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NAGOVORI
NAGOVORI

SPREMNE MISLI
ŽUPANA
Zapis župana Tadeja Beočanina ob 10. letnici
delovanja Mladinskega kulturnega centra
Hiša mladih.
Ajdovščina - Mladim prijazna občina
Mladinski kulturni center Hiša mladih že
desetletje skrbi za ustvarjalno okolje na
področju mladinske dejavnosti. Mladim nudi
številne priložnosti, jim izkazuje podporo
in jih spodbuja pri uresničevanju idej. Pod
njihovim okriljem deluje tudi Mladinski
hotel Ajdovščina, ki le streljaj od mestnega
jedra privablja obiskovalce od blizu in daleč.
Mladinski kulturni center z raznolikimi
programi in storitvami pomembno
prispeva h krepitvi kakovosti življenja v
občini Ajdovščina ter nudi mladinskim
organizacijam ustrezno infrastrukturo
za njihovo delo. Ponosen sem, da se je
ideja Hiše mladih od ustanovitve uspešno
razvijala.
Mladi so najpomembnejši razvojni
potencial družbe, zato mora v vsaki lokalni
skupnosti obstajati interes za sodelovanje z
mladinskimi organizacijami in društvi, ki tam
delujejo. Naša lokalna skupnost temelji na
aktivni participaciji in nudi številne možnosti
soodločanja in s tem oblikovanja skupnosti,
v kateri živimo. Na ta način se razvija in
oblikuje tudi mladinska politika v skupnosti,
ki mlade navaja na aktivne, odgovorne in
samostojne osebe, da bodo v prihodnosti
sposobni uresničevati vse svoje talente.

Ponosen sem, da pri nas že deset let
Mladinski kulturni center Hiša mladih krepi
možnosti sodelovanja različnih deležnikov
lokalne skupnosti in daje mladim priložnost
aktivnega vključevanja v družbo. Raznolik
nabor programov pod okriljem mladinskega
centra mlade opolnomoči z neformalnim
znanjem, spodbuja prostovoljno mladinsko
delo, svetuje in informira, opominja na
pomen aktivnega državljanstva, razvija
umetniško žilico, ponuja mednarodno
povezovanje ter poskrbi za prostočasne
dejavnosti – vse tisto, kar mladi potrebujejo
za uspešno vključevanje v skupnost.
Prepričan sem, da bo občina Ajdovščina
v sodelovanju z mladinskimi in drugimi
organizacijami mladim še naprej zagotavljala
razvijanje kompetenc in veščin, s katerimi
bodo lažje dosegali svoje cilje, se razvijali v
avtonomne družbeno odgovorne odrasle ter
aktivno sooblikovali skupnost, v kateri bo
kakovost življenja uživalo celotno lokalno
prebivalstvo. Verjamem, da bo k temu
veliko doprineslo tudi delovanje
ajdovskega mladinskega
centra, ki bo s svojim
predanim delom mladim
nudil pomoč in podporo,
da bo Ajdovščina še naprej
mladim prijazna občina.

Tadej Beočanin, župan
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SPREMNE MISLI DIREKTORJA
ZAVODA ZA ŠPORT UROŠA
PINTARJA
Kot vsaka okrogla obletnica je tudi
desetletnica Mladinskega kulturnega
centra in hotela Ajdovščina priložnost
za revizijo prehojene poti in pogled
v prihodnost, novim ciljem naproti.
In kot vsak projekt bi se lahko to
obdobje strnilo in ovrednotilo v
obliki raznih številčnih vrednosti,
od števila dogodkov in nočitev do
prihodkov ali uspešnih razpisov. Pa bi
s tem prezrli nekaj pomembnejšega,
to je nešteto osebnih in kolektivnih
zgodb, doživetij, priložnosti, pobud,
izmenjav in srčnih dogodkov ter
prispevkov vseh nas, ki kontinuirano
gradimo, in vseh tistih, ki priložnostno
soustvarjajo naš center.
Ko sem pred več kot desetimi leti
prejel čast in odgovornost postati
direktor novi instituciji, ki korenini
izven meni znanega ozemlja športa,
sem to vlogo prevzel s spoštovanjem
in veliko mero dobre volje, saj mi je
ta izziv tako poklicno kot osebnostno
omogočil stik z novimi področji in
novimi znanji. Hišo mladih sem kot

investitor spremljal dobesedno od
njenih arhitekturnih temeljev in
njenega motornega pogona s sestavo
ekipe, ki je stavbi vdahnila življenje,
do danes, ko je prepoznavna in
utečena v svojem delovanju. Čeprav
je bilo to zame novo področje, je
združevalo dve afiniteti, ustvarjati
kvalitetnejše lokalno okolje na eni
in delo za mlade in z mladimi na
drugi strani, ki mi dajeta zagon in
mi predstavljata poslanstvo, ki ga
uresničujemo tako v okviru Zavoda
za šport kot skozi druge oblike in
dejavnosti.
Posluh občine Ajdovščina, ki je tako
zgledno in dosledno naklonjena
mladim, ustvarja okolje, v katerem
je lažje in lepše delovati ter dosegati
zastavljene cilje.

socialnosti in izobraževanja, tradicije
in turizma, mladih in manj mladih,
domačinov in popotnikov.
Zahvala gre vsem obiskovalcem in
uporabnikom, ki so že prestopili
prag naše hiše, obenem pa gre moja
hvaležnost zaposlenim, ki dihajo
s prostorom in realizirajo svoje
ideje skozi raznovrstne programe,
dejavnosti in turizem. Preko njih in
njihove odprtosti in dostopnosti za
vse, ki želijo soustvarjati, je prostor
dobil svoj radoživ, raznolik in
gostoljuben karakter – naj bo tako še
v nadalje!

In če smo že pri le-teh, v desetih letih
smo dosegli in presegli začetne cilje.
Verjetno pa si takrat niti v najdrznejših
sanjah nismo predstavljali, da bo
Hiša mladih postala tako priljubljeno
središče in gojišče kulture in športa,
Direktor Zavoda za šport, Uroš Pintar
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SPREMNE BESEDE
HIŠE MLADIH
Začnemo pravljično, malo celo vzneseno,
vendar vse drži. V skoraj neokrnjenem delu
Ajdovščine, nad katero se sklanja zelena
gozdna zavesa in je hudournik v največjem
energetskem potencialu, sredi čudovitih
sprehajalnih poti, na posebnem mestu,
leži HIŠA, ki nudi nešteto priložnosti in daje
nešteto možnosti.
Hiša narejena za mlade
Če ne vstopiš, je ne moreš spoznati. 10 let že
odpira vrata ustvarjalcem, pripovedovalcem,
poslušalcem, raziskovalcem, umetnikom,
glasbenikom, popotnikom, sprehajalcem,
otrokom, staršem in vsem drugim. Je
nekomu pribežališče in zatočišče. Sodelavci
Mladinskega kulturnega centra, ki so
delovali in še delujejo v njenih prostorih,
so pripovedovalci posebnih, zanimivih in
iskrenih zgodb. Skozi njena obdobja so mladi
in drugi pokazali in prikazali, da je čas, ki ga
preživiš v njenem zavetju, kulturno doživetje,
navdih in inspiracija. Mladim ponuja roko
sodelovanja in pomoč pri organiziranem
kreiranju njihovih idej in načrtov. Omogoča
demokratično obravnavo in koordinacijo
izvedbe planiranega programa.
Mladim zagotavlja asociativne načine
druženja, informiranost, njihovo aktivno

participacijo, prostovoljne aktivnosti,
neformalno izobraževanje, prispeva k socialni
povezanosti mladih, družbeni integraciji
mladih, uveljavlja mobilnost mladih in
mednarodno povezovanje mladih.
Hiša mladih je mladim prijazen prostor.
(Zala)
Hiša mladih je prostor za druženje in
možnost za ustvarjanje novih priložnosti
mladih. (Nika)
V Hiši mladih je super energija. (Žiga)
Postani del naših zgodb tudi ti!
Lepo vabljen!
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HIŠA MLADIH HIŠA
DOBRIH ZGODB MLADIH
Nagovor direktorice Mreže MAMA,
mag. Maje Hostnik
Mladinski kulturni center Ajdovščina, med
mladimi in širše poznan kot Hiša mladih
Ajdovščina, je med mladinskimi centri v
Sloveniji prepoznan kot primer dobre prakse,
ki je nastal na željo in pobudo organizacij v
lokalnem okolju. Pomembno vlogo so pri
tem odigrali mladi v občini Ajdovščina, ki
so si želeli imeti svoj prostor za izražanje
na področju kulture in drugih vsebin,
ki jih zanimajo. Vsaka zgodba nastanka
mladinskega centra se prične v lokalni
skupnosti, skupaj z angažiranimi mladimi
in ostalimi organizacijami, ki vključujejo
mlade. Nastanek Mladinskega kulturnega
centra Ajdovščina in s tem tudi Hiše mladih
je lep primer aktivne participacije mladih
in njihovega aktivnega udejstvovanja. Prav
nastanek mladinskega centra v Ajdovščini,
ki se je skozi leta razvijal in pridobil tudi
mladinski hostel, dokazuje, da se v dobrem
dialogu z občino lahko zgodijo spremembe
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in se mladim ponudi varen prostor za
kreativno ustvarjanje in udejstvovanje ter
izvajanje različnih projektov, skozi katere
se mladi učijo in pridobivajo neprecenljive
izkušnje.
Kot vsaka organizacija je Mladinski center v
času nastanka mladinskih centrov in hostlov
postal z leti eden izmed največjih mladinskih
centrov v bolj zahodnem delu Slovenije,
ki je tudi dokazal, da se z vztrajnostjo in
vključevanjem mladih lahko oblikujejo
dobre zgodbe in se mnogim mladim ponudi
priložnosti za osebno rast.
Mladinsko delo je učni proces na področju
neformalnega izobraževanja, ki mladim
omogoča, da se z oblikovanjem in razvojem
lastnih idej učijo in pridobivajo izkušnje za
izboljšanje svojega življenja v prihodnje. In
prav Mladinski kulturni center Ajdovščina
dokazuje, da lahko mladim v lokalnem okolju
ponudimo ogromno priložnosti in možnosti
za pridobivanje dodatnega znanja, ki jim je v
pomoč pri vključevanju v družbo in s tem tudi
v lokalno skupnost in življenje občine.

Prav v trenutni situaciji, povezani z epidemijo
koronavirusa, je še toliko bolj pomembno, da
imajo mladi varen prostor, kjer lahko s svojimi
sovrstniki razvijajo svoje ideje in postanejo
aktivni državljani in nam dajejo odgovore in
smer za prihodnost. Zavedanje, da so mladi
naša prihodnost in naša sedanjost, je v tej
situaciji še kako pomembno in v Hiši mladih
Ajdovščina imajo mladi prostor in vse pogoje,
da lahko s svojimi sovrstniki oblikujejo
projekte in aktivnosti za izboljšanje svojega
življenja.
Vsaka stabilna struktura mladinskega centra
in mladinskega dela pa je odraz odnosa
občine do mladinskega centra in občina
Ajdovščina ves čas nudi podporo Hiši mladih
in omogoča mladini, da imajo svoj prostor, v
katerem ustvarjajo dobre zgodbe na področju
kulture, umetnosti, participacije, mednarodne
mobilnosti in športa. Ob takšni podpori in
razumevanju občine, ki zna prisluhniti mladini
in podpira mladinski center, verjamemo
v dobre zgodbe mladinskega dela tudi v
prihodnje.

Mreža MaMa je nacionalna mrežna
organizacija, ki združuje mladinske centre po
vsej Sloveniji. Hiša mladih Ajdovščina je že
vrsto let del te mreže in s svojimi aktivnostmi
in zaposlenimi pripomore k razvoju
mladinskega dela in mladinskih centrov in
nam je v podporo pri izvajanju nacionalnih in
mednarodnih projektov.

Mag. Maja Hostnik, direktorica Mreža MaMa
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O HIŠI
HIŠA MLADIH
Mladinski kulturni center Hiša mladih
Ajdovščina v Palah se razprostira na
1426,56 m² tal stare italijanske vojašnice.
Arhitekta zgradbe Janko Rožič in Gašper
Drašler povesta, da je bistvo njenega prostora prostost in preprostost. Ključne smeri
znotraj hiše se na vsakem koraku odpirajo v
svetlobo. Stavba se zavestno obrača k lokalni
tradiciji Vipavske doline in Ajdovščine z izrazito sodobnim nagovorom, v skladu z načeli
trajnostnega razvoja in kritičnega regionalizma. V preoblikovanih kamnitih okvirih, ki
lovijo svetlobo in se branijo pred burjo, lahko
prepoznamo tradicionalne »jerte«. Kamniti
tlaki, venci in korci na strehi ji dajejo značaj
vipavske hiše. Dodani balkoni na zahodni
strani spominjajo na »ajdovske ganke«.
Nenavadna »hibolična« ukrivljenost, dosežena s samimi ravnimi linijami dodaja sodobni
navdih. Ravna streha na sredini dolgo stavbo
razčleni, jo razdeli na tri dele in omogoča, da
se ravno nad zgornjim vhodom v stavbo pokaže skalni horizont Škola. Celotna struktura
hiše spominja na veduto Vipavskega Križa, ki
ima vhod prav tako nameščen v sredino, med
samostanskim in stanovanjskim delom. Tako
dobimo »hišo v mestu in mesto v hiši«.

Namen izgradnje novega Mladinskega centra
in hotela Ajdovščina je bilo zagotavljanje
kapacitet za izvajanje mladinskih programov in nastanitvenih kapacitet, s čimer bodo
mladim ponujene možnosti za izvajanje
večdnevnih oziroma dolgoročnih mladinskih
programov. Mladinski center razpolaga s
koncertno dvorano z barom, z večnamensko
dvorano, učilnico, s tremi sejnimi sobami in z
galerijo. Mladim in drugim uporabnikom tako
omogočamo izvajanje različnih programov. V
poletnih mesecih se aktivnosti izvajajo tudi v
parku, ki leži na južni strani hiše, v neposredni
bližini mladinskega centra.
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KDO SMO

POSLANSTVO

Center mladinskih dejavnosti (CMD), ki se je
kot večletni projekt od leta 2001
pogodbeno izvajal za Občino Ajdovščina
preko Centra za socialno delo, in sicer kot
preventivni program, je s 1. januarjem 2009
dobil novo preobleko. Ustanovljena je bila
notranja organizacijska enota Zavoda za
šport Ajdovščina – Mladinski center Hiša
mladih. Program CMD se je tako preoblikoval
in se izvajal v okviru novonastalega
Mladinskega centra, katerega cilj je bil
razširiti svoj spekter dejavnosti, saj so se s
pridobitvijo nove funkcije spremenile tudi
naloge.
V letu 2017 se je le-ta zaradi želje mladih,
ki so v programih in projektih mladinskega
centra prepoznali kulturni naboj in njihov
potencial za vzpostavitev in ohranjanje
ustvarjalnega ter povezovalnega prostora,
pravnoformalno preoblikoval v Mladinski
kulturni center Hiša mladih Ajdovščina.

Poslanstvo Mladinskega kulturnega centra
Hiša mladih Ajdovščina omogoča, da se
spreminja in prilagaja okoliščinam, vendar
lahko kljub temu ostaja osredotočen na
svoj temeljni namen in mu ostaja zvest.
Skrbimo za zdravo ustvarjalno okolje v skladu
z zakonodajo in za splošno zadovoljstvo
občanov, predvsem mladih, in zaposlenih
v samem Mladinskem kulturnem centru
Ajdovščina. Stremimo k temu, da bo zdrav
odnos do družbe tudi del naše kulture. S
celovitimi storitvami, ki se naslanjajo na
znanje in tradicijo na področju mladinske
in hotelske dejavnosti, prispevamo h
kakovostnemu življenju v občini Ajdovščina.
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NAMENI IN
CILJI DELOVANJA

NALOGE
MLADINSKEGA CENTRA

VIZIJA
Vizija Mladinskega kulturnega centra Hiša
mladih Ajdovščina je postati vzor občanom
na področju skrbi za ustvarjalno okolje.
Želi postati odličen primer delovanja
mladinskega centra in hotela v Evropi.
Pridobljeni kapital želi investirati v
organizacijo in tako postati sodobno
tehnološko opremljen, razvojno naravnan
mladinski center in hotel. Visoka kakovost
storitev, optimalno zadovoljevanje javnih
potreb in doseganje splošnega blagostanj
ljudi, predvsem mladih v občini, bodo ob
učinkovitem delovanju temelj poslovanja
organizacije tudi v prihodnje.
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1. Skrbimo za pogoje delovanja, druženja in
drugih dejavnosti mladih posameznikov, ne
glede na to, ali so člani mladinskih organizacij
ali ne, in mladinskih organizacij lokalnih
skupnosti.
2. Skrbimo za mladinsko infrastrukturo.
3. Zagotavljamo ustrezne prostorske razmere
in opremo za izvajanje mladinskega dela ter
ustrezno usposobljenost kadrov za podporo
mladinskemu delu.
4. Omogočamo razvoj ustvarjalnih in kritičnih
mladih posameznikov.
5. Razvijamo in izvajamo programe na
področju informiranja in svetovanja ter
neformalnega učenja.
6. Sodelujemo pri izvajanju mobilnosti
mladih, prostovoljnem mladinskem delu,
aktivnem državljanstvu, raziskovalnem delu
mladih in povezovanju na mednarodni ravni.
7. Dajemo podporo drugim programom v
mladinskem sektorju v lokalnem okolju.

Mladinski center je organizirano funkcionalno
središče za mlade, ki ga zagotavlja lokalna
skupnost ali druga pravna oseba javnega ali
zasebnega prava oziroma fizična oseba in v
katerem se izvajajo programi v mladinskem
sektorju ter mladinsko delo na lokalni ravni.
1. Idejna podlaga ustanovitve je potreba
mladih po organizirani obliki raznovrstnega
ustvarjalnega delovanja. Kreacija kot najvišja
možnost človekovega izraza poglablja
zaznavanje, nudi pomoč pri odkrivanju lastne
identitete ter razvija pozitivno samopodobo.
2. Prizadevanje, da bi mladinske aktivnosti
dobile ustrezno mesto in priznanje v
lokalni skupnosti, kar nujno vključuje trajno
prostorsko rešitev mladinskega centra ter
stalno proračunsko postavko.
3. Razvoj funkcije povezovalca in centra
vsakovrstnih mladinskih aktivnosti v občini.
Omogočanje in vzpodbujanje ustvarjalnega
preživljanja prostega časa mladih ter nudenje
pomoči pri realizaciji njihovih idej, pobud in
interesov.
4. Vzpodbujanje k širjenju znanja, pomenu
vključevanja v družbena dogajanja ter
doživljanju sebe kot dela družbenega in
naravnega okolja.

5. S projekti odprtega tipa omogočati globlje
medsebojno spoznavanje in sodelovanje
mladih iz različnih okolij in starostnih
skupin in vzpodbujati k strpnosti, pozitivni
naravnanosti in sprejemanju različnosti.
6. Informiranje in svetovanje na področjih,
ki so pomembna za nadaljnji razvoj in delo
mladih.
7. Proces socializacije: Mladim omogočiti
zadovoljevanje specifičnih potreb, značilnih
za njihovo razvojno obdobje – potreb po
druženju z vrstniki, samostojnosti, uspehu
in doseganju ciljev, po pripadnosti neki
skupini ali instituciji, po podpori in po krepitvi
in oblikovanju pozitivne samopodobe, po
sprejetosti in uveljavljanju v širši družbi.
8. Proces kreativnega preživljanja prostega
časa: Prosti čas v življenju mladih zaseda
pomembno mesto, saj vpliva na obnavljanje
mladostnikovih fizičnih in psihičnih moči,
na uspešnejše odpravljanje konfliktov
in reševanje življenjskih problemov. S
primernimi prostori, z dobro organizacijo
in vodenjem delavnic, tečajev, predavanj,
družabnih iger, zabav, debat, srečanj,
koncertov, razstav, pa tudi z informiranjem
in s svetovanjem lahko mladim ponudimo
kvalitetne pogoje za aktivno preživljanje
prostega časa.
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PROGRAM MLADINSKEGA
CENTRA
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NEFORMALNO
IZOBRAŽEVANJE
Je organizirana izobraževalna
aktivnost izven ustaljenega
formalnega sistema. Mlade
motivira in vzpodbuja k izvajanju
lastnih projektov in jim omogoča
pozitivno izkušnjo. Vključeni
programi delujejo na neformalni
ravni in vključujejo neformalno
učenje mladih (učenje skozi igro,
športne dejavnosti, kreativne in
druge delavnice, tečaje, tabore in
izlete, svetovanje in informiranje,
razne turnirje, učno pomoč …).
Organiziramo tudi predavanja za
starše in ostale odrasle, ki se ukvarjajo
z mladimi. Vsebinsko zajemajo
področje vzgoje otrok, zasvojenosti,
odnosov, koristnega preživljanja
prostega časa, vključevanja mladih
v lokalno skupnost ipd. Dogajajo
se posveti ob različnih priložnostih
in glede na pobudo okolice. V
okviru neformalnega izobraževanja
dajemo velik poudarek na področje
preventive, kjer se uspešno
povezujemo in sodelujemo z drugimi
društvi in organizacijami, kjer je
primarna naloga izvajanje aktivnosti
po šolah v lokalni skupnosti. Pri
izvedbi izobraževanj in posvetov k
sodelovanju povabimo strokovno
usposobljene predavatelje in goste.
Mladinski kulturni center skrbi
tudi za osebnostni in profesionalni
razvoj mladinskih delavcev za delo z
mladimi.

PROSTOVOLJNO
MLADINSKO
DELO
Mladinski kulturni center si vsako
leto prizadeva v program vključiti
čim več mladih prostovoljcev,
zato organiziramo predstavitve na
šolah in usposabljanja. Prostovoljci
so v veliko pomoč pri izvedbi
določenih dejavnosti (učna pomoč,
organizacija tabora, izvajanje
delavnic, druženje z uporabniki
…). S prostovoljci sodelujemo na
raznih prireditvah, kjer izvajamo
delavnice za otroke, skrbimo
tudi za promocijo prostovoljnega
dela (ob svetovnem dnevu
prostovoljstva, mednarodni
dnevi mladih prostovoljcev ipd.).
Prostovoljno mladinsko delo se
odraža v skoraj vseh programih, ki
jih izvaja mladinski kulturni center.

INFORMIRANJE
IN SVETOVANJE
ZA MLADE
Info točka v prostorih
mladinskega centra omogoča
mladim pridobitev informacij
glede šolanja in izobraževanja,
kulturnega dogajanja,
mednarodnega povezovanja,
informacij glede društev oz.
kam se lahko obrnejo …). Eden
od namenov programa je tudi
svetovanje in podpora mladim
v stiski in njihovim staršem. V
sodelovanju s CSD Ajdovščina in
z osnovnimi šolami izvajamo tudi
individualno spremljanje otrok in
mladih, ki potrebujejo pomoč. Na
področju svetovanja in osveščanja
izvajamo mladinske delavnice.
Mladim smo v pomoč pri
usmerjanju v različne programe, ki
jih potrebujejo.
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PARTICIPACIJA,
AKTIVNO
DRŽAVLJANSTVO,
ČLOVEKOVE PRAVICE
V sodelovanju z društvi organiziramo razne
akcije v lokalni skupnosti, ki se navezujejo na
mladinsko področje. V program vključujemo
tudi aktivno participacijo mladih, predvsem
na lokalnem nivoju in mladih z manj
možnostmi.
Mlade pozivamo naj s svojimi idejami
pristopijo v Hišo mladih, da jih skupaj
realiziramo in uresničimo. Zato jih
vzpodbujamo k različnim oblikam
ustvarjanja. Z možnostjo sodelovanja v
različnih aktivnostih, tako v mladinskem
centru kot v lokalni skupnosti, mladim
omogočamo večjo možnost participacije in
prikazovanja svojih idej .

MEDNARODNO
MLADINSKO DELO
IN MOBILNOST
MLADIH
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Odprti smo za mednarodno povezovanje in
sodelovanje. V okviru programov Evropske
unije Erasmus+ Mladi v akciji imajo mladi
številne možnosti spoznavanja drugih
dežel in kultur. Mladinske izmenjave
in izobraževanja omogočajo možnosti
za udeležbo v programih mednarodne
mobilnosti. Evropska solidarnostna enota pa
spodbuja lokalno vključevanje mladih.

RAZISKOVALNO
DELO MLADIH
Ena izmed nalog mladinskega centra
je tudi izvajanje različnih raziskav
(ugotavljanje potreb, vrednotenje
posameznih programov …) med
uporabniki in ostalo mladino. V okviru
svojega programa mladinski center
seznanja mlade z raziskovalnim in
znanstvenim delom in popularizira
znanost med mladimi preko izvedbe
eksperimentalnih delavnic. Mladi
se v okviru programov ukvarjajo z
raziskovanjem tudi naravoslovnih
znanosti, jezikov, etnologije, ipd.

PROSTOČASNE
AKTIVNOSTI
Mladinski center Hiša mladih
Ajdovščina ponuja mladim prostor
za aktivno preživljanje prostega
časa. Skrbimo, da se v naših
prostorih izvajajo aktivnosti, ki
pokrivajo različne interese mladih.
Ustvarjamo, oblikujemo zanimive
in pestre programe, ki jih izvajajo
aktualni izvajalci. Glavni cilj
izvajanja aktivnosti je motiviranje in
animacija pri razvijanju prostočasnih
interesov mladih in zagotavljanje
možnosti, da so mladi lahko aktivni
tudi v »neorganiziranih klubih«,
kot je mladinski center. Aktivnosti
spodbujajo tudi k sodelovanju
medgeneracijskega druženja.

VARNA TOČKA
Mladinski kulturni center Hiša
mladih Ajdovščina je lokalni
koordinator Unicefovih Varnih
točk in varna točka. UNICEFove Varne točke pripomorejo k
ustvarjanju ozračja večje varnosti
za otroke in mladostnike v mestu,
kjer primanjkuje prostorov,
kamor se otroci lahko zatečejo
po pomoč in se počutijo varne.
Pogosto jih ogrožajo vrstniki, so v
stiski zaradi pritiskov v šoli, so se
izgubili, ne morejo priti domov ali
v stik s starši in ne vedo, h komu
bi se obrnili po pomoč. Varne
točke so varen in prijeten prostor,
kamor se otroci in mladostniki
lahko umaknejo, če se znajdejo v
težavah. Označene so s posebno
modro nalepko UNICEF-ova Varna
točka.

ZABAVA IN
PROSTI ČAS
Mladinski center Hiša mladih
Ajdovščina ponuja mladim
prostor za aktivno preživljanje
prostega časa. Skrbi, da se v naših
prostorih izvajajo aktivnosti,
ki pokrivajo različne interese.
Ustvarjamo in oblikujemo
programe, sodelujemo z različnimi
izvajalci in tako oblikujemo
in izvajamo zanimive, pestre,
aktualne in kvalitetne programe.
Glavni cilj izvajanja aktivnosti
je motiviranje in animacija pri
razvijanju prostočasnih interesov
mladih ter zagotavljanje možnosti,
da so mladi lahko aktivni tudi
v »neorganiziranih klubih«, kot

je mladinski center. Aktivnosti
spodbujajo k sodelovanju
medgeneracijskega druženja.

IZOBRAŽEVANJA
– PREDAVANJA
ZA STARŠE,
POTOPISNA
PREDAVANJA,
POSVETI,
OKROGLE MIZE
Program Mladinskega centra
poskušamo zapolniti ne le z
dejavnostmi za mlade pač pa
tudi z organiziranjem različnih
izobraževanj za starše in ostale
odrasle, ki se ukvarjajo z mladimi.
Z namenom informiranja in
ozaveščanja organiziramo
predavanja na različne teme, ki
zajemajo področje vzgoje otrok,
zasvojenosti, odnosov, koristnega
preživljanja prostega časa,
vključevanje mladih v lokalno
skupnost ipd., okrogle mize in
posvete ob različnih priložnostih
(mesec preventive, okolju prijazni
materiali, recikliranje, mednarodni
dnevi mladih prostovoljcev …),
na katere povabimo strokovno
usposobljene predavatelje in
goste. Na področju preventive
uspešno sodelujemo z različnimi
društvi in organizacijami. V
preventivne dejavnosti sodi večina
dejavnosti našega programa
(mladinske delavnice, športne
dejavnosti, mladinski tabori, izleti,
ozaveščanje po šolah in v centru
…).

04

Mladinski kulturni center Hiša mladih

OD TAKRAT DO DANES

(PROJEKTI NA KATERE SMO PONOSNI..)

MKC HIŠA MLADIH - PRETEKLI PROJEKTI
TEDEN 4NOŽNEGA
PRIJATELJA

BAW BAW
FILMSKI FESTIVAL

V MKC Hiša mladih smo imeli tudi teden
namenjen vsem ljubiteljem štirinožnih
prijateljev, predvsem tistim, ki prisegajo na
pse. Dogodek je s svojim psičkom ali psičko
obiskalo veliko ljudi, ki so zagotovo našli kaj
zase. Program je vseboval razstave, delavnice
za otroke, predavanja na temo vzgoje in
zdravja psov, veliko pasjo tržnico, obisk
policijskih psov, Tačke pomagačke, Alfakan
in drugo.

Z BAW BAW festivalom kratkega filma smo
želeli kratki film približati lokalni publiki in ga
hkrati razširiti v mednarodni festival.
Naša želja je bila, da se v MKC Hiša mladih
predstavi čim več kratkih filmov različnih
žanrov (igrani, animirani, dokumentarni
in eksperimentalni filmi) iz celega sveta.
Projekcije prispelih kratkih filmov so bile
aprila 2014 v Baru Hiša mladih. Glavni del
festivala pa je bil v Dvorani 1. slovenske
vlade, v sodelovanju s projektom Kluba
ajdovskih študentov Kinokoutr. Razglasili smo
zmagovalca BAW BAW festivala in zmagovalni
film še enkrat predvajali. Leta 2014 so se
vsi prijavljeni filmi potegovali za priznanje
najboljšega filma v kategoriji »Najboljši kratki
film«, kjer je o zmagovalcu odločala tričlanska
komisija in pa občinstvo na dan projekcij.
Točke so se seštevale. Želimo si, da bi BAW
BAW film festival v prihodnosti ponovili in
mogoče oblikovali mednarodno produkcijo
kratkih filmov, ki bi dala priložnost mladim
filmskim ustvarjalcem, da se predstavijo širši
publiki.

Nena Krapež: »Ker imam zelo rada živali,
sploh kužke, sem bila zelo vesela, da sem
bila del dogodka Teden 4nožnega prijatelja.
Najbolj se mi je vtisnilo v spomin, ko smo
povabili v goste strokovnjaka iz Alfakan
pasje šole, ki je odgovarjal na vprašanja
obiskovalcev. Dogodek je bil lepo obiskan.«
Iris Batista: »Razstava Moj 4nožni prijatelj
je nastala pod projektom MKC Hiša mladih.
S pomočjo razstave sem pokazala, kako
pomembno vlogo imajo 4nožni prijatelji
za nas. Od tega, da nam pomagajo pri
vsakodnevnih opravilih, da rešujejo življenja
pa vse do trenutka, ko so naši najboljši
sopotniki v življenju in da smo jim neizmerno
hvaležni za njihovo družbo.«
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TEDEN MODE

MICROTOPIA

Pomladni čas je bil v MKC Hiša mladih včasih
namenjen modi in modnemu ustvarjanju.
Tedni mode so vsebovali dogodke, s katerimi
smo želeli promovirati svet mode kot
svet, ki nudi nešteto možnosti kreativnega
ustvarjanja, obenem pa mladim iz naše
regije, ki so se ukvarjali oziroma se ukvarjajo
z modo, omogočiti predstavitev svojega
dela širši javnosti. Program so pestrili, poleg
modnih revij, Vintage piknik, PechaKucha
večer, Modna poizkuševalnica, modne
ustvarjalne delavnice, art market, tečaji
ličenja, modne razstave v Galeriji Hiša mladih
in še marsikaj drugega.

V tistem času se nam je porodila ideja, da
bi morali mladim ponuditi platformo za
literarno ustvarjanje, saj je bila udeležba
na literarnih natečajih mladinskega centra
vedno precej dobra. Tako se je zgodila
Microtopia, revija, ki je sicer izšla le enkrat
in je želela v svet ponesti mladinsko misel
ter pogled na svet. Mladi ustvarjalci, ki so
želeli sodelovati pri projektu, so se večkrat
dobili na skupinskih sestankih, kjer so
premlevali ideje in si medsebojno pomagali
predelovati tematiko revije, ki je bila v
prvi številki »strah«. Končni izdelek je bila
vsebinsko zelo bogata in zanimiva zbirka
razmišljanj mladih piscev, ustvarjalcev,
striparjev in oblikovalcev. Nekateri od teh še
danes delujejo na literarnem, novinarskem,
primerjalno književnem in beletrističnem
področju, zaradi česar smo ponosni, da smo
bili prva mala stopnička na njihovi karierni
poti.

Tea Goljevšček: »Teden mode je v mojem
spominu ostal kot super udarniška in organizacijska izkušnja. Kaj vse se da narediti, ko
mladi združijo moči in ideje, vložijo energijo
ter jim posluh in podporo nudi še mladinska
organizacija! Spomin na tiste dni, dogodke,
druženja, zmedo, male uspehe, padce in
vzpone, mi je še danes zelo ljub in ga s soorganizatorji večkrat obujamo.«
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EVROPSKI PROJEKTI V
MKC HIŠA MLADIH:
EVROPSKA PROSTOVOLJNA SLUŽBA
Projekt Evropske prostovoljne službe
(European Voluntary service – EVS)
omogoča mlademu posamezniku, da
postane prostovoljec/-ka v drugi državi za
obdobje od 2 mesecev do 1 leta.
Vprašanje, ki smo ga postavili Violeti v okviru
projekta MC 21 (MC intervjuji, arhiv spletne
strani):
MKC: »If you could ask the Ajdovščina Youth
Centre anything you liked, what would it be?
Violeta: »I had an amazing, funny and
constructive experience along this year, I hope
your first year with an EVS volunteer was great
for you too. Was it? :)«
MKC: »Unforgettable in very best way! But,
hey, anyway you are coming back soon...:)«
…. in res še prihaja.

Mladinski kulturni center Hiša mladih
Ajdovščina ti lahko omogoči odhod na EVS
prostovoljstvo v tujino. Smo akreditirana
pošiljajoča organizacija za EVS – Evropsko
prostovoljsko službo, ki je del Erasmus +
programa. Namenjen je mladim od 17 do 30
let, ki si želijo pridobiti mednarodne izkušnje.
Prostovoljski projekti trajajo od 2 mesecev do
enega leta. Prostovoljec si sam izbere državo
in organizacijo, v kateri želi izvesti projekt,
program pa zagotovi brezplačno bivanje,
zdravstveno zavarovanje, stroške hrane in
prevoza na delo, jezikovni tečaj in žepnino.
V mladinskem kulturnem centru ti lahko
pomagamo pri načrtovanju tvojega EVS-a in
te vodimo skozi prijavni proces.
Pridruži se nam!

MEDNARODNE
MLADINSKE
IZMENJAVE
Projekt mednarodne izmenjave Mreže
Mama Say hello to tolerance, v katerega je
bilo vključenih 16 prostovoljcev iz 8 držav
(Estonija, Finska, Italija, Madžarska, Nemčija,
Romunija, Španija, Turčija) in v katerem
je sodelovalo več mladinskih centrov in
organizacij po Sloveniji, med njimi tudi
naš Mladinski center in hotel Hiša mladih
Ajdovščina.
Izjava udeleženke Jete, ki je svoje občutke o
tednu v Ajdovščini strnila takole: »Ajdovščina
je čudovit kraj, primeren za nabiranje
inspiracije pred zaključkom projekta. Majhen
kraj je ustvaril čudovito okolje za delo.«

ERASMUS +
MLADI V AKCIJI
S pridobitvijo znaka kakovosti ima naša
organizacija možnost izvajanja vseh projektov
Erasmus + Mladi v akciji. V preteklosti smo jih
izvedli že kar nekaj, v lokalni skupnosti pa so
imele dober odziv.
Arjel Štrukelj: »Projekti, ki smo jih realizirali z
MKC Hiša mladih, so bili odskočna deska v svet,
v katerem sem sedaj. Z njihovo pomočjo sem se
lahko predstavil v domači občini kot umetnik,
kipar in tam postavil svoje prve javne plastike
večjega formata. Iz vseh skupnih projektov
sem pridobil veliko izkušenj na področju
organizacije, logistike in seveda pomembno
kilometrino na ustvarjalnem področju. Super
ekipa, super projekti, super spomini.«

Violeta Juste Diaz in Emilio Morillo, prostovoljca iz Španije
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MKC HIŠA MLADIH
AKTUALNI PROJEKTI IN FESTIVALI

PROJEKTI IN
FESTIVALI

FESTIVAL HIŠE
MLADIH

Delovanje Mladinskega kulturnega
centra Hiša mladih Ajdovščina temelji
na organizirani obliki raznovrstnega
ustvarjalnega delovanja. Spodbujamo
odkrivanje identitete posameznika in
razvijamo poti za mlade, ki potrebujejo
pozitivno samopodobo. S projekti in s
primernimi prostori, z dobro organizacijo
in vodenjem delavnic, tečajev, predavanj,
zabav, debat, srečanj, koncertov, razstav,
kot tudi z informiranjem in s svetovanjem
ponujamo mladim možnosti kreativnega
preživljanja prostega časa.
Naša organizacija deluje kot vezni člen
med drugimi organizacijami znotraj Hiše
mladih in širi svoje dejavnosti tudi izven nje,
v širše lokalno okolje. Glavno vodilo našega
Mladinskega centra je biti vedno odprt za
sodelovanje in povezovanje. Poudarjamo
pomen vključevanja v družbena dogajanja
ter doživljanja posameznika kot dela
družbenega in naravnega okolja.

Društva in organizacije, ki delujejo v Hiši
mladih, ob zgoščenem naboru že uveljavljenih
dejavnosti izkoristijo dneve v novembru in
festival popestrijo z delavnicami in dogodki, ki
imajo vsako leto drugo vsebino. V vseh preteklih
letih se jih je zvrstilo že kar nekaj, od okoljske,
prostovoljske in dediščinske tematike do
plesnih, gledaliških in fotografskih ustvarjalnic
in predstav, razstav v galeriji, taborniških
dogodivščin in koncertov v vseh tonih. Vsa ta
društva in organizacije svoje delo predstavijo
tudi z dnevi odprtih vrat.
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FESTIVAL
KLEMENTINA
Festival Klementina je svojevrsten poklon
ustvarjalnemu duhu fotografa, slikarja,
scenografa in utemeljitelja slovenskega
lutkarstva Milana Klemenčiča. V ospredju
so tako lutke, vendar festival ponuja še
veliko več. Zamislili smo si ga kot dneve
ustvarjalnosti v Ajdovščini, zato smo vanj
vključili glasbo, likovno umetnost, gledališče
in film. Nikoli nismo ustvarjalno omejeni in
vedno skušamo kulturi in umetnosti pustiti
prosto pot. Festivalsko dogajanje več let
dopolnjujejo tudi Pilonova galerija in druge
aktivne organizacije, ki v festivalu Klementina
prepoznavajo priložnost za ustvarjanje in
s katerimi si delimo isto željo – v mestu
popestriti kulturni utrip.

Mladinski kulturni center Hiša mladih

ZAPOSLITVENI
BAZAR
V dvorani Zavoda za šport
Ajdovščina, v organizaciji
Mladinskega kulturnega centra
Hiša mladih Ajdovščina vsako leto v
oktobru poteka Zaposlitveni bazar,
namenjen osnovnošolcem za lažjo
odločitev, kam po koncu šolanja.
Na Bazarju se osnovnošolcem
predstavijo številne srednje šole in
nekatera uspešna domača podjetja.
Prireditev se je v več letih izkazala
za zelo smiselno in koristno za
učence, saj lahko na enem mestu
pridobijo ogromno informacij, ki
jim pomagajo pri odločitvi, kam se
vpisati po osnovni šoli. Spodbudno
je opazovati, kako se srednje
šole vsako leto bolj potrudijo na
čim bolj izviren način prepričati
osnovnošolce, da se odločijo za
vpis v njihove programe, le-ti pa iz
leta v leto pridobivajo na kakovosti.

BIT & BEAT
»Dijaki 2., 3. in 4. letnika Gimnazije in
zdravstvene šole Nova Gorica smo se
udeležili Zaposlitvenega bazarja v
Ajdovščini. Osnovnošolcem sva Tjaž
in Leon program tehniške gimnazije
predstavila najprej na odru, kasneje
pa smo bodočim dijakom na stojnici
skupaj ponudili informacije o sami
šoli prek fizikalnih poskusov, o
strokovnih predmetih pa s 3D tiskom
in modeliranjem. Menimo, da so se
osnovnošolci z nami zabavali in da
smo za program tehniške gimnazije
med njimi vzbudili veliko zanimanja«.

Umetniški projekt v Vipavskem Križu
Je umetniški projekt MKC Hiša
mladih, ki vsako leto z umetniško
razstavo gostuje v galeriji Doma
krajanov Vipavski Križ. S projektom
želi Mladinski center podpreti v večini
domače umetnike in jih predstaviti
širši javnosti tudi izven okvirjev hišne
galerije. Idilično vasico Vipavski
Križ vsako leto ovijemo v rdečo nit
projekta, s spreminjajočo se vsebino,
z njo se spreminjajo tudi tehnika
izražanja in sodelujoči ustvarjalci.

Tjaž Valentinčič, 3. GA

MATURANTSKA
PARADA
Mesec maj je vedno čas, ko se od srednješolskih klopi poslavljajo dijaki. Vsako leto naše
mesto obogati ples maturantov in maturantk, ki ga skupaj s Srednjo šolo Veno Pilon
Ajdovščina že vrsto let organizirata MKC Hiša
mladih Ajdovščina in Plesna šola Rebula.
26

27

Mladinski kulturni center Hiša mladih

ZA NAJMLAJŠE
MKC Hiša mladih svoj program usmerja tudi
k najmlajšim. Med počitnicami organiziramo
počitniško varstvo za otroke od 1. do 4.
razreda osnovne šole. Varstvo prirejamo
skupaj z Medobčinskim društvom prijateljev
mladine Ajdovščina in Občino Ajdovščina.
Dolgčas preganjamo s kreativnimi
delavnicami, z animacijami, igrami in ostalo
poučno zabavo. V občini pokrivamo tudi
organizacijo treh večjih dogodkov, in sicer
pustovanje, prihod Miklavža in prihod Dedka
Mraza.

Ne – čakaj – na – maj
PRIDI ZDAJ
Namen projekta je povabiti in privabiti mlade
v Hišo mladih. Zavedamo se, da je nekateri ne
poznajo in ne vedo, kakšne možnosti lahko
najdejo pri nas. Mladinski center je namreč
prostor za druženje, ustvarjanje, organiziranje
svojih idej in prepoznavanje priložnosti.
S tem namenom je nastal projekt, ki mlade
nagovarja, da vstopijo z idejo, se predstavijo
in jo realizirajo. Sodelovanje mladinskega
centra in posameznikov v projektu se kaže v
sprejemanju idej in povezovanju z ljudmi, ki
so potrebni pri nadgradnji zastavljenih ciljev
do končnega izdelka. Mladi, ki so vključeni
v projekt, s promocijo svoje aktivnosti
nagovarjajo druge mlade, da se jim pridružijo
v učilnicah ustvarjanja in tako prepoznajo
možnosti za lastno kreiranje in ustvarjanje.
Mladinski center lahko znotraj projekta mlade
vključi v sodelovanje in sooblikovanje lastnih
že potekajočih projektov ali snovanje novih.
Aleša Krkoč, mlada grafična oblikovalka,
je v okviru projekta Ne – čakaj – na – maj
PRIDI ZDAJ, v sodelovanju z mentorico Teo
Goljevšček in Mladinskim centrom, oblikovala
pričujočo publikacijo.
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GALERIJA HIŠA
MLADIH
Vizija Galerije Hiša mladih je
spodbujanje razvoja mladih, šele
uveljavljajočih se nadarjenih
umetnikov vseh umetniških zvrsti. Na
stežaj odpiramo vrata drugačnosti,
nekonvencionalnosti in inovativnosti
na vseh področjih ustvarjanja. Mladim
dajemo priložnost, da se predstavijo
širši javnost. Vedno se pa najde tudi
kdo že uveljavljen, ki se odloči za
razstavo v naši galeriji. Na naši spletni
strani si lahko ogledate tudi kar
obširno zbirko spletne galerije.
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DŽOB
Džob je coworking prostor, ki uporabnikom
ponuja »stalno« ali občasno ustvarjalno
in sodelovalno delovno okolje. Tu lahko
uporabniki delujejo neodvisno in se po
potrebi medsebojno povezujejo. V Džobu
so na voljo »stalne« mize, ki si jih izberejo
vsakič sproti glede na razpoloženje, potrebo
po zasebnosti ali zaradi sodelovanja z
drugimi coworkerji. Poleg delovne mize
so uporabnikom na voljo tudi prostori za
sestanke.
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Društva:
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MLADINSKI HOTEL
AJDOVŠČINA
Mladinski hotel je organiziran v zgornjem
delu Hiše mladih. Na voljo ima 50 ležišč
v sklopu 6 sob, ki so razdeljene v različne
tipe. Posebnost Mladinskega hotela je soba
s 24 ležišči, ki gostom kljub številu postelj
omogoča pravšnjo mero zasebnosti.
Poleg spanja hotel svojim gostom ponuja
zajtrk, brezplačno brskanje po svetovnem
spletu v vseh sobah in v spletnem kotičku,
najem koles, v info kotičku so na voljo
informacije o turistični in prireditveni
ponudbi Ajdovščine in njene okolice.
V zadnjem letu je urejena soba s televizijo
in za počitek. Da je bivanje v mladinskem
hotelu prijetno, poskrbimo z zanimivi in
atraktivnimi programi, ki jih ponujamo v
okviru turistične in prireditvene ponudbe
Ajdovščine in okolice. Mladinski hotel leži
v neposredni bližini Športnega parka Pale,
naravoslovne učne poti ob reki Hubelj ter
sprehajalnih poti do hudournikovega izvira.
Popotniki imajo veliko zanimivih izhodišč za
različna potepanja peš, s kolesom ali pa kako
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drugače. V mladinskem hotelu so dobrodošli
tudi organizatorji konferenc, prireditev,
razstav ali družabnih srečanj, saj objekt med
drugim vsebuje tudi tehnično opremljeno
koncertno dvorano in druge prostore.
Od odprtja mladinskega hotela v letu 2011
je do danes v njem prenočilo nekaj manj kot
30.000 tako tujih kot domačih gostov.
Nekateri izmed njih se redno vračajo.
Sodelovanje Mladinskega centra z matično
enoto Zavoda za šport Ajdovščina prispeva
velik priliv nočitev in te so povezane s
športom.

Mladinski hotel Ajdovščina
Cesta IV. Prekomorske 61 A
5270 Ajdovščina
www.hostel-ajdovscina.si
info@hostel-ajdovscina.si
T.: (05) 368 93 83
M.: 041 945 392
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MLADINSKI KULTURNI
CENTER HIŠA MLADIH
AJDOVŠČINA
vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču
v Novi Gorici pod številko vložka 1/04241/00.
Matična številka zavoda je 1434268, davčna
številka pa 59164301.
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1. januarja 2009 se na področju mladinske
dejavnosti pripojilo organizirano notranjo
organizacijsko enoto (NOE). NOE ima ime:
Mladinski center Hiša mladih Ajdovščina.
Maja 2011 je bila zaključena velika investicija,
sledila je otvoritev Mladinskega centra in
hotela Ajdovščina. Prišlo je do spremembe
in dopolnitve statuta javnega Zavoda za
šport Ajdovščina (Ur. l. RS, št. 20/18), kjer se
spremeni naziv Mladinski center Hiša mladih
v Mladinski kulturni center Hiša mladih
Ajdovščina. S 1. julijem 2011 se je k zavodu
pripojil Mestni stadion Ajdovščina.

Hubelj

skatepark
Pale

Veno Pilon

Ustanovitelj:
Športno rekreacijski zavod Police je bil
ustanovljen z odločbo Občine Ajdovščina
dne 28. 6. 1977 s ciljem nudenja uslug pri
realizaciji programov za potrebe šolstva in
telesne kulture in potrebe občanov in ostalih
koristnikov športno rekreativnih storitev in
zabavnih prireditev. Leta 1991 je z združitvijo
zavodov Ljudske univerze, Športnega centra
Police in Zavoda za kulturo nastal Zavod za
izobraževanje, kulturo in šport (KIŠ).
Ob upoštevanju novonastalega Zakona o
javnih zavodih, Zakona o društvih in Zakona
o športu in v želji po bolj organiziranem in
transparentnem delovanju v športni sferi
se je enota ŠC Police leta 2002 izločila iz
skupnega Zavoda; ustanovljen je bil Zavod
za šport Ajdovščina. Zavod je od 1. julija 2002
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