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ZAKLJUČNO POROČILO 2016 

V skladu z letnim delovnim načrtom 2016 naše delo obsega štiri področja: 

- terensko delo, 
- sodelovanje z osnovnimi šolami in drugimi organizacijami, 
- utemeljitev pristopa in ozaveščanje javnosti, 
- drugo delo.  

1. TERENSKO DELO 

1.1. Izvajanje aktivnosti na rednih terenih 

Preventivno terensko delo, usmerjeno v skupnost smo v letu 2016 izvajale na petih rednih              
lokacijah: Črnuče, Savsko naselje, Kašelj - Vevče, Zupančičeva jama in v Celovški dvori.             
Intenzivno izvajanje aktivnosti na rednih terenih je potekalo med majem in novembrom. 

1.1.1 Savsko naselje 

- Obuditev skupnostnih vrtov na Šerkovi ulici , ki so jih vzpostavili Mladi hišni prijatelji v               
sodelovanju z društvi Prostorož, Vibe in Saprabolt, a s koncem leta 2015 zapustili.             
Opazile smo, da igrišče in zelena okolica na Šerkovi spadata med manj oskrbovane             
javne površine. Zaradi umika društev in “zapuščenosti” Šerkove smo prepoznale          
potencial za povezovanje lokalnih deležnikov in krepitev skupnosti. (od aprila) 

- Urejanje skupnostnih vrtov pri čemer je sodelovalo sedem lokalnih prebivalcev.          
Glede na sezonska opravilo smo organizirali šest t.i. delovnih akcij (prekopavanje           
gred, sajenje vrtnin, pobiranje pridelkov, priprava na zimo, košnja trave), o čemer            
smo informirale preko lesene table, ki je postala komunikacijsko orodje med nami in             
lokalnimi prebivalci. (maj - oktober) Zaznavamo problematiko z neredno košnjo trave           
(vsaka polovica igrišča je v oskrbi drugega upravljalca, komunikacija pa je           
prekinjena). Nekajkrat letno eno polovico pokosi prostovoljec iz Zavoda Bob. 

- Izvedba t.i. delovnih akcij; urejali smo betonske poti in pokosili travnika okrog igrišča             
(julij), tridnevna delovna akcija - prebarvali smo mizo s klopjo, popravili in prebarvali,             
dalj časa polomljeno klop in oskrbeli skupnostne gredice. (avgust) Sodelujoči lokalni           
prebivalci so od tedaj bolj pogosto skupaj preživljali svoj prosti čas na Šerkcu. 

- Pobuda lokalnih prebivalcev po ureditvi peskovnika iz mivke in ponudba odvečne           
mivke drugim igriščem v Savskem naselju, na kar se je odzvalo več ljudi. Načrtovale              
smo razvoz mivke po peskovnikih (v oktobru), vendar nam zaradi slabega vremena            
in nizkih temperatur ni uspelo. Realizacija bo optimalna aktivnost za začetek           
terenskega dela v letu 2017. 

- Izvedba aktivnosti za alternativno preživljanje prostega časa (igranje družabnih iger,          
medgeneracijsko povezovanje). Aktivnosti so se izkazale za dober povezovalni         
element. (vsak torek v septembru) 

- Zaključni dogodek sezone. Z lokalnimi prebivalci smo pripravili vrt na zimo, se            
posladkali z jabolčnim zavitkom in čajem iz zelišč, ki rastejo na gredicah. (november) 
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1.1.2 Črnuče  

- Nadaljevale smo kontinuirano sodelovanje s skupino fantov (starih med 19 in 23 let)             
kateri smo v letu 2015 nudile celostno podporo pri organizaciji dogodka na šolskem             
igrišču (nogometni turnir s spremljevalnimi delavnicami in koncertom).  (januar - april) 

- Animacija novih za organizacijo naslednjega dogodka. (april, maj)  
- Mentorska podpora angažiranemu fantu iz omenjene skupine, pri organizaciji (prijava          

dogodka na policijo, nagovor potencialnih lokalnih donatorjev, promocija,        
vključevanje Črnučanov) in izvedbi (24.9.) čistilne akcije “Očistimo Črnuče” na          
njegovo pobudo. (maj- september) 

- Redno pojavljanje na terenu. (maj-november) 

1.1.3 Celovški dvori 

- Informiranje o prisotnosti Partnerstva za Celovške dvore (v nadaljnje PCD); pisni           
dopis in nagovor v živo. (september) 

- Srečanje s predstavnikom lastnikov stanovanj. (september)  
- Organizacija in izvedba Kostanjevega piknika (PCD), ki se ga je udeležilo približno            

100 ljudi, prevladovali so otroci (peka kostanja, igranje namiznega tenisa in zbiranje            
mnenj lokalnih prebivalcev o soseski). (oktober) 

- Redno pojavljanje na terenih. (avgust - november)  

1.1.4 Kašelj in Vevče 

- Redno pojavljanje na terenu. (maj-junij) V tem času je bilo igrišče OŠ zelo obiskano,              
otroci, mladi in družine ga uporabljajo za športne aktivnosti in druženje.  

- Navezovanje stika s skupimo mladih fantov (ukvarjajo se s mopedi, pogosto se            
družijo v bližini OŠ in pred Mercatorjem v Vevčah. Večinoma poznajo ČMC Zalog, a              
jim je predaleč. Želeli bi si prostor za mlade v Kašlju, npr. dirkalno stezo, park z                
infrastrukturo za druženje in lokal s hrano, odprt tudi ponoči, reflektorje na OŠ igrišču              
ter obnovitev bazena v Vevčah). (julij-avgust) 

- Na povabilo predsednice ČS Polje smo se udeležile na otvoritve Mestne knjižnice v             
Zalogu ob odprtju trgovine Spar. (september) 

- Navezovanje stikov z uporabniki Igrišča. Staršem je igrišče všeč, pogrešajo le           
gugalnice. Ena od zainteresiranih mater je predlagala, da bi pripravila delavnico o            
zdravstvenem varstvu. (september - oktober) 

 
1.1.5 Župančičeva jama 

- Organizacija in izvedba dogodka »Mali koraki, velike spremembe« z udeleženci          
pilotne izvedbe Delavnic grajenja skupnosti (lov za zakladom, ki je vključeval           
aktivnosti različnih načinov skrbi za okolje in bil dobro sprejet med obiskovalci). (april) 

- Druženje v parku z družabnimi in športnimi igrami z namenom opolnomočenja           
udeležencev, da podobne dogodke v prihodnosti organizirajo sami. (vsakih 14 dni:           
maj - oktober) 
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1.2. Delo v vzgojno-izobraževalnih institucijah, mladinskih centrih ter drugih         
institucijah ali organizacijah, ki so pomemben akter v skupnosti 

Delo v vzgojno-izobraževalnih in drugih institucijah v skupnosti smo izvajale pretežno med            
januarjem in junijem, ter v novembru in decembru.  

1.2.1 Savsko naselje 

- Sodelovanje na dogodku Mestne knjižnice Ljubljana, Savsko naselje. (junij) 
- Izvedba delavnic za grajenje skupnosti v prostorih Knjižnice Reči. (maj, april)  
- Sodelovanje na dogodkih Prostoroža - Savski hrib, otvoritev prenovljenih prostorov.          

(junij - september) 

1.2.2 Črnuče 

- Soustvarjanje dogodka ČMC Črnuče Stopi z nami v počitnice. (junij)  
- Izvedba otroškega poligona na dogodku knjižnice Črnuče. Prav tako smo          

obiskovalce informirale o našem delu, ter jih vabile a čistilno akcijo. (september)  
- Sodelovanje z OŠ Maksa Pečarja za potrebe organizacije čistilne akcije. (september) 

1.2.3 Celovški dvori 

- Poizkus vzpostavitve sodelovanja s Četrtno skupnostjo Šiška in Centrom za socialno           
delo Šiška. V okviru PCD pošiljanje pozivov za sodelovanje, vendar sta obe            
organizaciji neodzivni. (junij - september) 

- Obiski Četrtnega mladinskega centra Šiška, spoznavanje njihovega delovanja in         
ciljne populacije. (september, oktober) 

1.2.4 Kašelj in Vevče 

- Izvedba dveh Delavnic za grajenje skupnosti na OŠ Kašelj (tri srečanja), katerih            
namen je grajenje in opolnomočenje skupnosti v lokalnem okolju, povezovanje          
različnih akterjev in prepoznavanje virov moči posameznikov in organizacij, ki želijo           
doprinesti h krepitvi in kvalitetnejšemu življenju v lokalni skupnosti. (april) 

1.2.5 Župančičeva jama 

- Izvedba pilotnih Delavnic (6 srečanj) za grajenje skupnosti na Zavodu Bob, katere            
rezultat je organizacija dogodka »Mali koraki, velike spremembe«. (ferbuar - april) 

1.3 Mapiranje z namenom pregleda aktualnega stanja in potreb 

Mapiranje je potekalo na vseh lokacijah, vendar z različnim namenom. V Savskem naselju             
smo ohranjale pregled nad terenom, pri čemer smo na lokacijah Kašelj in Vevče ter Celovški               
dvori začele s prvim korakom tj. opazovanje na terenu, na lokacijah Črnuč ter Župančičeva              
jame pa smo opravile tudi analizo aktualnega stanja in potreb.  

1.3.1. Savsko naselje 
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- V Savskem naselju smo intenzivno mapirale v letu 2015, zato smo v letu 2016              
mapirale z namenom pregleda nad stanjem in preverjanjem potreb. To je potekalo            
enkrat mesečno. 

1.3.2 Črnuče 

- Izvajanje anketiranja za projekt GRASKO skupaj s ČMC Črnuče; zbiranje mnenj           
lokalnih prebivalcev: mladih, odraslih in starejših. (februar - maj) 

- Raziskovanje lokacij v Spodnjih Črnučah in Sračje doline, ki so nekoliko oddaljene od             
t.i. centra Črnuč, a jih prebivalci navajajo kot lokacije, kjer preživljajo prosti čas. To so               
dobro obiskane, predvsem zelene površine, ki jih uporabljajo družine z mlajšimi           
otroci, starejši prebivalci in tudi mladi za rekreacijo, sprehod oziroma oddih v naravi.             
(julij-september) 

1.3.3 Kašelj in Vevče 
- Na izraženo pobudo ravnatelja OŠ Kašelj po novih pristopih reševanja problematike           

vandalizma, ki se pojavlja na njihovem šolskem igrišču, smo izvedle raziskavo stanja            
in potreb (več v Priloga 1). Pokazala je, da je med vodstvom šole, lokalnimi prebivalci               
ter mladimi velik razkorak, komunikacija ni vzpostavljena, ukrepi šole za          
preprečevanje vandalizma pa niso uspešni (npr. ojačanje ograje okoli igrišča). Z           
vodstvom šole ter Uradom za mladino MOL smo se strinjali, da je naše delo lahko pot                
k reševanju kompleksne situacije. Od tedaj smo bile na terenu redno prisotne. 

- Pri nadaljnjem raziskovanju smo ugotovile, da se mladi lahko udejstvujejo v PGD            
Kašelj, Župniji Polje in Hokejskem klubu Playboy. Zadnji dve sta lokacijsko precej            
oddaljeni, aktivnosti župnije so zaznamovane z izročili rimskokatoliške veroizpovedi,         
hokejski klub pa je namenjen le tekmovalnim športnikom.  

- Preverile smo informacijo, da sta igrišči v Polju bolj aktualni za druženje. Bolj             
obiskano je igrišče Športnega društva Polje, ki pa je v slabšem stanju kot igrišče OŠ               
Polje. Dve dekleti sta izrazili željo po glasbenih ali filmskih dogodkih v Kašlju.             
(avgust) 

1.3.4 Župančičeva jama 
- Analiza stanja in preverjanje povezanosti lokalne skupnosti in zadovoljstva         

deležnikov. Spoznanje, da Severni mestni park Navje postaja vedno bolj priljubljena           
lokacija za preživljanje prostega časa, tako otrok in družin, kot tudi mladih (predvsem             
ob petkih zvečer v toplejših mesecih) in starostnikov. (marec - julij) 

1.3.5 Celovški dvori 
- Opazovanje na terenu in analiza stanja soseske. (julij - avgust)  
- Intervju s predstavnikom lastnikov stanovanj. (oktober) 
- Zbiranje mnenj stanovalcev o soseski na otvoritvenem dogodku. (november) 
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2. SODELOVANJE S ŠOLAMI IN DRUGIMI ORGANIZACIJAMI 

2.1 Savsko naselje 
- Delavnice o odnosu do lokalnega okolja na OŠ Savsko naselje. Prvi sklop delavnic je              

potekal (šolsko leto 2015/2016 junij) z učenci prvih in osmih razredov (tri srečanja) v              
okviru Dneva oprtih vrat. Na podlagi njihovih predlogov smo skupaj prebarvali črte na             
igrišču za nogomet in posejali travo. Pobarvali smo kamne in naredili ogrado okrog             
na novo posejane trave. Drugi sklop delavnic (šolsko leto 2016/2017) je bil vsebinsko             
nadaljevanje; zaželeli so si novo mrežo na golih. Sledile so delavnice s 6., 7., razredi               
(september - januar 2017), v katerih smo iz starih bombažnih majic najprej spletli vrvi,              
nato pa mrežo.  

- S Društvom ProstoRož in upravljalci Knjižnice Reči oz. Doma skupnosti smo           
intenzivneje sodelovale poleti (maj - avgust). Dogovorjeni smo o medsebojnem          
informiranju in udeleževanju na dogodkih.  

- Uspešno sodelovaje s ČS Bežigrad se je udejanjalo v sodelovanju na Dnevu četrtne             
skupnosti Bežigrad (september), donaciji barve za les, ki smo jo uporabili za            
osvežitev in zaščito mize in klopi in pogosti udeležbi predstavnikov ČS na naših             
dogodkih v Savskem naselju in v Severnem mestnem parku.  

2.2 Črnuče  
- Projekt GRASKO, skupaj s ČMC Črnuče. (januar - april)  
- Intervjuji s predstavniki lokalnih organizacij (Zveza športnih društev Črnuče, KUD          

Svoboda, Društvo upokojencev, Prostovoljno gasilsko društvo Črnuče, Taborniki –         
Rod močvirski tulipani, DEOS Črnuče, Župnija Ljubljana Črnuče, Vrtec Črnuče,          
Policija, OŠ Maksa Pečarja, Četrtna skupnost Črnuče) za raziskavo o kakovosti           
življenja v Črnučah. 

- Sestanek s predsednikom ČS Črnuče (utrditev sodelovanja in predstavitev načrta          
skupnih aktivnosti s ČMČ Črnuče v  letu 2017). (oktober) 

2.3 Celovški dvori  
- Začetek sodelovanja PCD, skupaj z organizacijami JZMZ, Društvo brez Limita,          

MISSS in Javni zavod Mala ulica (definiranje namena, terenskih aktivnosti, vlog).           
(julij) 

- Kontaktiralo nas je društvo za cirkuško pedagogiko Cirkokrog in se v želji po             
sodelovanju v aktivnosti Celovških dvorov prijavilo na razpis Urad za preprečevanje           
zasvojenosti. (november) 

2.4 Kašelj Vevče 
- V dogovoru z Ravnateljem OŠ Kašelj smo se predstavile na svetu staršev, šola nam              

je ponudila prostore  za izvajanje delavnic grajenja skupnosti. 
- Sodelovanje pri oblikovanju načrta vzpostavitve skupnostnega centra v Kašlju,         

skupaj z Javnim stanovanjskim skladom Mestne občine Ljubljana, Javnim zavodom          
Mladi zmaji, Kralji ulice, Javnim zavodom Mala ulica, Zavodom za oskrbo na domu,             
Javni zavodom Cene Štupar (Priprava aktivnosti za projekt revitalizacije območja ob           
Cesti Španskih borcev, razpis URBACT). (marec) 

2.5 Druge lokacije 
- Predstavitev našega dela na Aktivu ravnateljev Ljubljanskih osnovnih šol. (maj) 

7 



3. UTEMELJEVANJE PRISTOPA IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI 
3.1 Utemeljevanje pristopa 

- Na podlagi študija literature smo strokovno utemeljile pristop preventivega         
terenskega dela, usmerjenega v skupnost (več:      
https://gallery.mailchimp.com/67ba677bed11ef9af6833f88f/files/Utemeljen_pristop_p
reventivnega_terenskega_dela_usmerjenega_v_skupnost_lovekINJE.pdf). (januar)  

3.2 Ozaveščanje splošne in strokovne javnosti o pristopu dela in uspešnih praksah, 
- Objava utemeljitve na na spletni strani Zavoda Bob, v Na Bobu se govori... ter na               

spletnem portalu mlad.si. (januar - februar) 
- Predstavitev našega dela (2x) na Info točki Zelene prestolnice Ljubljana. (maj) 
- Obvešanje na spletni strani kampanje Človek (MOL) in spletni strani ČlovekINJ           

(Zavod Bob). 
- Obveščanje o aktivnostih preko animacije na terenu, letakov in plakatov, table,           

socialnega omrežja FB, našega adreme in preko kanalov drugih organizacij (baza           
staršev osnovnih šol; lokalnih glasil - Naš Bežigrad, Savčan; baza Četrtne skupnosti            
Bežigrad, Četrtnega mladinskega centra Črnuče itd.). (celo leto) 

3.3 Izbiranje in analiza podatkov 
- Projekt GRASKO - raziskava o kakovosti življenja v Črnučah. (januar - avgust)  
- Analiza potreb v Kašlju in Vevčah. 

GRASKO: kakovost življenja v Črnučah 
V Črnučah smo v namen raziskave o kakovosti življenja v Črnučah, ki jo izvajamo skupaj z Četrtnim 
mladinskim centrom Črnuče obiskale in intervjujale več aktivnih organizacij v Črnučah; Zveza 
športnih društev Črnuče, KUD Svoboda, Društvo upokojencev, Prostovoljno gasilsko društvo 
Črnuče, Taborniki – Rod močvirski tulipani, DEOS Črnuče, Župnija Ljubljana Črnuče, Vrtec Črnuče, 
Policija, OŠ Maksa Pečarja, Četrtna skupnost Črnuče. Poleg predstavnikov organizacij smo na 
terenu intervjuvali 9 mladih povprečno starih 17 let, v imenu organizacije tabornikov pa še 6 mladih, 
s povprečno starostjo 23 let. Anketirali smo tudi 7 lokalcev s povprečno starostjo 54 let. Omenjeno 
vzorčno populacijo smo anketirali, da raziščemo kako ljudje, ki v Črnučah živijo, delajo ali 
preživljajo prosti čas vidijo možnosti razvoja in potencialnih izboljšav za lepše sobivanje vseh 
prebivalcev Črnuč.  
Ugotovili smo, da v Črnučah prosti čas preživlja večina anketiranih, izjema so predstavniki 
organizacij, ki so v Črnučah zgolj zaposleni. Vsi ugotavljajo, da so v Črnučah pogoji za rekreacijo 
pri čemer izpostavljajo sprehajalne poti v naravi (gozd, Rašica, proti domu starejših občanov, 
Sračja dolina, za Savo). Na ta način prosti čas v Črnučah preživljajo predvsem odrasli, na sprehod 
gredo sami, s psom, včasih tudi v družbi. Nekatere skupine tam tudi tečejo, kolesarijo. Mladi prosti 
čas v Črnučah preživljajo na spodnjem ali zgornjem šolskem igrišču, na igriščih v spodnjih 
Črnučah, med bloki za šolo ali v baru Havani. Te lokacije izbirajo predvsem zaradi družbe, bližine 
do doma in možnosti za rekreacijo. Na športnih igriščih se rekreirajo, igrajo nogomet, na splošno pa 
se na tej lokacij družijo, poslušajo glasbo, pogovarjajo ali sprehajajo. Drugi posamezniki ali skupine 
pa tam tudi tečejo, sprehajajo pse, se vozijo s kolesi in motorji. Skupno ugotavljajo, da je površin za 
preživljanje prostega časa dovolj, okolica pretežno urejena, a je omenjena ponudba infrastrukture, 
kot tudi aktivnosti. Nekateri mladi pravijo, da ni kaj za početi, ni dovolj možnosti za kvalitetno 
preživljanje prostega časa, odrasli pa dodajajo, da je premalo igrišč in igral prilagojenih za 
najmlajše. Dobro je poskrbljeno za starejše, po mnenju odraslih je dovolj tudi organizacij. Pri 
naštevanju aktualnih težav so si odgovori zelo raznoliki. Večkrat so omenjena zasedena parkirišča, 
posebej pred zdravstvenim domom in Mercatorjem, prepolni avtobusi, da se otroci in mladi 'nimajo 
kam za dat' imajo premalo aktivnosti, površin za druženje in so zunaj ČMC-ja označeni kot moteči. 
Ni prostora za tiste, ki 'ponočujejo' - odraslo lokalko moti nočni hrup ljudi, 'ko pridejo pijani iz mesta 
in se zadržujejo pred zdravstvenim domom’. Stanovalci se pritožujejo tudi nad hrupom oz. ropotom 
skejtanja na Suhadoločanu. Več sogovornikov omeni, da se govori o skrivališčih, drogah, krajah, 
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manjših kriminalnih dejanjih, ki pa jih sami niti ne opazijo. Eden od predstavnikov organizacij pove, 
da so bili Črnuče včasih leglo drog, da ta identiteta delno ostaja. Dva govorita o 'čefurjih, ki se 
družijo in kadijo ter se pogosto zbirajo na klopcah pod mostom', ena o skupini 'vandalistov, ki so 
mladi moški, ki težijo mimoidočim', eden pa o ljudeh, ki uničujejo stvari, ki niso njihove, eden o 
koših za smeti, ki jih zažigajo in vandalizmu pred zdravstvenim domom. Glede vzrokov za nastale 
težave je več sogovornikov mnenja, da v Črnučah primanjkuje prostorov in društev namenjenih 
mladim, prav tako se mladih ne vključuje v lokalno dogajanje in odločanje ali razne projekte od 
začetka; 'v Črnučah se društva in mlade vključi samo, ko je potrebno delati, postavljati prizorišče'. 
Na splošno je ljudem tukaj dolgčas, infrastruktura ni primerna, primankuje aktivnosti, večjih trgovin, 
lokalov, bicikelj postaj. Eden od predstavnikov organizacij vidi vzroke za nastale težave v 
heterogeni strukturi prebivalstva, Črnuče so mešanica ruralnega in urbanega (kmetije, delavski 
bloki, spalno naselje), od tod pa zrastejo tudi različna neenotna pričakovanja prebivalcev. Trije 
mladi so mnenja, da ljudje niso angažirani, da bi kaj naredili, tudi če je denar. Predvsem mladi vidijo 
možne rešitve v tem, da bi ljudje sami naredili stvari, posamezniki bili vključeni že v njihovo 
načrtovanje, posledično pa bi zanje bolj skrbeli, ne pa uničevali. Konkretno bi lahko vzpostavili 
skate park, steno za grafitiranje, piknik prostor,.. Večina anketiranih kot možne akterje sprememb 
prepoznava Mestno občino, Četrtno skupnost in šolo, polovica jih našteva še druge lokalne 
organizacije in društva (planinsko društvo, gasilci, človekINJE, …) ter lokalne prebivalce. Med 
naštetimi lokalnimi organizacijami znotraj katerih lahko preživljajo prosti čas med mladimi 
prevladuje odgovor Četrtno mladinski center, odrasli pa naštejejo še društvo upokojencev, pevski 
zbor, KD Črnuče, vrtec, cerkev, Moj fit, planinsko in alpinistično društvo, judo, karate, nogometno 
društvo. Mlade bi v te organizacije privabile ‘neotročje stvari’ npr. orgnizacija dogodka, večeri 
bendov, kino, projekti kot npr. prostovoljstvo v domu za ostarele. 

 
3.4 Študij literature 

- Samoizobraževalni študijski krožki o terenskem delu. Koncept preventivnega        
terenskega dela smo primerjale z ulično pedagogiko, ter poglabljale poznavanje          
načinov preventivnega terenskega dela s specifično ciljno skupino tj. otrok in           
mladostnikov z deviantnim oz. antisocialnim vedenjem (selektivna preventivna        
strategija). Osredotočile smo se na krepitev varovalnih dejavnikov v lokalnem okolju           
ciljne skupine. (november - december) 

4. DRUGO DELO 
4.1 Pisarniško in administrativno delo 

- Pisanje delnih in končnih poročil. 
- Redno sestankovanje z namenom poročanja o opravljenjem delu in načrtovanja. 

4.2 Usposabljanje in izobraževanje izvajalk 
- Obisk primera dobre prakse prenovi soseske Planina v Kranju- celodnevni dogodek           

Urbana prenova: Dobre prakse v Sloveniji in v Evropi, kjer so predstavili kako so              
preko delavnic v prenovo vključevali lokalne prebivalce. (oktober) 

- Udeležba na medsektorskem posvetu “Ključ do vključenosti” na FDV-ju. (november)  
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5. DOSEŽENI CILJI 

Z zgoraj opisanimi aktivnostmi v letu 2016 smo delno že dosegle naslednje od zastavljenih              
triletnih ciljev:  

- Sooblikovan skupnostni prostor. Vzpostavljanje ali prenavljanje prostora v skupnosti         
poteka glede na izražene potrebe deležnikov. Ti sodelujejo v vseh fazah procesa, od             
načrtovanja, do izvajanja in evalvacije. Vzpostavljen prostor je naravnan k interakciji           
deležnikov in aktivnemu preživljanju prostega časa.  
Lokacija, kjer je cilj dosežen: Savsko naselje (dvorišče ob Šerkovi) 

- Na javnih površinah se izvajajo aktivnosti, ki spodbujajo kvalitetno preživljanje          
prostega časa, druženje in povezovanje deležnikov skupnosti.  
Lokacija, kjer je cilj dosežen: Savsko naselje, Župančičeva jama, Črnuče 

- Deležniki skupnosti (pre)poznajo pomen skupnostnih in javnih površin in skrbijo          
zanje. Na infrastrukturi ni škode, povzročene z vandalizmom.  
Lokacija, kjer je cilj dosežen: ni škode v Savskem naselju, Črnučah, Župančičevi            
jami, Kašlju in Vevčah; deloma skrbijo za skupnostne površine v Savskem naselju 

- Med skupnostjo in mestno občino ter drugimi odločevalci je vzpostavljen stalen           
dialog. Lokacija, kjer je cilj dosežen: Savsko naselje; delno v Kašelju in Vevčah             
(med mestno občino in odločevalci) 

- Vzgojno-izobraževalni procesi vključujejo skupnostne tematike. Na osnovni šoli v         
lokalni skupnosti se v predmete in v obvezne izvenšolske vsebine vključi tematike,            
povezane s skupnostjo.  
Lokacija, kjer je cilj dosežen: Savsko naselje 

 
Ostali Triletni cilji, ki ji zasledujemo še naprej: 

- Infrastruktura v skupnosti je oskrbovana in ohranjena, na površinah ni smeti, na            
infrastrukturi ni škode, povzročene z vandalizmom. 

- Mladi se znotraj skupnosti aktivno in kreativno udejanjajo.  
- Deležniki skupnosti so v interakciji, vzpostavljen je konstruktiven dialog. Povezano          

odgovarjajo na potrebe in rešujejo aktualno lokalno problematiko. Deležniki pridobijo          
kompetence za raziskovanje potreb, vzrokov in za reševanje problematike. Znajo          
poiskati vire moči v skupnosti in pomembne akterje. Skupaj načrtujejo dejavnosti in            
jih sodelovalno izvajajo. Proces na koncu ovrednotijo in na podlagi izkušnje vpeljejo            
spremembe v nadaljnje aktivnosti. 

- Mladi sooblikujejo skupnostne sisteme in so enakovreden deležnik, ki je v skupnosti            
upoštevan in sprejet. Mladi ob podpori vzgojno-izobraževalnih vsebin (delavnice,         
terensko delo, skupnostne aktivnosti) razvijajo kompetence za aktivno vključevanje v          
procese skupnosti. Kot kompetentni deležniki se vključujejo v vse faze procesa –            
raziskovanje, načrtovanje, izvajanje in ovrednotenje. 

- Javne površine imajo ustrezno infrastrukturo za kvalitetno preživljanje prostega         
časa, druženje in povezovanje deležnikov skupnosti. 

- Deležniki skupnosti predstavljajo uspešne in delujoče skupnostne sisteme širši         
javnosti. 
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