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Dialog mladih 2.0: Vključujemo! – Vabilo k sodelovanju 
 
 
Pozdravljeni! 

Mladinski svet Slovenije in Mladinska mreža MaMa k sodelovanju vabita mladinske organizacije in 
mladinske svete lokalnih skupnosti, ki bi prevzele vlogo koordinacije enega od 10 dvodnevnih 
lokalnih srečanj projekta »Dialog mladih 2.0: Vključujemo!«. 

Za izvedbo dvodnevnih lokalnih srečanj projekta k sodelovanju vabimo 10 zainteresiranih partnerjev na 
lokalni ravni iz vrst organizacij članic Mladinskega sveta Slovenije in mladinskih svetov lokalnih skupnosti 
ter drugih mladinskih organizacij. Vzpostaviti želimo 10 kvalitetnih partnerstev, pri čemer organizator 
prevzame vsebinsko in organizacijsko plat projekta, partner pa v vlogi lokalnega koordinatorja prispeva k 
izvedbi posameznega lokalnega srečanja. 

Aktivnosti projekta bodo po principu strukturiranega dialoga potekale od septembra 2013 do junija 2014, 
kar vključuje izvedbo srečanja za koordinatorje in predstavnike občin, izvedbo 10 lokalnih srečanj po 
Sloveniji ter izvedbo zaključnega nacionalnega srečanja. Izsledke in priporočila z vseh aktivnosti bo 
Mladinski svet Slovenije beležil in nadalje uporabil pri zagovarjanju stališč mladih na nacionalni in evropski 
ravni, med drugim tudi na Evropski mladinski konferenci v Grčiji (2014).  

Terminska izvedba vseh 10 lokalnih srečanj bo predvidoma potekala med oktobrom 2013 in februarjem 
2014, vsekakor pa po predhodnem dogovoru med Mladinskim svetom Slovenije in lokalnim koordinatorjem. 
Vsebinski in časovni potek lokalnih srečanj bomo predstavili na srečanju lokalnih koordinatorjev in 
predstavnikov občin, ki bo predvidoma potekal v začetku oktobra 2013). 

Natančnejša predstavitev projekta »Dialog mladih 2.0: Vključujemo!«je na voljo v priloženem dokumentu.  
 
 
V kolikor se odločite za sodelovanje, so vloge v projektu sledeče: 

Nosilec (Mladinski svet Slovenije v sodelovanju z Mrežo MaMa) se obvezuje, da bo:  
- skupaj s koordinatorjem dorekel lokacijo, kraj in čas izvedbe lokalnega srečanja; 
- zagotovil vsebinsko vodenje projekta na lokalni in nacionalni ravni; 
- pripravil in vsebinsko izvedel lokalna srečanja v sodelovanju s koordinatorjem, koordinator pa v 

sodelovanju z namestitvenimi kapacitetami, predstavnikom občine ter predstavnikom ZRSZ omogočil 
kvalitetno organizacijsko izvedbo lokalnega srečanja; 

- pripravil usposabljanje za partnerje projekta z namenom spoznati instrument strukturiranega dialoga, 
pomen zagovorništva in participacije mladih ter predstavitve projekta, načrtovanja aktivnosti in 
vsebinske izvedbe lokalnih srečanj; 

- pripravil natančna navodila glede priprave in poteka lokalnega srečanja, 
- pripravil in zagotovil naslednja gradiva, ki bodo partnerjem omogočili lažje priprave in organizacijo 

lokalnega srečanja: priročnik z navodili glede organizacije in izvedbe lokalnih srečanj, vabilo za 
mlade, vabilo za odločevalce, vabilo za medije, letake in plakate, listo prisotnosti, obrazec za poročilo 
o poteku lokalnega srečanja, logotipe;   

- zagotovil sredstva za povrnitev dejansko nastalih stroškov izvedbe projekta, in sicer: 
o povračilo stroškov prehrane za do 50 mladih (od 15 do 29 let) udeležencev lokalnega 

srečanja ter za ekipo izvajalcev projekta; 
o najem prostora in tehnike za izvedbo aktivnosti srečanja (skladno z oddano ponudbo 

izvajalca); 
- zagotoviti denarno nagrado v vrednosti 150 eur za mladinskega koordinatorja, ki bo po oceni nosilca 

projekta uspešno dosegel zastavljene cilje in izpolnil večino dogovorjenih obveznosti. 
 
Projektno vodenje, informacije o projektu, način izvedbe in idejno zasnovo lokalnih srečanj prevzema nosilec 
projekta, to je Mladinski svet Slovenije v sodelovanju z Mladinsko mrežo MaMa. 



 

 

Partner (organizacija v mladinskem sektorju) se obvezuje: 
- zagotoviti koordinatorja, ki bo v celoti prevzel izvedbo enega dvodnevnega lokalnega srečanja ter bo 

pri tem aktivno sodeloval in komuniciral s predstavnikom mladinskega centra, predstavnikom občine 
in nosilcem projekta; 

- da se bo koordinator udeležil dvodnevnega srečanja koordinatorjev in predstavnikov občin z 
namenom usposabljanja partnerjev o pomenu zagovorništva in participacije mladih v družbi ter o 
izvedbi projekta (načrtovanje izvedbenega dela lokalnega srečanja, povezovanje mladinskih akterjev 
z lokalnimi oblastmi); 

- pripraviti in organizirati dvodnevno lokalno srečanje projekta, skladno z vnaprej pripravljenimi gradivi 
in smernicami, ki jih pripravi nosilec projekta, pri čemer koordinacija vključuje: 

o sodelovanje z mladinskim centrom, ki zagotovi prostore za delo, tehnično opremo, 
namestitev in prehrano za udeležence,  

o sodelovanje s predstavnikom občine, ki prispeva k motiviranju odločevalcev in medijev za 
udeležbo lokalnega srečanja, in skupaj zagotovita udeležbo vsaj 3 odločevalce na lokalnem 
srečanju,  

o motivirati mlade k udeležbi na dvodnevnem lokalnem srečanju ter v sodelovanju z nosilcem 
projekta zagotoviti udeležbo 50 mladih med 15 in 29 letom starosti; 

o izvesti obsežno promocijo projekta ter lokalnega srečanja in aktivno vabiti mlade po različnih 
kanalih: med mladinskimi organizacijami in organizacijami za delo z mladimi, po srednjih 
šolah in fakultetah, na spletni strani in preko socialnih omrežij, med različnimi skupinami 
mladih (npr. PUM, debaterji, športna in kulturna društva itd.) ipd., 

o sodelovati s predstavnikom Zavoda RS za zaposlovanje, ki prispeva k motiviranju 
nezaposlenih mladih k udeležbi na lokalno srečanje, 

o fotografirati dvodnevno lokalno srečanje (vsaj 50 fotografij na lokalno srečanje), 
o zagotoviti udeležbo dvodnevnega lokalnega srečanja v vlogi koordinatorja; 
o zagotoviti najmanj 5 objav v (spletnih) medijih o lokalnem srečanju in projektu; 

- vzdrževati stik s predstavniki mladih, ki se bodo udeležili nacionalnega zaključnega srečanja projekta, 
ter jim zagotovil podporo mladinskega voditelja; 

- poročati nosilcu o poteku lokalnega srečanja na predpisanem obrazcu z vsemi prilogami (objave v 
medijih, lista prisotnosti, fotografije) in  

- sodelovati pri evalvaciji projekta, ki jo pripravi nosilec ob zaključku projekta. 
 
 

Projekt poteka v okviru programa Mladi v akciji, kjer smo pridobili 75% sredstev sofinanciranja projekta. V 
skladu s pogodbo o sofinanciranju moramo spoštovati določila Programa Mladi v akciji, ki verjamem, da jih 
poznate (uradna povpraševanja, originalni računi, liste prisotnosti, kritje stroškov le mladim udeležencem 
projekta od 15 do 29 let). 
 
Vse informacije in način izvedbe bo pripravila ožja ekipa nosilca projekta, po vzoru kot smo to naredili že za 
naše skupne projekte v preteklosti (Dialog mladih!, Mladi o okolju, 16 - starost za vključevanje?, Delo za 
mlade). 
 
 

Kaj je vaš prvi korak? 
V kolikor želite sodelovati pri projektu Mladinskega sveta Slovenije vas prosimo, da nam do nedelje, 11. 
avgusta 2013 na strukturirani.dialog@mss.si pošljete motivacijsko pismo, kjer navedete vsaj 4 
razloge, zakaj je vaša organizacija primerna za izvedbo dvodnevnega lokalnega srečanja ter na kakšen 
način lahko prispeva k učinkoviti motivaciji mladih za udeležbo dogodka. Poleg tega pripišite podatke o 
organizaciji ter kontakti osebi (koordinatorju), ki bo v prihodnje prevzela komunikacijo glede aktivnosti 
projekta »Dialog mladih 2.0: Vključujemo!«.  
Za več informacij in morebitna pojasnila se lahko obrnete na zgornji e-mail naslov ali pokličete na 041/275-
573 (Ana). 
 

Mladinski pozdrav! 
Mladinski svet Slovenije  

in Mladinska mreža MaMa 
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