
LETNO 

POROČILO 

DRUŠTVA CPM 

ZA LETO 2019 



 

SVETOVALNICA 

 

Število svetovanj v letu 2019: 962 

Ljubljana: 866 Maribor: 96 

Število vključenih v svetovanje 

Dekleta Fantje Skupaj 

77 36 113 

Povprečna starost vključenih 

22.76 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 

337 107 444 

Povprečna starost udeležencev 

16 let 
 

Povprečna ocena TSV s strani udeležencev: 4.60 
 

 

 

Vpliv TSV 
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UDELEŽENCEM OSTAJA V SPOMINU … 

 

Na TSV-ju sem se naučila veliko stvari, ki jih nisem vedela in bom sedaj bolj pozorna na 
okolico.  

Sedaj bolj zrelo in pozitivno razmišljam o vsem. Naučila sem se sodelovanja, razumevanja, 
pogovora.  

TSV ti spremeni mišljenje, saj mi je omogočal, da sem o problemih razmišljal na drugačen 
način.  

Pomagal mi je. Bolj sem odprta. Več zaupam. 

TSV je na nas vplival pozitivno, saj smo se kot razred bolj povezali. Sama sem se bolj 
sprostila in se bolj povezala s sošolci.   

 

 



 

DELAVNICE 

Število izvedenih delavnic: 179 
Število udeležencev 

Dekleta Fantje Skupaj 

1687 722 2409 
od tega je program Delavnice prvič obiskalo 2268 udeležencev. 

Izvajali smo delavnice na naslednje teme: 

Socialne veščine; Učenje učenja; Komunikacija in strategije reševanja konfliktov; Spolnost; 
Nenasilna komunikacija; Samopodoba; Mladost brez zasvojenosti; Odnosi in kako se 

postaviti zase; Mladi in alkohol; Spoznavanje; Povezovanje; Zdrav življenjski slog. 

Povprečna ocena delavnic s strani udeležencev: 4,69 
 

 

UDELEŽENCEM OSTAJA V SPOMINU … 
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TRENING ZA KREPITEV SAMOZAVESTI 

(Trening asertivnosti) 

Število izvedenih TKS: 3 

Število udeležencev 

Dekleta Fantje Skupaj 

16 9 25 

 

Povprečna ocena TKS s strani udeležencev: 4.64 
 

 

 

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

Povprečna ocena vodenja s strani udeležencev: 4,88 

 

Kaj udeleženci pravijo o TA?  

Sedaj vem, da ni slabo, če rečeš ne, da si sam odgovoren za svojo srečo in uresničitev ciljev 
in da je veliko ljudi na istem kot sem sama.   

Pogled vase, kako reči ne brez obžalovanja. Kako biti v odnosu, koliko dati v odnos. Kako 
reči ne brez občutka krivde. Kako boljše skrbeti zase.  

Naučila sem se, kako postaviti cilje za prihodnost, in kje so tiste točke, kjer moram še narediti 
spremembe.   

Sedaj vem, da je večkrat potrebno poslušati svoje potrebe in da prilagajanje drugim ne vodi 
nujno k boljšim odnosom z njimi. 

 Naučil sem se reči ne in postaviti meje v odnosih. 

Sedaj vem, da se lahko vklopim v skupino novih ljudi, da sem sprejet kakršen sem in se mi ni 
treba pretvarjati ali se dokazovati. Da sem ok, kakršen sem. 
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SKUPNOSTNO SOCIALNO DELO - DOŽIVLJAJSKO IGRIŠČE 

Število odprtih dni: 173 

 

Število obiskov v 2019 

Dekleta Fantje Skupaj 

1828 2518 4346 

 

Povprečno število otrok na odprt dan: 25 
 
 

Število obiskov po mesecih 
 

 

Poleg rednega programa smo: 

 

 gostili župana Mestne občine Maribor; 
 pripravili turnir Nerf iger; 
 v okviru Tedna otroka bili prisotni na Trgu svobode v Mariboru; 
 gostili gasilce PGD Radvanje; 
 praznovali 9. rojstni dan igrišča; 
 preživeli noč na igrišču; 
 gostili otroke in zaposlene z Doživljajskega igrišča FRATZ-GRAZ; 
 soorganizirali 5. otroško izmenjavo med igrišči Baui in Doživljajskim igriščem. 
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PROSTOVOLJSTVO NA CPM 

HVALA vsem 

47 prostovoljcem, 

s katerimi smo soustvarjali leto 2019. 

 

 

 

 

EVROPSKA PROSTOVOLJSKA SLUŽBA: Come to Play! 

Projekt je potekal do oktobra 2019 Kraj izvedbe: Maribor, Slovenija 

Projekt »Come to Play« se je odvijal v sklopu programa Društva Center za pomoč mladim - 
Doživljajsko igrišče. Z aktivnostmi projekta »Come to Play«, 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 prostovoljko iz Nemčije in prostovoljca iz Španije. Oba sta 
sodelovala v posameznih aktivnostih v programu igrišča, se spoznavali z metodo playwork-a 
ter pripravila svoja lastna projekta ob podpori mentorja in drugih sodelavcev igrišča. 

  



 

V LETU 2019 SMO IMELI PRSTE ZRAVEN ŠE PRI … 

CPM izobraževanje za zaposlene in prostovoljce: Primeri dobrih raks dela z mladimi 

(predavanje dr. Viljema Ščuke) ter Redni letni občni zbor Društva CPM (januar 2019 v 

Ljubljani) 

Izvedli smo vsakoletno interno izobraževanje za prostovoljce in zaposlene našega društva. 
Letos smo si zaželeli več znanja o mladostnikih, kako delujejo, kaj je pomembno pri delu z 
njimi, kako vstopajo v odnose … Na to temo nam je zanimivo predavanje pripravil dr. Viljem 
Ščuka. Predavanje je bilo zanimivo, saj je gospod Viljem postregel z veliko zanimivimi 
informacijami o svojem delu in začetkih mladinskega dela v Sloveniji. 

 

Veseli dan prostovoljstva (maj 2019 v Ljubljani in Mariboru) 

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

 

Sodelovanje pri projektu Naj prostovoljec 2019 in udeležba na zaključni prireditvi (junij 

2019 na Brdu pri Kranju) 

Ker smo zelo ponosni na naše prostovoljce, vsako leto enega izmed njih, za katerega 
menimo, da se je v preteklem letu še posebej izkazal, predlagamo za nagrado Naj 
prostovoljec, ki jo podeli Mladinski svet Slovenije. V ta namen se tudi udeležimo zaključne 
prireditve. 

 

Sodelovanje na Festivalu znanosti (oktober 2019 v Mariboru) 

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. 

 

Sodelovanje na Sejmu prostovoljstva na Filozofski fakulteti (oktober 2019 v Mariboru) 

S stojnico smo bili prisotni na Filozofski fakulteti v Mariboru, kjer smo študentom predstavili 
možnosti opravljanja prostovoljnega dela v programih mariborske podružnice društva. 

Izobraževanje strokovnih delavcev na Pedagoški fakulteti (november, december 2019 v 

Ljubljani) 

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

 

 

 



 

CPM smo predstavljali študentom različnih družboslovnih smeri in se udeleževali 

različnih seminarjev, kongresov, delavnic, forumov, okroglih miz… povezanih s tematiko 

našega dela. 

 

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

 Intervju na temo nasilja staršev oz. odraslih nad otroki na Net Tv (24. april 2019). 

 Prispevek o stanju slovenskih otroških igrišč na Pop TV (5. oktober 2019). 

 Redno o naših programih objavljamo na portalu mlad.si. 

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

 


