
Naše poslanstvo 

Zaposleni strokovnjaki se že od začetka ustanovitve Zavoda usmerjamo v 

posameznika, skupnost in družbeno dogajanje, katerega del smo. Naša prednost 

je občutljivost za stiske, ki jih zaznavamo ob stikih z uporabniki in tiste 

primanjkljaje, ki jim onemogočajo celostno vključevanje v družbeno okolje.  

 

 

KONTAKTI: 
 

ZAVOD MISSS    

Trg prekomorskih brigad 1, 

1000 Ljubljana 

Telefon: 01 500 40 40 

   01 510 16 70 

   041 367 374 

E-pošta: misss@guest.arnes.si 

Spletna stran: www.misss.si 

 

 

 

DNEVNI CENTER     

SKUPAJ V SKUPNOSTI 

Kunaverjeva 2, 1000 Ljubljana 

Telefon: 01 510 16 76 

   051 300 380 

E-pošta: dnevni.center@skupajvskupnosti.si 

Spletna stran: www.skupajvskupnosti.si 

FB: Skupaj v skupnosti 

 

 

 

 

 

 

 

Zavod MISSS  

 

Mladinsko informativno 

svetovalno središče Slovenije 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.misss.si 



Zavod MISSS – Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije – je 

neprofitna in nevladna organizacija, ki sodeluje na področju socialnega varstva in 

mladinskega dela. Delo zavoda obsega: 

 splošne in specifične preventivne programe, 

 neformalno izobraževanje in usposabljanje različnih ciljnih skupin, 

 informiranje, svetovanje in usmerjanje uporabnikov, 

 podporo nevladnim organizacijam, 

 mednarodno sodelovanje (Eryica, Infomobil, Use-it). 
 

I. DNEVNI CENTER SKUPAJ V SKUPNOSTI 

Dnevni center za otroke in mladostnike Skupaj v skupnosti je socialnovarstveni 

program različnih aktivnosti, ki so usmerjene v skupnostno delo z otroki, 

mladostniki in njihovimi družinami. Mladim je na voljo vsak delovni dan od 11.00 

do 17.00 ure. Aktivnosti, ki jih izvajamo so: 

 

 učna pomoč 

 nudenje podpore in svetovanje 

 različne delavnice 

 druženje 

 

Otrokom in mladostnikom želimo omogočiti 

kakovostno preživljanje prostega časa v lokalnem  

okolju v  družbi sovrstnikom s cilji: širjenja socialne  

mreže uporabnikov, vključevanja v lokalno okolje in  

učenja potrebnih veščin za kasnejše odraslo obdobje.  

 

II. ODRAŠČANJE IN MI 

Delavnice Odraščanje in mi se izvajajo na osnovnih in srednjih šolah in vključujejo 

različne teme kot so: zmanjševanje nasilja med in nad otroki in mladostniki, 

ekološka ozaveščenost, ozaveščanje o zdravem načinu življenja, seznanjenje 

otrok in mladostnikov z njihovimi pravicami, tveganih vedenjih, o spolnosti, 

medsebojnih odnosih ter življenjskih stilih mladih. 

 

III. POMP – PSIHOSOCIALNA POMOČ PRISELJENCEM 

S podpornim programom pomagamo družinam pri vključevanju v slovensko 

družbo, sprejemanju socialnih in kulturnih značilnosti okolja, ohranjanju 

identitete ter povečevanju socialne vključenosti.  

Izvajamo delavnice slovenskega jezika in medkulturnega učenja ter svetovanje, 

informiranje in individualno delo  

 

IV. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE PROSTOVOLJCEV 

Za prostovoljce, ki  delajo z otroki in mladostniki organiziramo usposabljanje in 

izobraževanja. Usposabljanje poteka v obliki 2-dnevnega seminarja v mesecu 

oktobru. Na usposabljanju posamezniki pridobijo znanja in veščine, ki jih 

potrebujejo pri delu. Prostovoljcem in izvajalcem delavnic ponujamo redne 

supervizijske sestanke, ki potekajo na vsakih štirinajst dni oz. po potrebi. Namen 

sestankov je nudenje podpore in iskanje ustreznih rešitev pri delu, pogovor o 

uspehih in razvijanje uspešnejših oblik prostovoljnega dela. 

 

V. CENTER ZA VARNEJŠI INTERNET SAFE.SI 

Vloga Zavoda MISSS je delovanje v okviru točke osveščanja o varni rabi 

interneta in novih tehnologij, katere namen je osveščanje ciljnih skupin otrok, 

najstnikov, staršev, učiteljev in socialnih delavcev preko različnih online in offline 

aktivnosti, izobraževanj, delavnic, gradiv, promocijskih, medijskih kampanj o tem, 

kako varno in odgovorno uporabljati internet in mobilne naprave. 

Po vsej Sloveniji koordiniramo izvedbo delavnic za učence in dijake o različnih 

temah spletne varnosti. 

 

VI. INFORMIRANJE IN SVETOVANJE 

Namen programa je zagotoviti vsem mladim kvalitetne informacije v skladu z 

Listino informiranja in svetovanja za mlade ter Načeli spletnega informiranja za 

mlade. 

Zavod MISSS je član mednarodnih in domačih mrež na področju razvoja 

informiranja in posredovanja informacij za mlade in to ERYICA (European 

Youth Information and Counselling Agency), Use It Europe (Informacije za 

mlade popotnike) in L'MIT (Ljubljanska mreža informativnih točk za mlade).  

 

VII. PODPORA NEVLADNIM ORGANIZACIJAM 

Zavod MISSS ponuja nevladnim organizacijam informacije in podporo pri 

pridobivanju informacijsko komunikacijskih tehnologij pod ugodnimi pogoji  v 

okviru mreže Techsoup in RecosiTech. 

http://www.eryica.org/
http://www.use-it.travel/cities/detail/ljubljana/
http://www.lmit.org/

