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SKLOP 1: PREVENTIVNI PROGRAM ZA MLADE, STARŠE TER PEDAGOŠKE IN SVETOVALNE DELAVCE 

 
NAMEN: Mladi, njihovi starši in šolski strokovni delavci imajo na lokalni ravni na voljo kakovostne brezplačne preventivne vsebine. 
 
 
CILJI: 

1. preko različnih kanalov so do mladih, njihovih staršev in šolskih strokovnih delavcev, posredovane aktualne informacije in statistični 
podatki s področja različnih oblik zasvojenosti; 

2. zaposleni se udeležujejo usposabljanj s področja preventive in so seznanjenji z različnimi raziskavami in drugimi aktualnimi podatki 
s področja odvisnosti med mladimi v Sloveniji in Evropi; 

3. mladim je zagotovljena možnost pogovora s strokovnjakom v neformalnem in zaupnem okolju; 

4. oblikovana je podlaga za sodelovanje različnih lokalnih institucij, ki delujejo na področju preventive; 

5. pri preventivnih aktivnostih smo v tem letu bolj pozorni na težave mladih, ki so posledica dolgotrajnih ukrepov za zajezitev 
epidemije;  

6. projekt Varne točke je prepoznan in sprejet med mladimi, starši in strokovnimi delavci na domžalskih osnovnih šolah; 

7. predstavniki Varnih točk so usposobljeni za delovanje in imajo v primeru potrebe zagotovljeno dodatno izobraževanje in pomoč; 

8. starši imajo možnost se vključiti na različna predavanja s področja vzgoje in odnosov ter si brezplačno izposoditi strokovne knjige; 

9. mladim je ponujena paleta možnosti prostočasnega udejstvovanja, ki jih odvrača od brezciljnega postopanja. 
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AKTIVNOSTI  
 

KAJ KAKO KDAJ KAZALNIK 

 
 
Informiranje o različnih oblikah 
odvisnosti  

 
Preko celega leta bodo zaposleni skrbeli za vidnost 
aktualnih informacij povezanih z odvisnostmi. V letu 
2022 bomo veliko pozornosti namenili težava s katerimi 
se soočajo mladi zaradi dolgotrajnih ukrepov za zajezitev 
epidemije. Zagotovljena bo tudi strokovna literatura, ki si 
jo bo mogoče izposoditi.  

 
 

 
preko 

celega leta 

deljenje aktualnih informacij pridobljenih na 
različnih seminarjih 

vsaj 15 objav letno na temo preventive in odvisnosti,  
posebna pozornost na informiranje o varni uporabi 

ekranov, spletnemu trpinčenju in duševnem 
zdravju mladih 

na voljo vsaj 20 strokovnih knjig na temo odvisnosti 
in nakup novih po potrebi 

informiranje poteka preko kanalov CZM in preko 
informacijskega portala Domžale za mlade 

 
 
Individualna svetovalnica 

Preko celega leta bo mladim na voljo psihologinja za 
pogovor in obravnavo.  Področja dela svetovalnice so: 
depresija, samopoškodbeno vedenje, splošna 
organizacija življenja (apatičnost mladih), motnje 
hranjenja, učne težave,… 

 
od januarja 

do 
decembra 

mesečno ja na voljo več terminov za svetovalnico, 
ki se določijo glede na potrebe 

od prijave na svetovalnico do izvedbe pogovora ne 
mine več kot 14 dni 

 
 
 
Program spodbujanja zdravega 
življenja mladih 

Program bo vključeval: 
- organizacija različnih športnih aktivnosti za otroke in 
mladino; 
- delavnice na lokalnih šolah; 
- dogodki v Centru za mlade;   
- udeležba zaposlenih na izobraževanjih in posredovanje 
pridobljenih informacij med zainteresirane, 
- sledenje aktualnim informacijam z omenjenega 
področja in njihovo posredovanje v lokalno okolje; 
- vključevanje športnih aktivnosti v počitniški program za 
otroke in mladino. 

 
 
 
 

preko 
celega leta 

 

organizacija vsaj ene redne mesečne športne 
aktivnosti za mlade. 

od jan. do jun. in od okt. do dec. 

udeležba dveh zaposlenih na vsaj dveh 
izobraževanjih 

10 x letno deljenje informacij preko kanalov CZM-ja 

počitniški program za otroke vključuje 
vsakodnevno gibanje in aktivnosti na zunanjih 

površinah  
 

 Udeležba zaposlenih na seminarjih, izobraževanjih in 
konferencah s področja odvisnosti in preventive ter 

 Udeležba vsaj dveh zaposlenih na seminarjih s 
področja preventive in duševnega zdravja mladih  
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Izobraževanje posredovanje pridobljenih informacij/gradiv med 
zainteresirane.  

preko 
celega leta 

 

 
Lokalna akcijska skupina za 
reševanje in preprečevanje vseh 
vrst odvisnosti v občini Domžale 
(LAS Domžale) 
 

V letu 2022 bomo nadaljevali z delom LAS, ki smo ga 
zastavili v letu 2017. Glede na izražene potrebe občanov 
bomo pristopili k oblikovanju občinske brošure z 
informacijami o možnostih pomoči mladim in družinam 
v stiski. Načrtujemo tudi ponovno srečanje članov 
skupine, kjer bomo preverili potrebe skupine v tem letu 
in začrtali način dela v času po epidemiji. 

 
 
 

preko 
celega leta 

srečanje LAS enkrat letno, srečanje delovne 
skupine LAS po dogovoru 

seznanitev članov skupine z novonastalim 
dokumentom Smernice za uporabo zaslonov pri 

otrocih in mladostnikih 

 
 
 
Izvajanje in promocija projekta 
Unicef-ove Varne točke  (v 
nadaljevanju VT) 
 

 
- spremljanje dela mreže VT in zagotavljanje podpore pri 
delovanju;  
- sklicevanje delovnih srečanj, usposabljanj za izvajalce – 
zaposlene na VT (glede na izražene potrebe), 
- celoletna ponudba brezplačnih promocijskih delavnic o 
VT na domžalskih osnovnih in srednjih šolah, 
- promocija projekta v lokalnem okolju;  
- distribucija promocijskega materiala (priskrbi Unicef) 
do lokalnih organizacij. 
 

 
 
 
 
 

 
preko 

celega leta 

ponudba letnega uvodnega in nadaljevalnega 
izobraževanja za zaposlene na VT (glede na 
izražene potrebe zaposlenih na VT) 

ponudba delavnic o predstavitveni delavnici VT na 
OŠ (glede na potrebe šol)  
1 x letno promocija VT v lokalnih tiskanih medijih 
promocija varnih točk na vseh javnih prireditvah, 
kjer bo prisoten CZM 
promocija VT preko kanalov CZM 
enkrat letno preverjanje stanja na terenu z 
vprašalniki 

 
 
Mala strokovna knjižnica 

Mladim, staršem in šolskim strokovnim delavcem in 
članom LAS brezplačno ponuditi na izposojo strokovno 
literaturo, ki jo imamo na voljo v CZM. Zalogo strokovne 
literature bomo dopolnjevali.  

 
preko 

celega leta 

na voljo preko 200 knjig z različnih strokovnih 
področij 

nakup vsaj 5 novih strokovnih knjig 

 
Predavanja za starše in strokovne 
delavce 

 
Organizacija različnih predavanj na temo vzgoje,  
odraščanja, varne uporabe ekranov in pasti spleta, 
motivacija, spoprijemanje z učnimi težavami, sobivanje z 

 
 
 
 

 
vsaj eno predavanje na temo uporabe ekranov 



6 
 

najstniki, odvisnosti… K sodelovanju bomo povabili 
strokovnjake iz omenjenega področja. Predavanja bodo 
zanimiva tako za starše, mladostnike, kot tudi za šolske 
strokovne delavce. Predavanja bodo potekala v živo ali 
preko spleta.  
 

februar - 
november 

 
 

vsaj dve predavanji na temo vzgoje in 
odraščanja 
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SKLOP 2: PROGRAM ZA PRIDOBIVANJE IN RAZVOJ SOCIALNIH KOMPETENC TER ŽIVLJENJSKIH VEŠČIN MLADIH 

 
NAMEN:  
Mladi z aktivno participacijo pri različnih aktivnostih in projektih razvijajo svoje socialne kompetence ter pridobivajo življenjske veščine, 
ki so pomembne za vključevanje v odgovorno družbo. Hkrati pridobijo možnost podajanja svojih mnenj odločevalcem, ko se le-ti 
odločajo o vsebini, ki je neposredno povezana z mladimi.  
 
 
CILJI 

1. mladi imajo svoj prostor, ki ga lahko oblikujejo po svojih željah in hkrati vanj vpeljejo vsebine, ki se jim zdijo pomembne;    

2. mladi imajo možnost vplivanja na program CZM-ja in izvajanje programa ob podpori zaposlenih;   

3. mladi soustvarjajo in imajo možnost aktivne vključitve v procese odločanja, ki so neposredno povezana s področjem mladih;  

4. CZM nastopa kot organ preko katerega lahko mladi sporočijo svoje mnenja/želje/potrebe odločevalcem;  

5. mladi, z vključitvijo v različne oblike izobraževanj in aktivnosti, pridobijo kompetence, ki jih potrebujejo za lažje vključevanje v 
življenje/družbo ter trg dela in so hkrati opolnomočeni za soočanje z izzivi sodobnega življenja; 

6. ekipa CZM-ja je povezana, dobro delujoča in ima vzpostavljene ter prepoznane mehanizme reševanja različnih konfliktov znotraj 
ekipe.  
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AKTIVNOSTI  
 

KAJ KAKO KDAJ KAZALNIKI 

 
 
 
Zagotavljanje obratovanja 
prostora za druženje mladih – 
Plac za mlade- PzM 

 
Projekt oblikovanja prostočasnega prostora za druženje 
mladih se je pričel v drugi polovici leta 2015 in se 
nadaljuje tudi v leto 2022. CZM bo poskrbel za promocijo 
prostora, vzpodbujanje mladih, da izrazijo svoje predloge 
za urejenost prostora, skrbel za red in varnost v 
prostoru, skrbel za vsebine, usklajeval termine za 
dogajanje v prostoru. Poseben poudarek bomo dajali 
temu, da mlade spodbudimo k oblikovanju lastnega 
programa v tem prostoru in jim pri tem nudili podporo.  

 
 
 
 

 
preko celega 

leta 
 
 

 

promocija prostora na vseh dogodkih kjer bo 
prisoten CZM 

vzdrževanje in urejanje prostora glede na 
potrebe 

mesečni program aktivnosti v PzM – vsaj 3 
organizirane aktivnosti na mesec 

dodajanje opreme v skladu s finančnimi 
zmožnostmi 

izpeljane vsaj 4 aktivnosti, ki so jih predlagali 
mladi 

 
Sodelovanje na sejah Komisije za 
mladinska vprašanja ter pomoč 
pri zasledovanju ciljev in ukrepov, 
ki jih predvideva Strategija za 
mlade v občini Domžale 

 
CZM ima v Komisiji za mladinska vprašanja dve 
predstavnici (eno zaposleno in eno zunanjo sodelavko). 
Zavod bo pri načrtovanju aktivnosti upošteval usmeritve 
Strategije za mlade in hkrati skrbel za promocijo 
dokumenta. Predstavnici v Komisiji bosta tudi aktivno 
sodelovali pri vrednotenju uresničevanja ukrepov 
dokumenta. Glede na vabila Komisije, se bo sej 
udeleževala tudi direktorica zavoda.  

 
 

 
preko celega 

leta 

dva predstavnika CZM-ja se redno 
udeležujete sej Komisije za mladinska 

vprašanja 

oba predstavnika CZM-ja aktivno sodelujeta 
(v skladu z dogovori Komisije) pri sledenju 

uresničevanja ciljev dokumenta 
program CZM vključuje aktivnosti, ki 

naslavljajo cilje in ukrepe Strategije za mlade 

 
 
Individualna in skupinska učna 
pomoč 

 
Do 15 mladih (osnovnošolci in srednješolci) se bo lahko 
vključilo v program učne pomoči. Izvajale ga bodo 
zaposlene, prostovoljci, praktikanti in študenti. Posebno 
pozornost bomo namenili medvrstniški pomoči. Učna 
pomoč se bo izvajala v živo, spletna oblika pomoči bo 
uporabljena zgolj v primeru ponovne prepovedi zbiranja.   

 
 
 

preko celega 
leta 

do 20 mladih se vključi v program učne 
pomoči 

CZM ima vzpostavljen sistem za izvedbo učne 
pomoči na daljavo 

redna tedenska srečanja z izvajalci učne 
pomoči 

na letni ravni se izvede med 200 – 220 ur 
učne pomoči 
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Spodbujanje podjetništva in 
zaposlitvenih možnosti mladih  

 
 
CZM bo točka, kjer bodo mladi lahko pridobili svoje prve 
delovne izkušnje. Načini vključevanja mladih bodo 
različni in odvisni od razpoložljivosti (projektov, mladih). 
Možnosti vključevanja: program javnih del, 
usposabljanje na delovnem mestu, študijska praksa, 
občinski štipendisti, prostovoljske aktivnosti, posebni 
projekti na ravni države…).  

 
 

 
 
 

 
preko celega 

leta 

mladim ponuditi možnost pridobiti prve 
izkušnje z delom – UDM, prostovoljstvo, javna 

dela… 

mentorstvo vsaj eni dolgotrajno brezposelni 
osebi vključeni preko programa javna dela 

izvedba sklopa delavnic, kjer bodo mladih 
raziskovali kako lahko svoj hobi spremenijo v 

svoj poklic 
predstavitev možnosti zaposlovanja v Policiji 

 
Ponudba delavnic za lokalne 
osnovne šole in srednjo šolo 

Interaktivne delavnice za mlade, s katerimi bomo med 
mladimi spodbujali kritično razmišljanje in jih spodbujali, 
da se aktivneje vključijo v družbo. Teme delavnic so 
raznolike in prilagojene potrebam šol in zmožnostim 
zavoda. Nekater izmed tem so: tehnike učinkovitega 
učenja, upravljanje s konflikti, izzivanje, komunikacija, 
čustva…  

 
 
preko celega 

leta  

 
 

med 20 in 30 delavnic letno na osnovnih ali 
srednji šoli 

Novi prostori CZM – ideje 
študentov Fakultete za dizajn 

S pomočjo Občine Domžale smo se povezali s študenti 
Fakultete za dizajn, ki bodo do junija 2022 pripravili svoj 
predlog o izgledu prostorov sodobnega mladinskega 
centra. Svoje ideje bodo razvili v obstoječih prostorih 
CZMja.  

 gostovanje študentov v naših prostorih 

sodelovanje pri nastanku idej o prostorih 

razstava zaključnih idej 
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Ekskurzija »NEformalno 
izobraževanje je zakon« 
 

Na likovni ekskurziji se bo skupina mladih (od 12 do 30 
let) spoznala z različnimi oblikami neformalnega 
izobraževanja. Kreativnost mladih bo spodbujena z 
nalogami ustvarjanja preko uporabe likovnega 
materiala. Delovanje mladih bo usmerjala mentorica. 
Mladi bodo preko različnih aktivnosti spoznal tudi 
pomembnost vključevanja v različne oblike 
neformalnega izobraževanja in  izkusili uporabnost 
znanj, ki se pridobivajo na tak način. Predstavljeni jim 
bodo tudi primeri, kako lahko neformalno znanje vpliva 
na izbiro študija, kako povečuje možnost zaposlitve ali 
kako lahko s pridobljenih znanjem ustvariš 
samozaposlitev.   

 
 

 
 
 
 

poleti ali jeseni 
 
 
 

 
izvedeni ena ekskurzija z 5-7 udeležencev na 

skupino 
 
 
 

evalvacijsko srečanje po ekskurzijah za 
namenom razmisleka o pridobljenih znanjih 
in možnost uporabe pri iskanju zaposlitve oz. 

odločanju za študij 

 
 
 
 
Aktivnosti za krepitev ekipe CZM-
ja in spodbujanje zdravja na 
delovnem mestu 
 

Osnovni ekipi CZM se vsako leto pridružujejo novi 
zaposleni, ki se vključujejo preko različnih programov 
aktivne politike zaposlovanja. Pridružujejo se 
brezposelni in iskalci prve zaposlitve, ki običajno za 
vpeljavo v delovni proces potrebujejo večjo mero 
mentorske pomoči in tudi razumevanja. Vzpostavljanje 
dobrega timskega sodelovanja, sprejemanja, nove oblike 
komunikacije med zaposlenimi, prepoznavanje 
kompetenc novih posameznikov, se vsako leto 
oblikujejo na novo. Hkrati pa je dobro delo pogojeno z 
razumevanjem, sodelovanjem in spodbujanjem 
zdravega načina življenja na delovnem mestu. V ta 
namen se bodo zaposleni udeležili različnih dejavnosti, 
ki vzpodbujajo timski duh, povezujejo ekipo, dvigajo nivo 
kreativnosti, oblikujejo mehanizme reševanja 
konfliktnih situacij in vpeljujejo vzorce  pozitivne 
komunikacije med člani ekipe. 

 
 
 
 
 
 
 

spomladi in 
jeseni 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

izpeljana vsaj ena aktivnost, ki prispeva k 
krepitvi ekipe in spodbuja zdravje na 

delovnem mestu 
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SKLOP 3: INTERESNE DEJAVNOSTI IN NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE ZA OTROKE IN MLADINO TER  SPODBUJANJE KULTURNE 
USTVARJALNOSTI MLADIH 

 

NAMEN: Na lokalnem nivoju so otrokom, mladostnikom in mladim brezposelnim ponujene možnosti za kakovostno preživljanje 
prostega časa ter možnosti za brezplačno oz. cenovno ugodno pridobivanje različnih ter aktualnih znanj in izkušenj v neformalnem 
okolju.  
 

CILJ: 
1. otroci in mladostniki imajo na lokalnem nivoju široko paleto možnosti za preživljanje svojega prostega časa aktivno in kreativno; 

2. mladostniki imajo možnost pridobivanja različnih znanj in kompetenc, kar povečuje kakovost njihovega življenja in konkurenčnost 
ob vstopu na trg delovne sile; 

3. mladi umetniki imajo prostor za predstavitev svojega dela in s tem spodbudo za nadaljnje ustvarjanje; 

4. CZM dopolnjuje ponudbo kulturnih prireditev v občini Domžale. 
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AKTIVNOSTI  

KAJ KAKO KDAJ KAZALNIK 

 
Kontinuirane skupinske mladinske 
ustvarjalne delavnice 

 
Na delavnicah bodo mladi, kontinuirano preko celega šolskega leta, 
spoznavali različne tehnike ustvarjanja. Pomemben element 
delavnic pa je tudi druženje, spoznavanje novih prijateljev, pogovor… 
Oblikovane so različne starostne skupine. Sklop delavnic se bo 
zaključil s skupno razstavo ustvarjenih del, ki bo na ogled v 
Domžalskem domu v času poletnih počitnic.  

 
 

januar – junij  
in 

 september – 
december 

vsaj dve delavnici na teden 

tedensko vključenih med 5 
in 15 mladih 

zaključna razstava v fizični 
ali spletni obliki 

 
 
Medgeneracijske kreativne 
delavnice 

 
Namenjene so družinam, pedagoškim delavcem in ostalim 
zainteresiranim. Namen delavnic je,  da skupaj ustvarjajo, izmenjujejo 
izkušnje in se družijo predstavniki različnih generacij.  Delavnice 
izvajajo zunanji sodelavci. Tematike delavnic bodo prilagojene 
trendom zadnjih let. Ponudili bomo tudi kombinacijo udeležbe na 
delavnicah v živo/spletno (kolikor bo tematika delavnice to 
dopuščala).   
 

 
 

 
april, november 

 

 
vsaj 2  delavnici 

 

 
 

do 8 udeležencev na 
delavnico 

 
Enkratne mladinske tematske 
delavnice 
 

 
Mladim bomo preko celega leta ponudili različne tematske delavnice. 
Vsebina bo oblikovana glede na izražene potrebe mladih in glede na 
obstoječo ponudbo. Na delavnice se bodo lahko vključevali tudi mladi 
z manj priložnostmi in mladi s posebnimi potrebami. Delavnice bodo 
namenjene mladim od 15. do 30. leta in bodo povečini brezplačne. 
Delavnice bodo potekale v fizični obliki, možna bo tudi izvedba 
kombinacije s spletno izvedbo.  

 
 

 
preko celega leta 

 
12 delavnic 

 
 

6 udeležencev na delavnico 
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Jezikovne delavnice 

V letu 2022 lahko ponudimo: 
Tečaj španščine  
Tečaj francoščine  
Tečaj nemščine 
Tečaj nizozemščine 
Tečaji se bodo izvajali v fizični ali spletni obliki.  

 
 
 

preko celega leta  

 
 

izvedeni vsaj 10 sklopov 
jezikovnih delavnic 

 
 
Mladinske delavnice »Korak za 
korakom do dobre fotografije« 
 
 
 
 

V letu 2022 bomo nadaljevali z obliko fotografskih delavnic, ki smo jo 
uvedli v letu 2015. Delavnice se zadnje dve leti skoraj nista izvajali, 
skupini, ki sta jih obiskovali sta razpadli, izgubili smo tudi dolgoletnega 
mentorja. V letošnjem letu bomo najprej začeli s srečanji otrok do 15 
let, jeseni bomo ponudili tudi srečanja za mlade 16+. Srečanja bodo 
potekala tedensko. Posamezno srečanje bo sestavljeno iz 
strokovnega predavanja, fotografskih eksperimentov, pregleda 
novonastalih fotografij, sodelovanja na natečajih. V okviru srečanj 
bodo mladi delali tudi na terenu in si po dogovoru ogledali posamezne 
fotografske razstave.  

 
 
 

marec – junij 
in 

oktober - 
december 

  
 

 
jan – jun delavnice za 

otroke 
 

okt-dec delavnice za otroke 
in delavnice za mlade 

 
5-8 udeležencev 

 
 
»CZM na ulci« 

V letu 2019 in 2021 smo izvedli skupinski mednarodni prostovoljski 
projekt, ki je naslavljal mladinsko ulično delo. Z izvedbo projekta smo 
pridobili veliko izkušenj s takšno obliko dela z mladimi in zato smo se 
v leti 2022 odločili, da poskušamo vzpostavili enoto mladih 
prostovoljcev, ki bo izvajala ulični mladinsko delo v Domžalah– 
pripravljala aktivnosti za mlade (12+) v okolju, kjer se družijo – parki, 
ulice, sprehajalne poti, igrišča… 

 
marec - avgust 

izvedena promocijska akcija 
za pridobivanje 
prostovoljcev 

srečanje vsaj 5 
zainteresiranih mladih 

usposabljanje izvajalcev 
uličnega dela 

izvedba vsaj 5 uličnih akcij 

 
 
Počitniški/prostočasni program 
za otroke  

 
Namen programa je mladi odvrniti od brezciljnega postopanja po 
ulicah in spodbujanje kreativnega preživljanja prostega časa med 
šolskimi počitnicami. Poleg tega je poseben poudarek namenjen 
druženju, razvijanju čuta za medsebojno sodelovanje in zabavi. 
Program bomo dokončno oblikovali glede na sestavo in želje skupine, 

 
 
 
 

 
v času šolskih 

počitnic 

 
izvedba programa 5 tednov 

letno, 6-7 ur dnevno 

 
vključenih do 20 otrok/ 

dan 
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letni čas, vremenske razmere in finančne zmožnosti CZMja. Program 
bodo zagotovo sestavljale neslednje aktivnosti: 
kreativne delavnice, družabne in socialne igre, izleti, športne 
aktivnosti, skupinske vodene igre, pomemben del programa je tudi 
druženje mladih s sovrstniki brez uporabe moderne tehnologije. V 
primeru, da druženje v prostorih CZMja ne bo možno (omejitve 
zbiranja) bo pripravljen prilagojen program.  
 

 
 

pripravljene vsaj 4 
aktivnosti/teden v času 

omejitev zbiranja 

 
Počitniški/prostočasni program 
za mladino v Placu za mlade in 
delovanje Placa za mlade 

 
 
Plac za mlade bo odprt tudi v času šolskih počitnic. Program v 
prostoru se bo izvajal glede na potrebe in izkušnje iz prejšnjih let.  

 
 

v času šolskih 
počitnic 

občasni popoldanski 
program tekom počitnic 

 
prostor za druženje v preko 

celega leta 

 
 
Gostovanja z lastnimi razstavami 

 
V CZM-ju v okviru natečajev oblikujemo kar nekaj kakovostnih razstav 
na katerih sodelujejo mladi iz cele Slovenije. Po zaključku razstave v 
Domžalskem domu, bomo razstave ponudili drugim mladinskim 
organizacijam po Sloveniji. Hkrati bomo ponudili tudi gostovanje z 
razstavami del, ki nastanejo na ustvarjalnih in fotografskih delavnicah 
tekom leta. 

 
 
 
 

preko celega leta 

 
 

vsaj 2 gostovanja z razstavo 
Pogled 2021  

gostovanje razstave CZM 
ustvarjalcev in fotografov v 

Knjižnici Domžale 

 
 
 
Kulturni večeri in družabni večeri 

 
CZM že več let k sodelovanju vabi mlade ustvarjalce z različnih 
področij, da predstavijo svoja dela v Domžalskem domu. V letu 2022 
bomo nadaljevali s tradicijo in k sodelovanju povabili mlade na 
začetku svoje umetniške poti. Vrata razstavišča pa so odprta tudi 
mentorjem in drugim razstavljavcem. Poleg otvoritve različnih vrst 
razstav, pa bomo v program kulturnih večerov vključili tudi potopisna 
predavanja, literarne, filmske in glasbene večere. Kulturni večeri 
bomo organizirani glede na pobude in predloge mladih,  
 

 
 

 
 
preko celega leta 

 
 
 
 

vsaj 5 kulturnih dogodkov v 
fizični ali spletni obliki 
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Organizacija natečajev  

 
V CZM-ju smo v preteklih letih organizirali več uspešnih natečajev 
(fotografski, likovni, literarni,…). Tudi v letu 2022 načrtujemo izvedbo 
vsaj dveh natečajev. 
  

 
 

januar –maj 
 

avgust – 
november 

 
organizacija likovnega in 

literarnega natečaja 
 

organizacija mladinskega 
fotografskega natečaja 
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SKLOP 4: AKTIVNOSTI NA MEDNARODNEM PODROČJU1 

 

NAMEN: Mednarodni programi ponujajo mladim veliko priložnosti za pridobivanje izkušenj, znanj in razširjanje obzorja. Mladim želimo 
te programe predstaviti, jim ponuditi skoncentrirane informacije in hkrati tudi možnost, da se vanje vključijo kot aktivni udeleženci.   
 

CILJI: 
1. mladi v Domžalah poznajo  različne priložnostih za vključevanje v mednarodno okolje; 
2. povečano je zanimanje mladih za mednarodne aktivnosti, ki jih ponujajo različni mednarodni programi (npr. Erasmus+) in v 
aktivnostih tudi sodelujejo; 
3. uresničuje se Ukrepa 7.1.3 Strategije za mlade v občini Domžale 2018-2023 – okrepitev mednarodne mobilnosti mladih s 
prijavljanjem projektov v okviru programa Erasmus+, vzpostavljanjem novih mednarodnih partnerstev; 
4. zaposleni so seznanjeni z različnimi programi in oblikami mednarodnega sodelovanje mladih ter informacije posredujejo 
zainteresiranim; 
5. zaposleni se redno udeležujejo izobraževanj s področja mednarodnih mobilnosti in so zmožni nuditi podporo drugim lokalnih 
mladinskim organizacijam pri prijavi projektov; 
6. zaposleni so seznanjeni z novostmi na področju mednarodnih priložnosti, 
7. zaposleni nudijo mentorstvo mladim, ki odidejo na mednarodno aktivnosti v tujino ali tujim mladim, ki se vključujejo v mednarodne 
aktivnosti CZM-ja 

 
 

 
1 Program je pripravljen s stališčem, da so se drastične omejitve potovanja znotraj EU zaradi korona virusa zaključile. V kolikor bo situacija drugačna, bomo aktivnosti 
prilagodili in na prvo mesto postavili varnost posameznikov in finančno stabilnost projekta.  
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AKTIVNOSTI: 

KAJ KAKO KDAJ KAZALNIK 

 
 
 
 
 
Evropska solidarnostna enota  - 
ESE 

 
 
CZM bo v začetku leta 2022 pridobil znak kakovosti 
za izvajanje mednarodnih aktivnosti v okviru 
programa Evropska solidarnostna enota. V okviru 
znaka kakovosti bomo lahko v naslednjih treh letih, 
na poenostavljen način, prijavili projekte 
skupinskega prostovoljstva in dolgoročnega 
posamičnega prostovoljstva. Hkrati bomo lahko na 
prostovoljno delo pošiljali mlade iz lokalnega okolja.  
 

 
 
 
 
 

 
od junija 

dalje 
 

gostiti enega tujega prostovoljca na dolgoročnem 
prostovoljnem solidarnostnem projektu 

pridobljena je akreditacija za izvajanje programa 
Evropska solidarnostna enota 2021 - 2027 

izvesti en kratkoročni mednarodni prostovoljski 
projekt na temo ekologije, ponovne uporabe in 

predelave izdelkov 
delna prenova opreme v Placu za mlade 

preko celega leta izvesti vsaj 10 različnih aktivnosti 
za promocijo programa 

delovati kot pošiljajoča organizacija na mlade iz 
lokalnega okolja 

v roku izpolnjevati vse svoje obveznosti za 
ohranitev akreditacije in odgovorno ter 

kakovostno izvajanje mednarodnih projektov  
 

 
Erasmus + - Ključni ukrep 1: Učna 
mobilnost posameznikov – 
Mladinske izmenjave in Mobilnost 
mladinskih delavcev 

Konec leta 2021 je CZM pridobil akreditacijo za 
izvajanje projektov v okviru programa Erasmus+. S 
tem smo pridobili možnost, da na poenostavljen 
način, v naslednjih treh letih prijavimo vsaj štiri 
projekte letno.  V letu 2022 so mladi podali pobudo, 
da organizirajo mladinsko izmenjavo na temo 
graditve kariere. V sodelovanju z društvom Aspi 
nadaljujemo s treningi mladinskih delavcev – tokrat 
na temo odnosov med mladimi s poudarkom na 
mladih s spektro-avtistično motnjo. Kakovost 
mladinskega dela v Domžalah bomo povečevali z 

 
 
 

junij-
oktober 

izveden trening mladinskih delavcev na temo 
odnosov med mladimi 

izvedena mladinska izmenjava na temo graditve 
kariere 

izvedba treh študijskih obiskov-ogledi dobrih 
praks dnevnih centrov za mlade (Finska, Estonija, 

Islandija) 
kot partnerji bomo pristopili k vsaj enemu 

mednarodnemu projektu   
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ogledom dobrih praks v treh državah z dobro 
razvitim sistemom mladinskega dela.  

 
 
 
 
Informiranje in izobraževanje o 
možnostih evropskega 
povezovanja 

 
Preko celega leta se bodo zaposleni udeleževali 
različnih seminarjev, predstavitev in izobraževanj na 
katerih bodo prejeli aktualne informacije s področja 
mednarodnih priložnosti za mlade. Hkrati bodo 
navezovali stike in razvijali ideje s potencialnimi 
projektnimi partnerji. Omenjenih aktivnosti se 
običajno udeleži en ali dva zaposlena, ki bosta 
prejete informacije kasneje posredovala preostalim 
zaposlenim. Prenos aktualnih informacij do ciljne 
publike se bo izvedel preko različnih kanalov in z 
različnimi metodami (delavnice, objave, 
promocijsko gradivo).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

preko 
celega leta 

zaposleni se udeležijo  3 različnih mednarodnih 
usposabljanj 

na 2 meseca se sklicujejo sestanki na temo 
mednarodnih priložnosti (deseminacija rezultatov 

in informacij med vsemi zaposlenimi) 

preko različnih medijev so vsaj 3 krat mesečno 
posredovane informacije s področja mednarodnih 

priložnosti za mlade 
 

organizirane so vsaj 4 promocijske akcije 

 
 
 
Mednarodna usposabljanja 

 
V mladinskem sektorju je na voljo veliko možnosti 
za cenovno ugodno izobraževanje mladinskih 
delavcev. Zaposleni v CZM-ju bodo te priložnosti 
izkoristili v okviru kadrovskih zmožnosti. Aktualne 
teme izobraževanj so: participacija mladih, 
kakovostno mladinsko delo. zdravje/ šport/ 
odvisnosti mladih,  duševno zdravje mladih, 
strpnost, mreženje partnerjev. 
 

 
 
 

preko 
celega leta  

 
 
 

udeležba zaposlenih na vsaj 5 mednarodnih 
seminarjih (spletnih ali fizičnih) na aktualno temo  

 
Partnerstvo pri mednarodnih 
projektih lokalnih organizacij 

V CZM-ju smo odprti za sodelovanje z lokalnimi 
šolami in drugimi organizacijami, ki bodo v letu 2022 
prijavljale mednarodne projekte in bodo 
potrebovale partnerje za izvedbo.   

 
preko 

celega leta  

 
glede na potrebe lokalnih organizacij 
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SKLOP 5: IZVAJANJE INFORMIRANJA ZA MLADE, POVEZOVANJE Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI IN NAČRTOVANJE RAZVOJA CZMja 

 
NAMEN: Dandanes prihaja do poplave informacij, ki so včasih tudi napačne ali pa nepreverjene.  Mladi se mnogokrat ne znajdejo, jih 
ne razumejo ali pa obupajo že med iskanjem. CZM bo z namenom iskal in zbiral preverjene informacije ter jih delil z mladimi preko 
različnih kanalov in v različnih oblikah. CZM bo svoje delovanje prilagodil spremembam v družbi. 

 
CILJI: 
1. mladi dojemajo CZM kot informacijo točko, kjer lahko dobijo aktualne in preverjene informacije različnih interesnih področij , kot so 
izobraževanje, zaposlovanje, mednarodne priložnosti, neformalno izobraževanje, prostočasne aktivnosti; 

2. CZM deluje kot odgovoren regionalni partner infoservisa Evropske komisije; 

3. CZM izvaja info točke na domžalskih osnovnih šolah in Srednji šoli Domžale; 

4. CZM vzpostavi in ureja osrednji mladinski informacijski portal domzalezamlade.si v občini Domžale; 

5. CZM z različnimi ukrepi poskrbi za prepoznavnost in promocijo in mladinskega informacijskega portala domzalezamlade.si; 

6. CZM se povezuje in sodeluje z različnimi institucijami na lokalni ravni; 

7. CZM ima izdelan strateški načrt delovanja za naslednjih 5 let.  
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AKTIVNOSTI 

KAJ KAKO KDAJ KAZALNIK 

 
 
 
Regionalni partner 
EURODESK-a 

Jeseni 2015 smo postali eden izmed 12 regionalnih partnerjev infoservisa 
Evropske komisije. Kot regionalni partner Eurodesk-a bomo mladim 
nudili informacije s področja evropskih priložnosti za mlade 
(usposabljanja, študij in delo v tujini, natečaji, razpisi…), evropskih 
mladinskih politik (nova EU strategija za mlade, strukturirani dialog, 
evropski programi za mlade, raziskave o mladih…) ter virih o EU (viri in 
nadaljnje povezave o temah povezanih z mladimi na evropski ravni, 
raziskave o mladih, uporabne platforme za povezovanje na različnih 
področjih…). 
 

 
 
 
 

preko celega 
leta 

redno izpolnjevanje dogovorov z  
Eurodesk-om 

sodelovanje pri morebitnih promocijskih 
projektih Eurodeska-a 

 
udeležba na domačih in mednarodnih 

izobraževanjih, ki jih organizira ali priporoča 
Eurodesk 

 
 
 
 
 
Izvajanje informiranja 

Zbiranje, pregledovanje, posredovanje informacij preko različnih 
kanalov: 
- spletna stran; 
-  Facebook profil in Instagram profil 
- e-novičke;  
-Facebook profili in spletne strani drugih mladinskih organizacij (lokalni 
in širši nivo) 
-objave na različnih spletnih medijih (napovednik.com, domzalec.si, 
domzale.si,…);  
- telefon in osebno; 
- elektronska pošta; 
- oglasne deske (Domžalski dom, Knjižnica Domžale, Srednja šola 
Domžale, osnovne šole Domžale, CSD Domžale, Zavod za zaposlovanje); 
- objave v tiskanih medijih (Slamnik, Domžalsko-Kamniške novice). 
V letu 2022 bomo dokončali posodobitev CZM spletne strani, ki v 
obstoječi podobi vztraja že od leta 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

preko celega 
leta 

 
oblikovanje vsaj 50 plakatov 

vsaj 150 objav letno na spletni strani 

dokončanje posodobitve spletne strani 

vsaj 300 objav letno na FB profilu 

redno osveževanje info točk na vseh 
lokalnih šolah, v knjižnici, Uradu za delo, 

Centru za socialno delo 

vsaj 35 e- novičk na leto 

 
vsaj 260 objav letno na IG profilu 

 
 

 
 

 
 
 

vsaj 1x letno promocija portala v lokalnih 
tiskanih medijih, vsaj 3x letno promocija 

portala preko spletnih medijev 
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Domžale za mlade –  
osrednji mladinski 
informator 
 
 

Anketa, ki je bila med mladimi opravljena z namenom pridobitve 
aktualnih potreb mladih v lokalnem okolju, je prikazala stanje slabe 
informiranosti mladih o dogajanju v lokalnem okolju. Eden izmed 
ukrepov, ki jih za CZM predvideva Strategija za mlade, je tudi 
vzpostavitev in zagotavljanje osrednje informacijske točke za mlade. 
Spletna točka je bila vzpostavljena v letu 2019, od začetka  2020 so 
vsebine na strani redno osvežene. V drugi polovici leta 2020 se je 
vzpostavil tudi FB in IG profil domzalezamlade.si.  V letu 2022 bomo 
preko celega leta zagotavljali nemoteno delovanje spletne točke, FB 
profila in IG profila Skrbeli bomo, da bo na vseh kanalih objavljena 
aktualna vsebina primerna mladim od 15 do 30 let. Hkrati bomo skrbeli 
tudi za tehnično podporo pri delovanju. Potrebna bo tudi kontinuirana 
promocija portala. 

 
 

januar - 
december 

promocija portala v sodelovanju z 
drugimi lokalnimi mladinskimi 

organizacijami in na večjih dogodkih, 
kjer bo prisoten CZM 

organizacija vsaj dveh promocijskih 
nagradnih iger  

iskanje aktualnih informacij na ravni 
države in mednarodni ravni ter 
posodabljanje vsebin na portalu 

skrb za nemoteno tehnično delovanje 
portala 

med 170 in 210 objav na spletni strani  

200 objav na IG profilu 

 do 300 na FB profilu 

 
Info točke na domžalskih 
osnovnih šolah in srednji 
šoli 

Žive infotočke na lokalnih osnovnih šolah so bile v preteklih letih zelo 
dobro sprejete. Opazili smo povečanje vključevanja mladih v del 
programa, ki smo ga predstavljali na šolah. Žal je ta del programa močno 
odvisen od trenutne zdravstvene situacije. V vseh mesecih, ki bodo to 
dopuščali, bodo izvedene redne mesečne infotočke. Predstavljalo se bo 
delovanje CZM-ja, aktualne aktivnosti. Info točka bo zasnovana v obliki 
nagradnih iger. Na vsaki točki se bo za opravljene naloge podelili pet 
manjših nagrad. 

 
april - junij 

 
september – 

oktober 

 
vsaj 9 info točk letno 

 
info točke se izvajajo na vsaj 4 osnovnih 

šolah 

 
 
Dan za mlade  

 
Dokument Strategija za mlade v občini Domžale, v okviru povečanja 
številčnosti prostočasnih in družbeno-kulturnih dejavnosti, predvideva 
organizacijo prireditve Dan za mlade. Prireditev naj bi postala ena izmed 
osrednjih prireditev namenjenih mladim od 15. leta dalje.  
 

 
 
 

preko celega 
leta 

 
 

soorganizator osrednje prireditve za 
mlade 

Evropsko leto mladih 
2022 

CZM bo z aktivnostmi del promocijske kampanje EU namenjene 
promociji mednarodnega leta mladih.. 

 
preko celega 

leta  

izvedba vsaj 3 aktivnosti, ki bodo imele 
cilj večja prepoznavnost Evropskega leta 

mladih 
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objave na temo položaja mladih v 
Sloveniji in Evropi 

biti izvajalec lokalnih in regijskih 
dogodkov pod okriljem slovenske 

promocije ELM  

 
 
 
Povezovanje z različnimi 
organizacijami na lokalni 
in medobčinski ravni  

 
CZM je organizacija, ki sledi načelu sodelovanja med različnimi 
organizacijami. V preteklosti smo sodelovali v obliki skupnih projektov, 
izvajanje programov organizacij, pomoči pri projektih, promocija 
posameznih aktivnostih, promocija delovanja organizacij, sodelovanje na 
prireditvah….  
Primeri načrtovanih sodelovanj: 
- Urad za delo – javna dela, pomoč pri promociji naših aktivnosti… 
- Kulturni dom Franca Bernika –sodelovanje na Slamnikarskem sejmu, 
promocija njihovih dejavnosti; 
- Srednja šola Domžale – info delavnice, promocije naših aktivnosti, 
partner pri projektu;  
- CDZOM – sodelovanje pri promociji aktivnosti in napotitvi otrok, 
mladostnikov 
- lokalna društva – sodelovanje pri prireditvi Veter v laseh, skupne 
aktivnosti, 
- lokalne šole – sodelovanje na njihovih prireditvah;  
- sodelovanje z različnimi mladinskimi centri po Sloveniji; 
- sodelovanje z različnimi lokalnimi mladinskimi organizacijami; 
- TIC Domžale – vzajemno sodelovanje pri promociji aktivnosti, 
sodelovanje na prireditvah v njihovi organizaciji 
 

 
 
preko celega 

leta 

 
 
 

sodelovanje na vsaj eni prireditvah 
drugih organizacij 

 
 
 
 
 

biti odprt za sodelovanje z drugimi 
organizacijami 
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SKLOP 6: JAVNA DELA, DELO V DRUŽBENO KORIST IN USPOSABLJANJE NA DELOVNEM MESTU  

 
NAMEN: Zavod RS za zaposlovanje vsako leto ponuja več politik aktivnega zaposlovanja za težje zaposljive osebe oz. za iskalce prve 
zaposlitve. CZM bo izkoristil ponujene priložnosti in takšnim osebam omogočil zaposlitveno izkušnjo.  

 
CILJ: 

1. CZM je izvajalec programa javnih del; 
2. CZM sledi in se prijavlja na razpise, ki omogočajo mladim pridobivanje prvih delovnih izkušenj; 
3. v CZM imajo mladi možnost opravljati študijsko in štipendijsko prakso. 

 
AKTIVNOSTI 

 
KAJ 

 
KAKO KDAJ KAZALNIK 

 
Javna dela 
 

 
V sodelovanju z Občino Domžale, bo CZM kot izvajalec 
programa kandidiral na javnem povabilu za izvajanje 
programa javnih del v letu 2022. 

 
 

preko celega leta 
 

odobreno eno delovno mesto s V. stopnjo 
izobrazbe za težje zaposljive brezposelne 

celoletno strokovno mentorstvo 
zaposlenemu preko javnih del 

 
Mentorstvo praktikantom  

 
Zaposleni so mentorji praktikantom, ki v CZM 
opravljajo redno študijsko prakso. 

 
preko celega leta  

 
mentorstvo vsaj enemu študentu ali 

občinskemu štipendistu 
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SKLOP 7: PROSTOVOLJSTVO, MEDGENERACIJSKA SOLIDARNOST IN DOBRODELNOST 

 
NAMEN: Prostovoljstvo, solidarnost, dobrodelnost in medgeneracijska povezanost so vrednote, ki jih v CZM-ju spodbujamo in 
negujemo. V ta namen oblikujemo različne dogodke in  aktivnosti, ki naslavljajo lokalno okolje.  
 

CILJ: 
1. ohraniti in negovati povezave z obstoječimi CZM prostovoljci; 
2. vključevati nove zainteresirane prostovoljce in razširiti področja, kjer lahko prostovoljci sodelujejo;  
3. prostovoljcev nuditi mentorsko podporo in izobraževanje; 
4. ohraniti dobrodelne aktivnosti CZM-ja.  
 

AKTIVNOSTI: 

KAJ KAKO KDAJ KAZALNIK 

 
 
Spodbujanje prostovoljnega 
dela  in medgeneracijske 
pomoči ter širjenje področij 
delovanja prostovoljcev 

 
Z različnimi oblikami promocije bomo nadaljevali s spodbujanjem 
prostovoljnega udejstvovanje občanov Domžal.. V sodelovanju z domžalskimi 
osnovnimi šolami in srednjo šolo bomo spodbujali medvrstniško pomoč. 
Oblikovali bomo področja na katerih se prostovoljci lahko vključijo v CZM in 
pri tem gledali predvsem na to, da dodane aktivnosti prostovoljcem nudijo 
nova znanja in izkušnje, ki jim prinašajo dodano vrednost na trgu dela. Izhajali 
smo iz izkušenj, da je večina CZM prostovoljcev brezposelnih ali študentov. V 
kolikor bo v lokalnem okolju dovolj interesa, je CZM lahko tudi organizator 
lokalnih usposabljanj prostovoljcev.  
 
 

 
 
 
 
 

preko celega leta 

 
 

v program vključeno vsaj  
8 prostovoljcev 

 
prostovoljci imajo možnost 

vključiti se v vsaj eno 
interno izobraževanje 
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Dobrodelne aktivnosti  

 
 
V letu 2022 nadaljujemo z dobrodelnimi aktivnostmi, ki smo jih zastavili v 
prejšnjih letih. Izkupiček dobrodelnih aktivnosti bomo namenili 
otroku/mladostniku/družini iz domžalske občine (kandidat bo izbran v 
sodelovanju z ZD Domžale ali CSD Domžale).  

 
 

 
preko celega leta 

in decembra 

zbiranje plastičnih 
zamaškov  

bazar starih knjig preko 
celega leta 

izvedba dobrodelnega 
bolšjaka 

 
Druženje prostovoljcev  
CZM-ja 

V letu 2022 bomo izvedli enodnevno srečanje prostovoljcev, ki s svojim 
udejstvovanjem prispevajo k izvajanju programa CZM-ja. Srečanje bo 
namenjeno izmenjavi izkušenj, izobraževanju, povezovanju in neformalnemu 
druženju. Srečanje bo hkrati tudi priložnost, da se jim zahvalimo za njihovo 
delo in jih spodbudimo k ohranjanju sodelovanja.  

 
 

poleti ali jeseni 

 
 

eno srečanje prostovoljcev 
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SKLOP 8: Servisna dejavnost v Domžalskem domu   

Ohranja se skrb za oddajo Velike dvorane v najem (informacije o prostih terminih, usklajevanje rezervacij, izdaja ključev, pogodb in računov). V letu 2022 bo 
CZM v dvorani izvajal program tudi v petkih popoldan in sobotah. To bomo upoštevali tudi pri oddaji prostora in ga bomo dajali v najem v nedeljo in v prostih 
terminih v petek in soboto. Nadaljevali bomo tudi z usklajevanjem terminov najema Rdeče sobe in nudenjem informacij obiskovalcem Domžalskega doma.  

 

SKLOP 9: Odprti program  

V CZM-ju se tudi tekom leta radi odzivamo na različne situacije, projekte, ideje in zamisli. Zato vsako leto del načrta dela poimenujemo odprti program. V ta 
del programa vključimo aktivnosti, ki jih v času nastanka letnega načrta dela, nismo planirali. Bodisi je to priključitev kakšnemu projektu, bodisi je to izpeljava 
kakšne ideje mladih, ki obiskujejo naš center. Menim, da je takšna fleksibilnost nujna na področju dela CZM-ja in da s tem zagotavljamo hitro odzivnosti na 
spreminjajoče situacije, zagotavljamo svežino in lahko mlade podpremo v ustreznem času. Zagotovo pa so vse takšne aktivnosti pred izvedbo skrbno 
načrtovane in izpeljane v okvirih finančnega načrta zavoda oziroma je so za izvedbo pridobljena dodatna sredstva.  


