STROKOVNI SVET ZA MLADINO
DATUM: 14.11.2013

ZAPISNIK 6.
DEJAVNOSTI

REDNE

SEJE

STROKOVNEGA

SVETA

ZA

MLADINSKE

ki je bila v ponedeljek, 11. novembra 2013 ob 20.00, v pisarni direktorja Javnega zavoda
Ratitovec.

Vabljeni:
- člani strokovnega sveta za mladinske dejavnosti
- Gregor Habjan – direktor Javnega zavoda Ratitovec
- Eva Tolar
- Matija Šturm
- Predstavnici zavoda Familija oz. MDC Blok
Prisotni:
Irma Mediževec, Eva Tolar, Ana Lušina, Matej Markelj, Andrej Vrhunc, Matija Šturm,
Gregor Habjan.
Odsotni:
Boris Benedičič, Jure Mesec, Uroš Šinkovec
K točki 1:
Predlog dnevnega reda :
1. Potrditev dnevnega reda
2. Predstavitev delovanja MC blok in situacije v Železnikih (po potrebi)
3. Pregled zapisnika prejšnje seje
4. Predstavitev rezultatov sestanka z administratorji
5. Delo za naprej
6. Razno

Sklep št. 24: Dnevni red je bil soglasno sprejet.
K točki 2:
Nina Zakotnik – Familija, PUM,.. in Anja - MDC Blok sta predstavili delovanje Familije,
PUM-a in MDC Blok-a.

K točki 3:
Na zapisnik prejšnje seje ni bilo pripomb.
Sklep št. 25: Zapisnik prejšnje seje je bil soglasno sprejet.
K točki 4:
Sestanek s administratorji:
Matej in Jure sta administratorkam predstavila idejo, ki smo se jo dogovorili na prejšnji seji in
sicer, da bi administratorji med delovnim časom, pod »poveljstvom« Jureta vsaj enkrat
tedensko organizirali aktivnosti (pomoč, pri učenju, strategija učenja, delavnice, predavanja,
filmi, …)
Vse sicer niso bile navdušene (ker ne vedo kaj bi otrokom lahko ponudile), vendar so
načeloma pripravljene sodelovati…
K točki 5:
Plan dela za naprej se navezuje na tč. 4, saj bo najprej potrebno napisati plan dela oz. program
za delo v MC-ju. Za enkrat bi začeli z majhnimi koraki npr. v pol leta izvesti 12 delavnic oz.
aktivnosti.
V MC bi bilo potrebno povabiti tudi otroke iz okoliških vasi – organizacija delavnic.
Irma je podala mnenje, da bi vsaj do novega leta morali izdelati strateški plan dela oz.
strategijo in natančneje opredeliti namen mladinskega centra, v nasprotnem primeru prihodnje
leto ne bo moč oceniti uspešnosti opravljenega dela.
Člani so bili enotnega mnenja, da bi se MC moral povezovati s šolo. V šoli bi vsak mesec
razdelili listke s seznamom dogajanj v MC za tekoči mesec.
− Jure Mesec naveže stike z osnovno šolo oz. z ga. Natašo Zavrl in Mitjem
Lorberjem (MEPI – za september).
Ga. Nataša Zavrl ve, kateri otroci niso vključeni v interesne dejavnosti, oz. kateri
otroci se nikamor ne vključujejo in bi se mogoče »našli« v MC - seznam otrok, ki
bi jih pripeljali v MC.
Podan je bil tudi predlog, da bi bila ona mentorica teh otrok.
− Jure do naslednje seje (2.12.2013) organizira sestanek z administratorji,
Matejem, Irmo, Ano, Tinko B., Lasom, mladinskimi društvi,… na katerem se
določi zasnova programa, namen programa, cilj programa in ciljno publiko
programa v mladinskem centru (otroci od 11- 16 let). Prav tako naj Jure do
naslednje seje pripravi okvirni plan Programa v Mladinskem centru. (Vključiti
tudi medgeneracijsko sodelovanje!)
V primeru, da bi bil program »prešibak«, za prijavo na državni razpis, bi dodali še
nekaj stvari iz letnih planov ostalih mladinskih društev, ki bi jih organizirali za JZR.
(Mladinski svet se z programom za mladinski center prijavi na občinski razpis, JZR pa
se z istim programov prijavni na državni razpis )
S tem se počaka do naslednje seje, ko bo jasno kakšen program je sestavil Jure, seveda
pa bo za prijavo najprej potrebno pregledati razpisne pogoje (januar 2014)…
K točki 6:

Pod točko razno so se člani dogovorili, da bi v šoli poskusili izvesti Anketo o Mladinskem
centru (Ali bi prišli v MC, Kaj bi delali v MC,…)
Matej se bo pogovoril z učiteljico računalništva ga. Alenko Bertoncelj, če bi bilo mogoče
anketo izvesti pri pouku računalništva.
V primeru pozitivnega odgovora, bodo člani vprašanja za anketo sestavil na naslednji seji
strokovnega sveta za mladino.
Podan je bil tudi predlog za naslednjo sejo strokovnega sveta za mladino in sicer: ponedeljek,
2.12.2013 ob 20h v pisarni direktorja JZR.
Seja je bila zaključena ob 22:10.
Zapisala:
Ana Lušina

predsednik strokovnega sveta za mladino
Matej Markelj, l.r.

