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PUMstival je festival druženja PUM-ovskih skupnosti z lokalno mladino, 
naključnimi mimoidočimi in obiskovalci festivalskih dogodkov. Letos poteka že 
drugič in se trudi postati tradicionalni festival.

Neomejen vir kreativnosti zagotavljajo udeleženci javno veljavnega programa 
Projektno učenje za mlade (PUM), ki v okviru izpeljave programa (izbirno 
projektno delo, produkcijsko projektno delo), ustvarjajo predstavljive, tematsko 
aktualne, socialno odgovorne in družbeno angažirane projekte.

Namen festivala je javna in medijska predstavitev različnih, zanimivih 
projektov nastalih v PUM-ih po Sloveniji v tekočem šolskem letu. Obenem 
je to tudi predstavitev aktivnega in kreativnega preživljanja prostega časa, s 
poudarkom na izkušenjskem učenju. 

Na tokratnem festivalu bomo predstavljali projekte sodelujočih PUM-ov iz 
cele države. Ogledali in popeljali se bomo z izvirnimi, recikliranimi kolesi, 
si pogledali z adrenalinom nabit film, sodelovali v lutkovni predstavi in se 
udeležili različnih delavnic. Svoje talente boste lahko predstavili na odprtem 
odru, ki je namenjen vsem, ki bi se radi kakorkoli predstavili ali pokazali. Za 
zabavo bodo poskrbeli Mladi zmaji, Cirkokrog, Transformator in mnogi drugi, 
ki bodo z različnimi delavnicami, predstavami in drugimi zanimivimi točkami 
ustvarjali dobro vzdušje.

Sodelujoči PUM-i na letošnjem Pumstivalu:

PUM Ljubljana, Zavod Bob
Kunaverjeva ulica 9, 1000 Ljubljana

PUM Murska Sobota, Ljudska univerza Murska Sobota
Slomškova ulica 33, 9000 Murska Sobota

PUM Novo mesto,  RIC Novo mesto 
Ljubljanska cesta 28, 8000 Novo mesto

PUM Radovljica, Ljudska univerza Radovljica
Ljubljanski cesti 19, 4240 Radovljica

PUM Slovenj Gradec, MOCIS Slovenj Gradec
Partizanska cesta 16, 2380 Slovenj Gradec

PUM Celje, Zavod Salesianum 
Don Boskov trg 1, 3000 Celje

PUM Maribor, Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza
Maistrova ulica 5, 2000 Maribor



PREDSTAVITEV ZAVODA BOB
Zavod Bob je zasebna, neprofitna organizacija, ustanovljena 13. 09. 2007. 
Glavna področja dejavnosti zavoda so mladinsko delo, neformalno 
izobraževanje, izobraževanje odraslih ter izobraževanje na posebnih strokovnih 
področjih, področje socialnega varstva, dejavnost medijev in kulturne ter 
umetniške dejavnosti.
Poslanstvo organizacije: 
Zagotavljanje aktivne udeležbe v družbenem dogajanju, zlasti tistih, ki nimajo 
javnega glasu ali pa se njihov glas ne sliši. Recimo bobu Bob!
Osnovni cilji dela: 
•	prispevek	k	razvoju	kakovosti	sistemov	podpore	za	aktivnosti	mladih,		 	
 inovativno svetovanje in vodenje,
•	razvijanje	interesov,	talentov,	možnost	ustvarjalnega	preživljanja	prostega		
 časa (preventivno delovanje), razvijanje sposobnosti kritičnega in proaktivno  

 usmerjenega mišljenja,
•	prevzemanje	aktivne	vloge	pri	oblikovanju	družbenega	dogajanja,
•	razgledanost	in	urjenje	prožnosti	mišljenja	ter	povečevanje	možnosti	za		
 uspešno obvladovanje vsakdanjih življenjskih okoliščin,
•	usposobljenost,	krepitev	kompetenc	udeležencev,	ključnih	za	samostojno		
 oblikovanje življenjskih ciljev, pridobivanje funkcionalnega znanja.

Ciljna skupina, ki so ji programi namenjeni: 
Zlasti mladi v starosti od 13 do 30 let (ne glede na status) in odrasli.
Osnovne metode dela: 
Neformalno, izkušenjsko učenje; projektno delo; skupinsko in individualno 
svetovanje;  delavnice; javne predstavitve, sodelovanje z drugimi akterji na 
področju mladinskega dela.
Programi/povezava z globalnim učenjem:
Projektno učenje za mlade (PUM je javno veljaven program neformalnega 
izobraževanja, namenjen mladim od 15 do 25 let, ki so opustili redno šolanje). 
Mladi v akciji (mednarodne mladinske izmenjave in iniciative, seminarji, 
usposabljanja ter EVS-Evropska prostovoljna služba).
Programi mednarodnih mobilnosti (program Vseživljenjsko učenje, zlasti 
Gruntwig) idr. .



»Kolesa« je izbirni učni projekt, nastal na 
pobudo skupine udeležencev PUM, ki so 
želeli  reciklirati oz. predelati zapuščena 
kolesa. 

Pri delu smo se razdelili »na tiste 
bolj tehnične«, ki smo kolesa očistili, 
razstavili, popravili in ponovno vrnili v 
uporabo in »tiste«, ki jim domišljija dovoli 
kolesa tudi okrasiti in jim dodati kak nov 
(ne)uporaben dodatek.

Med tem, ko smo se v zimskih mesecih »dolgo-kratkočasili« z 
neproduktivnimi (a vendar zabavnimi) dejavnostmi, smo domislili vse možne 
predelave: tandem, brutalbajk, kolopca, čoper…. Ko se je podzemlje (beri klet) 
našega PUMovskega domka pomladno segrelo smo zaprašeni in umazani 
veselo ustvarjali. In še več. Opogumljeni z možnostmi, ki nam jih tovrstno 
delo nudi, bi radi projekt nadaljevali. Našo lepo Ljubljano želimo promocijsko 
popestriti z izdelavo majic, ročnih lutk, penastih zmajev….
Mentorji so težili k temu, da se zavemo ciljev projekta. In smo se jih. Prvič, 
drugič, tretjič, … in sedmič: reciklaža (predelava oz. nova raba zapuščenega); 
ekologija, spodbujanje naravi prijaznega prevažanja; inovativnost (dodana 
vrednost znanja, povečevanje možnosti za zaposlovanje); ustvarjalno 
preživljanje časa; varčevanje; samopomoč in pomoč v družbenem okolju.
Naj vas zdrava slovenska zavist ne ovira, da bi nam za doseženo čestitali. 
Dvakrat. Trikrat.

ŠUS ADRENALINA (igrano-dokumentarni film)

Film je nastal na pobudo udeležencev programa PUM (Projektno učenje za 
mlade) in predstavlja rezultat njihovega dela. Zgodba temelji na primerjavi 
negativnega s pozitivnim. V filmu se prepletata dve vzporedni zgodbi. Prva je 
zgodba heroinskega odvisnika, druga je zgodba adrenalinskega športnika. 
Prikazati želimo adrenalinske športe ter pozitivne učinke “zdravega”, 
aktivnega in atraktivnega preživljanja prostega časa, ki krepi telo in duha 
akterjev. Na drugi strani pa bedo in propad heroinskega “sveta”. Film je 
mešanica atraktivnih posnetkov adrenalinskih športov ter temačnega vzdušja 
heroinskega pekla. Posnetki so podkrepljeni z avtorsko glasbo.



V projekt SPOZNAJ SE smo vključili skupino mladostnikov starih med 16 in 25
let. Mladostniki se enkrat tedensko srečujejo v pogovorni skupini v prostorih Zavoda 
Bob. Vodi jo Jaka Henigman, študent psihoterapije, pod supervizijo. Skupina deluje 
po zakonitostih skupinske psihoterapije. Skupina se srečuje že od začetka aprila 
in bo delovala do konca šolskega leta 2010/2011. Septembra nadaljujemo z novo 
skupino. V jeseni bodo mladostnikom omogočeni tudi treningi asertivnosti (sklop 12 
treningov v obdobju 3 mesecev), ki jih bo vodila Tara Hughes, študentka psihoterapije. 
Treningi bodo prilagojeni temi preprečevanja zasvojenosti od prepovedanih drog.

Cilji in namen programa so:
•	 grajenje	mladostnikove	avtonomije	in	pozitivne	samopodobe,	
•	 izražanje	lastnega	mnenja,	čustev,	učenje	asertivnega	vedenja,
•	 prepoznavanje	neprimernih	načinov	komunikacije,
•	 ozaveščanje	interesov,	ciljev,	potreb	in	dolžnosti	(do	sebe	in	do	skupine),
•	 iskanje	pozitivnih	virov,	
•	 grajenje	pozitivnega	odnosa	med	posamezniki	v	skupini,
•	 spoznavanje	sebe	skozi	druge	(sprejemanje	kritike,	dajanje	osebnih	odzivov),
•	 informiranje	o	zasvojenosti	s	prepovedanimi	drogami	in	drugimi	oblikami		 	
 zasvojenosti, npr. z video igriciami...

Mladost je izjemno aktivno življenjsko obdobje, v katerem se mlad človek 
oblikuje v samostojno osebo. Znanja in kompetence mladi pridobijo skozi 
številne dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo. Večina teh dejavnosti ne poteka 
v okviru formalnega izobraževalnega sistema, v šolah, ampak v različnih 
nevladnih in mladinskih organizacijah. Ta znanja prepogosto niso dovolj 
priznana, kar pa je posledica zlasti slabe prepoznavnosti programov in 
dejavnosti, ki se v takih organizacijah izvajajo.

Razstava znanj je projekt, katerega namen je preko spletnega portala nuditi 
prostor mladim, da trajno in širši javnosti dostopno predstavijo svoje dosežke 
iz programskih aktivnosti v različnih društvih ter mladinskih in nevladnih 
organizacijah, in se usposobijo te dosežke “unovčiti” na drugih življenjskih 
področjih. Osebni profili omogočajo vsem sodelujočim, da na enem mestu 
zberejo svoje dosežke, jih z uporabo multimedijskih možnosti spletnega 
portala predstavijo in se povežejo z drugimi, ki imajo podobne interese, ali pa 
sestavijo tim sodelujočih z različnimi znanji.

Razstava znanj je v prvi fazi projekt programa PUM, ki ga izvaja Zavod Bob; k 
sodelovanju pa vabimo vse zainteresirane mladinske in nevladne organizacije. 
Pišite nam na razstava.znanj@gmail.com.

RAZSTAVA ZNANJ



PUMČICA IN 7 ZMAJEV

SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA
CIRKUŠKO PEDAGOGIKO 

Je mednarodna skupina cirkusantk in cirkusantov, 
ki se že vrsto let ukvarja z izvajanjem cirkuških 
delavnic za otroke, mlade in odrasle, cirkuških 

predstav, poletnih taborov, rojstnodnevnih animacij 
in izobraževanj s področja cirkuške pedagogike. 

V oktobru bo organiziralo izobraževanje »Osnove 
cirkuške pedagogike«. Več informacij o tem najdete 

na njihovi spletni strani www.cirkokrog.com.
 

Predstavili bodo cirkuške delavnice (učenje 
rekvizitov in osnove ekvilibristike). 

Delavnice bo izvajal Ivo Lukša.

Skupina Transformator je 
slovenska skupina gledališča 
zatiranih. V gledališko umetnost 
poskušamo pri našem izvajanju 
vnašati nove umetniške 
razsežnosti, pri čemer se zelo 
oziramo tudi na globalne in 
socialne spremembe v svetu. 
Kakorkoli že, mi se imamo vseeno 
lepo in upamo, da se boste imeli z 
nami lepo tudi vi!

Javni zavod Mladi zmaji, ki ga je ustanovila Mestna 
občina Ljubljana združuje štiri četrtne mladinske centre 
v Ljubljani (ČMC Zalog, Bežigrad, Šiška in Črnuče). 
Poslanstvo Javnega zavoda Mladi zmaji je mladim 
iz četrtne skupnosti nuditi varen prostor, kjer bi se 
lahko med seboj srečevali in aktivno ter organizirano 
preživljali svoj prosti čas. Aktivnosti skupaj z mladimi 
pripravljajo in vodijo tako mladinske organizacije kot 
tudi prostovoljci. 
Hkrati pa je ČMC namenjen mladinskim organizacijam, 

katere nimajo svojih prostorov za izvedbo svojih programov, da lahko brezplačno 
najamejo tako prostor in opremo. Na Pumstivalu bomo za vas pripravili 
ustvarjalno delavnico, kjer bomo ustvarjali preproste leteče zmaje in broške.

Kot sedem grehov poznamo napuh, pohlep, pohoto, jezo, požrešnost, 
zavist in lenobo.  V lutkovni predstavi želi sedem zmajčkov, ki poosebljajo 
naštete lastnosti, v svojo druščino sprejeti princesko, ki ji njihove poteze niti 
najmanj niso blizu. Zaradi tega jo zmajčki označijo za ‘luzerko’. Predstava 
preizprašuje zapovedi in označbe zaželenih in nezaželenih dejanj in lastnosti 
ter posameznikovo/posamezničino (p)osebno mesto znotraj družbe. 

Projekt »Graditi javno/st« razkriva odnos meščanov Ljubljane 
do lastnega prostora in z vključevanjem različnih javnosti 
predstavlja realizacijo na več nivojih mesta. Združuje 
prepoznavanje novih prostorov in njegovih vsebinskih obravnav, 
obenem pa izobražuje in vključuje mlajše in marginalizirane 
generacije iz mestnega roba v kreativne participacije za 
oblikovanja nove percepcije mesta. Mlajše generacije Ljubljane 
omogočajo vpogled v način, na katerega je mesto, v katerem 
živijo, vplivalo nanje, kako uporabljajo svoje okolje in kakšna so 
njihova pričakovanja glede prihodnosti mesta.



Najdete nas: Robbova 15, 1000 Ljubljana
Sedež zavoda: Bob, zavod za izobraževanje in kulturne dejavnosti 
 Kunaverjeva 9, 1000 Ljubljana
e-pošta: info@zavod-bob.si

Pumstival so omogočili:


