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SVETOVALNICA 

Število svetovanj v letu 2016: 1005 

Ljubljana: 861 Maribor: 144 

Število vključenih v svetovanje 

Dekleta Fantje Skupaj 

73 53 126 

Povprečna starost vključenih 

22 let 

 

Mladi so v sklopu svetovalnice raziskovali naslednja področja: 
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Število svetovancev



 

TRENING SOCIALNIH VEŠČIN 

Število izvedenih TSV: 17 

Število udeležencev 

Dekleta Fantje Skupaj 

309 130 439 

Povprečna starost udeležencev 

16 let 

 

Povprečna ocena TSV s strani udeležencev: 4.65 

 

 

UDELEŽENCEM OSTAJA V SPOMINU … 
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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. 

 

 

 

TSV mi je super in mi je pomagal, da se zbližam s prijatelji. 

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

TSV mi je olajšal začetek 1. letnika. 

Bolj se bom potrudila v družbi in zdaj vem, da če izrazim mnenje, da me ne bodo "pojedli" za 

to. 

Bolj me je spodbudilo, da sem takšna kakršna sem. 

Spoznala sem rešitve, kako rešiti nekatere situacije, kako komunicirati in sprejemati 

drugačne. 

Cel čas sem imel občutek, da sem enakovreden ustvarjalec dogajanja. 

Prvič sem videl tip povezanosti in odnosov po katerih sem hrepenel celo življenje in videl, da 

je to mogoče in da funkcionira. 

Noro in noro in noro, sprejemajoče in zabavno! Nova izkušnja iz katere se lahko veliko 

naučim. 

TSV bo vplival na pozitiven način - sploh z idejo o postavljanju ciljev bom lažje naredil 

različne stvari. 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Širjenje socialne mreže

Kakovostno preživljanje prostega časa

Zvišanje samopodobe/samozavesti

Pridobitev socialnih in funkcionalnih veščin

Izboljšanje odnosov z drugimi

Izboljšanje učnih navad



 

DELAVNICE 

Število izvedenih delavnic: 215 

Število udeležencev 

Dekleta Fantje Skupaj 

1888 1057 2945 

od tega je program Delavnice prvič obiskalo 2403 udeležencev. 

Izvajali smo delavnice na naslednje teme: 

Alkohol in druge droge, Komunikacija, Socialne veščine, Nenasilna komunikacija, Odnosi in 

reševanje konfliktov, Zasvojenosti, Samopodoba, Spoznavanje, Učenje učenja, Spolnost, 

Zdrav življenjski slog. 

Povprečna ocena delavnic s strani udeležencev: 4,58 
 

 

UDELEŽENCEM OSTAJA V SPOMINU …  
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TRENING ASERTIVNOSTI 

Število izvedenih TA: 3 

Število udeležencev 

Dekleta Fantje Skupaj 

23 7 30 

 

Povprečna ocena TA s strani udeležencev: 4.87 
 

 

Ocena pomembnosti in uporabnosti obravnavanih tem na TA (1-nepomembne; 5-zelo pomembne): 4.5 

Povprečna ocena vodenja s strani udeležencev: 5 

Kaj udeleženci pravijo o TA?  

Ozavestila sem pomembnost izražanja misli in čustev ter vrednost, da sledim sebi in svoji 

intuiciji. 

Raziskoval sem kaj so odnosi in dogajanje, ki lahko poteka v njih. Vse kar naredim, naredim 

zaradi sebe. 

Še posebej mi je koristilo to, da sem sama odgovorna za svojih 100% v odnosu, o drugih pa 

ne morem odločati.  

Všeč mi je bilo, ker je bilo uporabljenih zelo veliko različnih metod - risanje, vizualizacija, 

osredotočanje na telo, samorefleksivni vprašalniki, asociacije. 

Všeč mi je, da sta spodbujali, da se spomnimo resničnih situacij iz svojega življenja, 

resničnih ljudi, resničnih težav. Ravno to mi je dalo dejanski vpogled v to, kaj lahko 

spremenim v "resničnem življenju", kakšne besede naj izberem, kako naj se soočim s temi 

čustvi. 

Všeč mi je bilo, da trening ni bil površinski. Da nista poskušali ugajati udeležencem in nam 

govorili tistega, kar bi si morda želeli slišati, ampak sta nam povedali tisto, kar nam je 

pomagalo, da smo na situacijo pogledali iz drugega zornega kota in se zamislili nad svojo 

vlogo v odnosu, saj gre v odnosih tako ali tako vedno za interakcijo.  
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SKUPNOSTNO SOCIALNO DELO - DOŽIVLJAJSKO IGRIŠČE 

Število odprtih dni: 154 

Število novih udeležencev v 2016 

Dekleta Fantje Skupaj 

183 181 364 

Število obiskov v 2016 

Dekleta Fantje Skupaj 

1242 2560 3802 

 

Povprečno število otrok na odprt dan: 25 
 
 

Število obiskov po mesecih 

 

 

Poleg rednega programa smo: 

 

 izvedli delovno akcijo – popravljali smo škodo zaradi podrtega drevesa. 

 predstavljali igrišče udeležencem projekta GUSEST ROOM: CORNERS: IGRIŠČE, ki 

ga je izvajala Infopeka. 

 gostili 30 predstavnikov v okviru projekta »Gozdovi na robu mesta – osrednja 

prireditev tedna gozdov 2016«, kjer smo jim predstavili doživljajsko igrišče kot primer 

uporabe gozda v namene dejavnosti za otroke in mlade. 

 organizirali Finski dan - finska študenta Epi in Vesa sta vrtela finsko glasbo, imeli smo 

kviz o Finski, se učili finskih besed in še in še. 

 gostili otroke in zaposlene iz Doživljajskega igrišča FRATZ-GRAZ. 

 se udeležili delavnice o prvi pomoči, ki so jo za nas izvedli dijaki Srednje zdravstvene 

in kozmetične šole Maribor. 
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DOŽIVLJAJSKO IGRIŠČE SKOZI LETNE ČASE 



 

PROJEKTNO DELO 2016: USTVARJAMO DUHOVITO 

Število izvedenih delavnic: 20 

Število udeležencev: 42 

 

Projekt "Ustvarjamo duhovito" je bil namenjen mladim, uporabnikom Četrtnih mladinskih 

centrov, ki delujejo pod okriljem Javnega zavoda mladi zmaji, v starosti med 5 in 30 let z 

željo in/ali naklonjenostjo po raziskovanju svojih likovnih in komičnih talentov. Udeleženci za 

udeležbo niso potrebovali nobenih umetniških ali tehničnih predznanj in izkušenj. Potrebna je 

bila le pripravljenost na spodbudo strokovnjaka z večletnimi izkušnjami na področju vodenja 

likovnih in umetniških delavnic s skupinami otrok in mladih, mag. um. Petra Gabra. Projekt je 

potekal med mesecem marcem in junijem 2016 v dveh ČMC-jih (Črnuče in Bežigrad). 

 

MEDNARODNO SODELOVANJE 

V letu 2016 smo izvedli: 

Mladinske izmenjave Treningi EVS Drugo 

2 5 1 2 

Število slovenskih udeležencev na posameznih projektih: 

16 10 0 4 

 

Študijski obisk in interesni sestanek v Bruslju 

Projekt je potekal od 7. 2. do 11. 2. 2016 Kraj izvedbe: Bruselj, Belgija 

Vseh udeležencev je bilo 24, od tega 3 udeleženci iz Slovenije. 

Namen študijskega obiska in sestanka interesne skupine je bil izmenjava mnenj in širši 

vpogled v problematiko osipništva med mladimi ter iskanje rešitev za zmanjševanje 

problematike osipništva med mladimi. Dogodka so se udeležili po trije predstavniki 



 

posamezne države in sicer po en predstavnik formalnega izobraževanja, en predstavnik 

neformalnega izobraževanja in en predstavnik s področja gospodarstva oz. zaposlovanja. 

»U-turn: learning journey for trainers in the youth field« 

Projekt je potekal od 12. 3.  do 18. 3. 2016 Kraj izvedbe: Tuuru, Estonija 

Vseh udeležencev je bilo 26, od tega 4 udeleženci iz Slovenije. 

Namen treninga je bil prispevek h kakovostnemu razvoju mladinskega dela na lokalnem, 

nacionalnem in evropskem nivoju, preko povečanja števila aktivnih trenerjev na teh 

področjih. Teme, ki smo jih na treningu obravnavali so bile: Profesionalna identiteta trenerjev 

na področju mladinskega dela; Teorije učenja v povezavi s trenersko prakso; Odnos med 

trenerjem, udeležencem, skupino in skupinska dinamika na splošno; Različne vloge in 

naloge trenerjev; Inspirativno učno okolje ter Kako oblikovati program projekta. 

»INCLUDE ME!« 

Projekt je potekal od 24. 3. do 31. 3. 2016 Kraj izvedbe: Vršac, Srbija 

Vseh udeležencev je bilo 25, od tega 3 udeležencev iz Slovenije. 

Glavni cilj projekta je bil izboljšanje zmogljivosti mladinskih delavcev in organizacij za 

oblikovanje inovativnega neformalnega izobraževanja, ki bo pomagal mladim s slabimi 

rezultati, da ne izpadejo iz formalnega izobraževalnega sistema, trga dela in družbe na 

splošno. 

Mladinska mednarodna izmenjava »Open arms, open hearts – young Europeans come 

together and show how to share …« 

Projekt je potekal od 25. 6. do 9.7. 2016 Kraj izvedbe: Sylt, Hamburg, Nemčija 

Vseh udeležencev je bilo 60, od tega 6 udeležencev iz Slovenije. 

Cilji mednarodne mladinske izmenjave so bili skupno razpravljanje o temi begunstva na 

evropski ravni in zagotavljanje možnosti za učenje z evropsko razsežnostjo. Izvedli smo 

različne delavnice na temo reševanja begunske problematike in naše ideje delili z županjo 

mesta Hamburg. Spoznavali smo različne kulture in običaje, raziskovali mesto, z ladjo smo 

se vozili po severnem morju skoraj do obale Danske in še in še. V prostem času smo delili in 

poslušali osebne zgodbe, zbirali ideje za nadaljnje prostovoljske projekte, ki jih želimo izvesti 

v svojih krajih. Bili smo del nepozabne dogodivščine, ki bo ostala z nami celo življenje. 



 

Trening »Share the Right Story« 

Projekt je potekal od 8. 8. do 16. 8. 2016 Kraj izvedbe: Olomouc, Češka 

Vseh udeležencev je bilo 26, od tega 3 udeleženci iz Slovenije. 

V čudovitem mističnem ekološkem centru Slunakov se nas je zbralo 26 navdušencev nad 

zgodbami – takšnimi in drugačnimi, povedanimi ob ognju pod tisočerimi zvezdami, 

predstavljenimi na filmskem platnu, prelitimi na papir ali na igralno površino družabne igre, 

vse do bolj modernih, na ekranu predstavljenih zgodb, ki nam jih ponujajo videoigre. Poleg 

navdušenja nad zgodbami, nam je bilo skupno tudi to, da vsi udeleženci treninga 

uporabljamo vsaj eno izmed zgoraj navedenih tehnik pri svojem delu z ljudmi in smo si želeli 

še bolje razumeti ozadje in potenciale, ki nam jih ponuja pripovedovanje zgodb. 

 

 

CPM na pripravljalnem sestanku (junij 2016) in udeležba na treningu »Jovens4dignity« 

Projekt je potekal od 7. 9. do 14. 9. 2016 Kraj izvedbe: Lizbona, Portugalska 

Vseh udeležencev je bilo 32, od tega 1 udeleženec iz Slovenije. 

European playwork association (e.p.a.) in portugalska organizacija Eco-Estilistas sta povabili 

Društvo Center za pomoč mladim k sodelovanju pri pripravi mednarodnega treninga  

Jovens4dignity. Razlog, zakaj sta se organizaciji Eco-Estilistas in European playwork 

association odločili za izbiro teme dostojanstva je socialna in ekonomska stiska otrok in 

mladih, s katero se srečujejo mladinske organizacije po Evropi.  

Treninga so se kasneje udeležili mladinski delavci iz 19 različnih držav, ki so se skupaj  

spraševali o dostojanstvu med mladimi, se igrali z otroki iz soseske Chelas, se naučili 

(osnove, kakopak!) portugalščine, okušali lepote in sproščen tempo glavnega mesta, se 

znašli na koncu sveta (Cabo de Roca), se učili o evropski fundaciji za mlade, bili udeleženi 

na poučnih in igrivih delavnicah in odkrivali nove metode dela.  

 



 

 

Izmenjava med doživljajskima igriščema v Mariboru in Hamburgu 

Projekt je potekal od 10. 9. do 17. 9. 2016 Kraj izvedbe: Maribor, Slovenija 

Vseh udeležencev je bilo 17, od tega 10 udeležencev iz Slovenije. 

V Mariboru smo izvedli mednarodno izmenjavo, katere se je udeležilo 8 otrok iz našega in 5 

otrok iz doživljajskega igrišča v Hamburgu. V tem času smo spoznali in si ogledali Maribor, 

se peljali z gondolo in planinarili po Pohorju ter tam imeli tudi piknik, obiskali akvarij-terarij, 

dan preživeli v Pustolovskem parku, kjer smo plezali po strukturah med drevesi … 

Mednarodna konferenca »Bridges for Trainers« 

Projekt je potekal od 28. 11. do 1. 12. 2016 Kraj izvedbe: Dunaj, Avstrija 

Vseh udeležencev je bilo 128, od tega 5 udeležencev iz Slovenije. 

Konferenco vsaki dve leti organizira skupina Nacionalnih Agencij Erasmus+: Mladi v Akciji in 

SALTO T&C RC v sodelovanju z izkušenimi trenerji in drugimi deležniki, ki so povezani z 

»European Training Strategy in the Youth Field«. Konference se je udeležilo 128 

udeležencev – trenerjev v mednarodnem polju, predstavnikov Nacionalnih agencij, SALTO 

T&C RC in predstavnikov Sveta Evrope, iz 33 držav EU. Osrednja tema dogodka je bila 

obravnava sedme kompetence znotraj omenjene strategije in sicer: politična dimenzija 

trenerskega dela v mednarodnem polju.  



 

PROSTOVOLJSTVO NA CPM 

HVALA vsem 

58 prostovoljcem, 

ki so ustvarjali z nami CPM leto 2016. 

 

Dobili smo tudi NAJ PROSTOVOLJKO LETA 2015 

CPM-jevci smo se udeležili podelitve priznanj za Naj prostovoljca 2015, ki ga je organiziral 

Mladinski svet Slovenije pod pokroviteljstvom predsednika RS. Še posebej smo se želeli 

zahvaliti Tanji in Nives, ki sta bili v letu 2015 še posebej aktivni. Priznanje za Naj prostovoljko 

2015 je na predlog mariborske podružnice društva prejela Tanja Veber. Tanja je že četrta 

naša prostovoljka, poleg Nuše, Taje in Urške, ki je prejela ta laskavi naziv. Iskreno ji 

čestitamo!  

5. 10. 2016 smo se udeležili tudi sprejema pri županu MOM za Naj prostovoljce iz 

Maribora. 

 

EVROPSKA PROSTOVOLJSKA SLUŽBA: Play Works! 

Projekt je potekal od 1. 3. do 31. 10. 2016 Kraj izvedbe: Maribor, Slovenija 

Projekt Play Works! se je odvijal v sklopu programa Društva Center za pomoč mladim - 

Doživljajsko igrišče. Z aktivnostmi projekta Play Works!, 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 dva prostovoljca, dekle iz Srbije in fanta iz Belorusije, ki 

sta sodelovala v posameznih aktivnostih v programu igrišča, se spoznala z metodo playwork-

a ter pripravila svoja lastna projekta ob podpori mentorja in drugih sodelavcev igrišča.  

  



 

V LETU 2016 SMO IMELI PRSTE ZRAVEN ŠE PRI … 

CPM izobraževanje za zaposlene in prostovoljce: Timsko delo in uporaba improvizacijskih 

tehnik v mladinskem delu in Redni letni občni zbor Društva CPM (januar 2016 v Vrtičah) 

Tokratno izobraževanje je potekalo na temo improvizacije, pod taktirko profesionalnega 

improvizatorja Vida Sodnika iz KD IGLU. Izobraževanje je bilo namenjeno medsebojnemu 

spoznavanju, sprostitvi in učenju novih izkustvenih vaj in tehnik, ki jih lahko uporabimo pri 

našem delu z mladimi. Ugotovili smo, da je improvizacija veliko bolj zanimiva in smešna, v 

kolikor se popolnoma sprostimo in si dovolimo delati »napake«, da so »napake« super 

priložnost za učenje, povezovanje, rast in zabavo. 

Veseli dan prostovoljstva (maj 2016 v Ljubljani in Mariboru) 

Promovirali smo aktivnosti našega društva in preko iger in ustvarjanja predstavili našo 

organizacijo in programe, kjer se opravlja prostovoljno delo. 

Svet za mlade MOL 

Predstavnica Društva CPM je bila imenovana za članico Sveta za mlade Mestne občine 

Ljubljana. Naloge Sveta so, da spremlja uresničevanje strategije MOL za mlade in daje 

mnenja k poročilu o izvajanju strategije in k drugim vprašanjem, ki zadevajo mlade v MOL. 

Hkrati opozarja na aktualno problematiko in obravnava pobude mladih v MOL.  

Mala Lesarijada (junij 2016 v Mariboru) 

Skupina 12 dijakov in 2 profesoric iz Srednje lesarske šole Maribor je za otroke, mlade, 

prostovoljce in zaposlene na Doživljajskem igrišču pripravilo Malo Lesarijado. Udeleženci so 

se pomerili v različnih zabavnih in spretnostnih preizkusih oblanja, hitrostnega žaganja in 

zabijanja žebljev in še in še. 

 

Posvet Ključ do vključenosti – Movit (september 2016 v Ljubljani) 

Janez je mladinskim delavcem predstavil Doživljajsko igrišče kot primer dobre prakse 

socialnega vključevanja. 

 



 

Sodelovanje v tednu otroka z ZPM (oktober 2016 v Mariboru) 

Na stojnici, v okviru prireditve ob tednu otroka, ki ga prireja ZPM Maribor, smo pripravili 

promocijski material in igre za udeležene otroke. 

Predavanje o CPM na Pedagoški fakulteti v Ljubljani (november 2016 v Ljubljani) 

Predavanje na temo predstavitev dela v CPM svetovalnici. 

Nove ideje - stare zgradbe (december 2016 v Mariboru) 

1. 12. 2016 se je predstavnik CPM-ja udeležil mednarodnega dogodka v okviru EU projekta 

"New ideas for old buildings", v katerem je partner Mestna občina Maribor. 20 tujim gostom 

smo predstavili umeščenost mariborske podružnice v Pekarno glede na vsebino in prostor.  

CPM smo predstavljali tudi našim gostom: 

 Uporabnikom in mentorjema Produkcijske šole MD Jarše (marec 2016 v Ljubljani)  

 Študentkam v okviru študijskih obiskov 

 Izvajali smo tudi prakso za FSD 

 OŠ Smlednik smo predstavili Doživljajskem igrišču (avgust 2016 v Mariboru)  

… 

… 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? 

 Članek z naslovom Asertivnost v reviji Socialna pedagogika (januar 2016). 

 Na portalu Maribor 24 objavljen prispevek o naši Svetovalnici za mlade (23.3.2016) 

 Objava o CPM in Svetovalnici za mlade na Zdravstvena.info 

 Doživljajsko igrišče na RTV Slovenija 

 Intervju in reportaža o Doživljajskem igrišču na Dobro jutro Slovenija 

 Prispevek o EVS na Društvu CPM (Revija Mladje, str. 26 in 40) 

http://ustanove.zdravstvena.info/drustvo-center-za-pomoc-mladim/
http://4d.rtvslo.si/arhiv/tele-m/174423083
http://4d.rtvslo.si/arhiv/dobro-jutro/174427778
http://www.movit.si/fileadmin/movit/0ZAVOD/Publikacije/Mladje/revija_Mladje_35_splet.pdf

