AIA,društvo za izboljšanje kvalitete življenja
Hribarjeva 10, 1234 Mengeš
Tel: +386 31 369 584
E-mail: DRUSTVO.AIA@gmail.com

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2011
1. Predstavitev
AIA, društvo za izboljšanje kvalitete ţivljenja, je bilo registrirano 26. 5. 2009. Namen
društva je delovati na vseh področjih, ki bogatijo ţivljenje, temeljno načelo biti odprt za
nove ideje, oblike delovanja in zdruţevanja in cilj društva spodbujanje mladih k aktivni
participaciji, integracija marginalnih skupin mladostnikov, omogočanje avtonomije
mladih, spodbujanje k aktivnemu preţivljanju prostega časa, h krepitvi pozitivnih
socialnih stikov in vplivanje na razvoj pozitivnih vrednot.
AIA zagotavlja, pomaga in nudi pogoje v procesu neformalne socializacije mladih z
negovanjem socialnih stikov med njimi, razvojem mladostnikove samopodobe, spodbuja
samostojno druţenje mladih, medgeneracijsko sodelovanje, nudi informiranje, strokovno
svetovanje, neformalno izobraţevanje z organiziranjem raznih delavnic, prireditev,
športno-razvedrilnih dejavnosti, spodbujanjem prostovoljnega dela, pomoč pri
izobrazbenih in poklicnih ambicijah, odločitvah in dilemah mladostnikov.
Po več letnem prizadevanju, da bi v Mengšu omogočili izvajanje dejavnosti mladih v
mladinskem centru, je 30.9.2011 Občina Mengeš društvu AIA podelila v uporabo
prostore stare knjiţnice, predvsem zaradi potrebe lokalne skupnosti po izboljšanju in
ureditvi področja dela z mladimi in za mlade ter zagotovitvi osnovnih pogojev, kadrov in
znanja, da bi mladim omogočali razvoj njihovega potenciala in aktivnega udejstvovanja v
domačem okolju. Občina se je zavezala, da bo v čim krajšem času zagotovila osnovno
opremo, ki je pogoj za pridobitev formalnega statusa za mladinski center in pomoč v
obliki finančnih donacij ter pripravila razpis za financiranje mladinske dejavnosti.
2. Organi društva AIA

Najvišji organ društva je Občni zbor, ki ga sestavljajo vsi člani, upravni odbor,
ki ga sestavljajo predsednica Blanka Tomšič, tajnica Melita Ţerjav in
blagajničarka Mojca Petrič in je operativno izvršilni organ društva ter nadzorni
odbor, ki ga sestavljajo predsednica Tanja Logar, članica Silva Drešar in član
Brane Tomšič. Predsednica Blanka Tomšič je zakonita zastopnica društva.
3. Člani in udeleţenci dejavnosti AIA
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AIA, društvo za izboljšanje kvalitete ţivljenja je namenjeno predvsem mladostnikom od
15-29 let starosti, pa tudi osnovnošolski populaciji, predšolskim otrokom in starejšim, ki
ţelijo aktivno prispevati k razvoju mladinske dejavnosti v Občini Mengeš. V društvo AIA
se zdruţujejo člani, prostovoljci ter tudi udeleţenci – nečlani, ki se občasno udeleţujejo
dejavnosti društva. Po podelitvi prostora od Občine, AIA izvaja redno mladinsko
dejavnost, prostor je odprt za javnost in za vse mlade brez razlike, zato članarina ni
pogoj za obisk prostora Mladinskega centra, omogočamo prosto druţenje ter javno
odprte prireditve za vse mlade.
ČLANI

ženske
31.12.2010

Moški
31.12.2010

7 do 14 let
15-29 let
Od 30 let
SKUPAJ

14
10
9
33
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5
7

Ženske
31.12.2011

27
19
9
55

Moški
31.12.2011

6
9
5
20

SKUPAJ
31.12.2010

SKUPAJ
31.12.2011

16
10
14
40

33
28
14
75

V AIA - mladinski center dnevno prihaja povprečno 40 mladostnikov, starih od 12 do 29
let. Prireditev Pokaţi talent se udeleţi povprečno 40 mladostnikov, starih od 15 do 29
let, Ţur na ful od 80 do 150 mladostnikov, starih od 13 do 29 let, Srečanja z znanimi se
je udeleţilo 110 mladostnikov, starih od 11 do 29 let.
4. Kratek pregled razvoja in dejavnosti, poročilo o doseţenih ciljih in smernice za
naprej:
AIA, društvo za izboljšanje in kvaliteto ţivljenja, je bilo ustanovljeno na ustanovnem
zboru 8. 4. 2009, uradno registrirano pa 26. 5. 2009. Temeljni akt društva je STATUT
AIA. AIA ţe od vsega začetka izvaja mladinsko dejavnost, od 1. 10. 2011 pa redne
dejavnosti Mladinskega centra, deluje v javnem interesu na področju mladinske
dejavnosti.
AIA je v letu 2011 za izvajanje svoje dejavnosti začasno uporabljala prostor nekdanje
stare knjiţnice z rezerviranim terminom ob ponedeljkih, od 17.00 do 18.30, ostale dneve
smo se sproti dogovarjali z Občino, za izvajanje športne dejavnosti (plesa) pa smo imeli
rezerviran termin v mali fitnes dvorani ŠD Partizan. Po podpisu pogodbe z Občino 30. 9.
2011, s katero nam je podelila v uporabo prostor stare knjiţnice na Slovenski c. 28, smo
tu izvajali redne dejavnosti Mladinskega centra, plesno dvoranico (bivšo knjigarno
Frema) smo uporabljali za izvajanje občasnih dejavnosti, po urniku in v dogovoru z
Občino, določene dejavnosti smo izvajali tudi v prostorih ŠD Partizan v dogovoru z UO
ŠD Partizan, Mengeš. Urnik od podpisa pogodbe z Občino za izvajanje redne dejavnosti
v prostoru Mladinskega centra in za redne dejavnosti v plesni dvorani ter za dejavnosti v
ŠD Partizan so v prilogi k poslovnemu poročilu.
Tako je od oktobra dalje prostor za mlade in ostale zainteresirane odprt vsak dan, razen
ob torkih, ko izvajamo občasne dejavnosti. Ob ponedeljkih, petkih, sobotah in nedeljah
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je Mladinski center odprt od 17.00 do 22.00, ob sredah od 18.00 do 21.00 potekajo vaje
dramske skupine Zorana, četrtek od 17.00 do 22.00 je rezerviran za izvajanje učne
pomoči, ob nedeljah se izvaja projekt Zabavnih, druţabnih nedelj, ob sobotah so
občasno projekti Pokaţi talent z vnaprej napovedanimi dogodki. V plesni dvoranici
Občine Mengeš (bivši Fremi) izvajamo športno dejavnost – ples, in sicer z naslednjim
razporedom vadbe: ob ponedeljkih in sredah jazz balet ena skupina, ob ponedeljkih in
sredah break dance ena skupina, ob torkih in četrtkih hip hop dve skupini.
O dogodkih in aktivnostih predsednica AIA – Mladinski center redno objavlja prispevke
v občinskem glasilu Mengšan, občasno pa tudi v Slamniku, Kamniških novicah in Novicah.
Sanja Tomšič in Maja Petek Tomšič sta prostovoljno skrbeli za urejanje, obveščanje in
redno aţuriranje preko naše spletne strani http://www.srce-me-povezuje.si/drustvoaia/, kjer objavljamo tudi aktualne dogodke, foto galerijo, moţen pa je tudi ogled
preteklih dogodkov in objavljenih prispevkov. urejata pa tudi facebook AIA-MCM, ki je
namenjen predvsem oglaševanju in obveščanju članov in nečlanov društva. Maja Petek
Tomšič pa je kreirala tudi našo lastno facebook stran. Aktivnosti in prireditve smo
objavljali tudi na internetnih portalih, kot so: Dogaja se, Napovednik idr., člane smo
obveščali tudi preko elektronske pošte in s tiskanimi obvestili. Dogodke napovedujemo z
Napovednikom, ki ga objavljamo na naši spletni strani, fb strani, na strani Občine
Mengeš in v glasilu Mengšan. Za vsako dejavnost smo pripravili tudi zloţenko, letake in
plakate, ki so jih oblikovali mladi prostovoljci Sanja Tomšič, Maja Petek Tomšič, Blaţ
Štempelj, Barbara Ciber in Max Čelar. Letake in plakate smo objavljali v Mladinskem
centru, na lastnih panojih in na drugih za oglaševanje predvidenih mestih.
Prostovoljki Sanja Tomšič in Maja Petek Tomšič sta se udeleţili izobraţevanja za
urejanje spletne strani preko Stičišča nevladnih organizacij. V letu 2011 smo se včlanili v
Slovensko filantropijo – mreţo prostovoljnih organizacij, povezali pa smo se tudi z
mladim Društvom Urban folk iz Mengša ter z Odredom Upornega plamena iz Mengša, s
katerima smo se dogovorili za sodelovanje in tudi ţe izpeljali skupne projekte. V okviru
dejavnosti neformalnega učenja od oktobra 2011 izvajamo učno pomoč, projekt vodi
prostovoljka Maja Petek Tomšič, univ.dipl.ped. in sociologinja kulture. Projekt se izvaja v
Mladinskem centru, vsak četrtek, od 17.00 do 22.00, z namenom pomagati mladostnikom
pri učni snovi in domačih nalogah, pri pisanju in izdelavi referatov oziroma seminarskih
nalog, pri iskanju vzrokov za učne teţave in jih seznanjati s strategijami učinkovitega
učenja. Učna pomoč v Mladinskem centru je namenjena mladostnikom, ki imajo zaradi
različnih razlogov pomanjkljivo ali neustrezno učenje, kulturno in ekonomsko
prikrajšanost, teţave, povezane z večjezičnostjo in večkulturnostjo… in teţave pri
usvajanju znanja in spretnosti.
Oktobra 2011 smo v okviru Mladinskega centra ustanovili tudi dramski skupini Zorana 1
in Zorana 2, ki ju vodi Tjaša Mislej, diplomirana literarna komparativistka in dramska
pisateljica. Skupini sta oblikovani tako, da ponujata moţnost gledališkega ustvarjanja
otrokom od 9. do 12. leta (13 članov) in v drugi skupini mladim od 13. do 30. leta (8
članov). Obe skupini se dobivata 1x na teden, urijo se v osnovah igralske umetnosti,
nastopanja in gledališkega improviziranja. S pomočjo raznih govornih vaj so člani
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napredovali v glasnosti ter pravilni izgovorjavi. Osredotočali so se na gib, mimiko in
telesni izraz na odru in napredujejo v improvizaciji ter sproščenem javnem nastopanju.
Kot rezultat večmesečnega dela v obeh skupinah bodo pripravili celovečerno gledališko
predstavo, ki bo na sporedu konec maja 2012 v Kulturnem domu, Mengeš. Otroška
skupina za oder pripravlja igro Pet Pepelk avtorja Ţarka Petana, odrasla skupina pa se
spopada z dramo Plešasta pevka. Otroci in mladi, ki sodelujejo v obeh skupinah, so
pokazali izjemen interes in navdušenje za gledališče in dramsko igro, kar se kaţe tudi v
številčnosti članov dramskega kroţka, ki se giblje okrog številke 25.
V soboto, 3. decembra 2011, smo pričeli z novim projektom Pokaţi talent, ki ga vodi
mlada prostovoljka Nina Zupan. Dogodki potekajo ob sobotah med 20.00 in 22.00. V
okviru projekta je mladostnikom dana moţnost, da se predstavijo svojim vrstnikom. V
okviru projekta se lahko predstavljajo glasbeni talenti, pesniki, akrobati, plesalci,
recitatorji in drugi talenti. Kot prvi se je predstavil Leavestones, na novo ustanovljeni
duet iz Domţal. V soboto, 17. decembra, se je predstavila skupna »Ne še«, ki ustvarja
svojo glasbo. Na nastopu so nas presenetili z akustično verzijo melodičnega rocka s
pridihom originalnosti (flavta). V decembru se je prireditve Pokaţi talent udeleţilo
povprečno 40 mladostnikov, starih od 15 do 29 let.
Vsako nedeljo se v Mladinskem centru v Mengšu odvijajo druţabni zabavni popoldnevi in
večeri, vodja projekta je Brane Tomšič. Med 17.00 in 22.00 uro (v center) mladi
prihajajo v center in se zabavajo ob sproščenem druţenju, igranju namiznega tenisa,
pikada, ročnega nogometa, biljarda in raznih druţabnih igrah. Mladi lahko prinesejo tudi
svoje igre. V letu 2011 se je zabavnih nedelj udeleţevalo povprečno 30 mladostnikov,
starih od 12 do 29 let. Razveseljivo je, da so med njimi prvi in zelo zvesti obiskovalci
Mladinskega centra.
Organizirana plesno – športna vadba za osnovnošolce je do junija potekala v ŠD Partizan,
od septembra 2011 pa po zgoraj navedenem urniku v plesni dvorani Občine in v mali
fitnes dvorani ŠD Partizan. Vadba hip hop je potekala vse leto pod vodstvom mentorice
Sanje Tomšič, in sicer v dveh starostnih skupinah: v skupini za otroke od 1. do 6. razreda
osnovne šole in v skupini za mladostnike od 7. razreda dalje, vadba jazz baleta za
osnovnošolce pod vodstvom Urške Gjergek, breakdance za vse pa pod vodstvom Petra
Jerasa od oktobra 2011 dalje. Mentorji so pripravili naslednje nastope: 13. januarja
2011 nastop na šolski prireditvi »Kdor vesele pesmi poje« z zanimivo koreografijo z
naslovom ''AIA dogaja''; 31. marca so mladi plesalci razveselili stanovalce Doma počitka
v Mengšu. Hip hop in jazz balet plesalci so pod vodstvom mentoric Sanje Tomšič in
Urške Gjergek, po koreografiji Sanje Tomšič, predstavili in zaplesali plesne zgodbe, ki
so gledalce popeljale v domišljijski svet Ţabjega kralja, v pravljično deţelo Nije, v
pravljico o Pepelki in plesne koreografije Lizika, Sončni ţarek, Divji, Zlati ter Kdor
vesele pesmi poje, predstavila sta se tudi nekdanji Mengšan Miha Ţerjav in njegova
plesalka Lara Vrtovšek, drţavna prvaka v latinsko-ameriških plesih, ki v kategoriji mlajših
mladincev Slovenijo zastopata tudi v mednarodnem in svetovnem merilu. 13. 4. so plesalci
tudi otrokom v vrtcih Sonček in Gobica v Mengšu ter v vrtcu Češmin v Domţalah
predstavili pravljično plesne zgodbe. Otroci so nas skozi koreografije in scensko zamisel
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Sanje Tomšič in s plesno točko Urške Gjergek kreativno popeljali v umetniški svet gibov,
glasbe in pravljic, ki so jih prikazali na svoj način ob zvokih moderne glasbe. 29. aprila so
se hip hop in jazz balet plesalci predstavili v okviru predstavite Občine Mengeš v
Arboretumu v Volčjem potoku. 7. maja 2011 pa so plesalci zaplesali na odprtju 20.
drţavnega prvenstva v namiznem tenisu za mladince in mladinke, ki je potekalo v Športni
dvorani v Komendi. 13. junija so pripravili nastop v Vrtcu Gobica, 19. junija pa so v ŠD
Partizan pripravili zaključni nastop za starše. Plesna skupina AIA se je 15. septembra
udeleţila vseslovenskega festivala nevladnih organizacij LUPA v Ljubljani. Festival je
namenjen promociji slovenskega nevladnega sektorja in osveščanju širše javnosti o vlogi
in pomenu nevladnih organizacij. Mladi mengeški plesalci so se predstavili na velikem
odru pri Prešernovem spomeniku. V soboto, 24. 9., pa je AIA zaplesala tudi na 19.
Mihaelovem sejmu v Mengšu.
AIA je v začetku avgusta 2011 organizirala enotedenski plesni tabor pri Toplicah Sv.
Martin na Muri na Hrvaškem. Plesnega tabora se je udeleţilo 11 mladih od 9. do 15. leta ,
za njih je skrbelo 8 prostovoljcev, ki so pokazali izredno kreativnost, odgovornost in
samostojnost. Razigranost in vrenje različnih idej, ki smo jih podpirali starejši
prostovoljci, je pripomoglo k bogatemu programu in otroci so odšli domov polni lepih
vtisov in doţivetij. Plesni treningi so se odvijali pod vodstvom Sanje Tomšič in Barbare
Ciber, trenirali so enkrat na dan v novi plesni dvorani toplic, v popoldanskem času pa so
se prepustili plesu v naravi. Poleg plesa pa so si privoščili kopanje v bazenskem kompleksu
Toplic Sv. Martin na Muri, v ustvarjalnih delavnicah izdelovali zapestnice in origame, s
spreji okrasili vsak svojo majico, se zabavali ob plesnih igrah, tekmovali v različnih
športih, se pomerili v vodnih igrah in igrah z vodnimi balončki, ob večerih peli ob
tabornem ognju, pekli taborniški kruh in mlado koruzo, zadnji dan pa so tabor zaključili z
iskanjem skritega zaklada. O taboru so poročali na radiu prvi program, v oddajo smo se
oglasili v ţivo.
V letu 2011 je društvo organiziralo dve glasbeno-zabavni prireditvi za mlade, z imenom
»ŢUR NA FULL«, in sicer ţe peti po vrsti je bil 23. 4. 2011 in šesti 29. oktobra 2011.
Zlata nit te prireditve je aktivna participacija mladih pri pripravi prireditve,
spodbujanje mladih pri njihovi kreativnosti, priloţnost mladim glasbenikom in DJ, da se
predstavijo in ne nazadnje zdrav način zabave s plesom brez alkohola. Na tokrat
velikonočno obarvani prireditvi, ki so jo mladi poimenovali »Easter party«, so se
predstavili naslednji umetniki: DJ WAVO&MC TIM (Gal Plešnar in Tim Zevnik iz
Mengša), DJ »E-KOUD« (Črt Mrzlikar iz Ljubljane) ter DJ »ANGLETHE MIKE« (Miha
Japelj iz Ljubljane). Na odru, ki je bil zavit v jajčno lupino, so umetniki ustvarjali glasbo
in jo podkrepili z modernimi ritmi elektronike in komercialne glasbe. Oktobrski »Ţur na
ful« (, ki) je bil (obarvan) v znamenju noči čarovnic. Na dan prireditve je bilo v dvorani
ţe od jutra naprej ţivahno, prireditev smo pripravili v soorganizaciji z mladim društvom
Urban Folk iz Mengša, ki ga sestavljajo mladi športniki. Simbioza dveh društev je
prinesla odlične rezultate. Prireditev je pripravljalo kar dvajset mladih prostovoljcev.
Umetnica Sava Kralj ter naši mladi prostovoljki Barbara Ciber in Sanja Tomšič so
poskrbele za odlično scensko okrasitev dvorane, Urban Folk je poskrbel za pripravo
odra, redarsko sluţbo in pomoč mladim umetnicam, ki so pripravile sceno. Na odru so se
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predstavili: skupina DJ EGE (ECHO GREEN EFFECT): Dj Tim Zevnik, Mc Luka Slak, Dj
Wavo - Gal Plešnar, Dj Krilc - Krištof Modic, DJ ATM (Angel the Mike: Miha Japelj) in
DJ E-KODE: Crt Mrzlikar ter break dance skupina URBAN FOLK.
V soboto, 10. decembra 2011, smo pripravili prvi dogodek v okviru projekta Srečanje z
znanimi osebnostmi. Na prvem srečanju se je mladim iz Mengša in okolice predstavil
znani rapar Zlatko s premierno predstavitvijo projekta 'Moj pogled''. Njegove misli so o
osebnih izkušnjah, in da moramo biti do mladih z roba druţbe in do vseh drugačnih
strpni. Prireditev je Mladinski center organiziral v soorganizaciji z društvom Urban folk.
To je bil osrednji dogodek po odprtju Mladinskega centra, udeleţila sta se ga tudi ţupan
Franc Jerič in podţupan Bogo Ropotar. Ţupan je mladim povedal nekaj besed in jim
obljubil podporo občine ter pozval, naj se čim bolj številčno udeleţujejo dejavnosti, ki se
dogajajo v centru, pri tem pa naj ne pozabijo tudi na sprejemanje odgovornosti.
Za leto 2012 smo pripravili smo bogat Program, v katerem so predvidene moţnosti in
ideje za izvajanje mladinske dejavnosti na najrazličnejših področjih. Osnovane so na
programskih smernicah Zakona o izvajanju javnega interesa v mladinskem sektorju in
vseh smernicah za mladinsko delo ter na podlagi dejansko izkazanih v opravljeni anketi o
mladinskem centru v Občini Mengeš. Anketa je bila izvedena in analizirana v sodelovanju
z Občino Mengeš in Osnovno šolo Mengeš v okviru mojega diplomskega dela z naslovom
Socialno delo mladinskih centrov – delo z mladostniki iz marginalnih druţbenih skupin in
hkrati ob pobudah za ustanovitev mladinskega centra v občini Mengeš. Anketo so
izpolnjevali v spletni in tiskani obliki v času od 8. aprila do 11. maja 2011. Preko spleta je
bilo oddanih 170 anket in 257 anket v tiskani obliki, skupaj je bilo oddanih 427 anket, od
tega 377 veljavnih in 50 neveljavnih. Anketa in rezultati so priloga tega poročila.
Program bomo prilagajali dejanskim finančnim, prostorskim in kadrovskim moţnostim
ter predvsem pobudam, idejam in interesom ter ţeljam mladih ter dejansko izkazanim
potrebam po določenih programih in ob potrebni podpori Občine oziroma lokalne
skupnosti. Pričakujemo, da bo Občina Mengeš čim prej zagotovila stalni vir
sofinanciranja delovanja Mladinskega centra.
Program delovanja ţelimo predvsem nadgraditi z dejavnostmi na področju informiranja,
svetovanja mladim in izvajanja preventivnih programov ter Mladinski center vzpostaviti
kot varno točko za vse mlade.
Za delovanje AIA-Mladinski center Mengeš je bilo vloţenega ogromno prostovoljnega
dela in tudi lastnih sredstev, vsem prostovoljcem in drugim, ki so nam pomagali, se
iskreno zahvaljujem!
Mengeš, 27. 3. 2012

Poročilo pripravila:
predsednica Blanka Tomšič
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