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VSEBINSKO POROČILO 2020 MLADINSKEGA CENTRA 
DRAVINJSKE DOLINE  

 

 

Mladinski center Dravinjske doline (MCDD) programsko izvedbo v letu 2020 ocenjuje kot 
uspešno. V mesecih marcu, aprilu, maju in deloma juniju 2020, je bilo izvajanje programa 
omejeno in pilotno ustrezno prilagojeno za spletno izvajanje zaradi ukrepov v povezavi z 
epidemijo. Zaradi omenjenih okoliščin smo zaradi omejitve števila oseb na prireditvah od julija 
do začetka oktobra zmanjšali_e število mladih na kulturnih dogodkih v MC Patriot. Dogodke 
smo izvajali na tedenski ravni. Od sredine oktobra, v času ponovnega družbenega zaprtja, do 
konca decembra kulturnih aktivnosti v živo nismo mogli izvajati. 
Od meseca marca so bile ustavljene kratkoročne mednarodne mobilnosti mladih v sklopu 
Erasmus+ programa, zato od tega meseca do konca decembra nismo pošiljali_e mladih na 
usposabljanja v tujino.  
Kljub vsemu ocenjujemo, da smo se zelo uspešno prilagodili_e z digitalnim izvajanjem naših 
aktivnosti in različnim ciljnim skupinam v letu 2020 ponudili_e zelo raznolike aktivnosti. 
Ugotavljamo, da smo dosegli tudi mlade, ki jih pred epidemijo nismo. 
 

Na področju kulture so v sklopu prireditvenega centra Patriot potekale sledeče aktivnosti:  

MCDD je Klubu študentov Dravinjske doline (KŠDD) pomagal pri pripravi in izvedbi Kulturnih 
2020: 

• likovna razstava Nuša Hohnec – Minljivost; 
• koncerti: Hamo&Tribute 2 love, Bob Marley tribute, Klemen Klemen, Bossa de novo, 

Funk Fact&Sara Lamprečnik, Gentlemeni, Everything goes, Dan D; 
• tematski večeri: predstavitev pesniške zbirke KŠDD »Gozd«, potopis Oliverja Tiča – Oli 

Walker, Vinske vibracije; 

http://www.mcdd.si/
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• performans: Teror naključja. 
 
V prireditvenem centru Patriot so se v letu 2020 zvrstili še sledeči koncerti in kulturni dogodki: 

• koncert: Gonobeats; 
• e-performans: Ana Logica; 
• Adi Smolar; 
• Magic pond; 
• OjgeN; 
• Milizza (tribute to The police & Sting); 
• Funk Fact in Sara Lamprečnik; 
• Gašper Balanč; 
• Slavko Ivančič – koncert z dušo; 
• Tomo Jurak. 

 
MCDD je v letu 2020 koordiniral in izvedel sledeče umetniške razstave, ki jih je nadgradil tudi 
z e-različicami, ki so bile objavljene na socialnih omrežjih MCDD (Facebook in Instagram): 

• »Prisluhni moji zgodbi« – avtorstvo: uporabniki in uporabnice Varstveno delovnega 
centra Slovenske Konjice; 

• »evikuuus« – avtorica Eva Orož (tudi e-različica razstave, ki je na voljo na Facebooku in 
Instagramu MCDD); 

• »Analogni spomini« - avtor Tomaž Baš (tudi e-razstava, ki je na voljo na Facebooku in 
Instagramu MCDD). 

•  »Artyana's world« - avtorica Adrijana Mally Falnoga (tudi e-razstava na Facebooku in 
na Instagramu MCDD), 

• »Dotik« - avtorica Doris Einfalt (samo e-razstava na Facebooku in Instagramu MCDD), 
• »Narava v ognju« - avtor Nik Škorjanc (samo e-razstava na Facebooku in Instagramu 

MCDD). 
 

Izvedli so se tudi sledeči tematski in družabni večeri: 

• turnir v ročnem nogometu; 
• večeri družabnih iger; 
• pustovanje; 
• balinanje (3x); 
• večer stand up komedije; 

http://www.mcdd.si/
https://www.facebook.com/pg/MCDDsop/photos/?tab=album&album_id=2788912621162045&__xts__%5B0%5D=68.ARDNLkAxOljV-2Gai3yETyJPjSJteeSrbduTZjk7t_LTBakRHc4r8acDP73vjlt_NIt5PIbleIcAQwkwa_8EaLGLuL21A2ww2zwcTRPaFUIAPiV0iwGoMuhRzMr8RVHlW668c14iGfzppxUo_8pFxssWujM2PY4gz7pKwKU1xedpeMMHD0xdkIbE9cHqSu0mrct4PtpwiClrulZeUujunssCJZ8jO0v27mqK_oebFBBDlh4BuGtiYrWAKAxZV8totOda8PSqSv1_pE4xk5ffDnS81XAzV8SrWMqnmQnKPfjCy17Y43FIG8UN0M1Cvvi_f_fUEHPm9EY&__tn__=-UCH-R
https://www.instagram.com/p/B-guvMQDFKA/
https://www.facebook.com/pg/patriotslovenskekonjice/photos/?tab=album&album_id=3154584504606042&__xts__%5B0%5D=68.ARBlouEcODqFlkvYlgsjqgWqPnkR0M1wbYLb5gRJ-O9R9ViNcP7wPpl_a0-Y_sThuagiderx_oVpHkljKAB-QkeYrDt8VO7n_fJ50KsUSNzneduFtKVLi1goleURA09n9GSP4J_ejCYaQQZIcaxC6sCmyuhOOnfjihiynwq879rnLMD0qc9fnph5RpMBw4kCQw0RgSoEw42kfl11nqx6GsQFW168e-JRj3aKUSA4pw-uuHckqeVRmlttuNa_0E4tgPE__bQG3D4MpLpoitbf85J3d5DueXP2-Oi2dsXyJSfMmkqFIMSzEHzCXKtkLeGPDOP51w&__tn__=-UCH-R
https://www.instagram.com/p/B_1shfajdCG/
https://www.facebook.com/patriotslovenskekonjice/photos/?tab=album&album_id=3510390552358767
https://www.instagram.com/p/CE_SHjXjwqh/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3698385676892586&type=3
https://www.instagram.com/p/CHhm7lAjli9/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.3775385345859285&type=3
https://www.instagram.com/mc_dravinjskedoline/
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• Vinske vibracije – Mini salon piva in Heroji furajo v pižamah; 
• mehiški večer »La Fijesta«; 
• medkulturni večer EUYOU; 
• 80's najt; 
• Impro LIGA ŠILA večer; 
• prenos finala Šourock'20; 
• LGBTQ+ urice (3 delavnice: izbrani pomembni zgodovinski mejniki v LGBTQ+ zgodovini, 

klepet o filmu Milk in klepet o filmu Call me by your name); 
• prenos MCC stream ŠPIL - Smooth Band. 

 
Programska komisija Patriot se je iz naslova kreiranja programa v prireditveni dvorani Patriot 
sestala trikrat v živo, času omejitev združevanja oseb pa se je sestajala preko spletnih 
korespondenčnih sej. 

Na področju vsebinskega stebra mladinski center so potekali številni projekti in aktivnosti 
spodbujanja prostovoljskega dela in promocije mladinskega dela: 

Lokalno mladinsko delo: 

• v času šolskih počitnic 2020 je bil izveden program Šola kreativnosti in sicer:  
o Zimska šola kreativnosti od 24. do 26. 2., 
o v času spomladanskih počitnic 2020 je bil sprva načrtovan program 

Spomladanske šole kreativnosti v živo, potem pa je bil ta zaradi epidemije in 
ukrepov preoblikovan v počitniško e-Šolo kreativnosti, ki je bila izvedena: 
 v treh dnevih od 28. do 30. 4., 
 od 14. 4. do 15. 5. je bilo izvedenih 16 eno in pol urnih aktivnosti preko 

spleta,  
 za čas jesenskih počitnic 2020 je bila sprva predvidena izvedba 

programa Jesenske šole kreativnosti v živo, po zaprtju pa smo program 
uskladili za izvedbo e-Šole kreativnosti, ki je bila izvedena v treh 
terminih od 26. do 28. 11., 

o Poletna šola kreativnosti je bila izvedena v živo v treh terminih: 
 13. – 17. 7., 
 27. – 31. 7., 
 17. – 21. 8.; 

o za vse Šole kreativnosti smo v letu 2020 prevedli in oblikovali logotipe v 
slovenskem jeziku; 

http://www.mcdd.si/
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• pripravljena in izdana je bila Finača št. 31, ki pokriva dogajanje v MCDD v letu 2019; na 
voljo je v tiskani in e-obliki: https://issuu.com/mcdd/docs/finaca_31_2020; v letu 2020 
se je vseskozi zbiralo in pripravljalo gradivo za Finačo št. 32; 

• izvedenih je bilo 13 različnih delavnic in usposabljanj za krepitev in beleženje 
kompetenc mladih v skupnem trajanju vsaj 100 ur:  

o delavnica pisanja projektov, 
o usposabljanje ILLY, 
o vseskozi se je skozi delavnice izvajala promocija Nefiksa in Youthpassa (10 

ponovitev), 
o pripravila so se navodila za uporabo aplikacij Zoom in Skype za vzpostavitev 

spletnih aktivnosti v času epidemije in izvedlo usposabljanje za uporabo, 
o na željo mladih so bile vzpostavljene nove delavnice: tečaj šivanja (pričetek v 

živo, po drugem družbenem zaprtju v statusu mirovanja), likovne delavnice 
(pričetek v živo, po drugem družbenem zaprtju v statusu mirovanja), tečaj 
španščine (pričetek v živo, po drugem družbenem zaprtju poteka preko spleta), 
psihološke delavnice (predviden pričetek v živo, potem v statusu mirovanja, 
nato prilagojena izvedba preko spleta), delavnice kreativnega pisanja 
(potekale preko spleta), tečaj nemškega jezika (pričetek v živo, po drugem 
družbenem zaprtju poteka preko spleta),  

o usposabljanje za pomoč pri izvajanju tečaja slovenskega jezika,  
o usposabljanje za strežbo, 
o usposabljanje za izvajanje učne pomoči v sklopu programa Krog znanja; 

• nudilo se je mentorstvo in opravljanje prakse študentom_kam:  
o v mentorstvo so bile vključene 4 osebe; mentorstvo se je nudilo pri diplomski 

nalogi Ovire in spodbude za razvoj socialnega podjetništva v lokalnem okolju, 
na področju fotografije, na področju pridobivanja izkušenj v psihologiji in v 
sklopu predmeta Uvod v mladinsko delo in raziskovanje mladine;  

• pripravljala se je metodologija didaktičnih aktivnosti iz Erasmus+ projektov; 
• omogočila se je udeležba mladinskih delavcev_k na 10-ih usposabljanjih: 

o udeležba na usposabljanju za izvajanje mednarodnih mobilnosti v organizaciji 
MOVIT, Ljubljana, 

o usposabljanje za izvajanje športnih delavnic na temo ekološka trajnost (projekt 
Green sport games), 

o Varnost na spletu (org. Mreža Kroj), 
o Naučimo se ustvariti podkast (org. Mreža MaMa), 
o uporaba Zooma (interno v MCDD), 

http://www.mcdd.si/
https://issuu.com/mcdd/docs/finaca_31_2020


 
 

 
 

MLADINSKI CENTER DRAVINJSKE DOLINE 
zavod za razvoj kreativnosti, inovativnosti in socialnega podjetništva Slovenske Konjice, so.p. 

Žička cesta 4a 3210 Slovenske Konjice T: 03 759 13 20 F: 03 759 13 21 
www.mcdd.si info@mcdd.si 

 

o Pravna svetovalnica PKP5 (3 udeležbe; org. CNVOS, SNOP, ZZZS), 
o Senčenje svetovalnice CPM – Scena brez imena, 
o Pravna posvetovalnica PKP6 (2 udeležbi; org. CNVOS, SNOP), 
o Mladigitalni (pre)skok – udeležba na 2 usposabljanjih: Delo z mladimi na 

področju psihološkega svetovanja (3. 12.) in Učinkovito spletno izvajanje 
aktivnosti (15. 12.) (org. URSM, MSS, MOVIT, Mreža MaMa); 

• izvajale so se aktivnosti mreženja za povišanje vidljivosti mladinskega dela z mediji 
(Novice, Radio Rogla, Novi tednik, Radio Celje, RTV SLO MB, Šentjurčan); 

• preventivne aktivnosti:  
o zasnova in lansiranje kampanje »Zakaj droge ne poslušajo glave?« - ustvarjen 

je bil nov Instagram profil: zakaj_droge 
(https://www.instagram.com/zakaj_droge/), na katerega so se do dvakrat 
tedensko objavljale objave na temo drog, ki so nastajale v sodelovanju z 
mladimi (stripi o drogah, izvedba mini ankete o najpogostejših stavkih, ki so jih 
v mladosti/otroštvu slišali mladi v smislu odvračanja od poizkušanja in uporabe 
drog - izjave mladih so zaživele v stripih in bile komentirane v avdio podkastu; 
zbiranje »bad trip« zgodb in priprava grafičnih kratkih filmčkov na podlagi 
zgodb; #zakajdroge chat; kreativni natečaj #zakajdroge, v sklopu katerega smo 
zbirali fotografije, stripe, likovna dela in pesmi na temo drog); 

o v sklopu Mini salona piva je bila z Zavodom Vozim izvedena iniciativa za manj 
voženj pod vplivom alkohola »Heroji furajo v pižamah«. Akcija je bila zelo 
odmevna, saj sta mlade informirala o škodljivih posledicah vožnje pod vplivom 
alkohola tudi boksar Dejan Zavec in predsednik Toyote Adria, Kensuke 
Tsuchiya. Toyota Slovenija je objavila promo posnetek na svojem YouTube 
kanalu: https://www.youtube.com/watch?v=pzhNcu_F6vI; 

• izvajalo se je individualno svetovanje 24-im mladim; 
• sodelovanje s šolami: 

o z osnovnimi šolami v občinah Slovenske Konjice in Zreče so stekli dogovori za 
nov sklop tečaja slovenskega jezika za otroke iz drugih govornih območij, ki se 
je začel izvajati v drugi polovici septembra, 

o udeležili_e smo se delovnega srečanja izobraževalno-raziskovalnega programa 
FIRST LEGO League z OŠ Pod goro, 

o z OŠ Ob Dravinji so potekali dogovori za mesečno izvajanje neformalnih 
delavnic na različne teme za osnovnošolsko mladino, 

o stekli so dogovori za sodelovanje v okviru programa ZIP s ŠC Slovenske Konjice 
– Zreče, 

http://www.mcdd.si/
https://www.instagram.com/zakaj_droge/
https://www.youtube.com/watch?v=pzhNcu_F6vI
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o v sodelovanju z gimnazijo Slovenske Konjice smo izvedli delavnico o demokraciji 
(26. 11.) in srečanje mladih z odločevalci_kami (30. 11.), 

o v mesecu decembru je bilo izvedeno delovno srečanje z odgovornimi osebami 
OŠ in svetovalnim kadrom OŠ in SŠ z namenom sodelovanja pri vzpostavitvi 
spletne učne pomoči v programu Krog znanja; 

• MCDD je sodeloval v aktivnostih in projektih Občine Slovenske Konjice: 
o Evropski teden mobilnosti – udeležba na dogodku (21. 9.), 

• dobrodelne akcije: 
o podprlo se je projekt »Oli Walker« in sicer se je pripravila dokumentacija za 

razpis za pridobitev sredstev za sofinanciranje za leto 2020 ter poročilo za 
sofinanciranje projekta v letu 2019, 

o nudila se je pomoč LEO klubu Konjice pri promociji dobrodelnega koncerta 
»Skupaj z roko v roki«, 

o pomagalo se je pri organizaciji projekta Olija Walker-ja »10 vzponov na Skalo«, 
o MCDD se je vključil v 2 nacionalna, dobrodelna projekta in sicer Božiček za en 

dan in Mala pozornost za veliko veselje. V prvem je kot zbirno mesto prevzel 64 
daril, v drugem projektu pa zbral 143 voščilnic, ki so bile namenjene 
starostnikom, ki živijo v domovih in centrih za starejše; 

• v sodelovanju z Zavodom za šport Slovenske Konjice se je koordinirala in izvedla lokalna 
prostovoljska aktivnost »Žinkana« (12. 6.), na kateri je sodelovalo 40 prostovoljcev_k 
iz KŠDD, Društva tabornikov RBK Slovenske Konjice, Konjiških skavtov, ND Dravinja in 
splošne javnosti. V sklopu akcije se je urejal prostor za druženje na bazenu Slovenske 
Konjice in stadionu. Dogodek so podprli tudi Občina Slovenske Konjice, Gostišče Fink 
in Novice – Radio Rogla. O Žinkani 2020 je bil narejen promocijski video, ki je objavljen 
na YouTube kanalu MCDD: https://www.youtube.com/watch?v=BJPD60NJCmg; 

• eni osebi se je omogočilo opravljanje družbeno koristnega dela, dvema osebama pa 
delo v okviru projekta Socialna aktivacija, katerega partner je ŠC Slovenske Konjice - 
Zreče;  

• MCDD je zunanji partner projekta Zavoda za šport Slovenske Konjice - Mladi ZA šport 
v Slovenskih Konjicah, Erasmus+ in v sklopu tega je: 

o pripravil analizo podatkov ankete o športnih/rekreativnih potrebah občanov_k 
Slovenskih Konjic, 

o izvedel dve predstavitvi izsledkov analize, 
o gostil zaključno srečanje mladih z odločevalci s predstavitvijo predlogov 

akcijskega načrta za Strategijo razvoja športa v občini Slovenske Konjice, 
o sodeloval na zaključnem evalvacijskem srečanju z zavodom MOVIT; 

http://www.mcdd.si/
https://www.youtube.com/watch?v=BJPD60NJCmg
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• informiranje organizirane in neorganizirane mladine je potekalo na dnevni ravni 
preko socialnih omrežij (Facebook strani: Mladinski center Dravinjske doline, Kreaktor, 
MC Patriot, MAMD, MSOSK, Družabne igre Patriot, Instagram profila, Messenger); na 
tedenski ravni do sredine meseca marca preko živih info točk (izvajane 3x tedensko 
tekom šolskega leta na Gimnaziji Slovenske Konjice, SPSŠ Zreče in na avtobusni postaji 
Slovenske Konjice), preko spletnih strani (mcdd.si, Občina Slovenske Konjice) in 
občinskega obveščevalčka, ki ga pripravlja TIC Slovenske Konjice; na mesečni ravni 
oziroma po potrebi preko portala mlad.si, spletnih strani (mamd.si, 
mladinskeprodukcije.si, vibracije.si) in informiranja preko 4 informacijskih mrež, ki jih 
upravlja MCDD: informacijske mreže Stičišča NOVUS, mreže za medkulturni dialog, 
mreže za informiranje in neformalno izobraževanje na področju mladine ter 
mednarodne mreže »Informing and non formal education of youth«; 

o novost na področju informiranja v MCDD so podkasti, ki jih objavljamo na 
mcdd.si (https://www.mcdd.si/podkasti/) in YouTube kanalu MCDD 
(https://www.youtube.com/channel/UCE9HjfDRf3EBi0lDHI1WWWA); 

o nekaj aktivnosti, na katerih je z mladinskimi organizacijami in drugimi sodeloval 
MCDD:  
 KŠDD – Kulturni 2020, pomoč pri pripravi poročil za sofinancerje in 

projektne prijave za sredstva (Erasmus+), pomoč pri prijavi na razpis za 
sofinanciranje Občine Slovenske Konjice in ŠOS, pomoč pri prijavah na 
Sazas, pomoč pri prijavi prireditve, pomoč pri organizaciji turnirja trojk, 
podpora pri organizaciji in izvedbi čistilne akcije (19. 9.), 

 KDDD – pomoč pri pripravi prijave za sofinanciranje projektov s strani 
Občine Slovenske Konjice, pomoč pri zamenjavi predsedstva, pri 
pridobivanju novih članov_ic in podpora pri organizaciji gamerskega 
večera; 

 MSOSK – pomoč pri informacijskem procesu, pomoč pri pripravi prijave 
za sofinanciranje projektov s strani Občine Slovenske Konjice, 

 KD Svoboda osvobaja – pomoč pri pripravi in izvedbi gledališke 
predstave Božanska komedija, pomoč pri informacijskem procesu, 
promociji, pomoč pri pripravi prijave in poročil za sofinanciranje 
projektov s strani Občine Slovenske Konjice, pomoč pri urejanju zadev 
v povezavi z delovanjem društva in pri koordinaciji članic za udeležbo na 
usposabljanju za gledališko in filmsko igro ter koordinaciji izdelave 
arhiva umetniških del iz Iskanj, pomoč pri pridobivanju informacij o 

http://www.mcdd.si/
https://www.mcdd.si/podkasti/
https://www.youtube.com/channel/UCE9HjfDRf3EBi0lDHI1WWWA
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prijavi na Festival Vizije, pri informiranju članov_ic o usposabljanju za 
kratek animirani film in pri pripravi prijave za Linhartovo listino, 

 Društvo Konjiški maraton – pomoč pri izvedbi 8. Konjiškega maratona, 
 Mladinska zadruga Kreaktor – pomoč pri promociji (intervju Robida), 
 Miki šport in Tenis šola Slovenske Konjice – izvedba dveh delavnic v 

sklopu prvega termina Multi športnega kampa. 
 

Regionalno mladinsko delo: 

• V letu 2020 je MCDD nadaljeval z izvajanjem programa »Regionalno stičišče NVO 
savinjske regije NOVUS«, v sklopu katerega so se izvedle naslednje aktivnosti: 

o zagovorniške aktivnosti na Občini Zreče – aktivna udeležba pri kreiranju 
akcijskega načrta Strategije za mlade v občini Zreče, 

o udeležba na 16. skupščini LAS od Pohorja do Bohorja, 
o sodelovanje z Občino Slovenske Konjice: 

 lokalna skupina za zdravje (sodelovanje v spletni evalvaciji delovanja 
skupine; sodelovanje s Centrom za krepitev zdravja v sklopu programa 
Poletne šole kreativnosti in v sklopu aktivnosti večgeneracijskega 
centra),  

 vključenost v projektno skupino za vzpostavitev aktivnosti na bazenu, 
 vključenost v skupino za razvoj turizma, 
 sodelovanje z Zavodom za šport Slovenske Konjice pri pripravi Strategije 

razvoja športa v občini Slovenske Konjice, 
 pomoč pri zbiranju pisem podpore za projekt pump track, 

o udeležba na posvetu s predsednikom RS – »Prihodnost je pred domačimi vrati«, 
v Ljubljani, 

o izvedba treh usposabljanj iz Digitalnega marketinga in komuniciranja za NVO 
(23. 4., 7. 5., 21. 5.), 

o pregled obstoječih politik na področju mladine, kulture in sociale v občinah 
savinjske regije, 

o udeležba na srečanju izvajalcev_k programa regionalnih stičišč NVO na 
Ministrstvu za javno upravo v Ljubljani, 

o priprava nove grafične predloge za publikacijo Stičišča Novus in priprava 
prispevkov za 11. publikacijo, 

o koordinacija aktiviranja prostovoljcev_k za pomoč Civilni zaščiti, 
o koordinacija in izvedba skupne akcije mreže za medkulturno spoznavanje in 

povezovanje – dan albanske kulture, 
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o organizacija in izvedba delovnega srečanja mreže Erasmus+, 
o sodelovanje v akciji  »Še 365 dni - preventivna akcija za varnost otrok«, 
o svetovanje NVO: prijava prireditev za soglasje NIJZ, aktualne potrebe mladih, 

potrebe posameznic iz albanske skupnosti, informiranje o PKP5 in PKP6, 
svetovanje NVO (s potencialom - Društvo ŠMOCL, Društvo upokojencev 
Slovenske Konjice, MZ Kreaktor) pri delovanju, 

o izvajanje zagovorništva glede na pobude mladih, potrebe NVO in sklada za 
NVO, 

o koordinacija vzpostavitve skupne blagovne znamke regionalnih stičišč zaNVO 
(https://zanvo.org/), lansiranja kampanje zaNVO (10. 11.) in priprave gradiva 
zaNVO, 

o aktivna udeležba na video konferenci na temo predstavitve predlogov ukrepov 
v okviru evropskega finančnega mehanizma RRF za obdobje 2021-2027 v 
organizaciji URSM, 

o delovno srečanje s predstavniki Probacijske enote (evalvacija družbeno 
koristnega dela), 

o udeležba na 4 srečanjih vseh stičišč, 
o predstavitev dobre prakse v sklopu projekta Europe goes local na področju 

neformalnega mladinskega sektorja skupaj z Občino Slovenske Konjice in 
Občino Zreče – strategija za mlade in Mladi odločevalci (3. 11.), 

o priprava rezultatov po 1. letu izvajanja aktivnosti za MJU; 
• v sklopu strateškega partnerstva Mreža, ki ga poleg MCDD sestavljajo še Društvo 

Novus, Zavod Uspešen.si, Andragoško društvo Univerza za tretje življenjsko obdobje 
Velenje in Zavod Vozim, so se izvedle sledeče aktivnosti: 

o anketiranje nevladnih in javnih organizacij/institucij v občini Slovenske Konjice 
in Mestnih občinah Velenje in Celje o potrebah različnih ranljivih ciljnih skupin, 

o analiza ankete o potrebah različnih ranljivih ciljnih skupin, 
o diseminacija izsledkov analize, 
o priprava in izvajanje akcijskih načrtov za naslavljanje identificiranih potreb 

različnih ranljivih ciljnih skupin, 
o sodelovanje na usposabljanjih - Značilnosti dela z različnimi ranljivimi ciljnimi 

skupinami in Digitalni marketing in komuniciranje za NVO, 
o izvedba šestih evalvacijskih srečanj partnerstva, 
o izvedba senčenja na delavnici preventive v prometu Zavoda Vozim, 
o zasnova in testiranje nove metodologije »Karierni dan« v sodelovanju z 

Društvom Novus, 
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o izvedba senčenja na Poletni šoli kreativnosti s strani Društva Novus, 
o izvedba aktivnosti kroga znanja z Zavodom Vozim – Mini salon piva in Heroji 

furajo v pižamah, 
o prenos dobrih praks med MCDD in Andragoškim društvom Univerza za tretje 

življenjsko obdobje, 
o priprava vprašalnika za novo analizo potreb organizacij in ranljivih ciljnih skupin 

v času življenja s koronavirusom in izvajanje anketiranja, 
o pridobivanje nabora aktivnosti s področja prometne preventive in karierne 

orientacije v šolah v občini Slovenske Konjice, 
o priprava info grafike z rezultati partnerstva Mreža, 
o predlogi za uskladitev vprašalnika za starostnike partnerja Andragoško društvo 

Univerza za tretje življenjsko obdobje; 
• v sklopu projekta Socio - Večgeneracijski center je MCDD na regionalni ravni: 

o pomagal pri pripravi in izvedbi Šole kreativnosti Zreče v VGC Zreče: 
 27., 28. 2., 
 6.-10. 7., 
 24.-28. 8., 

o od 1. 1. do 13. 3. in od 4. 6. do 18. 10. izvajal tedensko mentorstvo in delavnice 
(uporaba računalnika in pametnega telefona, pogovorne skupine, tečaj 
angleškega jezika, vaje za urjenje spomina) v VGC Zreče, 

o izvajal tečaj slovenskega jezika za osnovnošolsko mladino iz drugih govornih 
območij na OŠ Zreče (v živo, po družbenem zaprtju pa preko spleta), 

o vzpostavil pogovorno skupino o življenju, katere aktivnosti potekajo po zaprtju 
preko spleta. 

 

Nacionalno mladinsko delo: 

• Sodelovanje s Slovensko filantropijo: 
o umestitev poletnih aktivnosti MCDD v katalog prostovoljstva 2020, 
o sodelovanje v evalvaciji dela in storitev Slovenske filantropije; 

• sodelovanje z Mrežo MaMa: 
o aktivna udeležba na dveh srečanjih delovne skupine za usposabljanje 

mladinskih delavcev_k, 
o zunanje partnerstvo v projektu EUYOU: 

 aktivna udeležba na treh partnerskih srečanjih, 
 udeležba na treh usposabljanjih (11., 18. in 30. 6.), 
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 izvedba spoznavnega dogodka (3. 7.), 
 izvedba medkulturnega večera (10. 7.), 
 izvedba delavnice o demokraciji (26. 11.), 
 izvedba dogodka strukturiranega dialoga (30. 11.), 
 priprava poročila za vse izvedene aktivnosti; 

o sodelovanje v projektu Europe goes local – predstavitev delovanja MCDD, 
Mladih odločevalcev in strategije za mlade Občinam Slovenska Bistrica in 
Ribnica (3. 11.), 

o zunanje partnerstvo v projektu Mladokracija: izvedba dogodka strukturiranega 
dialoga in delavnice priprave predlogov, potreb in rešitev mladih na lokalnem, 
nacionalnem in evropskem nivoju, 

o udeležba na svetu Mreže MaMa v Ljubljani,  
o udeležba na dveh e-sejah strokovnega sveta Mreže MaMa, 
o udeležba na I. in II. Klubu Mreže MaMa in srečanju mladinskega sektorja »Skok 

v poletje« v Celju, 
o Učinki mladinskega dela - dobre prakse projektov mladinskih centrov (priprava 

gradiva o aktivnostih), 
o priprava promo videa za kampanjo ob 15. obletnici delovanja Mreže MaMa; 

• priprava seznama posebnih dosežkov na področju mladinskega dela za URSM; 
• nagradna igra #mojemesto Združenja zgodovinskih mest Slovenije – pridružitev k akciji; 
• udeležba na Nacionalnem posvetu mladinskega sektorja 2020 (25. 11.); 
• elektronski zbornik Mladinski sektor v šolah (priprava gradiva o aktivnostih za URSM); 
• vzpostavitev sodelovanja z DrogArt za zviševanje kvalitete preventivnih aktivnosti za 

krepitev zdravja mladih na lokalni ravni. 
 

Mednarodno mladinsko delo: 

• MCDD je vseskozi pripravljal in posredoval mandatna pisma za nova mednarodna 
partnerstva v sklopu programa Erasmus+, pri čemer sta bili zaradi ukrepov v povezavi 
z epidemijo v obdobju poročanja izvedeni dve mednarodni mobilnosti: 

o tečaj usposabljanja »From separation to participation: Addressing the causes 
of Brexit- Embracing the self« (14. – 22. 1), Velika Britanija, 4 udeleženke_ci; 

o seminar za iskanje partnerjev za razvoj projektov »Tell me why« (1. – 9. 3.), 
Portugalska, 2 udeleženki, 
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o tečaj usposabljanja »Unmapped grounds – Mapica, mapica na steni, povej«, 
Slovenija, v izvedbi MCDD – zaradi okoliščin v povezavi z epidemijo se tečaj 
usposabljanja prestavi v leto 2021; 

• Evropska solidarnostna enota: 
o 1 mlada oseba je 4. 3. zaključila s 6-mesečnim ESE projektom »Casa Escuela la 

Manada« v Španiji, 
o iskanje udeležencev_k za ESE projekt »Roma children need care too« v 

Makedoniji,  
o promocija prostih ESE mest v EU;  

• sodelovanje v raziskovalni analizi in spremljanju evropskega programa Erasmus+ Mladi 
v akciji - sodelovanje za projekta »Growing up is hard to do«, »No hate speech«; 

• vključitev v mednarodni projekt Zavoda za šport Slovenske Konjice – Green sport 
games (udeležba na usposabljanju in samostojna izvedba delavnice); 

• v sklopu sodelovanja s pobratenimi mesti občine Slovenske Konjice smo koordinirali in 
gostili študijski obisk Centra za mlade Novska iz Hrvaške (23. 1.), 30 oseb. 

 
V letu 2020 so potekale tudi aktivnosti v sklopu programskega stebra Kreaktor: 
 

• dnevno brezplačno nudenje prostorov in koriščenje internetnih storitev za izvajanje 
poslovne dejavnosti sklopu co-working programa; 

• pridružitev v partnerstvo projekta GO SOCIAL: Spodbujanje socialno podjetniške 
miselnosti mladih za trajnostno prihodnost digitaliziranega gospodarstva;  

• udeležba na informativni delavnici po uvrstitvi v drugi krog – sklad Active citizens fund 
in na individualnem delovnem srečanju na CNVOS v Ljubljani; pripravila in oddala se je 
prijava za projektna sredstva v skladu – projekt Mladi ambasadorji medkulturnega 
dialoga; 

• prijava in pridobitev subvencije za zaposlitev mlade osebe na področju kulture – razpis 
JSKD, 

• prijava za izvajanje programa javnih del v letu 2021. 
 

V letu 2020 so potekale tudi aktivnosti za krepitev medgeneracijskega sodelovanja v sklopu 
programskega stebra medgeneracijski center: 
 

• MCDD je nadaljeval z izvajanjem projekta Socio – Večgeneracijski center, ki nudi 
različne brezplačne aktivnosti za različne generacije; v sklopu projekta so se  v obdobju 
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od 1. 1. do 13. 3. in od 1. 6. do 18. 10. aktivnosti izvajale v živo, v vmesnem času pa, 
kjer je narava aktivnosti omogočala, preko spleta:  

o športne aktivnosti (e-fizična vadba, pohodništvo, kegljanje na vrvici, šah, 
pikado);  

o aktivnosti za ohranjanje zdravja (predavanja s področja farmacije, vaje za 
urjenje spomina, zeliščarske delavnice);  

o kulturne aktivnosti (petje, ročnodelske delavnice, klekljanje);  
o aktivnosti družabništva (igranje kart, pogovorne skupine o življenju, družabne 

namizne igre, ročni nogomet, biljard);  
o tečaj tujega jezika (angleščina, nemščina);  
o računalniško in telefonsko opismenjevanje (skupinsko in individualno); 
o treningi asertivnosti (delavnice konstruktivnega čustvovanja in gradnje trdne 

identitete, psihološke delavnice);  
o ustvarjalne aktivnosti za otroke (Šole kreativnosti); 
o delavnice socialnega podjetništva in zviševanja zaposljivosti; 
o napotovanje mladih na mednarodne mladinske projekte; 
o učna pomoč; 
o tečaj slovenskega jezika za mlade (iz OŠ Pod goro, OŠ Ob Dravinji in OŠ Zreče) 

in odrasle iz drugih govornih območij, ki predvideva tudi pojasnjevanje v 
maternem jeziku. 
 

 

Odgovorna oseba: Nežika Pavlič Brečko, direktorica MCDD 

Slovenske Konjice, 28. 1. 2021 
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