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Mladinski program M=UC ali Mladost je ustvarjalnost v Celju na kvadrat je program MDPM Celje za mlade, ki
smo ga združili pod skupnim imenom zaradi enakih ciljev in namenov. Program se izvaja od januarja do
decembra. Lani smo program nekoliko preoblikovali in ga namenili predvsem vsem mladim od 15 – 29. leta
starosti, za katere je v družbi premalo aktivnosti.
Program je razdeljen v šest sklopov,
- otroški parlamenti,
- ustvarjalne delavnice,
- mladinsko prostovoljstvo,
- informacijska pisarna,
- teden otroka in Evropa v šoli.
1. USTVARJALNICE ZA MLADE
Skozi vse leto bomo organizirali mladinske »USTVARJALNICE«, dopoldanske ali popoldanske delavnice.
Ustvarjalne delavnice za mladino potekajo od januarja do decembra 2019 najmanj dvakrat mesečno.
Vključujejo informativne,izobraževalne, kulturne, zabavne, ustvarjalne aktivnosti za devetošolce in
srednješolce.
»USTVARJALNICE« so delavnice, namenjene mladim in spodbujajo neformalno izobraževanje, kulturno
izražanje, kreativnost in inovativnost. Vsaka delavnica je poseben dogodek za mlade.
-

januar :
Zdravstvena delavnica,
Mini kuharska delavnica

-

februar :
Valentinova delavnica,
Pustna delavnica,
Frizersko oblikovanje

- marec :
Delavnica pogrinjki
Kozmetična delavnica
Velikonočna delavnica
-

april :
Delavnica Kuhajmo po kitajsko
Delavnica Kako se učiti ?

-

maj :
Delavnica »Sproščajmo se«,
Delavnica »Spoznavanje drugih kultur in medkulturni dialog « skozi ustvarjanje,

-

junij :
Kuharska delavnica Sladice brez pečice
Delavnica Učne težave zaradi drugojezičnosti ter kulturne drugačnosti

-

september :
• Kiparska delavnica - izdelovanje izdelkov iz naravnih materialov,
• Delavnica Učne težave zaradi socialno-ekonomske oviranosti.
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-

oktober :
Slikarska delavnica Slikajmo z jesenskimi barvami
»Eko« delavnica,

-

november :
Delavnica »Kostanjeve sladice«,
Delavnica »Spoznavanje gob«.

-

december :
Darilna delavnica,
Delavnica Naravna kozmetika za mlade

Upoštevamo želje mladih udeležencev delavnic in med letom tudi kakšno delavnico dodamo ali spremenimo.

2. MLADINSKO PROSTOVOLJSTVO
je program MDPM Celje že več kot 20 let, ki omogoča našim mladim prostovoljcem poleg sodelovanja v naših
aktivnostih še neformalno učenje, pridobivanje kompetenc in delovnih izkušenj zunaj formalnih šolskih
okvirov. Smo organizacija brez rednih zaposlenih, vsa dela opravljajo prostovoljci in dajemo največ poudarka na
prostovoljnem delu mladih. Vključujemo mlade prostovoljce, skupaj z njimi določamo razvojne cilje in
izdelujemo načrte za delo organizacije. Tako jih vodimo k postopnemu prevzemanju odgovornosti :
Zanje organiziramo celoletna usposabljanja za delo z mladimi, za pomoč na domu, letovanja, vodenje
delavnic,… (Teme - Kakovostno komuniciranje med mladimi in starejšimi, Pomoč starejšim na domu,
Čustvene stiske v starosti , Pravilnik o prostovoljnem delu, Vprašalnik za mladinske prostovoljce,
Dogovor o medsebojnem sodelovanju, Etični kodeks o prostovoljstvu, Naloge, dolžnosti in
odgovornosti prostovoljcev, vzgojiteljev in mentorjev, Psihološke in pedagoške razsežnosti pedagoške
vzgojne skupine, Oblike in možnosti ustvarjanja mladih na delavnicah in letovanjih …)
- Vodijo »Ustvarjalnice za mlade«,
- V projektu Mladi za starejše nudijo različno pomoč na domu,
- So vzgojitelji na letovanjih, ki jih organiziramo za otroke in mladino (zdravstvena letovanja, letovanja
Pomežik soncu in Fiho,…),
- So vzgojitelji v času jesenskih, božičnih, zimskih, prvomajskih in poletnih počitnic,
- V času počitnic vodijo delavnice za otroke v Celju in okolici,
- So prostovoljci v informacijski pisarni MDPM, kjer nudijo različno pomoč mladim,
- Opravljajo vsa organizacijska prostovoljska dela na MDPM,
3. INFORMACIJSKA PISARNA
je informativno središče, prostor, kjer se mladi in družine lahko vsak dan :
- seznanijo s projekti in dejavnostmi zanje,
- z različnimi oblikami učne pomoči,
- z različnimi oblikami drugačne pomoči za mlade iz socialno ogroženih družin,
- si sposojajo določeno literaturo,
- imajo dostop do brezplačnega interneta,
- pomoč in informacije dobijo tudi mladi mentorji, vzgojitelji…
Posebej pomembna je ta komunikacija v času poletnih počitnic, ko so mladi veliko sami, mnogokrat prepuščeni
ulici. Učno pomoč bodo za mlade iz socialno ogroženih družin naši prostovoljci nudili brezplačno.
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4. OTROŠKI PARLAMENTI
Otroški parlamenti so program vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo. Kot oblike demokratičnega dialoga
se izvajajo v vseh šolah, nadgradijo se s parlamenti na občinski in regionalni ravni in se zaključijo na
nacionalnem otroškem parlamentu. Projekt izvajamo že od leta 1990 in pomeni eno od izvirnih oblik
spodbujanja mladih k izražanju lastnih mnenj o vprašanjih, ki jih po demokratičnem postopku izberejo sami. V
programu sodelujejo ob podpori mentorjev in prostovoljcev učenci iz večine šol, predvsem učence višje
stopnje.
Otroški parlament je javna tribuna mladih na temo, ki jo izberejo osnovnošolci na državnem otroškem
parlamentu. Pomeni tudi obliko sodelovanja mladih v družbenem dogajanju ter pridobivanje vedenj o
človekovih in državljanskih pravicah.
V otroškem parlamentu sodelujejo osnovnošolci prostovoljno in so jim v šolah v pomoč ravnatelji, mentorji,
učitelji, svetovalni delavci... izven šole pa sodelavci Društva prijateljev mladine. Osnovnošolci zaključujejo svoje
razprave na državnem otroškem parlamentu. Organizator nacionalnega programa otroškega parlamenta je
Zveza prijateljev mladine Slovenije v sodelovanju z DPM iz Slovenije.
Otroški parlament je zaščiten projekt ZPMS in deluje na vseh OŠ v vseh občinah.
MDPM Celje je že v začetku šolskega leta poslalo na vse osnovne šole navodila v zvezi z izvedbo otroških
parlamentov in predlagano temo. Učenci imajo do januarja čas, da razmišljajo o temi OP in so :
27. februarja bomo skupno z OŠ Lava organizirali OBČINSKI PARLAMENT na temo ŠOLSTVO IN ŠOLSKI SISTEM, 2.
DEL v dvorani Narodnega doma v Celju. Po kulturnem programu bodo mladi debatirali v treh skupinah in svoje
ugotovitve strnili v sklepih v zadnjem delu parlamenta.
12. marca bomo povabili izbrane poslance na REGIJSKI PARLAMENT, ki bo popestren s kulturnim programom in
pogostitvijo na OŠ v Vitanju. Iz celjskih OŠ se bo parlamenta udeležilo 9 mladih z mentorji. Organizator
parlamenta je MDPM Celje.
Aprila bomo na regijskem parlamentu izvoljene poslance in novinarje – učence OŠ celjske regije - odpeljali v
DRŽAVNI PARLAMENT v Ljubljano, kjer bodo sodelovali v skupinskih delavnicah in poročali o sklepih parlamenta
iz Celja.
April in maj bosta namenjena pregledu in uresničevanju sklepov .
V mesecih juliju in avgustu bomo oblikovali navodila in smernice za naslednji otroški parlament, ki jih OŠ
prejmejo takoj ob začetku naslednjega šolskega leta.
Zaključno vrednotenje projekta bomo izvedli še v juniju. Glede na zastavljene cilje in vrednotenje se rezultati
upoštevajo pri organizaciji parlamentov v naslednjem letu. Evalvacijo so izvedli mladi z mentorji s pripravo
poročil ter strokovni delavci ter regijska koordinatorica na MDPM Celje.
Čeprav je del projekta Otroški parlamenti projekt namenjen vsem osnovnošolcem od 5.-9,razreda, se vanj
zares aktivno vključujejo osnovnošolci 8. In 9. razredov OŠ. Teme so za mlajše prezahtevne, njihove
zmožnosti komuniciranja, debatiranja in vključevanja v debato so premajhne. Tako se udeležujejo občinskih,
regijskih in državnega parlamenta izključno osmo- in devetošolci in smo zato ta del projekta vključili v projekt
M=UC2 in v razpis.
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TEDEN OTROKA
Teden otroka je projekt ZPMS, ki se začne vsak prvi ponedeljek v mesecu oktobru in traja 7 dni. V Tednu
otroka® se organizirajo različni prostočasni in razvedrilni programi za otroke (PO DEKLARACIJI O OTROKOVIH
PRAVICAH SO »OTROCI VSI MLADI DO 18.LETA STAROSTI) v vseh večjih krajih po Sloveniji.
Teden otroka temelji na obeleževanju Svetovnega dneva otroka, ki ga je leta 1956 priznala Generalna skupščina
Združenih narodov, Mednarodna zveza za varstvo otrok (I.V.C.W.) in Mednarodni fond za pomoč otrokom
Unicef pa sta od leta 1957 skrbela za obeleževanje tega dne.
Osredotočili smo se na pomen kvalitetnega preživljanja prostega časa. Zavedamo se, kako dragocen in
pomemben je. Tako za mlade, kot za celotno družino. To je tisti čas, ki si ga otroci lahko organizirajo po svoje,
ko iščejo tisto, kar jih veseli in navdušuje. Se družijo s prijatelji in razvijajo svoje socialne kompetence,
pridobivajo izkušnje iz sveta okoli njih , na košarkarskih in nogometnih igriščih, pa tudi na sprehodu po gozdu ali
bližnjem travniku. Družine spodbujamo, da se čim večkrat »prostočasijo«.
V »tednu otroka« organiziramo :
-

Delavnice za mlade,

-

Slikarsko kolonijo Motivi Celja in okolice in razstavo izdelkov v Mladinskem centru Celje,

-

Posvetovanje za družine Kako poskrbeti za svojega najstnika,

-

Radijsko oddajo na temo tedna otroka,

-

Gledališko in filmske predstave.

EVROPA V ŠOLI
Je prostovoljen evropski projekt - natečaj pod pokroviteljstvom Sveta Evrope, ki se v Sloveniji izvaja že 20 let.
Temeljni cilji natečaja so prispevat k ustvarjalnemu soočenju z družbenimi problemi, s katerimi se
spopadamo doma, v Evropi in svetu, ter krepitev medsebojnega razumevanja, strpnosti in
solidarnosti. S pridobivanjem novih znanj in vedenj ter spodbujanjem kritičnega odnosa do dogajanj v
ožjem in širšem okolju želimo v okviru natečaja prispevati k razvijanju ustvarjalnosti, zmožnosti
samostojnega, kritičnega mišljenja in presojanja mladih. Poleg tega je cilj natečaja tudi spodbujanje
doživljanja in izražanja na vseh področjih umetnostnih zvrsti, zlasti na jezikovnem, likovnem,
fotografskem in video področju.
Natečaj Evropa v šoli poteka na treh ravneh. Učenci in dijaki najprej ustvarjajo na šolski ravni, kjer
mentorji izberejo izdelke in jih pošljejo ocenjevalnim komisijam na regijskih ravneh. Te izberejo
najboljša dela s posameznega področja in jih posredujejo na nacionalno raven. Strokovna nacionalna
ocenjevalna komisija nagradi prva tri dela posameznega natečajnega področja vsake starostne
skupine.
Natečaj Evropa v šoli se zaključi z nacionalno prireditvijo, ki navadno poteka v tednu, ko praznujemo
dan Evrope. Mladim ustvarjalcem natečaja podelimo nagrade in priznanja. K sodelovanju na prireditvi
povabimo znane slovenske glasbenike in ustvarjalce, ki popestrijo kulturni program. Prireditev zadnja
leta poteka v Festivalni dvorani Pionirskega doma v Ljubljani.
Natečaj Evropa v šoli poteka pod okriljem Zveze prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) in občinskih DPM. Temo
natečaja vsako leto izbere Nacionalni odbor natečaja Evropa v šoli pri ZPMS, ki vsebinsko naravnanost in slogan
navadno prilagodi temi evropskega leta ali ciljem trajnostnega razvoja.

