KATALOG PROSTOVOLJSKIH
aktivnosti za mlade

Vzdrzevalec koncerta

KATALOG PROSTOVOLJSKIH
AKTIVNOSTI ZA MLADE

✸ = točke

OSNOVNA KATEGORIJA

NADALJEVALNA KATEGORIJA

		
15✸
delo na koncertu:

		
15✸
delo na koncertu:

× pomoč pri nabavi hrane in pijače

PRIDOBLJENE KOMPETENCE:

× pomoč na blagajni med koncertom
(delitev zapestnic ipd.)

→ poznavanje procesov izvedbe koncertov ter
ostalih dogodkov

× pomoč pri postrežbi hrane
za nastopajoče

× pomoč v kuhinji

→ poznavanje procesov delovanja
mladinskega sektorja

× pomoč glasbenim skupinam pri
raztovarjanju in natovarjanju opreme

× pomoč pri odrski osvetlitvi in ozvočenju
dogodkov

× pospravljanje backstage-a/zaodrja in
dvorane po koncertu

× pomoč tonskemu mojstru pri
postavljanju odra

→ poznavanje procesov izvedbe odrskega dela

× pomivanje posode po koncertu

× pomoč tonskemu mojstru pri
pospravljanju odra po koncertu

→ komunikacija z izvajalci/umetniki in s tem
poznavanje poteka njihovega dela

BONUS 10✸ nagrada mentorja prostovoljcu
za odlično opravljeno delo

→ poznavanje in upravljanje koncertne
avdio opreme

→ poglobitev veščin dela znotraj kolektiva
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Vzdrzevalec REDA

KATALOG PROSTOVOLJSKIH
AKTIVNOSTI ZA MLADE

✸ = točke

OSNOVNA KATEGORIJA

NADALJEVALNA KATEGORIJA

10✸ pomoč na info točki #1 (min. 4 ure):

10✸ pomoč na info točki #2 (min. 4 ure):

PRIDOBLJENE KOMPETENCE:

× skrb za zbiranje podpisov aktivnih
mladih za evidenco URSM

× informiranje obiskovalcev o
dogodkih v CMK

→ poznavanje procesov in poslanstev
mladinskega dela

× redno pospravljanje vseh prostorov
Centra mladih Koper (npr. stoli, mize,
embalaža, škatle in ‘’smeti’’)

× pomoč pri pleskanju in kitanju sten,
vrtanju in montaži stvari

→ poznavanje procesov in poslanstev
Centra mladih Koper

× popravilo stvari/predmetov

→ poglobitev veščin dela znotraj kolektiva

× priprava prostora pred dogodkom (postavitev prostora glede na vrsto dogodka)

15✸ težja fizična dela (raznos večjega pohištva,
težjih predmetov)

× pospravljanje prostora po dogodku
× postavljanje in pospravljanje zvočne
izolacije na okno v dvorani

25✸ vodja logistike na mladinskem festivalu
CMoKFEST
		

→ izboljšanje telesne pripravljenosti
→ pridobitev ali poglobitev znanja iz praktičnih
oz. hišnih vzdrževalnih del
→ osvojitev osnovnih znanj ali poglobitev znanj
pri izpeljavi projekta/programa

× kurirsko delo za potrebe CMK
5✸ lažja fizična dela
15✸ logistika na mladinskem
festivalu CMoKFEST

BONUS 10✸ nagrada mentorja prostovoljcu
za odlično opravljeno delo
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Vzdrzevalec programa

KATALOG PROSTOVOLJSKIH
AKTIVNOSTI ZA MLADE

✸ = točke

OSNOVNA KATEGORIJA

NADALJEVALNA KATEGORIJA

5✸ pomoč pri organizaciji daljšega projekta/
programa v CMK

10✸ pomoč pri organizaciji dogodka zunaj/
izven CMK prostorov (dogodek mora
odobriti ekipa CMK in sovpadati s
poslanstvom in potrebami CMK)

5✸ pomoč pri koordinaciji dogodka/
projekta v CMK
10✸ organizacija enostavnejšega dogodka
v CMK (potopisni večer, literarni večer,
gaming večer, okrogla miza ipd.) - preseneti
nas z izvirno idejo 👀

15✸ pomoč nekomu pri izpolnitvi prijavnice
za razpis za program CMK (projekt mora
sovpadati s poslanstvom Centra mladih
Koper in potekati ob sklenjenem dogovoru o
prostovoljnem delu)

PRIDOBLJENE KOMPETENCE:
→ organizacija in izvedba projekta/programa
(koordinacija, komunikacija, promocija,
izdelava dovoljenj, dokumentacija,
evalvacija)
→ vodenje projektov/programov
→ osvojitev osnovnega znanja iz projektnega
managementa

25✸ vodja prizorišča/lokacije na CMoKFEST-u
25✸ popolno vodenje projekta od zasnove do
izpeljave in evalvacije (dolgotrajnejši cikel
dogodkov, ki sovpada z vizijo CMK)

BONUS 10✸ nagrada mentorja prostovoljcu
za odlično opravljeno delo

→ osvojitev znanj za izpolnjevanje in
pripravljanje razpisnih gradiv
→ poglobljeno znanje iz bralnega razumevanja
in pisanja
→ poznavanje procesov delovanja
mladinskega sektorja
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Vzdrzevalec intelekta

KATALOG PROSTOVOLJSKIH
AKTIVNOSTI ZA MLADE

✸ = točke

OSNOVNA KATEGORIJA

NADALJEVALNA KATEGORIJA

10✸ pisanje prispevkov za CMK magazin
do 500 besed

15✸ uredništvo CMK magazina

10✸ ustvarjanje blogov, vlogov in podcastov
(CMK lahko nudi platformo in pomoč pri
promociji, v kolikor vsebina sovpada z
poslanstvom CMK)

PRIDOBLJENE KOMPETENCE:

15✸ pisanje prispevkov za CMK magazin
nad 500 besed

→ kreativno pisanje, razmišljanje in
manifestiranje rezultatov naštetih praks

5✸ soustvarjanje vsebin za družbena omrežja
CMK (FB dogodki, izjave za javnosti ipd.)

→ znanje iz promocijskih veščin
→ razumevanje delovanja spletnih platform

5✸ pomoč pri pisanju PR člankov, objav in
besedil za FB strani
5✸ pomoč pri oglaševanju (vabilo vsaj 10
prijateljem na dogodke na FB CMK)

15✸ moderiranje/povezovanje dogodka v CMK
→ uporaba spletnih platform
5✸ job shadowing (CMK osebje lahko dovoli
prostovoljcu spremljanje delovnega procesa
ekipe CMK. Pod pogojem, da v prostovoljcu
prepozna, da bosta imela od tega korist on
in organizacija)

→ poglobljeno znanje o mladinskem delu/
prostovoljstvu in razumevanje njegove vloge
in pomembnosti v družbi
→ javno nastopanje

BONUS 10✸ nagrada mentorja prostovoljcu
za odlično opravljeno delo

→ znanja iz urednikovanja publikacij
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Vzdrzevalec MULTIMEDIJE

KATALOG PROSTOVOLJSKIH
AKTIVNOSTI ZA MLADE

✸ = točke

OSNOVNA KATEGORIJA

NADALJEVALNA KATEGORIJA

10✸ fotografiranje dogodkov in
selekcija fotografij

15✸ video montaža in izdelava videa do 2 min

PRIDOBLJENE KOMPETENCE

25✸ video montaža in izdelava videa nad 2 min

→ znanje iz fotografiranja in post produkcije

10✸ video snemanje dogodkov
15✸ izdelava zahtevnejših grafik za potrebe CMK

→ znanje iz video snemanja dogodkov

10✸ izdelava enostavnejših grafik za objave
na FB, letakov, plakatov ipd.

25✸ grafično oblikovanje številke CMK magazina

→ znanje iz montiranja posnetkov in
izdelava videov

5✸ post produkcija fotografij/digitalna
obdelava fotografij

25✸ izdelava celostne grafične podobe projekta,
programa, organizacije

→ znanje iz grafičnega oblikovanja

25✸ izdelava animacije za potrebe CMK

→ znanje iz ustvarjanja računalniških animacij

BONUS 10✸ nagrada mentorja prostovoljcu
za odlično opravljeno delo
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Mentor prostovoljcem

KATALOG PROSTOVOLJSKIH
AKTIVNOSTI ZA MLADE

✸ = točke
Profil mentorja prostovoljcem je možen, ko prostovoljec
doseže 200 točk iz ene same kategorije prostovoljske
aktivnosti. S tem se smatra, da je prostovoljec dovolj
usposobljen, da lahko pomaga/mentorira druge
prostovoljce pri njihovih prostovoljskih aktivnostih.

PRIDOBLJENE KOMPETENCE
→ sposobnost načrtovanja in vodenja
prostovoljcev
→ sposobnost timskega dela in razvijanje
komunikacijskih spretnosti
→ razvijanje sposobnosti za odločanje in
sprejemanje odgovornosti
→ izkušnje iz mentoriranja
OSNOVNA KATEGORIJA

NADALJEVALNA KATEGORIJA

15✸ pomoč prostovoljcu/ki pri opravljanju
enostavnejše naloge (konkretna
naloga iz osnovne kategorije
prostovoljskih aktivnostih)

25✸ pomoč prostovoljcu/ki pri opravljanju
zahtevnejše naloge (konkretna
naloga iz nadaljevalne kategorije
prostovoljskih aktivnostih)

→ sposobnost evalviranja učnega procesa
→ poglobljeno znanje o mladinskem delu/
prostovoljstvu in razumevanje njegove vloge
in pomembnosti v družbi
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Nagradna✸lestvica
TOČKE ✸

VRSTA NAGRADE
PRAKTIČNE NAGRADE
BREZPLAČEN OBISK KONCERTA
		DRUGE NAGRADE

20✸
40✸
50✸
80✸
100✸
120✸
140✸

160✸

CMK majčka ali torba/nahrbtnik
(odvisno od razpoložljivosti)
prvi brezplačen obisk koncerta v CMK po izbiri
CMK majčka ali torba/nahrbtnik
(odvisno od prve izbire)
drugi brezplačen obisk koncerta v CMK po izbiri
CMK beležka
tretji brezplačen obisk koncerta v CMK po izbiri
		brezplačno ali sofinanciranje usposabljanja/
izobraževanja za prostovoljce
(različni viri: Movit, Prostovoljstvo, ipd.)
četrti brezplačen obisk koncerta v CMK po izbiri

200✸

		zahvala/priznanje za opravljanje
prostovoljstva v CMK

300✸

praktična nagrada in
		naziv Ambasador/Ambasadorka CMK

PRAVILA KORIŠČENJA UGODNOSTI:
→ Ob dosegu določenega števila točk, prostovoljec prejme nagrado/ugodnost. Točke pa
se mu/ji ne brišejo, temveč se nabirajo.
→ Prostovoljec mora ugodnosti Brezplačen
obisk koncerta izkoristiti najkasneje v 12
mesecih, nato rok trajanja nagrade poteče.
→ Prostovoljec mora obisk koncerta javiti
mentorju. Omejitev je 5 oseb na 1 koncert,
zato mora svojo izbiro sporočiti čimprej.
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aktivnosti GLEDE NA TOCKE
✸ = točke

AKTIVNOSTI ZA 5✸

AKTIVNOSTI ZA 10✸

5✸ pomoč pri organizaciji/koordinaciji
dogodka/projekta

10✸ pomoč na info točki (min. 4 ure):

5✸ pomoč pri oglaševanju: vabljenje prijateljev
na dogodke na FB CMK ob 10-ih vabilih
5✸ soustvarjanje vsebin za družbena omrežja
CMK (FB dogodki, izjave za javnosti inp.)

× skrb za zbiranje podpisov aktivnih
mladih za evidenco URSM
× redno pospravljanje vseh prostorov
Centra mladih Koper (npr. stoli, mize,
embalaža, škatle in ‘’smeti’’)

10✸ priprava prispevka za CMK magazin do 500
besed (okoli ½ strani v Wordu)
10✸ ustvarjanje blogov, vlogov in podcastov
(CMK lahko nudi platformo in pomoč pri
promociji, v kolikor vsebina sovpada z
poslanstvom CMK)
10✸ video snemanje

5✸ lažje fizično delo (srednje veliko pohištvo,
srednje težki predmeti)
5✸ digitalna obdelava fotografij / samo
postprodukcija
5✸ job shadowing (CMK osebje lahko dovoli
prostovoljcu spremljanje delovnega procesa
ekipe CMK. Pod pogojem, da v prostovoljcu
prepozna, da bo od tega imel korist tako on
kot organizacija)

× priprava prostora pred dogodkom
(postavitev prostora glede na
naravo dogodka)
× pospravljanje prostora po dogodku
× postavljanje in pospravljanje zvočne
izolacije na okno v dvorani
× informiranje obiskovalcev o
dogodkih v CMK

10✸ fotografiranje dogodkov in selekcija
fotografij brez digitalne obdelave
10✸ izdelava enostavnejših grafik za objave na
FB, letakov, plakatov inp.
10✸ pomoč pri organizaciji dogodka
zunaj/izven CMK
10✸ organizacija enostavnejšega
dogodka v CMK

× pomoč pri pleskanju in kitanju sten,
vrtanju in montaži stvari
× popravilo stvari/predmetov
× kurirsko delo

10✸ posebna nagrada mentorja prostovoljcu za
odlično opravljeno delo
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AKTIVNOSTI ZA 15✸
15✸ delo na koncertu #1: kuhinja + splošna pomoč
× pomoč v kuhinji

NAJBOLJ OBSEŽNE AKTIVNOSTI ZA 25✸
15✸ delo na koncertu #4: logist

25✸ izdelava animacije za potrebe CMK

× pomoč glasbenim skupinam pri
raztovarjanju in natovarjanju opreme

25✸ popolno vodenje projekta od zasnove do
izpeljave in evalvacije

× pomoč tonskemu mojstru pri
postavljanju odra

25✸ grafično oblikovanje 1 številke CMK
magazina

× pomoč tonskemu mojstru pri
pospravljanju odra po koncertu

25✸ izdelava celostne grafične podobe
programa, projekta, organizacije

× pospravljanje backstage-a/zaodrja in
dvorane po koncertu

25✸ montaža video posnetka in izdelava videa
(nad 2 min)

× pomivanje posode po koncertu

25✸ vodja logistike na CMoKFEST-u (pomoč
pri pripravi logističnega načrta, skrb za
izvajanje logistike ipd.)

× pomoč pri nabavi hrane in pijače
× pomoč na blagajni med koncertom
(delitev zapestnic ipd.)
× pospravljanje backstage-a/zaodrja in
dvorane po koncertu
× pomivanje posode po koncertu
15✸ delo na koncertu #2: blagajna + splošna pomoč
× pomoč tonskemu mojstru pri
postavljanju odra

15✸ težje fizično delo (raznos večjega pohištva,
težjih predmetov ipd.)

× pomoč na blagajni med koncertom

15✸ moderiranje/povezovanje dogodka

× pomoč tonskemu mojstru pri
pospravljanju odra po koncertu

15✸ priprava prispevka za CMK magazin nad
500 besed

× pomoč glasbenim skupinam pri
raztovarjanju in natovarjanju opreme

15✸ uredniško delo CMK magazin

× pomoč pri postrežbi hrane
za nastopajoče

× pomoč pri nabavi hrane in pijače
× pomoč na blagajni med koncertom
× pospravljanje backstage-a/zaodrja in
dvorane po koncertu
× pomivanje posode po koncertu

25✸ pomoč prostovoljcu/ki pri opravljanju zahtevnejše naloge (konkretna naloga iz nadaljevalne kategorije prostovoljskih aktivnostih)

15✸ fotografiranje dogodkov z digitalno
obdelavo fotografij
15✸ izdelava zahtevnejših grafik za potrebe CMK

15✸ delo na koncertu #3: blagajna + splošna
pomoč (za manj močne osebe)

25✸ vodja prizorišča/lokacije na CMoKFEST-u
(pomoč pri pripravi načrta za prizorišče/
lokacijo, skrb za nemoteno izvedbo
programa na dan dogodka ipd.)

15✸ video montaža in izdelava videa do 2 min
15✸ pomoč nekomu pri izpolnitvi prijavnice za
razpis za program CMK (projekt mora sovpadati
s poslanstvom Centra mladih Koper in potekati
ob sklenjenem dogovoru o prostovoljnem delu)
15✸ pomoč prostovoljcu/ki pri opravljanju
enostavnejše naloge (konkretna naloga iz
osnovne kategorije prostovoljskih aktivnostih)

delo na koncertu/info točki - dodatno pojasnilo:
→ Prostovoljec/ka mora nuditi pomoč vsaj
4 ure naenkrat, da pridobi pripadajoče
točkovanje in da mu/ji organizacija
izplača malico.
→ Delo na koncertu je razdeljeno v 4 sklope, ki
so enakovredni med seboj. Večina dela tako
obsega: delo na blagajni, kuhanje obrokov
ter logistika.
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