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KAKOVOSTNO 
MLADINSKO DELO ZA

 RAST LOKALNIH SKUPNOSTI

PRIJAVA TUKAJ

Nagovor direktorice Urada Republike Slovenije za mladino

Na Uradu RS za mladino aktivno spremljamo razvoj lokalnih mladinskih politik v celotni 
Republiki Sloveniji, še posebej pa zadnja leta na tem področju izstopata projekta 
Rastimo skupaj in Europe Goes Local (EGL). 

Veseli nas, da občine in lokalne skupnosti z vso resnostjo in v vse večjem številu pristopate 
k projektu EGL, nudite podporo mladinskemu delu in mladinski politiki, še posebej z ozirom 
na številne težave, s katerimi se soočajo mladi v Sloveniji. Stališča lokalnih skupnosti so 
tesno povezana z lokalnimi specifikami, zato smo organizatorji na vse te vidike 
še posebej pozorni. 

Skupaj z občinami lahko z zadovoljstvom trdimo, da smo pravočasno reagirali in se 
povezali v partnerstva, ki so preko mnogih vrst strokovnih pomoči pripeljala do zavidljivih 
rezultatov. Vsi imamo skupni cilj, ki je več vključevanja mladih kot dodano vrednost za 
družbo in državo. S projektom EGL smo uspeli najti ključne sogovornike, ki vplivajo in 
soodločajo pri nastanku in razvoju mladinskega sektorja ter njegovega pomena za 
mlade na lokalnem, regionalnem in posledično tudi državnem nivoju. Zato se vsem 
sodelujočim najlepše zahvaljujem za vaš trud in sodelovanje ter želim veliko delovnih 
uspehov pri projektu EGL tudi v letu 2022. 

mag. Dolores Kores

Katalog aktivnosti za občine v letu 2022

Strateško partnerstvo Europe Goes Local deluje v članicah EU in sosednjih partnerskih 
državah in izvaja  mednarodne in nacionalne aktivnosti v podporo razvoju mladinskega dela 
na lokalni ravni od leta 2016. V Sloveniji je usmerjeno v podporo uslužbencem občin, ki so 
pristojni za področje mladine. Tudi v letu 2022 pripravljamo vrsto dogodkov in podpornih 
mehanizmov,  ki lahko pomagajo do kakovostnega mladinskega dela in učinkovitih 
mladinskih politik in s tem uspešnega sobivanja mladih v občini. 

Pri vsaki aktivnosti boste našli njen naslov in kratek opis. Aktivnosti so za občine 
brezplačne, v kolikor pri aktivnosti ni opredeljeno drugače. Izvedene bodo v živo, na daljavo 
ali kombinirano, o njih pa vas bomo tudi še sproti obveščali.

Z morebitnimi vprašanji se lahko obrnete na Polono Siter Drnovšek. polona.siter@movit.si

Individualna podpora občinam – pilotna izvedba

Aktivnost je namenjen občinam, ki bodo opredelile specifične potrebe na področju 
mladinskega dela in mladinskih politik ter oblikovale jasne cilje, kaj želijo z individualno 
podporo v danem času doseči. Aktivnost bo trajala do junija 2023, glede na dinamiko in 
potrebe občine. Aktivnost je namenjena omejenemu številu občin, vsaka pa bo prejela 
podporo svetovalca ali svetovalke, ki jih bo spremljal/-a skozi obdobje in aktivnosti do 
začrtanih ciljev. Podporo izvajajo Mladinski svet Slovenije, Mreža MaMa in Zavod Movit. 
Občine bomo za sodelovanje izbrali na podlagi , ki bo odprt do vključno razpisa
11. aprila 2022, skupinsko spletno srečanje preko Zooma za vprašanja in odgovore 
pa bo 4. aprila 2022 od 12.00 do 12.45 na  (prijave niso potrebne).  tej povezavi

Uvajanje orodja Logbook za spremljanje 
mladinskega dela na lokalni ravni

Orodje Logbook je mednarodno priznana platforma za spremljanje in beleženje ter 
komuniciranje učinkov mladinskega dela na lokalni ravni. V Sloveniji so ga začeli uvajati 
v letu 2018 in postaja vedno bolj razširjeno. Konec leta 2021 ga je uporabljalo osem občin, 
27 mladinskih centrov in ena nacionalna mladinska organizacija, vstopa pa tudi v polje 
drugih nevladnih organizacij. Višina finančne participacije občine za uporabo orodja je 
odvisna od števila mladih prebivalcev. Za več informacij se lahko obrnete na Mrežo MaMa, 
ki združuje slovenske mladinske centre, koordinira uvajanje Logbooka in podpira uporabnike. 
Hkrati si lahko več o orodju Logbook ogledate v , o rezultatih letne evalvacije 2021 pa videu
preberete . Pomemben del aktivnosti bo v letu 2022 namenjenih opolnomočenju prispevek
uporabnikov Logbooka za razumevanje, interpretacijo in komuniciranje učinkov 
mladinskega dela. 

Usposabljanja in srečanja

Usposabljanja in srečanja, tako nacionalna kot mednarodna, omogočajo pridobitev novih 
spoznanj in so predvsem priložnost za izmenjavo izkušenj in mreženje med občinskimi 
uslužbenci, ki so pristojni za področje mladine. Aktivnosti so za udeležence brezplačne 
ter se izvajajo in financirajo v skladu s pravili programov EU za mladino. Aktivnosti 
bodo razporejene čez vse leto in izvedene v živo, na daljavo ali kombinirano, 
o njih pa vas bomo tudi še sproti obveščali.   

Na  so predstavniki občin podelili, kaj se je v dogodku
občinah dogajalo na področju mladinskega dela in 
politik v 2021 in kaj še potrebujejo za kakovostno 
podporo področju v 2022. Ravno tako so predstavniki 
Mreže MaMa, MSS in Zavoda Movit predstavili 
izpeljane aktivnosti in načrte. 

Evropska solidarnostna enota in Erasmus+: Mladina 
sta programa, ki sta v svoji skupni 35 letni zgodovini 
povzročila mnoge pomembne spremembe pri 
udeleženih posameznikih, organizacijah in skupnostih. 
Katere koristi resnično prinašata in katere so njune 
priložnosti za občine, bomo prikazali na dogodku, ki ga 
bodo s svojimi zgodbami obogatili tudi predstavniki 
izkušenih organizacij.

Študijski obiski so uveljavljena in priljubljena aktivnost 
v partnerstvu Europe Goes Local. Izvajamo jih skupaj z 
gostiteljskimi nacionalnimi agencijami in se po 
epidemiji vračajo v svoji živi obliki. 

Namen vsakoletne konference mreže je, da na enem 
mestu zbere uslužbence evropskih občin, pristojne za 
področje mladine, politične odločevalce in vodje 
mladinskih centrov. Tako omogoči vzajemno učenje, 
izmenjavo dobrih praks, izmenjavo izkušenj in razpravo 
o aktualnih temah, povezanih z njihovim področjem 
dela. Na voljo je že ,  pa zbiramo še do program prijave
14. aprila 2022.

Udeleženci usposabljanja bodo spoznali, kaj je 
kakovostno mladinsko delo, kako prispeva k razvoju 
občine in katere so oblike podpore mladinskega dela 
na lokalni ravni.

Kakovostno mladinsko delo in politike prispevajo 
h krepitvi lokalnih skupnosti. Udeleženci se na 
konferenci seznanijo z novostmi, krepijo 
sodelovanje in povezovanje ter 
izmenjajo izkušnje.

Posvet med občinami in mladinskimi centri je 
namenjen krepitvi odnosov med občino in mladinskim 
centrom v lokalni skupnosti ter izmenjavi izkušenj pri 
podpori mladinskemu delu v posamezni občini. Na 
posvetu se bodo občine in mladinski centri povezali in 
si izmenjali izkušnje. Skupaj bomo ustvarjali zgodbe 
lokalnega mladinskega dela. 

Udeleženci bodo na aktivnostih bolje spoznali oba 
programa EU za mladino, s poudarkom na njuni 
uporabnosti in koristih za lokalno skupnost. Priložnost 
bo za ustvarjanje partnerstev in načrtovanje skupnih 
projektov. 

Spletna kavarna občin Europe 
Goes Local, 25. januar 2022

Predstavitev programov EU za 
mladino občinam, 12. maj 2022, 

Ljubljana, Hotel Mons 

Študijski obisk mladinskega dela: 
Hrvaška, Litva, , april in Helsinki

maj 2022

10. mednarodna konferenca mreže 
mest InterCity Youth, 27.–29. junij 

2022, Ljubljana, Hotel Union

ZAKAJ, KAJ, KDO in KAKO v 
mladinskem delu - usposabljanje 

za predstavnike občin o načelih in 
značilnostih mladinskega dela, 

jesen 2022

Mladost je norost, po občini skače, 
kjer je most – letna konferenca 

občin, za področje mladine, 
jesen 2022

 

Posvet predstavnikov občin in 
mladinskih centrov: Skupaj za 

lokalno mladinsko delo, čas 
izvedbe bo znan naknadno

Mednarodni projektni laboratorij, 
Nemčija in Grčija, jesen 2022

Občina na obisku – predstavitev dobrih praks  

Občine vabijo na obisk, na katerem bodo predstavile svoje dobre prakse. Z izborom tematik 
bomo nagovorili različne potrebe občin in povabili v raznolike in geografsko razpršene občine. 
Obisk bo obogaten s kratko delavnico/aktivnostjo, ki bo ponudila dodaten vpogled v tematiko 
in opolnomočila udeležene.  Obiski bodo štirje, razporejeni čez leto, koordinirala pa jih bosta 
Mreža MaMa in Mladinski svet Slovenije. 

Spoštovani predstavniki občin,

verjamemo, da boste v širokem naboru aktivnosti našli takšne, ki lahko vašo lokalno 
skupnost podprejo pri naporih za kakovost življenja mladih prebivalcev in stik z njimi.
Letos je podpiranje mladih in ustvarjanje navdihujočih zgodb z njimi še posebej aktualno, 
saj smo v evropskem letu mladih. Dogodke in aktivnosti, ki se dogajajo v tem okviru, 
si lahko ogledate ne , lahko pa tudi sami , Evropskem mladinskem portalu vnesete dogodek
ki ga namenjate mladim. Prednostne usmeritve evropskega leta mladih so medsektorsko 
sodelovanje, vključevanje mladih z manj priložnostmi, trajnostno delovanje in digitalizacija.

Veselimo se sodelovanja z vami!

Zavod Movit, v imenu partnerjev projekta Europe Goes Local

Ljubljana, 25. marec 2022

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EGL_spletnakavarna_20220125
polona.siter@movit.si
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/municipal-youth-work-in-helsinki.9998/
http://www.movit.si/fileadmin/movit/1MVA/razpisi/EGL_2022_individualnapodpora_razpis.pdf
https://us06web.zoom.us/j/82152838123?pwd=TEdSZ3NsM3FVNTY4MXdBbVI5d0lBUT09#success
https://www.youtube.com/watch?v=ElBqN9uv3nc&t=70s&ab_channel=Mre%C5%BEaMaMa
https://www.mreza-mama.si/letni-pregled-belezenja-mladinskega-dela-v-logbook-u/
http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/novice/detajl/clanek/europe-goes-local-sadovi-leta-2021-in-nove-priloznosti-na-dlani/
https://www.intercity2021.net/programme/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/the-10th-intercity-youth-conference-participation-3-0.9995/
https://europa.eu/youth/home_sl
https://europa.eu/youth/year-of-youth_sl
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