Predstavljamo vam Eurodeskove regionalne partnerje
in organizacije, v okviru katerih delujejo. Vabljeni, da
se obrnete na Eurodesk partnerja v svoji regiji s svojimi
vprašanji o evropskih priložnostih za mlade!

V letu 2015 je Eurodesk Slovenija razširil mrežo regionalnih partnerjev, izbrali smo osem organizacij, ki delujejo na področju
informiranja mladih. Vloga regionalnih partnerjev je v prvi vrsti
mladim posredovati informacije o priložnostih za mobilnost mladih v Evropi in informacije o evropski mladinski politiki ter s tem
spodbujati participacijo mladih.

snujejo skupne projekte z udeležbo na nacionalnih in mednarodnih srečanjih, usposabljanjih in seminarjih; sodelujejo z drugimi akterji na področju informiranja na nacionalni in mednarodni ravni in pridobijo dostop
do intraneta, preko katerega lahko komunicirajo z Eurodesk partnerji po
vsej Evropi.

S sodelovanjem v aktivnostih mreže regionalni partnerji pripomorejo k izboljšanju kakovosti informiranja v svojih okoljih; krepijo
svoje kompetence, izmenjujejo izkušnje, ideje in dobre prakse in
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Info center ŠKUC deluje v okviru društva Študentski kulturni center - ŠKUC, ki predstavlja
eno izmed najvidnejših nevladnih organizacij
neprofitnega značaja kulturno-umetniške
produkcije v Sloveniji. Delovanje društva je
namenjeno predvsem razvijanju tistih kulturnih dejavnosti, ki predstavljajo neodvisno
in alternativno obliko kulturne produkcije
in njenega uveljavljanja v javnosti. Ob tem
društvo ŠKUC pri svojem delovanju posebno
pozornost posveča kulturni socializaciji mladih, oblikam njihove aktivne in pasivne participacije ter delovanju socialno izključenih
in marginalnih družbenih skupin. Zato poleg
kulturno-umetniškega programa izvaja še
različne izobraževalne, preventivne, informacijsko-svetovalne in socialne dejavnosti ter
spodbuja medkulturne stike in izmenjave.
Osnovna dejavnost Info centra ŠKUC je informiranje mladih ter mladinskih organizacij in
organizacij za mlade na območju Ljubljane.
Svojo informativno dejavnosti Info center
ŠKUC izvaja v okviru Ljubljanske mreže info
točk – L'MIT, katere koordinator je. V ta namen zbiramo, urejamo, objavljamo in brezplačno posredujemo raznolike informacije o

vsebinah, storitvah in dejavnostih, ki so pomembne za mlade in so v skladu z njihovim
potrebami in interesi. Med osnovne informativne vsebine med drugim sodijo informacije
o (ne)formalnem izobraževanju in usposabljanju, zaposlovanju, prostovoljnem delu,
kulturnih, športnih in zabavnih dogodkih ter
prireditvah v Ljubljani in njeni okolici, ekologiji, lokalnih ustanovah in službah za mlade
ter evropske informacije. Od leta 2007 smo
tudi regionalni partner Eurodesk. Kot regionalni partner skušamo približati evropske
informacije mladim in jim omogočiti dostop
do njih v njihovem lokalnem okolju, lokalnim mladinskim informatorjem pa olajšati
iskanje tovrstnih informacij, po katerih mladi vse pogosteje povprašujejo. Nenazadnje
se lahko kot regionalni prartner lažje povezujemo s sorodnimi strukturami v tujini, kar
nam omogoča izmenjavo izkušenj in dobrih
praks. Istočasno z informativno dejavnostjo v
Info centru ŠKUC pripravljamo tudi raznolik
izobraževalno-ustvarjalni program, s katerim
želimo mladim omogočiti prostor pridobivanja novih znanj in veščin, jih spodbuditi h
kreativnemu preživljanju prostega časa in kritični refleksiji o družbi v kateri živimo.
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INFO CENTER ŠKUC
Stari trg 21, 1000 Ljubljana,
www.lmit.org
E: Info.skuc@lmit.org
T: 01/421 31 42

foto: Ana Marija Kanc

DRUŠTVO ŠKUC, INFO CENTER ŠKUC

Center mladim omogoča:
•
organizacijsko pomoč pri izvedbi njihovih projektov;
•
finančno pomoč pri izvedbi njihovih projektov;
•
tehnično in infrastrukturno pomoč pri izvedbi projektov;
•
kadrovsko pomoč in svetovanje pri izvedbi projektov in
•
pomoč pri vključevanju v domače in mednarodne projekte.
Izvajamo redne letne razpise za mladinske projekte, na katere se lahko prijavite posamezniki, mladinske organizacije in neformalne skupine mladih. Z
njimi skušamo spodbuditi aktivno participacijo mladih, ki je v tem primeru
neposredno tudi finančno podprta. Mladi so poleg te podpore deležni tudi informacijske in svetovalne podpore pri oblikovanju in izvedbi samega razpisa.
Preko spletne strani poteka obveščanje o dogodkih, mladinskih izmenjavah,
prostovoljstvu, natečajih, razpisih, izobraževanjih … Celjski mladinski center
je tudi Informacijska točka Evropske unije od leta 2009. Naloga informacijskih točk je spodbujanje aktivnega evropskega državljanstva in prispevati k
razvoju evropske javne sfere. Informacijske točke tako v sodelovanju s predstavništvi Evropske komisije v državah članicah spodbujamo razprave o evropskih tematikah z organizacijo konferenc, delavnic, predstavitev in drugih
prireditev. Prav tako skrbimo za dobro obveščenost lokalnih zainteresiranih
strani in medijev o evropskih tematikah. Smo Eurodeskov regionalni partner
v Savinjski regiji, s katerim uspešno sodelujemo že od leta 2007, kjer je cilj
partnerskega sodelovanja širjenje uporabnih in zanimivih informacij za mlade
na lokalni ravni.
Več o naših rednih aktivnostih in področjih, ki jih pokrivamo - neformalno izobraževanje,informiranje in svetovanje, sociala, otroški programi, mednarodno
sodelovanje, kultura... si lahko preberete na www.mc-celje.si.

Društvo Mlada Prlekija je bilo ustanovljeno leta 2010 z
namenom dviga aktivne participacije mladih v Ljutomeru in okolici. Predvsem v decentraliziranih območjih kot
je Prlekija, je mladina manj aktivna v procesih aktivnega
soustvarjanja svoje okolice in družbe, zato je poslanstvo
Mlade Prlekije prav to.
Mlade želimo opolnomočiti z znanji o možnostih in
priložnostih v širšem prostoru Slovenije, Evrope in sveta.
Naš cilj je mladim približati aktivno preživljanje prostega
časa, razvijati kreativnosti in iniciativnosti mladih, spodbujati mobilnost mladih, jih informirati, približati medgeneracijsko sodelovanje ter mlade vključiti v podjetniške
in odločevalne iniciative v lokalnem prostoru.
Mlada Prlekija deluje na področju UE Ljutomer, sodeluje
in se povezuje pa tudi z drugimi društvi in organizacijami,
ki se ukvarjajo z mladimi tako v sami občini, kot tudi v
regiji in državi ter s sorodnimi organizacijami v EU. Svojim članom ponujamo čim bolj raznolike dejavnosti, pri
tem pa se želimo prilagajati njihovim potrebam.

→

...KJER JE POSKRBLJENO ZA VSE INTERESE MLADIH

Center za mlade Domžale (CZM) je javni zavod, ki ga je leta 1998 ustanovila občina Domžale. Namenjen je mladim, od kar prvič zakorakajo
v šolske klopi pa vse do 30. leta starosti. Z raznolikimi aktivnosti, ki
so namenjene različnim okusom in interesom mladih, zasleduje svoje
glavne cilje. To so :
•
zagotavljanje podpore mladim v lokalnem okolju;
•
mladim nuditi možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa
ter
•
jih spodbujati k aktivni udeležbi v družbi na lokalni, nacionalni in
mednarodni ravni.
Za dosego teh ciljev CZM izvaja raznolike dejavnosti, ki so namenjene
tako ustvarjalnim dušam, kulturnim navdušencem, vedoželjnežem
kot vsem, ki iščejo družbo in sprostitev, želijo biti aktivni v družbi ter
prispevati k spremembam na bolje. Aktivnosti, ki jih pripravljamo, obsegajo ustvarjalne delavnice, foto skupino, odprtja različnih razstav,
izobraževalne delavnice, športne prireditve, počitniško varstvo, izlete in

Zavod Tri je mlada organizacija, ki izhaja iz Škofje Loke. Naša glavna
dejavnost je spodbujanje in izvajanje trajnostnih skupnostnih praks.

PILOTNI PROJEKT SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA Z USTANAVLJANJEM PLETILSKE KOOPERATIVE BREJA PREJA.

V Zavodu Tri trenutno delamo štiri osebe. Prostor občasno deluje
kot co-working in kot družabni prostor, kjer organiziramo dogodke
lokalnega in regionalnega pomena.

Znotraj kooperative: povezujemo menedžment, oblikovalke ter
pletilje iz slovenskega okolja za idejne zasnove za inovativne volnene produkte ter za skupen nastop na trgu; raziskujemo možnosti
novih ekonomij in inovativnega financiranja; povezujemo skupnost
z dogodki, ki se fokusirajo na tradicionalna znanja ter medsebojni
prenos veščin ter znanj.

V okviru naše dejavnosti in poslanstva izvajamo:
PROJEKT GORENJSKEGA REGIONALNEGA STIČIŠČA ZA
NEVLADNE ORGANIZACIJE NVO GROZD. V PROJEKTU
ZAGOTAVLJAMO PODPORNO OKOLJE ZA NVO NA
GORENJSKEM.
To pomeni, da: svetujemo, izobražujemo, povezujemo, mentoriramo članom društev in drugim NVO, da lahko razvijajo svoje potenciale; sodelujemo z lokalnimi oblastmi, kjer se pogajamo za boljše
pogoje delovanja NVO; sodelujemo z razvojnimi agencijami v regiji
in se umeščamo kot partner pri načrtovanju razvoja regije; na nacionalnem nivoju sodelujemo z drugimi stičišči ter se vsebinsko
povezujemo s t.i. vsebinskimi mrežami; medsektorsko povezujemo
NVO sektor, gospodarstvo, javno upravo in izobraževalne ustanove;
raziskujemo možnosti inovativnega financiranja za NVO ter povezovanja s socialnim podjetništvom.

Zagotavljamo trajnost Zavoda Tri ter finančno podpreti dobre
prakse v lokalnem okolju.
Zato preučujemo evropske razpise in iščemo možnost financiranja
za projekte socialnega podjetništva v povezavi
s kulturno dediščino, medgeneracijskega
sodelovanja ter prenosa znanj; glede
na zaznane potrebe v lokalnem okolju v sodelovanju s ključnimi deležniki snujemo projekte, ki bi bili tudi
finančno vzdržni.

ZAVOD TRI
Tavčarjeva 18a, 4220 Škofja Loka,
www.zavod-tri.org
E: info@zavod-tri.org, T: 04/0528 387

DRUŠTVO MLADA PRLEKIJA
Soboška 8, 9240 Ljutomer,
E: drustvo.mladaprlekija@gmail.com,
T: 041/839 650

CENTER ZA MLADE DOMŽALE
Ljubljanska cesta 58,
1230 Domžale, www.czm-domzale.si,
E: info@czm-domzale.si,
T: 01/722 66 00

ZAVOD TRI

DRUŠTVO MLADA PRLEKIJA

Celjski mladinski center je bil ustanovljen leta 1998. Ena osnovnih in poglavitnih nalog mladinskega centra je nudenje pomoči in podpornih aktivnosti
mladim za uresničitev njihovih lastnih idej.
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CELJSKI MLADINSKI CENTER

CENTER ZA MLADE
DOMŽALE
ekskurzije, učno pomoč, svetovalnico za mlade, informiranje mladih,
neformalno delovno skupino, dobrodelne aktivnosti in še veliko več.
In ker več glav več ve, skušamo pri izvajanju svojih aktivnosti čim več
sodelovati tudi z drugimi slovenskimi in tujimi organizacijami. Predvsem na mednarodnem področju smo v zadnjem letu svoje delovanje močno okrepili. Postali smo regionalni partner Eurodesk mreže,
pridobili akreditacijo za evropsko prostovoljno službo (EVS), in sicer za
koordiniranje, pošiljanje in gostovanje prostovoljcev, ter se udeležili več
mednarodnih usposabljanj in seminarjev. Tako smo pridobili številne
mednarodne partnerje, s katerimi smo že prijavili prve skupne projekte.
Načrtujemo gostovanje EVS prostovoljca v CZM, pošiljanje mladih na
kratko- in dolgoročne mednarodne projekte, več mladinskih izmenjav
in treningov za mladinske delavce.
Če bi se tudi vi radi udeležili katere izmed izmenjav, imate idejo za
sodelovanje ali želite le informacijo o mednarodnih priložnostih, nas
lahko vedno obiščete. Naša vrata so odprta od ponedeljka do četrtka
med 8. in 20. uro in ob petkih med 8. in 14. uro, ko nas lahko osebno
obiščete! Veseli bomo vašega obiska/klica/sporočila!
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KID PINA
PiNA je bila ustanovljena leta 1998 na pobudo Zavoda za odprto družbo. V prvem obdobju delovanja so bile dejavnosti naravnane predvsem
v zagotavljanje dostopa do interneta kot enega izmed predpogojev za
razvoj odprte družbe. Leta 1998 je PiNA odprla prvo spletno kavarno
v Sloveniji. V tem obdobju je PiNA delovala po konceptu odprte hiše,
pri katerem organizacija predstavlja samo okvir in podporo za dejavnosti, ki jih predlagajo in izvajajo uporabniki.
Hkrati je PiNA skupaj s Kiblo iz Maribora in Ljudmilo iz Ljubljane tvorila osnovo za to, kar je danes poznano kot mreža multimedijskih centrov Slovenije. Pridobila je status mladinskega centra in s tem povezano redno izvajanje dejavnosti na področju mladine. Leta 2008 je
PiNA doživela temeljito prenovo. Potrebe v družbi so se spreminjale,
in medtem ko so bili na področju razvoja informacijske družbe narejeni veliki koraki, so se pojavljale potrebe na drugih področjih.
PiNA je organizacija za družbeni razvoj, ki temelji na naslednjih načelih:
•
spoštovanje temeljnih človekovih pravic in demokratičnih načel,
•
aktivno sodelovanje posameznikov v skupnosti in kulturno udejstvovanje,
•
spoštovanje okolja in usmerjenost v trajnostni razvoj,
•
kritična misel in etično delovanje,
•
vseživljenjsko učenje in celostni pristop k izobraževanju.
Prispevek k družbenemu razvoju se konkretizira na naslednje načine:
•
izobraževanja in usposabljanja po načelih neformalnega izobraževanja, ki razvijajo veščine, vrednote in pristope, pomembne
za celovit razvoj odgovornih posameznikov,
•
organizacija različnih ozaveščevalnih in izobraževalnih dogodkov, kot so kulturni dogodki, konference, seminarji, sejmi …

•
•
•
•
•
•
•

izdaja gradiv, namenjenih izobraževanju in ozaveščanju, kot so
priročniki, promocijske brošure, informativni bilteni …
izvedba multimedijskih in spletnih rešitev za ozaveščanje in izobraževanje, kot so videoprispevki, dokumentarni filmi, spletne
strani, webinarji, intermedijske inštalacije …
načrtovanje in izvedba različnih procesov sodelovanja javnosti
pri odločanju o javnih zadevah,
ozaveščevalne akcije in zagovorništvo specifičnih skupin, izdelava analiz, mnenj, priporočil in druge vrste ekspertiz,
izvajanje specifičnih projektov na terenu za doseganje ciljev in
namenov,
podpora, mentoriranje in coaching drugim nevladnim organizacijam, socialnim podjetjem, neformalnim skupinam in ustvarjalcem,
sodelovanje z domačimi in mednarodnimi partnerji pri izvajanju
projektov in povezovanje v mednarodne mreže organizacij.

PiNA je maja leta 2015 postala del mreže Eurodesk.

KID PINA
Gregorčičeva ulica 6, 6000 Koper
E: info@pina.si, www.pina.si
T: 05/6300 320

Mladinski center Zagorje ob Savi
(MC ZoS) je v letu 2015 prvič postal regionalni partner mreže Eurodesk. MC ZoS v letošnjem letu
praznuje 5. obletnico delovanja,
vse od ustanovitve pa si ekipa
prizadeva, da mladim v Zagorju
ponudi raznolike možnosti za ustvarjalno preživljenje prostega časa.
Mlade informirajo in usmerjajo na
različnih področjih- od neformalnega izobraževanja, prostovoljstva,
kulture in umetnosti, informiranja in svetovanja do mednarodne
mobilnosti, raziskovalnega dela
mladih, participacije in aktivnega
državljanstva, medgeneracijskega

sodelovanja in povezovanja.
MC ZoS mladim omogoča organizacijsko, prostorsko,
tehnično in svetovalno pomoč pri izvedbi njihovih projektov ter pomoč pri vključevanju v domače in mednarodne projekte. Predvsem pa
je svobodomiseln in do drugačnosti toleranten prostor,
odprt vsem, ki želijo aktivno
preživeti svoj prosti čas ter
v dobri družbi in na zabaven
način pridobiti nova znanja,
izkušnje in veščine.

MLADINSKI CENTER
ZAGORJE OB SAVI
Cesta 9. avgusta 48,
1410 Zagorje ob Savi,
www.mczos.si,
E: info@mczos.si,
T: 05/9732 032
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Razvijamo in izvajamo organizirano Prostovoljsko delo mladih za mlade, nudimo
programe neformalnega izobraževanja,
skrbimo za informiranost mladih in zainteresirane javnosti, omogočamo mobilnost
mladih, ukvarjamo se s kulturno produkcijo in koprodukcijo, podpiramo dejavnosti
na področju civilne družbe ter upoštevamo
potrebe mladih iz naše lokalne skupnosti. Vse naše mladinske programe konceptualno povezujemo, saj se nam glede na
prevladujoče trende na področju dela z
mladimi in upoštevajoč splošno družbeno stanje zdi pomembno, da z mladimi
razvijamo kakovostne vsebine, ki pri njih
spodbujajo
družbeno-transformativna
razmišljanja in delovanja. Rdeča nit našega delovanja skozi leta je dnevno izvajanje in razvijanje dejavnosti informiranja in
svetovanja za mlade med 15. in 29. letom

starosti in zainteresirano javnost preko različnih medijev.
Mladi v našem centru iščejo različne informacije o priložnostih in o možnih oblikah
pomoči za razreševanje svojih osebnih
stisk in problemov. V ta namen ažurno
skrbimo za informiranje o tekočih dogodkih in priložnostih za mlade, tako na
lokalni, nacionalni kot na evropski ravni,
kar nas je vzpodbudilo, da smo leta 2007
postali regionalni partner mreže Eurodesk.
Kot regionalni Eurodesk partner in aktiven
izvajalec dejavnosti informiranja in svetovanja za mlade v naši lokalni skupnosti,
se udeležujemo nacionalnih Eurodeskovih srečanj in usposabljanj in spremljamo
informacije, ki jih preko tedenskega spletnega informatorja INFOPEKA INFORMIRA
distribuiramo med mlade in zainteresirano javnost v naši bazi. Prav tako je v naših
prostorih na voljo informacijski material
Eurodesk-a. Vse to nam omogoča, da
kvalitetno in celostno informiramo mlade
v našem lokalnem okolju o evropskih
možnostih in priložnostih za mlade,
možnostih za mobilnost in evropski mladinski politiki.
V naši organizaciji delujejo kot prostovoljci tudi mladi z manj priložnostmi, ki so
vključeni v naše dejavnosti. Seveda s svojimi vprašanji pomembno usmerjajo naša
prizadevanja pri izvajanju in razvijanju
dejavnosti informiranja in svetovanja za
mlade - tako osebno kakor pri pripraviv
tedenskega spletnega informatorja INFOPEKA INFORMIRA.

PEKARNA MAGDALENSKE
MREŽE MARIBOR
Ob železnici 8, 2000 Maribor,
T: 02/ 300 68 50, 041/481-246,
E: infopeka@infopeka.org,
www.infopeka.org,
www.pekarna.org

ator
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PEKARNA MAGDALENSKE MREŽE MARIBOR
Zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje Pekarna
Magdalenske mreže je nevladna, neprofitna organizacija s sedežem in področjem
delovanja v Mestni občini Maribor. Od leta
1999 znotraj zavoda uradno deluje samostojna organizacijska enota Mladinski informacijsko-svetovalni center INFOPEKA
(MISC INFOPEKA), ki od začetka svojega
delovanja deluje v korist in podporo mladim, ki zaradi svojega - pogosto zapostavljenega - položaja v družbi zaslužijo posebno pozornost in skrb. MISC INFOPEKA je
sodoben mladinski center, ki ustvarja programe na podlagi aktivnega vključevanja
mladih in dolgoletnih izkušenj pri delu z
mladimi.

→

MLADINSKI CENTER ZAGORJE OB SAVI
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