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ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO
FINANČNO IN VSEBINSKO POROČILO
Javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2018 in 2019
MLADINSKI CENTRI
Številka pogodbe:

C3331-18-600523

Pogodbeni znesek za celotno obdobje (v EUR):
Priznana vrednost programa (v EUR):

33.336,00

289.335,98

Pogodbeni znesek za obdobje, na katerega se nanaša poročilo (v EUR):

8.334,00

OSNOVNI PODATKI O STATUSU PRIJAVITELJA
Davčna številka:
Naziv organizacije:

Kvedrova cesta

Telefon:

2335344000

BOB, zavod za izobraževanje in kulturne dejavnosti

Skrajšan naziv organizacije:
Ulica:

Matična številka:

22549676

031 434 060

BOB, zavod za izobraževanje in kulturne dejavnosti

Hišna št.:
E-pošta:

003

info@zavod-bob.si

Transakcijski račun (v formatu IBAN):
Naziv banke in ekspozitura:

Poštna št.:

1000

Pošta:

Spletna stran:

Ljubljana

www.zavod-bob.si

0430 2000 3477 143

Naslov banke (ulica, kraj):

NOVA KBM d.d.

Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor

Zakoniti zastopnik / Odgovorna oseba
Ime:

Matjaž

Ulica:

Priimek:

Šišenska cesta

Telefon:

/

Funkcija:

Vodeb

Hišna št.:

Mobilni telefon:

41

064106320

direktor

Poštna št.:
E-pošta:

1000

Pošta:

Ljubljana

m@zavod-bob.si

Kontaktna oseba
Ime:

Metka

Telefon:

/

Priimek:

Bahlen Okoli

Mobilni telefon:

041 391 086

E-pošta:

metka@zavod-bob.si

*Poročilo je obvezna priloga k e-računu in zadostuje elektronski podpis
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VSEBINSKI DEL POROČILA - 4. delno poročilo
Ta del poročila se nanaša na posamezno obdobje poročanja in ga je potrebno izpolniti ob vsakem obdobju poročanja!

Naziv (naslov) programa: Mladinski center Zavod 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 vključno 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 IN UDELEŽENCE ZGOLJ V STAROSTNI SKUPINI MLADIH.

Zap. št.

Aktivnost

Število dogodkov

Število dni

Število aktivnih mladih
udeležencev

1.

Izvajanje aktivnosti v
okviru programa
prostovoljstva Erasmus+

1

100

5

2.

Izvajanje aktivnosti
programa strateškega
partnerstva Magic Wand
for Street Based Youth
Work - mednarodno
srečanje

1

3

8

3.

Izvajanje aktivnosti
programa strateškega
partnerstva Magic Wand
for Street Based Youth
Work - razvoj
intelektualnih rezultatov

2

25

5

4.

Izvajanje aktivnosti
programa strateškega
partnerstva Magic Wand
for Street Based Youth
Work - dejavnosti vodenja
in implementacie

1

20

4

5.

Izvajanje aktivnosti
programa strateškega
partnerstva PYLE mednarodno srečanje

1

6

2

6.

Izvajanje aktivnosti
programa strateškega
partnerstva PYLE - razvoj
intelektualnih rezultatov

2

50

7

7.

Izvajanje aktivnosti
programa strateškega
partnerstva PYLE dogodek za razširjanje
rezultatov

1

1

8

8.

Izvajanje aktivnosti
programa strateškega
partnerstva PYLE dejavnosti vodenja in
implementacije

1

20

3

9.

Izvajanje aktivnosti
programa strateškega
partnerstva The Key mednarodno srečanje

1

3

2
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Zap. št.

Aktivnost

Število dogodkov

Število dni

Število aktivnih mladih
udeležencev

10.

Izvajanje aktivnosti
programa strateškega
partnerstva The Key dejavnosti vodenja in
implementacije

1

8

4

11.

Izvajanje aktivnosti v MC
ULCA - ulična šola

7

70

109

12.

Izvajanje aktivnosti v MC
ULCA - odprta ulca

0

0

0

13.

Izvajanje aktivnosti v MC
ULCA - projektna ulca

7

24

65

14.

Izvajanje aktivnosti v MC
ULCA - stranska ulca

14

170

210

15.

Izvajanje aktivnosti v MC
ULCA - podporne
aktivnosti

4

13

10

16.

Izvajanje aktivnosti
6
popoldanskega MC Bob tematske delavnice,
informiranje in svetovanje,
družabni popoldnevi,
filmski večeri, čajanke

130

385

17.

Izvajanje aktivnosti
projektne skupine
človekINJE - sestanki
skupine

1

54

4

18.

Izvajanje aktivnosti
projektne skupine
človekINJE - terensko
delo

5

110

569

19.

Izvajanje projektnih
aktivnosti Mreže Mlada
ulica - sestanki in delovne
skupine

3

18

24

20.

Izvajanje projektnih
aktivnosti Mreže Mlada
ulica - ulično delo

7

20

441

21.

Izvajanje projektnih
aktivnosti Mreže Mlada
ulica - izobraževanje

1

3

12

22.

Izvajanje projektnih
aktivnosti Mreže Mlada
ulica - nacionalno
mreženje

1

1

85

23.

Redna srečanja gledališke 1
skupine Vse ali nič

15

15

24.

Forumske gledališke
predstave skupine Vse ali
nič

3

120

25.

Kratkoročni EVS na Livadi 1
- Heading East

58

13

26.

Vzdrževanje parcele na
Livadi

1

50

11

27.

Individualno delo z
udeleženci na Livadi

2

16

3

28.

Dogodki na Livadi

5

5

260

29.

Poletna šola na Livadi

2

1

90

2
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Zap. št.

Aktivnost

Število dogodkov

Število dni

Število aktivnih mladih
udeležencev

30.

Korporativno
prostovoljstvo na Livadi

1

1

15

31.

Gostovanja na Livadi

1

3

45

32.

Mednarodno strateško
partnerstvo Urbex Livada
- mednarodno srečanje

1

3

2

33.

Mladinsko delo v šolah

4

8

180

34.

Slepa ulca - sestanki
projektne skupine

1

10

4

35.

Slepa ulca - delavnice in
delo v delovnih skupinah
(scenarij, igra,
scenografija, maska, PR)

5

68

18

36.

Slepa ulca - izvedba
doživetja Error 404

1

6

87

37.

Mladinsko za lajf - Urbani
tabor

2

12

15

38.

Mladinsko za lajf izobraževanje Mladinsko
delo z mladimi

1

3

12

39.

Usposabljanje za
mentorje programa
PRiKAZ

1

6

5

1. delno poročilo
SKUPAJ

2. delno poročilo
SKUPAJ

3. delno poročilo
SKUPAJ

4. delno poročilo
SKUPAJ

Število dni

903,00

989,00

723,00

1.117,00

Število aktivnih mladih
udeležencev

1.539,00

4.115,00

1.672,00

2.857,00

B.
Navedite oceno o realizaciji programa za obdobje delnega poročila. Pri tem izhajajte iz zastavljenega načrta. (največ 1000 znakov)
Ocenjujemo, da smo program realizirali kot je bilo zasnovano v načrtu:
- Mednarodni prostovoljci so postali nepogrešljiv del izvajanja programa mladinskega dela v Zavodu Bob.
- Zaključili smo eno strateško partnerstvo, delo nadaljujemo v dveh mednarodnih strateških partnerstvih (izvedli smo dve mednarodni
srečanji ter dogodek za razširjanje rezultatov).
- Skupina Kopilotov svoje aktivnosti vključuje v programe mladinskih centrov (Mladinsko za lajf).
- MC ULCA in MC Bob 7-krat tedensko odpirata vrata mladim.
- Usposobili smo prvo mentorsko skupino za program PRiKAZ, ki načrtuje nadaljnje izvajanje programa.
- Projektna skupina človekINJE nadaljuje izvajanje terenskega dela v "sivih conah" Ljubljane.
- Mreža Mlada ulica podpira mrežne orgnizacije pri izvajanju uličnega dela na nacionalni ravni.
- Gledališka skupina Vse ali nič z metodami gledališča zatiranih naslavlja temo migracij in položaja migrantov v Sloveniji.
- Livada z mladimi v skupnosti vzpostavlja javno zeleno površino.

VSEBINSKI DEL POROČILA – končno poročilo
Ta del poročila je potrebno izpolniti po preteku celotnega pogodbenega obdobja, ki obsega časovno obdobje od 1.1.2018 do
31.12.2019.

A.
Navedite in količinsko opredelite najpomembnejše in otipljive rezultate vašega programa v letih 2018 in 2019 (seminarji, konference, TV ali
radijske oddaje, okrogle mize, publikacije, povečano število zaposlenih, novi prostori, ipd.).
Najpomembnejši rezultati Mladinskega centra Zavod Bob v letu 2018 in 2019 so:
Dva enodnevna dogodkov mladih za mlade NEXTival.
Dve enodnevni konferenc o uličnem delu z mladimi Streetstival. Na vsakem dogodku je sodelovalo 15 organizacij in 50 udeležencev.
3 predstave gledališča zatiranih, ki prikazujejo širšo družbeno realnost.
60 različnih dogodkov in izobraževanj mladih za mlade v obdobju dveh let (npr. Zvezde padajo, ULCA fest, Na sončni in senčni strani
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muzaika, izobraževanje o zakonskih okvirih javnih površin, Adijo šola).
Tridnevni tabor mladinskega dela.
Petdnevno usposabljanje za področje karierne orientacije.
Štiridnevno usposabljanje o gledališču zatiranih za pedagoške delavce.
Dve štiridnevni usposabljanji o metodah mladinskega dela za pedagoške delavce.
Štiri tridnevna usposabljanja za mladinsko ulično delo.
Dva mednarodna treninga v trajanju 7 dni na temo uličnega dela z mladimi, na katerem je sodelovalo 11 organizacij iz 10 različnih držav in
skupaj 35 udeležencev.
Študijski obisk praks uličnega dela na Nizozemskem v trajanju 5 dni.
Trije EVS projekti v katerih je sodelovalo 11 mladih.
Zbornik prispevkov in praks uličnega dela z mladimi.
Igralne kartice za ulično delo z mladimi
Priročnik za izvajalce kariernih zaganjalnikov.
Dokument z opredelitvijo in namenom mladinskega uličnega dela, zgodovino le-tega opredeljenimi različnimi oblikami in smernicami za
dobro prakso.
Kurikulum za mentorje Programa za razvoj kompetenc za avtonomne zaposlitve (PRiKAZ).
Pedagoške smernice za emancipacijsko učenje.
Evalvacija in Nacionalna priporočila za izvajanje usposabljanja mentorjev programa PRiKAZ.

B.
Navedite oceno o realizaciji dvoletnega programa. Poseben poudarek namenite oceni doseganja zastavljenih ciljev, izpolnitvi pričakovanj in
morebitnim oviram, s katerimi ste se srečevali pri izvajanju programa.
Ocenjuejmo, da smo dvoletni program v celoti realizirali, v nekaterih vidikih tudi presegli pričakovan obseg delovanja in uresničevanja ciljev.
Izpostavljamo presežke delovanja Mladinskega centra Zavod Bob:
Okrepljeno delovanje na mednarodnem področju (npr. izvedba dveh projektov mobilnosti mladinskih delavcev, treh strateških partnerstev,
treh projektov EVS, gostovanje gledališke skupine Vse ali nič v Varšavi in na Dunaju).
Okrepljeno sodelovanje s šolami (npr. redno izvajanje delavnic v okviru rednega pouka na srednjih šolah).
Okrepitev mreženja (npr. širitev nacionalne mreže uličnega dela, sodelovanje v Mreži KROJ).
Vzpostavitev delovanja v “sivih conah” mladinskega dela.
Ovire, s katerimi se srečujemo pri realizaciji programa Mladinskega centra Zavod Bob, so vezane predvsem na kontinuirano in trajno
financiranje. Kljub odmevnemu delovanju na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni, je večino projektov in programov vezanih na enoletno
financiranje. Prav tako smo v letu 2018 prenehali redno dnevno izvajati program PUM-o, ko nam je potekla pogodba.

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.
Učinki delovanja Mladinskega centra Zavod Bob na nivoju udeležencev aktivnosti so:
Mladi so informirani o možnostih in priložnostih v lokalnem okolju in širše.
Mladi imajo razvite kompetence za uspešno vključevanje v izobraževanje ali na trg dela.
Mladi imajo oblikovano lastno poklicno identiteto, samoiniciativnost in podjetnost z namenom približevanja oz. vstopanja na trg dela, tudi v
kontekstu avtonomnih zaposlitev.
Mladi imajo oblikovano osebno identiteto.
Mladi znajo načrtovati, izvajati in evalvirati projekt.
Mladi se udejanjajo v lokalnem okolju, so družbeno aktivni in odgovorni.
Mladi imajo okrepljeno realno socialno mrežo.
Mladi spoštujejo avtonomijo drugih in medkulturnost ter so strpni.
Mladi varno in kreativno preživljajo svoj prosti čas.
Mladi imajo reflektiran lastni učni proces.
Mladi se osebno in strokovno razvijajo.
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 dosežemo 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.
Prav tako ocenjujemo, da Zavod Bob pomembno vpliva pri razvoju mladinskega dela in mladinske politike. Njegovi predstavniki aktivno
sodelujejo na različnih posvetih, okroglih mizah ipd., kjer vedno izpostavljajo pomembnost mladinskega dela, kot tudi aktualne potrebe
(ranljivih) mladih iz terena. Bolj konkretno razvijamo tudi mladinsko delo na naslednjih področjih:
Razvoj emancipatornih pristopov učenja: http://www.zavod-bob.si/pyle-post-yu-for-learning-emancipation/
Razvoj preventivnega terenskega dela, usmerjenega v skupnost: http://arhiv.mlad.si/wp-content/uploads/2017/09
/%C4%8DlovekINJE_utemeljitev.pdf
Izvajanje usposabljanj o mladinskem delu, uličnem delu, gledališču zatiranih.
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D.
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.
Evidence aktivnih udeležencev vodimo na način, da se le-ti vpišejo v evidenco dogodka oz. aktivnosti, na kateri sodelujejo (lista prisotnosti).
V letu 2019 smo začeli uvajati vodenje evidence udeležencev tudi preko spletne platforma Logbook, ki mladinskim delavcem omogoča
dokumentiranje in spremljanje učinkov svojega dela. Tovrstno spremljanje trenutno poteka za aktivnosti ULCE in popoldanskega MC Bob.
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.
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FINANČNI DEL POROČILA
Obračun nastalih odhodkov v posameznem obdobju poročanja (vrednosti v EUR)
Vpišite stroške za posamezno obdobje
OPOMBA: Stroški posameznih obdobij se pri končnem poročilu seštevajo. Prosim vas, da ste pri izpolnjevanju pazljivi, saj stroškov
za pretekla obdobja ne bo možno popravljati naknadno, s pogodbo pa ste se zavezali, da boste realizirali vsaj 90% priznane vrednosti
vašega programa. V nasprotnem primeru boste pri končnem poročilu upravičeni zgolj do sorazmerno nižjega pogodbenega zneska
(glede na dejansko doseženo realizacijo).
Stroški (odhodki) v
posameznem
obodbju

1. delno poročilo

2. delno poročilo

3. delno poročilo

4. delno poročilo

SKUPAJ ODHODKI
v vseh obdobjih
poročanja

Stroški dela (bruto
place, pogodbe o
delu,
avtorski honorarji,
študentsko delo,
nagrade
prostovoljcem)

55.000,00

64.612,13

32.995,00

85.392,87

238.000,00

Pisarniški material,
telefon, poštne
storitve

343,75

476,25

567,00

253,00

1.640,00

Najem prostorov,
tekoči stroški

4.000,00

7.000,00

2.843,71

7.056,29

20.900,00

Najem tehničnih
sredstev

500,00

2.000,00

0,00

2.000,00

4.500,00

Stroški prevozov,
dnevnice

1.000,00

5.000,00

3.300,00

444,46

9.744,46

Stroški nastanitve in
prehrane

500,00

1.600,00

3.000,00

0,00

5.100,00

Stroški promocije

1.250,00

1.750,00

300,00

2.700,00

6.000,00

Drugi stroški
programa*

297,97

4.668,90

5.324,89

3.823,76

14.115,52

SKUPAJ

62.891,72

87.107,28

48.330,60

101.670,38

299.999,98

*Razrez drugih nastalih stroškov programa za obdobje poročanja navedite tu:
4. delno poročilo
Zap. št.

Stroški

VREDNOST V EUR

1.

Računovodstvo

2.184,00

2.

Bančne storitve

1.639,76

SEZNAM RAČUNOV ORGANIZACIJE IZ POGODBENIH SREDSTEV V JP2018/2019 ZA POSAMEZNO
OBDOBJE POROČANJA
Vpišite račune stroškov, ki ste jih financirali iz naslova sredstev Javnega poziva za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih
2018 in 2019 Urada Republike Slovenije za mladino, na način, da bo jasno razvidno kateri stroški so bili financirani (v primeru vpisa
stroška plače, naj bo razvidno čigava plača je bila financirana in v kakšnem odstotku).
Vpisani računi naj odražajo tudi vsebino vašega programa, vpisani računi naj bodo smiselno razdelani po posameznih stroških.
Vsota računov mora biti najmanj enaka višini pogodbenega zneska v posameznem obdobju. Kopij računov ni potrebno prilagati
poročilu.

Zap. št.

Izdajatelj računa

Namen plačila

Znesek v EUR

1.

GOSPODARSKO d.o.o.

Najem prostorov, tekoči stroški

4.078,38
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Zap. št.

Izdajatelj računa

Namen plačila

Znesek v EUR

2.

BAUHAUS d.o.o.

Materialni stroški

902,42

3.

MBS VZDRŽEVANJE d.o.o.

Pisarniški material, telefon,
poštne storitve

426,15

4.

XENON FORTE D.O.O.

Pisarniški material, telefon,
poštne storitve

569,02

5.

Messer Slovenija, d. o. o.

Materialni stroški

49,95

6.

PETROL d. d.

Materialni stroški

62,20

7.

JAZON, d. o. o.

Pisarniški material, telefon,
poštne storitve

15,41

8.

MIMOVRSTE d. o. o.

Materialni stroški

102,71

9.

Nova KBM

Drugi stroški programa

1.639,76

10.

FLYING TIGER

Materialni stroški

4,00

11.

DE GROENE GODIN

Materialni stroški

120,45

12.

AUDIO PRO d.o.o.

Materialni stroški

350,00

13.

Aledi

Drugi stroški programa

13,55

Vsota računov organizacije iz pogodbenih sredstev v JP2018/2019
8.334,00

Vpišite prihodke za program v obdobju 1.1.2018 – 31.12.2019.
VIRI PRIHODKOV

ZNESEK V EUR

Urad Republike Slovenije za mladino

33.336,00

Druga ministrstva*

28.743,00

Lokalne skupnosti

123.540,00

Evropska sredstva

98.340,00

Lastni prihodki/sredstva prijavitelja

15.300,00

Prispevki uporabnikov

0,00

Donacije in pomoči

700,00

Prihodki iz članarine

0,00

Drugo

40,98

SKUPAJ

299.999,98

Druga ministrstva – razrez sredstev
Zap. št.

Ministrstvo

Znesek v EUR

1.

MDDSZ

28.743,00

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

09200601578 | 15. 1. 2020 19:43

1/15/2020, 7:43 PM

