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Namesto uvoda 
 
 
 

Če smo v pretekli izdaji publikacije Kdo je kdo? zapisali, da je biti mlad cel podvig, je do 

danes na tem področju tako tudi ostalo.  Biti mlad je še vedno, pa naj kdo reče kar koli že, 

precejšen podvig.  

Žal starejši mislijo, da so težave, ki zadevajo predvsem mlade, manj resne, včasih celo 

manj pomembne. Huda zmota! Težave mladih, problemi, s katerimi se srečujejo in so jih 

zakuhali v večini starejši, so še kako pomembni in vsaka dolgoročno misleča družba in 

njene institucije bi se jih morale lotiti z največjo resnostjo in odgovornostjo.  

Bilo bi seveda precej neodgovorno trditi, da se v državi in v mestu na tem področju nič ne 

dogaja. Se, ampak še vedno ne  dovolj. To, kar mladi tako v Ljubljani kot drugod v 

Republiki Sloveniji potrebujejo, so sistemske in strukturne spremembe in izboljšanja.  

 

Publikacija Kdo je kdo? je pomoč, ki lahko olajša delo mladim in mladinskim 

organizacijam. Postala je nepogrešljivi pripomoček za delo mladinskih organizacij v 

Ljubljani in tudi za tiste izven nje. Publikacija je potrebna in nujna za mreženja in 

spoznavanje organizacij med sabo v lokalnem okolju in širše. Potrebna pa je tudi za vedno 

več tujih organizacij, ki iščejo svoje partnerske organizacije v Ljubljani. Letošnja novost 

bo ta, da bo publikacija prevedena tudi v angleščino in za začetek poslana mestom, s 

katerimi Mestna občina Ljubljana sodeluje.  

Na naš vprašalnik se je odzvala velika večina organizacij, ki jih mesto Ljubljana preko 

javnega razpisa sofinancira, in vse informacijske točke mreže L'mit. Na tem mestu naj se 

zahvalimo vsem, ki ste prijazno odgovorili na vprašalnik in resno vzeli naše klice, ki so 

opozarjali, da izpolnjen vprašalnik še ni prispel na naš naslov.  

Na Uradu za mladino MOL vam skozi zadnja štiri leta dokazujemo, da nismo birokratska 

trdnjava in da so mladinske organizacije v mestu dragocen partner, ki omogoča nam in vam 

boljše in bolj prijazno bivanje.  

Naj vam sporočimo še nekaj: v bližnji prihodnosti bo do vas prišla tudi publikacija Kdo je 

kdo v Mestni občini Ljubljana za mlade. Ni samo Urad za mladino MOL tisti, ki se ukvarja z 

mladimi, so tudi druge službe, ki so z mladimi posredno ali neposredno povezane.  

      

 Vodja Urada 

mag. Mateja Demšič 

1. Naziv organizacije:  Skupnostni programi za mlade (SPM)  
                               Centra za socialno delo Ljubljana Moste Polje  
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 Naslov: Ob Ljubljanici 36 a, Ljubljana 

 Telefon:  01/520 64 40, 041 705 800 

 Fax: 01/520 64 45 

 E-pošta:  simunisek@volja.net 

  Spletna stran: /  

 Odgovorna oseba: Vitomir Simunišek,  koordinator SPM 

 
2. Kratka zgodovina organizacije: 

Leto ustanovitve: 1991, vladna organizacija. 
 

3. Poslanstvo organizacije: 
Psihosocialna pomoč otrokom, mladostnikom in njihovim družinam, ki zaradi nastale življenjske situacije, 
vedenjskih, čustvenih in učnih težav ter stisk potrebujejo in iščejo podporo in pomoč. 
 

4. Osnovni cilji dela z mladimi: 
Zmanjševanje socialne izključenosti in njenih škodljivih posledic, učenje in utrjevanje socialnih veščin in 
socialnih spretnosti, zmanjševanje škode zaradi slabših izobraževalnih zmožnosti, izboljšanje socialnega 
funkcioniranja, zmanjševanje in preprečevanje specifičnih kritičnih vedenj, izboljšanje doživljanja sebe in 
drugih, izboljšanje kvalitete življenja v skupnosti. 
 

5. Ciljna skupina mladih, ki so jim programi namenjeni 
Program je namenjen skrbi in varstvu otrok in mladostnikov, starih od 7-21 let, ki živijo v družinah, ki se 
nahajajo v socialnih in materialnih stiskah in težavah, imajo težave v odraščanju, imajo izrečene ukrepe 
na podlagi zakonskih pooblastil, imajo težave v izobraževalnem procesu, s katerimi se sistem 
neuspešno spoprijema. Program pokriva krajevne pristojnosti centra za socialno delo Ljubljana Moste-
Polje. 
 

6. Tekoči mladinski projekti: 
V okviru Skupnostnih programov za mlade delujejo naslednji programi: 
- Program SVETOVALNICA ( Program zakonskega, partnerskega ter družinskega svetovanja in 

mediacije), 
- Program KORAK ( Program za uporabnike nelegalnih drog in njihove svojce), 
- Program CONA Fužine ( Center Otrok, Najstnikov in Aktivistov Fužine), 
- Program UVP ( Program Učno – Vzgojne Pomoči), 
- Program INFO točka Fužine. 

 
 

7. Osnovne metode dela z mladimi: 
Svetovalno in terapevtsko delo z družino. Delo s posameznikom (individualno načrtovanje skrbi in podpore, 
razgovori, učenje in razvijanje določenih veščin, spretnosti in sposobnosti, pomoč pri učenju s poudarkom na 
motiviranju, učenju delovnih navad in izboljšanju koncentracije, neformalno druženje v prostorih programa kot 
alternativa druženju na ulici, informiranje, vodenje in usmerjanje); delo v skupini oz. s skupino (metode socialnega 
učenja, razbremenitvene in suportivne metode: pogovori, druženje, ustvarjalne, socialne in tematske delavnice, 
športne in kulturne zunanje aktivnosti, tabori, letovanja); intervizije. Informiranje mladih. Ulično delo. 
 

8. Sodelovanje z drugimi akterji na področju mladinskega dela: 
 Sodelovanje z osnovnimi in s srednjimi šolami, mladinskimi domovi, vzgojnimi zavodi, stanovanjskimi 

skupinami ter z akterji socialnega varstva na lokalnem in regionalnem nivoju   
        (Preventivni programi za mlade v okviru ljubljanskih in kranjskega CSD, ZPM Moste, RK Ljubljana,  
        Društvo Paradoks – otroška skupina, Društvo Nove dimenzije, Društvo interes, Četrtna skupnost      Moste, 

Center za pomoč mladim, UNICEF… 
  
9. Moto dela z mladimi: 

Z nami nisi nikoli sam! 
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1. Naziv organizacije:  Kulturno umetniško društvo  Pozitiv, Ljubljana    
 
       Naslov:  Ljubljana, Poljanska 26 

Telefon: 01/474-86-20 
Faks: /  

E-pošta:  pozitivgroupvhotmail.com 
Spletna stran: www.dic-lj.com  in www.dic-lj.com/pozitiv in     

Odgovorna oseba:  Drago Pintarič, predsednik društva  
 
2. Kratka zgodovina organizacije:  

Skupina Pozitiv je nastala leta 1996 v okviru Dijaškega doma Ivana Cankarja iz Ljubljane. Ukvarja se s
sodobnimi scenskimi umetnostmi ter mladinsko kulturo. 
 

3. Poslanstvo organizacije:  
Animacija mladih  za delo na področju kulturnih dejavnosti ter promocija mladinske kulture. 

 
4. Osnovni cilji dela z mladimi:  

Razvoj osebnostnih, intelektualnih, komunikativnih ter kreativnih potencialov pri mladostnikih.  
 
5. Ciljna skupina mladih, ki so jim programi namenjeni:  

Mladostniki med 15 in 25 letom starosti. 
 
6. Tekoči mladinski projekti:  

Pozitiv proti pozitHIVu, Kreatorij DIC, različne delavnice s področja kulture (video, internet, plesna in
gledališka delavnica) , ipd.  

 
7. Osnovne metode dela z mladimi:  

aktivno vključevanje v delo na področju kulture, umetnosti in sodobnih medijev, /delavnice, javne prireditve,
predstavitve produkcij, izdajanje spletnega časopisa, okrogle mize, diskusije…/  

 
8. Sodelovanje z drugimi akterji na področju mladinskega dela:  
       Društvo sodeluje z različnimi društvi, povezanimi z dejavnostmi s področja kulture. 
 
9. Moto dela z mladimi:  

KDOR NI Z NAMI, JE ZA NAMI 
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1. Naziv organizacije: Dijaški dom Ivana Cankarja (DIC)  
 
       Naslov:  Ljubljana, Poljanska 26 

Telefon: 01/474-86-00 
Faks: / 

E-pošta: dd.lj-ic@arnes.si 
Spletna stran: www.dic-lj.com  in www.dic-lj.com/pozitiv in www.dic-lj.com/nomansland   

Odgovorna oseba: Manja Petelin, ravnateljica  
 
2. Kratka zgodovina organizacije:  

Ustanova obstaja od leta 1882. Do leta 1945 je delovala pod imenom Marijanišče,  od leta 1945 pa kot
Dijaški dom Ivana Cankarja. Osnovna dejavnost in namen se nista spremenili: nuditi bivanje in vzgajati
dijake, ki obiskujejo šole v Ljubljani in prihajajo iz celotnega slovenskega prostora.   

 
3. Poslanstvo organizacije:  

DIC je vzgojno-izobraževalni zavod, ki   ponuja pogoje in možnosti za uspešno šolanje in osebnostni razvoj
srednješolski populaciji. Veliki poudarek v delu ustanove leži na kreativnem in kvalitetnem preživljanje
prostega časa.   

 
4. Osnovni cilji dela z mladimi:  

Razvoj osebnostnih, intelektualnih, komunikativnih ter kreativnih potencialov pri mladostnikih.  
 
5. Ciljna skupina mladih, ki so jim programi namenjeni:  

Mladostniki med 15 in 25 letom starosti. 
 
6. Tekoči mladinski projekti:  

Pozitiv proti pozitHIVu,  Kreatorij DIC, Dijaški dom kot odprti prostor kreativnega preživljanja prostega časa,
osebne rasti in vseživljenskega učenja 

7. Osnovne metode dela z mladimi:  
aktivno vključevanje v delo na področju kulture, umetnosti in sodobnih medijev, /delavnice, javne prireditve,
predstavitve produkcij, izdajanje spletnega časopisa, okrogle mize, diskusije…/  

 
8. Sodelovanje z drugimi akterji na področju mladinskega dela:  

Ustanova je trenutno vključena (izvajalec) tudi v dva mednarodna projekta – omenjeni projekt Nikogaršnja
zemlja– EU projekt program Mladina – sodelovanje s tretjimi državami in v projekt Spielen leben lernen
/Igraje se učiti življenja (partner) – projekt Sokrates, nosilec Univerza Karl Francens iz Gradca. 

 
9. Moto dela z mladimi:  

KDOR NI Z NAMI, JE ZA NAMI 
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1. Naziv organizacije: DIH - Društvo za integracijo homoseksualnosti 
 
       Naslov: Kašeljska 121, 1260 Ljubljana Polje 

       Telefon: 041-562-375 (031-634-987) 

       Faks: / 

       E-pošta: dih_drustvo@yahoo.com 

       Spletna stran: www.dih-drustvo.si 

       Odgovorna oseba: Mitja Blažič, predsednik 

 
2. Kratka zgodovina organizacije: 

DIH - Društvo za integracijo homoseksualnosti je nastalo iz oktobra leta 2000 ustanovljene neformalne skupine
Out in Slovenija, ki je prva športno rekreativna skupina za istospolno usmerjene v Sloveniji. Pri Out in Sloveniji
smo osrednjo pozornost namenjali športu in rekreaciji za geje, lezbijke, biseksualce in transseksualce s
poudarkom na druženju v varnem okolju. Potrebe in želje članic in članov skupine pa so kmalu prerasle
ponudbo neformalne organizacije. Zato smo marca 2003 ustanovili DIH - drustvo za integracijo
homoseksualnosti z dvema sakcijama: športno - rekreativno Out in Slovenijo in pogovorno +26. V načrtu pa
imamo še ustanovitev sekcije za starše gejev, lezbijk, biseksualcev in transseksualcev in skupine za verne
istospolno usmerjene. Vse za povečanje kakovosti življenja in integracijo istospolno usmerjenih pri nas.  

 
3. Poslanstvo organizacije: 

Pri DIHu si prizadevamo, da bi homoseksualnost postala del povsem običajnega vsakdanjega življenja tudi v
Sloveniji. Po najboljših močeh se trudimo, da ne bi bil nihče več žrtev diskriminacije in nasilja zaradi svoje
spolne usmerjenosti, in da bi si istospolno usmerjeni dovolili živeti svobodno, suvereno in človeka vredno
življenje. Zaenkrat delujeta dve naši sekciji: 

a.  rekreativna Out in Slovenija (www.outinslovenija.com), kjer organiziramo najrazličnejše športno-
rekreativne aktivnosti za istospolno usmerjene in  

b. pogovorna +26, kjer se vsake 14 dni, ob petkih, ob 19.30, v varnem okolju, knjižnici Mirovnega
inštituta v Ljubljani, pogovarjamo o najrazličnejših temah povezanih s homoseksualnostjo. 

 
4. Osnovni cilji dela z mladimi:  

Samospoznavanje, samosprejemanje, razvijanje in krepitev samozavesti, razvijanje pozitivne samopodobe,
ustvarjalno in dejavno življenje, samouresničevanje. 

 
5. Ciljna skupina mladih, ki so jim programi namenjeni: 
       Dijaki, študenti, odraščajoči. 
 
6. Tekoči mladinski projekti: 

Zadihajmo skupaj, pogovori, delavnice, okrogle mize, debate o homoseksualnosti za mlade (po letih   in srcu). 
 
 
7. Osnovne metode dela z mladimi: 
      Pogovori, delavnice, okrogle mize, debate, športno - rekreativne aktivnosti, tabori. 
 
8. Sodelovanje z drugimi akterji na področju mladinskega dela: 

Urad za  mladino MOL, Legebitra, Društvo prijateljev Legebitre, ŠKUC Magnus, ŠKUC LL, TIN Ljubljana -
Zavod za svetovanje in izobraževanje (PUM - projektno učenje za mlade Ljubljana) ... 

 
9. Moto dela z mladimi: 
       Zadihajmo skupaj! Zaživimo polno življenje! 
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1. Naziv organizacije: Društvo za razvoj mladinske kulture – DRMK 

 
Naslov: Lepodvorska 23, 1000 Ljubljana  

Telefon: 01/234 -83-54 
Faks: 01/431- 22- 68 
E-pošta: drmk@email.si 
Spletna stran: http://www2.arnes.si/~lfurla3/drmk/index.html 
Odgovorna oseba: Matjaž Galičič (predsednik) 

 
2. Kratka zgodovina organizacije:    

Ustanovljeni smo leta 2000 ter smo prostovoljno združenje mladih ljudi, katerih cilj je uveljavljanje in
uresničevanje njihovih interesov predvsem na kulturnem področju družabnega življenja, v obliki kreativnega,
alternativnega, svobodnega delovanja ter srečevanja v skladu z interesi mladine na področju vzgoje,
socialnega dela, zdravstvene preventive, rekreativnega športa, ekologije in predvsem v skladu s splošnimi
družbenimi interesi. To vključuje: vsestransko pomoč mladim ustvarjalcem pri uresničevanju njihovih zamisli, še
posebno med mladimi vzpodbujamo zanimanje za razvoj družbene kulture, zagotavljati kakovostno preživljanje
prostega časa mladih posameznikov in skupin, povezovati delo članov, vzpodbujati sodelovanje med sorodnimi
društvi in organizacijami po celotni Sloveniji ter v tujini, itn. 

 
3. Poslanstvo organizacije:   

Aktivna udeležba prostovoljcev pri pripravi in izvedbi raznovrstnih projektov predvsem na področju mladinske
kulturne dejavnosti in javnega nastopanja - Nojz festival, koncerti, publikacije, razstave ... 

 
4. Osnovni cilji dela z mladimi:  

Udeležba pri različnih projektih – sodelovanje pri vseh fazah projektov: pri izražanju razvijanju, uresničevanju
idej ter realizaciji in zaključku projektov. To vključuje obdelavo ciljev, pripravo časovnega in finančnega načrta,
delitev dela posameznikom, skupinski načrt, določanje virov, materialnih dobrin, pripomočkov, itn. 

 
5. Ciljna skupina mladih, ki so jim programi namenjeni:  

Ciljna skupina so mladi, starostne skupine 14-27 let, obeh spolov. Lahko so brezposelni, zaposleni, dijaki,
študentje, tuji študentje ali pa prostovoljci iz tujine, ki delajo, bivajo ali ustvarjajo na območju mesta Ljubljane. 

 
6. Tekoči mladinski projekti:  
       Nojz festival (v mesecu Aprilu), koncerti, internetni projekti. 
 
7. Osnovne metode dela z mladimi:  

Člani in ostali prostovoljci delajo individualno, doma, na terenu in v sodelujočih organizacijah z metodami, kot
so: individualno delo, skupinsko delo, projektno delo, prebiranje literature in člankov, intervjuji, delo z
računalnikom, razgovori, diskusije. 

 
8. Sodelovanje z drugimi akterji na področju mladinskega dela:  

Pri svojem delu se nenehno povezujemo z drugimi institucijami in organizacijami, ki prav tako delajo z mladimi
na kulturnem, oz. subkulturnem področju. Povezovanje je brezpogojno in nujno potrebno, saj le tako lahko
nudimo ustrezno in brezkompromisno pomoč. Za doseganje posameznih zastavljenih ciljev se povezujemo z
drugimi društvi, vladnimi in nevladnimi organizacijami, združenji, knjižnicami, kulturni in zgodovinski hrami, itd. 

 
9. Moto dela z mladimi:  
       Bodi kreativen! 
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1. Naziv organizacije: Društvo Center za pomoč mladim 
 

Naslov: Kersnikova 4, 1000 Ljubljana 

Telefon: 01/438-22-10 

Faks: 01/438-22-14 

E-pošta: cpm@cpm-drustvo.si 

Spletna stran: www.cpm-drustvo.si 

Odgovorna oseba: Urša Rozman 

 
2. Kratka zgodovina organizacije:  

Center za pomoč mladim je bil ustanovljen leta 1992 in sicer v okviru dveh ljubljanskih centrov za socialno delo,
Centra Moste in Centra Center. Ideja za njen nastanek je pričela nastajati v krogu delavcev, zaposlenih na
oddelkih za mladostnike v okviru Centrov za socialno delo, ki so zaradi nastajajočih sprememb pričeli oblikovati
alternativne programe, ki naj bi na potrebe mladih odgovarjali na ustreznejše načine od obstoječih ustanov. V
obdobju do leta 1999 je imela status vmesne institucije med javno in civilno sfero in se je razvila do te mere, da ji
organizacijski okvir ni več zadoščal ter ji je povzročal veliko težav. Tako je v letu 1999 postala samostojna
neprofitna nevladna organizacija in se poimenovala kot Društvo Center za pomoč mladim. 

 
3. Poslanstvo organizacije: 

Je neprofitna organizacija, ki združuje strokovno in prostovoljno delo na področju varovanja pravic in duševnega
zdravja mladih od 15 do 25 let starosti. 
 

4. Osnovni cilji dela z mladimi: 
Varovanje pravic, ki so zagotovljene s pravnimi akti in nasploh večje zavedanje pomena človekovih pravic;
ohranjanje duševnega zdravja mladih, še posebno na področjih, kot so odvisnosti, nasilje in spolne zlorabe; več
strpnosti, tolerance in sprejemanja različnosti in posledično manj diskriminatornosti; delovanje za socialno
vključevanje in proti vsakršnim oblikam marginalizacije ali depriviligiranosti – zmanjševanje socialne ranljivosti
mladih. 

 
5. Ciljna skupina mladih, ki so jim programi namenjeni: 

Od 15 do 25 let. 
 
6. Tekoči mladinski projekti: 

V okviru našega programa, ki se imenuje: Svetovalnica za mlade s podpornimi projekti delujejo naslednji tekoči
mladinski projekti: Svetovalnica, Trening socialnih veščin, Trening asertivnosti, Mednarodne izmenjave, Kukavičja
jajca – »Problemi mladih«, Zagovorništvo, Delavnice, Spolne zlorabe, DCPM za nove možnosti in Korak naprej
od besed. 

 
7. Osnovne metode dela z mladimi:  

- delamo izključno s tistimi, ki k nam pridejo po svoji volji in samo tisto, kar oni sami želijo 
- anonimnost posameznika je zagotovljena 
- glede na dejstva raziskujemo problem takšen, kot ga definirajo mladi in ne po nekih abstraktnih socialnih

standardih 
- interveniramo le po dogovoru ali zahtevi uporabnika 
- delo temelji na svobodnih vrednotah in ne na neproduktivnem moraliziranju 
- rešitev problema je možna le z aktivno participacijo, to pa omogoča posamezniku, da je kompetenten za

lastno zastopanje 
- delujemo proti nepotrebnemu, zavajajočemu in žaljivemu kategoriziranju mladih 
- krepitev moči posameznika 
- zagovorništvo 

 
8. Sodelovanje z drugimi akterji na področju mladinskega dela: 

Na tem področju sodelujemo z različnimi vladnimi in nevladnimi organizacijami. Na primer: Centri za socialno
delo, Društvo MUZA, Društvo Ženska Svetovalnica, Društvo Altra, Paradoks in Ozara, Zavod Voluntariat, Zveza
društev za pomoč duševno prizadetim SOŽITJE, Zveza slepih in slabovidnih Slovenije, razni mladinski centri
širom po Sloveniji, Krizni centri za mlade ... 

 
9. Moto dela z mladimi:  

... če ne veš več, kako in kam... pa si poskusil/a kar si znal/a... in se ti zdi, da ne gre, da se nikamor ne premakne,
da je slabše... pa imaš vsega dovolj in hočeš drugače in bi želel/a koga vprašati, se s kom posvetovati... z nekom,
ki te bo pripravljen poslušati, ki ti bo znal posredovati informacijo ali ti bo v pomoč pri tem, ko boš ti iskal/a in se
trudil/a zase ... 
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1. Naziv organizacije: Društvo Afriški Center 

 
Naslov: Trubarjeva 39 

Telefon: 041 243 825, 031 829 446 
Faks: / 
E-pošta: afriskicenter@yahoo.com 

Spletna stran: / 
Odgovorna oseba:  Inacio Bintchende 

 
2. Kratka zgodovina organizacije:  

Afriški Center obstaja že 4 leta in člani so afričani bivajoči v Sloveniji več kot 15 let. Večina članov pa je 
slovenskega rodu. Organizirala veliko prireditev širom po sloveniji, na javnih prostorih in ulicah. Posebno po 
šoli je organizirala predavanja po šolah je predstavljena afriške kulture slovenski javnosti. Razumevanje 
raznoličnosti so bile vedno grajeni aktivnosti društva. 
 

3. Poslanstvo organizacije:  
       Spodbujanje razumevanje do različnosti preko prireditvah in izobraževanja.  
 
4. Osnovni cilji dela z mladimi:  
       Pritegniti zanimanje mladih za spoznavanje drugih narodih in širijenje obzorja znanja in duha. 
 
5. Ciljna skupina mladih, ki so jim programi namenjeni:  
       Otroci v vrtcih, osnovnošolci, srednješolci in študenti. 
 
6. Tekoči mladinski projekti: 
       Afričani v Ljubljani 
 
7. Osnovne metode dela z mladimi:   
       Predavanje, siminarji, delavnice, prireditvena, gledališča. 
 
8. Sodelovanje z drugimi akterji na področju mladinskega dela:   
       Sodelujemo z organizacijami s katerimi imamo enake cilje delovanja. 
 
9. Moto dela z mladimi: 
       Različnosti nas obogati.  
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1. Naziv organizacije:  HUMANITAS, društvo za človekove pravice in človeku prijazne 
   dejavnosti   

        
Naslov:  Resljeva 48, 1000 Ljubljana 
Telefon: 01/ 430-03-43 
Faks: / 

E-pošta: humanitas@siol.net 
Spletna stran:  www.humanitas-slovenia.org 

Odgovorna oseba: Eva Marn, predsednica 

 
2. Kratka zgodovina organizacije:  
       Ustanovljena marca 2000, najprej začeli s projektom botrstva za otroke v nekaterih afriških državah in Sloveniji, 

kasneje še pravična trgovina (fair trade) in medkulturno izobraževanje. Danes društvo šteje 30 članov, skoraj 
vsi delajo prostovoljno. 

 
3. Poslanstvo organizacije:   

Zaščita depriviligiranih skupin, promocija človekovih pravic in razvijanje strpnosti, mednarodno razvojno 
sodelovanje in kulturna izmenjava. 

 
4. Osnovni cilji dela z mladimi:   
       Širjenje znanja o kulturni raznolikosti in premagovanje nestrpnosti do drugačnih. 
 
5. Ciljna skupina mladih, ki so jim programi namenjeni:   
       Vsi otroci in mladostniki, posebej osnovnošolski otroci, pa tudi srednješolci in predšolski otroci. 
 
6. Tekoči mladinski projekti:  

V okviru Hiše svetov potekajo medkulturne delavnice (tedenske) za otroke v starosti med 11 in 16 let. 
Pripravljamo tudi enodnevne medkulturne delavnice na šolah, pa tudi delavnice nekaterih tujih jezikov za 
mladostnike ter različne druge delavnice, filmske projekcije in predavanja z medkulturnimi vsebinami. 

 
7. Osnovne metode dela z mladimi:   
       Interaktivne metode dela, kreativne delavnice, itd. 
 
 
8. Sodelovanje z drugimi akterji na področju mladinskega dela:  
       Slovenska filantropija, Umanotera, Centri za socialno delo. 
 
9. Moto dela z mladimi:   
       KAKO VELIK JE VAŠ SVET? 
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1. Naziv organizacije:  Društvo IZIDA, Društvo za spodbujanje ustvarjalnosti  
 

Naslov: Trubarjeva 76 a, 1000 Ljubljana 

Telefon: 01/ 439- 49- 50 
Faks: 01/ 431- 03 -51 
E-pošta: info@izida.si 
Spletna stran: www.izida.si 
Odgovorna oseba: Vojka Žerovnik, predsednica 

 
2. Kratka zgodovina organizacije:  

Leta 2000 je bilo v sklopu informacijskega, izobraževalnega in svetovalnega centra Izide ustanovljeno društvo IZIDA.
Ustvarjalne delavnice so prerasle okvirje zavoda, zato smo videli rešitev za nadaljnji razvoj v društveni organizaciji.
Od takrat smo področje precej razvili in različnim ustvarjalnim delavnicam pridružili nove projekte. 

 
3. Poslanstvo organizacije:   

Organizirati dejavnosti za otroke in mladostnike iz Ljubljane in okolice in s tem zapolniti njihov prosti čas na zabaven
in ustvarjalen način, ter jim hkrati pomagati pri spoznavanju sebe, svojih sposobnosti in razvijanju različnih interesov.

 
4. Osnovni cilji dela z mladimi:   

Osnovni cilj društva je učinkovito spodbujanje in razvijanje ustvarjalnosti pri otrokih in mladih. Na ta način lahko
uresničijo svoje ideje in izrazijo talente, hkrati pa sodelujejo tudi pri organizaciji in sami izvedbi aktivnosti. 

 
5. Ciljna skupina mladih, ki so jim programi namenjeni:   

Programi so namenjeniotrokom in mladini. 
 
6. Tekoči mladinski projekti:   

Projekti, ki tečejo preko društva so: Ustvarjalne delavnice, ki potekajo med šolskim letom in so običajno organizirane
na osnovnem in zahtevnejšem nivoju (umetniška fotografija, kiparska delavnica, intermedijska umetniška delavnica,
kreativno izražanje in novinarsko sporočanje, kuharske umetnije in ustvarjalna angleščina z native speakerjem).  
Vesele počitnice so program počitniškega varstva z ustvarjalnimi vsebinami in so namanjene tistim osnovnošolskim
otrokom, ki počitnice preživljajo doma, v Ljubljani. Za nekoliko starejše organiziramo Ustvarjalne počitnice, kjer
mladostnikom omogočamo, da se njihova domišljija hipno razvname, miselne forme pa dobijo materialno podobo. 
V sklopu društva poteka tudi tradicionalni projekt Sproščena mladost brez odvisnosti, kateremu se je v letošnjem letu
pridružil še projekt Sproščena mladost je zdrava. To sta projekta mladi mladim in sta namenjena preprečevanju
zasvojenosti med mladimi ter spodbujanju kvalitetnega, zdravega in neodvisnega življenja.  

 
7. Osnovne metode dela z mladimi:  

Interesne delavnice z osnovnošolci in srednješolci, samostojno delo udeležencev, individualno mentoriranje, javne
prireditve. 

 
8. Sodelovanje z drugimi akterji na področju mladinskega dela:  
       Mladinske organizacije v Sloveniji, osnovne šole, srednje šole, centri za socialno delo. 
 
9. Moto dela z mladimi: 

Živim polno, živim ustvarjalno! 
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1. Naziv organizacije: Društvo katoliških pedagogov Slovenije (DKPS) 
 
Naslov: Zrinjskega 9, 1000 Ljubljana  
Telefon: 01/438-39-83 
Faks: / 

E-pošta: dkps@guest.arnes.si  
Spletna stran: www.rkc.si/dkps  
Odgovorna oseba: Ludvik Mihelič  

 
2. Kratka zgodovina organizacije:  

Z delom smo začeli v Ljubljani februarja 1989. Kot društvo smo bili registrirani februarja 1994, sprva je bila
naša dejavnost namenjena učiteljem, kasneje tudi staršem in mladim. 

 
3. Poslanstvo organizacije: 

Strokovnost, 
povezanost, 
duhovna in osebnostna rast.  
 

4. Osnovni cilji dela z mladimi: 
• osebnostna rast, učenje socialnih veščin;  
• sprejemanje drugačnosti, spoštovanje sebe, drugih in okolja; 
• izobraževanje v smeri socialnega, pedagoškega in psihološkega področja; 
• izboljšati občutek lastne vrednosti; 
• spoznati in ovrednotiti svoje sposobnosti; 
• graditi povezanost med mladimi. 

 
5. Ciljna skupina mladih, ki so jim programi namenjeni: 

Dijaki, študentje različnih smeri. 
 
6. Tekoči mladinski projekti:  

• projekt prostovoljnega dela Človek za druge,  
• svetovalnica za vzgojna vprašanja, 
• program za razvijanje občutka lastne vrednosti Naredi nekaj zase. 

 
7. Osnovne metode dela z mladimi:  

Skupinsko delo, osebno delo in osebni pogovori, prostovoljno delo, izobraževanje mladih. 
 
8. Sodelovanje z drugimi akterji na področju mladinskega dela:  

Skupnost Barka, Jezuitska pomoč beguncem, MOL, Inštitut za razvijanje osebne kakovosti, Društvo
paraplegikov Ljubljanske pokrajine in drugi. 

 
9. Moto dela z mladimi: / 
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1. Naziv organizacije:  DRUŠTVO KLJUČ – Center za boj proti trgovini z ljudmi 
 

Telefon: 01/510-42-20 

Faks:  / 
E-pošta:  kljuc.center@siol.net 
Spletna stran: / 
Odgovorna oseba:  Katjuša Kodele Kos, predsednica 

 
2. Kratka zgodovina organizacije: 

Društvo je bilo ustanovljeno 22.11.2001, kot nevladno, prostovoljno, samostojno, nepolitično in nepridobitno
združenje. Vpis v PRS : društvo, zveza društev – dejavnost dobrodelnih organizacij. 

 
 
3. Poslanstvo organizacije:  
       -Ozaveščanje rizične populacije, laične in strokovne javnosti, 
       -ozaveščanje klientov prisilnih prostitutk, 
       - lobiranje državnih organov za sprejem nujnih ukrepov in ustrezne zakonodaje, 
       - ustanavljanje in vodenje varnih hiš in zavetišč, 
       - program resocializacije žrtev, 
       - psihosocialna, zdravniška in pravna brezplačna pomoč žrtvam, 
       - mednarodno sodelovanje, 
       - vodenje medijskih kampanj, 
       - svetovanje po telefonu. 
 
 
4. Osnovni cilji dela z mladimi:  
      Projekt  “VIJOLICA” je namenjen mladim, predvsem dekletom in fantom od 14.do18.leta starosti, ki v Republiki   
      Sloveniji predstavljajo rizično populacijo, potencialne žrtve trgovine z ljudmi. 
      Vsebina projekta je ozaveščanje laične populacije s ciljem izvajanja preventivnega programa za ogrožene     
      skupine otrok in mladostnikov, preprečevanja nasilja med mladimi ali nad mladimi, preživljanje prostega časa,   
      informiranje mladih o osnovnih razlikah med oblikami prostitucije, s poudarkom na prisilni prostituciji oziroma   
      trgovini z ljudmi in o oblikah preventivnega samozaščitnega obnašanja in prepoznavanja zanje ogrožajoče      
      situacije preslepitve s strani trgovcev z ljudmi in zvodnikov. 
 
 
5. Ciljna skupina mladih, ki so jim programi namenjeni:  
       Najpomembnejše so gotovo učenke osmih razredov ljubljanskih osnovnih šol, saj so na prehodu iz osnovne v   
       srednjo šolo še neizkušene in ne dovolj poučene in zato najbolj izpostavljene morebitnim poskusom preslepitve 
       in prisile v prostitucijo s strani tretje osebe. V to ciljno skupino spadajo tudi srednješolke in študentke. 
 
6. Tekoči mladinski projekti:  projekt »Vijolica« 
 
7. Osnovne metode dela z mladimi: 
       Predavanje, aktivne delavnice,ogled preventivnega spota, posnetega po resnični zgodbi, svetovanje,

individualni pogovori. 
 
8. Sodelovanje z drugimi akterji na področju mladinskega dela: 
        Društvo MOZAIK - društvo otrok. 
 
9. Moto dela z mladimi:  

Zavedajte se, da o superzvezdniški karieri na svetu vsak trenutek sanja najmanj deset milijonov deklet.    
Kandidatk je torej veliko, izbranih le malo. Manjše gorje je razkriti lastno nevednost, kot pa postati žrtev    
prav te nevednosti. 
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1. Naziv organizacije:  Društvo prijateljev istospolno usmerjenih mladih, Legebitra 

 
Naslov:  Kersnikova 4,  1000 Ljubljana 

Telefon:  01/438-02-40 
Faks: 01/438-02-02 

E-pošta:  legebitra2000@yahoo.com (društvo)  legebitra26@yahoo.com (skupina) 

Spletna stran:  www.drustvo-legebitra.si  in  www.ljudmila.org/siqrd/legebitra 

Odgovorna oseba:  Leila Al Shammary, predsednica (aleila@lycos.com) 

 
2. Kratka zgodovina organizacije:  

Skupina LEGEBITRA  je bila ustanovljena spomladi leta 1998. V Sloveniji do takrat ni bilo skupine, ki bi bila
namenjena mladim, ki so - ali mislijo, da bi lahko bili - istospolno usmerjeni. Skupina je bila ustanovljena kot
projekt Vlade Študentske organizacije Univerze v Ljubljani s pomočjo sredstev Zavoda za odprto družbo
Slovenije.  Od meseca Maja 1998  je skupina redno pripravljala tedenska srečanja, okrogle mize in tematske
razprave. Tema pogovorov so vprašanja, ki so pomembna za istospolno usmerjene mlade. Izdali smo
predstavitvene plakate in zloženke, publikacijo o coming-out-u, letake in nalepke.  Skupina je pripravila
program v okviru katerega  so članice in člani o svojih aktivnostih predavali v srednjih šolah in mladinskih
centrih po Sloveniji.  Od Oktobra 1999 izdajamo edini mesečnik za istospolno usmerjene mlade v Sloveniji:
Legebitrina Oznanila. Mesečnik brezplačno dostavljamo zainteresiranim mladim, knjižnicam in informacijskim
točkam. (www.ljudmila.org/siqrd/oznanila). 
 

3. Poslanstvo organizacije:  
Društvo prijateljev istospolno usmerjenih mladih, Legebitra ali krajše Društvo prijateljev Legebitre združuje
posameznice in posameznike, ki so naklonjeni delovanju skupine LEGEBITRA in ki želijo širiti njeno dejavnost
v Sloveniji. Zavzemamo se za ozaveščenost in dvigovanje javne zavesti glede istospolno usmerjenih
posameznikov, njihovega položaja v družbi in s tem povezanih problemov. Prispevati želimo k večji strpnosti in
sprejemanju mladih istospolno usmerjenih posameznic ali posameznikov. Naše poslanstvo je odpraviti
diskriminacijo na podlagi spolne usmerjenosti na vseh nivojih in področjih življenja. 
 

4. Osnovni cilji dela z mladimi:  
Društvo je nevladna organizacija, katere cilj je omogočati delovanje skupine in v javnem ter političnem
delovanju zagovarjati interese istospolno usmerjenih mladih. Društvo podpira delovanje skupine LEGEBITRA z
zagotavljanjem kadrov in materialnih pogojev za izvedbo programov. Poleg svetovanja aktivnim članom
skupine in vzpodbujanja prostovoljnega dela mladih, nudi društvo tudi usposabljanje in mentorstvo mladim
prostovoljcem.  V okviru skupine Legebitra se izvaja delo z mladimi, ki se skupini pridružijo na njenih
aktivnostih. Gre predvsem za socializacijo istospolno usmerjenih mladih, ki s pomočjo skupine vzpostavijo prvi
stik, s svojimi vrstniki in prvič brez strahu in predsodkov spregovorijo o svoji  spolni usmerjenosti.  Mladi s
pomočjo skupine lažje prenašajo težave, ki so povezane s spolno usmerjenostjo. Na te pogosto naletijo doma,
v šoli ali pri delu. Skupina  razbremenjuje občutke samozatajevanja, skrivanja, osamljenosti in stigmatiziranosti
ter prispeva k večji samozavesti in boljši samopodobi istospolno usmerjenih mladih v Sloveniji. 

 
5. Ciljna skupina mladih, ki so jim programi namenjeni:  

Istospolno usmerjeni mladi: lezbijke, geji, biseksualci in transvestiti do 27. leta starosti iz cele Slovenije.   
 

6. Tekoči mladinski projekti:  
Redne tedenske delavnice, izobraževalni tabori, izleti, Parada ponosa, mesečnik Legebitrina Oznanila in
Legebitrina Svetovalnica. 

 
7. Osnovne metode dela z mladimi:  

Redno tedensko delo v vodeni skupini poteka po metodi delavnic in predavanj, ki jim sledi razprava
udeležencev o izbranih temah (coming out, položaj v šoli, odnos s starši, prijatelji, sorodniki, razmerja, varna
spolnost ipd.) Druga oblika je individualno oziroma medvrstniško svetovanje. Širši javnosti so namenjene
predvsem javne predstavitve, okrogle mize, prireditve, gostovanja in izdane publikacije. 

 
8. Sodelovanje z drugimi akterji na področju mladinskega dela:  

Smo člani mednarodnih organizacij IGLYO (www.iglyo.org) in ILGA (www.ilga-europe.org) in organizacije
CNVOS. Sodelujemo s ŠOU v Ljubljani,  Out in Slovenija, ŠKUC-LL, ŠKUC Magnus, Galfon, MOL – Urad za
mladino, z Uradom za mladino Republike Slovenije, z Drog artom, srednjimi šolami, lokalnimi mladinskimi
centri in študentskimi klubi. 
 

9. Moto dela z mladimi:   
       Mladi: enakopravni in srečni ne glede na spolno usmerjenost!
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1. Naziv organizacije:  Društvo MEPI – Mednarodno priznanje za mlade 

 
Naslov: komenskega 22, 1000 Ljubljana (v prostorih MSL) 

Telefon: 01/430-12-61 
Faks: / 
E-pošta: mepi@mepi.info 

Spletna stran: www.mepi.info 

Odgovorna oseba: Ana Marđonović, nacionalna koordinatorica 

 
2. Kratka zgodovina organizacije:  

Program je leta 1956 v Veliki Britaniji vpeljal vojvoda Edinburški, soprog kraljice Elizabete II., sedaj pa se
program izvaja že v več kot 100 državah in ima že več kot pet milijonov udeležencev. V Sloveniji obstaja od
leta 1999, kot društvo pa je program registriran od leta 2003. 
Program je sestavljen iz štirih področij: veščine, rekreacija, prostovoljno delo in odprava in treh stopenj
priznanj: bronasto (za tiste nad 14 let), srebrno (nad 15 let) in zlato (nad 16 let). 
Minimalna udeležba v programu je 6 mesecev za bronasto stopnjo, 12 mesecev za srebrno in 18 mesecev za
zlato stopnjo. Ob uspešni izpolnitvi udeleženci na slovesni prireditvi prejmejo priznanja, ki so za vse lep in
trajen ter koristen spomin na novo pridobljene izkušnje v času izvajanja programa. 

 
3. Poslanstvo organizacije: 

Je širitev programa MEPI po vsej Sloveniji, da bi s tem mladim omogočili večjo dostopnost do tega svetovno
priznanega, uravnoteženega, ne-tekmovalnega programa, ki jih spodbuja k zdravemu preživljanju prostega
časa skozi udeležbo na različnih interesnih področjih.  

 
4. Osnovni cilji dela z mladimi: 

- krepitev neformalnega izobraževanja skozi aktivno, pozitivno in kreativno preživljanje prostega časa, 
- spodbujanje k odkrivanju lastnih talentov in doseganju zastavljenih ciljev, 
- omogočanje bolj celostnega in uravnoteženega razvoja tako na osebni kot socialni ravni, 
- omogočanje pridobitve/nadgraditve mnogih znanj, spretnosti, novih izkušenj na različnih področjih  (področje

prostovoljnega dela, športa, odprav v naravi, kulture, znanosti), 
- spodbujanje k aktivni participaciji in zmanjševanju marginalizacije,  
- spodbujanje kreiranja medgeneracijske povezave skozi sodelovanje med starejšimi in mlajšimi, 
- spodbujanje k vzpostavljanju mreže prostovoljne pomoči, ki je potrebna v vsaki lokalni skupnosti, 
- omogočanje lažje socializacije tistih mladih, ki so zapustili prevzgojne domove, zapore, ipd., 
- omogočanje vzpostavitve medsebojnega sodelovanja in pomoči med vladnim (šole, dijaški domovi, centri za

socialno delo …) in nevladnim sektorjem (mladinske org., klubi, zavodi  …). 
 

5. Ciljna skupina mladih, ki so jim programi namenjeni: 
Dostopen je vsem mladim od 14. do 25. leta, ne glede na fizične in umske sposobnosti, spol, etnično
pripadnost, versko ali politično prepričanje, socialno okolje ter ostale osebne okoliščine.  
Mladi stari od 20 let dalje se lahko po opravljenem izobraževanju vključijo tudi kot mentorji. 

 
6. Tekoči mladinski projekti:  

Koordinacija, vodenje, prezentacija, promocija, spremljanje in nadzor skladno z načeli in zahtevami
mednarodnega urada. 

 
7. Osnovne metode dela z mladimi: 

Individualno in skupinsko delo, izobraževalni tečaji. 
 
8. Sodelovanje z drugimi akterji na področju mladinskega dela: 

S šolami, dijaškimi domovi, centri za socialno delo, andragoškim zavodom, skavtskimi org., ostalimi
mladinskimi organizacijami/zavodi/klubi … 

 
9. Moto dela z mladimi: 

»V sebi nosiš mnogo skritih talentov – le odkriti jih moraš!« 
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1. Naziv organizacije: Društvo MIK (Mladinski interesni klub) Črnuče 
 

Naslov: Stare Črnuče 13, 1231 Ljubljana-Črnuče 
Telefon: 031/337-347 

E-pošta: info@drustvo-mik.si 

Spletna stran: www.drustvo-mik.si 

Odgovorna oseba: Jernej Mali, predsednik 

 
2. Kratka zgodovina organizacije: 

Društvo MIK Črnuče je nastalo leta 1993 kot plod prizadevanj mladih, da del svojega časa in energije delijo
predvsem s svojimi vrstniki, pa tudi ostalimi krajani Črnuč. V tem času je društvo postalo poznano ne le
Črnučanom, temveč tudi drugim, ki so se udeleževali naših dejavnosti. Imamo okrog 280 članov, ki bolj ali manj
aktivno sodelujejo pri razvoju društva in oblikujejo projekte, ki mlade zanimajo.   
 

3. Poslanstvo organizacije: 
Omogočiti mladim kvalitetno preživljanje prostega časa; jim nuditi možnost, da se udeležujejo različnih
aktivnosti, kjer lahko razvijajo in odkrivajo svoje talente (petje, igranje, kreativne delavnice, šport…), hkrati pa
jim tudi omogočiti, da sami prevzamejo vodenje projektov ter tudi tako rastejo v odgovorne osebnosti.
Spodbujanje prostovoljstva. 
 

4. Osnovni cilji dela z mladimi: 
Spodbujati mlade, da aktivno preživljajo svoj prosti čas (v družbi svojih sovrstnikov), z možnostjo, da ob tem
uresničujejo svoje ideje in interese ter tako razvijajo lastne potenciale. Vzgoja mladih, da se bodo skozi aktivno
udeležbo v projektih in prevzemanjem vodenja projektov razvili v osebnosti, ki bodo sprejemale odgovorne
odločitve. Vključitev mladih v življenje lokalne skupnosti (da s svojimi dejavnostmi poživijo dogajanje v
domačem kraju).       
 

5. Ciljna skupina mladih, ki so jim programi namenjeni: 
Programi so namenjeni predvsem srednješolcem in študentom.    
 

6. Tekoči mladinski projekti:  
Aktivnosti izvajamo po posameznih področjih (šport, izobraževanj, kultura, družabnost…). Nekatere aktivnosti
potekajo skozi celo leto, nekatere pa so enkratnega značaja. Tako skozi celo leto potekajo naslednje
dejavnosti: redna tedenska rekreacija, kreativne delavnice, inštrukcije, izdajamo glasilo Infolist, deluje
gledališka skupina Teater na robu ter dve pevski skupini: mepz Romar in dvs Ajda Priložnostno organiziramo
različne tečaje (npr. fotografije, interneta, tujih jezikov, kitare…), potopisna predavanja, turnirje, izlete… 
Že nekaj let pa organiziramo tudi delovni tabor v Drežnici, katerega namen je pomagati domačinom pri
popotresni obnovi in raznih kmečkih opravilih, velik del časa pa namenimo tudi tamkajšnjim otrokom. Tabor
poteka prvi teden v juliju. Letos nadaljujemo v sodelovanju z društvom Mladinski ceh projekt Nefiks, ki pomaga
mladim, da za ob šolske in ob študijske dejavnosti s katerimi se ukvarjajo v svojem prostem času dobijo uradno
potrdilo, ki jim lahko pomaga pri iskanju zaposlitve, saj so dodatna  znanja vedno dobrodošla. 
 

7. Osnovne metode dela z mladimi:  
Prevladujejo predvsem razne delavnice, tečaji, tabor,okrogle mize, javne prireditve izdaja publikacij… 
 

8. Sodelovanje z drugimi akterji na področju mladinskega dela:  
Smo člani Mladinskega sveta Ljubljane. Sodelujemo z društvi, ki se ukvarjajo s podobnimi dejavnostmi kot
naše društvo. Dobro sodelujemo tudi s Četrtno skupnostjo Črnuče 
 

9. Moto dela z mladimi:  
Mladi za mlade. 
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1. Naziv organizacije: Društvo mladinski ceh 
 

Naslov: Rakovniška 6, 1000 Ljubljana 

Telefon: 01/427-71-40 

Faks: 01/427-30-40 

E-pošta: ceh@mladinski-ceh.si  

Spletna stran: http://www.mladinski-ceh.si  
Odgovorna oseba: Andrej Burja 

 
2. Kratka zgodovina organizacije:  

Ustanovljeni smo bili 1992 z namenom izdelave novih programov prostočasnih aktivnosti in od začetka smo bili 
usmerjeni v preventivne dejavnosti in izobraževanje mladih. 

 
3. Poslanstvo organizacije: 

Društvo mladinski ceh je prostovoljno, neprofitno društvo. Naše poslanstvo je nuditi vzgojno pomoč in priložnosti 
za kvalitetno preživljanje prostega časa mladim, da bi čim bolje razvili svoje potenciale. Društvo mladinski ceh 
nadaljuje don Boskovo izročilo oratorija, pri svojem delu upošteva načela krščanske etike in preventivno vzgojno 
metodo dela. 

 
4. Osnovni cilji dela z mladimi: 
• celostna vzgoja in razvijanje pozitivnih značajskih lastnosti mladih (npr. Resnicoljubnost, samoiniciativnost,

ustvarjalnost, vztrajnost, skromnost, smisel za življenje v skupnosti...), 
• razvijanje ljubezni do Boga in domovine med mladimi, prizadevanje za mir, ohranjanje dediščine slovenskega

naroda, 
• razvijanje odgovornosti za kraj in varstvo okolja med mladimi, 
• sprejemanje drugačnosti med mladimi, 
• zdrave oblike življenja in preživljanja prostega časa mladih, 
• večja vključenost mladih v družbene tokove. 

 
5. Ciljna skupina mladih, ki so jim programi namenjeni: 

Ciljna skupina so vsi mladi, ne glede na status v družbi, narodno ali versko pripadnost in mladinski voditelji. 
 
6. Tekoči mladinski projekti:  

NEFIKS – indeks neformalnega izobraževanja, 
Mladinska akademija – izobraževanje mladih s poudarkom na mladinskih delavcih, 
Spletni časopis Mladinski voditelj – http://www.mladinski-ceh.si/voditelj, 
NEFI – časopis za promocijo neformalnega izobraževanja, 
MEPI – mednarodno priznanje za mlade, 
Pedagogika igre in kreativne delavnice za pedagoške delavce, 
Literatura o delu z mladimi, Mladinska olimpijada (tabor), Aktivne počitnice v živalskem vrtu … 

 
7. Osnovne metode dela z mladimi:  

Društvo mladinski ceh nudi predvsem podporo mladinskim voditeljem pri njihovem delu. To so lahko 
posamezniki, neformalne skupine znotraj različnih organizacij ali pa kar celotne organizacije (mladinski in 
druge). 

 
8. Sodelovanje z drugimi akterji na področju mladinskega dela:  

• Urad za mladino RS: sodelovanje pri projektu Nefiks, 
• Mladinski svet Slovenije: dejavni člani, 
• Mladinski svet Ljubljane: dejavni člani, 
• Slovenski salezijanci: sodelovanje pri projektih Oratorij, Čarno jezero, izobraževanjih..., 
• ZSKSS (skavti): izmenjava izkušenj, vzajemna pomoč pri izobraževanju voditeljev, 
• Mladinski centri: izposoja didaktičnih pripomočkov, izobraževanja voditeljev, 
• Študentski servisi, študentski klubi, študentske organizacije: promocija indeksa Nefiks, 
• Mnoge formalne in neformalne mladinske skupine kot partnerji pri izvedbi projektov in kot dopisniki za 

spletni časopis. 
 
9. Moto dela z mladimi:  

Delaj dobro in pusti vrabčkom čivkati!
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1. Naziv organizacije:  Društvo za izobraževanje in povezovanje otrok  
                               Društvo MOZAIK - društvo otrok 

 
Naslov: Adamičeva 7, 1293 Šmarje –Sap  
Telefon: 031/316-137 
Faks: 01/421- 01- 67 
E-pošta: mozaik@surf.to 
Spletna stran: http://surf.to/mozaik 

Odgovorna oseba: Katarina Meden (predsednica) 
 
2. Kratka zgodovina organizacije: 

V šolskem letu 1997/98 smo pričeli z dejavnostjo črno-bele fotografije. Otroci so spoznavali zakonitosti in
različne zvrsti fotografije. V letu 1998 smo šli prvič na dejavne počitnice in  pripravili gradivo za spletno stran. V
šolskem letu 1998/99 smo fotografsko dejavnost razširili z digitalno fotografijo in začeli pripravljati spletno stran.
Dejavne počitnice 1999 smo izrabili za učenje jahanja in snovanje internetne revije, ki smo jo poimenovali
POTEPUH. V šolskem letu 1999/2000 smo postavili ogrodje revije in pričeli pripravljati prve prispevke. S
počitnicami 2000 smo k projektu povabili otroke begunskega centra Vič. 
Društvo MOZAIK - društvo otrok je bilo ustanovljeno spomladi 2001 in je nevladna organizacija. 

 
3. Poslanstvo organizacije: 

Društvo Mozaik povezuje in v prijateljstvu med seboj združuje otroke in mlade, ki skozi ustvarjalno preživljanje
prostega časa spoznavajo, da se drug od drugega lahko veliko naučijo, da si lahko pomagajo, da prijateljstvo
ne pozna ovir in meja. Ti se postopoma zavejo socialne problematike družbenih skupin doma in po svetu,
preko dejavnosti pa spoznavajo, da so postopoma tudi oni sposobni spreminjati svet, saj poleg spoznavanja
drugih otrok in mladih odkrivajo tudi nove možnosti v sebi, sami sebe bolje spoznavajo in širijo svoja obzorja -
pridobivajo širši pogled na svet okrog sebe.  

 
4. Osnovni cilji dela z mladimi: 

Omogočiti vključevanje otrok, mladostnikov in prostovoljcev različne nacionalne, etične, verske pripadnosti in
otrok, mladostnikov in prostovoljcev z zmanjšanimi psihofizičnimi sposobnostmi v družbo; omogočiti kreativno
preživljanje prostega časa vsem otrokom in mladostnikom ter jim širše odpreti dostop do kulturnih dobrin; nuditi
pomoč otrokom in mladostnikom socialno ogroženih družin; nuditi pomoč in podporo otrokom in mladostnikom
v stiski; preko druženja, ustvarjalnega dela in izobraževanja skozi igro krepiti socialno ozaveščenost otrok,
mladostnikov, kot tudi odraslih; omogočiti mednarodno povezovanje otrok, mladostnikov in prostovoljcev. 

 
5. Ciljna skupina mladih, ki so jim programi namenjeni: 

Programi so prvenstveno namenjeni mladim z manj priložnostmi v družbi, tistim, ki so zaradi svojega
socialnega položaja prikrajšani za normalno družinsko življenje. Delamo predvsem s populacijo beguncev in
prosilcev za azil, v naše dejavnosti pa se redno vključujejo tudi slovenski otroci. Programi so namenjeni tudi
mladim, ki se želijo vključiti v prostovoljno delo s populacijo otrok in mladih iz depriviligiranih  družbenih skupin.

 
6. Tekoči mladinski projekti:  

Dejavnosti v Centru za tujce, Azilnem domu in Begunskem centru v Postojni; dejavnosti Odprte hiše, dejavne
počitnice v mestu; teden dejavnih počitnic; prostovoljno delo - Evropska prostovoljna služba - omogočanje
prostovoljnega dela doma in v tujini; dejavnosti v Mostarju in Sarajevu (dejavnosti Odprte hiše za populacijo
otrok, prostovoljno delo in izobraževanje za srednješolsko in študentsko populacijo), priprava spletne revije za
mlade na temo kulturne različnosti in strpnosti, izobraževanja za prostovoljce, seznanjanje mladih s
prostovoljnim delom. 

 
7. Osnovne metode dela z mladimi:  

Organiziramo kreativno preživljanje prostega časa otrok in mladostnikov (organizacija in vodenje kreativnih
delavnic, izletov, srečanj, športnih dejavnosti, aktivnosti na področju kulture in umetnosti, medsebojno druženje
in interakcija otrok). Poleg tega v svoje delo vključujemo mlade prostovoljce ter spodbujamo in podpiramo
sodelovanje s podobnimi društvi v domačem in mednarodnem prostoru.  

 
8. Sodelovanje z drugimi akterji na področju mladinskega dela:  

Sodelovanje z nevladnimI organizacijami v Sarajevu in Mostarju (Mladi Most, SOS Kinderdorf, SKD Ivan
Cankar), sodelovanje s KUD France Prešeren - projekt Pregnanci, društvom Sezam, Jezuitsko službo za
begunce, mednarodnimi organizacijami v mednarodnih mladinskih projektih (Kids in Action - Grčija, Verein
Multikulturell - Avstrija), sodelovanje v mednarodnem mladinskem projektu 'Your way to tolerance'. 

 
9. Moto dela z mladimi: »Nova zamisel je najprej obsojena za smešno, nato zavrnjena kot banalna, dokler

nazadnje ne postane nekaj, kar vedo vsi.«  William James
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1. Naziv organizacije:   Društvo paraplegikov Ljubljanske pokrajine 
 

Naslov: Štihova 14, 1000 Ljubljana 

Telefon: 01/434-35-85 

Faks: 01/432-72-52 

E-pošta: dlj.paraplegik@guest.arnes.si 

Spletna stran: http://www2.arnes.si/~ljdpar1s/ 
Odgovorna oseba: Mirjam Kanalec, v. d. predsednice 

 
2. Kratka zgodovina organizacije: 

Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine deluje že 25 let na različnih področjih (sociala, šport in rekreacija
invalidov, interesne dejavnosti, dejavnost mladih, kultura, prevozi …).  Dejavnost mladih smo začeli v obstoječi
obliki razvijati leta 1994,  pri čemer smo v zadnjih letih ob sodelovanju Urada za mladino MOL-a začeli izvajati
konkretne programe za mlade. 

 
3. Poslanstvo organizacije:  

Poslanstvo našega društva je predvsem, da populaciji, ki ima zaradi takega ali drugačnega vzroka (prometna
nesreča, padec z drevesa, skok v vodo …) od nesreče dalje poškodovano hrbtenjačo, poskušamo z raznimi
dejavnostmi in programi omogočati in lajšati vključevanje v družbeno okolje ter kompenzirati njihovo
invalidnost. Še posebej se trudimo spodbujati mlade paraplegike in tetraplegike, ki imajo več možnosti za
aktivnosti, kot so jih imeli člani prej saj je moderna informacijska in druga tehnologija v veliko pomoč članom. 

 
4. Osnovni cilji dela z mladimi: 

Primarni cilj je vključitev novo poškodovanih mladih paraplegikov in tetraplegikov  nazaj v običajno socialno
okolje,ob dvigu uporabnikove samozavesti s pomočjo dejavnosti in njegovem samostojnejšem vključevanju v
socialno okolje, pridobivanju izkušenj, usposabljanju in motiviranju posameznika za aktivno življenje,
osveščanje zdrave mladine in družbe nasploh, programi pa tudi drugače vsebujejo prvine, ki ugodno vplivajo
na človekovo telesno in duševno počutje ter na kvaliteto življenja. 

 
5. Ciljna skupina mladih, ki so jim programi namenjeni:   

Ciljna skupina programa »Programa združevanja mladih paraplegikov in zdrave mladine« je približno 35 mladih
paraplegikov in tetraplegikov ter drugih invalidov, ter približno 70 zdravih mladih, v starosti od 14. do 27 let.
Program je odprt za vse, ob tem da program posredno učinkuje tudi širše (osveščanje ...). 

 
6. Tekoči mladinski projekti:  

Na našem društvu trenutno teče program »Kjer je volja je pot« skupaj z splošno dejavnostjo pomoči mladim
paraplegikom. 

 
7. Osnovne metode dela z mladimi:  

Pri delu z mladimi se poslužujemo predvsem sledečih metod: 
svetovanje, -medsebojna komunikacija - prenos informacij, motiviranje uporabnikov, animiranje uporabnikov, 
skupinske delavnice, individualna obravnava uporabnika, nudenje nege in pomoči, pomoč pri izbiri poklica ali
študija, pomoč pri iskanju dela; posredovanje pri reševanju akutnih težav posameznika in operativne metode. 

 
8. Sodelovanje z drugimi akterji na področju mladinskega dela:  

Pri izvajanju programa sodelujemo z vodstvom društva, prostovoljci, Zvezo paraplegikov Slovenije in njenimi
društvi.  
Pri našem delu pa se povezujemo tudi s centri za socialno delo, predvsem zaradi težkih socialnih stisk,
urejanja; glede izobraževanja in šolanja ter podobnih zadev pa z:  mladinskimi organizacijami,  izobraževalnimi
institucijami, zunanjimi strokovnimi sodelavci. 
Pri tem naj poudarimo, da smo odprti za vse posameznike ki bi želeli sodelovati pri programu. 

 
9. Moto dela z mladimi:  

Naš moto je, da se lahko vsi mladi enakovredno udeležujejo in vključujejo v običajna družbena dogajanja in
življenje nasploh. 
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1. Naziv organizacije: Društvo SKAM – Skupnost katoliške mladine 

 
Naslov: Jurčičev trg 2, 1000 Ljubljana 

Telefon: 01/ 426-84-77 
Faks: 01/ 426-84-78 
E-pošta: info@drustvo-skam.si 

Spletna stran: www.drustvo-skam.si 
Odgovorna oseba: dr. Andres Marko Poznič 

 
2. Kratka zgodovina organizacije:  

Društvo SKAM je bilo ustanovljeno 2. oktobra 1993 kot prostovoljna, avtonomna in nepolitična organizacija, ki
združuje krščansko usmerjeno mladino na območju Republike Slovenije. Od tedaj se je SKAM razširil in utrdil
članstvo po celem območju države. 

 
3. Poslanstvo organizacije:  

Krepiti medsebojno povezanost na temelju krščanskih vrednot z duhovnimi, izobraževalnimi in kulturnimi
programi. Krepiti mednarodno sodelovanje, mobilnost, služenje in družabno življenje. 

 
4. Osnovni cilji dela z mladimi:  

Aktivno vključiti mlade v mladinsko delo, da bi sami delali za svojo osebno in duhovno rast. Nimamo programov
»za« mlade, ampak samo programe »z« mladimi. Pri nas so mladi »glavni igralci«, »režiserji«, »kritiki« in
»gledalci«. 

 
5. Ciljna skupina mladih, ki so jim programi namenjeni:  
       Mladi od 15. do 30. leta. 
 
6. Tekoči mladinski projekti:   

»Stična« mladih, vseslovensko srečanje mladih v starodavnem samostanu. Šola za animatorje, Nikodemovi
večeri, romanja v Taize, Novoletno evropsko molitveno romanje miru in zaupanja, Svetovni dnevi mladih,
Mariazell – Srednje evropski katoliški shod (že realiziran), Pismo iz Taizeja, Seminar »Jugend – Kirche –
Europa« (že realiziran), Sumerweek JECI-MIEC, Sulle acque passera la Sua via, Agora dei Giovanni del
Mediterraneo, Seminar »Jugend in Mittel und Osteuropa«, Mladinski seminar v Celju Tretji dan, … 

 
7. Osnovne metode dela z mladimi:  

Najbolj uporabljamo »izkušenjsko metodo«, kjer na podlagi lastne izkušnje, refleksije in aktivne udeležbe
mladih ozaveščamo doživeto in narejeno. 

 
8. Sodelovanje z drugimi akterji na področju mladinskega dela:  
       MIC, ZSKSS, Mladinski Ceh, SKALA, JECI-MIEC, KJÖ, BDKJ, MSS … 
 
9. Moto dela z mladimi:  
       »Vsi za enega, eden za vse!« 
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1. Naziv organizacije: Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja   
 

Naslov: p. p. 2726, 1001 Ljubljana 

Telefon: Pisarna: 01/ 544-35-13; 01/ 544-35-14. Uradne ure: vsak delavnik  od 10. do 15. V tem času lahko 

dobite vse informacije o društvu in njegovih projektih. 

Dežurni SOS telefon: 080-11-55. Vsak delavnik od 12. do 22.; sobote, nedelje, prazniki od 18. do

22. V tem času je telefon namenjen svetovanju ženskam in otrokom, ki doživljajo nasilje. Govorili

boste z dežurno svetovalko, od katere lahko dobite tudi informacije o skupini za samopomoč,

Zatočišču v Ljubljani in vseh drugih oblikah pomoči, ki jih nudimo. 

Faks: 01/ 524-19- 93. Prek faksa se lahko obrnejo na nas tudi gluhe ženske in otroci. 

E-pošta: drustvo-sos@drustvo-sos.si 

Spletna stran: http://www.drustvo-sos.si 

Odgovorna oseba: Maja Plaz, predsednica društva 
 

2. Kratka zgodovina organizacije:  
Društvo SOS telefon je nevladna in nepridobitna organizacija, ustanovljena leta 1989. Prvi program društva
je bil SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja, ki so ga že od leta 1989 spremljali tudi redna
usposabljanja prostovoljk, zagovorništvo in delo z javnostjo. Leta 1996 smo začeli s prvo skupino za
samopomoč, leta 1997 smo odprli Zatočišče v Ljubljani, leta 2000 pa Varno hišo v Celju, ki se je kasneje
osamosvojila. V okviru preventivne dejavnosti Društvo SOS telefon od leta 1999 skupaj z drugimi
organizacijami izvaja kampanjo »Kaj ti je, deklica?«, s katero obeležuje Mednarodne dneve akcij proti nasilju
nad ženskami (25. 11. do 10. 12.). Organiziramo tudi novinarske konference, okrogle mize in od leta 1999
letni posvet zatočišč in varnih hiš. 

 
3. Poslanstvo organizacije: 

Smo nevladna organizacija za pomoč in podporo ženskam, mladim in otrokom, ki doživljajo ali so doživljali
nasilje v družini, sorodstvenih ali partnerskih odnosih. Naš cilj je preprečevati nasilje, zmanjševati njegove
posledice in senzibilizirati najširše družbeno okolje za problem nasilja v družini. 

 
4. Osnovni cilji dela z mladimi: 

- Informiranje in osveščanje o nasilju in problemih, ki so z njim povezani, 
- socialno učenje za življenje brez nasilja, 
- spoznavanje in sprejemanje drugačnosti, 
- osebna rast in svobodno izražanje lastnih potreb, čustev in želja, 
- osvajanje novih načinov komunikacije in razreševanja konfliktov, 
- krepitev socialnih veščin, razvoj kreativnosti, širjenje socialnih mrež. 

 
5. Ciljna skupina mladih, ki so jim programi namenjeni: 

Otroci in mladostnice/mladostniki, ki doživljajo ali so doživljali nasilje zlasti v družini in sorodstvenih zvezah. 
 
6. Tekoči mladinski projekti:  

-     Telefonsko svetovanje otrokom in mladim, ki doživljajo nasilje (kontinuirano), 
- individualno in skupinsko svetovanje otrokom in mladim, ki bivajo v Zatočišču (kontinuirano), 
- ustvarjalne delavnice, delavnice socialnega učenja in širjenja socialne mreže delavnice za otroke in

mlade v Zatočišču (enkrat do dvakrat tedensko), 
- veseli tabor za otroke in mlade, ki bivajo ali so bivali v Zatočišču (enkrat letno, 7 - 14 dni). 

 
7. Osnovne metode dela z mladimi:  

- Telefonsko, individualno in skupinsko psihosocialno svetovanje, 
- ustvarjalne delavnice v okviru Zatočišča za ženske in otroke - žrtve nasilja, 
- organizirano preživljanje prostega časa. 

 
8. Sodelovanje z drugimi akterji na področju mladinskega dela:  

- Društvo za nenasilno komunikacijo, 
- Zveza prijateljev mladine, 
- MISSS in mladinski centri po Sloveniji. 

 
9. Moto dela z mladimi:  

Vsakdo ima pravico do življenja brez nasilja. 
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1. Naziv organizacije: Društvo ŠKUC 
 

Naslov: Stari trg 21, 1000 Ljubljana  

Telefon: 01/432-73-68 

Faks: 01/232-91-85 

E-pošta: info@skuc.org 

Spletna stran: www.skuc.org 

Odgovorna oseba: Karmen Jernejčič 

 
2. Kratka zgodovina organizacije:  

Društvo ŠKUC je ena najvidnejših nevladnih organizacij v Sloveniji. Njegovi začetki segajo v prvo radikalno
študentsko gibanje v Ljubljani leta 1968, formalno pa je bil ustanovljen 31. januarja leta 1972. Konec
sedemdesetih let in v osemdesetih je bilo Društvo ŠKUC eden vodilnih spodbujevalcev, združevalcev in
promotorjev alternative. Danes je prostor, ki omogoča pretok idej in kot tak ustvarja razmere za realizacijo le
teh. 

 
3. Poslanstvo organizacije: 

Vsi drugačni vsi enakopravni. 
 

4. Osnovni cilji dela z mladimi: 
Angažiranost in vključevanje mladih v vse družbene procese. 
 

5. Ciljna skupina mladih, ki so jim programi namenjeni: 
Vsi mladi. 
 

6. Tekoči mladinski projekti:  
Likovna dejavnost, glasbena dejavnost, filmska dejavnost, založništvo, gledališče, družbena gibanja,
informiranje in svetovanje, klubska dejavnost, Bienale mladih ustvarjalcev Evrope in Sredozemlja. 
 

7. Osnovne metode dela z mladimi:  
Aktivna participacija. 
 

8. Sodelovanje z drugimi akterji na področju mladinskega dela:  
Sodelovanje z INFO centri in točkami za mlade in mladinskimi organizacijami v Sloveniji in tujini ter
organizacijami, ki delajo z/za mlade 
 

9. Moto dela z mladimi:  
ŠKUC v vsako slovensko vas. 
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1. Naziv organizacije: Društvo študentov medicine Slovenije (DŠMS)- Projekt VIRUS 

 
Naslov: Medicinska fakulteta, Korytkova 2, 1000 Ljubljana 

Telefon: 041/ 572- 692, 01/543- 70-17 

Faks: 01/543 -70-12 

E-pošta: slomsic_aids@dsms.net 

Spletna stran: http://www.projektvirus.org 

Odgovorna oseba: Miša Fister, vodja projekta 

 
2. Kratka zgodovina organizacije:  

Projekt VIRUS je bil ustanovljen leta 1997, poteka pod Društvom študentov medicine Slovenije, ki je nevladna 
organizacija. Vsi člani projekta so prostovoljci.  

 
 
3. Poslanstvo organizacije: 

Projekt VIRUS skuša mladim, pa tudi celotni populaciji, približati problematiko epidemije HIV/ AIDS- a in 
drugih spolno prenosljivih bolezni. Problem želimo predstaviti ne na zastrašujoč, temveč na informativen in 
zabaven način, in ljudi spodbuditi k varni in hkrati zdravi spolnosti.  

 
 
4. Osnovni cilji dela z mladimi: 

Mladim želimo pomagati pri soočanju s spolnostjo (kdaj in zakaj v spolni odnos, kje, kak in zakaj dobimo 
kontracepcijo …). Trudimo se zvišati zavest o potrebi po aktivnem izvajanju zaščite in dejansko zvečati 
uporabo zaščitnih sredstev. Želimo posredovati najnovejše informacije (nova odkritja medicine, nove 
epidemiološke študije, kje in kdaj se lahko testiramo …). 

 
5. Ciljna skupina mladih, ki so jim programi namenjeni: 

Delavnice varne in zdrave spolnosti so namenjene predvsem učencem 7. in 8. razredov osnovnih šol ter 
dijakom 1. in 2. letnikov srednjih šol. Naše dejavnosti ob Predpoletni akciji STOP HIV/AIDS in 1. decembru- 
svetovnem dnevu boja proti AIDS-u pa so namenjene predvsem učencem OŠ, dijakom in študentom, pa tudi 
širši populaciji.  

 
6. Tekoči mladinski projekti:  

Na Projektu VIRUS izvajamo delavnice varne in zdrave spolnosti, vsako leto pa izvedemo tudi Predpoletno 
akcijo STOP HIV/AIDS, akcijo 1. december in vseslovensko šolanje prostovoljcev STOP HIV/AIDS. Projekt 
ima tudi aktivno spletno stran in forum.  

 
7. Osnovne metode dela z mladimi:  

Osnovna aktivnost Projekta VIRUS so delavnice, ob akcijah pa delimo tiskovine z informacijami in 
organiziramo javne prireditve.  

 
8. Sodelovanje z drugimi akterji na področju mladinskega dela:  

Projekt VIRUS poteka v okviru Društva študentov medicine Slovenije, ki je član IFMSA (International 
Federation of Medical Students Associacions)- Mednarodni zvezi društev študentov medicine in polnopravni 
člani EMSA (Evropske zveze društev študentov medicine).  
 

9. Moto dela z mladimi:  
Z mladimi delamo po principu mladinskega izobraževanja- mladi z mladimi in tako poskušamo na čim bolj   
zanimiv način mladim dati informacije o varni in zdravi spolnosti in sorodnih tematikah.  
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1. Naziv organizacije: Društvo za doživljajsko pedagogiko Slovenije (DDPS) 
 

Naslov: Jarška 36 a, 1000 Ljubljana 

Telefon: 01/ 541-43-19 
Faks: / 
E-pošta: cvirnnadja@hotmail.com, mitja.krajncan@guest.arnes.si 
Spletna stran: : http://www2.arnes.si/~supmkraj/index2.html 
Odgovorna oseba: Mitja Krajnčan, predsednik; Nadja Cvirn, tajnik; Nina Stiškovsky, blagajnik 

 
2. Kratka zgodovina organizacije:  

Društvo je bilo ustanovljeno leta 1992. Od takrat smo izpeljali preko 60 doživljajsko–pedagoških projektov po
vsej Sloveniji in tudi v tujini; najbolj odmevni projekti so bili: Premagajmo Slovenijo z lastnimi močmi, Obujmo
indijanske mokasine, Cestni vikingi – Nordkapp, Popotovanje po Vzhodni Evropi, Naša cesta je Kolpa, Od
Bohinja do Bohinja, Vivaldi – štirje letni časi, Vse je mogoče, V kraljestvu mogočnega sonca, (Iz)živimo
(ne)doživeto, Po sledeh gamsov, vsako leto izpeljemo mednarodni projekt na Muri ... Leta 2000 smo
organizirali tridnevni kongres doživljajske pedagogike z mednarodno udeležbo v Zrečah, kjer smo prejeli tudi
prestižno Evropsko nagrado "Outward bound" za najboljši doživljajsko-pedagoški projekt leta 1999. Leta 2001
smo izpeljali tridnevni seminar "Osnovna metodična znanja za izvajanje doživljajsko-pedagoških projektov", ki
je bil prijavljen v katalogu stalnega strokovnega spopolnjevanja. Vsako leto potekajo izobraževanja
prostovoljcev, strokovnih delavcev, izdajamo strokovno revijo Doživljajska pedagogika, itd. 

 
3. Poslanstvo organizacije:  

Projekti so namenjeni spoznavanju in sprejemanju kulturnih razlik, premagovanju jezikovnih ovir, izmenjavi
izkušenj ter krepitvi socialnih veščin in razvijanju razumevanja in tolerantnosti do drugačnih. Gre za doživljajsko
terapijo, ki temelji na doživetjih, s katerimi si mladostniki razvijajo samopodobo in ki pripomorejo k boljši socialni
integraciji. Namen projektov je mladostnikom pokazati načine kvalitetne izrabe prostega časa, ki krepijo
osebnost, dvigajo samospoštovanje, metoda predstavlja dopolnilo uveljavljenim vzgojno-izobraževalnim
ustanovam. Mladostnikom želimo nuditi čimveč doživetij, povezanih z naravo, kognitivnimi spoznanji, izkušenj,
povezanih s skupino in reflektiranjem doživljajsko-pedagoških procesov. Dejavnosti, počutje, interakcije,
doživetja, razreševanje konfliktov in sprejemanje razlik oziroma drugačnosti temeljijo na soodgovornosti vseh
udeležencev. Mladostniki imajo možnost prevzemati odgovornost zase in za druge, krepijo zaupanje vase,
izboljšujejo komunikacijske spretnosti, krepijo senzibilnost za občutke in probleme drugih, se učijo
potrpežljivosti in sodelovanja ter si s tem izboljšujejo samopodobo in socialne veščine, kar jim pomaga pri
vključevanju v širše socialno okolje v vsakodnevnih situacijah. 

 
4. Osnovni cilji dela z mladimi:  

Osnovna ideja doživljajsko-pedagoškega dela je, da vzamemo mlade iz siceršnjega miljeja in utečenih
socialnih odnosov in jim skušamo preko čimbolj pestrih, raznolikih doživetij, preko pogovorov in refleksije
pripeljati do temeljnjih izkušenj in spoznanj, ki so realna in temeljita. S tako pridobljenimi veščinami se
mladostniki vrnejo v okolje, kjer se skušajo resocializirati in spodobno zaživeti. 

 
5. Ciljna skupina mladih, ki so jim programi namenjeni:  
       Mladi s težavami v socialni integraciji. 
 
6. Tekoči mladinski projekti:  
       Vitraž doživljajske pedagogike, Smeri neba, Kažipot, v pripravi je 2. mednarodni kongres doživljajske                  
        pedagogike (maj 2005)... 
 
7. Osnovne metode dela z mladimi:  

Gre za projektno obliko dela, ki je v doživljajski pedagogiki nekoliko specifična; celoten projekt zajema več
mesecev oziroma delo poteka v treh fazah: priprave, realizacija, faza pooskrbe. Osrednji del zajemajo
večdnevni oziroma večtedenski tabori, ki vklučujejo raznolike aktivnosti in neposredne izkušnje. V poštev
pridejo: gorništvo in pohodništvo, kolesarjenje, preživetje v naravi, ekspedicije, plujemo po morju, rekah in
jezerih (rafting, kajaki, kanjoning, splavarjenje ...), se igramo indijance, izdelujemo umetniške izdelke in se
igramo socialne igrice (mladisnke delavnice, treningi socialnih veščin …) ter še mnogo drugega. 

 
8. Sodelovanje z drugimi akterji na področju mladinskega dela:  
       CSD-ji, vzgojno-izobraževalni zavodi, stanovanjske skupine, osnovne in srednje šole, vrtci, nevladne  

organizacije, Univerza ... 
 
9. Moto dela z mladimi:  
       S srcem, glavo in rokami. 
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1. Naziv organizacije: Društvo za motopedagogiko in psihomotoriko  
 
       Naslov:  Kersnikova 6, Ljubljana  

Telefon: / 
Faks: / 

E-pošta: psihomotorika@yahoo.com 
Spletna stran: / 
Odgovorna oseba: Matevž Petelin, prof., vodja društva  

 
2. Kratka zgodovina organizacije:  

Humanitarna – strokovna organizacija, ustanovljena leta 1994. 
 
3. Poslanstvo organizacije:  
 
4. Osnovni cilji dela z mladimi:  
 
5. Ciljna skupina mladih, ki so jim programi namenjeni:  
 
6. Tekoči mladinski projekti:  

Izvajamo programe:  
• Psihomotorična in motopedagoška obravnava za otroke s posebnimi VI potrebami (svetovanje in

izobraževanje za starše in strokovnjake) 
• Program: Vzgoja za življenje (izobraževanje mladostnikov od 15. do 25. leta s področja mladinskega

dela, street pedagogike) 
• Program Taborjenja v naravi za otroke in mladostnike v starosti od 7 do 18 let z vedenjskimi

težavami in težavami socialne integracije 
• Izobraževanje s področja motopedagogike in socialne pedagogike 

 
7. Osnovne metode dela z mladimi:  

Delavnice, tabori, seminarji, individualno svetovanje, zagovorništvo, okrogle mize, javne prireditve, izdaja
publikacij  … 

 
8. Sodelovanje z drugimi akterji na področju mladinskega dela:  

Članstvo v nacionalnih in mednarodnih organizacijah, sodelovanje v drugih strukturah, sodelovanje z
Evropskim forumom za psihomotoriko. 

 
9. Moto dela z mladimi:  
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1. Naziv organizacije: Društvo za nenasilno komunikacijo 

 
Naslov: Miklošičeva 36, 1000 Ljubljana  

Telefon: 01/434-48-22 

Faks: 01/434-48-22 

E-pošta: drustvo.dnk@drustvo-dnk.si 

Spletna stran: www.drustvo-dnk.si 
Odgovorna oseba: Katja Zabukovec Kerin 

 
2. Kratka zgodovina organizacije: 

Drustvo za nenasilno komunikacijo smo ustanovili leta 1996 z namenom, da se dopolni ponudba nevladnih
organizacij na področju preprecevanja nasilja in odpravljanja njegovih škodljivih posledic. Želeli smo ponuditi
programe, ki ne bodo namenjeni samo žrtvam, ampak tudi storilcem. Kot izjemno pomembno smo ocenili delo
z mladimi, zlasti preventivno delo, zato smo šolam ponudili delavnice na različne teme. Posneli smo
Dokumentarni film o nasilju, 10 radijskih oddaj, ki smo jih brezplačno distribuirali radijskim postajam, izdali
priročnik O nasilju, Priročnik za izvajanje preventivnih delavnic, več letakov in plakatov. Vsako leto
sodelujemo v medijskih kampanjah »Kaj ti je deklica«. Imamo status društva, ki deluje v javnem interesu in
smo članice strokovnega sveta za problematiko nasilja nad ženskami pri Ministrstvu za delo, družino in
socialne zadeve. Delujemo v Ljubljani in Mariboru, trenutno je v društvu zaposlenih 6 oseb.  Vsako leto
izvedemo usposabljanje za prostovoljno delo. Programi, ki jih izvajamo so svetovalno delo z žrtvami nasilja,
svetovalno delo s storilci, telefonsko informativna svetovalna pomoč v primerih nasilja, elektronsko
svetovanje, zagovorništvo, mediacija, druženje z otroki z izkušnjo nasilja, preventivne delavnice, predavanja
in seminarji.  

 
3. Poslanstvo organizacije:  

Doseči nično toleranco do nasilja v družbi. 
 
4. Osnovni cilji dela z mladimi: 

Le kdor pozna nenasilne načine komunikacije se lahko odloči, da jih bo uporabil. Zato se trudimo mlade
čimbolje informirati in jim pokazati, zakaj nenasilje deluje. Spodbujamo jih, da občutek moči iščejo v sebi in ne
v premoči nad drugimi. Naš cilj je pomagati mladim razvijati svoj potencial in samospoštovanje, kar je po
našem mnenju najboljša preventiva nasilja. 

 
5. Ciljna skupina mladih, ki so jim programi namenjeni:  

Druženje je namenjeno zlasti otrokom z izkušnjo nasilja, preventivne delavnice mladim, ki so vključeni v redno
šolanje, svetovanje pa mladim žrtvam in storilcem nasilja. 

 
6. Tekoči mladinski projekti:  

Druženje, osebno, telefonsko in elektronsko svetovanje žrtvam in storilcem, preventivne delavnice. 
 
7. Osnovne metode dela z mladimi:  
 
8. Sodelovanje z drugimi akterji na področju mladinskega dela:  

Na timskih sestankih sodelujemo s CSD, MNZ, PU, zdravstvenimi službami, tožilstvom, zatočišči, varnimi
hišami, materinskimi domovi, kriznimi centri, Svetovalnim centrom, nevladnimi organizacijami in različnimi
zavodi. Izkušnje so različne.  

 
9. Moto dela z mladimi: Le skupaj lahko nasilju postavimo meje. 
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1. Naziv organizacije: Društvo tabornikov Rod Črnega mrava 

 
Naslov: Rožičeva 1a, 1000 Ljubljana 

Telefon: 031/366-736, Barbara 

Faks: / 
E-pošta: rcmlj@rutka.net 

Spletna stran: rcm.rutka.net 
Odgovorna oseba: Robert Golavšek, starešina 

 
2. Kratka zgodovina organizacije:  
       Rod Črnega mrava deluje v Mostah od leta 1952.   
 
3. Poslanstvo organizacije:     
       Učimo tehniko življenja v naravi in med ljudmi in močno verjamemo v pomembnost našega početja. 
 
4. Osnovni cilji dela z mladimi:     
       Praktične spretnosti taborjenja in življenja v naravi, trening socialnih veščin in uvajanje v prostovoljno delo. 
 
5. Ciljna skupina mladih, ki so jim programi namenjeni:   

Osnovnošolci in dijaki iz Most in okolice, drugi mladi in prostovoljci. 
 
6. Tekoči mladinski projekti:  

Uvajanje v timsko delo, vključevanje socialno ogroženih otrok, naravovarstvena dejavnost. 
 
7. Osnovne metode dela z mladimi:  

Učenje skozi igro, izzive in praktično delo na izletih, taborjenjih in zimovanjih. 
 
8. Sodelovanje z drugimi akterji na področju mladinskega dela:  

Vključeni smo v mrežo ljubljanskega in slovenskega taborništva ter simpatiziramo s prostovoljskimi društvi, ki 
skrbijo za zapostavljene dele mlade populacije. 

 
9. Moto dela z mladimi:    

»Ti si okej in se lahko veliko naučiš.« 
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1. Naziv organizacije: Društvo tabornikov rod Močvirski tulipani 
 

Naslov: Tržaška 74, 1000 Ljubljana 

Telefon:  
Faks: 
E-pošta: polona.zehelj@guest.arnes.si 

Spletna stran:  
Odgovorna oseba: Rok Kumar 

 
2. Kratka zgodovina organizacije:  

Društvo tabornikov rod Močvirski tulipani deluje na območju Viča v Ljubljani od leta 1968. Od leta 1977
prirejamo najbolj obiskano taborniško tekmovanje v Sloveniji – Nočno orientacijsko tekmovanje.  Prirejamo eno
in večdnevne izlete za naše člane ter letna taborjenja v naravi in zimovanja v kočah. 
Leta 1995 smo dobili od OŠ Vič na uporabo manjši objekt, ki je bil tedaj v zelo slabem stanju. S svojim delom in
sredstvi smo ga popolnoma obnovili.  
Trenutno je včlanjeni približno 120 otrok, mladine in odraslih. 

 
3. Poslanstvo organizacije: 

Neformalno izobraževanje mladih; približati mladim naravo; vzbuditi čut za solidarnost in odgovornost mladih. 
 
4. Osnovni cilji dela z mladimi: 

Zapolniti mladim trenutke brezdelja. 
 
5. Ciljna skupina mladih, ki so jim programi namenjeni: 

Otroci od 7. leta, mladina. 
 
6. Tekoči mladinski projekti:  

Celoletni program za popotnice in popotnike (starostna skupina med 16 in 21 leti). 
 
7. Osnovne metode dela z mladimi:  

Vodja skupine pripravi okvirni celoletni program za mlade. Na sestankih si sproti razdelijo naloge, tako da
posamezne aktivnosti pripravijo sami člani, s čimer jim zapolnimo del prostega časa, hkrati pa se navajajo na
prevzemanje odgovornosti. 

 
8. Sodelovanje z drugimi akterji na področju mladinskega dela:  

Sodelujemo predvsem z drugimi taborniški društvi. 
 
9. Moto dela z mladimi:  

Usmerjanje mladih, da preživijo prosti čas v stiku z naravo. Kar je poleg koristnega tudi najbolj zdrav in naraven
način preživljanja prostega časa! Obenem se pa naučijo mnogo spretnosti, katere jim bodo v življenju prišle
prav zelo pogosto! 
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1. Naziv organizacije: Društvo tabornikov Rod Samorastniki 
 

Naslov: Polje 12, 1260 Ljubljana Polje 

Telefon: 041/711-195 
Faks: /  
E-pošta: samorastniki@rutka.net 
Spletna stran: http://samorastniki.rutka.net 
Odgovorna oseba: Andrej Lozar 

 
2. Kratka zgodovina organizacije:    

Društvo tabornikov rod Samorastniki je bilo ustanovljeno leta 1998 z združitvijo Taborniščega odreda zvezda 
(ustanovljen 1977) in čete Samorastniki (1989) iz Zmajevega rodu. Društvo tabornikov Rod Samorastniki je 
član Zveze tabornikov Slovenije (ZTS) in s tem svetovne skavtske organizacije (WOSM). 

 
3. Poslanstvo organizacije:  

Namen našega delovanja je vzgajanje mladostnika, ki bo odgovorno vstopal v odraslo življenje. Neformalna 
izobrazba je v pomoč šolskemu sistemu, ministrstvo za šolstvo je leta 2001 našo krovno organizacijo, Zvezo 
tabornikov Slovenije, proglasilo za organizacijo, ki deluje v javnem interesu. Sodelujemo z mnogimi vladnimi in 
lokalnimi uradi ter nevladnimi organizacijami. Programske aktivnosti izvajamo tako v naravi kot tudi v strnjenih 
naseljih. Taborniki smo nestrankarsko gibanje mladih. 

 
4. Osnovni cilji dela z mladimi:  
       Življenje v naravi, okoljska vzgoja, domovinska vzgoja, športna vzgoja. 
 
5. Ciljna skupina mladih, ki so jim programi namenjeni: 

Programi so namenjeni vsem otrokom in mladostnikom, razdeljenim na pet starostnih skupin. Murnčki –
predšolski otroci (do 7 let), Medvedki in čebelice – mlajši šolarji (7 do 11 let), Gozdovniki in gozdovnice –
starejši šolarji (12 do 15 let), Popotnice in popotniki – srednješolci in študenti (16 do 21 let), Grče (nad 21 let) 

 
6. Tekoči mladinski projekti:  
       Samorastniška večerna akdemija  znanj. 
 
7. Osnovne metode dela z mladimi:  

Delo pri tabornikih poteka v skupinah, ki se imenujejo vodi in ponavadi združujejo otroke iste starosti. Vodi 
imajo tedenske sestanke in izlete konec tedna. Vode vodijo starejši taborniki – vodniki. Osnovna metoda dela 
je stopnjevalno samoizobraževanje, ki je sestavljeno iz naslednjih elementov: prisega in taborniški zakoni, 
učenje skozi delo, članstvo v majhnih skupinah, stopnjevani in stimulativni program različnih aktivnosti. 

 
8. Sodelovanje z drugimi akterji na področju mladinskega dela:  
       Mestna zveza tabornikov Ljubljana in njene članice, Zveza tabornikov Slovenije. 
 
9. Moto dela z mladimi:  
      Z naravo k boljšemu človeku & Bodi pripravljen.



 

 
 

33 

1. Naziv organizacije: Društvo tabornikov Savski rod    
  

Naslov: Belokranjska 2, 1000 Ljubljana 

Telefon: 01/437-14-12 (Primož Leben) 
Faks: / 
E-pošta: mladibiolog@email.si 
Spletna stran: / 
Odgovorna oseba: Igor Cimperman 

 
2. Kratka zgodovina organizacije:  

Ustanovljeni v 60-tih letih pod imenom Savski rod, ves čas člani zveze tabornikov Slovenije. 
 
3. Poslanstvo organizacije: 

Vzgoja mladine s posebnim poudarkom na odnosu do narave. 
 
4. Osnovni cilji dela z mladimi: 

Priprava otrok na samostojnost, medsebojno pomoč, prevzemanje nalog in odgovornosti ter na pravilen odnos
do družbe in narave. 

 
5. Ciljna skupina mladih, ki so jim programi namenjeni: 

Otroci in mladina od 6 do 18 let. 
 
6. Tekoči mladinski projekti:  

Projekt stopnjevanega izobraževanja, letni tabor. 
 

7. Osnovne metode dela z mladimi:  
Tedenski vodovi sestanki, izleti, tabor, zimovanje. 

 
8. Sodelovanje z drugimi akterji na področju mladinskega dela:  

Zveza tabornikov Slovenije, Mestna zveza tabornikov. 
 
9. Moto dela z mladimi:  

Z naravo k boljšemu človeku! 
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1. Naziv organizacije: Društvo tabornikov Rod Sivega volka 

 
Naslov: Štefanova 9, 1000 Ljubljana 

Telefon: / 
Faks: / 
E-pošta: rsv@rutka.net 

Spletna stran: http://rsv.rutka.net 
Odgovorna oseba: Rade Pribaković, starešina rodu 

 
2. Kratka zgodovina organizacije:  

Začetki segajo že v leto 1973, ko je Rod Sivega volka nastal iz ene od čet Zmajevega rodu. Prvi starešina je bil 
prof. Pavel Kunaver – Sivi volk, po katerem se rod tudi imenuje. Danes delujemo v Centru Ljubljane, na OŠ 
Prežihov Voranc in OŠ Majde Vrhovnik, kjer nabiramo svoje člane.  
 

3. Poslanstvo organizacije: 
Predstaviti in ponuditi mladim načine, kako ustvarjalno, zabavno, poučno – skratka predvsem konstruktivno – 
preživeti prosti čas v dobri družbi prijateljev in narave. 

 
4. Osnovni cilji dela z mladimi: 

Neformalno izobraževanje mladih, usposabljanje za delo z mladimi, aktiviranje mladih na področju 
prostovoljstva in na področju aktivne participacije v družbi. 
 

5. Ciljna skupina mladih, ki so jim programi namenjeni: 
Osnovnošolci, srednješolci in "nekoliko starejši mladi". 

 
6. Tekoči mladinski projekti:  

Priprava srečanj, akcij, izletov, taborov. 
 

7. Osnovne metode dela z mladimi: 
Osnovnošolci so po starosti in spolu razdeljeni v vode. Vsak vod se s svojim vodnikom tedensko srečuje na 
vodovih srečanjih. Približno enkrat mesečno ob vikendih za vse starostne skupine (tudi za srednješolce in 
starejše) organiziramo izlete in akcije, udeležujemo se tekmovanj in srečanj, poleti pa pripravimo več izmen 
taborov. 

 
8. Sodelovanje z drugimi akterji na področju mladinskega dela:  

Rod Sivega volka je eden od 17-ih ljubljanskih rodov, ki se povezujejo v Mestno zvezo tabornikov Ljubljana in 
eden od mnogih rodov, ki se združujejo v Zvezo tabornikov Slovenije. Le-ta je članica Svetovne organizacije 
skavtskega gibanja. 
 

9. Moto dela z mladimi:  
Tudi v mestu je treba prisluhniti naravi. 
Tudi v mestu znamo poiskati naravo. 
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1. Naziv organizacije: Društvo ustvarjalnih programov, D'up 
 
    Naslov: Linhartova 11 a, 1000 Ljubljana,  

    Telefon/faks: 01/ 43 13 405, gsm: 031 27 57 81 

    E-pošta: david_m_goljat@yahoo.com 

    Spletna stran: / 

    Odgovorna oseba: Matej Goljat, predsednik društva, vodja programa 

 

2. Kratka zgodovina organizacije:  
Društvo je bilo ustanovljeno leta 2001 na pobudo Mateja Goljata. Smo neprofitna organizacija, ki skrbi za
promocijo kulture mladih ter se ukvarja z izobraževanjem na različnih področjih, predvsem izstopata likovna
umetnost ( otroške in mladinske ustvarjalne delavnice, tečaji risanja, slikanja, kiparstva in ostalih ustvarjalnih
izraznih pristopov ustvarjanja ) in oblikovanje ( otroške in mladinske delavnice oblikovanja, oblikovanje tekstila,
sitotisk …). Organiziramo tudi izobraževanje na področju vizualnega, grafičnega, modnega oblikovanja in
interierja. 

 
3. Tekoči mladinski projekti:    
- Ljubljanski Montmartre (razstava umetniških del in oblikovalskih izdelkov na ulici, mladinske ustvarjalne 
  delavnice, info točka …) (vsako soboto od junija do novembra med 9. in 16. na Cakarjevem nabrežju v Ljubljani).
- Ustvarjalne delavnice v Galeriji  (otroške in mladinske delavnice v d'galeriji trajajo čez vse poletje; program je 
  objavljen v različnih publikacijah in dnevnem časopisju. 
- Izobraževanje na področju umetnosti in oblikovanja: (delavnice, okrogle mize, predavanja, seminarji,   tečaji 

…) 
- Razstave mladih umetnikov v galeriji  (razpis za 2005 bo izšel v mesecu septembru ). Razstavlja lahko vsak z

močno idejo in kvalitetno posredovanim sporočilom (estetsko in tehnološko neoporečna predstavitev z močnim 
umetniškim impulzom). 

                                                                  
4.  Osnovne metode dela z mladimi:    

V naši organizaciji prevladuje način dela z mladimi v obliki ustvarjalnih delavnic, okroglih miz, predavanj,    
seminarjev in tečajev. Leta 2005 pa bomo dodali še mladinske tabore različnih vsebin. 

 
5. Sodelovanje z drugimi akterji na področju mladinskega dela:  
    Sodelujemo z nekaj društvi in ustvarjamo mrežo organizacij s podobnimi interesi in vizijami. Nismo omejeni  

samo na Slovenijo, ampak vidimo potrebo sodelovanja z najrazličnejšimi organizacijami po svetu.                       
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1. Naziv organizacije:   Gasilska zveza Ljubljana, Mladinska komisija- 
Ljubljanska gasilska mladina  
                                                                                                         

Naslov: Vojkova 19, 1000 Ljubljana 
Telefon: 01/436-72-66 

Faks: 01/436-73-51 
E-pošta: info@gasilskazveza-lj.si 
Spletna stran: www.gasilskazveza-lj.si 
Odgovorna oseba: Anica Birsa (anicabirsa@hotmail.com) 

 
2. Kratka zgodovina organizacije:  

Začetki gasilstva segajo v daljni Egipt, antično Grčijo in Rimski imperij. Ravno z rimljansko zasedbo naših
krajev se je dotaknilo seme gasilstva tudi Slovenije in Ljubljane. Srednji vek pa je le to bolj slabo zalival. Šele v
18. stoletju je bil opazen napredek. Ljubljana leta 1676 dobi svoj prvi Požarni red. Leta 1751 pa prvič meščani
razmišljajo, da bi Ljubljana potrebovala gasilsko enoto. Razvoj in miselnost sta hotela, da je bilo prvo
organizirano ustanovljeno gasilsko društvo-požarna obramba ustanovljena leta 1869 v Metliki, leto kasneje pa
še v Ljubljani. Pota razvoja so bila do danes še kako pestra. V Ljubljani danes deluje 35 Prostovoljnih gasilskih
društev, ki so združena v Gasilsko zvezo Ljubljana in skupaj z Gasilsko brigado Ljubljana opravljajo mestno
javno gasilsko službo. Za vzgojo, usposabljanje, preventivo in organiziranje mladih v gasilskih vrstah in vzgojno
izobraževalnih ustanovah skrbi Mladinska komisija gasilske zveze in Mladinske komisije v Prostovoljnih
gasilskih društvih. Tovrstni začetki dela z mladimi v gasilstvu segajo v leto 1930, ko so prvi na naših tleh
barjanski gasilci ustanovili oddelek NARAŠČAJNIKOV. Ta čas štejemo za prvi organizirani pričetek vzgoje
mladih v naši organizaciji. 

 
3. Poslanstvo organizacije: 

Poslanstvo organizacije se od njenega nastanka pa do danes ni bistveno spremenilo. Osnovna naloga je
pomoč človeku v nesreči. To je gašenje, reševanje življenja in premoženja ob vsakršni nesreči, zaščita okolja,
obveščanje in informiranje ter usposabljanje prebivalstva na požarno preventivnem področju. Temelj
organizacije je prostovoljno delo, nestrankarska in nepolitična opredelitev in humanost. 

 
4. Osnovni cilji dela z mladimi: 

Osnovni cilji dela z mladimi so izobraževanje na področju varstva pred požarom. Usposabljanje mladih za
prostovoljno delo, pomoč človeku v nesreči. Delo posameznika v skupini in za skupino. Vključevanje mladih v
prostovoljno in poklicno strukturo gasilske organizacije. Pridobivanje življenjskih socioloških izkušenj ter znanj. 

 
5. Ciljna skupina mladih, ki so jim programi namenjeni: 

Ciljna skupina je mladina, ki je vključena v javne vzgojne in izobraževalne programe. Mladina deluje lahko
vključeno v gasilsko organizacijo ali izven (preventiva). Najmlajša skupina so predšolski otroci, tu je poudarek
na preventivi. Sledi mladina od 7 do 16 leta. Ta skupina je najaktivneje vključena v mladinske programe. Mladi
od 16 do 18 in 27 leta pa so vključeni v programe prostovoljne službe in gasilskega pripravništva. 

 
6. Tekoči mladinski projekti:  

Gasilsko športna tekmovanja (več nivojev), Srečanje ljubljanske gasilske mladine, Poletna gasilska šola,
Gasilski orientacijski tek, Likovna razstava, Strokovno usposabljanje, preventivne delavnice, seminarji,
ekskurzije, izleti; Projekti za informiranje obveščanje in usposabljanje s področja požarnega varstva (BREZ
PANIKE, GASILSKI DOM, IZ OČI V GLAVO …) 
 

7. Osnovne metode dela z mladimi:  
Delo poteka individualno in v skupini preko tedenskih in večtedenskih srečanj v PGD, dnevni in enotedenski
programi potekajo na skupni lokaciji v objektih in v naravi, v Ljubljani ter okolici. Osnovne metode dela so:
razgovori, razlage, demonstracije, predstavitve, praktično delo, pisni in grafični izdelki … 

 
8. Sodelovanje z drugimi akterji na področju mladinskega dela:  

Krovna gasilska mladinska organizacija v Sloveniji je Mladinski svet GZ Slovenije. Ljubljanska gasilska mladina
pri svojem delu sodeluje še z Zvezo tabornikov Slovenije, Mestno zvezo tabornikov Ljubljana, Kulturnimi in
športnimi društvi na območju MOL. Komisija je pridružena članica Mladinskega sveta Ljubljane, sodeluje pa še
z mrežo info točk L'mit in pristojnimi mestnimi službami in centri z mladinskimi vsebinami.  

 
9. Moto dela z mladimi:  

Odgovornost, delavnost, natančnost, doslednost, poštenost, samozavest, človekoljubnost, požrtvovalnost …
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1. Naziv organizacije: Gimnazija Poljane 

 
Naslov: Strossmayerjeva 1, 1000 Ljubljana  

Telefon: 01/433-73-45 
Faks: 01/231-96-50 
E-pošta: 

Spletna stran: www.gimnazija-poljane.com 

Odgovorna oseba: Bojan končan, ravnatelj 
Odgovorna oseba programa: Alenka Šoba 

 
2. Kratka zgodovina organizacije:   
       Kot višja gimnazija deluje od leta 1900. 

Program prostovoljnega dela:  od leta 1997 
 

3. Poslanstvo organizacije:   
Javni vzgojnoizobraževalni zavod. 

 
4. Osnovni cilji dela z mladimi:  
       Intelektualni socialni in emocionalni razvoj mladih, razvijanje tolerance, solidarnosti, izgradnja samozaupanja. 
 
5. Ciljna skupina mladih, ki so jim programi namenjeni: 
       Dijaki od 1. do 4. letnika. 
 
6. Tekoči mladinski projekti:  
       Prostovoljno delo dijakov na socialnem področju. 
 
7. Osnovne metode dela z mladimi: 
       Uvodni seminar, uvajanje v prostovoljno delo v posameznih ustanovah, prostovoljno delo enkrat tedensko, 

supervizijska srečanja, zaključno srečanje. 
 
8. Sodelovanje z drugimi akterji na področju mladinskega dela: 
       Druge prostovoljske organizacije. 
 
9. Moto dela z mladimi: 
       Človek človeku človek. 
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1. Naziv organizacije:  Kulturno društvo Codeep 

 
Naslov: Čopova 14 

Telefon: 01/ 426-96-99 

E-pošta: codesign@siol.net 

Spletna stran: www.codeep.org, www.loungebox.com 

Odgovorna oseba: Martin Bricelj, predsednik 
 
2. Kratka zgodovina organizacije:  
       Nekaj bolj izpostavljenih projektov in sodelovanj iz polpreteklega obdobja:   
              -Slovenski filmski festival 2003 – AvdioVideo zaključni večeri, 

-Dan Državnosti 2003-Video oprema dogodka, 
- Festival Otokultivator, Vis 2003, 
- Organizacija Festivala Pomladi 2003, 
- Moderna Galerija Novoletna zabava, 
- FooBar 2002, 
- Scan Line festival 2002, 

  - Radijska oddaja - Radio Student 2002-2003, 
- Exodos 2002, Parada mladosti, 
- TiPovej 2002, 
- Destination: Out, Helsinki 2002, 
- Festival FUTURA, Sarajevo 2002, 
- Festival Otokultivator, Vis 2002, 
- Novoletna zabava Ministrstva za kulturo 2000. 

 
 
3. Poslanstvo organizacije: 

CodeEP je skupina kreativnih posameznikov, ki se udejanja na podrocju vizualnih komunikacij, elektronske
glasbe, arhitekture in sodobnega performansa. Kot posameznike nas veže izrazita želja po kreativnem
soustvarjanju, in raziskovanju fenomenov fizičnega, medijskega in kiber prostora in s tem ciljem se združujemo
in delujemo skozi paradigmo Društva. Člani društva delujemo po načelih medsebojnega spoštovanja in
kreativnega sodelovanja in skozi to optiko se znotraj društva združujemo v interesne skupine, ki z raznovrstnimi
projekti raziskujejo zgoraj navedene fenomene. Na teh temeljih se povezujemo in sodelujemo z drugimi
skupinami in posamezniki, ki delujejo na podobnih osnovah. Skozi aktivno so/delovanje smo izoblikovali
platformo, ki smo jo poimenovali kreativno druženje in ki se je v naši kratki zgodovini izkazala za najbolj
vsestransko produktivno. Idejo kreativnega druženja udejanjamo v prvi vrsti z organizacijo širokega spektra
avdiovizualnih dogodkov in performansov, ki jih organiziramo s pomočjo podobno mislecih ustanov, skupin in
posameznikov. V prvem obdobju našega delovanja so bili to predvsem klubski večeri, saj večina clanov
kolektiva prihaja iz urbanega socialnega okolja, kjer se je paradigma klubskega vecera iskristalizirala kot najbolj
potentna platforma kreativnega druženja. CodeEp je na teh osnovah v prvem obdobju svojega delovanja
izoblikoval dva klubska vecera imenovana SuperBrakes in LoungeBox. 

 
4. Osnovni cilji dela z mladimi: 

Kreativno druženje, Širitev sodobne avdiovizualne urbane kulture, kreativno soustvarjanje, raziskovanje
fenomenov fizičnega, medijskega in kiber prostora. 

 
5. Ciljna skupina mladih, ki so jim programi namenjeni: 

Od 5 do 35 let. 
 
6. Tekoči mladinski projekti:  
       Festival pomladi, Prostorož, VJ delavnica, likovne delavnice. 
 
7. Osnovne metode dela z mladimi:  
       Delavnice: likovne, video in audio, audiovizuelne javne prireditve, razstave, instalacije, izdaja publikacij … 
 
8. Sodelovanje z drugimi akterji na področju mladinskega dela:  

Moderna galerija Ljubljana, MGLC, Galerija Kapelica, Zavod Projekt Atol, Zavod K6/4, Metelkova mesto, Radio
Študent, Mestna občina Ljubljana, kulturno društvo Atelje 2005. 

 
9. Moto dela z mladimi:  
     Če ti kaj ni všeč- Naredi bolje! 
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1. Naziv organizacije: KD Galerija GT, i. e. Šola uporabnih umetnosti Famul Stuart  
 

Naslov: Gornji trg 24, 1000 Ljubljana 

Telefon: 01/ 546-14-24    
Faks: 01/ 546-14-24    
E-pošta: famul@galerijagt-famul.si, info@galrijagt-famul.si 
Spletna stran: www.galerijagt-famul.si 
Odgovorna oseba: Boštjan Potokar 

 
2. Kratka zgodovina organizacije:  

Začetki delovanje KD Galerija GT segajo v leto 1988. Na pobudo članov je bila leta 1994 ustanovljena
izobraževalna enota društva Šolo uporabnih umetnosti Famul Stuart. Šola s svojim rednim triletnim
programom že deseto leto izobražuje in deluje na področju kiparstva, keramike, restavratorstva, grafike,
fotografije, videa, animacije, interneta in interaktivnih e-nosilcev, ter programa ambient.  V letu 2004 je
Šola uporabnih umetnosti Famul Stuart prejela plaketo Mestne občine Ljubljana za programe izobraževanja in
posebne dosežke na področju kulture. 

 
3. Poslanstvo organizacije: 

Primarno poslanstvo organizacije leži v zagotavljanju znanj na področju uporabne umetnosti, ki je redne
izobraževalne ustanove ne nudijo v zadostni meri. Aktivnosti društva dopolnjujejo redni programi za mlade, ki  
temeljijo predvsem na organizaciji neformalnega izobraževanja, možnost ustvarjanja lastnega mesečnega
programa s strani mladostnikov (v obliki organizacij lastnih delavnic, projektnih aktivnosti, projektnih skupin ...),
preko razvijanja partnerskih povezav in baz informacij, v informiranju in svetovanju mladim področju
mladinskega dela, mednarodnih izobraževanj in projektov …. Predvsem pa želimo mladim zagotoviti dostop do
strokovnjakov, opreme in prostorov, ki jim lahko zagotovijo nemoteno mladinsko in ustvarjalno delo.  
Redni izobraževalni program dopolnjujemo z delovanjem v širših socialnih projektih, povezovanjem s
podobnimi organizacijami v tujini, posebnimi akcijami, organizacijo razstav, delavnic ter različnih kulturnih in
umetniških dogodkov doma in v tujini, ki nas povezujejo z nekaj tisoč sodelavci in obiskovalci dogodkov: 
Mednarodna sodelovanja, Projektno delo in  prostovoljno, Delavnice in javna predavanja, Organizacija
razstav in kulturnih), Podpora mladinskim iniciativam. 

 
4. Osnovni cilji dela z mladimi: 

Cilj našega del je zagotoviti potrebno infrastrukturo, vsebine, programe in usposobljene kadre, ki bodo mladim 
omogočile delo na želenem področju in usposabljanje za samostojne aktivnosti. Preko aktivnosti, sodelovanjem 
z različnimi društvi in organizacijami želimo mladim omogočiti dostop do potrebnih informacij in vsebin, ki so jim 
namenjene. Aktivnosti želimo razvijati na način, da mladi sčasoma prevzamejo samostojne vloge v programu in 
vodenje vsebin, začno izvajati projektne aktivnosti in se povezovati v samostojne projektne skupine.  
 

5. Ciljna skupina mladih, ki so jim programi namenjeni: 
       Mladi od 14. do 30. leta starosti. 
 
6. Tekoči mladinski projekti: 

Projekt WillowArt, priprava razstavno delavničnih dogodkov na Ljubljanskem gradu, mednarodni projekt 
Marušiči, sodelovanje z mladinskimi centri, priprava razstave v Voipaala Art centru na Finskem. 

 
7. Osnovne metode dela z mladimi:  

Metode dela temeljijo predvsem na individualnih pristopih, vzpodbujanju skupinskega dela med mladimi, 
uporabi kreativnega in ustvarjalnega dela, iskanja možnosti za nadaljnjo uporabo svojega znanja – ali za 
izvedbo samostojnega projekta, sodelovanja s skupinami, sodelovanja z različnimi organizacijami: izkustveno 
učenje, mladinsko iniciativnost, neposredno komunikacijo z mladimi v okolju, vrstniško delo, prostovoljno delo, 
terensko delo, kreativno ustvarjanje in svetovanje. 

 
8. Sodelovanje z drugimi akterji na področju mladinskega dela:  

Zavod Šouhostel Celica, Združenje staršev in otrok Sezam, Mladinski center Brežice, Zavod Janeza 
Smrekarja, o. e. Skala ter še mnoge mladinske organizacije s katerimi sodelujemo preko projektov 
mladostnikov in članov društva ter študentov šole. 

 
9. Moto dela z mladimi:  

Zagotoviti enake možnosti za zadovoljevanje potreb in idej mladih ne glede na predhodne izkušnje, znanja,  
socialne in druge razlike. 
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1. Naziv organizacije:  Kulturno društvo Gmajna 

 
Naslov: Tržaška cesta 2 (pri Zavod Zamik), 1000 Ljubljana 
Telefon: 041/332-519 
Faks: 01/580-53-83 
E-pošta: kdgmajna@email.si 
Spletna stran: www.dostje.org 
Odgovorna oseba: Peter Medica, predsednik društva 

 
2. Kratka zgodovina organizacije:  

Kulturno društvo Gmajna je bilo ustanovljeno leta 2001. Na začetku smo se v društvu ukvarjali z lastno video
produkcijo, kasneje pa ob tem začeli tudi s prirejanjem delavnic o elektronskih medijih, video produkciji in
postprodukciji ter animaciji za člane in članice društva in ostale zainteresirane. 

 
3. Poslanstvo organizacije: 
       Ustvarjanje avtonomnih medijev. 
 
4. Osnovni cilji dela z mladimi: 
       Približati mladim tehnično kulturo in jih usposobiti za ustvarjanje lastnih avtonomnih medijev. 
 
5. Ciljna skupina mladih, ki so jim programi namenjeni: 
       Vsi zainteresirani. 
 
6. Tekoči mladinski projekti:  

Delavnica Taktični mediji; krajše delavnice o video jeziku, produkciji in postprodukciji, flash animaciji; lastna
video produkcija društva; projekti v okviru Multikulturnega socialnega centra La Realidad in gibanja Dost je! 

 
7. Osnovne metode dela z mladimi:  
       Delavnice pod strokovnim vodstvom, samostojno oblikovanje vsebin in delo v skupinah. 
 
8. Sodelovanje z drugimi akterji na področju mladinskega dela:  

MOL – Urad za mladino, RS – Urad za mladino; Društvo za sodobno politično teorijo in prakso Politični
laboratorij, Društvo za globalno solidarnost Aguascalientes, gibanje Dost je!; Kamera Revolta, Menza pri Koritu;
Zavod za mladinsko kulturo Štajerc v Ljubljani 

 
9. Moto dela z mladimi:  
       Za svet mnogoterih svetov. 
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1. Naziv organizacije:   Središče za mlade, Knjižnica Otona Župančiča,  
enota Mestna knjižnica 

 
Naslov: Gosposka 1, Ljubljana  

Telefon: 01/252- 17- 94 

Faks: 01/426 -40 -73 

E-pošta: alenka.novak@lj-oz.sik.si 

Spletna stran: www.lj-oz.sik.si 

Odgovorna oseba: Simona Resman 
 
2. Kratka zgodovina organizacije:  

Središče je bilo odprto 09.09.1998 in je že v začetku delovalo kot informacijska točka Ljubljanske mreže info
točk za mlade (kasnejši L' mit ). Leta 2000 je bila odprta Stripoteka in leta 2001 EU-kot. 

 
3. Poslanstvo organizacije: 

Namenjeno je predvsem mladim dijakom in študentom od 15. do 25. leta. Osnovni namen je izvajanje
informacijske in učne dejavnosti ter preživljanje prostega časa. 

 
4. Osnovni cilji dela z mladimi: 

Informiranje mladih, prostor za učenje, pisanje seminarjev, domačih nalog, brskanje po internetu; brezplačna
učna pomoč, aktivno preživljanje prostega časa, predavanja in okrogle mize o aktualnih temah. 

 
5. Ciljna skupina mladih, ki so jim programi namenjeni:  

Dijaki in študentje. 
 
6. Tekoči mladinski projekti:  

Brezplačna učna pomoč, okrogle mize o EU, stripovske delavnice, potopisna predavanja, cikel pogovorov:
Berem, torej mislim, pogovori s stripovskimi avtorji. 

 
7. Osnovne metode dela z mladimi:  Delo prostovoljcev – vrstniška pomoč, delavnice, okrogle mize,

predavanja, individualno delo informatorke. 
 
8. Sodelovanje z drugimi akterji na področju mladinskega dela:  

Z L' mitom in občasno z drugimi mladinskimi organizacijami, z mladimi posamezniki, z revijo Stripburger, s
slovenskimi in tujimi knjižnicami, ki imajo servise za mlade. 

 
9. Moto dela z mladimi:  

Za naš moto lahko vzamemo dve mnenji iz ankete, opravljene v Središču za mlade februarja 1999: 
1. Središče se mi zdi super stvar za zbiranje mladih, ki se radi učijo skupaj – skupinsko učenje; všeč

mi je tudi pomoč, ki jo nudite pri učenju in delanju na računalnik, saj marsikdo doma nima
računalnika in tako dobi možnost učenja le-tega; kar tako naprej. 

2. Središče mi je zelo všeč, saj lahko uporabljam računalnik in študiram, hkrati pa dobim informacije o
prireditvah. Mislim, da je prav da Središče obstaja in bi bilo lepo, če bi še obstajalo, saj daje mladim
veliko možnosti. 
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1. Naziv organizacije:   Kulturno umetniško društvo Anarhiv (krajše: KUD Anarhiv) 

 
   Naslov: Poštni: Metelkova ul. 6, 1000 Ljubljana 

                 Škratova čitalnica: Metelkova ul. 4 (stavba Pešci, pritličje) 
   Telefon: 01/434-03-45 

   Faks: 01/432- 33-78 
   E-pošta: anarhiv@mail.ljudmila.org 

   Spletna stran: http://www.ljudmila.org/anarhiv 

   Odgovorna oseba: Tomaž Trplan 

 
2. Kratka zgodovina organizacije: 

Škratova čitalnica je infoteka, namenjena vsem, ki jih zanimajo radikalne družbene spremembe in/ali
družbeno kritična misel. Je prostor, kjer se lahko srečaš z obilico radikalne, revolucionarne, literarne in
humanistične misli in prakse v obliki knjig, stripov, fanzinov, magazinov, ter video in avdio materiala. Namen
prostora je delovati kot stimulator v okviru družbenih gibanj, ki delujejo v smeri oblikovanja nehierarhične,
neavtoritarne, kooperativne družbe, ki temelji na direktni demokraciji. 
V letu 2004 se je v okviru projekta Kamera Revolta redno organiziramo videoprojekcije,  predstavitve, javne
debate, predavanja in podobne dogodke. Obiskovalcem je omogočena brezplačna izposoja vsega gradiva,
kakor tudi uporaba prostora in infrastrukture za različne iniciative, v kolikor se le-te skladajo s smernicami
Škratove čitalnice. Vsak mesec izdajamo e-novičnik Škratove čitalnice, kjer predstavljamo nove pridobitve
(revije, knjige, itd.), objavljamo program in ostale aktualne informacije. E-novičnik lahko zainteresirani
prejemajo po elektronski pošti ali pa si novosti ogledajo na naši spletni strani. Škratova čitalnica je hkrati tudi
info točka za mlade (L'mit) in info točka Metelkove mesta. Obiskovalcem info točke je na razpolago
računalnik z brezplačnim dostopom do interneta, različni informativni materiali in naši informatorji, ki
obiskovalcem po potrebi nudijo pomoč pri iskanju informacij. Škratova čitalnica se nahaja v pritličju stavbe
Pešaki. Odprta je vsak torek od 15. do 19., vsako sredo in četrtek med 17. in 21. ter vsak petek med 15. in
19.  

 
3. Poslanstvo organizacije:   

Škratova čitalnica se je v dosedanjih petih letih profilirala kot specifična info-točka, zahvaljujoč gradivu, ki ga
nudi uporabnikom, spremljajočih prireditev in dodatnih uslug. Vseskozi se nadejamo, da bodo naštete usluge
in dejavnosti Škratove čitalnice postale dejavnik vzpostavljanja diskusijskega polja in utrdbe kritičnega
mišljenja tako pri mladih sodelavcih kot pri obiskovalcih. Poleg tega si želimo, da bi Škratova čitalnica s
svojo specifično ponudbo in dejavnostjo postala ne le izobraževalen, temveč tudi družabni prostor lokalne
sredine, v kateri se nahaja. 

 
4. Osnovni cilji dela z mladimi:  

    Vključevanje mladih v prostovoljno delo, spoznavanje in aktivno sodelovanje v skupinskem delu,
soodločanje, (samo)iniciativnost, razvijanje kritičnega mišljenja, informiranost mladih. 

 
5. Ciljna skupina mladih, ki so jim programi namenjeni: 

    Vsi zainteresirani. 
 

6. Tekoči mladinski projekti:  
Škratova čitalnica, Kamera Revolta, Neformalno izobraževanje in usposabljanje za mladinsko delo v
Škratovi čitalnici, Škratova čitalnica 2004 – mladinske iniciative in participacija mladih, Škratova info točka. 

 
7. Osnovne metode dela z mladimi:  

Skupina prostovoljcev, ki skrbi za projekt Škratove čitalnice, se sestaja na rednih sestankih, kjer se
dogovarja o razdelitvi nalog, predlogih za aktivnosti, vizijah, itd.. Vloge in naloge med sodelujočimi rotirajo na
podlagi prostovoljnih iniciativ posameznikov in v skladu s skupinskim konsenzom. Za naše prostovoljce pa
tudi za obiskovalce Škratove čitalnice organiziramo tudi različna neformalna izobraževanja in usposabljanja.

 
8. Sodelovanje z drugimi akterji na področju mladinskega dela:   

KUD Mreža, Mladinski center Menza pri koritu, Mostovna – Zavod Masovna, Društvo za zaščito ateističnih
čustev, Ljudmila, Kiberpipa, Društvo YHD, KUK 13. brat, KUD Gmajna, Ljubljanska mreža info točk za mlade
– L'mit, Mreža avtonomnih knjižnic,… 

 
9. Moto dela z mladimi:  
       Razširjajmo obzorja! 
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1. Naziv organizacije: Kulturno umetniško društvo France Prešeren Trnovo 

 
Naslov: Karunova 14, 1000 Ljubljana 

Telefon: 01/283-22-88, 01/283-22-98,  031/321-551 

Faks: 01/283-11-28 

E-pošta: kud@kud-fp.si 

Spletna stran: www.kud-fp.si 

Odgovorna oseba: Vitomir Rožej (predsednik) 

 
2. Kratka zgodovina organizacije:  

Kulturno umetniško društvo (KUD) "France Prešeren" je neprofitno civilno društvo, ki deluje že od leta 1919. V 
minulih desetletjih je društvo ustvarjalo kulturni in družabni program predvsem za trnovski okoliš, leta 1989 pa 
so bile zastavljene nove programske smernice, ki so program društva obogatile in bistveno razširile. Že davno 
smo se uveljavilii kot eden nosilcev ljubljanskega in slovenskega kulturnega življenja, ki si je pridobil 
mednarodni ugled in pomen. Leta 2000 je KUD France Prešeren prejel najvišje priznanje mesta Ljubljana za 
svoj prispevek pri oblikovanju kulturne in umetniške podobe mesta Ljubljana, nekateri naši projekti pa so prejeli 
številna priznanja doma in v tujini. 

 
3. Poslanstvo organizacije: 

Tu posamezniki in skupine ustvarjajo, spodbujajo in posredujejo kulturne, umetniške in izobraževalne dogodke 
in projekte. V okviru svoje redne dejavnosti KUD združuje lutkovni in gledališki program za otroke in odrasle, 
koncerte različnih glasbenih zvrsti, razstave, predavanja, literarne večere, seminarje, okrogle mize in delavnice, 
hkrati pa ima ugodno lokacijo in infrastrukturo za razna gostovanja domačih in tujih umetnikov. S svojo 
programsko politiko odprtega socialnega prostora KUD povezuje obiskovalce z ustvarjalci in izvajalci programa, 
pa tudi z drugimi delavci na prireditvah. Tako povezovanje v veliki meri vpliva na oblikovanje naših aktivnosti, 
odnosov, vzdušja in celotne podobe društva. 

 
4. Osnovni cilji dela z mladimi: 

Podpiramo mlado, drugačno, še ne uveljavljeno kulturo (skupine in posameznike). Pri mladih ustvarjalcih (in 
obiskovalcih) se spodbujamo željo po izpopolnjevanju znanj na kulturnem in umetniškem področju, hkrati pa 
razvijamio strpnost in spoštovanje drugačnosti. Mladim dajemo možnost realizacije svojih kreativnih idej. 

 
5. Ciljna skupina mladih, ki so jim programi namenjeni: 

Naše dejavnosti so namenjene mladim ne glede na formalno izobrazbo ali socailno okolje iz katerega prihajajo, 
predvsem pa takim, ki se iz takih ali drugačnih razlogov ne morejo vključiti v redne oz. institucionalne programe 
izobraževanja in umetniškega ustvarjanja (mladi z neustrezno ali nedokončano formalno izobrazbo, pregnancy 
...). 

 
6. Tekoči mladinski projekti:  

   Vsi KUDovi projekti so predvsem namenjeni mladim Posebno pozornost zaslužijo: - Šolska impro liga Šila, 
Projekt Pregnanci , delavnice gledališke skupine BUBE, Goli oder,. delavnice Zvok in luč, Abstract Workshop, 
Dan poezije, Mladi Prešeren, Valilnica, Abstract Workshop, Dan poezije, Pesniški kabareti, projekt Pregnanci, 
poletni festival Trnfest in Emonska promenada. V okviru KUD-a kot mladinskega centra mladi sodelujejo tudi v 
programih EU Leonardo in Youth (mednarodne mladinske izmenjave, evropska prostovoljna služba itd.). 

 
7. Osnovne metode dela z mladimi:  
       Metode dela so različne - od spodbujanja k druženju in ustvarjanju do oblikovanja delavnic in delovnih skupin. 
 
 
8. Sodelovanje z drugimi akterji na področju mladinskega dela:  

Urad za mladino MOL, Urad za mladino RS, MOVIT, JSKD, Mirovni inštitut, ŠOU, Erazem, ŠKUC, UNICEF, K-
4 in Kapelica, Metelkova mesto, Pekarna Maribor, Narodni dom MB, Kibla Štuk MB, Zakon Vrhnika, MKC KP, 
MKNŽ Ilirska bistrica, Študentski klubomKranj, Klubštudentov Postojna, Klub študentov Nova Gorica, Klub 
študentov Idrija, Fort Bourginjon Pula, Klub koroških študentov Dunaj, Klub slovenskih študentov Graz, N-E-
Westiwal Den Helder in drugi. 

 
9. Moto dela z mladimi:  
       NEVER ENDING STORY 
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1. Naziv organizacije: KUD Mreža 

 
Naslov: Masarykova 24, 1000 Ljubljana 

Telefon: 01/434-03-45 

Faks: 01/432-33-78 

E-pošta: natasa.s@guest.arnes.si 

Spletna stran: www.metelkova.org 

Odgovorna oseba: Nataša Serec 

 
2. Kratka zgodovina organizacije:  

Kulturno umetniško društvo Mreža aktivno deluje od leta 1995, po nasledstvu Mreže za Metelkovo. V letih 1995
do 1999 se je društvo ukvarjalo predvsem z likovnimi projekti (vodenje Galerije Alkatraz, likovne kolonije in
delavnice ter umetniškimi akcijami) in ureditvijo pravno-formalnega statusa pridobljenih prostorov na severnem
delu vojašnice na Metelkovi. Tik preden je zavod Retina Ljubljana prenehal s svojimi dejavnostmi je se je njena
Programska enota z vsemi svojimi projekti in programom zaposlovanja preko javnih del, prenesla v KUD
Mreža. KUD Mreža danes, v AKC Metelkova mesto, deluje z velikim obsegom dejavnosti ne le znotraj društva
ampak za cel AKC in izven. 

 
3. Poslanstvo organizacije: 

Organizacija kulturnih prireditev (festivali in gostovanja doma in v tujini), založništvo (izdajanje publikacij,
katalogov, oblikovanje plakatov, letakov …), mednarodno sodelovanje (članstvo v Trans Europe Halles),
urbane intervencije (urejanje Hajlends parka na Metelkovi, mozaične delavnice, urejanje zelenic …), razvijanje
lastne kulturno-umetniške produkcije (slikarstvo, kiparstvo, gledališče in video), Fotoarhiv (sistematično
zbiranje in dokumentiranje fotografij o Metelkovi), Videoarhiv (dokumentiranje dogodkov in prireditev), Galerija
Alkatraz (razstave sodobne likovne umetnosti, performansi, literarni večeri …), dražbe umetniških del (dražba z
domiselnimi komentarji), Dnevni mladinski center (Internet, namizni tenis, delavnice, info točka …), Mladinski
projekti (usposabljanje prostovoljcev, EVS …), upravljanje Mladinskega centra Menza pri koritu (skupaj z
društvom D. Z .A. Č.). 

 
4. Osnovni cilji dela z mladimi: 

Osnovni cilj dela z mladimi je pomladitev AKC Metelkova mesto s svežimi močmi, mladimi ustvarjalnimi ljudmi,
ter zagotovitev strukture ljudi za kontinuiteto dejavnosti v AKC M.m. Ostali cilji pa so: vzpodbujanje
prostovoljnega dela, samozaupanje in samospoštovanje, olajšati udeležbo v formalnem izobraževanju in
iskanju zaposlitve, navajanje k samostojnosti, povečali učinek prostovoljnega dela, večje spoštovanje
prostovoljnega dela v civilni družbi, neformalno izobraževanje, spodbujanje mladih k samo organiziranemu
delovanju, spodbujanje solidarnosti, strpnosti in enakopravnosti med mladimi, razvijanje ustvarjalnosti na
umetniškem in organizacijskem področju, povezovanje slovenskih mladinskih centrov, društev in klubov,
seznanjanje z sodobnimi umetniškimi praksami domačih in tujih ustvarjalcev, prispevek k pestrosti mladinskega
kulturnega in družabnega dogajanja v prestolnici, pomoč mladim pri vključevanju v družbo in realizaciji njihovih
potencialov ter humanizacija družbe. 
 

5. Ciljna skupina mladih, ki so jim programi namenjeni: 
Vsem, ki so zainteresirani, vztrajni in ustvarjalni. 
 

6. Tekoči mladinski projekti:  
Usposabljanje prostovoljcev v mlad. centru Menza pri koritu in dnevnem mladinskem centru. 
EVS (dejavnosti prostovoljcev, ki so vključeni v evropsko prostovoljno službo). 

 
7. Osnovne metode dela z mladimi:  

Učenje - usposabljanje z delovanjem, organizirani tečaji (ozvočevanje, grafično oblikovanje, snemanje), učenje
z opazovanjem, profesionalni nasveti, ki jih nudijo mentorji in mladinski delavci, razprave in diskusije. 

 
8. Sodelovanje z drugimi akterji na področju mladinskega dela:  

Movit (EVS) in Urad RS za mladino. 
 

9. Moto dela z mladimi: Nove moči za Metelkovo!
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1. Naziv organizacije:    Mestna zveza prijateljev mladine Ljubljana  

                                (MZPM Ljubljana) 

 
Naslov: Linhartova 13, 1000 Ljubljana 
Telefon: 01/ 230-29-31 
Faks: 01/ 230-29-31 

E-pošta: zpm.ljubljana@siol.net 
Spletna stran: www.zveza-zpmljubljana.si 
Odgovorna oseba: mag. Jože ŠREKL, predsednik 

 
2. Kratka zgodovina organizacije:  

MZPM je prostovoljna, nevladna, nestrankarska, samostojna, humanitarna in neprofitna organizacija, ki
povezuje društva prijateljev mladine na območju MOL in primestnih občin, ki delajo v dobro otrok, mladostnikov
in družin. Prvo društvo prijateljev mladine v Ljubljani je bilo ustanovljena 1959. leta, okrajna zveza prijateljev
mladine pa leta 1965. Danes kot koordinatorica povezuje delo 21 društev prijateljev mladine ter območnih ZPM
Vič Rudnik, Šiška, Moste Polje in Center (v sklopu katere deluje tudi Zavod za letovanje in rekreacijo otrok).  
 

3. Poslanstvo organizacije: 
Prizadeva si prispevati k dvigu kakovosti življenja otrok, mladostnikov in družine, zastopati in uveljavljati njihove
interese in potrebe, ščititi njihove pravice na osnovi Ustave Republike Slovenije, Deklaracije o človekovih
pravicah, Konvencije o otrokovih pravicah ter drugih dokumentih, ki zadevajo otroke, mladostnike in družine.  
Organizira prireditve in srečanja za mlade ter različne oblike kakovostnega preživljanja prostega časa otrok,
mladostnikov in družine. Izvaja programe za demokratične in humane medsebojne odnose med otroki in
mladostniki ter njimi in odraslimi, programe okoljske in domovinske vzgoje, programe za razvijanje bralne
kulture, mirovništva, strpnosti in solidarnosti, kulturne dediščine. Razvija prostovoljno in socialno preventivno
delo mladih za mlade in organizira humanitarne oblike pomoči otrokom in mladostnikom v Sloveniji in v tujini. 
MZPM sodeluje s sorodnimi organizacijami v mestu in državi ter tujini, ki delujejo v interesu otrok, mladostnikov
in družin, ter z zamejskimi in zdomskimi organizacijami. 
 

4. Osnovni cilji dela z mladimi: 
kvalitetno preživljanje prostega časa otrok in mladostnikov, razvijanje prostovoljnega dela med mladimi in za 
mlade, razvijanje pozitivnih vrednot v medsebojnih odnosih (strpnost, demokratičnost, solidarnost, prijateljstvo, 
sopomoč …), razvijanje samoorganiziranost in samopomoči mladih za mlade. 
 

5. Ciljna skupina mladih, ki so jim programi namenjeni: 
Programi so namenjeni predvsem osnovnošolcem, v nekatere pa se vključujejo tudi predšolski otroci in 
mladostniki (15. do 19. leta) in starši. 
 

6. Tekoči mladinski projekti:  
Glavne aktivnosti so usmerjene v izvajanje programov: vzgoja za demokracijo (Otroški parlament in Otroška
vlada, javne tribune), kulturna vzgoja (bralna značka), okoljska vzgoja (Zeleni nahrbtnik, raziskovalni tabori),
individualno svetovanje (TELEFON OTROK IN MLADOSTNIKOV TOM), počitniški programi, prireditve za
otroke (teden otroka, Veseli december, pustovanje), preventivni programi (Gibanje za zdravo življenje –
krepitev medsebojnih odnosov, učenje samoorganiziranosti in samopomoči mladim), mednarodno sodelovanje
(natečaj Evropa v šoli, mednarodne izmenjave otrok in mladostnikov, mednarodne raziskovalne delavnice),
humanitarno socialni programi (Pomežik soncu, brezplačna učna pomoč, brezplačna prehrana …), neformalno
izobraževanje (TOM – izobraževanje prostovoljcev-študentov za svetovanje na telefonu, Mladi za mlade –
izobraževanje vzgojiteljev in mentorjev za delo z otroki in mladostniki, Šola za starše). 
 

7. Osnovne metode dela z mladimi:  
V obliki različnih delavnic (kreativne delavnice, izkustvene delavnice …),  raziskovalnih in športno rekreativnih
taborov, individualnega svetovanja po telefonu, javnih tribun za osnovnošolce…  
 

8. Sodelovanje z drugimi akterji na področju mladinskega dela:  
Ljubljanska ZPM je največja lokalna organizacija v okviru nacionalne mreže – ZPMS. Vključena je v
mednarodno organizacijo za otroška igrišča. Ljubljanska skupina TOM sodeluje z zagrebškim Plavim
telefonom. Več kot 10 let že traja sodelovanje z zamejskimi organizacijami v Italiji, Avstriji in na Madžarskem.
Uspešno je tudi sodelovanje z avstrijsko Kinderfreunde in s sorodno organizacijo na Slovaškem  
 

9. Moto dela z mladimi:  
MLADI ZA MLADE. 
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1. Naziv organizacije: Mestna zveza tabornikov Ljubljana 

 
Naslov: Parmova 33, 1000 Ljubljana 

Telefon: 01/300-08-20 
Faks: / 
E-pošta: mzt@rutka.net 
Spletna stran: www.mzt.org 
Odgovorna oseba: Aleš Posega 

 
2. Kratka zgodovina organizacije:  

Mestna zveza tabornikov Ljubljana je bila ustanovljena 8. februarja 1996. Od svojega nastanka pa do danes
združuje 16 ljubljanskih taborniških rodov.  

 
3. Poslanstvo organizacije:  

Mestna zveza tabornikov je ena največjih mladinskih organizacij, saj vključuje približno 1700 tabornikov na
območju Mestne občine Ljubljana. Namen našega delovanja je vzgajanje mladostnika, ki bo odgovorno vstopal
v odraslo življenje. Neformalna izobrazba je v pomoč šolskemu sistemu, ministrstvo za šolstvo je leta 2001
našo krovno organizacijo, Zvezo tabornikov Slovenije, proglasilo za organizacijo, ki deluje v javnem interesu.
Sodelujemo z mnogimi vladnimi in lokalnimi uradi ter nevladnimi organizacijami. Programske aktivnosti
izvajamo tako v naravi kot tudi v strnjenih naseljih. Taborniki smo nestrankarsko gibanje mladih.  

 
4. Osnovni cilji dela z mladimi: 
       Življenje v naravi, okoljska vzgoja, domovinska vzgoja, športna vzgoja. 
 
5. Ciljna skupina mladih, ki so jim programi namenjeni: Programi so namenjeni vsem otrokom in

mladostnikom, razdeljenim na pet starostnih skupin. Murnčki – predšolski otroci (do 7 let), Medvedki in čebelice
– mlajši šolarji (7-11 let), Gozdovniki in gozdovnice – starejši šolarji (12-15 let), Popotnice in popotniki –
srednješolci in študenti (16- 21 let), Grče (nad 21 let) 

 
6. Tekoči mladinski projekti:  

V mestu in naravi skačemo po travi – dan tabornikov 2004, Izobraževalni sklopi – kako delati z mladimi, Daleč
od doma, pa še vedno lahko sodelujem.  

 
7. Osnovne metode dela z mladimi:  

Delo pri tabornikih poteka v skupinah, ki se imenujejo vodi in ponavadi združujejo otroke iste starosti. Vodi
imajo tedenske sestanke in izlete konec tedna. Vode vodijo starejši taborniki – vodniki. Osnovna metoda dela
je stopnjevalno samoizobraževanje, ki je sestavljeno iz naslednjih elementov: prisega in taborniški zakoni,
učenje skozi delo, članstvo v majhnih skupinah, stopnjevani in stimulativni program različnih aktivnosti. 

 
8. Sodelovanje z drugimi akterji na področju mladinskega dela:  
       Mladinski svet Ljubljana, Mladinska komisija Gasilske zveze Ljubljana, Zveza tabornikov Slovenije 
 
9. Moto dela z mladimi: . 
        Z naravo k boljšemu človeku & Bodi pripravljen 
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1. Naziv organizacije: Mirovni inštitut: projekt Delavsko-punkerska univerza 

 
Naslov: Metelkova 6, 1000 Ljubljana 

Telefon: 01/234-77-20 
Faks: 01/234-77-22 
E-pošta  in kontaktna oseba: Goran Forbici (koordinator), goran.fobici@mail.mirovni-institut.si  

Spletna stran: www.mirovni-institut.si/dpu 
Odgovorna oseba: dr. Tonči Kuzmanić (vodja projekta) 

 
2. Kratka zgodovina projekta:  

Delavsko-punkerska univerza je študentska akademska skupnost, zato vse aktivnosti v zvezi z izdelavo
programa in organizacijo dogodkov, publikacij in spremljajočih aktivnosti izvajajo izključno študentje. Delavsko-
punkerska univerza poteka od marca 1998. Dosedanji cikli predavanj oz. letniki so obravnavali naslednje teme:
»Revolucija« (1998), »Neokonzervativizem« (1999), »Nova desnica« (2000) , »Levica« (2001),»Utopistike«
(2001/2002), »Maj '68- reVIZIJA« (2002/2003), »Ljubezen in politika«. (2003/2004). Tema letošnjega, 8. letnika
(2004/2005) je »Postfordizem «. Posamezno predavanje sestavljata  predavanje in diskusija, ki se razvije z
zastavljanjem vprašanj in komentiranjem predavanja. V tem drugem delu tako prevzamejo aktivno vlogo
slušatelji sami. Pri bralno-diskusijskih krožkih je poudarek na intenzivnem izobraževanju in nadstandardnem
angažmaju mentorjev in slušateljev.  

 
3. Poslanstvo projekta:  

Delavsko-punkerska univerza je izobraževalni projekt, ki mladim ponuja dodatno in aktivno izobraževanja o
sodobnih družbenih in političnih temah. Izobrazba mladih je razpeta med univerzitetno vednost in dnevno
časopisje, vmes pa nastajajo praznine, ki so premalo aktualne za dnevno časopisje in preveč sveže za
akademski diskurz učenosti. V te sive lise se poskuša umestiti Delavsko-punkerska univerza.  

 
4. Osnovni cilji dela z mladimi:  

Izobraževati študente in ostale mlade na področju sodobnih družbenih in političnih tem; odpirati marginalizirane
strokovne teme; razvijati samostojno mišljenje, bralne in diskusijske spretnosti pri študentih in mladih;
povezovati teorijo in znanje s participacijo študentov; uveljavljati nove demokratične standarde v akademski
kulturi. 

 
5. Ciljna skupina mladih, ki so jim programi namenjeni:  

Dodiplomski in podiplomski študenti humanistike in družboslovja, pa tudi ostali zainteresirani mladi z vsaj
minimalnim zanimanjem za aktualne politične teme in aktualne družboslovne/humanistične razprave. Čeprav je
mogoče identificirati nekaj organiziranih skupin, ki redno obiskujejo predavanja, moramo poudariti, da se
predavanj udeležuje mnogo posameznikov, ki sicer niso organizirani.  
 

6. Tekoči mladinski projekti:  
Tema letošnjega letnika je Postfordizem. V letošnjem letu bomo organizirali ciklus 15 predavanj na temo, dva
do tri bralno-diskusijske krožke, simpozij in poletno šolo. S predavanji bomo pričeli v novembru 2004 in jih
zaključili konec marca 2005. Predavanja bodo tradicionalno vsak četrtek v Klubu Gromka na Metelkovi ob 18.
uri. Vzporedno bosta na 14 dni potekala bralna krožka: prvi od novembra do februarja in drugi v letnem
semestru ter tretji intenzivni ravno tako v letnem semestru. Oktobra 2004 bomo organizirali Simpozij ob 200
obletnici smrti Imanuela Kanta. V Septembru 2004 pa bomo začeli z novo aktivnostjo DPU – poletno šolo, ki bo
deset dnevni intenzivni študij in prevpraševanje misli Hannah Arendt. Udeleženci bodo študentje iz Slovenije in
tujine.  

 
7. Osnovne metode dela z mladimi:  

Metode izobraževanja temeljijo na 7-letnih izkušnjah in evalvacijski interakciji ter sooblikovanju vsebin s strani
udeležencev samih. Na predavanja vabimo priznane strokovnjake s predavateljskimi izkušnjami in veščinami.
Udeležba temelji na osebnem interesu in prostovoljni odločitvi za vložen trud. Udeleženci vsakokrat preberejo
sporazumno dogovorjeno teoretsko oz. filozofsko besedilo, na krožku pa se aktivno vključijo v diskusije in
interpretacije in svoje komentarje k tekstom tudi objavljajo na spletnih straneh DPU. Mentorja sta študentom v
pomoč; gojimo odnose enakosti. Prav tako sodelovanje v diskusijski skupini poteka po načelih
samoiniciativnosti, enakosti in prostovoljnih prizadevanj. 

 
8. Sodelovanje z drugimi akterji na področju mladinskega dela:  

Sodelujemo s številnimi posamezniki in organizacijami, predvsem z revijo za strip – Stripburger, z Radiom
Študent (izmenjava vsebin, promocija), z Ljubljanskim digitalnim multimedijskim laboratorijem – Ljudmila in s
Klubom Gromka iz Kulturnega središča Metelkova (ponudba programov ter tehnična podpora). 

 
9. Moto dela z mladimi:  

 Nasvidenje v naslednji revoluciji! 
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1.    Naziv organizacije:   Mestni odbor Mlade liberalne demokracije Ljubljana   
 
Naslov: Cigaletova 5, Ljubljana 

Telefon: 01/231-13-93 

Faks: 01/231-66-38 

E-pošta: moldslj@lds.si 

Spletna stran: www.ljubljana.lds.si 

Odgovorna oseba: Miha Koprivšek 

 
2.    Kratka zgodovina organizacije:  

Ustanovljeni leta 1991, avtonomna mladinska organizacija znotraj LDS, lokalni odbor. 
 
3.    Poslanstvo organizacije: 

Podmladek politične stranke. 
 
1. Osnovni cilji dela z mladimi: 

Osveščanje o potrebi biti aktiven pri sprejemanju družbenih odločitev. 
 
5.    Ciljna skupina mladih, ki so jim programi namenjeni: 

Članstvo, simpatizerji in drugi. 
 
6.    Tekoči mladinski projekti:  

Sejem rabljenih učbenikov v Križankah, izobraževanja in druge statutarne aktivnosti. 
 
7.    Osnovne metode dela z mladimi:  

Seminarji, delavnice, srečanja. 
 
8.    Sodelovanje z drugimi akterji na področju mladinskega dela:  

Smo ustanovni in polnopravni člani Mladinskega sveta Ljubljane. 
 
9.    Moto dela z mladimi:  

Aktivnost mladih pri sprejemanju odločitev, pokazati na sposobnosti mladih pri reševanju problemov, ki jih  
zadevajo mladi za mlade. 
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1. 

1. Naziv organizacije: Mladinski klub Jarše 

 
Naslov: Jarška 44, 1000 Ljubljana 

Telefon: 01/541-43-43 
Faks: 01/541-43-43 

E-pošta: mladinski.klub-jarse@guest.arnes.si 
Spletna stran: v izdelavi (če si jo pripravljen(a) postaviti nas poišči!) 
Odgovorna oseba:  

 
2. Kratka zgodovina organizacije:  
 
3. Poslanstvo organizacije:  

Je razvojni projekt Mladinskega doma Jarše, ki je v letih svojega obstoja že opravil prvi zrelostni preizkus in se 
formalno osamosvojil v obliko samostojnega društva. 
Idejo za klub smo prevzeli od tujega strokovnjaka za mladinska vprašanja, ki je ob priliki politike nagovoril z 
idejo, da mladi ne potrebujejo igrišč in drugih prostorov zato, da nebi zapadli v droge in kriminal ampak 
preprosto zato, ker jih potrebujejo. 
Ta lepa misel se je v zanosu strokovnjakov Mladinskega doma Jarše oprla na druge pragmatične motive, med 
katerimi je bila za njegovo ustanovitev ključna združitev ekonomičnega s koristnim, v kateri smo videli 
priložnost, da že porabljena javna sredstva v obliki ogrevanega šolskega objekta in druge infrastrukture damo 
na razpolago lokalni mladini. Šola poslej popoldan ni več samevala, mladina pa je pridobila prostore za svojo 
dejavnost. 
Vsebinsko klub predstavlja na široko odprt prostor za druženje in informiranje lokalne mladine, v njem pa 
želimo skupaj z društvom in mladino oblikovati pestro ponudbo krajših in daljših projektov neformalnega 
izobraževanja.  
V četrtem letu svojega obstoja lahko mladi v klubu gledajo in igrajo nogomet, se učijo jamarstva, uporabljajo 
zastonj dostop do svetovnega spleta, pesnijo in igrajo različno sodobno godbo, uživajo v projekcijah filmov, 
izmenjujejo obiske z evropsko mladino (Wales, Wiesbaden) in počno še marsikaj. 
Jaršani jih poznajo po že tradicionalnih prireditvah »Jarška pomlad« (športno kulturna mladinska fešta) in »Vse 
sveti« (lokalna vesela komemoracija ob dnevu mrtvih), najbolj svež projekt pa je ureditev lokalnega balinišča. 
 

4. Osnovni cilji dela z mladimi: 
 
5. Ciljna skupina mladih, ki so jim programi namenjeni:  
 
6. Tekoči mladinski projekti:  
 
7. Osnovne metode dela z mladimi:  
 
8. Sodelovanje z drugimi akterji na področju mladinskega dela:  

 
9. Moto dela z mladimi: . 

Mladi za mlade.  
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1. Naziv organizacije: Mladinski klub ljubljanski grafiti, Klub ljubljanski grafiti, KLG 

 
     Naslov: Bilečanska 2, 1000 Ljubljana 

Telefon: / 
Faks: / 
E-pošta: lj_grafiti@hotmail.com 

Spletna stran: www.ljubljanski-grafiti.com 

Odgovorna oseba: Helena Konda, predsednica 
 
2. Kratka zgodovina organizacije: 

KLG poslikava ljubljanske podhode že od leta 1998. Sprva je šlo za polepšanje najbolj obiskanega podhoda v
Parku Tivoli, ki je bil temačen in več let popisan z istimi političnimi slogani. Zaradi zanimanja je postalo
poslikavanje tradicionalno in čedalje bolje organizirano. Vsako leto se zvesti udeleženci delavnice bolje
pripravijo, pridruži pa se tudi vedno več novih umetnikov in umetnic. Pri projektu sodeluje več mladinskih
organizacij in neformalnih skupin. Poleg likovne delavnice, ki poteka dvakrat ali večkrat letno na različnih
lokacijah, deluje KLG tudi na drugih subkulturnih področjih – izdaja publikacije, video posnetke svojih aktivnosti,
virtualne galerije … 

 
3. Poslanstvo organizacije:  

Poslanstvo KLG je dvigniti umetniško raven grafititanja v Ljubljani in po svetu ter polepšati neprijazne javne
površine v mestnem okolju. 

 
4. Osnovni cilji dela z mladimi:  

Poslanstvo KLG je dvigniti umetniško raven grafititan ja v Ljubljani in po svetu ter polepšati neprijazne javne
površine v mestnem okolju. 

 
5. Ciljna skupina mladih, ki so jim programi namenjeni:  

Programi so namenjeni predvsem likovnemu izražanju dijakom in študentom iz Ljubljane in cele Slovenije.
Udeležba drugih skupin ni prepovedana, obenem pa so izdelki namenjeni najširši javnosti. 

 
6. Tekoči mladinski projekti:  

Likovna delavnica »Ljubljanski grafiti 2004« ter publikacija, razstava in dokumentarec »Ljubljanski grafiti 2004«.
 
7. Osnovne metode dela z mladimi:  

Delavnice, izdaja publikacij, individualno svetovanje, tabori, razstave, javne prireditve … 
 
8. Sodelovanje z drugimi akterji na področju mladinskega dela:   

KLG spremlja delovanje subkulture v Ljubljani, Sloveniji in po svetu. Na svojih projektih večkrat gosti sodelavce
(umetnike, organizatorje …) iz tujine. Člani se udeležujejo mednarodnih grafitarskih festivalov in predstavljajo
svoje delo na internetu in na akademski ravni. 

 
9. Moto dela z mladimi:  

Poišči barve v sebi in jih deli z drugimi! 
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1. Naziv organizacije: MIC, Mladinsko-informacijski center 
 

Naslov: Zrinjskega 9, 1000 Ljubljana 

Telefon: 01/439- 97-90 

Faks: 01/439-97-90 

E-pošta: info@mic.si,  

Spletna stran: www.mic.si 

Odgovorna oseba: Boštjan Grošelj, ravnatelj zavoda 

 
2. Kratka zgodovina organizacije:  

MIC je bil ustanovljen l. 1992. Do l. 1998 je deloval pod okriljem Društva SKAM – Skupnosti katoliške mladine.
L. 1998 se je registriral kot zasebni zavod. Istega leta je s strani Urada za mladino MOL dobil status info točke
znotraj Ljubljanske mreže informativnih točk. Od l. 1999 ima pri Uradu RS za mladino MIC status mladinskega
centra. Poleti 2003 se je preselil na Zrinjskega 9, Poljane v Duhovno središče Sv. Jožefa. 

 
3. Poslanstvo organizacije: 

MIC omogoča mladim, da pridejo na enem mestu do čimveč informacij, ki se posredno ali neposredno
nanašajo nanje in jih zanimajo. Pripravlja različne izobraževalne, duhovne in kulturne programe, ki ponujajo
mladim kvalitetno in pestro izpolnjevanje prostega časa. S svetovalno in terapevtsko dejavnostjo pomaga
mladim v različnih stiskah, obenem pa skuša delovati preventivno. Je ustanova socialne preventive mladih ter s
svojimi predpastoralnimi dejavnostmi predstavlja "cerkveno dvorišče". Kot taka je širšega pomena za območje
Ljubljane in njene okolice. Mlade spodbuja k veselju, dobroti, odgovornosti, zrelosti, načrtovanju, pobudništvu,
dejavnosti, lokalnemu povezovanju. 

 
4. Osnovni cilji dela z mladimi: 

Sledijo iz poslanstva. 
 
5. Ciljna skupina mladih, ki so jim programi namenjeni: 

Center je zbirna točka za različne posameznike in skupine, predvsem za verno mladino. Uporabniki so
pretežno študentje, pa tudi srednješolci, zaposlena mladina in otroci (skupaj z njihovimi starši). 

 
6. Tekoči mladinski projekti:  

Info točka. Študentski obvestilnik Kurirček. Brezplačna osebna svetovalnica (psihol., pedag., prav., ginek.,
duhov.). Spletna svetovalnica za mlade na www.mladi.net. Psihoterapevtska pomoč in svetovanje. Sklop
interesnih dejavnosti (tečaji kitare, šivanja, kreativne delavnice, gostujoče skupine). Nemirove otroške
delavnice pod vodstvom prostovoljcev. Seminarji: Retorika in javno nastopanje, Šola za mladinske animatorje.
Šola partnerstva: Umetnost obvladovanja konfliktov, delavnica kakovostne komunikacije.  

 
7. Osnovne metode dela z mladimi:  

MIC hoče biti most med mladostnikom in ustanovami civilne družbe in države, saj se mnogi mladi v družbi
danes težko znajdejo. Odpovedujemo se formalnostim in na neuradniški način skušamo premostiti oviro, ki se
v prvem trenutku mogoče zdi nepremostljiva. MIC-ovi izvajalci programov so odprti in strokovno usposobljeni
ter pričujejo za krščanske vrednote, kar je naša značilnost.  Pestri, različni, kvalitetni in cenovno ugodni
programi za mlade se odvijajo individualno, v manjših in skupinah – kot delavnice, tečaji, seminarji, predavanja,
klubi, izobraževalni večeri. 

  
8. Sodelovanje z drugimi akterji na področju mladinskega dela:  

MIC sodeluje z drugi ustanovami predvsem pri izmenjavi informacij, programov pa tudi ljudi: Ljubljanska mreža
informativnih točk za mlade L’MIT (Info center ŠKUC, Središče za mlade knjižnice Otona Župančiča, Info
Fužine, Drogart, Škratova čitalnica); Mladinski svet Ljubljane; Centri za socialno delo v Ljubljani in okolici;
Turistično informacijski centri občin v Ljubljanski kotlini; Pravno informacijski center; Center nevladnih
organizacij Slovenije; Društvo Mladinski ceh in njegovi mladinski centri; Društvo SKAM in lokalne mladinske
skupine; mladinski duhovni centri in središča po Sloveniji in Evropi; Združenje slovenskih skavtinj in skavtov;
Mavrični most mladih; Združenje katoliških študentov 

 
9. Moto dela z mladimi:  

Informacija je moč, vendar ni vse. Skoči kdaj v MIC, v hišo mladih, znanja in novic. 
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1. Naziv organizacije:  Akcijska mreža za otrokove pravice, SEECRAN  
                                  (South East European Child Rights Action Network) 
 

Naslov: Metelkova 6, 1000 Ljubljana 
Telefon: 01/438-52-50, 55 
Faks: 01/432-33-83 
E-pošta: info@seecran.org  
Spletna stran: www.seecran.org  
Odgovorna oseba: Gorana Flaker, direktorica 

 
2. Kratka zgodovina organizacije:  

SEECRAN je bil ustanovljen decembra 2001, kot nevladna, neprofitna in neodvisna organizacija, s statusom
zavoda. Ustanovitelji so nevladne organizacije iz šestih držav jugovzhodne Evrope, aktivne na področju
otrokovih pravic. 

 
3. Poslanstvo organizacije: 

SEECRAN je mreža nevladnih organizacij, agencij in posameznikov v regiji jugovzhodne Evrope, ki ščitijo,
promovirajo in zastopajo otrokove pravice. Je pomembna stična točka in oporišče dejavnosti za otrokove
pravice v JV regiji in ima posebno vlogo pri združevanju in povezovanju lokalnih, nacionalnih, regionalnih in
mednarodnih organizacij s področja otrokovih pravic. Koordinacijska pisarna se nahaja v Ljubljani. 

 
4. Osnovni cilji dela z mladimi: 

Osnovni cilj našega dela je omogočiti otrokom, mladostnikom, njihovim zastopnikom in zagovornikom boljši in
hitrejši dostop do ustreznih informacij o njihovih pravicah in jim nuditi potrebno pomoč pri uveljavljanju pravic
oz. reševanju problemov, ki izhajajo iz kršitev le teh.  

 
5. Ciljna skupina mladih, ki so jim programi namenjeni: 

Otroci in mladostniki od 14 do 25 leta starosti. 
 
6. Tekoči mladinski projekti:  

Projekt »KAM PO PRAVICE« je pilotski projekt, ki je strateško pomemben za vzpostavitev sistema storitev
vladnih in nevladnih organizacij, ki bodo otrokom, mladostnikom, njihovim zastopnikom in zagovornikom,
omogočili boljše razumevanje in uveljavljanje pravic po Konvenciji Združenih narodov o otrokovih pravicah v
RS ter jim nudili potrebno pomoč pri reševanju njihovih problemov.  

 
7. Osnovne metode dela z mladimi:  
       Informiranje in svetovanje mladostnikom in zainteresirane javnosti  

a. Predstavitve na šolah (predstavitev programa in razgovor z mladimi) 
b. Distribucija zloženke 
c. Opozarjanja in informiranje strokovne in laične javnosti o problemih, s katerimi se srečujejo mladi 

 
8. Sodelovanje z drugimi akterji na področju mladinskega dela:  

SEECRAN je tesno sodeluje s  številnimi nevladnimi organizacijami in vladnimi službami, ki delajo na področju 
otrokovih pravic. 
 

9. Moto dela z mladimi:  
      »Naše pravice so tudi obveznost do drugih«
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1. Naziv organizacije:   Slovensko Popotniško Društvo ERAZEM  
                                (skrajšano: SPD ERAZEM)  
   
     Telefon: 01/433-10-76 

Faks: 01/430-35-94 
E-pošta: erazem@erazem.net 
Spletna stran: www.erazem.net 

       Odgovorna oseba: Marjan Žiberna 
 
2. Kratka zgodovina organizacije:  

Erazem je nastal l. 1989 z namenom pomagati samostojnim mladim popotnikom, ki se podajajo po svetu z
veliko radovednosti v srcu in malo denarja v žepu. Na tem področju je Erazem danes vodilna organizacija
v Sloveniji. 

 
3. Poslanstvo organizacije:  

Pomoč samostojnim, mladim popotnikom. 
 
4. Osnovni cilji dela z mladimi:  

Neposredno in posredno svetovanje in informiranje, izdajanje mladinskih in študentskih popustniških
izkaznic. 

 
5. Ciljna skupina mladih, ki so jim programi namenjeni:  
      Brez izjeme vsi mladi, ki menijo, da jim Erazmovo znanje lahko pomaga pri izvedbi popotniških načrtov. 
 
6. Tekoči mladinski projekti:  
      Erazem - svetovalno-informacijsko središče za mlade popotnike. 
 
7. Osnovne metode dela z mladimi:  
       Neposredno in posredno svetovanje in informiranje. 
 
8. Sodelovanje z drugimi akterji na področju mladinskega dela:  
       Slovenski mladinski centri in študentski klubi. 
 
9. Moto dela z mladimi:  
       Potujmo – mladost je pravi čas za to! 
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1. Naziv organizacije: STUDIOOSEM, kreativno društvo 

 
Naslov: Soteska 8, 1000 Ljubljana 

Telefon: 031/228-666 
Faks: / 
E-pošta: info@studioosem.org 

Spletna stran: www.studioosem.org 
Odgovorna oseba: Tina Klarič 

 
2. Kratka zgodovina organizacije:  

Društvo je ustanovljeno januarja 2004. 
 
3. Poslanstvo organizacije:  
       Povezovati ljudi z različnimi interesi, svetovnimi nazori in vizijami. 
 
4. Osnovni cilji dela z mladimi: 

Ppodbujanje ustvarjalnosti in poguma za avtonomno in kritično vključevanje v socialne skupine in družbo kot
celoto, opozarjanje na pomen vzpostavljanja spoštljivih, odprtih in strpnih odnosov s sovrstniki in drugimi
socialnimi skupinami. 

 
5. Ciljna skupina mladih, ki so jim programi namenjeni: 
       Vsi zainteresirani. 
 
6. Tekoči mladinski projekti:  

Delavnica »DRUGAČEN NA STRIPARSKI NAČIN«. 
 
7. Osnovne metode dela z mladimi:  

Ustvarjalne delavnice, druženje, pogovori, pomoč pri učenju … 
 
8. Sodelovanje z drugimi akterji na področju mladinskega dela:  

Še ne. 
 
9. Moto dela z mladimi:  

Spodbujanje ustvarjalnosti in poguma za avtonomno in kritično vključevanje v socialne skupine in družbo kot
celoto. 
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1. Naziv organizacije: Športno društvo Šmartno Tacen 
 

Naslov: Rocenska 4, 1211 Šmartno pod Šmarno goro 

Telefon: 01/511-62-32, 041/360-156 

Faks: / 
E-pošta: peter.zajc@siol.net  
Spletna stran: / 
Odgovorna oseba: Peter Zajc, predsednik 

 
2. Kratka zgodovina organizacije:   

Leto ustanovitve 1994. Smo prostovoljna, nevladna in neprofitna organizacija, ki deluje v javnem interesu na
področju športa. 

 
3. Poslanstvo organizacije:  

Prizadevamo si prispevati k dvigu kakovosti preživljanja prostega časa otrok in mladine s pomočjo športa.
Organiziramo različne športno - raziskovalne tabore in druga srečanja s katerimi želimo dvigniti raven
preživljanja prostega časa otrok in mladine. 

 
4. Osnovni cilji dela z mladimi:   

Kvalitetno preživljanje prostega časa otrok in mladine s pomočjo športa in razvijanje prostovoljnega dela z
mladimi.   

 
5. Ciljna skupina mladih, ki so jim programi namenjeni:  

Programi so namenjeni predvsem osnovnošolcem in srednješolcem iz okolice Lj –Šiška. 
 
6. Tekoči mladinski projekti:   

Skozi celo leto sodelujemo z Zvezo za šport otrok in mladine Slovenije pri projektu HURA, PROSTI ČAS
Organiziramo športno-raziskovalne projekte, badminton, igre z žogo, tenis in  gimnastiko. 

 
7. Osnovne metode dela z mladimi:  

Individualno, skupinsko, s pomočjo demonstracij in razlage. Udeleženci so aktivno vključeni v različne
programe. 

 
8. Sodelovanje z drugimi akterji na področju mladinskega dela:   

Zveza za šport otrok in mladine Slovenije ( projekt HURA, PROSTI ČAS ),  Lokalne skupnosti, Zveza prijateljev
mladine Ljubljana, MOL – Mladinske dejavnosti, MOL – raziskovalne dejavnosti in MOL – šport.           

 
9. Moto dela z mladimi:  

Šport sooblikuje posameznika, pripomore k ravnovesju med delom in sprostitvijo, krepi njegovo zdravje in
spodbuja njegovo ustvarjalnost. S spoštovanjem pravil in korektnim odnosom do vseh udeležencev športa
spodbuja medsebojno sodelovanje in vlogo posameznika v skupini.  
Ravno tako mora postati pomemben dejavnik ozaveščanja o zdravju. Šport v pomembnem delu predstavlja pri
nas in v svetu dejavnik preprečevanja in zdravljenja vrste sociopatoloških pojavov, zlasti med mladimi.
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1. Naziv organizacije:   Športno-kulturno društvo vzgojiteljev ljubljanskih dijaških          
domov 

 
Naslov: Vidovdanska 7, Ljubljana  

Telefon: 01/234-88-40 

Faks: / 
E-pošta: / 
Spletna stran: / 

Odgovorna oseba: Mojca Lalič, predsednica društva 

 
2. Kratka zgodovina organizacije:  

Društvo vzgojiteljev Ljubljana je bilo ustanovljeno pred desetimi leti. V lanskem letu se je preimenovalo v Športno-
kulturno društvo vzgojiteljev ljubljanskih dijaških domov. V okviru društva delujejo tri sekcije: sekcija za kulturo,
sekcija za šport in politehnična sekcija. Poglavitna dejavnost sekcije za kulturo je Mesec kulture ljubljanskih
dijaških domov. V okviru tega projekta se je na začetku odvijalo le nekaj prireditev, ki so bile združene pod
imenom Teden kulture. Od samega začetka deluje tudi sekcija za šport, ki vsako leto organizira meddomska
tekmovanja v košarki, odbojki, malem nogometu. strelstvu, namiznem tenisu, šahu in teku. Tekmovanja potekajo
po enokrožnem igriškem sistemu. Zmagovalci se uvrstijo na tekmovanja na medregijskem nivoju. 
 

3. Poslanstvo organizacije: 
Ponuditi dijakom ljubljanskih dijaških domov možnost, da aktivno zapolnijo svoj prosti čas ob kulturnih in športnih
dejavnostih, ob strokovnem vodstvu mentorjev. Poudarek je tudi na medsebojnem druženju in vzpodbujanju
lastne ustvarjalnosti. 
 

4. Osnovni cilji dela z mladimi: 
Oblikovati možnost za kvalitetno socializacijo mladostnikov, vzpodbuditi želje po ustvarjalnosti, medsebojnem
druženju, spoznavati in ceniti drugačnost, dati možnost mladim, ki prihajajo iz različnih krajev Slovenije in
zamejstva, da se predstavijo. 
 

5. Ciljna skupina mladih, ki so jim programi namenjeni: 
Dijaki ljubljanskih dijaških domov. 

 
6. Tekoči mladinski projekti: 

Aktivnosti v okviru Meseca kulture in meddomska tekmovanja v različnih športnih panogah. 

7. Osnovne metode dela z mladimi:  
        Meddomska športna tekmovanj, javne prireditve, izdaja publikacije, okrogle mize, delavnice. 
 
8. Sodelovanje z drugimi akterji na področju mladinskega dela: 

Sodelovanje z vsemi ljubljanskimi dijaškimi domovi, ZUIM-om Kamnik in Zavodom za gluho in naglušno mladino.
 
9. Moto dela z mladimi:  

Pokaži kaj zmoreš. 
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1. Naziv organizacije: TIN Ljubljana, Zavod za svetovanje in izobraževanje 

 
Naslov: Lepodvorska 23A, 1000  Ljubljana 
Telefon: 01/ 234- 83- 50 

Faks: 01/ 431- 22- 68 

E-pošta: info@tin-ljubljana.si 

Spletna stran: www.tin-ljubljana.si 

Odgovorna oseba:  Vera Nuhijev-Galičič, direktorica 
 
2. Kratka zgodovina organizacije:     
       Zavod je bil ustanovljen leta 1998 kot zasebna izobraževalna institucija s tremi zaposlenimi. Njegovi začetki   
       temeljijo na izvajanju programa za mlajše odrasle pod nazivom Projektno učenje za mlade – PUM.  

Danes je v zavodu zaposlenih 9 ljudi, z visoko ali univerzitetno izobrazbo, ter z vsemi strokovnimi in
izkustvenimi podlagami za delo z mladimi in ostalimi, ki naše storitve potrebujejo. 
S 1/9-03 smo odprli organizacijsko enoto v Mariboru.   
Poleg zgoraj omenjenega programa izvajamo tudi druge svetovalno – izobraževalne programe, pri čemer se
povezujemo z domačimi  in tujimi partnerji in na ta način plemenitimo svoje znanje in izkušnje. 

   
3. Poslanstvo organizacije: 

Svetovalno-izobraževalno. 
 
4. Osnovni cilji dela z mladimi: 

Pomoč mladim, ki v nekem trenutku svojega življenja začutijo potrebo in željo, za sodelovanje z drugimi, ki jim
pri uresničevanju njihovih ciljev lahko pomagajo. V tej smeri jim pomagamo do izobrazbe, do zaposlitve, do
prepoznavanja samega sebe in pridobivanja bogatih življenjskih izkušenj. 

 
5. Ciljna skupina mladih, ki so jim programi namenjeni: 

Mladi v starosti od 15 do 27 let. 
 
6. Tekoči mladinski projekti:  

Projektno učenje za mlade – PUM, spoznavanje poklicev – poklicna orientacija, EVS, mladinske izmenjave,
mladinski tabori,  socialni program namenjen reintegraciji bivših odvisnikov pod naslovom »Naprej zmorem
sam/a«. 

 
7. Osnovne metode dela z mladimi:  

Individualno projektno delo, skupinsko projektno delo, interesne dejavnosti , individualno svetovanje, delavnice,
tabori, razgovori. 

 
8. Sodelovanje z drugimi akterji na področju mladinskega dela:  

Sodelujemo z vsemi institucijami v Sloveniji, ki so kakorkoli povezane s problematiko mladih, kakor tudi z
institucijami, ki s svojimi programi nudijo dodatne možnosti za razvoj lastnega dela. Povezani smo z evropskimi
organizacijami za mladinske izmenjave, sodelovanje in ostalo dejavnost. 

 
9. Moto dela z mladimi:  

Vsak mlad človek potrebuje kanček pozornosti in, če je to dovolj, mu lahko pokažeš pot v ustvarjalno odraslost
in življenju daš nove dimenzije, nove vrednosti in odgovornosti. 
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1. Naziv organizacije: YHD – Društvo za teorijo in kulturo hendikepa 

 
Naslov: Neubergerjeva 7, 1000 Ljubljana 

Telefon: 01/230-16-57 
Faks: 01/431-20 -54 
E-pošta: yhd@mail.ljudmila.org 
Spletna stran: www.ljudmila.org/yhd 
Odgovorna oseba: Elena Pečarič 

 
2. Kratka zgodovina organizacije:  
       Društvo formalno deluje od leta 1996. 
 
3. Poslanstvo organizacije:  

Hendikep razumemo kot socialni status, ki se ga pripiše vsakomur, ki v določenem trenutku ali v določeni
družbi izpade iz obstoječih definicij in sprejetih norm. Zato se v društvu združujemo posamezniki in
posameznice, ki verjamemo  in delujemo po filozofiji neodvisnega življenja.  

 
YHD se zavzema za: 

- Enake možnosti in odgovornosti hendikepiranih oseb na vseh področjih družbenega življenja; 
- Upoštevanje pravic hendikepiranih kot človekovih pravic in ne zgolj socialnih; 
- Spremembo zakonodaje in politike s tega področja; 
- Emancipacijo in samodeterminacijo. 

 
4. Osnovni cilji dela z mladimi: 

Osnovni cilj je opolnomočiti  uporabnike, da bodo sposobni jasno oblikovati svoje želje, potrebe in zahteve in jih
posredovati drugim. Da bodo sposobni poiskati in se zavzeti za pravice, ki jim pripadajo in upravljati svoje
življenje. 

 
5. Ciljna skupina mladih, ki so jim programi namenjeni:  

Najpomembnejša aktivnost YHD-ja je program Neodvisno življenje hendikepiranih. Program je namenjen
hendikepiranim posameznikom in posameznicam, ki želijo živeti izven inštitucionaliziranih oblik skrbi, živeti
svoje življenje in odgovarjati za svoje odločitve. Preko programa zaposlujemo osebne asistente, kar
uporabnikom programa omogoča obvladovanje vsakdanjih aktivnosti, ki jih zaradi svojega hendikepa ne morejo
opravljati sami. Osebna asistenca vključuje nego, gospodinjska opravila, spremstvo ... tudi do 24 ur dnevno.  
 
Ostale aktivnosti, ki jih izvajamo so namenjene vsem, ki jih zanimajo človekove pravice, teorija hendikepa in
dobre zabave.  

 
6. Tekoči mladinski projekti:  

SOT 24,5 - je klub na Metelkovi (stavba Lovci), kjer se združujejo mladi vseh starosti, je prostor namenjen
promociji in spodbujanju teorije hendikepa. Tu prirejamo koncerte, razstave, okrogle mize, vrtimo filme ... Klub
je odprt vsak torek, sredo in četrtek od 20h do 23h. 

 
7. Osnovne metode dela z mladimi: 

Da bi dosegli zastavljene cilje organiziramo različne aktivnosti: svetovanje, izobraževanje, zbiranje in
posredovanje informacij ter literature, izdaja publikacij. 

 
8. Sodelovanje z drugimi akterji na področju mladinskega dela:  

Sodelujemo s številnimi mladinskimi centri, klubi in organizacijami iz cele Slovenije, predvsem na področju
organizacije kulturnih prireditev in aktivnosti za promocijo in uveljavljanje človekovih pravic vseh
marginaliziranih skupin. 

 
9. Moto dela z mladimi:  

VSAK IMA SVOJ HENDIKEP! 
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1. Naziv organizacije: Za in proti, Zavod za kulturo dialoga 

 
Naslov: Svetosavska 24, 1000 Ljubljana 

Telefon: 01/431-73-33, 041/42-33-77 
Faks: 01/431-73-33 
E-pošta: debata@siol.net 
Spletna stran: www.ljudmila.org/debata 
Odgovorna oseba: Bojana Skrt 

 
2. Kratka zgodovina organizacije:  

Debatni program, ki je kot eden od programov Zavoda za odprto družbo,
Slovenija pričel s svojim delom oktobra 1996, od leta 1999 deluje pod okriljem nevladne organizacije Za in
proti, zavod za kulturo dialoga, skrajšano ZIP. Ustanovitelji ZP-a so dr. Mirjana Ule, dr. Vesna Leskošek, dr.
Rastko Močnik in dr. Andrej Ule.  Glavne dejavnosti so  pomoč pri ustanavljanju klubov, koordinacija in
informiranje  tako interne kot tudi širše javnosti o vseh debatnih dogajanjih, priprava trditev, na katere debaterji
in debaterke debatirajo in spremnega gradiva, ki ga debaterji in debaterke potrebujejo za priprave na debate,
organizacija seminarjev o različnih debatnih oblikah, retorike, uporabe debatnih tehnik pri pouku tako za
učiteljice in učitelje  kot tudi za šolajočo se mladino na vseh stopnjah in ostale zainteresirane,med šolska in
med fakultetna debatna srečanja in tabore  na regionalni, nacionalni in mednarodni ravni, javne debate in
okrogle mize. 
ZIP združuje nad 35  srednješolskih in  študentskih debatnih klubov po vsej Sloveniji, v katere je vsako leto
vključenih okoli 500 mladih ljudi. V debatnih klubih se člani in članice srečujejo tedensko in se pod vodstvom
mentorja oz. mentorice nekaj mesecev pripravljajo na določeno trditev: prebirajo različno gradivo, razpravljajo,
pripravljajo argumente, iščejo podpore.Vedno vsi pripravijo tako argumente, ki trditev zagovarja kot tudi
argumente, ki trditev zanika, ne glede na to, kakšno je njihovo osebno stališče o določenem problemu. Debatni
klubi pripravljajo javne debate v svojem domačem okolju, za ostale učence in učenke, za najširšo javnost,
komentirajo različna dogajanja na lokalnih in nacionalnih radijskih postajah. V 7 letih debate v Sloveniji smo
organizirali nad 80 debatnih turnirjev, na regionalni, državni in mednarodni ravni, številne seminarje tako za
učitelje in učiteljice kot tudi za različne skupine mladih, sedem poletnih debatnih šol, številne okrogle mize in
javne razprave, pripravili smo razlčne simulacije, od simulacije parlamentarne seje, sprejemanje zakonodaje,
do simulirane sodne obravnavne, postopke pridobitve azila.  

 
3. Poslanstvo organizacije: 

ZIP verjame, da le  družbeno osveščen, kritičen posameznik in posameznica, ki znata svoja stališča jasno,
prepričljivo in argumentirano zagovarjati, znata prisluhniti in razumeti popolnoma nasprotne argumente in
vzpostaviti dialog, lahko s svojim znanjem in zavzetostjo vplivata na družbeno dogajanje v svoji okolici in širše
ter pripomoreta k nastajanju boljšega sveta.  Poleg tega želi z vso svojo dejavnostjo prispevati k višjem nivoju
kulture dialoga na Slovenskem . 

 
4. Osnovni cilji dela z mladimi: 

Razvijanje kritičnega  mišljenja, spodbujanje zanimanje za aktualno družbeno dogajanje, učenje metod
natančnega raziskovanja razpisane tem, učenje  uporabe različnih virov, spodbujanje  k strokovnem
razpravljanju, navajanje k strpnosti in spoštovanju drugače mislečih, učenje artikuliranega in jasnega govora,
obvladovanje strahu  pred javnim nastopanjem, vzgoja za aktivno državljanstvo. 

 
5. Ciljna skupina mladih, ki so jim programi namenjeni: 

Mladi od 12 do 27 leta.  
 

6. Tekoči mladinski projekti:  
Serija razprav o prihodnosti Evropske Unije;  Ljubljanska debatna liga, serija debat in okroglih miz; Odnosi 
Evropa – ZDA, cikel Internet debate med slovenskimi in ameriškimi študenti in študentkami, Ustanavljanje 
mladinskih parlamentov v izbranih krajih; Debatno/retorična izobraževanja za učitelje, mladinske delavce in 
mlade; Mednarodna študentska debatna akademija; Srednješolski debatni regijski, državni in mednarodni 
turnirji.   

 
7. Osnovne metode dela z mladimi:  
       Debate, vodeni razgovori, seminarji, simulacije.  
 
8. Sodelovanje z drugimi akterji na področju mladinskega dela:  
 
9. Moto dela z mladimi: / 
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1.  Naziv organizacije:  Informacijski, izobraževalni in svetovalni center IZIDA;  
                                   IZIDA, zavod, Ljubljana 

 
Naslov: Trubarjeva 76a, 1000 Ljubljana 
Telefon: 01/ 439-49 -50 
Faks: 01/ 431- 03- 51 
E-pošta: info@izida.si 
Spletna stran: www.izida.si 

Odgovorna oseba: Vojka Žerovnik, direktorica 
 
2. Kratka zgodovina organizacije:  

Izida, zavod, je bil ustanovljen leta 1993 in letos praznuje desetletnico. Je nevladna in neprofitna organizacija, katere
dejavnost je bila na začetku vezana na raziskovalni projekt, nekaj ustvarjalnih delavnic in poletni tabor. Od tedaj smo
svoje dejavnosti precej razširili, predvsem na področju poklicne orientacije. Leta 2000 je bilo v sklopu Izide
ustanovljeno tudi društvo IZIDA (društvo za spodbujanje ustvarjalnosti in kvalitete življenja). 

 
3. Poslanstvo organizacije:   

Pomagati mladim pri poklicnem odločanju. V ta namen razvijamo metode, ki so mladim v pomoč pri
samospoznavanju, razvijanju interesov in odkrivanju talentov, organizirano imamo poklicno svetovanje, za
pridobivanje delovnih izkušenj pa tudi študentski servis. Mladim in njihovim staršem želimo neposredno približati svet
dela, poklicne kariere, hkrati pa omogočiti poglabljanje vase, spoznavanje svojih  »močnejših in šibkejših« plati ter
razvijanje interesov. 
Naša dejavnost obsega dva ločena dela, ki se med seboj povezujeta, vendar imata različne uporabnike, izvajalce in
način organiziranja. Po eni strani krepimo razvojno- raziskovalno delo na področju poklicne orientacije in le-te
rezultate uvajamo v prakso po celi Sloveniji, po drugi strani pa na našem centru organiziramo dejavnosti za otroke in
mladostnike, ki jim pomagajo pri poklicnem odločanju. 

 
4. Osnovni cilji dela z mladimi:   

Osnovni cilj našega zavoda je razvoj metod poklicne orientacije in priprava otrok in mladine na izbiro poklica.  
 
5. Ciljna skupina mladih, ki so jim programi namenjeni:   

Programi so namenjeni osnovnošolcem, srednješolce, študentom  in mlajšim brezposelnim. 
 
6. Tekoči mladinski projekti:   

Od leta 2000 izvajamo v sklopu zavoda eksperimentalni projekt Spodbujanje poklicnega izobraževanja s pomočjo
poklicne vzgoje v osnovnih šolah (SPI), ki ga poskusno uvajamo v osnovne šole po Sloveniji. Dejavnost omogoča
učencem, da neposredno spoznajo različna gospodarska področja in ustrezne poklice, srednješolske programe, z
vključitvijo v delavnice pa osvojijo še osnovne delovne veščine.  
Projekt Drugače o poklicih izvajamo na območju ljubljanske regije. Namenjen je informiranju otrok in mladine o
poklicih v konkretnem delovnem okolju. Organiziramo predavanja, obiske, razgovore in oglede v najrazličnejših
organizacijah. 
Načrtovanje poklicne kariere je namenjeno mladim pred izbiro nadalnjega šolanja, pred poklicno odločitvijo ali pred
zaposlitvijo. Obsega poklicno svetovanje, ki je individualno, prepoznavanje poklicnih interesov, posebnosti, talentov,
organiziranje stikov z delodajaci ter izdelavo kariernega načrta, ki je za vsakega svetovanca poseben in enkraten.  
Pomoč mladostnikom pri osebnostnem in socialnem dozorevanju, katerega temeljni namen je pomagati slabše
socialno integriranim mladostnikom pri sprejemanju družbenih vlog in poklicnem odločanju. 
V sklopu zavoda poteka tudi tradicionalni poletni raziskovalni in umetniški tabor – Ideje brez meje, ki je namenjen
nadarjenim mladostnikom (zoisovim štipendistom).  

 
7. Osnovne metode dela z mladimi:  

Individualno svetovanje, obiski podjetij, delavnice, tabori. 
 
8. Sodelovanje z drugimi akterji na področju mladinskega dela:  

Mladinske organizacije v Sloveniji, osnovne šole, srednje šole, centri za socialno delo, podjetja, Zavod za
zaposlovanje, GZS, OZS, CPI. 

 
9. Moto dela z mladimi:  

Poznam se, zato je vse lažje! 
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1. Naziv organizacije: Zavod Janeza Smrekarja – OE: Skala Mladinska ulična vzgoja 
 
Naslov: Projekt Skala, Rakovniška 6, 1000  Ljubljana 
Telefon:  01/427-14-19   /  031/358 -025 

Faks:  01/427-30-40 

E-pošta:  skala@salve.si 

Spletna stran: www.skala.salve.si 

Odgovorna oseba:  Rafo Pinosa 

 
2. Kratka zgodovina organizacije:  

Zavod Janeza Smrekarja za socialno dejavnost, preventivno vzgojo in izobraževanje, ustanovljen leta 1996, je
nevladna, neprofitna in nepolitična organizacija.  
Organizacijska enota Skala – mladinska ulična vzgoja, deluje v duhu preventivnega vzgojnega sistema Janeza
Boska. Njeni začetki segajo že v leto 1995, deluje pa na nacionalni ravni.  
Projekt je zaživel ob ideji študentov, ki so se zbirali ob salezijancih in so želeli pomagati otrokom z učnimi
težavami in otrokom v težavah nasploh. Takoj so pričeli z delovanjem na vzgojno socialnem področju.  

 
3. Poslanstvo organizacije: 

Temeljni namen delovanja SKALE je: iti k mladim, pristopiti k njim v njihovem življenjskem okolju, odkrivati
stiske vsakdanjega življenja mladih ter iz konkretne življenjske situacije vzpostavljati celosten vzgojni proces.  

 
4. Osnovni cilji dela z mladimi: 

- vzpostaviti z mladimi oseben odnos zaupanja v njihovem življenjskem okolju; 
- dati mladim oporo v prizadevanju za izhod iz začaranega kroga ulice; 
- dati mladostnikom občutek  pomembnosti; 
- dati mladim možnost protagonizma. 

 
5. Ciljna skupina mladih, ki so jim programi namenjeni: 

Uporabniki so vsi mladi z/na ulici, ki potrebujejo pomoč ne glede na starostno, spolno, rasno, versko, ideološko,
kulturno in civilizacijsko različnost. 
Prvenstveno je ciljna skupina populacija mladih z ulice med 15. in 25. letom starosti, ki potrebujejo posebno
pozornost .  

 
 
6. Tekoči mladinski projekti:  

BUS VESELJA, 
Bus veselja je avtobus spremenjen v igralnico, z njim se podamo v različne kraje Slovenije, 
MLADINSKI CENTER DVANAJSTKA, 
Mladinski center 12-ka se nahaja  v ljubljanskem naselju  Fužine , 
ULICA, 
Prvo delovno okolje s katerim je projekt pričel delovati je bila ulica in srečevanje mladostnikov v njihovem
življenjskem okolju, 
OSEBNO SPREMLJANJE.  
V Osebno spremljanje vključujemo mlade ki, imajo izrazito moteče oblike vedenja, ki imajo navade, ki so
škodljive okolju ali mladostnikom samim.  

 
7. Osnovne metode dela z mladimi:  

Osebni  pogovori, pomoč pri učenju, delavnice, igre ... Pred vsem vzbuditi v mladih občutek sprejetosti. 
 
8. Sodelovanje z drugimi akterji na področju mladinskega dela:  

Timsko delujemo z osnovnimi šolami: Nove Fužine, Martin Krpan, Livada, Jože Moškrič, Nove Jarše, CSD
Moste, CSD Vič, Cono in svetovalnico Fužine. Na ravni celoletnega dela z Društvom odsev se sliši, Društvom
Sezam, Društvom Mladinski ceh, pri posameznih projektih pa z lokalnimi društvi in drugimi organizacijami, ki
delujejo na izbranem področju. 

 
9. Moto dela z mladimi:  

Vzgoja je stvar srca.  (sv. Janez Bosko) 
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1. Naziv organizacije:   Zavod Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije -
MISSS 

 

Naslov: Kunaverjeva 2, 1000 Ljubljana. 

Telefon: 01- 510-16-70,  01/510-16-75 

Faks: 01/510-16-70 
E-pošta: misss@guest.arnes.si 
Spletna stran: www.misss.org 

Odgovorna oseba: Ljubo Raičevič, direktor 
 
2. Kratka zgodovina organizacije: 

Zavod MISSS je bil ustanovljeni leta 1995 kot zasebni zavod. Od takrat delujemo kot slovenski nacionalni
koordinator informativno-svetovalne dejavnosti za mlade kot tudi lokalna info točka za mlade. Od leta 1995
člani  smo  tudi evropske krovne organizacije ERYICA.  
 

3. Poslanstvo organizacije: 
Trudimo se zbrati čimveč lokalnih, nacionalnih in evropskih informacij za mlade, njihove starše in vse, ki so v
stiku z mladimi, v pomoč pri odločanju o svojih aktivnostih, prihodnosti, pri uresničevanju svojih idej in zamisli,
ali pa pri reševanju iz težav in stisk. Informacijo bomo posredovali in po svoji moči skušali razrešiti morebitne
dileme, nejasnosti ali ob neodločenosti pomagali najti pravo smer: skratka, svetovali bomo ne le, kje najti
informacijo, ampak tudi, kako jo uporabiti.Če informacije ne bomo našli takoj, bomo stopili v stik s kom, ki nam
jo bo posredoval in vam pomagali na ta način. Če vprašanja ali stiske ne bomo mogli rešiti sami, vas bomo
napotili na ustreznejši naslov ali pa vam predlagali osebno poglobljeno svetovanje pri nas. 

 
4. Osnovni cilji dela z mladimi: 

1. Informiranje mladih kot osnovni korak za prevzemanje odgovornosti v procesu odraščanja in aktivno
vključevanje v družbo, 2. Primarna preventiva, 3. Participacija mladih – vpletanje mladih oz. sodelovanje mladih
v programih.  

 
5. Ciljna skupina mladih, ki so jim programi namenjeni: 

Ciljne skupine so različne, glede na program: 
1. Informiranje in svetovanje: mladi do 29 let; 
2. Odraščanje in mi: mladostniki v 7. ter 8. razredu OŠ; 
3. Alpin: mladostniki v OŠ (praviloma 2 - 6. razred); 
4. Otroci ceste: mladostniki v OŠ (praviloma 4 - 6. razred);  
5. Telefon Mladi-mladim: mladostniki med 8. razredom OŠ in 3. letnikom srednje šole (14. - 18 let); 
6. Prostovoljno delo: uporabniki mladostniki v OŠ, izvajalci povečini dijaki in študentje. 
 

6. Tekoči mladinski projekti:  
Informiranje in svetovanje: lokalna info-točka za mlade, telefonsko in elektronsko informiranje in svetovanje za
mlade do 29. let zlasti o izobraževanju in zaposlitvi, prostočasnih aktivnostih, zdravju in sociali ter pomoč v
stiski. Odraščanje in mi: delavnice z neformalnimi pogovori o temah, ki se tičejo odraščanja; zlasti o spolnosti,
pa tudi o medosebnih odnosih in drogami. Alpin, Otroci ceste: preko uličnih iger oz. uporabe računalnikov kot
delovnega sredstva, spodbujanje uspešnega vedenja, boljše socializacije in odločanja v konfliktnih interesih.
Telefon Mladi-mladim: mladostniki, praviloma med 1. in 3. letnikom srednje šole, dežurajo na telefonu in
pomagajo reševati stiske in težave svojih vrstnikov. Za to so posebej usposobljeni, sami pa tudi sooblikujejo
program. Prostovoljno delo: individualna pomoč otrokom s težavami (predlagajo jih svetovalni delavci OŠ), ki
sega od učne pomoči do zahtevnejše psihosocialne pomoči. Svetovalnica Dravlje: individualno svetovanje
mladostnikom in staršem, zlasti v zvezi z zasvojenostmi. Info-točka Sever: lokalna informativno-svetovalna
točka za mlade. Informiranje in svetovanje za mlade na nacionalnem nivoju: izvajanje izobraževanja,
metodološka podpora, povezovanje točk in centrov po Sloveniji. 
 

7. Osnovne metode dela z mladimi:  
Delavnice, prostovoljno delo, informiranje: osebno, po telefonu, po e-pošti, baza podatkov na spletni strani.
Individualno svetovanje. 

 
8. Sodelovanje z drugimi akterji na področju mladinskega dela:  

Članstvo v ERYICA – evropski agenciji za informiranje in svetovanje mladim; Sodelovanje z Uradom za
mladino MOL; Sodelovanje z  Uradom RS za mladino, regionalnimi in lokalnimi info-centri po Sloveniji;  
Sodelovanje z NA MOVIT, Eurodesk Slovenija, Euro 26, MSS in ostali akterji mladinske politke; 

 
9. Moto dela z mladimi:  

Ko si v stiski, poišči izhod skupaj z nami.      
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1. Naziv organizacije: Zavod Radio Študent 89,3 (RŠ) 
 

Naslov: Cesta 27.aprila 31, 1000 Ljubljana 

Telefon: 01/242 88 11 

Faks: / 
E-pošta: eva.stare@radiostudent.si 

Spletna stran: www.radiostudent.si 

Odgovorna oseba: doc. dr. Dejan Jelovac, direktor 

 
2. Kratka zgodovina organizacije:  

RŠ je ena najstarejših evropskih študentskih in neodvisnih radijskih postaj. Nepretrgoma oddaja že od 9. maja
1969. Pomladi tega leta ga je ustanovila Študentska organizacija na Univerzi v Ljubljani. Prvih devet let je
Radio Študent oddajal triurni program. Maja 1978 je začel kot prva radijska postaja v bivši Jugoslaviji RŠ
oddajati v stereo tehniki preko UKV oddajnika. Hkrati je RŠ razširil tudi svoj programski čas, na štiri ure dnevno
in na štiri ure ob večerih ob koncih tedna. V osemdesetih letih je RŠ stal na samem čelu glasil, ki so postopoma
odpirala takratne tabu teme. Obenem je razširil program proti večernem času in se leta 1991 dokončno razširil
tudi na vse večere v tednu. Devetdeseta leta so sodelavce Radia Študent prisilila, da so se pospešeno ukvarjali
z vprašanjem njegove identitete po padcu socializma. Tako rekoč čez noč so se vsi mediji pretvorili v
demokratične, odprte, "raziskovalne" in z ekipami dobro honoriranih ali celo redno zaposlenih novinarjev redno
posegali tudi v sfere, ki so bile prej v domeni RŠ. Februarja 1997 se je Radio Študent iz kletnih prostorov
preselil v VI. in VII. nadstropje XIV. bloka, kjer ima končno na voljo optimalne prostorske in tehnične pogoje za
izpeljavo želenega programskega obsega. Od maja 1998 naprej se da Radio Študent kot eno prvih tovrstnih
evropskih radijskih postaj poslušati v živo tudi po internetu in je tako dostopen po celem svetu. 

 
3. Poslanstvo organizacije: 

RŠ je ena najstarejših in največjih evropskih urbanih nekomercialnih radijskih postaj, ki oddaja študentski
nekomercialni radijski program. Poleg ustvarjanja in oddajanja izobraževalnega, umetniškega, informativnega in
glasbenega programa je enako pomembna tudi vzgojno-izobraževalna vloga RŠ: vzgaja in izobražuje mlade za
novinarska in druga dela na radijski postaji, hkrati pa s posvečanjem zahtevnejšim in zapostavljenim temam
izobražuje poslušalstvo. Že od pričetka delovanja pred dobrimi tremi desetletji namreč promovira temeljne
civilno-družbene vrednote, kot so dosledno uveljavljanje človekovih pravic, strpnost in spoštovanje različnosti,
in spodbuja urban način življenja. 

 
4. Osnovni cilji dela z mladimi: 
- Ponujanje priložnosti za izobrazbo na medijskem, kulturnem  in civilno-družbenem področju.  
- Omogočanje mladim, da se aktivno udeležujejo in promovirajo svoje ideje, vrednote in stališča študentski in

mladinski kot tudi širši javnosti.  
- Omogočiti dostop do javnosti družbeno-marginaliziranim skupinam mladih. 
- Mladim omogočiti delo preko Študentskega servisa. 
- Se krepiti kot središče različnih civilno-družbenih organizacij, gibanj in posameznikov, ki jim RŠ omogoča

promocijo njihovih programov in informiranje javnosti o njihovem praktičnem delovanju. 
 

5. Ciljna skupina mladih, ki so jim programi namenjeni: 
RŠ je kot radio skupnosti namenjen specifični ciljni skupini dijakov, študentov in izobražencev, kot odprti kanal
pa del svojega programskega časa odstopa civilnodružbenim skupinam in iniciativam. Najširši krog te skupine
je cca. 50.000 poslušalcev preko etra in neznano število poslušalcev preko interneta. 

 
6. Tekoči mladinski projekti:  

Trenutno poteka več projektov, med katerimi bi posebej izpostavili naslednje: Ženska, ki je odprla okno,
Vanzemaljci na vašem evropskem pragu, Klubski maraton, Model usposabljanja za integralnega radijca. 

 
7. Osnovne metode dela z mladimi:  

Predvajanje mladinskega radijskega programa, mentorsko delo, skupinsko delo, delavnice, individualne vaje za
novinarje, špikerje, tehnike ipd., tečaji, seminarji, javne tribune, okrogle mize, učenje na daljavo preko
izobraževalnih projektov, ki se nahajajo na spletni strani. 

 
8. Sodelovanje z drugimi akterji na področju mladinskega dela:  

Urad za mladino RS, Urad za mladino MOL, Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, Univerza v Ljubljani,
Ministrstvo za šolstvo, nevladne organizacije mladih. 

 
9. Moto dela z mladimi:  
       RŠ za vse generacije 
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1. Naziv organizacije:  Zavod sv. Stanislava za vzgojo, izobraževanje in kulturne   
dejavnosti; Škofijska klasična gimnazija 

 
 Naslov: Štula 23, 1210 Ljubljana – Šentvid 

 Telefon: 01/582-22-00 

 Faks: 01/512-10-65 

 E-pošta: barbara.gorisek@guest.arnes.si  

 Spletna stran: www.zavod-svstanislav.si  

 Odgovorna oseba: Jože Mlakar, ravnatelj gimnazije 

 
2.  Kratka zgodovina organizacije:  

Škof Anton Bonaventura Jeglič je leta 1901 blagoslovil temeljni kamen Škofovih zavodov. Leta 1905 je v prostorih
Škofovih zavodov začela delovati klasična gimnazija. Bila je prva gimnazija s slovenskim učnim jezikom. Leta 1941
je bilo njeno delovanje prekinjeno. Zavod je zopet oživel leta 1993. Danes v Zavodu sv. Stanislava delujejo naslednje
enote: Škofijska klasična gimnazija, Jegličev dijaški dom, Študentski dom, Slovenski dom in Glasbena šola. 

 
3. Poslanstvo organizacije: 

Vzgoja in izobraževanje. 
 

4. Osnovni cilji dela z mladimi: 
• Posredovati mladim znanje, utemeljeno na kritičnem presojanju veljavnih teorij in na lastnem izkustvu.  
• Razvijati sposobnosti, spretnosti in veščine pri uporabi znanja. 
• Spodbujati dijake k samostojnemu delu in življenju. 
• Razvijati sposobnosti sporazumevanja, navezovanja stikov z ljudmi ter ustvarjanja dobrih, prijateljskih

medsebojnih odnosov. 
• Poučevati mlade za življenje v skupnosti in družini. 
• Razviti čut za duhovne vrednote in presežno stvarnost na religioznem in umetniškem področju. 
• Razviti čut pripadnosti evropski skupnosti narodov ter za ohranitev planetarne in kulturne dediščine.  

 
5. Ciljna skupina mladih, ki so jim programi namenjeni: 

Dijaki. 
 

6. Tekoči mladinski projekti: 
Dijaška skupnost - Šola ni samo šola, Dijaško glasilo – Kažipot; Razredne duhovne obnove – vikend, ki ga dijaki
istega razreda preživijo skupaj; Poletni tabori: Delovni – prijateljski tabor v Sarajevu, Potepuško duhovni tabor,
Športno jezikovni tabor v Savudriji, Planinsko pohodniški tabor, Latinsko arheološki tabor, Filozofski tabor – Pogovori
pod šotori; Tabori med šolskim letom: Kemijski tabor; Razni krožki: kemijski, biološko vivaristični, geografski,
knjižničarski …; Šola za animatorje; Pevski zbori: fantovski, dekliški, mešani, komorni; Plesne vaje; Mednarodni
projekt – Man in his environment; Priprava jaslic, po razredih za božič; Razredni pevski festival; Vključevanje slepega
dijaka v redni program – Pripomočkov za poučevanje slepega dijaka; Priprava na tekmovanja: biologija, matematika,
logika, kemija…; Raziskovalne naloge in sodelovanje na tekmovanjih – občinskih, državnih mednarodnih.  
 

7.  Osnovne metode dela z mladimi: 
Formalno izobraževanje: gimnazijski program.  
Neformalno izobraževanje: delavnice, tečaji, okrogle mize, izdaja publikacij, javne prireditve, individualno delo,
individualni pogovori, prostovoljno delo … 
 

8. Sodelovanje z drugimi akterji na področju mladinskega dela: 
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport; Mestna občina Ljubljana: Urad za mladino, Urad za preprečevanje
zasvojenosti, Urad za kulturo in raziskovalne dejavnosti; Center RS za poklicno izobraževanje, Partnerske šole
(srednje šole v Sloveniji in tujini), Zavod za slepe in slabovidne. 
 

9. Moto dela z mladimi: 
     Amor Magister Optimus. (Ljubezen je najboljši učitelj.)
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1. Naziv organizacije:    Teater Gromki, zavod za organizacijo in izvedbo kulturnih    
projektov, skrajšano: Teater Gromki 

 
Naslov: Strossmayerjeva 20, 1000 Ljubljana. 

Telefon: 040 236 336 

Faks: / 
E-pošta: andrej.morovic@guest.arnes.si 

Spletna stran: http://www.metelkova.org/gromka 

       Odgovorna oseba: Andrej Morovič 
 
2. Kratka zgodovina organizacije:  
 Organizacija je bila ustanovljena avgusta leta 1995. Od svojega začetka je organizacija združevala
 profesionalce z različnih področij scenskih umetnosti (nizkoproračunske plesno-gledališke predstave,
 glasbeno-pirotehnični spektakli in druge improvizirane predstave). V sebi še danes združuje kolektiv
 kreativnih posameznikov in posameznic, ki sodelujejo v klubu Gromka v AKC Metelkova mesto. Klub s polno
 paro deluje pet let, na začetku kot prizorišče gledaliških predstav in drugih performansov (predstave iz let
 1999-2000, ki jih pomnimo po njihovi udarnosti so bile: Ko me vidiš v gibanju, veš, da odhajam, Ne bom več
 krvavela, Parada) potem pa tudi kot prostor, v katerem so se ljudje vsak večer lahko srečevali in se družili ob
 pestrem programu (koncerti, predavanja, projekcije filmov itd.). Takšen je prostor še danes. 
 
3. Poslanstvo zavoda je opravljanje produkcijske, svetovalne, izobraževalne, izdajateljske in zastopniške

dejavnosti kot neprofitne dejavnosti. 
 

4. Osnovni cilji dela z mladimi:  
       Ustvarjati odprte prostore, v katerih se bodo mladi lahko srečevali – med seboj in z dogodki, ob katerih bodo
 razmišljali, se čudili, navduševali, iz katerih bodo črpali ideje in ki jih bodo spodbujali k ustvarjanju novih
 dogodkov. To je tudi poglavitni cilj: vzbuditi interes za kreativno in samostojno delovanje čim večjemu številu
 posameznikov, posameznic.  
 
5. Ciljna skupina mladih, ki so jim programi namenjeni:  
       To so ljudje, ki so radovedni, ki imajo ideje, ki jih zanima to, kar se jim dogaja in si želijo to tudi izraziti, ki
 želijo prispevati k temu, da bo v svetu v katerem živijo, obstajalo živo zanimanje za umetnost, teorijo in še
 druge načine pripovedi. 
 
6. Tekoči mladinski projekti so:  
 Serije koncertov Defonija (improvizirana glasba: free-jazz, elektronska glasba, noise; gostili smo že mnoge
 vrhunske glasbenike, glasbenice: Charles Gayle, DKV trio, Marc Ribot, Eugene Chadbourne, Barry Guy …),
 serija Hripav glas (hard core, noise , punk, eksperimentalni zvoki skupin, ki prihajajo igrat iz slovenskih in tudi
 tujih krajev), Twotonebinas', ki skrbi zlasti za ska in punk glasbo. Od lanskega leta ima v klubu Gromka, v
 Letnem kinu in v Menzi pri koritu svoj prostor filmski Politično nekorekten filmski festival. V letu 2003 je
 dr. Dušan Rutar začel s Tečaji intelektualne samoobrambe. Dr. Rutar se v razmišljanjih, ki potekajo enkrat na
 mesec, ukvarja s filozofijo glasbe. V maju leta 2004 smo s tečaji začeli še trije predavatelji. S tečaji tako
 izvajamo redna torkova srečevanja. Gledališče ima svoje mesto v Teatrinu kluba Gromka. V letošnjem letu
 smo na odru lahko uživali v predstavah: Meštirix, Diareja pod Slovenci ter Špohtl girls. V Gromki je  bila 
 letos tretje leto tudi Delavsko-punkerska univerza, kjer so predavali domači in tuji predavatelji (v letu  2003-
 2004 na temo politike in ljubezni). Drugi projekti so četrtkovi dj večeri Radia Študent, klubske sobote,  torkovi 
 filmski večeri, sredin Improtelos ali odprti glasbeni oder. Za podrobnejše informacije bralko in bralca
 vabimo, da si ogleda spletno stran kluba Gromka (http://www.metelkova.org/gromka). 
 
7. Osnovne metode dela z mladimi:  
 Skrb za rednost dogodkov in njihovo aktualnost, dostopnost za predloge, pobude, novosti, kolektivno delo,

sodelovanje z drugimi organizacijami ter posameznimi ljudmi.  
 
8. Sodelovanje z drugimi akterji na področju mladinskega dela:  
 Delavsko-punkersko univerzo organiziramo v  
 sodelovanju z Mirovnim inštitutom, pri organizaciji koncertov iz serije Hripav glas, sodelujemo z društvom
 Izbruh iz Kranja. Sodelujemo še s Škratovo čitalnico, z YHD-Društvom za kulturo in teorijo hendikepa ter z
 mladinskimi organizacijami iz vse države. 
 
9. Moto dela z mladimi:  
       Mlad je vsak človek, ki mu uspeva ohranjati radovednost in navdušenje.
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1. Naziv organizacije:  Zavod Voluntariat – SCI Slovenia
 

Naslov: Breg 12, 1000 Ljubljana 
Telefon: 01/241-76-20 
Faks: 01/ 241-76-26 
E-pošta: placement @zavod-voluntariat.si  ali   irena@zavod-voluntariat.si 
Spletna stran: www.zavod-voluntariat.si 

Odgovorna oseba: Darja Barič 
 
2. Kratka zgodovina organizacije:  

Voluntariat je neprofitna in nevladna organizacija, ki je bila ustanovljena 1999 na osnovi reorganizacije Društva
MOST. Od leta 1991, ko je bilo ustanovljeno Društvo Most, smo organizirali okoli 250 mednarodnih delovnih
taborov v Sloveniji in na njih gostili okoli 2500 tujih in domačih prostovoljcev. Na projekte prostovoljnega dela v
tujini smo poslali okoli 2700 prostovoljcev iz Slovenije. Na dolgoročnih projektih prostovoljnega dela smo gostili
okoli 20 tujih prostovoljcev in jih 40 poslali na dolgoročno prostovoljno delo v tujino. Do sedaj smo razvili široko
paleto storitev, ki predstavljajo popolno podporo prostovoljcem: od kratkoročnih oblik prostovoljnega dela
(mednarodni prostovoljni delovni tabori in mladinske izmenjave) pa vse do dolgoročnih oblik prostovoljne
službe v skoraj vseh delih sveta.  

 
3. Poslanstvo organizacije: 

Voluntariat je humanitarna organizacija, ki nudi pomoč depriviligiranim družbenim skupinam preko
prostovoljcev, ki v okoli 50 državah na vseh celinah nudijo svoje znanje, izkušnje in delo na neprofitnih projektih
socialnega ali ekološkega značaja. Pomoči ne nudimo v obliki finančne ali materialne pomoči, pač pa
prostovoljci, skupaj z lokalnim prebivalstvom, aktivno pomagajo reševati probleme tam, kjer se pojavljajo – to je
v lokalni skupnosti. Voluntariat organizira projekte prostovoljnega dela skupaj z lokalnimi organizacijami na
področju varovanja naravne in kulturne dediščine, mirovništva, pomoči depriviligiranim družbenim skupinam,
idr.; organizira izobraževanja in usposabljanja prostovoljcev in njihovih mentorjev z namenom širjenja ideje
prostovoljnega dela; podpira posameznike in skupine pri prostovoljnem delu za v lokalnih skupnostih; spremlja
in ocenjuje projekte, ki jih podpira, tako v lokalnem kot tudi širšem kontekstu in skrbi za objavo rezultatov;
informira o možnostih prostovoljnega dela v Sloveniji in po svetu. 

 
4. Osnovni cilji dela z mladimi: 

Voluntariat skozi prostovoljno službo promovira ideje družbene pravičnosti, trajnostnega razvoja in
mednarodnega sodelovanja ter solidarnosti. Verjamemo, da je mednarodno prostovoljno delo koristno za
osebnostni razvoj posameznika, za promocijo družbene pravičnosti, interkulturno učenje in vzgojo za mir in
strpnost. 

 
5. Ciljna skupina mladih, ki so jim programi namenjeni: 

Osnovno ciljno skupino predstavljajo mladi od 18 do 26 leta. Pri izbiri programov skrbimo za dostopnost naših
programov za prostovoljce z različnimi oblikami invalidnosti. Posebne skrbi so deležni mladi s posebnimi
potrebami katerim so namenjeni prilagojeni programi  vključevanja v mednarodno prostovoljno delo (sheltered
placement,  kratkoročna EVS, mladinske izmenjave). 

 
6. Tekoči mladinski projekti:  

Mednarodni delovni tabori v Sloveniji, mednarodna izmenjava prostovoljcev, dolgoročni projekti prostovoljnega
dela v tujini, programi prostovoljnega dela z depriviligiranimi družbenimi skupinami (Najstniki, Romi, Begunci)  

 
7. Osnovne metode dela z mladimi:  

Mednarodni delovni tabori, projekti dolgoročnega prostovoljnega dela, delavnice, seminarji 
 
8. Sodelovanje z drugimi akterji na področju mladinskega dela:  

Voluntariat ima dobro razvito mrežo partnerskih organizacij in skupin tako v Sloveniji kot tudi v tujini, prav tako
pa smo vključeni v mednarodne mreže za prostovoljno delo. Sodelujemo z več kot 50 organizacijami v Evropi,
Aziji, Afriki, Avstraliji in Severni ter Latinski Ameriki. 

 
9. Moto dela z mladimi: / 
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1. Naziv organizacije: Zavod za fair play in strpnost v športu 
 
       Naslov: Cerkniška 5, 1000 Ljubljana  

       Telefon: 041/390-655 

       Fax: 01/423-61-60 

       E-pošta: info@sportikus.org 

       Spletna stran: www.sportikus.org 

       Odgovorna oseba: Bojan Jurovič 

 
2.    Kratka zgodovina organizacije:  

Zavod je bil ustanovljen leta 2001 na pobudo Milana Hoste in je neprofitna organizacija zasebnega značaja.
Zavod je ustanovljen za opravljanje dejavnosti preučevanja, popularizacije, spodbujanja, izobraževanja,
svetovanja in razvoja na področju etike športa in spodbujanje in uvajanje novih vzgojno izobraževalnih
programov, prijemov, znanj in metod na področju športa, fair playa in strpnosti v športu. 

 
3.    Poslanstvo organizacije:  

S svojimi akcijami Zavod promovira športne ideale in vzgaja v duhu poštene igre. Prav tako spodbuja h  
kakovostnem delu športnikov, trenerjev, sodnikov, organizatorjev in drugih delavcev v športu. Podpira tudi k 
raziskovalno dejavnost na področju etike športa. 
 

4.    Osnovni cilji dela z mladimi:  
       Izobraževanje in vzgoja o etičnih in moralnih vprašanjih, sinergija šole in športa. 
 
5.    Ciljna skupina mladih, ki so jim programi namenjeni:  
       Šolska populacija, mladi športniki v športnih društvih, tekmovalci, prostovoljni delavci, gledalci, navijači. 
 
6.    Tekoči mladinski projekti:  
       Športna poteza, Fair play šola in Fair play priročnik za otroke in mlade športnike.  
 
7.    Osnovne metode dela z mladimi:  
       Izobraževalne delavnice, posterji, priročniki, internetne vsebine, predavanja. 
 
8.    Sodelovanje z drugimi akterji na področju mladinskega dela:  

    Olimpijski komite Slovenije -  Slovenska olimpijska akademija, Fundacija za šport, Ministrstvo ta znanost, 
šolstvo in šport, Športna zveza Ljubljane, Športna zveza Maribor, Zavod za šport Slovenije, Fakulteta za 
šport, Športna unija Slovenije, Zveza prijateljev otrok in mladine Slovenije, mestna občina Ljubljana – Urad 
za mladino, Filozofska fakulteta 
 

9.     Moto dela z mladimi:  
        Fair play je srce športa! 
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1. Naziv organizacije: Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana
 

Naslov: Vojkova 74, 1000 Ljubljana 

Telefon: 01/580-05-00 

Faks: 01/568-25-27 

E-pošta: zgn.ljubljana@z-zgn.lj.edus.si 

Spletna stran: www.z-zgn.lj.edus.si 

Odgovorna oseba: Ljiljana Batič, direktorica; Petra Rezar, vodja programa Planet Off 

 
2. Kratka zgodovina organizacije:  

Leta 1900 se je odprla zasebna gluhonemnica, ki so jo kasneje podržavili.  Danes se imenuje Zavod za gluhe 
in naglušne Ljubljana in je najstarejši in največji zavod za vzgojo in izobraževanje gluhih in naglušnih otrok od 
vrtca, osnovne šole do poklicne in srednje šole.  

 
3. Poslanstvo organizacije:   

Vzgoja in izobraževanje gluhih in naglušnih otrok in mladostnikov ter oseb z govornimi težavami. 
 
4. Osnovni cilji dela z mladimi:  

Spodbujanje samostojnosti, samozavesti in kulture gluhih, spodbujanje branja, informiranja in neformalnega 
izobraževanja. 

 
5. Ciljna skupina mladih, ki so jim programi namenjeni:  

Gluhi in naglušni mladostniki in dijaki. Slišeči sovrstniki se vključujejo v program kot sodelavci in soudeleženci. 
 
6. Tekoči mladinski projekti:  

Planet Off ali Svet je prijazen. 
 
7. Osnovne metode dela z mladimi:  

Delavnice, demonstracije, skupinsko delo, individualni, skupinski razgovori, debate. Izdelava časopisa, grafična 
postavitev in oblikovanje časopisa. 

 
8. Sodelovanje z drugimi akterji na področju mladinskega dela:  

Srednja zdravstvena šola – izdaja skupnega časopisa 1x letno. Novinarska delavnica s Centrom Slave Raškaj 
iz Zagreba. 

 
9. Moto dela z mladimi:  

Izboljšati bralno kulturo in spodbujanje veselja do pisanja. Ozaveščanje, informiranje gluhih in javnosti. 
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1. Naziv organizacije:  Zavod za mladinski turizem, ZMT 
 

Naslov: Kersnikova 6, 1000 Ljubljana 

Telefon: 01/239-63-00 
Faks: 01/ 239-63-12 

E-pošta: info@zmt-zavod.si 

Spletna stran: www.zmt-zavod.si 

Odgovorna oseba: Irena Stamenkovič, v.d. 
 
2. Kratka zgodovina organizacije:  

Zavod za mladinski turizem je bil, kot neprofitni in nevladni zavod, ustanovljen leta 2000 s strani Študentske
organizacije univerze v Ljubljani in Zveze študentskih klubov Slovenije. 

 
3. Poslanstvo organizacije:  

Zavod za mladinski turizem išče in omogoča nove in alternativne vsebine, zagotavljanja ugoden in kakovosten
program ter omogoča dostopnost ponudbe različnim posameznikom in interesnim skupinam mladih. Zavod za
mladinski turizem informira in usmerja mlade o možnostih in priložnostih v mladinskem turizmu v Sloveniji in po
svetu. 

 
4. Osnovni cilji dela z mladimi  
       Razvijanje mednarodnega sodelovanja - skrb in nudenje programov mladim iz tujine v Sloveniji, 

dvig kakovosti ponujenih vsebin glede na splošno kakovost storitev na tržišču,  
povečanje ugleda blagovne znamke ZMT v očeh ciljne skupine in splošne javnost,i  
pozitivno pozicioniranje na tržišču v očeh ciljne skupine, poslovne javnosti in krovne nacionalne turistične
organizacije,  
opozarjanje in osveščanje splošne javnosti o stanju in razvoju mladinskega turizma,  
širjenje in razvoj mreže info točk/prodajnih enot po Sloveniji,  
razvijanje novih programov in dodatnih vsebin (nove atraktivne destinacije, skupinski izleti po naročilu,
strokovne ekskurzije, …),  
spodbujanje turističnih programov v pozabljenih potencialih Slovenije,  
vzpostavitev stabilnega in urejenega finančnega poslovanja,  
postavitev organizacijske strukture, ki bo maksimalno učinkovita, fleksibilna in pripravljena sprejemat stalne
izzive. 
 

5. Ciljna skupina mladih, ki so jim programi namenjeni: 
Dijaki, študentje, ljudje, ki so brez statusa, tuji študentje in vsi, ki si želijo kakovostnega potovanja z mladimi
ljudmi. 

 
6. Tekoči mladinski projekti:  

Poletni programi: Budva, Krf, Pag, Bolgarija, Bol, Sicilija, Jadranje po Jadranu; Gardaland, Potapljanje na Istu,
Guča, Egipt, izleti po Sloveniji, poletne jezikovne šole. 

 
7. Osnovne metode dela z mladimi:  

Predavanja, tabori, interni delovni vikendi in seminarji. 
 
8. Sodelovanje z drugimi akterji na področju mladinskega dela:  

Na področju mladinskega turizma aktivno sodelujemo s Študentsko organizacijo Univerze v Ljubljani, s
študentskimi klubi po Sloveniji oz. z zvezo ŠKIS, s fakultetami Univerze v Ljubljani. 

 
9. Moto dela z mladimi:  

Mladi za mlade – to pomeni da našim gostom nudimo kakovostne storitve za čim nižjo ceno! 
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1. Naziv organizacije:   Združenje DrogArt ali Slovensko združenje za        
zmanjševanje škodljivih posledic plesnih drog – 
DrogArt  

 
       Naslov: Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana  

                     (DrogArt Info točka: Kolodvorska 20, 1000 Ljubljana) 
Telefon: 01/ 439-72-70 

E-pošta: info@drogart.org, minka@drogart.org. matej@drogart.org 
Spletna stran: www.drogart.org 

Odgovorna oseba: Matej Sande, predsednik društva 
 
2. Kratka zgodovina organizacije:  

Združenje DrogArt je kot društvo (status) registrirano od leta 1999. Od leta 1996 je delovalo kot
projektna skupina. 
 

3. Poslanstvo organizacije:  
Preko informiranja, osveščanja in izobraževanja v čim večji meri preprečiti škodljive posledice
redne, občasne ali eksperimentalne uporabe predvsem plesnih drog. 
 

4. Osnovni cilji dela z mladimi: 
Zmanjšati ali preprečiti škodljive posledice redne, občasne ali eksperimentalne uporabe predvsem
plesnih drog, informirati, osveščati, promovirati zdrav način življenja, omogočati alternativno izrabo
prostega časa ... 
 

5. Ciljna skupina mladih, ki so jim programi namenjeni: 
Mladi med 15. in 29. letom. Ožje mladi, ki pripadajo specifični elektronski subkulturi. 

 
6. Tekoči mladinski projekti:  

Terensko delo v nočnem času (terenska akcija Pleši z glavo;)), svetovanje (osebno, telefon,
internet), izdaja publikacij (mesečno, brezplačno glasilo Xpress), neformalno izobraževanje za
prostovoljne sodelavce (t. i. peer education), preventivne delavnice, internet, DrogArt Info točka,
tečaji DJjevstva in delavnice ...  

 
7. Osnovne metode dela z mladimi:  
       Preventivne delavnice, individualno svetovanje, izdaja publikacij ... 
 
8. Sodelovanje z drugimi akterji na področju mladinskega dela:  

L'MIT (Ljubljanska mreža info točk za mlade) 
 
9. Moto dela z mladimi:  

Pleši z glavo;) 
 
10. Informator Info točke Drogart:  

Erika Ožek : erika@drogart.co   
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.    Naziv organizacije: Združenje staršev in otrok SEZAM 
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    Naslov:  Miklošičeva 26 

    Telefon: 01/430-21-81 

    Faks: 01/430-21-82 

    E-pošta: info@zdruzenje-sezam.si 

    Spletna stran: www.zdruzenje-sezam.si 

    Odgovorna oseba: Nada Kirn Špolar 

 
2. Kratka zgodovina organizacije:  

Leto ustanovitve: 1990, prva mala otroškovarstvena nevladna organizacija, področje: otroško varstvo, 
predšolska vzgoja, izobraževanje, mladina, organizacija prostočasnih aktivnosti, taborov, 
eksperimentalnih programov, helpfon za starše , mlade in za otroke, organizacija svetovanja za mlade in 
starše, organizacija otroških in mladinskih prireditve, otroškega bolšjega sejma, umetniških akcij v 
prostoru kot opozorila na nestrpnosti in nasilje. Leta 1992 prejela za svoje delo občinsko nagrado, leta 
1996 pa plaketo Mesta Ljubljane za organizacijo prostočasnih dejavnosti v Ljubljani. 

 
3. Poslanstvo organizacije: 

Organizacija skuša predvsem zapolniti bele lise na področju otroškega varstva, izobraževanja in dela z 
mladimi. Na tem področju opravlja določene storitve: organizacija občasnega in začasnega varstva na 
domu, pomoč družinam z duševno prizadetimi ali pa telesno prizadetimi otroki, pomoč otrokom in mladim 
z učnimi težavami, pomoč staršem z vzgojnimi težavami. 
Organizacija skuša zajeti vse tiste mlade in otroke, ki bi sicer ostajali sami doma, prepuščeni ulici. V ta 
namen organizira različne programe s prostovoljci v določenih soseskah mesta Ljubljane, ki so posebej 
ogrožene. Organizacija skuša organizirati brezplačne ali čimbolj poceni alternativne programe 
izobraževanja, ustvarjalnih delavnic, poletnih počitnic, s katerimi spodbujajo mlade k ustvarjalnosti in 
razvoju in jim omogočajo enake možnosti pri vstopu v družbeno življenje. 
Organizacija skuša slediti načelu: Vse za mlade. In pri tem deluje na področjih promocije mladih in 
njihovih idej in jim skuša pomagati pri realizaciji prvih projektov. 

 
4. Osnovni cilji dela z mladimi: 

- vzpostaviti stike z neformalnimi skupinami mladih, kot neformalno druženje in organizirati     
neformalne oblike dela z njimi 

a. omogočiti spoznavanje konkretnih znanj, veščin in vedenj, ki jih sam šolski sistem ne ponuja 
b. razvijati interese mladih za druge in spoznavanje drugačnosti 
c. spodbujati medvrstniške programe in druženje na pozitivnih projektih, solidarnosti 
d. propagirati pozitivne vrednote, predvsem prikazovati posledice negativnega odnosa do drugačnosti, 

posledice netolerantnosti, ksenofobije… 
 

5. Ciljna skupina mladih, ki so jim programi namenjeni: 
Otroci, mladi, starši. Mladi najstniki do obdobja, ko zapustijo šolanje, mladi iz ogroženih družin, 
deprivilegiranih, socialno izključenih in ki živijo v socialno degradiranih okoljih 

 
6. Tekoči mladinski projekti:  

Mladinski forum – projekt promocije mladih in njihovih idej, projekt pomoči mladih pri realizaciji teh 
projektov, Bolšji sejem – solidarnosti projekt za otroke in mlade, Helpfon – svetovanje in pomoč mladim 
Mednarodni prostovoljski tabor Igralnica Fužine – projekt alternativnih počitnic v mestu, Na sončni strani 
Fužin – projekt, ki prikazuje stopnjo identifikacije mladih s sosesko Fužine, Gnilo jajce – projekt igrišč za 
mlade. 

 
7. Osnovne metode dela z mladimi:  

Preventivno delo z mladimi; Neposredno delo z mladimi (delavnice, igralnice, ustvarjalni program); 
Srečanja z mladimi (predavanja, debate); Vrstniški program (program medsebojne pomoči); Mentorsko 
delo s prostovoljci 

 
8. Sodelovanje z drugimi akterji na področju mladinskega dela:  

Največ sodelujemo: z umetniki, z določenimi socialnimi delavci na določenih centrih za socialno delo, s 
študenti pedagoških smeri, socialnega dela, redko pa z institucijami, razen z lokalnimi skupnostmi in uradi 
za mladino. 

 
9. Moto dela z mladimi:  

    VSE ZA MLADE   v/sezam/lade 
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1. Naziv organizacije: Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov - ZSKSS
 
       Naslov: Zrinjskega cesta 9, 1000 Ljubljana 

       Telefon: 01/ 433-21-30 

       Faks: 01/ 430-02-91 

       E-pošta: zskss@skavt.net 

       Spletna stran: zskss.skavt.net, www.skavt.net 
       Odgovorna oseba: Danilo Kozoderc, načelnik 

 
2. Kratka zgodovina organizacije:  
       Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (ZSKSS) je samostojno, prostovoljno, mladinsko, vzgojno

društvo, odprto za vse ljudi. ZSKSS je nepolitično, nepridobitniško in se ne veže na nobeno politično stranko.
Temelji na načelih, ki jih je napisal Robert Baden-Powell, ustanovitelj skavtskega gibanja, leta 1907, sprejela
pa jih je Mednarodna skavtska konferenca v Parizu leta 1922. ZSKSS je bilo ustanovljeno leta 1990 na temeljih
predvojnega slovenskega skavtstva, članstvo pa je narastlo čez 4.200 članov v 71 enotah po Sloveniji. 

 
3. Poslanstvo organizacije: 

Osnovni namen Združenja je prispevati k polnemu telesnemu, duševnemu, duhovnemu in družbenemu razvoju
mladih ljudi, da bodo lahko postali trdne osebnosti, odgovorni državljani ter člani krajevnih, narodnih in
mednarodnih skupnosti.  

 
4. Osnovni cilji dela z mladimi: 
       Vzgoja za: dejavno pomoč bližnjim, krepitev telesnih, družbenih, spoznavnih, moralnih, čustvenih in duhovnih

sposobnosti članov, spoštovanje in varovanje narave ter spoznavanje potreb družbe in odgovarjanje nanje. 
 
5. Ciljna skupina mladih, ki so jim programi namenjeni: 

Mladi v ZSKSS so razdeljeni v starostne skupine: volčiči in volkuljice  – VV (od 8 do 10 let), izvidniki in vodnice
– IV (od 11 do 15 let), popotniki in popotnice – PP (od 16 do 21 let), voditelji in voditeljice (nad 21 let). V vsaki
starostni veji je skavtska metoda prilagojena starosti. VV se učijo med igro in ob pomoči likov iz Knjige o
džungli kar najbolje razvijajo svoje sposobnosti. IV delujejo v fantovskih in dekliških vodih, kjer se učijo mnogih
veščin (orientacija, postavljanej zgradb iz lesa in vrvi, preživetje v naravi ...), da bi bili kar najbolje pripravljeni.
PP prvo leto preživijo v noviciatu, ki je pripravljalna stopnja za klan, v katerem so najpomembnejši elementi pot,
skupnost in služenje. Na koncu skavtske vzgojne poti fant ali dekle naredita ‘odhod’ - poslovita se od klana in
se odločita, kako bosta v skavtskem duhu živela odgovorno državljanstvo. Voditelji in voditeljice so odrasli
katoličani, ki sprejemajo skavtske zakone in obljubo ter opravijo potrebne taborne šole. 

 
6. Tekoči mladinski projekti:  
       Taborne šole in tečaji za vodnike (usposabljanja voditeljev), Bum prijateljstva, Luč miru iz Betlehema,

mednarodni tabor Tatracor na Slovaškem, Eurojam (evropsko srečanje skavtov), Dan Zemlje, skavtski radio ... 
Sicer pa delo poteka celo leto na rednih tedenskih srečanjih, mesečnih izhodih, zimovanjih, poletnih taborih in
priložnostnih akcijah, s katerimi skušamo odgovoriti na potrebe okolja in ljudi, v letih 2002 – 2005 s poudarkom
na vzgoji za odgovorno odločanje. 

 
7.     Osnovne metode dela z mladimi:  
       Vzgoja temelji na skavtski metodi, ki jo sestavljajo pripomočki: obljuba in skavtski zakoni, delo v majhnih

skupinah, učenje z delom (izkušenjsko učenje), osebno napredovanje (večstopenjski program, ki spodbuja
osebni razvoj), simboli, dejavno sodelovanje med mladimi in odraslimi, dejavnosti na prostem, služenje (pomoč
drugim), mednarodne izkušnje, sovzgoja. 

 
8. Sodelovanje z drugimi akterji na področju mladinskega dela:  
       ZSKSS je dejavno v mednarodnem skavtstvu, še posebej v Evropi. Leta 1999 je postalo polnopravni član

Svetovnega združenja skavtinj (WAGGGS - World Association of Girl Guides and Girl Scouts). Bolj tesno
sodelujemo s Slovensko zamejsko skavtsko organizacijo (SZSO), Odraslimi skavti Slovenije (ZBOKSS) in
AGESCI (italijansko katoliško skavtsko organizacijo). 
V Sloveniji sodelujemo z: ZTS, Mladinskim cehom, v okviru Uprave za zaščito in reševanje usposabljamo ekipe
za postavljanje zasilnih prebivališč. Smo polnopravni člani Mladinskega sveta Slovenije in CNVOS-a ter imamo
status nacionalne mladinske organizacije. Sodelujemo z mnogimi organizacijami na področju varstva okolja. 

 
9. Moto dela z mladimi:  
       Kar najbolje biti pripravljen služiti! 
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1. Naziv organizacije:   Zveza študentskih zvez in društev za mednarodno 
sodelovanje in izobraževanje KOMISP 

 

Naslov: Kersnikova 4, 1000 Ljubljana 

Telefon: 01/438-02-46 
Faks: 01/433-348 

E-pošta: komisp@uni-lj.si 

Spletna stran: www.mednarodna.org/komisp 

Odgovorna oseba: Gregor Zajc, predsednik Zveze 

 
2. Kratka zgodovina organizacije:  

Pred cca. 20 leti so tri organizacije (SloMSIC, AIESEC in IAESTE) združile sile in skupaj poskrbele za svoje
praktikante. Deset let kasneje je nastal KOMISP – Koordinacijski Odbor Mednarodnih Izmenjav Študentskih
Praks, ki danes združuje 20 slovenskih članic mednarodnih študentskoh organizacij. 

 
3. Poslanstvo organizacije: 

Združevanje sorodnih organizacij, izmenjava informacij in »know-how«, skupen nastop napram slovenskim
javnostim, krepitev medkulturnega razumevanja, prostovoljnega dela, internacionalizacija ... 

 
4. Osnovni cilji dela z mladimi: 

Doseči želimo, da mladi v Sloveniji sprejmejo druge kulture kot del vsakdana. Poleg tega pa jih želimo naučiti
veščin, ki pomagajo pri prej navedenem cilju in seveda njihovi osebni rasti kar se je izkazalo za neprecenljivo
vrednoto v karieri posameznikov. 

 
5. Ciljna skupina mladih, ki so jim programi namenjeni: 

Študentje. 
 
6. Tekoči mladinski projekti:  

Izobraževanje, nad 20 mednarodnih projektov letno, mobilnost (akademski tečaji, strokovne prakse). 
 
7. Osnovne metode dela z mladimi:  

Delavnice in predavanja z izkušenemi člani ali profesionalci, tutorstvo pri izvajanju njihovih projektov ... 
 
8. Sodelovanje z drugimi akterji na področju mladinskega dela:  

ŠOU v Ljubljani, ŠOUM, ŠOS, ŠKIS, Kanal mladih, Mladinsko društvo Afna, Društvo za Mednarodno
Sodelovanje, vladne inštitucije ... 

 
9. Moto dela z mladimi:  

»Exchange your life« 
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Pa še to: 
 
 

Urad za mladino MOL, ki je bil ustanovljen leta 1995 v okviru Oddelka za predšolsko 

vzgojo, izobraževanje in šport,  se že več let ukvarja s spremljanjem vloge in položaja 

mladih v mestu Ljubljana, zagotavlja informiranje in svetovanje za mlade, vpliva na 

pospeševanje mobilnosti mladih in omogoča  združevanje mladine v zvezi s poklicnimi in 

prostočasnimi dejavnostmi, soodločanje mladih v vseh, zanje pomembnih vprašanjih in 

skrbi za sofinanciranje programov in prostorov za mladino 

Temelj našega dela je partnerski odnos z mladimi, izhodišča pa so solidarnost, strpnost, 

spoštovanje drugačnosti in človekovih pravic, soodločanje in aktivna participacija mladih, 

prostovoljno delo, možnost brezplačne udeležbe mladih.  

 

Nekaj naših aktivnosti: 

• Urad za mladino od svoje ustanovitve skrbi za redno sofinanciranje organizacij v 

Ljubljani, ki izvajajo mladinske projekte, skozi vsakoletni javni razpis. Objavljen je 

takoj po sprejemu proračuna za naslednje tekoče leto. Organizacije tako dobijo 

odgovore o uspešnosti svojih projektov že v februarju, ali najkasneje marcu. To 

omogoča stabilno delovanje in pripravo kvalitetnih projektov. Že leta 1999 smo se 

odločili za možnost triletnih pogodb z izvajalci projektov, kar omogoča 

kontinuirano delo in uspešnost projektov, ki so s svojimi dimenzijami prešli že v 

programe. Mesto Ljubljana se je tudi s tako premišljenimi časovnimi shemami  

izkazalo kot kredibilni partner v sofinanciranju in izpolnjevanju svojih obveznosti do 

organizacij, ki izvajajo programe za mlade in z mladimi.  

• Urad za mladino je pobudnik, ustanovitelj, partner in sofinancer L'mit*-a, 

Ljubljanske mreže informacijskih točk  za mlade, ki smo jo od prvotnih štirih članic 

(Društvo Škuc – Info center Škuc, Svetovalnica Fužine CSD Moste Polje - Info točka  

Fužine, Knjižnjica Otona Župančiča - Info točka Središče za mlade in Mladinsko-

informacijski center MIC Mirje - Info točka MIC Mirje) letos razširili še z dodatnima 

informacijskima točkama: Info točka DrogArt – Združenje DrogArt in Škratova 

čitalnica – KUD Anarhiv  na Metelkovi. L'mit izobražuje in seznanja ne samo 

mladinske delavce/ke, ampak  tudi mlade posameznike/ce, ki se želijo vključiti v 

proces informiranja oziroma delovati kot prostovoljci/ke. Informacijske  točke 

ponujajo informacije o prireditvah, formalnem in neformalnem izobraževanju, 

zabavah in sploh zadevah, brez katerih mladi ne morejo: potovanja, prostovoljno 

                                                 
• L'MIT: www.lmit.org 
• Elektronski naslov: info.skuc@guest.arnes.si 
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delo doma in v tujini, štipendiranje, možnosti aktivne udeležbe v različnih 

programih.  

• V Ljubljani smo orali ledino tudi kar zadeva ustanavljanje lokalnih in nacionalnega 

mladinskega sveta. Kljub težavam, ki so spremljale nedorečenost zakonodaje v 

primeru mladinskih svetov, naj poudarimo, da so bile ljubljanske mladinske 

organizacije prve v državi, še pred registracijo Mladinskega sveta Slovenije, ki so 

ustanovile Mladinski svet Ljubljane* (december 2001). Ta trenutno združuje 10 

organizacij članic in 9 organizacij- pridruženih članic in ga v veliki meri sofinancira 

prav MOL – Urad za mladino.  

 

• Mesto Ljubljana aktivno sodeluje na mednarodnem  področju dela z mladimi in za 

mlade. Naši predstavniki sodelujejo v projektih Mladinskega direktorata pri Svetu 

Evrope, Generalnega direktorata za izobraževanje in kulturo pri Evropski komisiji, 

UNESCO – Youth Co-ordination Unit, Central European Initiative (Youth Forum), 

MATRA, Association of Voluntary Service Organisations, United Nations Volunteers. 

Z izmenjavami izkušenj pri delu z mladimi sodelujemo s pobratenimi mesti 

Chemnitz /Nemčija, Zagreb /Hrvaška,  Karlstad/Švedska, Celovec/Avstrija.  

• Naši partnerji pri zagotavljanju informacij za mlade so Slovenska nacionalna 

agencija za program Mladina (MOVIT), Center za informiranje, sodelovanje in razvoj 

nevladnih organizacij (CNVOS), Informacijski center Delegacije Evropske komisije v 

Sloveniji (Center Evrope) in Informacijsko dokumentacijski center Sveta Evrope. 

 

• V okviru Mestnega sveta deluje tudi Odbor za predšolsko vzgojo, izobraževanje in 

šport, katerega naloge segajo tudi na področje mladih. Odbor v procesu odločanja 

na mestnem svetu preverja ustreznost strokovnih rešitev, ki jih predlaga Urad za 

mladino ter z njim sodeluje. Člani/ce omenjenega odbora so mestni svetniki/ce in 

strokovna javnost. Vodi ga dr. Stane Pejovnik.  

 

                                                 
• Mladinski svet Ljubljane: www.mslj.org 
• Elektronski naslov: info@mslj.org 


