(SO)DELUJEM, RASTEM, PRISPEVAM
Prijavitelj operacije: Koroški mladinski kulturni center Kompleks
Partnerji: Koroški nogometni klub Fužinar, socialno podjetje, Zavod Petida, Nogometni klub Peca,
Kulturno društvo Drugi zvoki, Logos, Jure Strah s.p., Občina Ravne na Koroškem, Občina Črna na
Koroškem, Občina Mežica
Vrednost operacije: 50.653,28
Vrednost sofinanciranja (ESRR): 39.994,62
Izvedba operacije: 1. FAZA: 1.9.2019 - 30.6.2020
2. FAZA: 1.7.2020 - 30.6.2021
Ozadje operacije
Problem, ki ga projekt rešuje, je neangažiranost, ne-vključenost različnih skupin prebivalcev (otrok,
mladostnikov, starejših, ljudi z omejitvijo) 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, umetnosti in športa, pomaga
ustvarjati identiteto kraja, predstavlja povezovalni element skupnosti in v tem kontekstu vabi mlade,
starejše in druge opredeljene ciljne skupine.
Glavni poudarki operacije:
1 Medgeneracijsko povezovanje
2 Skrb za zdravje in zdrav življenjski slog
3 Skrb za aktivno preživljanje prostega časa
4 Možnost za odprtje prostora za svobodno izražanje na področju kulture in umetnosti
Predstavitev ozadja operacije:
Prek skupnega izvajanja športnih in kulturnih aktivnosti operacije bodo starešji na mlajše prenašali
izkušnje in s tem vzpostavili medgeneracijski dialog.
Visoka stopnja 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.
Odtujenost med mladimi pa tudi ostalim prebivalstvom, ker posamezniki ne čutijo pripadnosti in
sprejetosti v ožji skupnosti.
Manko nevtralnega prostora, kjer se različne skupine in različni posamezniki lahko zbirajo, so med
seboj v interakciji, izražajo svoje poglede in se v neformalnem druženju z drugimi sproščajo, tako pa
nastajajo kreativne ideje in rešitve.
Aktivno državljanstvo: 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 in kultura predstavljata eno izmed najučinkovitejših sredstev
osebnostnega razvoja posameznika in prispevata k višji kakovostni ravni življenja ter pozitivno vpliva
na ustvarjalnost in samopodobo posameznikov ter spodbujata razvoj socialnih spretnosti.
Prek športnih aktivnosti mladi pridobivajo socialne veščine. Opažamo povečano število mladih s
povečano telesno težo in slabšimi motoričnimi sposobnostmi. Mladi se naučijo 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, telovadnica in druga športna infrastruktura).
Cilji operacije
Dolgoročni cilji operacije:
Izboljšan položaj ranljivih ciljnih skupin: Spodbuditi različne generacije oz. različne skupine k
sodelovanju v družbi, k vključevanju v različne kulturne, športne in umetniške aktivnosti ter aktivnosti
s področja zdravja. Različnim skupinam bomo omogočili participacijo in socialno aktivacijo.
Trajnostni razvoj partnerstva: Na podlagi vzpostavljenega partnerstva v okviru operacije bomo
razvijati dodatne programe in storitve v prihodnosti.
Kratkoročni cilji operacije:
1. Ustvariti novo delovno mesto - koordinator za zdravje in šport.
2. Z inovativnimi pristopi spodbujati vključenost ranljivih skupin k sodelovanju in sooblikovanju
skupnih vsebin.
3. Spodbujati inovativna partnerstva med različnimi generacijami in različnimi društvi,
institucijami na ravni celotne Mežiške doline.
4. Zagotoviti/odpirati obstoječe in nove javne prostore za izražanje skozi različne umetniške in
kulturne prakse.
5. Vzpostavitev platforme za izvajanje športnih aktivnosti/dejavnosti in aktivnosti/dejavnosti na
področju zdravja.
6. Vzpostavitev platforme za izvajanje kulturnih in umetniških aktivnosti/dejavnosti
Aktivnosti operacije
FAZA 1 (1.9.2019-31.3.2020)
A) Aktivnosti/dejavnosti na področju zdravja in športa: "Zdravje in šport za vsakogar"
Aktivnosti na področju zdravja
Az1 - priprava na izvedbo Dnevov za zdravje za vse generacije (načrtovanje izvedbe, rezervacija
objektov, postavitev organizacijske strukture, zbiranje prijav) (NK Peca - partner 3)
Az2 - priprava objektov za izvedbo Dnevov za zdravje za vse generacije (Občina Črna na Koroškem partner 7)

Az3 - organizacija in izvedba 3-dnevnih Dnevov za zdravje za vse generacije (NK Peca - partner 3)
Az4 - priprava na izvedbo Športne vadbe za otroke (načrtovanje izvedbe, rezervacija objektov,
postavitev organizacijske strukture, zbiranje prijav) (NK Peca - partner 3)
Az5 - priprava objektov za izvedbo Športne vadbe za otroke (Občina Črna na Koroškem - partner 7)
Az6 - organizacija in izvedba 2-dnevne Športne vadbe za otroke (NK Peca - partner 3)
K - koordinacija in vodenje projekta (KMKC Kompleks - prijavitelj)
Športne aktivnosti
Aš1 - priprava letnega programa športnih aktivnosti za otroke, mladino in starejše (NK Fužinar partner 1)
Aš2 - priprava objektov za izvedbo programa za otroke, mladino in starejše (Občina Ravne - partner 6)
Aš3 - priprava na izvedbo, usposabljanje(prenos dobrih praks jobshadowing) in izvajanje športnih
aktivnosti za otroke, mladino in starejše (5x tedensko, NK Fužinar - partner 1)
Aš4 - administrativno tehnične storitve za vodenje evidenc prisotnosti udeležencev (NK Fužinar partner 1)
Aš5 - priprava na izvedbo športnih turnirjev (priprava organizacijske zasnove in terminskega plana
izvedbe,zbiranje prijav, NK Fužinar - partner 1)
Aš6 - priprava objektov za izvedbo turnirjev (Občina Ravne - partner 6)
Aš7 - oglaševanje športnih turnirjev (spletne/Facebook strani nogometnih klubov, NK Fužinar partner 1)
Aš8 - organizacija in izvedba športnih turnirjev na Ravnah na Koroškem (6 turnirjev, december 2019 marec 2020; telovadnice na Ravnah Koroškem; NK Fužinar - partner 1)
Aš9 - priprava na izvedbo športnih kampov: načrtovanje izvedbe, rezervacija objektov (nogometno
igrišče na Ravnah, garderobe, športna dvorana); postavitev organizacijske strukture (vodja kampa,
strokovni sodelavci, trenerji); in zbiranje prijav (NK Fužinar, partner 1)
Aš10 - oglaševanje kampa (spletne/Facebook strani nogometnih klubov, spletne strani MNZ-jev,
časopis Večer, Koroški radio) ter nabava reklamnega materiala (Logos, Jure Strah s.p. - partner 5)
Aš11 - priprava objektov za izvedbo kampa Ravne na Koroškem (Športni park Ravne na Koroškem;
Občina Ravne - Partner 6)
Aš12 - organizacija in izvedba športnega kampa na Ravnah na Koroškem (junij-julij 2020; športni park
Ravne na Koroškem) - štiridnevni športni kamp, treningi, predavanja, razvedrilne dejavnosti (NK
Fužinar - partner 1)
K - koordinacija in vodenje projekta (KMKC Kompleks - prijavitelj)

B) Aktivnosti na področju kulture in umetnosti: “Kultura in umetnost za vsakogar”

Fotografske delavnice na Ravnah na temo železarskega mesta - JE ŽELEZARNA ŠE MATI FABRIKA?
za otroke in mlade (1. del, 2. del se bo izvajal v fazi 2)

Bu1 priprava na izvedbo delavnic: načrtovanje izvedbe, izbira objektov za izvedbo (medgeneracijski
center, kulturni dom, OŠ, KMKC Kompleks, knjižnica); postavitev organizacijske strukture (vodja
delavnic, strokovni sodelavci za izvedbo posameznih delavnic); zbiranje prijav (Zavod PETIDA, Partner
2)
Bu2 - oglaševanje delavnic, promocija (Zavod PETIDA, Partner 2)
Bu3 - izobraževanje strokovnih delavcev (Zavod PETIDA, Partner 2)
K - koordinacija in vodenje projekta (KMKC Kompleks - prijavitelj)
KULTURNO-UMETNIŠKE DELAVNICE “(KRE)AKTIVNO ” za otroke in mlade
Bk01 - priprava na izvedbo delavnic: načrtovanje izvedbe, rezervacija objektov (glasbeni dom, Punkl,
Kompleks, KC Ravne); postavitev organizacijske strukture (vodja delavnic, strokovni sodelavci za
izvedbo posameznih delavnic in razgibalnih vaj); zbiranje prijav (glasbene in osnovne šole mežiške
doline, medgeneracijska društva) (KD Drugi zvoki - partner 4)
Bk02 - oglaševanje delavnic in promocijski material (KD Drugi zvoki - partner 4)
Bk03 – priprava objektov, priprava instrumentarija in izvedba glasbene delavnice za kitariste in
spremljajoče instrumente (KD Drugi zvoki - partner 4)
Bk04 – priprava objektov, priprava instrumentarija in izvedba glasbene delavnice za trobila, pihala in
spremljajoče instrumente (KD Drugi zvoki - partner 4)
Bk05 – priprava objektov, priprava instrumentarija in izvedba glasbene delavnice za vokaliste (KD
Drugi zvoki - partner 4)
Bk06 – priprava objektov, priprava instrumentarija in izvedba skupne glasbene delavnice (KD Drugi
zvoki - partner 4)
Bk07 - izdelava aranžmajev in notnih zapisov nastalega dela (KD Drugi zvoki - partner 4)
K - koordinacija in vodenje projekta (KMKC Kompleks - prijavitelj)
KULTURNO-UMETNIŠKE DELAVNICE “NE(FORMA)LNO 1” za otroke in mlade
Bk11 - priprava na izvedbo delavnic: načrtovanje izvedbe, rezervacija objektov (glasbeni dom, Punkl,
Kompleks, KC Ravne); postavitev organizacijske strukture (vodja delavnic, strokovni sodelavci za
izvedbo posameznih delavnic); zbiranje prijav (glasbene in osnovne šole mežiške doline,
medgeneracijska društva) (KD Drugi zvoki - partner 4)
Bk12 - oglaševanje delavnic in promocijski material (KD Drugi zvoki - partner 4)
Bk13 – iskanje novih zanimivih zvokov še neraziskane forme vive v Kotljah (KD Drugi zvoki - partner
4)
Bk14 - priprava in zaščita okolice forme vive, priprava instrumentarija in izvedba glasbene delavnice
za otroke in mladino (skupina 1) ob hkratnem izobraževanju na temo ozvočenja neglasbenih
instrumentov (skupina 2) (KD Drugi zvoki - partner 4)
Bk15 – notni zapis nastalega dela (KD Drugi zvoki - partner 4)

K - koordinacija in vodenje projekta (KMKC Kompleks - prijavitelj)
FAZA 2 (1.4.2020-31.12.2020)
A) Aktivnosti/dejavnosti na področju zdravja in športa: "Zdravje in šport za vsakogar"
Aktivnosti na področju zdravja
Az7 - priprava na izvedbo Dnevov za zdravje za vse generacije (načrtovanje izvedbe, rezervacija
objektov, postavitev organizacijske strukture, zbiranje prijav) (NK Peca - partner 3)
Az8 - priprava objektov za izvedbo Dnevov za zdravje za vse generacije (Občina Črna na Koroškem partner 7)
Az9 - organizacija in izvedba 3-dnevnih Dnevov za zdravje za vse generacije (NK Peca - partner 3)
K - koordinacija in vodenje projekta (KMKC Kompleks - prijavitelj)
Športne aktivnosti
Aš2 - priprava objektov za izvedbo programa za otroke, mladino in starejše (Občina Ravne - partner 6)
Aš3 - priprava na izvedbo, usposabljanje(prenos dobrih praks jobshadowing) in izvajanje športnih
aktivnosti za otroke, mladino in starejše (5x tedensko, NK Fužinar - partner 1)
Aš4 - administrativno tehnične storitve za vodenje evidenc prisotnosti udeležencev (NK Fužinar partner 1)
Aš5 - priprava na izvedbo športnih turnirjev (priprava organizacijske zasnove in terminskega plana
izvedbe,zbiranje prijav, NK Fužinar - partner 1)
Aš6 - priprava objektov za izvedbo turnirjev (Občina Ravne - partner 6)
Aš7 - oglaševanje športnih turnirjev (spletne/Facebook strani nogometnih klubov, NK Fužinar partner 1)
Aš8 - organizacija in izvedba športnih turnirjev na Ravnah na Koroškem (6 turnirjev, december 2019 marec 2020; telovadnice na Ravnah Koroškem; NK Fužinar - partner 1)
K - koordinacija in vodenje projekta (KMKC Kompleks - prijavitelj)
B) Aktivnosti na področju kulture in umetnosti: “Kultura in umetnost za vsakogar”

Fotografske delavnice v Mežici na temo Ekologije in parkov v kraju - ZELENO, KI TE ŽELIM ZELENO
za vse generacije (od vrtca, šole, (ne)zaposlenih, upokojenih)
Fotografske delavnice na Ravnah na temo železarskega mesta - JE ŽELEZARNA ŠE MATI FABRIKA?
za otroke in mlade (2. del, nadaljevanje iz faze 1)

Bu4 - priprava na izvedbo delavnic: načrtovanje izvedbe, raziskovanje objektov (medgeneracijski
center, kulturni dom, OŠ, KMKC Kompleks, knjižnica); postavitev organizacijske strukture (vodja
delavnic, strokovni sodelavci za izvedbo posameznih delavnic); zbiranje prijav (glasbene in osnovne
šole mežiške doline, medgeneracijska društva) (Zavod PETIDA, Partner 2)
Bu5 - oglaševanje delavnic, promocija (Zavod PETIDA, Partner 2)
Bu6 - izobraževanje strokovnih delavcev (v izobraževanje bomo vključili učitelje OŠ in SŠ, vzgojitelje,
koordinatorje medgeneracijskega centra Mežica, koordinatorje KMKC Kompleks) (Zavod PETIDA,
Partner 2)
Bu7 - izvedba fotografskih delavnic za otroke, mlade, starejše, brezposelne, ženske (delavnice bodo
potekale na OŠ, knjižnici, v KMKC Kompleks in v Medgeneracijskem centru Mežica) (Zavod PETIDA,
Partner 2)
Bu8 – ustvarjanje fotozgodb krajev preko ekoloških posebnosti in kulturnih posebnosti (Zavod
PETIDA, Partner 2)
Bu9 – skupni izbor stvaritev, argumentacija, vključevanje vseh na način družbene angažiranosti in
aktualizacije
Bu10 – razstava umetniških stvaritev udeležencev (pred Bargetovo vilo v Mežici in v Kompleksu ali
Štavhariji)
Bu11 - priprava objektov za pripravo izvedbe delavnic in izobraževanja (Občina Mežica kot lastnica
omogoča uporabo objektov KD in medgeneracijski center)
K - koordinacija in vodenje projekta (KMKC Kompleks - prijavitelj)

Fotografske delavnice in delavnice kreativnega pisanja v Društvu ALTRA Prevalje - JAZ IN DRUGI
Bu12 priprava na izvedbo delavnic: načrtovanje izvedbe, postavitev organizacijske strukture (vodja
delavnic, strokovni sodelavci za izvedbo posameznih delavnic); (Zavod PETIDA, Partner 2)
Bu13 - oglaševanje delavnic, promocija (Zavod PETIDA, Partner 2)
Bu14- izvedba fotografskih delavnic in delavnic kreativnega pisanja za uporabnike društva ALTRA v
prostori Altre in v kraju Prevalje – na terenu (Zavod PETIDA, Partner 2)
Bu15 – ustvarjanje fotozgodb in zbirov pesni ozioma pisnih kreacij (Zavod PETIDA, Partner 2)
Bu16 – razstava umetniških stvaritev udeležencev v prostorih društva ALTRA
K - koordinacija in vodenje projekta (KMKC Kompleks - prijavitelj)
KULTURNO-UMETNIŠKE DELAVNICE “NE(FORMA)LNO 2” za otroke in mlade
Bk21 - priprava na izvedbo delavnic: načrtovanje izvedbe, rezervacija objektov (glasbeni dom, Punkl,
Kompleks, KC Ravne); postavitev organizacijske strukture (vodja delavnic, strokovni sodelavci za
izvedbo posameznih delavnic); zbiranje prijav (glasbene in osnovne šole mežiške doline,
medgeneracijska društva) (KD Drugi zvoki - partner 4)

Bk22 - oglaševanje delavnic in promocijski material (KD Drugi zvoki - partner 4)
Bk23 – iskanje novih zanimivih zvokov še neraziskane forme vive v Črni na Koroškem (KD Drugi zvoki
- partner 4)
Bk24 - priprava in zaščita okolice forme vive, priprava instrumentarija in izvedba glasbene delavnice
za otroke in mladino (skupina 1) ob hkratnem nadaljevalnem izobraževanju na temo ozvočenja
neglasbenih instrumentov (skupina 2) (KD Drugi zvoki - partner 4)
Bk25 – notni zapis nastalega dela (KD Drugi zvoki - partner 4)
K - koordinacija in vodenje projekta (KMKC Kompleks - prijavitelj)
Rezultati operacije
FAZA 1 (1.9.2019-31.3.2020)
-

1 x Letni program športnih aktivnosti za otroke, mladino in starejše (NK Fužinar - partner 1)
6 x Športni turnirji (NK Fužinar - partner 1)

-

izobraževanje za učitelje in vzgojitelje (Zavod Petida - partner 2)

-

2 x 3-dnevni Dnevi za zdravje za vse generacije (NK Peca - partner 3)
2 x 2-dnevna Športna vadba za otroke (NK Peca - partner 3)

-

5 x enodnevna glasbena delavnica (KD Drugi zvoki - partner 4)
7 x notni zapis skladb (KD Drugi zvoki - partner 4)

FAZA 2 (1.4.2020-31.12.2020)
-

1 x Letni program športnih aktivnosti za otroke, mladino in starejše (NK Fužinar - partner 1)
1 x Športni kamp (NK Fužinar - partner 1)

-

5 fotografskih delavnic (Zavod Petida - partner 2)
2 x razstava (Zavod Petida - partner 2)
2 x delavnice kreativnega pisanja (Zavod Petida - partner 2)

-

2 x 3-dnevni Dnevi za zdravje za vse generacije (NK Peca - partner 3)

-

1 x enodnevna glasbena delavnica (KD Drugi zvoki - partner 4)
2 x notni zapis skladb (KD Drugi zvoki - partner 4)

-

1 x promocija športnih kampov (reklamni komplet promocijskega materiala) (Jure Strah, s.p.partner 5)

