Priloga 2: Podrobnejši opis izvedenih aktivnosti v letu 2021
DELAVNICE ZA OSNOVNE ŠOLE IN SREDNJO ŠOLO
ČUSTVA
UPRAVLJANJE S KONFLIKTI
PRAVICE IN DOLŽNOSTI
TEHNIKE UČENJA
IZZIVANJE
MEDVRSTNIŠKO UČENJE
VARNE TOČKE
PROSTOVOLJSTVO IN PODROČJA DELA CZM
Delavnice tehnike učenja so sestavljene iz treh tematskih sklopov: 1. Učni stili,
priprava na učenje (organizacija, čas učenja in prostor); 2. Spomin in tehnike
pomnjenja, zapiski; 3. Motivacija, trema in kako jo premagati ter priprava na
pisno in ustno preverjanje znanja. Sklope prilagodimo glede na število ur, starost
učencev in želje šole. Delavnice smo izvedli na OŠ Domžale (6. r.), podružnici
Ihan, OŠ Dragomelj in OŠ Venclja Perka.
Na delavnicah medvrstniškega učenja želimo mlade spodbuditi k razmisleku o
lastnem učenju, znanju in veščinah, kako jih lahko predajo drugim in hkrati kako
se tudi učimo od svojih vrstnikov. S tem želimo tudi krepiti sodelovanje med
mladimi in krepiti njihovo samozavest - preko prepoznavanjem lastnega znanja.
Delavnico smo izvedli na OŠ Venclja Perka, v oddelki 6. razreda (3 x 1
šolska ura).
Sklop delavnic je bil izveden na OŠ Roje – Moja čustva (6.r.), Upravljanje
s konflikti (7.r. in 9. r.), Pravice in dolžnosti (8. r.).
Delavnica o konfliktih je bila izvedena tudi na OŠ Domžale, na OŠ
Venclja Perka pa delavnice s tematikami čustva, izzivanje, varne točke
in prostovoljstvo.

SVETOVALNICA IN MALA STROKOVNA KNJIŽNICA
Svetovalnica za mlade je bila na voljo preko celega leta. Namenjena je mladim, ki
se soočajo s težavami pri odraščanju. Najpogostejše težave zaradi katerih so
obiskovali termine svetovalnice so bili napadi panike, apatičnost, organizacija
življenja, samomorilne misli, učne težave, težave v družini, depresija, motnje
hranjenja, ipd.. Obiski so bili brezplačni. V času omejitev zbiranja je bila na voljo
spletna svetovalnica.
V strokovni knjižnici so si mladi in starši izposodili različno literaturo, ki obravnava
tematike, kot so: vzgoja otrok, različne odvisnosti, preživljanje prostega časa,
motnje pozornosti, stres pri otrocih, ločitev, depresija… Literaturo so pri svojem
delu uporabile tudi zaposlene v CZM-ju.

PREDAVANJA
LOGOUT - SAM DOMA
LOGOUT – DRUŽINSKA E-PRAVILA
V prvi polovici leta smo v sodelovanju z nevladno organizacijo Logout pripravili dve predavanji za starše, s
katerima smo naslovili trenutno zelo aktualno problematiko – uporabo digitalnih naprav med mladimi in
pomembnost postavljanja pravil pri uporabi. Predavanji z naslovoma Sam doma in Družinska e-pravila sta
vodila Špela Reš in Tilen Hočevar. Obe predavanji sta potekali prek aplikacije ZOOM, v živo pa smo ju predvajali
tudi prek našega FB profila.

UČNE URICE KEMIJE in UČNA POMOČ
Skozi celotno šolsko leto mladim z učnimi težavami nudimo učno pomoč. V
šolskem letu smo izvajali individualno pomoč za slovenščino, angleščino,
matematiko in fiziko, ter skupinsko pomoč za kemijo. Vsa učna pomoč je bila
na voljo tako srednje- kot osnovnošolcem, izvajali pa so jo prostovoljci,
študentje in zaposleni. V časi zaprtja države je potekala prek aplikacije ZOOM,
v poletnem času in jesenskem času pa v živo v prostorih CZM.

LAS SKUPINA ZA PREPREČEVANJE VSEH VRST ODVISNOSTI V OBČINI DOMŽALE

Delovna skupina LAS se je sestala na enem spletnem srečanju z namenom, da pripravi vsebino za brošuro za
pomoč mladim v stiski. Brošura Bodi kar si, premagaj skrbi bo izšla spomladi 2022.

ZDRAVO ŽIVLJENJE MLADIH
PILATES
JOGA
V prvi polovici leta smo z namenom, da mlade, kljub zaprtju
spodbudimo k aktivnem življenjskemu slogu, organizirali različne
športne vadbe. Ob torkih in petkih je potekal pilates, ki ga je vodila Sara
Jeromel, ob sredah pa joga s Špelo Kren. Vadba je bila za mlade
brezplačna in je zaradi ukrepov potekala prek aplikacije ZOOM. Vadba
pilatesa se je nadaljevala tudi v jesensko-zimskem času.

TEDENSKE USTVARJALNE DELAVNICE ZA
MLADE
Do maja leta 2021 se delavnice zaradi razmer (Corona
virusa) niso izvajale. Od maja do junija smo imeli pet
srečanj le s skupino v starosti od 13 do 30 let. Delavnic
se je udeleževalo 5 ustvarjalk. Posledično ni bilo
vsakoletne pregledne razstave. V juniju smo za
sodelovanje na likovnem natečaju ustvarjali na temo
objem, dotik, poljub. Motivi so bili prepletene roke,
objem s poljubom skozi masko in ptici na drevesu.
Uporabljale so se akrilne barve na papir, akvarelne
barve in kolaž iz notnega črtovja, na katerega se je
risalo s tušem in akvarelnimi barvami, Od septembra
do decembra so delavnice potekale v dveh skupinah in
sicer mavrično skupino je obiskovalo pet oseb s
posebnimi potrebami in izvedeno je bilo 11 delavnic, ki

so trajale po dve šolski uri. V drugi skupini v starosti od 13 do 30 let se je ustvarjalno
družilo šest mladih. Izvedeno je bilo 11 delavnic, ki so trajale po tri šolske ure.
Na delavnicah so se uporabljali različni mediji: vitražne barve, akvarelne, akrilne
barve, oljni pasteli, tuši, akrilni flumastri,… in kombinacija le teh v mix mediji na
različne podlage: folijo, papir, karton, risane liste, platno, časopis, steklo, kovino…
Posebej so potekale tudi ustvarjalne delavnice za otroke od 7. do 12. leta. Otroci so
sledili navodilom, hkrati pa vnašali v izdelek svoje zamisli in se izražali na način, ki
jim je najbližji. Ustvarjali so z barvnim papirjem, akrilnimi barvami, das maso,
flomastri... Rišejo, barvajo, prepogibajo, lepijo in strižejo ter se ob tem zabavajo.
Izdelke, ki so jih otroci ustvarili, so lahko odnesli domov. Ustvarjalne delavnice je
vodila restavratorka Urška Grošelj.
Mavrična skupina je do decembra ustvarjala:
• obešanke za okno s kovinskim okvirjem (vitražne barve na folijo
z motivi: morska deklica, mandala, sonce/luna, obala.)
• slika na platno - drevo v vseh letnih časih (akrilne barve na platno
so se nanašale z lopatko, kosmom volne, radirko, vilicami)
• akvarelna slika na papir (jesenska pokrajina)
• plastificirani označevalci za knjige (zimski motivi v akvarel
tehniki)
• adventni venčki iz stiropora (oviti s trakovi iz filca, okrašeni s
pentljami, bunkicami)
• zaledeneli svečniki, dekorativni kozarec za svečko, darilna škatla
Tretja skupina je naslikala in izdelala:
• slika na okroglo platno v pouring tehniki polivanja barv
• slika na platno z oljnimi pasteli ( motivi: portret, glasbilo,
karikatura, tihožitje)
• igralna karta z akrilnimi flumastri na sivo podlago z dodatkom
3D reliefne paste (motiv: meč, riba, zmaj, živali, srce)
• akvarelna slika (motivi: slon, žirafa, kača, cvetje…)
• nakit in obeski ( skrčljiva plastika, perlice, vrvice…)
Sodelovanje:
Likovno-literarni natečaju Objem, dotik, poljubV juniju so tri ustvarjalke s svojimi deli sodelovale na
vseslovenskem natečaju, od katerih je ena prejela diplomo. Likovna ekskurzija Štanjel 2021, ki je bila načrtovana
za septembra, je odpadla.

S prednovoletno zabavo Mladi mladim za zabavo
22. decembra, so se zaključile delavnice za leto 2021. Ob glasbi, petju,
družabnih igrah, srečelovu, obdarovanju in pogostitvi je čas prehitro minil
enajstim udeležencem.

FOTO SKUPINA
Delavnice je vodila fotografinja Daša Kankaraš, potekale pa so ob torkih. Prvih nekaj ur delavnice so udeleženci
porabili za pogovor o treh osnovnih spremenljivkah oz. vrednostih fotografskega aparata (zaslonka, čas
ekspozicije, ISO). Dvakrat so delali vajo na to temo - fotografiranje z dolgim ekspozicijskim časom, v temi, z lučko
v gibanju. Nato so si ogledali nekaj različnih nastavitev/filtrov kamere, ki jih imajo vsak na svojem telefonu, in
jih preizkusili. V decembru je sledilo fotografiranje božično/novoletne dekoracije in iz posnetih fotografij
izdelava čestitke, ki so jo otroci odnesli domov.

MLADINSKE DELAVNICE – MLADI ZA MLADE
JEZIKOVNE DELAVNICE – NEMŠČINA, ŠPANŠČINA, FRANCOŠČINA, NIZOZEMŠČINA
DAN ZA MLADE - KOMIČNI ŠOV RESNICA ALI LAŽ
POSLIKAVO NAKUPOVALNIH VREČK
TEČAJ ČUJEČNOSTI
ZAČETNO IN NADALJEVALNO DELAVNICO GRAFIČNEGA OBLIKOVANJA
IZDELAVO STENSKE TAPISERIJE
KAVARNO Z MLADIMI PODJETNIKI
IZDELAVO BENEŠKIH MASK
DELAVNICO WORDA
POSTANI ZAPOSLJIV: DELAVNICO EXCELA
PREDSTAVITEV DELA POLICIJE
KNJIŽNI KLUB KNJIŽNI MOLJI
KVAČKARIJE – OSNOVNI IN NADALJEVALNI TEČAJ KVAČKANJA
DELAVNICA KREATIVNEGA LABORATORIJA
MESEČNI KAHOOT KVIZI
V času zaprtja države je bilo izredno zanimanje mladih
za učenje tujih jezikov. V spomladanskem času smo
pripravili začetna tečaja nemščine in nizozemščine,
kombinirani tečaj francoščine ter začetni in
nadaljevalni tečaj špnaščine. Oba tečaja španščine sta
se zaradi velikega interesa nadaljevala skozi poletje.
Nemščino je vodil Miha Gabrovšek, uni. dipl. nemcist,
španščino in nizozemščino Maya Chogari,
mag.hispanistike in prof.pedagogike in andragogike,
ter francoščino Tanja Manigoda Stanojević, dipl. prof.
francoskega jezika in književnosti.
Ure španščine so bile pravo popotovanje. Vsako srečanje je bilo namenjeno poleg pozornosti slovnici in
besedišču, predvsem praktični aplikaciji naučene snovi. Jezikovno znanje je bilo prepleteno s kulturo, običaji,
glasbo, umetnostjo, kulinariko, zgodovino in še marsičem. Vmes pa so bile izpostavljene zanimivosti špansko
govorečega sveta, saj je le-ta zelo bogat in raznolik. Delavnice je ob četrtkih vodila jezikoslovka Maya Choghari,
potekale pa so v treh skupinah – ena začetna in dve nadaljevalni.

Na tečaju nemškega jezika so udeleženci s
skupnimi močmi trli orehe nemške slovnice
in vedno znova ugotavljali, da le ta ni tako
zelo težka. Pogosta ugotovitev je bila tudi, da
nemščina sploh ne zveni tako trdo in okorno
kot se je zdelo pred obiskovanjem tečaja.
Deutsch macht spaß! :D Tečaj je vodil Miha
Gabrovšek, potekal pa je vsak ponedeljek.

Dan za mlade – komični šov Resnica ali laž

V sodelovanju z Občino Domžale, Službo za turizem Občine Domžale in domzalec.si smo pripravili spletni
komični šov Resnica ali laž? Komični šov je potekal na dan mladih – 25. maja, komiki Boštjan Gorenca – Pižama,
Sašo Stare, Uroš Kuzman in Rok Bohinc pa so na njem predstavili resnice in laži iz svoje mladosti. Nekatere od
njih so bile povezane z Domžalami. Spletni komični šov je bil v živo predvajan prek Facebook in Youtube profila
KUD KIKS, Facebook profila Občine Domžale, Visit Domžale, Domžale za mlade, Centra za mlade Domžale ter
YouTube in Facebook profila Domzalec.si.
Med prepovedjo druženja smo za mlade pripravili številne delavnice, s katerimi so imeli možnost kakovostnega
preživljanja prostega časa v družbi vrstnikov, čeprav virtualno, ter pridobivanja novih znanj in veščin. Delavnice
so potekale prek aplikacije ZOOM, poskrbeli pa smo za najrazličnejše interese mladih.

Poslikavo nakupovalnih vrečk

Mladi so pod mentorstvom Urške Grošelj, akademske restavratorke, pripravili skico in si poslikali unikatne
nakupovalne vrečke. Delavnica je bila sestavljena iz dveh srečanj.

Tečaj čuječnosti

V času tečaja čuječnosti so udeleženci spoznali temeljne vaje za razvijanje čuječnosti in tehnike za srečevanje z
doživljajsko neprijetnimi občutki. Sodelovanje v programu je bilo aktivno: v osmih tednih so udeleženci opravili
približno 24 ur samostojne formalne vadbe čuječnosti s pomočjo avdio posnetkov ter približno 8 ur vaj
čuječnosti v okviru samih srečanj. Formalna vadba – meditacije v obliki gibanja, hoje, sedenja, pregleda telesa –
se je dopolnjevala z neformalno vadbo, torej opravljanja vsakodnevnih dejavnosti na čuječen način. Udeležba
na tečaja je pomenila tudi sodelovanje v procesu povpraševanja o izkušnji meditacije, kar je prispevalo k
boljšemu ozaveščanju predstavljenih vsebin in doživljanja v času meditacij. Tekom tečaja je bila zagotovljena
podpora s strani mentorja in mentorice ter spodbuda pri vnašanju čuječnosti v vsakdan.

Začetno in nadaljevalno delavnico grafičnega oblikovanja
Oblikovalka in ustvarjalka Lučka Berlot je pripravila osnovno delavnico grafičnega oblikovanja, na kateri so
mladi spoznali spletna oblikovalska orodja. Na njihovo pobudo smo pripravili nadaljevalno delavnico, kjer so
zakonitosti grafičnega oblikovanja še izpilili. Skupno so se srečali štirikrat.

Izdelavo stenske tapiserije
Špela Gale je za mlade pripravila delavnico, na kateri so le-ti spoznali ročno tkanje in si izdelali stensko
tapiserijo.

Kavarno z mladimi podjetniki
Da bi mlade spodbudili na samostojno podjetniško pot, smo k sodelovanju povabili uspešne mlade podjetnike
iz Domžal. Delili so svoje uspešne zgodbe in manj uspešne trenutke, s katerimi so se soočali in se soočajo na
svoji podjetniški poti. Pridružili so se nam: Anja Vrhovec s svojo kolekcijo naravne kozmetike Eterika.si, Polona
Štolfa, lastnica trgovine z zdravo prehrano Zlata ptička, Jure Knehtl, ustanovitelj oglaševalske agencije
WeScale, Zlatan Ljubijankić, ustanovitelj prve slovenske kombuche BeLife Kombucha in Klemen Mav, ki je
med in sivko združil v izdelkih Medivka. Kavarno smo v živo predvajali tudi prek Facebook profila.

Izdelavo beneških mask
Pod mentorstvom Urške Grošelj so mladi izdelali elegantne beneške maske in jih okrasili po lastnem okusu.
Delavnica je bila sestavljena iz dveh srečanj.

Delavnico Worda
Delavnica je bila namenjena mladim, ki končujejo soj študij in se soočajo s težavami pri oblikovanju
diplomskih/magistrskih nalog. Spoznali so, kako delati različne prelome, oblikovati besedilo in strani, vstavljati
kazala, tabele, grafikone… ter zadostiti vseh oblikovalskim pogojem, ki jih zahtevajo fakultete.

Postani zaposljiv: delavnico Excela
Za mlade smo pripravili osnovno delavnico Excela. Mladi so se naučili, kako uporabljati različne funkcije in
možnosti urejanja ter pridobili nove digitalne kompetence, ki jih iščejo delodajalci.

Predstavitev dela policije
V sodelovanju s policijsko postajo Domžale smo za mlade
pripravili predavanje o delu policije. Dva policista sta
razložila, kakšno je vsakodnevno delo policista ter
mladim predstavila možnosti zaposlovanja v policiji.

Knjižni klub Knjižni molji
Od marca do maja je potekal virtualni knjižni klub Knjižni
molji, ki ga je vodil pisatelj in ustvarjalec knjižnega bloga
Matic piše Matic Slapšak. Vsak mesec smo mladim
predlagali knjižno uspešnico, o kateri smo na virtualnih
srečanjih razp ravljali.

Kvačkarije – osnovni in nadaljevalni tečaj kvačkanja.
Pod taktirko Diane Šercer Stojanović je potekal tečaj kvačkarij. Začetni tečaj je bil izveden prek ZOOM-a, na
pobudo udeleženk pa so le-te s tečajem nadaljevale še v živo. Skupno je bilo organiziranih 6 srečanj.

Delavnica kreativnega laboratorija

Na Kreativnem laboratoriju so se udeleženke srečevale
enkrat tedensko ob sredah in spoznavale kreativnost v
teoriji in praksi. Na osmih srečanjih so spoznale kaj
kreativnost je, kako jo razvijati, katera prepričanja in
prakse nas delajo manj ustvarjalne. Vse koncepte so
preverjale tudi skozi različne vaje in igre, skozi metode
design thinking-a pa so prišle do teme skupinskega
projekta, ki ga bodo razvijale v prihodnjih srečanjih.
Delavnico je vodila likovna pedagoginja Lučka Berlot.
Mesečni Kahoot kvizi
V letu 2021 je bilo skupaj objavljenih 71 kvizov, od tega tri
počitniške serije otroških kvizov v času zimskih, krompirjevih in
novoletnih počitnic. Skupno je bilo rešenih 602 kvizov. Kvizi so
potekali na različne zanimive teme, od živali, raziskovanja
Slovenije. Geografije, zanimivosti, arhitekture, kulture in
umetnosti ipd. Kvizi so nastali kot alternativa za omejene
možnosti za aktivnosti v živo v času COVID krize.

NATEČAJI
LIKOVNI IN LITERARNI NATEČAJ OBJEM, DOTIK, POLJUB
MLADINSKI FOTOGRAFSKI NATEČAJ »POGLED 2021«
GOSTOVANJA RAZSTAVE »POGLED 2020«
Spomladi smo izvedli likovno-literarni natečaj v okviru
katerega so avtorji želeli predstaviti dotike, ljubezen in
osebne odnose, ki jih imajo s svojimi bližnjimi, s
prijatelji in znanci. Brali in razmišljali so tako o ljubezni,
ki prebiva med prijatelji, med otroki in starši, starimi
starši, med mladimi zaljubljenci, med ''mamico in
atijem'' pa tudi med ljudmi in živalmi. Ker nas je v tem
letu prav tako zaznamovala epidemija, se je le to
izražalo tudi v delih. Veliko (predvsem otrok) je
razmišljalo o osamljenosti, o tegobah, ki so jih občutili,
ko so čas preživljali samo doma, stran od svojih
prijateljev, nekateri tudi od svojih starih staršev in
drugih sorodnikov. Na natečaj je skupno prispelo 333 del v treh starostnih kategorijah – predšolski otroci,
osnovnošolci ter dijaki, študentje in odrasli.
V oktobru in novembru je potekal fotografski
natečaj POGLED 2021, v katerem je sodelovalo 218
avtorjev, ki so na natečaj prijavili 1537 fotografij.
Natečaj je bil sestavljen iz treh tem v sklopu
katerih so avtorji lahko prijavljali svoje fotografije.
Tematike so bile naslednje: ”Vijuge”, kjer so avtorji
v svoj objektiv zaobjeli najrazličnejše vijuge, ki so
jih videli okoli sebe; ”Povozil jih je čas”, kjer so se
avtorji osredotočali na vse stvari, ljudi, arhitekturo,
stvari okoli nas, ki so ostali za nami pozabljeni in
jih v modernem življenju skoraj ne opazimo več; tretja tema pa je bila prosta, kar pomeni, da so avtorji lahko
prijavili katerokoli fotografijo z najrazličnejšimi tematikami. Avtorje smo razdelili v tri starostne kategorije:
mladi do 15 let, mladi med 16im in 29im letom ter starejši od 30. leta starosti dalje. Dela je ocenjevala
strokovna žirija, ki so jo sestavljali:
−
−
−

Vasja Doberlet, MF FZS, MFIAP, EFIAP/p,
Lučka Berlot, likovna pedagoginja, oblikovalka,
Rok Majhenič, fotograf

Poleg razstave v fizični obliki smo zaradi epidemioloških razmer pripravili tudi virtualno razstavo dostopno na
spletu.
Z lanskoletno razstavo Pogled 2021 smo gostovali v:
- Mladinskem centru Brežice

POČITNIŠKI PROGRAM ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE
Med poletnimi počitnicami smo izvedli 5 terminov Veselih poletnih
počitnic. Trije termini so potekali v juniju in juliju, zadnja dva pa konec
avgusta. V sklopu programa so učenci ustvarjali najrazličnejše stvari
(mandale, obeske za ključe, zapestnice, broške,…), ustvarjali v kuhinji, odšli
na zanimive izlete (v arboretum, na Mengeško kočo, v Ljubljano, na bazen
v Domžalah), igrali najrazličnejše družabne ter druge igre in si pripravili svoj
lasten kino. V času jesenskih in novoletnih počitnic pa smo za otroke
pripravili aktivnosti na daljavo. Tako so lahko sodelovali v različnih Kahoot
kvizih, lovili skrite CZMjevčke, si ogledovali zabavne video posnetke in
sodelovali v lovu na zaklad.
Izvedba v živo ni bila mogoča tekom zimskih in jesenskih počitnic in zato
smo oblikovali alternativni program. Za vsak dan zimskih in jesenskih
počitnic je bil pripravljen lov na CZMjčke – otroci so po Domžalah in okolici
iskali skrite broške in jih v CZMju zamenjali za nagrado. Vsak dan je bil
pripravljen tudi Kahoot kviz, uganke, namigi za ustvarjanje in preprost
recept. Odziv na program je bil nad pričakovanji.

MEDGENERACIJSKE DELAVNICE
28. 1. 2021- BROŠKE IZ JEANSA (on line)
Diana Šercer Stojanović je 4 otrokom in 4 odraslim predstavila
tehniko izdelave brošk iz jeansa. Izdelali so broške v obliki
kolobarja, polža in etno, na katere so s pomočjo šivanja, vezenja,
barvnih niti in raznobarvnih perlic, bleščic, gumbov in verižic
ustvarili unikatne izdelke.

1. 4. 2021 - VELIKONOČNE DRSANKE (on-line)
Klara Cerar je predstavila tehniko drsank oz. praskank, kjer je
deset udeležencev različnih starostnih skupin na jajčne lupine
pobarvane s čebulnimi olupki narisalo vzorčke po predlogah s
pomočjo kopirnega papirja in nato z olfa nožem ali skalpelom
spraskalo vzorčke tako, da so odstranjevali čebulno barvo. Motivi
so bili stari etnografski kot so nagelj, cvetovi, nastale pa so tudi
drsanke, ki so vključevale besede oz. napise. Vsak udeleženec je
v času delavnice izdelal 2 drsanki.

RAZSTAVE V LETU 2021
SLIKOGRAFIJE – gostovanje likovno - fotografske razstave Centra za mlade (v živo)
TEŽKE BARVE –likovna razstava Karoline Radotić (virtualna razstava)
PESEM O FOTOGRAFIJI –fotografska razstava mladih fotografov iz CZM (v živo+ virtualna)
VSE POTI VODIJO DOMOV- fotografska razstava Miomire Šegina (v živo + virtualna)
BOLŠJAK NAKITA – razstave nakita (virtualna)
OBJEM, DOTIK, POLJUB - razstava likovno literarnega natečaja (v živo + virtualna)
MLADI ZA MLADE - fotografska razstava mladinske akcije Ulično delo (v živo)
1. marca 2021 je razstava SLIKOGRAFIJE Centra za mlade Domžale gostovala
v knjižnici Mengeš. Fotografska dela osmih fotografov in likovna dela
petnajstih ustvarjalcev Centra za mlade Domžale so bila na ogled v izložbi
prostorov podružnice knjižnice Domžale v Mengšu,
12. marca 2021 je bila otvoritev virtualne razstave TEŽKE BARVE mlade
likovnice Karoline Radotič, ki obiskuje Šolo za risanje in slikanje / ArthouseCollege of Visual Arts v Ljubljani. Razstavljene so bile slike, karikature in portreti
v tehniki pastelov. Virtualno razstavo si je ogledalo 185 gledalcev.
8. aprila 2021 smo imeli odprtje fotografske razstave Pesem o fotografiji, na
kateri so razstavljali mladi fotografi, ki so obiskovali foto delavnice v Centru
za mlade. Osnova je bila poezija, v pisni ali glasbeni obliki, ki je dajala navdih
za ustvarjanje razstavljenih fotografij. Vzporedno z razstavo v živo je bila tudi
virtualna, ki si jo je ogledalo977 gledalcev.

20. maj 2021 smo odprli fotografsko razstavo VSE POTI VODIJO DOMOV
avtorice Miomire Šegina. S fotografijami je zaokrožila svojo fotografsko
popotovanje skozi različne države, po katerih je potovala in sicer po daljni
Japonski, Šri Lanki, Portugalski, Nizozemski, Norveški, Italiji, Hrvaški,
Madžarski in še kje. V virtualni galeriji je bilo možno videti celoten ciklus
fotografij popotovanja po daljni Japonski. Ogledalo si jo je 125 obiskovalcev.

24. maj 2021 je bila oprta virtualna razstava nakita, namenjena
dobrodelnemu bolšjaku, katerega sredstva se zbirajo za
mladega Matica, Razstavljeni so bili kosi novega in
starinskega nakita: uhani, zapestnice, ogrlice, prstani in
modni dodatki kot so sončna očala, ure in broške. Virtualno
galerijo je obiskalo 390 gledalcev.

23. junija 2021 je bilo odprtje razstave likovno literarnega
natečaja OBJEM, DOTIK, POLJUB, kjer so bila razstavljena
nagrajena dela najboljših sodelujočih iz cele Slovenije, skupaj 33
likovnih in literarnih del. Dela si je bilo mogoče ogledati v
prostorih CZM-ja in v virtualni razstavi. Obiskalo jo je 420
gledalcev.
24. september 2021 je bila
odprta fotografska razstava
MLADI ZA MLADE, kjer je
enajst
mednarodnih prostovoljcev zaobjelo utrinke tritedenske
prostovoljske akcije uličnega dela in slovenskih krajev, ki so jih v tem času
obiskali. Razstava je potekala v živo in je bila na ogled vse do konca leta 2021.
12. julij do 26. julij- gostovanje razstave Pogled 2020 je bilo v Mladinskem
centru Brežice
23. november do 31. december- gostovanje razstave Pogled 2020 je bilo v
Mladinskem centru Lokalpatriot Novo mesto.

MEDNARODNE AKTIVNOSTI
MLADINSKA IZMENJAVA Odklopi se
EVROPSKA SOLIDARNOSTNA ENOTA – Mladi za mlade -Ulično mladinsko delo
TRENING MLADINSKIH DELAVCEV - Podpora mladim z avtizmom - Kako se spoprijeti s senzornimi ovirami
Med 19. in 23. julijem je v Domžalah potekala mednarodna izmenjava z naslovom
''Odklopi se''. V projekt so bili udeleženi mladi iz štirih evropskih držav – Slovenije,
Grčije, Španije in Francije. Mladi so pripravili različne delavnice na temo digitalne
pismenosti in kritičnega premisleka o
lastni uporabi tehnologije in medijev v
vsakdanjem življenju v okviru katerih je
bila izdelana tudi knjižica z zbranimi
idejami za aktivno preživljanje prostega
časa. Projekt je potekal v okviru Evropske
solidarnostne enote in organizacije Movit.

Od 6. do 27. septembra je v Domžalah potekal mednarodni
prostovoljski projekt z naslovom ''Mladi za mlade''. Projekta se je
udeležilo 11 mladih iz Španije, Portugalske, Italije, Bosne in
Hercegovine, Finske, Estonije in Nemčije. Bistvo projekta je bilo
ulično delo. Udeleženci so za mlade v Domžalah pripravili
različne aktivnosti s katerimi so jim omogočili, da so na aktiven in
produktiven način preživljali svoj prosti čas. S seboj so pripeljali
tudi svojo kulturo ter njihove običaje, ki so jih delili z lokalno
skupnostjo. Projekt je potekal v okviru Evropske solidarnostne
enote in organizacije Movit.
V okviru projekta Podpora mladim z avtizmom - Kako
se spoprijeti s senzornimi ovirami smo izvedli trening
mladinskih delavcev, ki je potekal med 23. in 29. 8.
2021 v Domžalah. V projektu smo sodelovali z
društvom ASPI. Aktivnosti so temeljile na metodah
neformalnega učenja in so bile izkustveno naravnane.
Vključenih je bilo 12 udeležencev iz Slovenije, Grčije,
Španije, Švedske in Italije ter 3 trenerji iz dveh
organizacij (Slovenija, Grčija). Učinek treninga na
udeležence je bil boljše poznavanje področja
senzornih ovir in načinov dela z mladimi s senzornimi ovirami in avtizmom, boljše razumevanje posebnih potreb
in drugačnosti ter zakaj mladi potrebujejo različne prilagoditve, pridobitev novega znanja in veščin za pripravo
orodij, kar lahko pripomore k boljšemu vključevanju mladih s senzornimi ovirami, večja samozavesti in
prepričanosti v delo, kjer so vključene tudi osebe s senzornimi ovirami in avtizmom, spoznavanje praks drugih
organizacij s področja senzornih ovir in avtizma, krepitev mreže akterjev s področja socialnega vključevanja.

PLAC ZA MLADE

Plac za mlade je prostor namenjen mladim za druženje in sprostitev. Na voljo so različne družabne igre, ping
pong, pikado, namizni nogomet in revije za mlade. V letu 2021 je bil Plac za mlade zaradi epidemioloških ukrepov
odprt omejen čas, in sicer v obdobju od konca maja do junija in jeseni od začetka septembra do konca novembra.
Mladim je bila zaradi večje varnosti in sproščenosti na voljo tudi možnost, da čas preživljajo zunaj, urejen je bil
»zunanji« Plac za mlade.
V Placu za mlade so potekale vse redne aktivnosti, igranje namiznega tenisa, namiznega nogometa, druženja.
Večje skupinske aktivnosti v tem času niso bile spodbujene. Plac za mlade je v letu 2021 obiskalo 255 mladih.

2021
JANUAR
FEBRUAR
MAREC
APRIL
MAJ
JUNIJ
JULIJ
AVGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
SKUPAJ

zaprto
zaprto
zaprto
zaprto
2
69
0
0
42
122
30
zaprto
255

DOBRODELNI BOLŠJAK KNJIH IN NAKITA, BOŽIČEK ZA EN DAN
V letu 2021 je CZM bil zbirno mesto projekta Božiček za en dan v okviru katerega se zbirajo
darila za otroke, mladostnike in starostnike v socialni stiski. Na CZM zbirno točko je bilo
prinesenih preko 750 paketov. Pri prevozu paketov so nam pomagali poklicni gasilci iz
Zavoda za zaščito in reševanje Domžale.
Spomladi smo v času od 24. maja do 27. maja 2021 organizirali dobrodelni Bolšjak knjig in
Bolšjak nakita ter modnih dodatkov. Vse se je dogajalo v živo, istočasno pa je bil bolšjak
nakita in dodatkov tudi v virtualni galeriji. Sredstva
zbrana na bolšjaku namenjamo mlademu Maticu, ki je
v prometni nesreči izgubil nogo za njegove terapije in
zdravstvene pripomočke. Skozi vse leto imamo v
hodniku pred našo pisarno postavljeno knjižno polico z
najrazličnejšimi knjigami za dober namen. Knjige so pri
prejšnjih lastnikih že odslužile svoj namen, zdaj pa so
pripravljene na njihove nove lastnike.Tako smo v letu
2021 zbrali skupaj 385€.

PROSTOVOLJSTVO
V izvajanje programa, predvsem učno pomoč, je bilo redno vključenih osem prostovoljcev.
Zanje in za zaposlene smo pripravili ZOOM izobraževanje, v okviru katerega so dobili nova
znanja in ideje, kako učno pomoč, ki se je izvajala prek ZOOM-a popestriti. Delavnico je vodila
Maruša Jovanović. Na njej so udeleženke skozi praktično delo spoznale pravila
eKomunikacije, ePrezentiranje in različne soDelovalne metode v virtualni sobi.

Ureditev skupnostnega vrtička ob Kamniški Bistrici

V maju smo s skupino mladih prostovoljcev uredili dve gredi, ki ležita ob
Kamniški Bistrici. Gredi sta namenjeni vsakemu, ki bi si ju želel urejati in
uživati pridelke, ki na njej nastanejo. V gredi smo posadili nekaj zelenjave
(blitvo, paradižnik, sladek krompir, solato, rdečo peso in jagode) za katero
so kasneje poskrbeli občani. Grede nam je podarilo kmetijstvo Ložar,
zemljo pa je darovalo podjetje Koderman.

Avtorice besedila: Mateja Absec, Meta Plaznik, Klavdija Štajdohar, Živa Mahkota.

