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OPIS ORGANIZACIJE IN PROGRAMA
SKALA (organizacijska enota Zavoda Salesianum)
Skala, kot neprofitna organizacija deluje že 21 let na področju mladinske ulične vzgoje v Ljubljani
(Fužine). Njeno poslanstvo uresničuje preko glavnih vzgojnih programov kot so: mobilni mladinski
center - Minibus veselja, dnevni center, športne dejavnosti in mladinskega cirkusa (Fuskabo). Vsi
programi so za naše uporabnike brezplačni.
MLADINSKI CIRKUS FUSKABO (prvi mladinski cirkus u Sloveniji)
Projekt je začel delovati od leta 2012. Je inovativni pristop, kot odgovor na nove oblike socializacije.
Temelji na socialnemu cirkusu in cirkuški pedagogiki, spoznavanju in obvladovanju različnih cirkuških
pripomočkov ter možnosti izražanja preko teh spretnosti . Skupina šteje 25 otrok in mladostnikov od 8.
do 18. leta starosti,ki prihajajo na organizirane in strukturirane dejavnosti med celim šolskim letom.
Skupina je del Evropske mreže mladinskega cirkusa, ki se imenuje CARAVAN (European youth and
social circus network). Mreža trenutno šteje 20. držav iz različnih del Evropske skupnosti.

MINIBUS VESELJA (mobilni mladinski center)
Minibus veselja je mobilni mladinski center in predstavlja središče mladinske ulične vzgoje. Je kraj
srečevanja za vso mladino in izhodišče za nadaljnje vzgojno delo s posamezniki. Program Minibusa
veselja je namenjen nadgradnji stika z mladimi na ulici preko pogovorov, iger, ustvarjalnih in poučnih
delavnic ter drugih vzgojno-izobraževalnih aktivnosti. Vzgojni program Minibusa veselja je razdeljen na
tri dele: prva ura programa je namenjena izobraževanju in neformalnemu učenju, druga ura
ustvarjalnim dejavnostim, tretja pa zabavnim, razvedrilnim in športnim aktivnostim.

Pri našem delu nas podpirajo:
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IZVEDBA PROGRAMA
Otoček: Cirkus in Minibus veselja
Ekipa: 5 vzgojiteljev in mladi iz Fuskaba
V tem sklopu bomo ponujali naslednje aktivnosti:
 predstavitev Minibusa
 animacijski program (igranje namiznega nogometa, ping pong miza, badminton, različne
namizne igre … )
 igranje floorballa
 ustvarjalna delavnica
 velika vodena igra
 cirkuška delavnica (učenje žongliranja z žogicami, kitajski krožnik, diabolo, hoja po vrvi .. )
 Cirkuški nastop (15-20 minut)
V program so vključene vse omenjene storitve in sicer:
 priprava in izvedba predstavljenega programa,
 delo,
 prevoz,
 uporaba in amortizacija materialov.

Program pripravil:
Zef Berišaj
vodja projekta mladinski cirkus Fuskabo
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