ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO
FINANČNO IN VSEBINSKO POROČILO
Javni poziv za soﬁnanciranje programov mladinskega dela v letu 2015
MLADINSKI CENTER
Številka pogodbe: 3331-15-600523
Odobrena sredstva za obdobje 2020-2021 (v EUR): 11.566,00
Priznana vrednost programa (v EUR): 147.566,00
Pogodbeni znesek za obdobje, na katerega se nanaša poročilo (v EUR): 5.783,00

OSNOVNI PODATKI O IZVAJALCU PROGRAMA
Davčna številka: 22549676 Matična številka: 2335344000
Naziv organizacije: BOB, zavod za izobraževanje in kulturne dejavnosti
Kratek naziv organizacije: BOB, zavod za izobraževanje in kulturne dejavnosti
Ulica: Kvedrova cesta Hišna št.: 003 Poštna št.: 1000 Pošta: Ljubljana
Telefon: 064 249 627 E-pošta: info@zavod-bob.si Spletna stran: www.zavod-bob.si
Transakcijski račun: 6100 0000 0683 809
Naziv banke in ekspozitura: DELAVSKA HRANILNICA d.d. LJUBLJANA Naslov banke (ulica, kraj): Miklošičeva 5. 1000 Ljubljana

Zakoniti zastopnik / Odgovorna oseba
Ime: Matjaž Priimek: Vodeb Funkcija: direktor
Ulica: Šišenska cesta Hišna št.: 41 Poštna št.: 1000 Pošta: Ljubljana
Telefon: / Mobilni telefon: 064106320 E-pošta: m@zavod-bob.si

Kontaktna oseba
Ime: Matjaž Priimek: Vodeb
Telefon: / Mobilni telefon: 064 249 627 E-pošta: m@zavod-bob.si

*Poročilo je obvezna priloga k e-računu in zadostuje elektronski podpis

VSEBINSKI DEL POROČILA - 2. delno poročilo
Ta del poročila se nanaša na posamezno obdobje poročanja in ga je potrebno izpolniti ob vsakem obdobju poročanja!
Naziv (naslov) programa:
Program BOB
A.
Navedite vrste rednih dejavnosti (programe), ki ste jih v skladu s pogodbenimi obveznostmi v navedenem obdobju izvajali, z navedbo imena
aktivnosti in števila dogodkov v okviru posamezne aktivnosti.
Večdnevno aktivnost vpisujte samo enkrat.
Opredelite tudi časovno obdobje aktivnosti in navedite število aktivnih udeležencev v starosti od 15. do 29. leta.
Vpisujte zgolj aktivne udeležence, to je osebe, ki nastopajo v vlogah načrtovalcev, oblikovalcev, organizatorjev, izvajalcev, proizvajalcev in
podobno. Aktivni udeleženci ne nastopajo v vlogi pasivnih gledalcev, poslušalcev, obiskovalcev, uporabnikov storitev in proizvodov ali
podobno.
VPISUJETE ZGOLJ AKTIVNOSTI ZA MLADE IN Z MLADIMI (15 - 29 let) IN UDELEŽENCE ZGOLJ V STAROSTNI SKUPINI MLADIH.
Opomba: Število udeležencev na seznamu udeležencev, ki je obvezna priloga h končnemu poročilu, se mora ujemati z številom aktivnih
mladih udeležencev, ki ga vpisujete v prvo in drugo delno poročilo.

Aktivnost

Število
dogodk
ov

Število
dni

Število
aktivnih
mladih
udeležen
cev

1.

UČNI PROCESI ZA MLADE, Izvajanje javno-veljavnega programa Projektno učenje za mlajše
odrasle(PUM).

5,00

20,00

28,00

2.

UČNI PROCESI ZA MLADINSKE DELAVCE: Usposabljanje za ulično delo. (proces animacije,
inforrmativnidnevi za interesente, vsebinska, organizacijska in logistična priprava, izvedba,
evalvacija,mentatorstvo, delovno-motivacijski dnevi).

4,00

15,00

25,00

3.

UČNI PROCESI ZA MLADINSKE DELAVCE: Intervizijski in supervizijski procesi.

3,00

4,00

23,00

4.

UČNI PROCESI ZA MLADINSKE DELAVCE: Mentorstvo študentom na študijski praksi.

2,00

30,00

3,00

5.

UČNI PROCESI ZA MLADE IN MLADINSKE DELAVCE: Usposabljanje za projektno delo.

4,00

10,00

33,00

6.

UČNI PROCESI ZA MLADE IN MLADINSKE DELAVCE: Usposabljanje za skupnostno delo.

4,00

8,00

15,00

7.

RAZVOJ PROGRAMA NEFORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA: PRiKAZ - Program za razvoj kompetenc
zaavtonomne zaposlitve in za večjo konkurenčnost na trgu dela.

4,00

25,00

0,00

8.

SKUPNOSTNO DELO MLADIH: Mladi hišni prijatelji, Livada in Človek.

12,00

40,00

25,00

9.

DRUŽBENO-POLITIČNA PARTICIPACIJA: 1) Vzpostavljanje pogojev za dialog in sodelovanje med
mladimiin odločevalci. 2) Direktne osveščevalne akcije in opozarjanje javnosti na (za mlade)
relevantnetematike. 3) Sodelovanje v javnih dogodkih.

11,00

18,00

40,00

10.

NFORMIRANJE IN OSVEŠČANJE, Organizacija festivala. NEXTIVAL

10,00

5,00

108,00

11.

INFORMIRANJE IN OSVEŠČANJE, Sodelovanje in prostovoljno delo v projektih in na javnih
dogodkih(Festival prostovoljstva v Ljubljani; Kolesarski festival v Ljubljani; Festival Igraj se z
mano, Klub MrežeMaMa, Konferenca zakonskih in družinskih terapevtov...).

5,00

8,00

13,00

12.

MLADINSKO ULIČNO DELO med tednom. Ulično delo 2-krat tedensko po 3 ure.

4,00

40,00

15,00

13.

MLADINSKO ULIČNO DELO med vikendi. Izvajanje 6-urnih uličnih akcij ob petkih zvečer na
območjih,kjer se ob vikendih na javnih površinah zadržuje največ mladih (Trnovska plaža, Maxi,
Park Zvezda).

3,00

23,00

20,00

14.

MLADINSKO ULIČNO DELO spremljevalne dejavnosti. Delo v delovnih skupinah. Telefonsko
inelektronsko svetovanje (e-pošta, Facebook). Izobraževanja in delavnice.

4,00

33,00

38,00

15.

PROGRAMI ZA OPOLNOMOČENJE MLADIH Gledališče zatiranih – Vse ali nič. Poteka v obliki
rednihtedenskih delavnic in gledaliških produkcij.

2,00

27,00

17,00

16.

PROGRAMI ZA OPOLNOMOČENJE MLADIH, Trening aktivnega življenja. Trening aktivnega
življenja (TAŽ).

1,00

1,00

7,00

17.

MEDNARODNO SODELOVANJE. Priprava projektov in partnersko sodelovanje z organizacijami
vprogramih Erasmus+

3,00

8,00

2,00

18.

SPLETNI PORTAL Razstava znanj.

1,00

5,00

3,00

19.

BOBOV SEJEM

1,00

1,00

13,00

20.

VZPOSTAVLJANJE POGOJEV ZA ‘MOBILNI’ MLADINSKI CENTER

3,00

15,00

5,00

Zap.
št.

Zap.
št.

Aktivnost

Število
dogodk
ov

21.

ODPRTI BOB je namenjen zagotavljanju prostora za druženje, ustvarjanje in promocijo,
pridobivanjeinformacij, dostopa do opreme in storitev.

7,00

Število
dni

Število
aktivnih
mladih
udeležen
cev

20,00

45,00

1. delno poročilo SKUPAJ

2. delno poročilo SKUPAJ

Število dni

356,00

356,00

Število aktivnih mladih udeležencev

339,00

478,00

B.
Navedite oceno o realizaciji dejavnosti organizacije centra in skladnosti z zastavljenim načrtom za obdobje delnega poročila (največ 1000
znakov):

Ocenjujemo, da smo v obdobju od 1. 6. 2015 do 31. 12. 2015 izvedli večino dejavnosti, kot smo jih načrtovali v
letnem delovnem načrtu Zavoda Bob. Bobov sejem ni bil izveden, ker smo v procesu priprav presodili, da ima
delovanje sveta večji doprinos za prepoznavnost in usklajeno delovanje projektov Zavoda Bob. Program PRiKAZ bo
pridobil mlade udeležence v letu 2016. TAŽ ni uspeli pridobiti ﬁnanciranja, projektna skupina dela naprej na
drugih projektih. Aktivnosti za vzpostavitev “mobilnega” mladinskega centra še potekajo. Do drugih večjih
sprememb ni prihajalo, načrtovani projekti in programi so bili izvedeni v celoti. Izvedli smo tudi nekaj aktivnosti, ki
jih nismo načrtovali (npr. serija dogodkov “Ko pozabljene stvari dobijo novo priložnost in pričarajo nasmeh”,
aktivnosti človekINJ - ekipe za preventivno terensko delo umerjeno v skupnost, podpora drugim mladinskim
organizacijam pri pripravi razpisne dokumentacije in projektnem načrtovanju, delavnice za mlade o vodi in o
tekstilu).

VSEBINSKI DEL POROČILA – končno poročilo
Ta del poročila je potrebno izpolniti po preteku celotnega pogodbenega obdobja, ki obsega časovno obdobje od 1.1.2015 do
31.12.2015.
A.
Navedite in količinsko opredelite najpomembnejše in otipljive rezultate vašega programa v letu 2015 (seminarji, konference, TV ali radijske
oddaje, okrogle mize, publikacije, povečano število zaposlenih, novi prostori, ipd.).

Publikacije
Elementi druženja in potrebe mladih na javnih površinah:
http://www.zavod-bob.si/wp-content/uploads/2014/11/RAZISKAVA_MMU.pdf
Zaključno poročilo ekipe za preventivno terensko delo kampanje Človek, čuvaj svoje mesto, samo eno imaš:
http://zavod-bob.us3.list-manage.com/track/click?u=67ba677bed11ef9af6833f88f&id=8d4a92ca0f&e=411cb9a77
6
Tobalko Vila z vami bi delila 2: https://drive.google.com/ﬁle/d/0B0l9I8WfXQKZSko5c1I1bi1uQzA/view
Projekt Livada - Izhodišča analize prostora in družbe:
https://drive.google.com/ﬁle/d/0B1Sw3rMGWpraOUpHTVd1cklVdGs/view?usp=sharing
Članki
Konferenca o mladinskem uličnem delu: http://www.kraljiulice.org/library/961/kralji-ulice-106-marec-2015.pdf (str.
18)
Geto vile in Živa knjižnica: http://mlad.si/2015/12/geto-vile-in-ziva-knjiznica-3/
Projekt LIVADA - Intervju s študentko, udeleženko projekta: http://mlad.si/2015/12/projekt-livada/
Odgovor na sistemsko zatiranje: http://mlad.si/2015/12/odgovor-na-sistemsko-zatiranje/
Gostovanja v radijskih oddajah
http://4d.rtvslo.si/arhiv/generator/174326478
http://radioprvi.rtvslo.si/2015/05/dobra-dela-10/
Novi prostori
Zavod BOB je konec leta 2015 v sodelovanju z Društvom GOR pridobil dodatne prostorske kapacitete na Trgu OF
10 (podhod železniške postaje) v Ljubljani, kjer bomo izvajali informiranje mladih in ostale aktivnosti, predvsem pa
spodbujali neorganizirano mladino k vključevanju v mladinsko delo in k uresničevanju njihovih lastnih pobud.

Z Mestno občino Ljubljana smo v l. 2015 tudi sklenili pogodbo za petletno (z možnostjo podaljšanja) brezplačno
uporabo 6000 m2 mestnih zelenih površin v Karlovškem predmestju (na Livadi), namenjenih za sooblikovanje z
mladimi.
Povečano število zaposlenih
V letu 2015 so se na Zavodu Bob zaposlili štirje novi sodelavci, od tega trije mladi iz ciljne skupine.
Priznanja, podeljena v l. 2015
Državno priznanje za prispevek k uveljavljanju mladinskega sektorja v letu 2015.
Priznanje Ambasador znanj Mreže MINVOS 2014.
Certiﬁkat sistema kakovosti MiQ (certiﬁkat je bil podeljen za štiri programe Zavoda Bob).
Družbeno-politična participacija
Zavod BOB je prepoznano pomemben sogovornik lokalnih odločevalcev na nivoju oblikovanja sektorskih politik
(mladina, NFI). V l. 2015 je pomembno prispeval k oblikovanju mestne strategije na področju mladih in na
dogodkih organizirano vključeval najširšo javnost v snovanje prioritetnih področji in dopolnil strategije.
Pomembnejši dogodki
Zbor članic mreže MINVOS - predstavitev programa PRiKAZ in demonstracija metodologije: 3. februar 2015
Dobrodelni dogodek - Ko pozabljene stvari dobijo novo priložnost in pričarajo nasmeh :): 28. marec 2015
MHP - Čistilna akcija in družabni dogodek v Savskem naselju: 11. april 2015
Načrtovanje, priprava in izvedba cateringa na Strukturiranem dialogu z Violeto Bulc: 8. maj 2015
Živa knjižnica v Rožni dolini: 19. maj 2015
NEXTival - Mladi, to je naš trenutek!: 11. junij 2015
Izvedba panelne razprave ob obravnavi mestne strategije za mlade: 18. junij 2015
človekINJE: Nogometni In Odbojkarski Turnir V Črnučah: 28. avgust 2015
BOB GETO - Kafetkanje na dekcah: Kdo smo MI in kdo so DRUGI?: 9. september
PYTBUL - 1. Mednarodno srečanje projektnih partnerjev: 22. - 25. oktober 2015
5-dnevna delavnica 'Spoznaj svoj življenjski slog' - VODA: 26. - 30. oktober 2015
KOPILOTI - Informativni dan: 10. november 2015
Zbiralna akcija za begunce: 11. november 2015
človekINJE - predstavitev projekta in aktivnosti ter delavnica potencialnega skupnostnega dela na Klubu MAMA:
12. november 2015
Livada - predstavitev idejne zasnove MOL, BF, ITR...: 1. december 2015
VSE ALI NIČ - Izmenjevalni laboratorij (srečanje skupin gledališča zatiranih): 20. december
Objavljeni video-materiali
Vse ali nič - Izbira neizbire: https://www.youtube.com/watch?v=wT3AuMQc7Kw
Gledališče Vse ali nič: https://www.youtube.com/watch?v=8WOFcJGlq5o
NEXTival - TKcopter@NEXTival 2015: https://www.youtube.com/watch?v=_U41oExOaFo%22
NEXTival - GOR 2015: https://www.youtube.com/watch?v=SAbPj7b3v9E%22
NEXTival - Park Zvezda - my art - good music – lovely day: https://www.youtube.com/watch?v=odNqeppt3fs%22
Projekt LIVADA - animirani ﬁlm: https://www.youtube.com/watch?v=f76jKio6yU4
Geto Vila teaser: https://www.youtube.com/watch?v=6buQ8ciU44w
Moderiranje Facebook proﬁlov in strani
Zavod Bob: https://www.facebook.com/zavod.bob?fref=ts
Bob geto ft. Tobalko Vila: https://www.facebook.com/geto.bob/
človekINJE: https://www.facebook.com/MladinskoUlicnoDelo
Kopiloti: https://www.facebook.com/kopiloti.bob
LIVADA: https://www.facebook.com/Projekt-Livada-410805135781376/settings/?tab=settings
Mreža Mlada Ulica: https://www.facebook.com/MrezaMladaUlica
PUM-O: https://razstavaznanj.wordpress.com/
Vse ali nič: https://www.facebook.com/Vse-ali-ni%C4%8D-1374328259472881/
Drugo
Osnovanje delovne skupine Celostna podoba, ki skrbi za informiranje splošne javnosti o aktivnostih, ki potekajo na
Zavodu Bob. V l. 2015 je vzpostavila uredniško politiko Bobovih novičk in objavila prve novičke.
B.
Navedite oceno o realizaciji celoletnega programa. Poseben poudarek namenite oceni doseganja zastavljenih ciljev, izpolnitvi pričakovanj in
morebitnim oviram, s katerimi ste se srečevali pri izvajanju programa.

V letu 2015 smo poleg splošnih ciljev mladinskega dela dosegli še 78 speciﬁčnih, kot so: opolnomočenje udeležencev za mladinsko ulično
delo z osvajanjem relevantnih teoretičnih vsebin in simulacijami mladinskega uličnega dela; gradnja tima; poznavanje načina delovanja in
komuniciranja mreže za možnost aktivne in vsenivojske vključitve; dvig (samo)zaposlitvenih kompetenc; razčlenjevanje vprašanj, ki
bremenijo sodelavce pri delu; vzpostavitev zaupnosti; spoznavanje različnih načinov ravnanja in reagiranja kolegov v profesionalnih
vlogah in odnosih; pridobivanje strokovnih kompetenc v realnem okolju; Pridobivanje pozitivnih izkušenj učenja, ki motivirajo za
nadaljevanje opuščenega šolanja; Izdelava kariernih načrtov; Razvijanje sposobnosti kritičnega in problemsko usmerjenega mišljenja;
Pomoč pri reševanju stisk mladostnikov; Spodbujanje sodelovanja staršev in mladostnikov; Inovativno svetovanje, zmanjševanje socialnih
tveganj; delovna (projektna) aktivacija; izboljšanje kompetenc na zaposlitvenem trgu (dvig zaposlitvene perspektive); dvig zavesti o
pomenu družbene aktivacije; pridobivanje znanja o procesih revitalizacije skupnosti; mreženje v lokalnem, nacionalnem in mednarodnem
okolju; vzpostavitev sodelovalnih shem različnih deležnikov; vzpostavljanje zaupanja do mladih v lokalnem okolju; priprava osnutka
kurikuluma programa PRiKAZ; priprava dokumentacije za potrditev javne veljavnosti programa; promocija prostovoljstva in solidarnosti
znotraj lokalne skupnosti; spodbujanje mladih z manj priložnostmi za družbeno angažirano delovanje; medgeneracijsko in vrstniško
sodelovanje prebivalcev lokalne skupnosti; pomoč pomoči potrebnim; trajnostni razvoj lokalne skupnosti; samozadostnost lokalne
skupnosti na področju posameznih socialnih storitev in na podlagi tega zaposlovanje/samozaposlovanje; izdelane skice idejnega načrta in
maketa z upoštevanjem pridobljenih informacij in znanj za projekt Livada; 'opolnomočenje' za aktivno delovanje v družbenih procesih;
povečevanje števila neorganiziranih mladih ki se vključujejo v družbeno-politične procese; priprava stališča/pripombe na zakonska
določila; javna in medijska predstavitev projektnih aktivnosti mladih; bogatitev mladinske kulture ter omogočanje priložnosti mladim
neuveljavljenim skupinam in posameznikom, da se predstavijo širši javnosti; vplivanje na javno mnenje o mladih; razvoj kreativnosti in
podjetnosti med mladimi, vzpostavitev priložnosti za povezovanje med organizacijami v mladinskem sektorju in mladimi nasploh; k
sodelovanju pridobiti mladinske organizacije iz 11-ih mest po vsej Sloveniji ter predstaviti 25 različnih projektov in dejavnosti mladih; v
pripravo in izvedbo dogodka pa vključiti vsaj 100 mladih; Utrjevanje poklicne socializacije – sektorsko in medsektorsko mreženje;
vzpodbujanje novih strokovnih razprav; večanje možnosti soodločanja pri oblikovanju politik; promocija pobud, projektov in drugih
aktivnosti mladih; sodelovanje na desetih tovrstnih dogodkih z vsaj 30 mladimi iz ciljnih skupin; razvoj izven-institucionalnih oblik
informiranja in svetovanja za mlade; spodbujanje ustvarjanja shem medsebojne pomoči; izvedba 40 štiri-urnih akcij terenskega dela,
informiranje svetovanje 60 mladim pri reševanju različnih življenjskih situacij, stisk ter vprašanj, informiranje in svetovanje 60 mladim;
zmanjševanje škode zaradi psiho-aktivnih substanc; širjenje zavesti o javnih površinah in odgovorna (so)uporaba javnih površin;
zmanjševanje vrstniškega nasilja; ozaveščanje pomena dialoga med mladimi in lokalnimi prebivalci in odločevalci; izvedba 30 6-urnih
terenskih akcij MMU; zmanjševanje števila policijskih intervencij zaradi kršenja JRM; 240 udeležencev ki naredi takojšnjo spremembo v
vedenju (aplikacija metode Annoying Softness); pomoč in podpora pri odpravljanju stisk in težav; uvajanje sprememb mišljenja in/ali
vedenja, aktivno državljanstvo in vključenost v procese, kjer imajo trenutno moč odrasli; opolnomočenje za prepoznavanje in krepitev
lastnih virov; izvedba 30 diskusij z 20 udeleženci; petnajst tedenskih objav na Facebooku; izdaja e-publikacije s podatki zbranimi pri
terenskem delu; opolnomočenje mladih pri reševanju vsakodnevnih stisk in dati glas tistim, katerih glasu se v javnosti ne sliši; dve
gostovanji skupin Vsealinič; Izbor in neformalno usposabljanje študentov za strokovne sodelavce v projektnih skupinah; Dve izvedbi 50
urnega Treninga aktivnega življenja; motivirati in usposobiti mlade, da vseprisotne komunikacijske tehnologije in dostopna spletna orodja
uporabijo za grajenje lastne karierne poti in doseganje drugih življenjskih ciljev; poznavanje vizualnega jezika in sposobnost kritičnega
branja le teh; pridobitev tehničnega znanja za samostojno produkcijo digitalnih spročil; spodbujanje mobilnosti posameznikov in skupin
mladih; vzpostavljanje skupnih akcij organizacij, ki delujemo na sorodnih strokovnih področjih v različnih državah; spodbujanje vključenosti
mladih z manj priložnosti; spodbujanje prostovoljnega dela mladih; mreženje med izvajalci v drugih projektih/programih Zavoda BOB;
vzpostavitev vezi s strokovnjaki v sektorju in medsektorsko; razvoj mladinskega dela; Zagotoviti podporo lokalnih in nacionalnih struktur
pri razvoju koncepta »Mobilnega mladinskega centra;
Govoriti, da trije cilji niso doseženi nima nobenega smisla, ker je pri razvejanosti naših aktivnosti med letom nastalo tridest novih,
obsežnejših. In z mnogimi od novo zastavljenih ciljev smo presenetili strokovno in laično javnost.
Vse zastavljene in dosežene cilje lahko umeščamo v kontekst Resolucije o nacionalnem programu za mladino 2013-2022 in to širše kot
tisti opredeljeni v poglavju MLADI IN DRUŽBA (predvsem še poglavja izobraževanje, zdravje, kultura ...).

C.
Opišite učinke vaše dejavnosti na populacijo mladih, njihovo aktivno participacijo, razvoj mladinske politike in mladinskega dela (rezultati
analiz, raziskav, evalvacije, ipd.). Če obstajajo elektronske verzije gradiv, dodajte spletne naslove, kjer lahko najdemo gradiva.

Pomemben proces, ki ga spodbujamo v programskih usmeritvah Zavoda Bob je opolnomočenje. V njem
posameznik pridobiva občutek, da je sposobna odločati o svojem življenju in te odločitve uresničevati v praksi.
Spozna družbeno ustvarjene strukturne neenakosti in diskriminacije in je spodbujena, da razvije tiste sposobnosti,
s katerimi lahko razširi svoj vpliv in sposobnost za uporabo moči. Pridobljeno moč lahko oseba uporablja zase, za
podporo drugim uporabnikom in za socialno akcijo.
Opolnomočenje mladih je razvidno iz:
sposobnosti soočenja z nepravičnimi razmerami v družbenem okolju,
učenja spoštovanja človekovih pravic in sprejemanja različnosti,
razvoja sposobnosti za izražanje neodvisnih mnenj,
prevzemanja odgovornosti za svoje odločitve in dejanja,
sposobnosti sodelovanja z drugimi in doseganja skupnega cilja,
prizadevanja za vzpostavljanje tvornega dialoga in doseganje konsenza,
izgradnje zaupanja v lastno sposobnost vplivanja na družbo.
Na osnovi izkušenj sodelovanja v partnerstvih in neposrednega dela s ciljnimi skupinami lahko rečemo, da imamo
v Zavodu Bob edinstven način uporabe načela aktivne participacije. To načelo v zavodu uresničujmo kot temeljno

in sicer na nivoju: a) zaposlenih, b) sodelavcev, c) udeležencev in d) partnerstev ter članov mrež. Tako dosegamo
optimalno vključenost in motivacijo vseh deležnikov pri nastajanju in izvajanju programov. Aktivna participacija je
najpomembnejša motivacija posameznika za pridobivane novih kompetenc in spodbuda pri odkrivanju lastnih
resursov, predvsem pa uspešna pot k zavedanju znanja, ki ga pridobivamo v neformalnih oblikah učenja in s
priložnostnim učenjem. Vsi udeleženi soustvarjamo proces učenja, ki prav s tem postaja relevanten in smiseln za
vsakega posameznika v skupini glede na njegove potrebe, interese in sposobnosti. Udeleženci med in po
aktivnostih sami raziskujejo uporabljeno metodologijo. Na ta način prepoznavajo in reﬂektirajo lastne spremembe
in napredek in/ali prepoznavanje področja, na katerem bi želeli v prihodnje krepiti kompetence in izkušnje.
V Zavodu Bob smo kot podporni mehanizem strokovnega razvoja mladinskega dela znotraj naše organizacije
vzpostavili Strokovni svet Zavoda Bob. V okviru Strokovnega sveta Zavoda Bob smo izvedli evalvacijo programa
Zavoda Bob. Preko evalvacije smo izoblikovali 9 prednosti področji na katerih bomo pri nadaljnjem delu
nadgrajevali aktivnosti.
Ta področja so:
Kultura kot način odgovornega delovanja v družbenem dogajanju;
Informiranje in ozaveščanje;
Sooblikovanje javnih površin in skupnostnih prostorov;
Razvoj in utemeljevanje metodologij;
Strokovna podpora;
Programi za razvoj virov moči;
Terensko delo z namenom;
Mreženje in tvorni dialog na organizacijskem, lokalnem, nacionalnem in mednarodnem nivoju tako
sektorsko in medsektorsko;
Mladinski center.
Na podlagi devetih prednostnih področij smo izdelali osnutek strategije Zavoda Bob, ki je dosegliv na spletni
strani:
V letu 2015 smo za potrebe razvoja organizacije in odgovor na pobude lokalne skupnosti (MOL) izvedli, analizirali
in objavili rezultate treh lastnih raziskav, saj so naše prihodnje aktivnosti usmerjene v terensko delo (mladinsko
ulično delo, skupnostno delo in preventino terensko delo usmerjeno v skupnost):
a.) Raziskava za potrebe projekta Livada, s katero smo ugotavljali motive mladih za uporabo javnih površin;
(https://drive.google.com/ﬁle/d/0B1Sw3rMGWpraOUpHTVd1cklVdGs/view?usp=sharing)
b.) Zaključno poročilo ekipe za preventivno terensko delo kampanje Človek, čuvaj svoje mesto, samo eno imaš;
(goo.gl/zxX2bs)
c.) Zbir in analiza aktivnosti (opravljenega terenskega dela) ter tematik pogovorov, ki jih izpostavljajo mladi v
projektu Tobalko Vila, ki bo projektni ekipi osnova za načrtovanje prihodnjega dela, javnosti pa informacija o
pomenu med-vrstniškega informiranja in svetovanja.
(https://drive.google.com/ﬁle/d/0B0l9I8WfXQKZSko5c1I1bi1uQzA/view)
D.
Opišite na kakšen način vodite evidence o aktivnih udeležencih vaših aktivnosti in PRILOŽITE evidence k poročilu.
K poročilu prilagamo evidence o aktivnih udeležencih za projekte/programe:
Projektno učenje za mlajše odrasle
Gledališče zatiranih Vse ali nič
NEXTival
Bob geto ft. Tobalko Vila
Za preostale projektne/programske dejavnosti Zavoda Bob so evidence aktivnih udeležencev dostopne na spletni platformi Trello
(https://trello.com/), ki nam služi kot spletna pisarna. Na posameznih projektnih ‘boardih’ vodimo zapise o aktivnostih, ki jih izvajamo v
okviru projekta.
V kolikor želite imeti vpogled v te evidence, nas kontaktirajte, kdaj se lahko oglasimo pri vas in vam jih prikažemo.
Izbira načina vodenja evidence aktivnih udeležencev (aktivni udeleženec se vpiše v evidenco dogodka ali pa število aktivnih udeležencev
oceni vodja) je glede na naravo dogodkov (seminar, javna tribuna, tabor, ipd.) prepuščena presoji organizacije, vendar pa je ob uporabi
"ocene vodje" organizacija dolžna poskrbeti za alternativna dokazila. Organizacija lahko evidenco vodi tudi s pomočjo spletnih orodij in
predloži ustrezne povezave.

FINANČNI DEL POROČILA
Obračun nastalih odhodkov v obdobju (VREDNOSTI V EUR)
STROŠKI (ODHODKI) V LETU 2015

1. delno poročilo

2. delno poročilo

- stroški dela (plače, honorarji, nagrade)

25.305,00

77.528,00

- pisarniški material, telefon, PTT

0,00

0,00

- najem prostorov, tekoči stroški

0,00

5.486,00

- najem tehničnih sredstev

0,00

954,00

- stroški prevozov, dnevnice

0,00

5.694,00

- stroški nastanitve in prehrane

0,00

0,00

- stroški promocije

0,00

0,00

- drugi stroški programa*

11.867,00

8.943,00

SKUPAJ (a)

37.172,00

98.605,00

*Razrez drugih nastalih odhodkov navedite tu:
2. delno poročilo
Zap.
št.
1.
2.

Stroški

stroški za izvedbo aktivnosti
drugi stroški

VREDNOST V EUR
2.605,00
6.338,00

FINANČNI DEL POROČILA – končno poročilo
Odhodki v obdobju 1.1.-31.12.2015
a) Stalni (neprogramski) stroški
STROŠKI (ODHODKI) V LETU 2015

Končno poročilo

- stroški dela (plače, honorarji, nagrade)

102.833,00

- pisarniški material, telefon, PTT

0,00

- najem prostorov, tekoči stroški

5.486,00

- najem tehničnih sredstev

954,00

- stroški prevozov, dnevnice

5.694,00

- stroški nastanitve in prehrane

0,00

- stroški promocije

0,00

- drugi stroški programa*

20.810,00

SKUPAJ

135.777,00

Prihodki v obdobju 1.1.-31.12.2015
VIRI PRIHODKOV V 2015

ZNESEK V EUR

Urad RS za mladino

8.401,00

Druga ministrstva

72.211,00

Lokalni viri/Občina

38.070,00

Lastni prihodki

17.095,00

Prispevki uporabnikov

0,00

Članarina

0,00

Donacije

0,00

Drugo

0,00

SKUPAJ:

135.777,00

OBVEZNO PODPIŠITE IN ŽIGOSAJTE!*
Podpis odgovorne osebe:

Žig pravne osebe:

*Poročilo je obvezna priloga k e-računu in zadostuje elektronski podpis

SEZNAM RAČUNOV ORGANIZACIJE IZ POGODBENIH SREDSTEV V JP2015
Seznam računov organizacije iz pogodbenih sredstev v JP2015
Zap.
št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Izdajatelj računa

Namen plačila

Aledi Svetovanje d.o.o.

drugi potrebni stroški za izvedbo

Bauhaus d.o.o., k.d.

drugi potrebni stroški za izvedbo

Big Bang d.o.o.

drugi potrebni stroški za izvedbo

Comshop d.o.o.

drugi potrebni stroški za izvedbo

Eurospin Eko d.o.o.

drugi potrebni stroški za izvedbo

GO Ikea Italia

drugi potrebni stroški za izvedbo

Gospodarsko razstavišče d.o.o.

najemnina, drugi stroški iz naslova najema

Hgtrade d.o.o.

drugi potrebni stroški za izvedbo

Hofer trgovina d.o.o.

drugi potrebni stroški za izvedbo

Ikea Italia

drugi stroški

Inox center d.o.o.

drugi potrebni stroški za izvedbo

Javor trgovina d.o.o.

drugi potrebni stroški za izvedbo

Jazon d.o.o.

drugi potrebni stroški za izvedbo

Leonardo d.o.o.

drugi potrebni stroški za izvedbo

Lidl Slovenija d.o.o.

drugi potrebni stroški za izvedbo

Logo bencinski servisi d.o.o.

drugi stroški

Matjaž Vodeb

potni stroški drugi

Mercator d.d.

drugi potrebni stroški za izvedbo

Merkur d.o.o.

drugi potrebni stroški za izvedbo

Mimovrste d.o.o.

drugi stroški

Obnova trgovina d.o.o.

drugi potrebni stroški za izvedbo

Petrol d.d.

drugi stroški

Print boks d.o.o.

drugi stroški

Semenarna Ljubljana

drugi potrebni stroški za izvedbo

Zavarovalnica Maribor

drugi stroški

Slovenijales trgovina d.o.o.

drugi potrebni stroški za izvedbo

Znesek v EUR
736,00
1.954,68
90,97
23,97
237,49
61,40
2.399,10
17,76
54,75
181,94
37,34
58,38
55,50
22,89
40,20
77,25
1.363,26
73,82
499,10
1.259,74
38,39
286,94
60,00
23,37
665,73
205,35

Zap.
št.
27.
28.

Izdajatelj računa

Namen plačila

Matjaž Vodeb

regres/delilnik stroškov

Matjaž Vodeb

plača/delilnik stroškov

Znesek v EUR
273,92
766,76

Vsota računov organizacije iz pogodbenih sredstev v JP2015
11.566,00
Opomba: vsota računov mora biti najmanj enaka višini pogodbenega zneska. Kopij računov ni potrebno prilagati poročilu.
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