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Ljubljana: 688 Maribor: 97 

Dekleta Fantje Skupaj 

81 40 121 

23.28 let 
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Število udeležencev 

Dekleta Fantje Skupaj 

251 86 337 

15.50 let 
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Večkrat si bom postavila cilje in preizkušala nove stvari.  

TSV mi je dal motivacijo, da grem iz cone udobja in da delam nove stvari. 

Že prej sem gledala pozitivno na svet, TSV pa mi je dokončno dal potrdilo, da nikoli ne smem 
obupat in da delam stvari prav.  

Sedaj sem bolj samozavesten. 

Naučil sem se, kako svoje mnenje izrazit pred vsemi. Spoznal sem, da smo si ljudje zelo 
različni in imajo lahko drugi zelo velike težave. 

Naučila sem se bolje komunicirati in poslušati ostale.  

 

 

 

 

 



 

 118 
Število udeležencev 

Dekleta Fantje Skupaj 

920 515 1435 

Socialne veščine; Nenasilna komunikacija; Samopodoba; Spoznavanje; Odnosi in 
komunikacija; Socialna bližina; Timsko delo; Cilji; Zasvojenost; Ljubezen in spolnost; Nova 

realnost (COVID-19); Učenje učenja in socialne veščine, Scena brez imena - Hobiji v 
karanteni, Scena brez imena - Odnos do COVID-19; Komunikacija in strategije reševanja 

konfliktov; Sprejemanje drugačnosti 
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Število udeležencev 

24 12 36 

23.00 let 
 

 

 

 (1-nepomembne; 5-zelo pomembne): 4.5 
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Dekleta Fantje Skupaj 

1374 1979 3353 
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 imeli redna Zoom srečanja z otroki;  
 sodelovali smo na Festivalu znanosti; 
 preživeli noč na igrišču; 
 gostili gasilce PGD Radvanje; 
 posneli kratek film o Doživljajskem igrišču; 
 postavili stojnico na Art kampu. 
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HVALA vsem 

s katerimi smo soustvarjali leto 2020. 

Projekt je potekal do oktobra 2020 Kraj izvedbe: Maribor, Slovenija 

Projekt »Playful Adventure« se je odvijal v sklopu programa Društva Center za pomoč mladim 
- Doživljajsko igrišče. Z aktivnostmi projekta smo želeli vzpodbuditi širjenje metode dela 
playwork, poudariti pomembnost igre in igranja v vsakdanjem življenju ter v mladinskem delu, 
predvsem pa obogatiti lokalno skupnost z mednarodno dimenzijo. Gostili smo prostovoljca iz 
Španije, ki je sodeloval v posameznih aktivnostih v programu igrišča, se spoznaval z metodo 
playwork-a ter ob podpori mentorja in drugih sodelavcev pripravil svoj lastni projekt.  



 

 

Izvedli smo vsakoletno interno izobraževanje za prostovoljce in zaposlene našega društva. 
Namen srečanja je bil, da se prostovoljci in zaposleni spoznamo ter povežemo. Leto smo 
tako začeli v duhu timskega dela. Spoznali smo veliko aktivnosti, ki jih lahko uporabimo pri 
delu z mladimi. Izkustveno izobraževanje je za nas pripravil Henk Persyn. 
  

V okviru prvega Festivala znanosti v Mariboru, ki ga je organiziral Center eksperimentov 
Maribor smo imeli stojnico. Na njej smo predstavljali naše programe ter družboslovne in 
dušeslovne znanosti, iz katerih črpamo pri praktičnem delu z otroki in mladimi. 

 Objava v e-zborniku Zgodbe o uspehu (ZGODBE O USPEHU II. DEL - Mladinski 
sektor v šolah) (november 2020).

 Članek v strokovni reviji Vzgoja in izobraževanje (Trening socialnih veščin kot primer 
dobre prakse prepleta formalnega in neformalnega izobraževanja) (december, 2020).

 Redno o naših programih objavljamo na portalu mlad.si.

 Najbolj ažurne informacije objavljamo na naši Facebook strani (Društvo CPM) in 
Instagram profilu (drustvo_cpm).

 



 

PRORAČUNSKI VIRI 
- MDDSZ 
- FIHO 
- URSM 
- Uprava RS za probacijo 

101.619,68 € 

OBČINE 
- Mestna občina Ljubljana 
- Mestna občina Maribor 

34.985,64 € 

LASTNA SREDSTVA 
- Prispevki uporabnikov 
- Izdani računi 

31.166,68 € 

DONACIJE 8.436,42 € 
MOVIT 13.887,77 € 
Oprostitve plačila na podlagi protikoronskih ukrepov 6.126,40 € 

SKUPAJ 196.222,59 € 

STROŠKI REDNO ZAPOSLENIH 149.266,18 € 
STROŠKI ZA DELOVANJE DRUŠTVA 

- računovodstvo, bančni stroški 
- supervizija, izobraževanja 
- telekomunikacijske storitve 
- poštne storitve 
- stroški uporabe pisarn 
- potni stroški 
- redni zdravniški pregledi za zaposlene 
- promocija 

12.503,34 € 

STROŠKI PISARNIŠKEGA MATERIALA 581,49 € 
STROŠKI ZA DELOVANJE PROGRAMOV 

- povračila stroškov prostovoljcem 
- najemnine 
- prehrana na programih 
- material 

29.816,85 € 

SKUPAJ 192.167,86 € 


