POVZETEK IZBRANIH OPERACIJ
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LAS MEŽIŠKE DOLINE
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Ime operacije
U3 – ESRR/1
SPODBUJANJE PODJETNOSTI IN AKTIVIRANJE LOKALNIH ČLOVEŠKIH POTENCIALOV V
MEŽIŠKI DOLINI
Akronim
AKTIVNOST IN PODJETNOST
Prijavitelj operacije: OBMOČNA OBRTNO – PODJETNIŠKA ZBORNICA RAVNE NA
KOROŠKEM
Partnerji: A.L.P. PECA, podjetje za razvoj in trženje storitev Mežiške doline, d.o.o., Osnovna
šola Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem

Vsebina/ozadje operacije
Malo gospodarstvo, ki zajema mikro in mala podjetja ter samostojne podjetnike, ima pomembno
vlogo tako v slovenskem, kot tudi v svetovnem gospodarstvu, saj predstavljajo skoraj 99% celotnega
slovenskega gospodarstva in ustvarjajo več kot 60% dodane vrednosti.
Mikro in mala podjetja ter samostojni podjetniki omogočajo lokalnemu prebivalstvu - vključno z
nekaterimi najbolj ranljivimi sloji, kot so na primer ženske in mladi - da razširijo svoje dohodke,
ustvarijo nove vire gospodarske rasti in ustvarjajo dodatna delovna mesta (vključno s
samozaposlitvijo) na manj razvitih območjih. Tako lahko trdimo, da je podjetništvo gonilna sila
inovacij, s tem pa so seveda pomembne spodbude, ki imajo zelo pomembno vlogo v gospodarstvu.
Za uspešno poslovanje malega gospodarstva pa so najpomembnejši kompetentni nosilci dejavnosti in
zaposleni. Za dobro opravljanje dela potrebujejo specifična znanja s področja prodaje, marketinga,
računalniške pismenosti, tujih jezikov, komunikacije, poznavanja računovodstva, ……, da lahko na trgu
tudi preživijo. Poleg tega je zelo pomembno povezovanje posameznih deležnikov in skupna ponudba.
Obrtniki in podjetniki morajo delovati podjetno in svoj izdelek ali storitev na pravi način predstaviti in
prodati kupcu, za kar pa je potrebno obvladovati celoten proces od ideje do prodaje. Le na ta način
se lahko podjetje razvija in odpira nova delovna mesta.
Neizkoriščen potencial regije so mladi, še zlasti mladi brezposelni z višjimi stopnjami izobrazbe.
Aktiviranje in pomoč mladim pri prepoznavanju podjetniških idej in njihovi realizaciji je nujno
okrepiti, prav tako pa povečati povezanost mladih z gospodarstvom v različnih oblikah sodelovanja in
reševanja problemov.
V regiji je pomanjkanje tehniških kadrov veliko, zato je pomembno že mladim v osnovnih šolah
predstaviti obrtniške poklice in jih usmerjati v le-te.
Cilji operacije
Dolgoročni cilj oz. namen operacije je spodbujanje podjetnosti, podjetniške kulture, inovativnosti in
ustvarjalnosti prebivalcev Mežiške doline, s poudarkom na mladih. Z operacijo želimo doprinesti k
ohranjanju obstoječih delovnih mest v malem gospodarstvu in soustvarjati pogoje za nastanek novih
delovnih mest.
Kratkoročni oz. operativni cilji operacije so:
1. Z izboljšanjem kompetenc samozaposlenih in zaposlenih v malem gospodarstvu izboljšati
pogoje za uspešnejše delovanje in razvoj malega gospodarstva v Mežiški dolini
2. Povezati podjetne in inovativne mlade, jih aktivirati in usmeriti njihov potencial v oblikovanje
njihove poklicne poti
3. Spodbuditi podjetniško miselnost pri mladih v osnovnih šolah in jim skozi sodelovanje z
malim gospodarstvom približati različne dejavnosti in poklice
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Aktivnosti operacije
DP1: Vodenje in koordinacija operacije
Koordinacija in vodenje sestankov projektne skupine za izvedbo operacije, vodenje dokumentacije o
izvajanju operacije, spremljanje izvedbe aktivnosti, sprotno preverjanje doseganja rezultatov ter
poročanje. Priprava vmesnih in končnega poročila o izvedbi operacije. Finančno spremljanje izvajanja
operacije. Skrb za izpolnjevanje obveznosti glede označevanja, promocije ter informiranja in
obveščanja javnosti o izvajani operaciji.
DP2: Dvig kompetenc samozaposlenih in zaposlenih v malem gospodarstvu
•

Analiza potreb po izobraževanju in usposabljanju malega gospodarstva in oblikovanje
programa (izvedba ankete, razgovori s podjetniki o potrebah zaposlenih, …..)
• Načrtovanje izvedbe programa - zbiranje ponudb za izvedbo posameznih delavnic in tečajev
in izbor izvajalcev,
• Organizacija izvedbe delavnic in tečajev po pripravljenem programu – vabila, zbiranje prijav,
oblikovanje skupin, dogovori z izvajalci, dogovor za prostor, ….
• Pilotna izvedba programa za udeležence iz malega gospodarstva
• Analiza izvedenih izobraževanj, pregled predlogov s strani udeležencev in dopolnjevanje oz.
nadgradnja programa
DP3: Sekcija za mlade pri Območni obrtno podjetniški zbornici Ravne na Koroškem
•

Sestava strokovne delovne skupine za načrtovanje korakov za aktiviranje in delo z mladimi
(predstavniki različnih lokalnih akterjev – ZRSZ, srednja šola, podjetniški center, Društvo
mladih podjetnikov Koroške, Mladinski svet, ….)
• Načrtovanje korakov oz. načinov kako pritegniti mlade k sodelovanju – priprava Načrta dela
• Priprava okvirnega programa za delo z mladimi – motivacijske aktivnosti, podjetniške
vsebine, konkretna znanja za načrtovanje poklicne poti, oblikovanje predloga za izvajanje
usposabljanja na način »mladi - mladim« (udeleženci v skupini predajajo svoja znanja
soudeležencem v skupini), ….
• Sestava skupine 5 mladih in delo z njimi – prilagoditev programa dela glede na konkretne
potrebe skupine, redna srečanja, mentorstvo, koordinacija aktivnosti in sodelovanja mladih s
podjetniki, ….
DP4: Sodelovanje z osnovnimi šolami v Mežiški dolini – približajmo podjetništvo ter druge
dejavnosti in poklice mladim
•

Vzpostavitev sodelovanja z osnovnimi šolami – dogovor o različnih načinih sodelovanja na
posamezni šoli in vključitev načrtovanih aktivnosti v šolski program dela za šolsko leto
2017/2018
• Način izvedbe aktivnosti za mlade na posamezni šoli bo dogovorjen na začetku sodelovanja –
lahko se organizira podjetniški dan na šoli (tehniški dan za učence višjih razredov), lahko se
aktivnosti organizirajo kot krožek za učence, ki jih to zanima, … možne oblike sodelovanja so
odprte, pri izbiri bodo sodelovali ravnatelji in mentorji na šolah
• Priprava in izvedba podjetniških delavnic na šolah – prilagojene vsebine, predstavitev
podjetništva na sproščen, zabaven način v obliki aktivnih delavnic
• Organizacija srečanj mladih s podjetniki in predstavniki različnih poklicev – s kom se želijo
srečati, kateri poklic bi radi spoznali, …. bodo mladi povedali na delavnici.
DP5: Nakup potrebne opreme za izvajanje delavnic in usposabljanj na lokacijah v Mežiški dolini
• Tabla FLIPCHART
• Prenosno platno METROPLAN 180x180
• Projektor, kabel HDMI z ojačevalnikom, 15m, kabel VGA, 15m
• Prenosnik, Microsoft Office Home&Business SLO
• USB rdeči laser
DP6: Promocijske aktivnosti, ter informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih operacije
•

Oblikovanje in tisk promocijskih materialov – majice,zloženke, mape, beležke, kuliji, ….
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•

Sodelovanje z mediji – priprava člankov za lokalna glasila, …

Rezultati operacije
1. Izdelan in pilotno izveden program izobraževanja in usposabljanja za dvig kompetenc
samozaposlenih in zaposlenih v malem gospodarstvu
2. Vzpostavljena sekcija za mlade pri Območni obrtno-podjetniški zbornici Ravne na Koroškem
in oblikovana prva inovativna skupina 5 mladih za izvedbo podjetniškega programa za mlade.
3. Pripravljene in izvedene bodo podjetniške delavnice za mlade na petih osnovnih šolah v
Mežiški dolini
4. Predstavljenih vsaj 10 različnih poklicev in dejavnosti osnovnošolcem Mežiške doline - z
aktivnim sodelovanjem podjetnikov in predstavnikov malega gospodarstva
Predviden začetek in zaključek operacije
Predviden začetek operacije

1.6.2017

Zaključek operacije

30.6.2018
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Ime operacije
U8/2
VZPOSTAVITEV BIVALNIH ENOT IN MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE ZA PODPORO
STANOVANJSKO IZKLJUČENIM PREBIVALCEM
Akronim
PODPORA STANOVANJSKO IZKLJUČENIM - BIVALNE ENOTE
Prijavitelj operacije: OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM
Partnerji: Center za socialno delo Ravne na Koroškem, Društvo Koroški medgeneracijski
center
Ozadje/vsebina operacije
Program je odziv na potrebe posameznih ljudi v Mežiški dolini, ki so zaradi svojih posebnosti
brezdomni ali jim brezdomstvo neposredno grozi, pa zanje znotraj obstoječega sistema ni ustrezne
primerne rešitve. V Slovenj Gradcu sicer deluje zavetišče za brezdomce, ki pa je namenjeno zgolj
ljudem iz Mestne občine Slovenj Gradec, ne pa tudi občin Mežiške doline. Za brezdomne osebe, ki se
v stiski sami ali preko drugih služb in ljudi, obračajo na CSD, sedaj iščemo nastanitve v okviru
»samskih domov«, sob pri zasebnih najemodajalcih, kjer pa zaradi lastne neurejenosti (ne plačujejo
računov, imajo neprimerno družbo, zlorabljajo alkohol, so v konfliktu s sostanovalci, ne upoštevajo
hišni red), največkrat ne ostanejo dolgo. To izkazuje, da ti ljudje poleg nastanitve potrebujejo še
program pomoči in podpore, s katerim bo zanje celostno poskrbljeno, da se bodo lahko bolj aktivno
vključili v okolje in prevzeli odgovornost za svoje ravnanje in življenje.
Trenutno stanje v Mežiški dolini:
•
•

Št. brezdomnih oseb: 4
Št. oseb, ki jim zaradi postopka deložacije ali slabih bivalnih razmer grozi brezdomstvo: 6

•
Število oseb, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče na naslovu CSD Ravne na Koroškem: 17
Z bivalnimi enotami z nastanitveno podporo želimo vzpostaviti sistem za zagotovitev bivalnih enot
občanom občine Ravne na Koroškem, ki so se znašli v težki socialni stiski in brez pomoči ne morejo
rešiti stanovanjskega problema. Program bivalne enote s stanovanjsko podporo pomeni obliko
nastanitve, ki ljudem omogoča neodvisno, podprto in nadzorovano bivanje. Celoten pristop temelji
na pravici posameznikov do stabilne, zasebne, urejene nastanitve kot predpogoj za reševanje ostalih
problemov, kot so materialna stiska, psihosocialna stiska, zasvojenost ali težave v duševnem zdravju.
Bivalne enote z nastanitveno podporo bodo namenjene ranljivim skupinam uporabnikov, kot so
mladi brez zaposlitve, matere samohranilke z otroki, starejše osebe, žrtve nasilja in predvsem osebe z
izrazito povečanimi potrebami po nastanitveni podpori (posamezniki, ki so bili odpuščeni iz različnih
institucij, osebe s težavami v duševnem zdravju, osebe z težavami z zasvojenostjo). Izkušnje so
pokazale, da je za pozitivne nastanitvene rezultate potrebno izvajati dejavnosti nastanitvene
podpore. Posamezniki z največjimi psihosocialnimi težavami stanovanje težko obdržijo oziroma v njih
živijo po pogojih, ki jih postavljajo najemodajalci (redno plačevanje najemnine in stroškov,
vzdrževanje stanovanja, ne konflikten odnos s sostanovalci). Sama dostopnost stanovanja torej ne
reši težav na drugih področjih. Potrebno jim je ponuditi intenzivno psihosocialno podporo pri
finančnem načrtovanju, odnosu s sostanovalci, sprotnem reševanju zdravstvenih problemov, urejanju
dokumentov, koristnem preživljanju prostega časa in jim na tak način omogočiti, da si stanovalci v
tem obdobju bivanja v bivalnih enotah urejajo in izboljšajo pogoje svojega življenja, v večji meri
dosegajo cilje, ki si jih sami zastavijo ter se po tem obdobju v čim večji meri bivalno osamosvojijo
oziroma bolj učinkovito obvladujejo svoje življenje.
Opredelitev upravičencev do bivalnih enot, pogoje in merila za oddajo, postopek oddaje, trajanje
najemnega razmerja, razloge za prenehanje najemnega razmerja bomo opredelili s Pravilnikom o
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dodeljevanju bivalnih enot v najem.
Cilji operacije
Dolgoročni cilj programa je olajšati vključevanje socialno izključenih ljudi v socialni, ekonomski in
zdravstveni sistem ter njihov vstop na trg dela in hkrati tudi povečevanje socialne povezanosti in
solidarnosti v lokalnem okolju.
Uporabniki, ki bodo vključeni v nastanitveno podporo bodo imeli servis in podporo strokovnega
kadra, ki jih bo spremljal pri realizaciji individualnih načrtov pomoči s pomočjo Centra za socialno
delo, Medgeneracijskega centra, Društva projekt Človek, Društva Altra in ostalih institucij.
Kratkoročni cilji:
• omogočiti varno in dostojno nastanitev brezdomnim ali osebam, ki živijo v neprimernih
bivalnih razmerah ali osebam, ki jim grozi deložacija,
• postopna psihosocialna rehabilitacija vključenih posameznikov,
• razviti novo obliko bivanja, ki bo pomenila korak k kontinuumu ponudbe za izjemno socialno
izključene,
• zagotoviti pogoje varne bivalne skupnosti, ki bo predstavljala oporo v procesu (bivalnega)
osamosvajanja.
Aktivnosti operacije
Faza 1
Aktivnost 1: Izdelava projektne dokumentacije (PZI)
Aktivnost 2: Program nastanitvene podpore
- sestava strokovnega tima
- priprava programa nastanitvene podpore
- pričetek dela s potencialnimi kandidati za bodočo nastanitev v bivalnih enota
Faza 2
Aktivnost 3: Izvedba investicijsko vzdrževalni del (adaptacija prostorov in sanitarij, zunanja ureditev,
elektro in strojne instalacije, nakup opreme, varnostni načrt in druga dokumentacija)
Aktivnost 4: Program nastanitvene podpore (stroški plač, administrativni stroški, stroški zunanjih
izvajalcev, stroški informiranja in komuniciranja)
- izvajanje programa nastanitvene podpore
- individualno delo s posamezniki - stanovalci bivalnih enot (svetovanja, pogovori, pomoč,...)
- skupinsko delo v okviru delavnic
- sodelovanje s Koroškim medgeneracijskim centrom in vzpostavitev partnerskega sodelovanja pri
vključevanju stanovalcev v aktivnosti centra
Rezultati operacije
•
•
•
•
•

obnovljenih 7 sob, kuhinja in skupni prostori, sanitarije ter svetovalna pisarna
izboljšanje kakovosti življenja socialno ogroženih oseb in dvig samozavesti
vzpostavljeno partnerstvo za pomoč socialno ogroženim občanom
vključitev socialno ogroženih oseb v proces delovne in socialne rehabilitacije
izdelan pilotni program nastanitvene podpore

Predviden začetek in zaključek operacije
Faza 1
Predviden začetek operacije/ 1.faze:

1.6.2017

Zaključek operacije/ 1. faze

31.12.2017

Faza 2
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Predviden začetek operacije/ 2. faze:

1.1.2018

Zaključek operacije/ 2. faze

30.6.2018
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Ime operacije
U8/5
Podpora aktivnostim za oblikovanje in izvajanje mreže storitev za ranljive ciljne skupine za
povečanje kakovosti življenja, aktivno staranje ter zmanjševanje tveganja socialne
izključenosti in revščine
Akronim
MREŽENJE STORITEV OSKRBE NA DOMU V MODELU KREDITNEGA SISTEMA TOČK
Prijavitelj operacije: KOROŠKI MEDGENERACIJSKI CENTER
Partnerji: Občina Ravne na Koroškem, Občina Mežica, Občina Črna na Koroškem
Ozadje/vsebina operacije
V socialnovarstvenem sistemu v Sloveniji se storitve ponujajo na podlagi Pravilnika o standardih in
normativih, cene storitev pa se oblikujejo na podlagi metodologije za zaračunavanje cen. Obseg
storite je natančno predpisan. V okviru navedenega je težko prilagajati storitve potrebam in željam
uporabnikov. Zaradi različnih dejavnikov se izgublja družinska in sosedska oskrba pomoči potrebnim
ljudem, prav tako je področje domače oskrbe pomoči potrebnim prezrto v politiki in tudi stroki.
Star človek želi čim dlje živeti v svojem domu, v lokalni skupnosti. Ob tem je ključnega pomena
družina in družinska oskrba.
Program, ki ga prijavljamo je namenjen krepitvi socialne mreže ljudi, ki potrebujejo pomoč. Program,
ki ga prijavljamo in način vključevanja prostovoljcev v izvajanje storitev je nova oblika, ki vzpostavlja
pogoje, da bodo lahko pomoči potrebni ljudje sami odločali o načinu in kraju bivanja tudi če so zaradi
svojega potrebni pomoči imeli možnost izbora.
S programom odgovarjamo tudi na stiske sorodnikov pri problemu hitrega odpuščanja iz bolnice v
domačo oskrbo, težje dostopne zdravstvene pomoči na domu in pa seveda pomoč svojcem, ki so
neustrezno pripravljeni in prevzemajo oskrbo poleg drugih obveznosti, ki pa jim oskrbo le še otežuje.
Zaradi daljšanja življenjske dobe se sorodniki pogosto soočajo z določenimi omejitvami, tudi lastno
starostjo.
V prijavljenem projektu bodo pomoč ponujali usposobljeni prostovoljci, ki bodo za opravljeno delo
prejemali kreditne točke in jih bodo koristili takrat, ko bodo sami osebe potrebne pomoči.
V projektu bomo na eni strani usposabljali sorodnike da bodo lažje izvajali oskrbo, da bodo znali
poskrbeti tudi zase, na drugi strani pa prostovoljce, ki bodo pomoč sorodnikom ali pa jih bodo
nadomestili tam kjer jih nimajo.
Sistem že drugo leto izvajamo v Koroškem medgeneracijskem centru. Ocenjujemo, da so ga člani
odlično sprejeli in da je vedno več želja za vključitev v sistem.
Program, ki ga prijavljamo se povezuje in dopolnjuje s programom Šole življenja in organizacijo
prevozov.
Cilji operacije
•
•
•
•
•

Povezati akterje na področju izvajanja storitev pomoči na domu ( zdravstva in socialnega
varstva)
Vzpostaviti mrežo pomoči v treh občinah
Kakovostno bivanje doma
Pomoč sorodnikom, ki za svoje pomoči potrebne svojce skrbijo v domačem okolju
Delujoča mreža storitev pomoči in kreditnega sistema

Aktivnosti operacije
•

Analiza stanja in potreb lokalnega okolja: stanje potreb na terenu bomo ugotavljali s
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•
•
•

•
•
•
•

pomočjo analize anketnih vprašalnikov projekta »Starejši za starejše«, Letnih programov
zdravstva in socialnega varstva, Strategije za starosti prijazne usmeritve in aktivnosti in s
podatki strokovnih služb in lokalnih društev.
Informiranje ciljne skupine ožje in širše javnosti: projekt bomo predstavili v lokalnem
časopisu v vseh treh občinah, (velika dostopnost informacij), kabelskih TV programih, oglasih
na občinskih straneh, medgeneracijskih centrih…
Uvodna delavnica in sestava skupine poslušalcev ( v vsaki občini po programu)
Izvedba 14 delavnic ( na vseh lokacijah) Vsaka delavnica traja 3 šolske ure.
o Komunikacija (3 nivoji); komunikacija z različnimi ranljivimi skupinami,
psihoterapevtska komunikacija, Jezik. Modul vodi specialist klinične psihologije.
o Nega starejše osebe na domu; osebna higiena in oblačenje, odstranjevanje in
nameščanje inkontinenčnih pripomočkov. Modul vodi dipl.med.sestra
o Prehrana starejše osebe (kuhanje enostavnih obrokov, osnove zdravega in
dietnega prehranjevanja, higiena pri pripravi živil, serviranje obrokov,
hranjenje…) Modul vodi strokovnjakinja za prehrano.
o Demenca in oskrba oseb z demenco (validacija), Program vodita nevropsihiatrinja
in specialistka inovativne validacije.
o Mreža socialno varstvenih storitev v lokalnem okolju: modul vodi socialna
delavka
o Minljivost – paliativna oskrba, predstavitev paliativnega tima; Modul vodi
strokovnjakinja za paliativno oskrbo.
o Pomoč pri premeščanju osebe in prva pomoč. Modul vodi fizioterapevtka
o Ravnanje z bolnišničnimi okužbami (MRSA, ESBL…)Modul vodi dipl.med.sestra.
o Preventiva pred izgorelostjo; Kako poskrbimo zase – metode za premagovanje
stresa: Modul vodi psihoterapevtka.
Vse delavnice se izvedejo na vseh lokacijah.
Na zaključni delavnici podelitev potrdil, vključitev v kreditni sistem točk, formiranje skupine
oz. kluba. Skupina za samopomoč (skupina oskrbovalcev, skupina sorodnikov 2-3 srečanja)
Nakup prenosne opreme za izvajanje delavnic
Oblikovanje in tisk informativnega materiala - zloženke, knjižice z vsebino
V izvedb enega programa je vključenih 14 delavnic za 12-15 poslušalcev ( v sestavi približno
polovica sorodnikov, ki že skrbijo za svoje svojce v domačem okolju in polovica prostovoljcev,
ki bodo izvajali pomoč na domu).

Rezultati operacije
•

Povezati akterje na področju zdravstva in socialnega varstva za celostno obravnavo ljudi v
domačem okolju – inovativno partnerstvo

•

Usposobljeni sorodniki in prostovoljci za izvajanje storitev pomoči potrebnemu svojcu v
domačem okolju

•

Čim daljše bivanje starih ljudi, invalidov in drugih pomoči potrebnih oseb v domačem okolju
(kvalitetnejše bivanje, prihranek na strani uporabnika, družine in občine; saj bi v primeru
nezadostne pomoči morali stari ljudje prej zapustiti dom in koristiti storitve institucionalnega
varstva, kar je strošek za uporabnika, zavezanca in za občino.

•

Delujoča mreža pomoči in delovanje kreditnega sistema točk.

Predviden začetek in zaključek operacije
Predviden začetek operacije/ 1.faze:

1.7.2017

Zaključek operacije/ 1. faze

30.6.2018
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Ime operacije

U8/6
DAJ MI PRILOŽNOST, DA (SO)DELUJEM

Akronim
(SO)DELUJEM
Prijavitelj operacije: Koroški mladinski kulturni center Kompleks
Partnerji: Zavod PETIDA, Koroški nogometni klub Fužinar, Nogometni klub Peca, Kulturno
društvo Leše, Boštjan Gorenšek s.p., Programske in spletne storitve SITEAM, Občina Ravne
na Koroškem, Občina Črna na Koroškem, Kulturno društvo drugi zvoki
Ozadje/vsebina operacije
Problem, ki ga projekt rešuje, je neangažiranost, ne-vključenost različnih skupin prebivalcev (otrok,
mladostnikov, nezaposlenih, starejših ...) v lokalno okolje na Koroškem. Tega problema se lotevamo,
ker menimo, da ga je mogoče učinkovito presegati z razvojem celostnega modela interakcij med
državljani, civilno družbo in državnimi institucijami na regionalni ravni. Hkrati smo mnenja, da prav
participativnost, ki izhaja iz področja kulture, pomaga ustvarjati identiteto kraja, predstavlja
povezovalni element skupnosti in v tem kontekstu vabi mlade, da se vračajo v kraj in tam ostanejo.
V Koroški regiji opažamo naslednje probleme, ki jih želimo s projektom presegati:
- visoko stopnjo apatičnosti - posebej med mladimi za aktualna širša družbena pa tudi bolj regionalno
aktualna vprašanja. Kljub obstoju nekaterih mladinskih organizacij (MKC …), zavodov in centrov, ki
nagovarjajo ranljive družbene skupine (ZRSZ, CSD), opažamo, da ostajajo tako mladi, otroci, ranljive
skupine kot ostali občani družbeno neangažirani, ne vidijo svoje vloge pri sooblikovanju lokalnega
okolja, »ne zdi se jim vredno vključiti« kot pravijo, saj »itak ni kakšnih sprememb.«
- Odtujenost med mladimi pa tudi ostalim prebivalstvom, ker posamezniki ne čutijo pripadnosti in
sprejetosti v ožji skupnosti.
- Manko nevtralnega prostora ali pa ga ne poznajo oz. izkoristijo (v našem primeru bo to KMKC
Kompleks v občini Ravne na Kor. in Medgeneracijski center v občini Mežica; Muzejska soba rudarstva
Leše, prenovljen rov Franciskus Leše ), kjer se različne skupine in različni posamezniki lahko zbirajo, so
med seboj v interakciji, izražajo svoje skrbi in se v neformalnem druženju z drugimi sproščajo, tako pa
nastajajo kreativne ideje in rešitve; v literaturi takšen prostor imenujejo »tretji prostor« (Oldenburg
1995) in predstavlja neformalni javni prostor za srečevanje med različnimi posamezniki in skupinami,
ki skupaj razpravljajo o družbeno aktualnih problemih, ustvarjajo različne dogodke.
- Skupine prebivalcev, ki ne prepoznajo pomena aktivnega državljanstva ali so na robu socialne
izključenosti, to stanje težko presežejo same. Potrebujejo spodbudo in priložnost, da se
(emocionalno) angažirajo, ozavestijo svojo vlogo, predstavijo svoj vidik in predlagajo rešitve; šele
preko delovanja, ki ima vidne učinke v lokalni skupnosti, lahko ozavestijo pomen svoje družbene
participacije.
Kot sredstvo izražanja umetnost predstavlja eno izmed najučinkovitejših sredstev osebnostnega
razvoja posameznika in prispeva k višji kakovostni ravni življenja ter pozitivno vpliva na ustvarjalnost
in samopodobo posameznikov ter spodbuja razvoj socialnih spretnosti. Umetnost bo kot sredstvo, ki
(pasivnega) posameznika čustveno angažira, predstavljala eno od temeljnih izhodišč kreiranja
predlogov za rešitve problemov na lokalni ravni.
Prek športnih aktivnosti mladi pridobivajo socialne veščine. Naučijo se sodelovanja v skupinah,
solidarnosti, izboljšanja medsebojnih odnosov, sprejemanja različnosti in dojemanja enakopravnosti
spolov v praksi. Športne dejavnosti spodbujajo telesno aktivnost mladih, s čimer rešujejo probleme
na področju zdravja. Športne dejavnosti rešujejo problem individualizacije mladih, ki se vse pogosteje
odločajo za komuniciranje prek družbenih omrežij, namesto da bi se v večji meri odločili za dejansko
interakcijo in grajenje komuniciranja ter medsebojnih odnosov v realnih prostorih (igrišče,
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telovadnica in druga športna infrastruktura).
Hkrati je projekt nadaljevanje in/ali nadgradnja projektov Pravljična vas Leše in Jazz Ravne, ki sta bila
že podprta z leader sredstvi preteklih finančnih perspektiv območja LAS.
Cilji operacije
Dolgoročni cilj: spodbuditi različne generacije oz. različne skupine k sodelovanju v družbi, k
vključevanju v različne kulturne in športne aktivnosti ter jih povabiti k participiranju oz. sooblikovanju
zgodbe kraja - da postanejo socialno aktivni.
Kratkoročni cilji:
1. Z inovativnimi pristopi spodbujati vključenost ranljivih skupin k sodelovanju in sooblikovanju
zgodbe mesta.
2. Spodbujati inovativna partnerstva med različnimi generacijami in različnimi društvi, institucijami na
ravni celotne Mežiške doline.
3. Zagotoviti/odpirati obstoječe in nove javne prostore za izražanje skozi različne umetniške jezike
(KMKC Kompleks, knjižnica, Muzejska soba rudarstva Leše, rov Franciskus Leše, galerija v centru Leš OŠ Leše).
4. Vzpostavitev platforme za izvajanje športnih aktivnosti/dejavnosti (športni tabori in turnirji). 5.
Oživitev, prenos in digitalizacija ljudskega izročila med mlade.
Aktivnosti operacije
Faza 1: 1.5.2017-31.10.2017
A) KULTURNO-UMETNIŠKE DELAVNICE “VIDIM ZVOK, SLIŠIM PODOBE”
A1 usklajevanje in koordinacija projekta
A2 izobraževanje strokovnih delavcev (v izobraževanje bomo vključili učitelje OŠ in SŠ, vzgojitelje,
koordinatorje medgeneracijskega centra Mežica, koordinatorje KMKC Kompleks)
A3 dogodek v Kompleksu v smislu senzibilizacije za življenje v kraju, na katerem bi se srečale različne
generacije in različne ranljive skupine
A4 izvedba fotografskih delavnic za otroke, mlade, starejše, brezposelne, ženske (delavnica bo
potekala v KMKC Kompleks in v Medgeneracijskem centru Mežica)
A5 izvedba delavnic z uporabo vizualnih medijev za otroke, mlade, starejše, brezposelne, ženske
(delavnica bi potekala v KMKC Kompleks in v Medgeneracijskem centru Mežica)
A6 izvedba glasbenih delavnic za otroke, mlade, starejše (delavnica bi potekala v KMKC Kompleks)
A7 oglaševanje delavnic
A8 razstave in koncerti udeležencev delavnic bodo potekali v okviru Festivala Slovenskega jazza na
Ravnah (na različnih lokacijah - Kompleks, park, ulice …) in v okviru Mežiškega kulturnega poletja
B) KULTURNO-UMETNIŠKE DELAVNICE “NAŠE ZGODBE IZ DAVNINE”
B1 - izdelava študije potreb kulturne dediščine za potrebe turizma in projekta
B2 - določitev 16 točk doživetij v vasi Leše (točke spominov)
B3 - priprava in določitev starejših vaščanov nad 65 let, ki bodo pripovedovali svoje zgodbe
B4 - izbira ekipe za intervjuvanje in določitev vprašanj
B5 - priprava objektov in grafične podobe “feelingLese”
B6 - izvedba intervjujev in snemanje
B7 - Izvedba intervjujev, koordinacija
B8 - izvedba fotografskega krožka
B9 - organizacija dogodka Naše zgodbe iz davnine
C) ŠPORTNE AKTIVNOSTI/DEJAVNOSTI - “ŠPORT ZA VSE”:
C1 - priprava na izvedbo taborov: načrtovanje izvedbe, rezervacija objektov (nogometno igrišče na
Ravnah in v Črni na Koroškem, garderobe, športna dvorana); postavitev organizacijske strukture
(vodja taborov, strokovni sodelavci, trenerji); in zbiranje prijav (NK Peca, NK Fužinar)
C2 - oglaševanje taborov (spletne/Facebook strani nogometnih klubov, spletne strani MNZ-jev,
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časopis Večer, Koroški radio) ter nabava reklamnega materiala
C3 - priprava objektov za izvedbo tabora Ravne na Koroškem (Športni park Ravne na Koroškem;
Občina
Ravne
na
Koroškem)
C4 - organizacija in izvedba športnega tabora na Ravnah na Koroškem (junij-julij 2017; športni park
Ravne na Koroškem; izvedba NK Fužinar) - tridnevni športni tabor, treningi, predavanja, razvedrilne
dejavnosti
C5 - priprava objektov za izvedbo tabora Črna na Koroškem (stadion NK Peca v Črni na Koroškem;
Občina Črna na Koroškem)
C6 - organizacija in izvedba športnega tabora v Črni na Koroškem (avgust 2017; stadion NK Peca v
Črni na Koroškem, izvedba NK Peca) - tridnevni športni tabor, treningi, predavanja, razvedrilne
dejavnosti
Faza 2: 1.11.2017-31.3.2018
A) KULTURNO-UMETNIŠKE DELAVNICE VIDIM ZVOK, SLIŠIM PODOBE:
A1 usklajevanje in koordinacija projekta
C) ŠPORTNE AKTIVNOSTI/DEJAVNOSTI - “ŠPORT ZA VSE”:
C7 - priprava na izvedbo turnirjev: načrtovanje izvedbe, rezervacija objektov (telovadnice na Ravnah
in v Črni na Koroškem, garderobe); postavitev organizacijske strukture (vodja tekmovanja, strokovni
sodelavci, trenerji, sodniki); zbiranje prijav na turnirje (NK Fužinar)
C8 - oglaševanje turnirjev (spletne/Facebook strani nogometnih klubov, spletne strani MNZ-jev,
časopis Večer, Koroški radio) ter nabava reklamnega materiala
C9 - priprava objektov za izvedbo turnirjev na Ravnah na Koroškem (telovadnice Ravne na Koroškem)
C10 - organizacija in izvedba turnirjev na Ravnah na Koroškem (december 2017-februar 2018;
telovadnice na Ravnah Koroškem; izvedba NK Fužinar)
C11 - priprava objektov za izvedbo turnirjev Črna na Koroškem (telovadnica OŠ v Črni na Koroškem)
C12 - organizacija in izvedba športnih turnirjev v Črni na Koroškem (december 2017-februar 2018;
telovadnica OŠ Črna na Koroškem; izvedba NK Peca)
Rezultati operacije
•
•
•
•
•
•
•
•

Oblikovanje socialne mreže.
Bolj pozorno opazovanje kraja in iskanje priložnosti za uresničevanje svoje vloge in svojih
potreb v njem.
Sodelovanje in povezovanje med različnimi institucijami, društvi, skupinami ter oblikovanje
inovativnih partnerstev.
Uporaba umetnosti kot medija za izražanje in participacijo.
Višja stopnja integracije mladih iz socialno šibkih družin in mladih drugih narodnosti v
lokalno okolje ter izboljšanje zdravja in medsebojnih odnosov med mladimi.
Vzgoja mladih s pomočjo vrednot, ki jih zasleduje šport (kolektivnost, skupnost,
enakopravnost posameznikov, skupni cilji, solidarnost, vzajemna pomoč).
Vzpostavljena platforma za izvajanje športnih aktivnosti/dejavnosti (športni tabori in
turnirji).
Inovativna digitalizacija ljudskega izročila.

Predviden začetek in zaključek operacije
Faza 1
Predviden začetek operacije/ 1.faze:

1.5.2017

Zaključek operacije/ 1. faze

31.10.2017

Faza 2
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Predviden začetek operacije/ 2. faze:

1.11.2017

Zaključek operacije/ 2. faze

31.3.2018
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