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Uvodnik
»Z mladimi in za mlade že tretje leto«
Pred vami je nova številka e-glasila, ki izhaja ravno v dneh, ko Mladinski center Zagorje beleži tretje
leto delovanja. Ob jubilejih se ponavadi oziramo nazaj, ocenjujemo prehojeno pot, se spominjamo
vseh izjemnih trenutkov in teh v centru res ni manjkalo. V kratkem obdobju smo na vseh področjih
doživeli izjemno rast in najbrž ni naključje, da se je ravno prva prireditev centra imenovala »Zagon
MC ZOS«. Skromnim začetkom so sledili vse večji, a stabilni koraki in center popeljali v pogon, kjer
skorajda ni prostora za prosti tek. Pospeške mu je dalo trdo in predano delo neštetih članov ekipe
centra, vseh prostovoljcev in podpornikov. Brez vas Mladinski center Zagorje ne bi bil to, kar danes je.
Rasli smo in bomo še naprej, ker se napajamo iz idej in energije, ki jo prežema mladost, ker upoštevamo izkušnje zrelejših in predvsem, ker imamo podporo, ki jo z veseljem podajamo naprej. Postali smo
prepoznavna organizacija za mlade s širokim naborom dejavnosti in močno partnersko mrežo, ki
skupaj z mladimi dela za mlade, za skupnost. Še na mnoga leta.

Mladost združuje!

Marko Pavlovič, direktor MCZoS

Foto: Arhiv MCZoS

»V Zagorju bi bilo lahko na voljo več stanovanj za
mlade družine,« Anja, 23 let, Zagorjanka.
»Mladi bi imeli lahko bolj spodbudno lokalno okolje
za samzaposlovanje,« Tadej, 35 let, Kisovčan.
»V občini Zagorje bi se lahko mladim ponudilo več
športnih programov,« Nika, 16 let, Izlačanka.
To je zgolj nekaj trditev, ki jih je moč slišati v krogih mladih
Zagorjanov v parku, na igriščih, v šolah, v lokalih.
Kaj bi lahko bilo bolje? Česa si mladi v Zagorju želimo? Kaj
manjka? S kakšnimi ovirami se kot mladi občani občine
Zagorje srečujemo? Kaj bi lahko storili, da bi bilo življenje
v naši dolini mladim bolj prijazno? Kaj lahko lokalni
odločevalci storijo za to, da mlade, njihovo zannje in sposobnosti zadržijo v Zagorju?
Veliko vprašanj, ki si jih zastavljajo mladi v naši občini,
željni sprememb in novih korakov v boljši jutri. Zdaj je čas
za priložnost, da mladi stopimo skupaj in enotno predlagamo svoje ideje lokalnim odločevalcem, ki bi tako skupaj z
nami lahko izboljšali pogoje za dobro počutje mladih v naši
občini.

Simbioz@ - postani prostovoljec in med 21.10. in 25.10.
poučuj starejše uporabe računalnika in mobilne
telefonije.
Izkoristi tujino! Postani EVS prostovoljec , ki dela v
organizaciji v tujini in si ob tem pridobi neprecenljive
izkušnje.
Postani prva oseba, na katero lahko EVS prostovoljec
računa v Zagorju! Ob tem utrjuj znanje angleščine,
spoznaj tujo kulturo, navade in običaje ter mu predstavi
naše!
Veš, kaj je FUK? Vabljen, da nam decembra na
Festivalu Urbane Kulture priskočiš na pomoč.
Izvajaj delanice za šolarje o problematiki nasilja in
informiraj o varnih točkah v občini Zagorje O/S

Strategija za mlade je v večjem številu slovenskih občin že
sprejet uradni dokument na posameznih občinskih svetih,
ki pomenijo pravo smer v delovanju lokalne politike v
odnosu do mladinskih organizacij in mladih nasploh.
Strategija pomeni možnost, da mladi sami spregovorijo o
ovirah, o omejitvah, ki jih opazijo v lokalnem okolju, o novih
priložnostih, ki jih vidijo v vsakodnevnem življenju v občini,
o morebitnih spremembah že obstoječih pogojev, ki jih
imajo.
Mladinski center Zagorje bo poskušal kot koordinator
izvedbenih aktivnosti projekta povezati vse mladinske
organizacije, organizacije, ki se v naši občini ukvarjajo z
mladimi, mlade, ki želijo spregovoriti naglas, da predstavijo
svoja stališča, da povejo svoje mnenje, da predlagajo
spremebe.
Pri oblikovanju stališč mladih v občini Zagorje potrebujemo
tudi tebe! Tvoje ideje in razmišljanja! Tvoje mnenje o
vsakodnevnem življenju v Zagorju je nujno potrebno za
oblikovanje možnosti za boljše počutje mladih v Zagorju.
Izrazi svoje mnenje, saj je TVOJA BESEDA- TVOJA
PRIHODNOST. PREDLAGAJ SPREMEMBO!

FB: StrategijaZagorje
TW: #StrategijaZagorje
W: www.mczos.si

Dogodki, delavnice, predavanja, izobraževanja v MC ZOS. Bi
si želel kaj samostojno izvesti? Tudi za to smo tu.
Soustvarjaj Strategijo za mlade
FB / StrategijaZagorje v občini Zagorje ob Savi 2014 – 2020.
Anglca? Dojča? Geek?
Vabljen k poučevanju mlajših upokojencev
FB / MedgeneracijskoSredisceZagorjeObSavi.
Pridruži se »Ajmohterjem«, ki pripravljajo program za
otroke in mlade.
www.mczos.si / FB /mladinskicenter.zagorje

Vrt je raj!
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Namen zglednega projekta s področja trajnostnega
razvoja »Metamorfoze« je bil spodbujanje
lokalne skupnosti k ponovnemu premisleku o
današnji družbi, potrošniški kulturi, ter krepitev
kritičnega razmišljanja glede načina sodobnega
življenja, glede kulture prehranjevanja in o
pridelovanju ekološko, doma pridelane hrane.
Ekipa zagnanih prostovoljnih vrtičkarjev je začela
takole >
V okviru omenjenega projekta je ekipa prostovoljcev pod vodstvom Polone Siter Drnovšek skrbno
urejala gredico (vrt), ki so jo na območju v bližini
bivšega zagorskega bazena ustvarili iz nekdanje
travnate površine. Prostovoljni vrtičkarji so svoje
znanje nadgrajevali tudi na mednarodni izmenjavi
na Portugalskem, kjer so delovni obisk izvedli v
sodelovanju s tamkajšnjo partnersko okoljsko
organizacijo AssociaçãoTransumância e Natureza,
ki se ukvarja z upravljanjem in varovanjem naravnih območji v severovzhodnem delu Portugalske.

Na sklepnem dogodku, ki se je zgodil zadnji
petek v avgustu, so bili udeleženci dogodka poleg
multimedijske predstavitve celotnega projekta
deležni tudi predstavitve publikacije »Vrt je raj«,
ki na ustvarjalen način predstavlja »ekološki vrt
za moderne telebane«. Na dogodku se je s
fotografsko razstavo predstavil tudi projekt
»Vrtovi na Povšetovi« Zavoda Voluntariat,
kamor se vključujejo zaporniki, ki skupaj s prostovoljci Zavoda Voluntariat urejajo vrtne gredice
ob zaporu na Povšetovi v Ljubljani. Udeleženci
so ob koncu dogodka lahko uživali v okusnih
kulinaričnih dobrotah iz »Skuhne«, svetovne
kuhinje po slovensko.
Osnovno financiranje je bilo zagotovljeno s
strani projekta Metamorfoze, ki ga je sofinanciral program Mladi v akciji in se je sklenil konec
avgusta letos.

Menjajmo

bučke za korenje
Menjajmo bučke za korenje!
Na zagorski tržnici se že skoraj tradicionalno ob
sobotah menja! Lokalno pridelano ekološko
hrano, pridelke, ki so zrasli na zasavskih njivah
in vrtovih. Nekateri menjajo džem za kumare,
drugi bučke za korenje. Bistvo pa je, da
“presežek” svojega pridelka zamenjamo s
“presežkom” pridelka nekoga drugega.
“Menjalni krog” www.lets-zasavje.blogspot.com
je idealna priložnost za izmenjavo lokalno pridelane hrane, pijače, zelišč, slaščic, marmelad,
kruha… Kljub letošnjemu obilnemu pridelku pa
nekaterim morda ni uspelo pridelati te ali one
zelenjave, imajo pa višek nečesa drugega.
Sodelujte na Menjalnemu krogu in bogatite sebe
in lokalno skupnost. Če nimate stvari, ki bi jih
izmenjali lahko ponudite svojo storitev in v
zameno prejmete “Kuolme” s katerimi lahko
sodelujete v tej in naslednjih izmenjavah. Tako
torej namesto korporacij podprite lokalno skupnost in se oskrbite z zdravo lokalno pridelano
hrano ter hkrati soustvarjajte skupnost.
K sodelovanju vabimo nove aktiviste
za pripravo naslednji srečanj!
Če te zanima, nam to sporoči na
lets.zasavje@blogspot.com.

Se
počutiš
varno?

Si v stiski? Ti kdo teži? Poišči Varno točko
V varni točki ti bodo vedno prisluhnili
in pomagali. Nasilje nad otroki ni dopustno in zanj ni opravičila!
Otroci in mladostniki se pogosto znajdejo v situacijah, ki jim sami niso kos. Nezaupanje,
neznanje predvsem pa neizkušenost so dejavniki, ki vplivajo na veliko izpostavljenost
nevarnostim vsakdanjega življenja. Rezultati ankete, ki jo je izvedel Mladinski center
Zagorje ob Savi med več kot dvestotimi osnovnošolci, so glavni razlog, da se Občina
Zagorje vključuje v projekt Otrokom prijazno Unicefovo mesto, znotraj katerega bo
Mladinski center Zagorje ob Savi izvajal program “Varne točke”.
Namen programa je zagotoviti varnejše okolje za otroke in mladostnike. Z varnimi
točkami mladim omogočimo, da se po pomoč zatečejo v trenutku, ko jo potrebujejo in na
mesto, kjer ni takoj vidno, da so pomoč iskali (s tem se izognemo stigmatizaciji). Cilj
varne točke je, da blaži otrokovo trenutno stisko in ga napoti do drugih organizacij, če je
le-to potrebno. Otrokom in mladostnikom točke nudijo psihološko oporo, njihov namen
pa je nenazadnje okrepiti povezavo med vsemi družbenimi akterji, ki vplivajo na varnost
v mestu.
Analiza ankete, ki so jo izvedli na treh osnovnih šolah v občini Zagorje, je pokazala, da se
večina otrok počuti najbolj ogrožene na šolskih poteh, zato so tudi točke locirane v
bližini teh poti. Varnih točk je tako v Zagorju sedem in po dve v Kisovcu ter na Izlakah.
Več informacij je na voljo v zloženki MC ZOS.

Do you speak
International?
Mladinski center Zagorje ob Savi na mednarodnem področju
deluje že od leta 2011. V tem kratkem času je preko MC-ja na
različna izobraževanja in usposabljanja odšlo preko 60
Zagorjanov in Zasavcev. Med drugim so obiskali Belgijo,
Estonijo, Finsko, Irsko, Latvijo, Litvo, Portugalsko in Srbijo.
Vsi so bili s svojimi mednarodnimi izkušnjami, pridobljenimi
na usposabljanjih in izobraževanjih zelo zadovoljni, mnogim
je to predstavljalo eno izmed boljših izkušenj v življenju.
S sodelovanjem na izmenjavah lahko udeleženci pridobijo
nova znanja, se naučijo novih metod dela, oblikujejo nove
nazore in poglede na svet, predvsem pa spoznajo in pridobijo
veliko novih prijateljev s celotnega sveta. Na izmenjavah
namreč sodelujejo mladi iz cele Evrope in širše, ki prihajajo
tja z istimi ambicijami in cilji.
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Letos poleti so bili mladi iz Zasavja na Portugalskem, kjer so
se udeležili izmenjave »Eco Beach« ; večja skupina je bila v
Italiji, kjer so pod motom »Workshopping for environment«
delali in se izobraževali na področju ozaveščanja o okolju, dva
mlada pa sta se v Estoniji udeležila usposabljanja
»Sky Atlas –a coaching approach in youth work«.
Leta 2012 pa je Mladinski center zakorakal tudi v EVS (European Voluntary Service) vode. Sprejeli smo namreč svojo
prvo mednarodno prostovoljko Lauro iz Litve, ki je v Zagorju
živela in delala v Mladinskem centru dobre pol leta. Njej je
sledila Ana iz Portugalske, trenutno pa v Zagorju uživa Irec
James. Prebivalci Zagorja Jamesa že kar dobro poznajo, saj
nas uči veščine ragbija, ping-ponga, dokazal pa je že tudi
svoje dobro znanje in interpretacijo slovenščine s svojo
priredbo pesmi skupine Dan D Rekli so. Več o tem kako se
James počuti v Zagorju, kakšni so njegovi vtisi, pa si lahko
preberete na MC-jevem blogu.

Tomaž Zupan Photography

Septembra pa je v tujino odšel tudi prvi Zagorjan. Jure, ki je v
Mladinskem centru deloval kot prostovoljec, bil zaposlen
preko javnih del in je del našega MC-ja že od vsega začetka,
da tudi sam postane del EVS zgodbe . Po novo izkušnjo je
odšel na sever Evrope, kjer bo deloval v mladinskem centru v
Talinnu, glavnem mestu Estonije. Njegove pripetije, izkušnje
in potovanja lahko spremljate na njegovem blogu. Jure bo v
Estoniji preživel naslednjih 11 mesecev, tako da lahko
pričakujete marsikateri zanimiv zapis in fotografijo.
MC ZOS pa bo januarja naslednje leto prvič organiziral
mednarodno izobraževanje, ki ga bo izvajal skupaj z društvom PUNKTcc. Mladim iz sedmih državam bomo predajali
znanje na enotedenskem usposabljanju PopUp Media, kjer
jih bomo učili veščin, potrebnih za uspešno pozicioniranje,
promoviranje in uporabo družbenih medijev za potrebe
festivalov, dogodkov in organizacij na splošno. Seveda pa jim
bomo predstavili Zasavje v karseda najboljši luči.
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Za vse, ki vas zanima tujina, ali so to izmenjave, usposabljanja ali EVS, spremljajte našo internetno in Facebook stran, ali
pa kontaktirajte našega sodelavca Denisa na denis@mczos.si.
Projekt EVS financira program Mladi v akciji (MVA).
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