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DEMOKRACIJA JE PRIHODNOST!

 Priprava vsebin za komuniciranje in digitalno 
 komuniciranje 

Vas zanima, kakšni so trendi na področju spletnega 
komuniciranja?

Bi radi spoznali skrivnosti dobre komunikacije na spletu?

Se sprašujete, kako z malo truda pripraviti veliko vsebine za 
komuniciranje?

Delavnica je namenjena pridobivanju kompetenc in spoznavanju 
dobrih praks na področju priprave vsebin za komuniciranje na 
spletu, s poudarkom na uporabi družbenih omrežjih.

Delavnico bo vodila Maša Butara. 

Maša Butara vodi ekipo, ki na Luni\TBWA skrbi za strateško pripravo 
digitalnih strategij in kampanj vsebinskega marketinga. Svoje 
digitalno znanje pa deli tudi s študenti na fakulteti Doba v okviru 
predmeta Strategije družbenih medijev in marketing.

9:30 - 13:00



Znate našteti osnove vključujočega mladinskega dela?

Poznate koncept medpresečnosti?

Želite nekaj nasvetov in enostavnih rešitev za pripravo bolj 
dostopnih in vključujočih aktivnosti?

Na delavnici bo predstavljeno vključujoče mladinsko delo (osnove 
vključujočega mladinskega dela, medpresečnost, raziskovanje 
definicij ranljivih skupin, raznolikost, inkluzija …) ter kako v 
praksi vanj vključevati ranljive skupine mladih s poudarkom na 
vključevanju oseb z invalidnostjo.

Delavnico bo vodila Mija Pungeršič.

Mija Pungeršič se v Zavodu ODTIZ ukvarja z mladinskim delom 
in plesno–gledališko umetnostjo. Sodelovala je na številnih 
mednarodnih projektih v okviru programa Mladi v akciji in Erasmus+, 
pridobljeno znanje in izkušnje pa uspešno uporablja pri razvoju 
vključujočega mladinskega dela v Sloveniji in tujini. 

 Vključevanje mladih s posebnimi potrebami 
 v mladinsko delo 

DEMOKRACIJA JE BITI SLIŠAN! DEMOKRACIJA JE NUJNA!

9:30 - 13:00

Se želite podrobneje spoznati s pristopi kako mlade vključevati 
v procese načrtovanja aktivnosti?

Bi si želeli organizirati več pogovorov, razprav in debat, kjer se 
res vsi udeleženci aktivno vključijo in izrazijo svoje mnenje?

Vas zanimajo različni participatorni pristopi in nabor metod pri 
delu z mladimi? 

Aktivna participacija mladih je temelj mladinskega dela in ena od 
ključnih značilnosti projektov v programih Erasmus+: Mladi v akciji 
in Evropska solidarnostna enota. Na delavnici bodo predstavljene 
različne participatorne metode za delo z mladimi, izbrano metodo 
pa bodo udeleženci lahko tudi preizkusili v praksi.

Delavnico bo vodila Simona Muršec.

Simona Muršec že več kot desetletje dela kot mladinska delavka in 
trenerka. Ima številne mednarodne izkušnje na področju priprave in 
izvedbe različnih tipov dogodkov, od evropskih mladinskih konferenc 
do izobraževanj in usposabljanj. 

 Participatorne oblike dela z mladimi  

9:30 - 13:00



Kako se lotiti projektnega načrtovanja, da česa ne pozabite?

Kaj so nameni, kaj cilji, kaj projektna metodologija, kdo so 
deležniki in kako se naredi dobra evalvacija?

Kako sebe in sodelavce v timu navdihniti do te mere, da boste 
ustvarili projektne načrte, ki se jih boste resnično lotili s srcem?

Načrtovanje projekta je kot gradnja hiše. Ni pametno začeti pri 
dimniku. Delavnica je namenjena tistim, ki iščete osnovna znanja 
na področju načrtovanja in priprave projektov, še posebej takšnih, 
ki jih želite prijaviti v programa Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska 
solidarnostna enota.

Delavnico bo vodil Matej Cepin.

Matej Cepin je mladinski delavec in trener, ki se s poučevanjem 
projektnega upravljanja ukvarja od leta 2002. Med drugim je leta 2005 
uredil prvi Priročnik za menedžerje v mladinskih organizacijah, ki ga 
je izdal Mladinski svet Slovenije. V zadnjih 20 letih je vodil številne 
lokalne, nacionalne in mednarodne projekte, razvijal usposabljanja 
na to temo ter svetoval o projektnem delu in pri pripravi projektov 
različnim podjetjem in nevladnim organizacijam. 

 Osnove načrtovanje projektov  

Kako lahko načrtujemo učne rezultate v projektih? 

Kaj nam pomaga, da lažje spremljamo in beležimo učne 
rezultate? 

Na kaj moramo biti pozorni? Kako nas lahko orodje 
Youthpass pri tem podpre?

Delavnica je namenjena krepitvi kompetenc na področju 
načrtovanja, spremljanja in beleženja učnih rezultatov v projektih, 
ki so prijavljeni v programa Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska 
solidarnostna enota ter uporabi orodja Youthpass za podporo 
učnemu procesu.

Delavnico bo vodila Maja Majcen.

Maja Majcen je zunanja strokovna sodelavka Nacionalne agencije 
za področje neformalnega učenja, članica bazena trenerjev Movit 
in mladinska delavka - koordinatorka Četrtnega mladinskega 
centra Bežigrad (Javni zavod Mladi zmaji). Ima številne izkušnje na 
področju priprave in izvajanja učnih procesov v mladinskem delu v 
mednarodnem in slovenskem okolju.

 Neformalno učenje v projektih in Youthpass 

DEMOKRACIJA TE POTREBUJE!#democracyandme     #youthweek     youthweek.eu

9:30 - 13:009:30 - 13:00



14:30 - 18:00

Aktivna udeležba oziroma participacija, kot ji radi pravimo, 
mladih je vgrajena v jedro programa Erasmus+: Mladi v akciji. 
Nesporno je, da projekti, ki se izvajajo v okviru programa, 
vplivajo na participacijo mladih, vprašanje pa je, v kakšni meri 
in kako. S temi vprašanju se ukvarja tudi ena od raziskav v 
okviru raziskovalne mreže RAY. V uvodnem delu popoldanskega 
dogajanja na Mladinstivalu bo za ogrevanje pred izkustveno 
aktivnostjo dr. Tomaž Deželan predstavil ugotovitve raziskave 
glede učinkov program Erasmus+: Mladi v akciji na participacijo 
mladih.

Dr. Tomaž Deželan je izredni profesor za politologijo na Fakulteti 
za družbene vede Univerze v Ljubljani, raziskovalec na Centru za 
politične raziskave FDV, pridruženi raziskovalec na pravni fakulteti 
Univerze v Edinburgu, raziskovalni partner slovenske nacionalne 
agencije za program Erasmus + Mladi v akciji (član skupine RAY) 
in svetovalec za politično participacijo mladih pri Organizaciji za 
varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE), Evropskem mladinskem 
foruma (YFJ) in International IDEA. Njegovi raziskovalni interesi so 
koncepti državljanstva, razprave in režimi, novi načini upravljanja, 
parlamentarna kohezija, volilne študije, mladina, spol in civilna 
družba.

 Učinki programa Erasmus+: Mladi v akciji 
 na participacijo mladih  

14:00 - 14:30

 Choices of apocalypse 
 – interaktivna učna izkušnja participacije  

Ustaljen ritem življenja je prekinil apokaliptični dogodek. Svet, 
kot smo ga poznali in v katerem smo živeli ter delovali, ne 
obstaja več. Prepuščeni smo sami sebi. Obstajajo pa številni 
drugi, ki so pripravljeni združiti moči, da bi lažje preživeli. 
Vprašanje pa je, pod kakšnimi pogoji in s kakšnimi nameni 
se združujejo. Tako nastajajo skupine, katerih cilj je priti na 
posebno ladjo, na kateri pa je prostor samo za omejeno število 
oseb. Ključ do vozovnice za preživetje se skriva v 30 izzivih, ki 
jih bodo morale opraviti skupine. Skupina, ki bo v teh izzivih 
nabrala največ točk, bo zmagala. 

Choices of apocalypse je interaktivna in participatorna učna 
izkušnja in je ena od aktivnosti programa GAMIFY, ki ga je 
razvila mladinska organizacija The Young Republic iz Švedske. 
Ustanovljena je bila leta 2015 in se ukvarja s tremi področji: 
raziskavami, zagovorništvom in izobraževanjem. Na področju 
izobraževanja so razvili različne skupinske učne izkušnje, ki 
temeljijo na različnih scenarijih, namenjenih učenju o temah, 
povezanih z demokracijo in človekovimi pravicami.

Demokracija in participacija sta osrednji temi letošnjega 
Evropskega tedna mladih 2019 in tokrat vam ponujamo 
nekoliko drugačno izkušnjo teh tematik. 

Imaš tisto, kar potrebuješ za preživetje? 



Ne čakaj s prijavo, ker je število mest na Mladinstivalu omejeno na 150 udeležencev, 
ki bodo 8. maja 2018 krepili svoje kompetence v okviru različnih delavnic in se preizkusili v aktivnosti, 
kakršne v Sloveniji še nismo izvajali.

Aktivnost Choices of apocalypse bo izvedla ekipa iz organizacije The Young Republic, zato bo potekala v 
angleškem jeziku.

V kolikor za udeležbo na delavnicah potrebujete tolmača za slovenski znakovni jezik nas o tem obvestite 
in ga bomo zagotovili.
 
Prireditveni prostor je dostopen gibalno oviranim osebam. 

Rok za prijavo na dopoldanski in popoldanski del Mladinstivala je 25. april 2019 
oz. do zapolnitve prostih mest. 

Prijave sprejemamo preko elektronske prijavnice. 

Veselimo se srečanja z vami.
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https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Prijavnica_MladinstivalD

