
  

 

Celje, 23. 3. 2020 

 

Uspešno izvedena mladinska izmenjava v Celjskem mladinskem centru na temo 

človekovih pravic 

 

V začetku marca, med 2.3. in 9.3.2020, so v Celjskem mladinskem centru uspešno 

zaključili mladinsko izmenjavo ''Združeni v fotografiji'', sofinancirano s strani programa 

Erasmus+: Mladi v akciji. 

 

Mladinska izmenjava je naslavljala pojem človekovih pravic in aktivizem med mladimi skozi 

številne delavnice. V projektu je sodelovalo 35 mladih iz petih evropskih držav – Slovenije, 

Španije, Madžarske, Grčije in Bolgarije. Obudila je zavedanje o človekovih pravicah med 

mladimi in opozorila na pomen prepoznavanja ter ukrepanja v primeru kršitev le teh.  

Udeleženci so pripravili kratke videe na temo - od scenarija do montaže, pripravili 

performans z gledališčnikom Tomom Costom, bili deležni strokovne foto delavnice (izvedba: 

Srečni trenutki) in pripravili foto razstavo v petih jezikih.  

 

Delavnice, ki so potekale ves teden, so vključevale razne igre – spoznavne, miselne, 

komunikacijske, igro vlog in bile izvajane pod budnim očesom notranjih in zunanjih 

izvajalcev. V timskem duhu smo pripravili foto razstavo in scenografijo za zaključni video, 

ki sledi. Udeleženci so lahko izbirali med zgodbami po sveta ali pa delili lastno zgodbo, 

izkušnjo. Imeli so se možnost postaviti v vlogo žrtve, aktivista, borca ali kršitelja človekovih 

pravic. Na sobotni razstavi so udeleženci pokazali svoje znanje o portretni fotografiji, 

zapisali 30 temeljnih človekovih pravic v kar petih jezikih, delili svoje zgodbe in predstavljali 

svojo kulturo. Izpeljali so tudi notranji in zunanji ''Escape room'', katerega sta na temo 

človekovih pravic pripravila dijaka Gimnazije Celje Center.  

 

Udeleženci so spoznavali kotičke in ulice Celja, njegovo zgodovino, izkusili slavnostno 

fotografiranje v Foto ateljeju Pelikan in bili športno aktivni (kegljanje, izlet na Šmartinsko 

jezero, Stari grad). Nagrada za odlično delo tekom tedna je bil zaključni koncert zasedbe 

Mladi igrajo rock.  

 



Celjski mladinski center se zahvaljuje vsem udeležencem, mladinskim delavcem, zunanjim 

izvajalcem, prostovoljcem, podpornikom programa in vsem ostalim, ki so na kakršenkoli 

način doprinesli k izvedbi mladinske izmenjave. 

 

Več informacij o mladinski izmenjavi si lahko ogledate tukaj https://www.mc-

celje.si/Zdruzeni_v_fotografiji/ 

 

Mladinsko izmenjavo je sofinanciral program Evropske unije Erasmus + 
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