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V letu 2014 ustanovljeni 
center je zaradi preteklega 
organskega povezovanja 
različnih ustvarjalnih skupno-
sti v Ljubljani danes največja 

delujoča sodelovna platforma v Sloveniji. S pro-
gramom in načinom dela je Poligon prerasel okvir-
je klasičnega sodelovnega prostora ter je prvi in 
do sedaj edini kreativni center v Sloveniji. Poligon 
namreč stremi k povezovanju ljudi z najrazlične-
jšimi znanji ne glede na stopnjo razvoja njihovih 
projektov in pri tem skrbi, da ves čas prilagaja 
vsebine potrebam svoje skupnosti ter znanja in 
veščine deli tudi navzven. Nenazadnje pa je za 
edini slovenski kreativni center značilna tudi pro-
dukcija, koprodukcija in organizacijska podpora 
pri izvedbi delavnic, predavanj, konferenc itd. na 
temo novih ekonomij, samozaposlenih, družbenih 
inovacij ter kulturna in umetniška produkcija.

A kljub vsem predstavljenim pozitivnim vidikom je 
potrebno opozoriti, da sodelovne prostore pred-
stavljajo ljudje, ki poosebljajo miselnost in napre-
dek posameznih skupnosti. Zaradi izkušenj, ki smo 
jih pridobili v času delovanja, si je ekipa Poligona 
zadala cilj širitve znanja o sodelu, ekonomijah 
souporabe in pomenu medsebojnega sodelovan-
ja. V okviru tega smo v preteklih dveh letih gostili 
že številne pripravnike iz številnih evropskih držav, 
ki so k nam prihajali v okviru krovnega programa 
Erasmus+, vendar je šlo v teh primerih za časov-
no omenjene oziroma predvsem krajše obiske. Z 
željo po dolgoročnejšem sodelovanju, predvsem 
pa zaradi vidika prostovoljstva kot komplementa-
rne enote neprofi tnega delovanja našega zavo-
da, smo v začetku leta 2015 prijavili, kasneje pa 
tudi uspešno pridobili akreditacijo za EVS. Z njo 
se nam je namreč odprla možnost, da podobno 
priložnost kot študentom pripravnikom, ki so po 
večini prihajali iz držav zahodne ali srednje Ev-
rope, ponudimo tudi mladim iz balkanskih držav, ki 

V

praviloma nimajo enakega dostopa do 
različnih programov mobilnosti, ki se jih 
lahko udeležijo študentje iz držav članic 
Evropske unije.

Ljubljanski Kreativni center Poli-
gon je v svoji grobi osnovi co-
working oziroma sodelovni 
prostor. Koncept sodela, ki je bil 
spontano skovan skoraj dve de-
setletji nazaj, vsebinsko označuje 
veliko več. V svoji biti predstavlja 
skupnost posameznikov, ki sa-
mostojno ali znotraj manjših sk-
upin souporablja delovni prostor, 
deli znanja in si nudi medseboj-
no podporo. Model sodela je al-
ternativna metoda dela, ki opol-
nomoča samozaposlene ter jim 
prek povezovanja in sodelovanja 
posledično omogoča kakovost-
nejšo izvedbo projektov. 

KOT ODGOVOR NA SPREMENJENE DRUŽBENE RAZMEREOBLIKOVANJE 
SODELOVNE 
SKUPNOSTI 

DOLGOROČNI EVS 

→

Marko Orel in Nihada Prnjavorac:
ZAVOD POLIGON

»Prostovoljstvo ni zgolj delo, marveč ce-
lostni doprinos k razvoju, dopolnjevanju 
ter nadgradnji projekta. Prostovoljstvo so 
ljudje, ki spreminjajo svet na bolje!«

Marko, soustanovitelj Poligona

»Ta EVS projekt ni moje prvo prostovoljno delo. Že v Sarajevu sem prostovoljno delala za 
različna društva in se zelo dobro zavedam pomena neformalnega učenja in povezovanja 
z ljudmi, ki imajo iste interese in ideje. Odločitev za dolgoročen projekt ni bila enostavna, 
vsak projekt s sabo prinaša nove izkušnje in izzive. Zdaj, ko smo že skoraj pri samem kon-
cu, verjamem, da je bila moja odločitev pravilna.«

Nihada, prostovoljka

»Za EVS sem se odločila predvsem zaradi dobrih izkušenj kolegov, ki so bili prostovoljci že 
prej. Dolgoročni EVS mi je omogočil, da bolje spoznam celotno organizacijo, njihov delovni 
koncept in skupnost ter Ljubljano, ki je čudovita in izjemno ugodno mesto za življenje.«

Nihada, prostovoljka

»Skozi projekt EVS sem se želela naučiti več o tem, kaj lahko storim in ponudim samo-
zaposlenim v Bosni in Hercegovini z namenom boljše organizacije dela in lažjega sodelo-
vanja. To, kar sem dobila v Poligonu, je preseglo vsa moja pričakovanja. Posebej me je 
navdušila prijazna in zelo povezana skupnost Poligona. Res je, da sem pričakovala bolj 
odprto skupnost, ampak si nikoli nisem predstavljala tako podpornega okolja, katerega 
namen je spodbuditi kreativnost, deliti znanje in povezovati posameznike. Zamislite si 
mednarodno okolje, strokovnjake s celega sveta, od programerjev, grafi čnih oblikovalcev, 
novinarjev in prevajalcev do marketinških strokovnjakov, ki si bodo vzeli čas, da ti pomaga-
jo pri tvojem projektu.«

Nihada, prostovoljka

»Vedno več mladih se odloča za lastne 
projekte in za delo v malih, večinoma tu-
jih podjetjih ali organizacijah. Razlogov 
za to je več, med njimi pa je verjetno 
najpomembnejši pomanjkanje priložno-
sti za udejstvovanje v klasičnih organi-
zacijskih okoljih. Poleg tega se mladi v 
moji državi zavedamo, da naša znanja in 
potenciali ne smejo ostati neizkoriščeni, 
saj smo prav mi tisti, ki bomo državo in 
celotno regijo nekoč usmerjali naprej.«

Nihada, prostovoljka

Z obzirom na to smo pri prijavi svoje-
ga prvega projekta izbrali organizacijo 
iz Bosne in Hercegovine Mladi Volon-
teri, ki ima večletne izkušnje pri izvedbi 
projektov EVS. Bosna in Hercegovina 
je namreč ena od držav, ki se sooča z 
vedno večno brezposelnostjo, pose-
bej med mladimi, in ravno zaradi tega 
smo se v Poligonu odločili, da bomo 
omogočili mlademu prostovoljcu iz te 
države, da bo naše vrednote, navdih, 
ideje in ustvarjalnost lahko po preteče-
nem programu delil v svojem okolju ter 
na ta način podpiral razvoj sodela v ce-
lotni regiji.

Zgolj nekaj mesecev po pridobitvi 
akreditacije za EVS smo skupaj s part-
nerjem prijavil in uspešno pridobil svoj 
prvi projekt, poimenovan »Coworking 
as a new way of collaboration«. V ok-
viru prijavljenega projekta, katerega 
namen je bil promovirati aktivno delo 
in vključenost mladih, mednarodno 
sodelovanje in globalno prostovoljstvo, 
saj imajo podobni projekti EVS navad-
no ogromen vpliv na lokalno skupnost 
in delovno okolje, predvsem zaradi 
nezgrešljivega dejstva, da vsaka mla-
da oseba s seboj nosi nova znanja in 
svežo energijo, ki pomaga pri razvoju 
organizacij, je Poligon pridobil prosto-
voljko iz omenjene države. Nihada je v 
Poligon prinesla svež veter, predvsem z 

izrazitim čutom in skrbjo za okolico in skupnost, ki se do današnjega dne še vedno 
kali v prostorih na Tobačni 5 v Ljubljani.

Poligonova sodelovna skupnost, ki podpira ustvarjalnost in samoiniciativnost, je 
Nihadi omogočila, da preizkusi svoje ideje in jih razvija naprej. Med njimi so številni 
projekti, usmerjeni na našo skupnost, kot so različna druženja in projekti, ki so ime-
li namen omogočiti povezovanje in mreženje, kot je tedensko skupinsko kosilo in 
delavnica izdelave kombuče – ekološkega fermentiranega čaja. Nihada je poleg 
tega pomagala tudi pri organizaciji različnih dogodkov, ki jih pripravljamo v Poli-
gonu, od številnih delavnic, okroglih miz in predavanj do konferenc o migrantski 
tematiki, človekovih pravicah in sodelu. Posebnega pomena za naše prebivalce je 
bila priložnost, da obnovijo svoje znanje ali se naučijo novega jezika, v tem prime-
ru bosanščine. Nihada je bila vztrajna v svoji želji, ne zgolj da bosanščino približa 
Poligonovi skupnosti, ampak tudi slovenščino tistim, ki so v Ljubljano in Poligon 
prišli iz različnih držav.

Poleg novih, svežih idej je Nihada imela priložnost seznaniti člane naše skupnosti 
z EVS-om in krovnim programom Erasmus+. Tako bo Grkinja Eleni svojo medn-
arodno izkušnjo nadaljevala na projektu EVS v italijanskem Neaplju, Belgijka Zoë 
pa išče priložnosti za EVS v Nemčiji in na Poljskem. Nihada se je udeležila tudi 
rednih srečanj EVS v Piranu in Dolenjskih Toplicah, kjer je spoznala tudi ostale 
prostovoljce. Ta srečanja so bila zelo pomembna za celotno organizacijo, ker so 
tudi odlična priložnost za primerjavo izkušenj z drugimi prostovoljci.

Projekt se v teh mesecih zaključuje. 
Ob tem lahko zapišemo, da je bilo ce-
lotno leto prostovoljstva in dela z Niha-
do za nas nova in predvsem unikatna 
izkušnja, v okviru katere smo pridobili 
veliko znanj in novih idej. A kljub temu 
ob vseh pozitivnih učinkih medsebojne 
izmenjave informacij, izkušenj in odpi-
ranja novih priložnosti stremimo naprej 

in že snujemo nove projekte. Za lepo 
prihodnost, prepredeno z znanjem in 
povezovanjem. Naj živi sodelo! Naj živi 
sodelovanje! In naj živi prostovoljstvo 
kot način medsebojne pomoči in širjen-
ja pozitivnih vrednot!

REVIJA MLADJE


