TABELA 11

IZVAJALCI PROJEKTOV
1. ZSKSS – lokalna enota
Dornberk

2. Zavod DN Sveta Gora,
družinski in mladinski
center

3. Župnija Grgar

4. Kulturno umetniško
društvo Krea

PRIJAVLJENI PROJEKTI
1. Tabor PP 2008 – gre za popotovalni
tabor 14 mladih, ki bodo aktivno preživeli
del svojega prostega časa med počitnicami.
Aktivnost se bo izvajala v naravi (senik,
bivak,..). Okolica Kamnika.
2. Zimovanje skavtske skupine Dornberk
1 – Odvijalo se je v Stražišču, ambientacija
zimovanja je bila ledena doba. Zajemalo je
pohod s spoznavanjem krajev in kulturne
dediščine območja.
3. Lučka miru iz Betlehema 2008 –
Glavna prireditev in sprejem lučke bo v
Dornberku ter nato nadaljevanje z
deljenjem lučk po okoliških krajih. V
skavtih bi radi z omenjenim projektom
vzpodbudili pomen miru in sočutja.
1. Frančiškov tabor - tabor ponuja
možnost kvalitetnega preživljanja prostega
časa z ustvarjalnimi dejavnostmi, je
preventivne narave in hkrati omogoča
vključitev oseb z osebnimi, vedenjskimi
težavami v okolje.
Oratorij 2008 – priprava in izvedba –
mladi želijo ustvarjati, biti aktivni, biti
protagonisti dogajanja in imeti pestro
preživljanje prostega časa med počitnicami
1. Dotikanje toka – delavnica in plesni
performans – Na Mostovni bi gostili enega
izmed
mednarodno
priznanih
buto
plesalcev, ki prihaja iz Japonske.
Udeleženci bodo spoznali alternativne
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5. Center za socialno delo
Nova Gorica

oblike plesa.
2.
Gledališka
raziskovalnica
–
KREATORIUM
in
radijska
igra
Stevardesa – Gre za polletno delavnico, ki
se bo zaključila septembra. Namen je
strokovno poučiti zainteresirane udeležence
o obliki izražanja na gledališkem odru,
kasneje pa konstituirati gledališko skupino.
3. Kdor s'm tu – moje mesto – društvo si
želi izdati zbirko poezij Janje Lapajne na
cca. 80 straneh, ki so posvečene mestu
Nova Gorica z okolico.
1. Žarek – namenjen otrokom in
mladostnikom, ki imajo zaradi svojih
posebnosti več težav v razvoju in so
pogosto prikrajšani za urejeno družinsko
življenje.
2. Prostovoljno socialno delo

6. Klub goriških študentov 1. KGŠ izobraževanja – poglavitna naloga
je ponuditi mladim več kvalitetnih tečajev
Nova Gorica
in delavnic ter jim pomagati pri učnih
težavah
2. Festival mesto mladih 2008 – 11.
festival po vrsti. Festival že vrsto let
zagotavlja mladinsko udejstvovanje na vseh
nivojih, spodbuja kreativnost in širjenje
obzorij
3. Likovna kolonija Negovana Nemca –
odvijala se bo v bivšem ateljeju pokojnega
kiparja. Potekala bo 1 teden, 17
udeležencev kiparstva, od tega 8 študentov.
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7. Planinsko društvo Nova 1. Projekt spodbujanja mladih za
preživljanje prostega časa v gorah – v
Gorica – mladinski
okviru projekta bodo organizirani planinske
odsek
izlete, katerih namen je mladim na osnovi
izkustvenega dela omogočiti, da osvojijo
neformalna znanja in veščine.
2. Projekt mladinski planinski tabor kot
oblika preživljanja prostega časa –
Obsega različne aktivnosti na področju
Kamniško Savinjskih Alp (ture v gore,
plezanje, spoznavanje kulturne in naravne
dediščine)
3. Projekt Alpinistična šola – metoda za
približevanje mladim alpinizem – gre za
projekt pridobivanja veščin in izkustveno
učenje, vrstniško delo, terensko delo.
Urban projekt – koncept prireditve je
8. Športni klub Raketa
zasnovan v obliki 2 dnevnega festivala. Gre
za več tekmovanj v različnih športnih
disciplinah – adrenalinski športi.
9. Varstveno delovni
center Nova Gorica

10. Kulturno umetniški
klub 13. brat

1. Potrebujemo drug drugega – projekt
predvideva
vključevanje
posameznih
dijakov in dijakinj, ki so na meji izstopa iz
šolskega sistema v delo varstveno
delovnega centra
2. Srečanja z odvisnostjo – gre za projekt
vključevanja oseb z različnimi motnjami
telesnega in duševnega razvoja v okolje.
1. Ciklus koncertnih dogodkov – gre za 4
mini festivalske dogodke. Vsak dogodek
združuje enodnevne koncertne nastope
domačih in tujih glasbenih skupin ter
popoldansko predavanje s področja
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glasbene teorije in družbenih pojavov
povezanih z njo.
2. Od Soče do Korna - Zgoščenka s tem
naslovom bo predstavila še neizdane
posnetke mladih domačih skupin, ki
delujejo na območju mestne občine.
Summer university (Poletna univerza) –
11. Društvo študentov
tretji
zapored.
Cilj
je
predstaviti
Evrope Aegee – Nova
udeležencem Novo Gorico in okolico,
Gorica/Gorizia
razmere (ekonomske, kulturne,..), možnosti
izobraževanja, udeležilo naj bi se od 30-35
študentov iz cele Evrope.
Festival tišine – gre za ustvarjalno
12. Kulturno umetniško
delavnico v okviru katere bodo pripravili
društvo Meta
slikarski ex tempore, glasbeno delavnico ter
plesno predstavo.
13. Navtično društvo
Šola jadranja za mladino na jezeru
Vogršček – gre za namen druženja, jadranja
Mornik
in vodnih aktivnosti med člani in
nenazadnje za popularizacijo jadranja.
Oratorij 2008 – 30 mladih poskuša s
14. Župnija Kristusa
Odrešenika Nova Gorica svojim prostovoljnim delom pomagati
mlajšim
vrstnikom
do
kvalitetnega
druženja, uporabe svojih sposobnosti ter
spoznavanja
pozitivnih
vrednot
za
vključevanje v širšo skupnost
15. Vaupotič, plesni center Maturantska parada 2008 – Gre za
vseslovenski projekt vadbe četverke, ki se v
d.o.o.
mesecu maju izvede tudi v Novi Gorici
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* Pomeni, da je po številu točk odobreni znesek višji, vendar se zmanjša do višine zaprošenega zneska. Vrednost točke je 17,32 €.
RAZPISANA SREDSTVA V VIŠINI 22.950 €

