MÄDCHENZENTRUM KLAGENFURT
CENTER ZA DEKLETA CELOVEC
NAŠE SREDIŠČE SO DEKLETA
ZGODOVINA – KAKO SMO NASTALI, KDO SMO
Mädchenzentrum Klagenfurt – Center za dekleta Celovec je bil ustanovljen leta 1995 kot ena od prvih svetovalnic
za dekleta in mlade ženske na Koroškem, ki iščejo nasvete, podporo in informacije v različnih življenjskih
situacijah.
Multiprofesionalen tim, sestavljen iz pedagoginj, socialnih delavk, psihologinj in strokovnjakinj za poklicno
svetovanje in še mnogo drugih spremlja dekleta in mlade ženske celostno, pristransko in s poudarkom na
njihove posebne sposobnosti.
S tem dolgoletnim direktnim delom, intezivnim ukvarjanjem s tematiko “gender” v teoriji in praksi in trajnostnim
spoprijemanjem z gospodarskimi, socialnopolitičnimi in družbenimi izzivi je Mädchenzentrum – Center za dekleta
postal stičišče med dekletom in starši, mlado žensko in podjetjem, šolarko in šolo, vajenko in podjetjem njenega
izobraževanja, študentko in univerzo, klientko in zdravnico ali psihoterapevtko.
Dandanes je Mädchenzentrum – Center za dekleta kompetenčni center s ciljem, da omogoča samostojna in
raznolika življenjska pota deklet in žensk.
Za uresničitev tega cilja delamo z dekleti in vsemi, katerim so perspektive za bodočnost deklet in posebne
sposobnosti mladih žensk srčna zadeva.

ZATO SMO …
SVETOVALNICA, GOVORNICE, STROKOVNJAKINJE ZA GENDER,
IZOBRAŽEVALNA USTANOVA, PONUDNICE USLUG, PROSTOR ZA IZMENJAVO
INFORMACIJ, PROJEKTNI IN INOVACIJSKI CENTER
… IN NUDIMO
… DEKLETOM IN MLADIM ŽENSKAM





Socialno-pedagoška svetovanja – anonimno, zaupno in brezplačno
Delavnice na temo kompetenčni trening (komunikacija, samozavest, samouveljavljanje) ,
seksualnost, motnje prehrane (anoreksija) in nasilje
Odprte informacijske večere na temo motnje hranjenja
Svetovanja, predavanja, delavnice in tečaje na teme poklicna orientacija, posebne sposobnosti in
interesi, informacija o poklicnih možnostih in širitev poklicnih perspektiv (dekleta in tehnika), trening
za predstavitveni pogovor pri podjetjih in jobfinding – kako najti zaposlitev, življenjski načrti in cilji,
preizkušanja v rokodelstvu in tehniki








Kontakte s podjetji za prakso
Mentoring in posredovanje kontaktov do vzglednih žensk iz raznovrstnih poklicov
Assessment Center za različne poklice za analizo potencialov in sposobnosti
Informacijske dneve in prireditve na razne teme
Aktualne in sezonske tečaje za prosti čas in kreativnost
Uporaba strokovne knjižnice

… ZA SORODNIKE, PRIJATELJE IN PRIJATELJICE




Socialno-pedagoška svetovanja – anonimno, zaupno in brezplačno
Odprte informacijske večere na temo motnje hranjenja
Predavanja, delavnice, šolanja na razne teme

… ZA ŠOLE IN UČITELJICE, USTANOVE ZA MLADOSTNIKE IN MENTORICE









Predavanja (npr. na večeru staršev) in delavnice za šolarke in mlade ženske na teme kompetenčni
trening (komunikacija, samozavest, samouveljavljanje), seksualnost, motnje hranjenja in nasilje
Predavanja (npr. na večeru staršev) in delavnice za šolarke in mlade ženske na teme poklicna
orientacija, posebne sposobnosti in interesi, informacija o poklicnih možnostih in širitev poklicnih
perspektiv (dekleta in tehnika), trening za predstavitvene pogovore pri podjetjih in jobfinding,
življenjski načrti in cilji, preizkušanja v rokodelstvu in tehniki
Spodbujanje, razvijanje in spremljanje projektov na področju raznih pedagoških tem iz vidika
enakopravnosti med spoloma
Izobraževanje in izpopolnjevanje na področju raznih pedagoških tem iz vidika enakopravnosti med
spoloma
Informacije in podpora pri vprašanjih pedagoške intervencije v zadevah deklet
Didaktični material, ki upošteva enakopravnost med spoloma in uporaba strokovne knjižnice
Bilten kompetenčnega centra za vprašanja “gender”, prilagojen potrebam naših ciljnih skupin

… ZA PODJETJA, OSEBE ODGOVORNE ZA PERSONAL IN IZOBRAŽEVANJE VAJENK





Vzpostavljanje stikov med podjetjem, delovnim uradom in dekleti
Kontakt do potencialnih vajenk in delojemalk
Informacije, svetovanje in spremljanje pri nastopu službe in poklicnem izobraževanju mladih žensk
Izvajanje projektov direktno v podjetjih za uvedbo / izboljšanje delovnih okoliščin za dekleta in mlade
ženske (npr. razvoj Assessment Centra v podjetju za izbor personala)

… ZA KOOPERACIJSKE PARTNERJE, ODLOČUJOČE OSEBNOSTI IN ZA ŠIROKO JAVNOST





V javnosti odmevne aktivnosti za razvoj zavesti in senzibilizacijo za vse teme deklet in mladih žensk
ter enakopravnosti žensk in moških (npr. strokovna zasedanja, sejmi, publikacije itd.)
Kompetenčni center za vprašanja gender v Mädchenzentrumu – Centru za dekleta: svetovalnica o
tematiki gender na področju pedagogike ter za vzpostatvitev goste mreže in kooperacij (z ustreznimi
bilteni, okroglimi mizami itd.)
Koordinacijski center „Mrežo proti motjnam hranjenja na Koroškem“ (npr. srečanja v okviru omrežja,
posredovanje informacij, četrtletni bilten itd.)
Nositeljica za Koroško „Platforma proti nasilju v družini“ – strokovno področje „Nasilje nad/med
mladostniki“ (publikacije, srečanja omrežja, projekti itd.)

ZASTOPAMO INTERESE DEKLET PRI VSEM NAŠEM DELU!
Kontakt:
Karfreitstrasse 8 / 2. nadstr.
9020 Klagenfurt / Celovec
Tel.: +43 (0) 463/508821
Faks: +43 (0) 463/508821 – 22
office@maedchenzentrum.at
www.maedchenzentrum.at

Naš center je odprt:
ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 9. do12.
in od 13. do 17. ure
vsak 1. četrtek v mesecu do 18. ure
ob petkih od 9. do 12. ure

