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SVETOVALNICA 

Število mladih, ki so prišli na svetovanje:131 

 

SKUPNOSTNO SOCIALNO DELO 

Število vključenih otrok in mladih: 434 

Število igralnih popoldnevov in igralnih dni: 140 
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TRENING SOCIALNIH VEŠČIN 

Število izvedenih TSV: 19 

Število udeležencev: 479 

 

Povprečna ocena TSV s strani udeležencev: 4,64 

 

 

Kaj pravijo udeleženci o TSV: 

Ful sem vesela, da sem prišla sem in 100 % se bom še udeležila tabora!; Ena izkušnja več, postala 
sem VELIKOOO bolj strpna, potrpežljiva.; Sprejemanje drugačnih mnenj in ljudi je malo lažje;  
Naučila sem se veliko novih in koristnih stvari; Bolje delam v skupini; TSV je vplival na moje težave 
in boljše reševanje težav - želim si še veliko tega; TSV ima dober vpliv - razvijaš svoj odnos do ljudi; 
Dal mi je razmišljati o svojem življenju; Zdaj bolje razumem žalostne in prizadete in jim znam 
pomagat; Sem bolj odprta; Ti da drugačno, boljše, razmišljanje kako bi si "zgradil" življenje; Vsak bi 
se mogel tega vsaj 1x udeležit; Naučili ste me, da je življenje lahko s trudom in pozitivno energijo 
popolno!; TSV je vplival name tako, da se želim spraviti nazaj v življenje; Zdaj drugače razmišljam o 
nekaterih stvareh; 

Povprečna ocena vodenja s strani udeležencev: 4,70 

 

Mladim pri vodenju najbolj ostajajo v spominu sproščenost vodij, zabava, prijaznost in prilagajanje, 
pozitivna energija, potrpežljivost, razumevanje, da se lahko odprejo, super odnos, po potrebi 
dodatna razlaga, usklajenost, dostopnost do točnih informacij, spoštovanje do vseh, zanimiv prikaz 
tem. 
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Vpliv TSV 

 

 

Vsebinska evalvacija 

 
Vsebinsko gledano so mladim najbolj všeč teme, kjer se lahko poglobljeno spoznajo; pogovarjajo o 
odnosih; mladostniških temah kot so spolnost, droge, ljubezen; všeč jim je kreativnost razmišljanja 
na treningu. Še posebej jim je všeč delavnica Timsko delo, kjer pridobivajo znanja in izkušnje kako 
delovati v skupini. Veliki večini je všeč prosti čas, kjer prav tako poteka poglobljeno spoznavanje, 
izmenjevanje mnenj in doseganje ciljev Treninga socialnih veščin. Najmanj jim je všeč evalvacija, 
vendar v večini primerov pozitivno ocenjujejo vse vsebine tabora in jih smatrajo kot pomembne.  
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Možnost varnega, zaupnega prostora

Možnost soustvarjanja programa

Pridobivanje novega znanja, koristnih informacij

Pridobitev novih vzorcev vedenja, tehnik za reševanje…

Sprejetje odločitve za spremembe

Sprejemanje drugačnosti, dvig tolerance

Širjenje socialnih mrež

Pomoč pri reševanju aktualnih stisk

Boljše spoznavanje samega sebe

Boljši odnosi z drugimi

Prevzemanje odgovornosti za svoje življenje

Da Ne Ni odgovora
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TRENING ASERTIVNOSTI 
Število izvedenih TA: 5 

Število udeležencev: 47 

 

Povprečna ocena TA s strani udeležencev: 4,7 

 

 

 

Kaj koristnega so se udeleženci naučili na TA: 

Naučil sem se, kako pri postavljanju se zase upoštevati tudi drugega in skrbeti za odnos; Naučila 
sem se odločno in brez slabe vesti reči ne ter hvaležno sprejemati komplimente; Zdaj razumem 
kakšno vedenje imam v situacijah, tipe vedenj, čustva …; Naučil sem se, da moja čustva štejejo in 
da je pomembno, da povem kaj si mislim. Da naj spoštujem sebe in druge in si vzamem čas, ko ga 
potrebujem; Naučila in spoznala sem del sebe za katerega nisem vedela, da ga imam; Bolje 
razumem razmišljanje drugih in jasneje izražam svoja mnenja; Koristi mi za mojo pozitivno 
samopodobo, v odnosih z drugimi, pri doseganju ciljev in nasploh; Koristilo mi bo pri odnosih v službi, 
v mojem pogledu nase in svet okrog sebe, gre za večje zavedanje sebe ali vsaj spodbudo k 
zavedanju, ki je prej nisem imela; Naučila sem se kako premagovati ovire na mirnejši način, ki je bolj 
koristen za vse; Naučila sem se, da asertivnost obstaja in da se je lahko naučiš; Naučila sem se, da 
se z asertivnim vedenjem tudi bolje počutimo v lastni koži... 

 

Kaj udeležencem pomeni asertivnost po koncu treninga? 

Skrbeti za odnos ob poslušanju sebe in ravnanje v skladu z našimi željami; pomeni mi način več 
gledanja na sebe kot do sedaj; Tip vedenja v katerem upoštevamo pravice in potrebe obeh strani; 
da nekatere stvari niso samoumevne in da drugi ne berejo naših misli.; Orodje za boljše odnose – v 
stiku z ljudmi in sama s seboj.; Sprejemanje sebe in drugega in pri tem biti zadovoljen.; Jasno in 
pozitivno izražanje svojih občutkov, mnenj …; asertivnost je zame nov način življenja; Prej nisem 
vedela kaj je to, zdaj pa nenehno premlevam, se opazujem kako se vedem (do sebe in drugih) in 
drugi do mene. 
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Vpliv TA 
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DELAVNICE 

Število izvedenih delavnic: 197 

Število udeležencev: 2704 

 

Kraji, kjer smo izvajali: Polhov Gradec, Ljubljana, Postojna, Ilirska Bistrica, Ivančna Gorica, Izola, 
Maribor, Celje, Kranj, Brežice 

Teme delavnic: Spoznavanje, Povezovanje, Nenasilna komunikacija, Komunikacija in reševanje 
konfliktov, Komunikacija in kritično razmišljanje, Odnosi in komunikacija, Zasvojenost, Povezovanje, 
Samopodoba, Učenja učenja, Internetna komunikacija, Spolnost, Odnosi med spoloma, Zdrav 
življenski slog  

 

Delavnice izvajamo na srednjih in osnovnih šolah, največ v Ljubljani in Mariboru, skozi celotno šolsko 
leto.  

Ob koncu vsake vsebinske delavnice naredimo tudi ustno evalvacijo, kjer poudarimo pomen 
evalvacije za nadaljni razvoj naših programov.  

V letu 2014 je bilo mladim pri delavnicah všeč naslednje: 

Sproščeno vzdušje; vodenje; pogovor; povezanost; IGRE; da ni predavanje; da lahko poveš kaj si 
misliš in noben odgovor ni napačen; načini, ki spodbujajo razmišljanje; ni občutka podrejenosti; 
spoznavanje novih načinov komunikacije; da imajo vpliv na potek delavnice; prijaznost vodij; deljenje 
svojih izkušenj in mnenj; življenjske teme; odprtost komunikacije; da se bolje spoznajo med seboj; 
teme predstavljene na drugačen, bolj zanimiv način; zaupnost; reflektiranje svojih dejanj; nove 
informacije; povezovanje razreda; pogovor o temah, ki se nas tičejo v vsakdanjem življenju; 
izkušenjsko učenje; nove strategije reševanja konfliktov … 

Mladi so zadovoljni z izbiro tem in načinom predstavitve le teh. Delavnice pomenijo prijetno sprostitev 
med poukom in gradijo veščine sodelovanja, povezanosti, izražanja mnenj, kritičnega razmišljanja 
in samoreflektiranja. 

V letu 2014 bi si mladi na delavnicah želeli še: 

Pogosto si želi, da mladim čas na delavnicah prehitro mine in si želijo da bi trajale še dlje časa oz. 
da bi jih imeli bolj pogosto. Pogosto so pa tudi samokritični in podajajo kritiko na svojo udeležbo – 
da bi se lahko bolj poslušali, bolj sodelovali … 

Mnenja so prav tako deljena glede količine debat in izkušenjskih vaj – nekatere skupine si želijo več 
vaj, nekatere še bolj poglobljene pogovore. Vendar ker je naš način dela usmerjen predvsem na 
potrebe mladih, se odzivamo nanje in usmerjamo delavnico v smer, ki jo narekujejo mladi. 

Prav tako izvajamo evalvacijo tudi s strokovnimi delavci na šoli, ki praviloma pohvalijo našo 
odzivnost, organiziranost in izvedbo, katero preverijo pri mladih. Vedno več šol posega po 
kontinuiranosti naših delavnic v šolskem letu. 
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MALO DRUGAČEN ODER 

Društvo Center za pomoč mladim je letošnje poletje v tednu med 30. junijem in 5. julijem 
organiziralo projekt "MALO DRUGAČEN ODER", kjer so mladi lahko preizkušali svoje igralske in 
improvizatorke spretnosti. 
 
Odrske deske drugačnega odra smo spremenili v prostor, kjer so mladi lahko dvignili svoj glas, 
širili svoje izkušnje ter ideje in porušili stereotipe, s katerimi se soočajo. Na delavnicah smo 
spregovorili tudi o socialni izključenosti, o tem kako jo zaznavajo, opažajo in vidijo sami, z 
udeležbo na projektu pa so pridobili tudi izkušnjo vključevanja socialno izključenih mladih v družbo. 
Osnov gledališke improvizacije so se učili pod vodstvom izkušenega mentorja in predsednika IGLU 
- Improvizacijskega gledališča Ljubljana, Vida Sodnika. 

Na novo pridobljene spretnosti so mladi predstavili vsem prijateljem, obiskovalcem in družinam na 
zaključni gledališki predstavi. 
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ZNAM BITI KREATIVEN! 

Društvo Center za pomoč mladim je v Četrtnih mladinskih centrih Črnuče in Bežigrad, pretekli 
teden zaključil z izvedbo ustvarjalnih delavnic z naslovom "Znam biti kreativen!" pod mentorstvom 
mag. Petra Gabra, akademskega slikarja. Znova smo dokazali, da je lahko umetnost še ena pot do 
socialnega vključevanja. 
V ČMC Črnuče smo poslikali osrednjo steno notranjega prostora, v ČMC Bežigrad pa smo se 
lotevali manjših, a vseeno nadvse ustvarjalnih projektov. 

 

 

 

  



 
9 

Ime dokumenta: LETNO POROČILO 2014 
Avtor: Društvo CPM 
Datum: december 2014 

PROSTOVOLJNO DELO 

Število prostovoljcev v 2014: 37 

 

V letu 2014 so prostovoljci sodelovali pri naslednjih programih Društva: 

- Treningi socialnih veščin 

- Skupnostno socialno delo – Doživljajsko igrišče 

- Treningi asertivnosti 

- Delavnice 

- Projekt »Malo drugačen oder« 

- Pri mednarodnih aktivnostih 

Naši prostovoljci so večinoma študentje socialnega dela, socialne pedagogike, psihologije, 
razrednega pouka, ki pri nas pridobivajo izkušnje pomembne za nadaljne delo. Pogosto se zgodi, 
da udeleženci, ki se udeležijo naših programov, postanejo naši prostovoljci, saj želijo nuditi 
podobne pozitivne izkušnje, ki so jih imeli sami, tudi drugim mladim. 

A  vendar imamo med našimi prostovoljci tudi starejše ljudi, predvsem na Doživljajskem igrišču pa 
se vključuje celotna lokalna skupnost. 

Prostovoljcem nudimo možnosti izobraževanja v Sloveniji kot tudi v tujini, organizirali pa smo tudi 
interno izobraževanje za prostovoljce v Ajdovščini z naslovom: Skupinska dinamika, delo s 
skupinami in vodenje ter mladinsko delo na splošno. 

NAJ PROSTOVOLJKA 

V 2014 je naša prostovoljka Urška Česnik prejela zavidljiv in še kako zaslužen naziv "Naj 
prostovoljka leta 2013" v kategoriji 20 - 30 let, ki ga podeljuje Mladinski svet Slovenije. Urška je s 
tem postala že tretja »Naj prostovoljka« na predlog Društva Center za pomoč mladim. 
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MEDNARODNO SODELOVANJE 

MLADINSKA MEDNARODNA IZMENJAVA »WE ARE THE WORLD« 

Mladi iz Slovenije, Armenije, Gruzije, Nemčije, Belorusije in Moldavije so se srečali na severu 
Norveške. Ob vseh zimskih radostih na prostem, pa so se na mladinski izmenjavi dotaknili 
predvsem teme človekovih pravic. Tako so mladi iz tako različnih okolij in kultur s pomočjo vročih 
diskusij prišli do novih spoznanj in znanj. Predvsem pa so se strinjali, da mi vsi smo svet in vsak 
izmed nas lahko pripomore, da ga naredi še lepšega. 

 

MEDNARODNO IZOBRAŽEVANJE »YOUNG PEOPLE IN COMMUNITY ACTION« 

3 prostovoljci Društva Center za pomoč mladim so se maja 2014 udeležili mednarodnega 
izobraževanja za mladinske delavce v Bratislavi. 
Na seminarju s temo "Youthful Communities: Young People in Community Action" so se učili kako 
spoznati svojo skupnost in pozicijo mladih v tej družbi. Debatirali so o temah kot so: 
ne/zaposlenost, izobraževanje, kulturna raznolikost, (mladinska) politika, participacija in 
državljanstvo itn. Ogledali so si skupnost v Kopčanyju ter z njimi izvedli dogodek za otroke, mlade 
in njihove starše.  
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SEMINAR “PLAY WORKS! WHY PRACTISE PLAYFUL METHODS IN 
INTERCULTURAL YOUTH WORK” V HAMBURGU 

Seminarja, ki ga je organizirala e.p.a (european playwork association), sta se v oktobru udeležila 2 
CPM-jevca, ki sta skupaj z mladinskimi delavci iz celega sveta razmišljala o neformalnem učenju, 
pomenu igre v tem kontekstu, si ogledala primere dobrih praks ter pomagala pri evalvaciji 
dosedanjega sodelovanja in možnih izboljšavah te tega. Osredotočali so se pa tudi na prihodnost 
in raziskovali kakšne igralne priložnosti lahko nudijo otrokom in mladim po svetu. 

 

MEDNARODNA IZMENJAVA »OPENING DOORS … PARA UN FUTURO MEJOR« 

Mladi iz sedmih evropskih držav (Anglija, Italija, Portugalska, Španija, Nemčija, Slovaška in 
Slovenija) so v Malagi in Marbelli med 1. 8. in 14. 8. 2014 odpirali vrata boljši prihodnosti mladih.  
 
Sedem CPM-jevcev je svoje ideje, želje in izkušnje delilo z svojimi vrstniki iz cele Evrope. Tekom 
izmenjave so preko interaktivnih delavnic, debat in javnih dogodkov predstavili možnosti mladih v 
svojih državah, delili svoje zgodbe in skupaj iskali ideje za izboljšanje življenjskih situacij s katerimi 
se soočajo. Obiskali so tudi Bolonjo, se prepustili razgledu na Afriko in se dotaknili aktualne teme 
migracij. 
Organizirali in udeležili so se Igralnega dne v Romski skupnosti Los Asperones iz Malage, ter 
izmenjavo in njene cilje predstavili tudi na Španski nacionalni televiziji in radiu. 
Uživali smo v peščenih plažah, različnih kulturah, hrani, tradicionalnih alternativnih olimpijskih 
igrah, ter v lepotah in zanimivostih gostiteljskih mest. 
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TRENING ZA MLADINSKE DELAVCE Z NASLOVOM HA-HA is A-Ha  

Med 3. in 9. novembrom 2014 se je v mladinskem centru Hyvärilä na Finskem zgodilo prvo izmed 
treh usposabljanj, ki v svojem nazivu skriva kopico tehnik, metod in orodij, ki spodbujajo rabo 
humorja, umetnosti in improvizacijskih tehnik v mladinskem delu. 
Usposabljanja se je udeležilo po 6 mladinskih delavk in delavcev iz Slovenije, Finske in Norveške. 
Naslednji HA-HA is A-HA se bo zgodil meseca maja 2015 na Norveškem, zaključno usposabljanje 
pa čez leto dni v Sloveniji. 
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