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v Celjskem mladinskem centru smo se
hitro prilagodili  situacij i  oziroma
#ostanidoma, zato smo v aprilu pričeli  z
izvajanjem spletnih kav z našimi
mladinskimi delavci.
 
v aprilu smo izvedli  6 spletnih kav:
- 2.4. 2020 - spletna kava s Katjo o
projektnem managementu
 
- 9.4.2020 - spletna kava s Sento o
organizacij i  online dogodkov

- 16.4.2020 - spletna kava s Hano o tem
kje preživeti  letošnje poletje?
 
- 21.4.2020 - spletna kava s Klemenom
o turizmu po epidemiji  koronavirusa
 
- 23.4.2020 - spletna kava s Sento o
osnovah promocije dogodkov
 
- 28.4.2020 - spletna kava s Katjo o
učnih učinkih in evalvacij i

V živo preko
Facebook

profila
@mccdogaja
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NATEČAJ ZA NAJ PROSTOVOLJCA V
MESTNI OBČINI CELJE 2019

Informacijska točka Evropske
unije Europe Direct Savinjska,
ki deluje v okviru Celjskega
mladinskega centra, je v
sodelovanju z Mestno občino
Celje objavila JAVNI NATEČAJ,
na katerem bomo izbrali  NAJ
PROSTOVOLJCA ZA LETO 2019.

Sama prireditev "15. Festival
prostovoljstva" ter razglasitev
naj prostovoljcev v vseh petih
starostnih kategorijah, bo letos
zaradi nastale situacije
potekala drugače in sicer v
online izvedbi. 
 
 

Kdaj in kako bo potekala prireditev ter razglasitev Naj
prostovoljca 2019, vas bomo obvestil i  v mesecu maju.
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PETEK INFORMATIVNI
METEK

Tedenski pregled aktivnosti
Celjskega mladinskega centra, v
marcu in aprilu zaradi situacije
usmerjen v spletne aktivnosti  in
deloma delu od doma.

Vsak petek
popoldan 

Celjski mladinski center nadaljuje
s solidarnostjo, še okrepljeno v
času epidemije.
 
Tokrat sodelujemo v dobrodelni
akcij i  Od ljudi za l judi. V MCC-ju
bomo 8.5. zbirali  oblačila, obutev,
higienske pripomočke, maske in
razkužila.
 
Več informacij  @mccdogaja - Od
ljudi za l judi
 
 
Prijave za oddajo materiala
bomo zbirali  na
senta.jevsenak@mc-celje.si.  Ob
prijavi boste prejeli  tudi vsa
navodila za varno oddajo
materiala.
 
Izredno hvaležni bomo za
vsakršno pomoč. Vse zbrane
potrebščine bomo podarili
nevladnim organizacijam, ki se,
še posebej v teh razmerah,
trudijo, da socialno izključeni
niso pozabljeni.
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#MCCUČI 
Posneli  smo tudi pet zabavnih
videov pod hashtagom #mccuči!
 
Kuhate lahko z nami in se naučite
pripraviti  drože, humus in
veganske poljubčke, pravtako pa
smo poskrbeli  za zeliščno
samooskrbo.
 
Posnetke si  lahko ogledate na
naši facebook strani ter
instagram in youtube profilu
@mccdogaja

PROSTOVOLJNO
DELO IN POMOČ V

ČASU IZREDNIH
RAZMER

 
V ta namen smo vzpostavili
bazo prostovoljcev ter
spletno prijavo, s čimer MCC
aktivno sodeluje pri
solidarnostnih akcijah v
lokalni skupnosti.

Rdeči Križ Slovenije - Območno
združenje Celje je zaprosilo
Celjski mladinski center za
posredovanje informacij  in
iskanju prostovoljcev za pomoč
najbolj  ranljivim (starejšim,
kronično bolnim ipd.) v času
izrednih razmer in ukrepov za
omejevanje širjenja Korona-
virusa.
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PROJEKTNE
AKTIVNOSTI 

MCC ekipa je čas karantene
izkoristi la za vzpostavitev
spletne strani projekta 4Youth.
 
Pravtako smo kot koordinator
in nosilec projekta nadaljevali  s
projektnimi aktivnostmi v obliki
zbiranja dobrih praks aktivne
participacije mladih. 

PROJEKT 4 YOUTH 

PROJEKT APEL MCC v projektne aktivnosti  redno
vključuje mlade in mladinske
voditelje. V aprilu smo skupaj z
njimi izvedli  online fokusno skupino,
pri čemer so nam podali  mnenje o
izboljšavi priročnika, ki ga
pripravljamo v okviru projekta
APEL. 
 
Pravtako smo objavili  poziv za
zbiranje primerov dobrih praks
strukturiranih dialogov ter
vzpostavili  spletno stran projekta,
ki bo aktivna v mesecu maju. 

ZAKLJUČNA
POROČILA 

MCC projektna pisarna je prav tako
pripravila in oddala dve zaključni
poročil i:  solidarnostnega projekta
"Očistimo celjske hribe" ter projekta
usposabljanja za mladinske delavce
"Aktivno mladinsko delo v teku".
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Pravtako smo bili  aktivni na
področju oddaje projektnih
prijav. Oddali smo projektno
prijavo pod okril jem programa
Erasmus+ - šport kot nosilci
projekta ter sodelovali  pri
oblikovanju in oddaji  štirih
projektov pod okril jem
programa Erasmus+:Mladi v
akcij i,  kot partnerji  projekta.
Pravtako pa svetujemo ostalim
organizacijam pri oblikovanju
prijav. 

Projektna pisarna v času
karantene nadaljevala s
svojim delom, pri čemer smo
bili  uspešni s prijavami kar
treh projektov, ki so bil i
odobreni s strani programa
Erasmus+: Mladi v akcij i.

PROJEKT MLADI V
PRAKSI MCC sodeluje tudi v nacionalnih

projektih z drugimi mladinskimi
centri v Sloveniji.  V okviru
projekta Mladi v praksi
sodelujemo in načrtujemo
aktivnosti  skupaj z Mladinskim
centrom Krško ter  Mladinskim
centrom BIT iz Črnomlja. 

Glede na nastalo situacijo smo
se projektni partnerji  morali
uskladiti  glede načina izvajanja
aktivnosti,  ki  so trenutno v fazi
oblikovanja. Projektne
aktivnosti  se bodo pričele v
maju. 

PROJEKT EMPLOY 
V okviru projekta EMPLOY smo v zadnjih
dveh mesecih oblikovali  spletne tečaje, ki
so na voljo na spletni mentorski platformi,
ki je bila vzpostavljena konec aprila.
Pričeli  smo tudi z vsebinsko pripravo
priročnika za mladinske delavce, z
namenom razvoja kompetenc mladih za
boljši  in lažji  vstop na trg dela.
 
Pravtako smo pripravili  vsebinsko ter
finančno vmesno poročilo ter objavljali
novice na Facebook strani projekta
@employmentoringprogramme
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SPLETNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH TER
SODELOVANJE NA POSVETIH MLADINSKEGA SEKTORJA

Zaposleni MCC svoje kompetence
ter znanja tudi nadgrajujemo z
vključevanjem v izobraževanja
ter aktivno prispevamo k
oblikovanju aktivnosti  ter politik
znotraj mladinskega sektorja,
kar se v tem obdobju ni
spremenilo, le preseli lo na splet. 

Sodelovali  smo na prvem
digitalnem srečanju mladinskega
sektorja, ki so ga organizirali
Mreža MaMa, Urad RS za
mladino, nacionalna agencija
MOVIT in Mladinski svet
Slovenije, ter nadgradili  svoje
kompetence na spletnem
izobraževanju na temo vodenja in
organizacije online delavnic.
Izobraževanje nam je omogočilo
Predstavništvo Evropske komisije
v Sloveniji.

VZDRŽEVALNA DELA
Zaradi vremensko
ugodnih pogojev smo
lahko v dveh mesecih
izvedli  veliko notranjih
kot zunanjih
vzdrževalnih del.
 
 

Udeležil i  smo se tudi spletne
delavnice "triki in veščine
javnega nastopanja", ki jo je
organiziral Zavod Nefix.

Vključil i  smo se na virtualni
posvet o trajnostnem razvoju z
mladimi, ki ga je organizirala
Služba Vlade RS za razvoj in
kohezijsko politiko. 

MCC ekipa se je konec aprila
pridružila tudi tradicionalni
spomladanski akcij i  čiščenja
okolja v Mestni občini Celje.
 

TRADICIONALNA
SPOMLADANSKA ČISTILNA

AKCIJA
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MCC Hostel,  ki zaradi
trenutne situacije ne
obratuje že od drugega
tedna v marcu, je tako
odprl vrata uslužbencem
Splošne bolnišnice Celje
(SB Celje), ki so lahko
kapacitete koristi l i  za
počitek, ki ga v teh
tednih in mesecih, ko je
njihovo delo izjemno
intenzivno, nujno
potrebujejo.

MCC HOSTEL, KI DELUJE ZNOTRAJ
CELJSKEGA MLADINSKEGA CENTRA

PONUDIL POMOČ USLUŽBENCEM SPLOŠNE
BOLNIŠNICE CELJE.

MCC Hostel je pokazal
solidarnost in v
sodelovanju z Mestno
občino Celje odprl svoja
vrata zdravstvenemu
osebju Splošne
bolnišnice Celje.
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Osrednja informacijska služba
za vsa splošna vprašanja v
zvezi z EU. Ponuja hitre
odgovore, vas vodi do
najboljših virov informacij,
nasvetov in kontaktnih
podatkov. V času izzivov še
okrepljeno odgovarjamo
vsakodnevno na vprašanja in
nudimo informacije.
 
 

V času epidemije si  lahko na
Facebook profilu @infopentlja ter n
aspletni strani Celjskega
mladinskega centra, pod rubriko
Infopentlja - Europe Direct
Savinjska, vsak dan preberete
tekoče in preverlj ive informacije o
ukrepih Evropske unije na področju
zajezitve epidemije, 
javnozdravstvenega sektorja in
ublažitve socialno-ekonomskih
posledic v Evropski uniji.

@Infopentlja
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Informacijska točka Evropske
unije Europe Direct Savinjska za
nevladne organizacije organizira
online delavnico v sredo, 6.
maja, ob 16.0 uri.  
 
Delavnico bomo izvedli  preko
aplikacije ZOOM, zato je
potrebna predhodna prijava na
europe.direct@mc-celje.si,
Prijave zbiramo do 4. maja
2020.

Predstavljeni bodo razpisi  v okviru
EU, ki omogočajo sofinanciranje na
različnih področjih (kultura, mladi,
sociala, okolje, …). 
 
Pregledali  se bodo aktualni razpisi
in pripravili  osnutki glede na
aktualne razpise.

Izvajalka: sonja majcen
Trajanje delavnice: 40 minut
Kje? aplikacija zoom
Oorganizator dogodka: europe
direct savinjska ter celjski
mladinski center
 
Dogodek delno financira EU. 
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Informacijska točka Evropske unije
Europe Direct Savinjska Infopentlja
v sodelovanju z Mcc Celjski
Mladinski Center organizira online
koncert Sound of Europe s skupino
Spotless Minds.
 
KDAJ? Ponedeljek, 11.  5. 2020 ob
19.00
 
KJE? Live prenos na Facebook in
YouTub profilu Infopentlja in Mcc
Celjski Mladinski Center

 
KAJ? online koncert s konceptom,
ki združuje dobro lokalno
alternativno glasbo s pogovorom s
skupino ter njihovem pogledu o
prihodnosti  Evrope
 
ZAKAJ? Z namenom počastitve
Dneva Evrope, ki ga vsako leto
obeležujemo 9. 5. 
 
Organizator dogodka:
Informacijska točka Europe Direct
Savinjska ter Celjski mladinski
center. Dogodek delno financira
EU.
 

ONLINE KONCERT V
POČASTITEV DNEVA

EVROPE




