igrišča, se spoznavali z metodo playwork-a 
ter pripravili svoja lastna projekta ob podpori mentorja in drugih sodelavcev igrišča. 

  



 

V LETU 2018 SMO IMELI PRSTE ZRAVEN ŠE PRI … 

CPM izobraževanje za zaposlene in prostovoljce: Povezovanje preko improvizacijskih 

tehnik in disciplin in Redni letni občni zbor Društva CPM (januar 2018 v Ljubljani) 

Izvedli smo vsakoletno interno izobraževanje za prostovoljce in zaposlene našega društva. 
Letos je bila tema povezovanje preko improvizacijskih tehnik in disciplin, izobraževanje pa je 
vodil Juš Milčinski z Improvizacijskega gledališča Ljubljana - IGLU. 
Dogajanje je bilo pestro, razgibano, poučno in zabavno - ravno takšno, kakršnega smo želeli 
in potrebovali, da bi se še bolj povezali med seboj. 
Izobraževanje smo zaključili v praznovanju, saj smo obenem praznovali tudi 25-letnico 
obstoja našega programa, kar smo proslavili s torto, ki so jo za nas spekli dijaki srednje 
slaščičarske šole. 

 

Veseli dan prostovoljstva (maj 2018 v Ljubljani in Mariboru) 

Promovirali smo aktivnosti našega društva in preko iger in ustvarjanja predstavili našo 
organizacijo in programe, kjer se opravlja prostovoljno delo. 

 

 Promocija počitniškega prostovoljstva na Doživljajskem igrišču na III. gimnaziji Maribor 

(junij 2018 v Mariboru) 

Na III. gimnaziji Maribor sta Nina in mladi prostovoljec Sergej (dijak te šole), predstavila 
možnost vključitve dijakov 3. letnikov smeri Predšolska vzgoja v opravljanje počitniškega 
prostovoljnega dela na Doživljajskem igrišču.. 

 

Sodelovanje v tednu otroka z ZPM (oktober 2018 v Mariboru) 

Na stojnici ''Žeblji, žage in kladiva'' smo otrokom predstavili varno uporabo orodij, pri čemer 
so se tudi sami preizkusili in prvič prežagali desko ter zabili svoj žebelj. RTV Slovenija je 
intervjuvala otroke pri naši stojnici. 

 

Izobraževanje strokovnih delavcev na Pedagoški fakulteti (februar, april, november 2018 

v Ljubljani) 

Izvajanje vaj na Pedagoški fakulteti s študenti Specialno-pedagoškega izpopolnjevanja za 
delo z izbrano skupino otrok s posebnimi potrebami. 

 

 

 

 

 



 

CPM smo predstavljali tudi našim gostom: 

Uporabnikom in mentorjema Produkcijske šole MD Jarše (marec 2018 v Ljubljani)  

Študentom študentskih domov v Mariboru (marec 2018 v Mariboru) 

Študentkam v okviru študijskih obiskov. 

… 

… in se udeleževali različnih seminarjev, delavnic, forumov, okroglih miz povezanih s 

tematiko našega dela. 

 

Bi rad prebral/a več o naših programih oz. kaj se dogaja na CPM? 

 Prispevek o prostovoljcu Sergeju na RTV SLO (29. 9. 2018) 

 Novinarska konferenca in predstavitev aktivnosti med poletnimi šolskimi počitnicami 
(18. 9. 2018) 

 Praznovanje rojstnega dneva Doživljajskega igrišča na Večer.com (18. 9. 2018) in 
Mbreport.si (23. 9. 2018) 

 


