
DRUŠTVO za razvijanje prostovoljnega dela 
NOVO MESTO

MARENBERŠKI mladinski kulturni center 

V okviru Društva za razvijanje prostovoljnega 
dela Novo mesto nudimo mladim informacije 
v okviru dveh programov in sicer v programih 
Mladinskega centra in v okviru delovanja Re-
gijskega NVO centra, ki nudi celostno podpo-
ro organiziranim skupinam mladih.

Za informiranje mladih uporabljamo različ-
ne komunikacijske kanale,  od spletnih oro-
dij do osebne komunikacije preko svetovanj, 
delavnic in predstavitev. Neorganizirane in 
organizirane mlade redno obveščamo preko 
FB strani, na katerih redno objavljamo infor-
macije o delovanju mladinskih organizacij, 
predstavitvah mladinskih programov (Eras-
mus +), predstavitvah start-up, priložnostih 
za zaposlitve, novostih na trgu dela, štipen-
dijah, podjetniških delavnicah za mlade, mo-

bilnosti mladih, prostovoljstvu, socialnem 
podjetništvu, aktualnih informacijah v zvezi 
z mladimi, javnih razpisih na področju mla-
dine, mladinskih temah na ravni občin JV 
Slovenije, možnostih in priložnostih za nefor-
malno izobraževanje, sprejemanju področnih 
strategij…

Organizirano mladino obveščamo prek nji-
hovih organizacij in portala www.nevladnik.
info. Koordiniramo tudi mrežo nevladnih or-
ganizacij s področja mladine z namenom so-
delovanja, mreženja in delitve virov. 

Izvajamo dogodke (tudi v srednjih šolah), kjer 
mladim predstavljamo program Erasmus +, 
jih obveščamo o možnostih neformalnega 
izobraževanja in beleženja neformalno pri-
dobljenih znanj in izkušenj. Neorganiziranim 
mladim (še posebej tistim z manj priložnost-
mi) nudimo svetovanja na področjih: izobra-
ževanja, zaposlitve, socialnega varstva, pro-
stovoljstva, participacije in drugih. 

S vključevanjem mladih v mladinsko delo, 
ki ga zaznamujejo načela učenje z delom, 
neformalno učenje, participacija mladih, 
prostovoljno delo, odgovorno državljanstvo, 
želimo prispevati k večji vključenosti mladih 
(tudi mladih z manj priložnostmi) v vse tri in-

Marenberški mladinski kulturni center je jav-
na organizacija za mlade, ki v novih prostorih s 
hostlom deluje od leta 2011. Osnovni namen je 
zagotavljati namenske prostore mladim za dru-
ženje, razne aktivnosti za krajšanje časa, razvi-
janje njihovih idej in spodbujanje k aktivni parti-
cipaciji ter pridobivanju neformalnega znanja. V 
okviru tega se izvajajo razne kreativne delavnice, 
športne aktivnosti, družabni večeri, koncerti, po-
tekajo dejavnosti kot so neformalna izobraževa-
nja, tečaji tujih jezikov, pridobivanje kompetenc 
za samostojno življenje skozi zanimive delavnice, 
potopisna predavanja, prireditve, informiranje 
mladih pa izvajamo tudi kar na terenu v sklopu 
delavnic MKC To Go. Cilj Marenberškega MKC-ja 
je, da mladim zagotovi možnost vključevanja v 
razne želene aktivnosti, in jih podpreti pri razvoju 
in izvedbi svojih idej. Preko vseh aktivnosti želimo 
mladim podati čim več informacij, ki jim koristijo 
pri njihovem izobraževanju, delu in kvalitetnemu 
preživljanju prostega časa.

Ker smo zaznali potrebo po informiranju mla-
dih na področju prostovoljstva, dela in študija v 

tujini, smo se letos pridružili Eurodeskovi mreži 
regionalnih partnerjev za območje Koroške. Naš 
cilj je izboljšati mobilnost mladih v naši regiji ter 
možnosti za mobilnost predstaviti čim večjemu 
številu mladih. Zavedamo se, da je za mlade po-
nujenih veliko priložnosti za zaposlitev, študij ali 
prostovoljno delo v tujini, vendar so informacije 
o priložnostih mladim pogosto težko dostopne. 
V ta namen mesečno izvajamo večje dogodke na 
temo prostovoljstva in dela v tujini, možnosti ki 
so jim ponujene lahko dnevno spremljajo na info 
točki Eurodesk (Evropa ti ponuja?), sobota pa je 
dan, ki je še posebej namenjen neposrednem in-
formiranju mladih s strani mladinskega delavca- 
eurodesk informatorja. 

Po opažanjih je zanimanje za delo in prosto-
voljstvo v tujini vedno večje, zato se bomo v je-
seni okrepili z dejavnostmi izven samih prosto-
rov mladinskega centra. Poleg samih stojnic v 
središčih mest bomo možnosti za mobilnost 
predstavili tudi vsem šolam v našem območju ter 
drugim mladinskim organizacijam in organizaci-
jam za mlade.

Eurodesk mrežo se je v letu 2016 razširila še v štiri 
slovenske regije. Predstavitve novih Eurodesk regio-
nalnih partnerjev najdete v tej prilogi. 

→
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stitucionalne mreže, ki obvladujejo mladost: 
izobraževalni sistem, sistem zaposlovanja 
in prostočasni kulturni sistem. Na ta način 
zmanjšujemo ranljivost in socialno izključe-
nost mladih in hkrati prispevamo k spreje-
manju mladih kot pomembnih soustvarjalcev 
družbenega življenja.

EURODESK 
TEMATSKI 
INFORMATOR - PRILOGA:
REGIONALNI 
EURODESK PARTNERJI 
SE PREDSTAVIJO

Mladinski center Nova Gorica vodi 
mlada in zagnana ekipa, kjer vsak od 
sodelavcev prispeva k pozitivno nar-
avnanemu in ustvarjalnemu okolju. 
Vsako leto medse povabimo številne 
zunanje sodelavce za obogatitev in 
popestritev programov, ki jih ponu-
jamo mladim, otrokom ter ostalim 
občanom iz Goriške regije. 

Naši cilji so posredovanje znanja in 
opolnomočenje mladih za njihov os-
ebnostni razvoj, aktivno vključevan-
je v družbo ter ustvarjanje okolja za 
lažje in hitrejše doseganje socialne in 
ekonomske avtonomije mladih. Zato 
sta naše delo in pozornost v skladu s 
smernicami  evropskih in nacionalnih 
mladinskih politik usmerjena v izo-
braževanje, zaposlovanje, vlaganje v 
znanost, spodbujanje podjetništva, 
stanovanjsko politiko, politiko informi-
ranja, ustvarjanje ustreznih pogojev 
za celostno zdravje in dobro počutje 
mladih, aktivno državljanstvo, učno 
mednarodno mobilnost, participacijo 
mladih, podporo mladinskemu orga-
niziranju ter skrbi za prepoznavanje 
kulture kot temelja splošne izobrazbe. 

Povezovanje kulture in umetnosti z 
zdravim duhom, telesom in neokrnje-
no naravo; tkanje mednarodnih nave- →

je javni zavod, katerega poslanstvo je stalno in nemoteno izvajanje 
dejavnosti v na različnih področjih v sklopu notranjih organizaci-
jskih enot: Center za podjetništvo in turizem, Mladinski center in 
Mladinski hotel.  

Mladinski center  deluje na področju dela z mladimi, starimi nad 15 
let. Strategija centra je delovati z in za mlade, jim nuditi primerno 
okolje za udejanjanje kreativnosti in razvoja osebnih potencialov, 
zagotavljati kontinuiteto delovanja centra in zaposlenih, dosegati 
kakovost in prepoznavnost mladinskega dela v lokalnem okolju, 
spodbujati povezovanje različnih subjektov mladinskega dela ter 
povečevati mobilnost znanja, idej in ljudi.   

Osnovna področja dela so kultura, mednarodni programi, nefor-
malno izobraževanje, družinski center, multimedijska produkcija, 
ipd. Velik poudarek pa je namenjen tudi informiranju in svetovanju. 
Z aktivnostmi informiranja in svetovanja želimo  izboljšati dostop 
mladih do kakovostnih informacij, zagotavljati kakovostno mla-
dinsko informiranje in svetovanje, s ponudbo informacij želimo 
mlade spodbujati k aktivnejšem uresničevanju svojih idej, ambicij, 

pokazati možnosti na poti do življenjskih ciljev, jih spodbuditi k re-
alizaciji idej in projektov in jim s tem pomagati pri vključitvi v civilno 
družbo, zmanjševanje in preprečevanje specifičnih kritičnih vedenj, 
lažje vključevanje v družbo, krepitev avtonomije mladih, nudenje 
pomoči in aktivne podpore pri kritičnih odločitvah, usposabljan-
je mladinskih informatorjev, mladih v družbi in kvalitetnejšega 
preživljanja prostega časa.

Zagotavljanje čim širše dostopnosti do informacij ciljnim skupinam 
zagotavljamo skozi različne vzpostavljene načine, poleg rednih de-
javnosti informiranja (spletne strani in mediji, tiskani mediji, Info 
točka v MC Brežice, Eurodesk, Peer to Peer, tematski dogodki, ipd.), 
redno izvajamo tudi, t.i. živo info točko na terenu, s katero želimo 
še kvalitetnejše informirati mlade iz lokalnega okolja. 

Poseben poudarek v MC Brežice je namenjen podpiranju in spod-
bujanju mednarodnega sodelovanja in medkulturnim izmenjavam, 
mobilnostim, neformalnemu izobraževanju in informiranju mla-
dih.  Leta 2013 je zavod pridobil tudi Znak kakovosti, ki ga podeljuje 
Svet Evrope, kot priznanje za kvalitetno delo na področju dela z 
mladimi.

Zavod za podjetništvo, turizem in mladino BREŽICE

Mladinski center NOVA GORICA

MLADINSKI CENTER BREŽICE
Gubčeva ulica 10a, 
8250 Brežice
E: mladina@mc-brezice.si
T: 05/90 837 90
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MLADINSKI CENTER NOVA GORICA
Bazoviška ulica 4, 
5000 Nova Gorica
E:  info@mc-ng.org
T: 05/333-40-20zav in krepitev lokalnih virov; spoznavanje 

okolja in samega sebe;  združevanje mlade-
ga in tistega z veliko življenjskimi izkušnja-
mi – vse to so dejavnosti, ki tvorijo poslan-
stvo Mladinskega centra Nova Gorica. Naše 
poslanstvo je tudi spodbujati znanost in 
izkustveno učenje, ohranjati radovednost 
in spodbujanje zanimanja za naravoslovje, 
tehniko in trajnostni razvoj med mladimi ter 
ponuditi prostor za kvalitetno preživljanje 
prostega časa.

Pri oblikovanju programov Mladinskega cen-
tra Nova Gorica dajemo poseben poudarek 
na večji socialni vključenosti, participaciji 
mladih v demokratičnem življenju, lažjemu 
prehodu iz mladosti v odraslost (predvsem 
na trg dela), na skupinah mladih, ki tvegajo 
marginalizacijo, mladih brezposelnih, ki po-
leg tega niso vključeni tudi v nobeno obliko 
izobraževanja ali usposabljanja ter mladih 
migrantih.  

Zavedamo se, da lahko našo vizijo in naše 
cilje dosežemo z ustvarjanjem strokovnih, 
kompetentnih, privlačnih in poučnih nefor-
malnih mladinskih programov. Postati želi-
mo kraj povezovanja znanosti, izobraževan-
ja in gospodarstva ter pripomoči k povišanju 
deleža študentov naravoslovja in tehnike.


