
 

                                                        
 

Europe Goes Local  

Individualna podpora občinam 2022–2023 (pilotni projekt) 

RAZPIS  

Za občine, ki želijo narediti korak v smeri razvoja mladinskega dela in politik, je na voljo individualna 
podpora v obliki pilotnega projekta. 

Aktivnost je namenjena občinam, ki opredelijo specifične potrebe na področju mladinskega dela in 
mladinskih politik ter imajo 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. Občina bo ob koncu obdobja sodelovala v vrednotenju, ki 
bo pomembno vplivalo na nadaljevanje projekta, ves čas pa bomo budno spremljali izvajanje projekta. 

Povezava do vloge. 

Kateri so predvideni koraki do izvedbe? 

1. Predstavniki občine razmislijo o potrebah in ciljih na področju mladine in motivaciji za izvedbo 
in izpolnijo vlogo do vključno 19. aprila 2022.  

2. Movit obravnava prispele vloge in sporoči odločitev o sprejetju v projekt do vključno 26. aprila 
2022.  

3. Sprejete občine Movit poveže s svetovalcem, ki jih bo spremljal na poti do začrtanih ciljev. 
Svetovalec ima vlogo spremljevalca, podpornika, kovča. 

Vse občine, ne glede na razvitost mladinskega dela in politik ali velikost občine, imajo možnost za 
podporo. Ključna za izbor sta jasnost ciljev (kaj želite doseči) in motivacija uslužbencev in vodstva 
občine.  

Kako projekt poteka? Katere aktivnosti so na voljo? 

Občina bo skupaj s svetovalcem najprej začrtala načrt aktivnosti za dosego ciljev in jih nato izvedla v 
skladu s svojo dinamiko in kapacitetami do konca junija 2023, ko bo sledilo vrednotenje. V projektu bo 
na voljo več aktivnosti, ki bodo so-financirane s strani programov EU za mlade: delavnice posvetovanja 
z mladimi in tematska strokovna svetovanja, ki bodo naslovila posebne potrebe občine. Glede na 
smiselnost bodo aktivnosti izvedene v živo ali na daljavo.  

Kdo sodeluje pri izvedbi? 

Svetovalci občinam, strokovnjaki za tematska svetovanja in izvajalci delavnic posvetovanja so sodelavci 
Mladinskega sveta Slovenije, Mladinske Mreže MaMa in Movita.  Načrtovanje, spremljanje in 
vrednotenje projekta izvaja Movit. 

Katere vsebine so na voljo? 

Občine imajo na področju mladine raznolike potrebe. Zato so različne tudi njihove smeri in intenzivnost 
razvoja. Znotraj pilotnega projekta lahko podpremo vsebine, v skladu z Evropsko listino o lokalnem 
mladinskem delu, vezane na mladinsko delo in nekatere mladinske politike, na primer: 

- vzpostavitev strategije za mladino in ukrepov, 
- izvajanje strategije je zastalo – kako jo pospešiti, 
- analiza stanja na področju mladinskega dela, organiziranosti, politik, 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EGL_2022_ind_podp_prijava
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EGL_2022_ind_podp_prijava
http://www.movit.si/fileadmin/movit/1MVA/EGL/20210315-egl-charter_SI.pdf
http://www.movit.si/fileadmin/movit/1MVA/EGL/20210315-egl-charter_SI.pdf


 

 
 

 

                                                        
 

- kako ustanoviti odbor/telo za mladino, 
- kako urediti financiranje mladinskega dela in organizacij v občini, 
- participativni proračun za mlade, 
- participacija mladih, 
- ustanovitev mladinskega centra, 
- razvoj kakovostnega mladinskega dela, profesionalizacija mladinskih delavcev. 

Vsebine, ki jih ne moremo podpreti znotraj EGL so: stanovanjska politika, politika zaposlovanja, 
mladinski sveti lokalnih skupnosti in druga področja, ki presegajo domet projekta. 

Podpora poteka v obliki svetovanja, usmerjanja, predstavitev, povratnih informacij v času, ki ga občina 
potrebuje in je smiseln. Primer: podpora na področju vzpostavitve strategije za mladino pomeni, da bo 
na voljo strokovnjak kot vir informacij in usmeritev in ne nekdo, ki bo strategijo napisal v imenu občine.  

Kako izgleda primer individualne podpore občini? 

Občina, ki je sprejeta v projekt, se seznani s svetovalko, s katero se dobijo na srečanju. Pregledajo cilje 
občine, možnosti v okviru Europe Goes Local in naredijo načrt dela. Načrt izčistijo s klici na daljavo. 
Ugotovijo, da občina potrebuje eno posvetovanje z mladimi in dve tematski strokovni svetovanji. 
Svetovalka občino poveže z ustreznimi sodelavci in spremlja izvajanje aktivnosti. Posvet z mladimi se 
zgodi v živo, svetovanje pa delno v živo in delno na daljavo, v nekaj srečanjih. Na koncu začrtanega 
obdobja svetovalka skupaj z občino ovrednoti realizirano in začrta morebitne naslednje korake.  

Kdo financira aktivnosti? 

Tako svetovanje, kot strokovna tematska svetovanja in delavnice posvetovanja financira Movit iz 
programov Erasmus+: Mladina in Evropska solidarnostna enota. 

Potrebujete več informacij? 

Za odgovore in več pojasnil  smo vam na voljo  

- na skupinskem zoom klicu v ponedeljek, 4. aprila 2022 od 12.00 do 12.45 na povezavi (prijave 
niso potrebne) in  

- po e-pošti polona.siter@movit.si. Nacionalna agencija v danih razmerah še ne svetuje po 
telefonu.  

 

Datum objave: 22. marec 2022  

https://us06web.zoom.us/j/82152838123?pwd=TEdSZ3NsM3FVNTY4MXdBbVI5d0lBUT09
mailto:polona.siter@movit.si

