
 

 

 

Dialog mladih! 2.0: Vključujemo! 

 

IZHODIŠČE PROJEKTA 

Mladinski svet Slovenije kot krovno združenje mladinskih organizacij in Mladinska mreža MaMa kot 

združenje mladinskih centrov po Sloveniji si prizadevata k vzpostavitvi okolja, ki bo mladim omogočil razvoj v 
avtonomne in odgovorne odrasle posameznike. Pri tem je aktivno sodelovanje mladih pri odločitvah in 
dejavnostih na lokalni ravni ključnega pomena, če hočemo zgraditi bolj demokratično in vključujočo 
družbo. Bistvo vključevanja in aktivnega državljanstva je, da imamo mladi MOŽNOST, PROSTOR in 
PODPORO, da lahko sodelujemo in vplivamo na odločitve ter se lahko vključujemo v akcije in aktivnosti, s 

katerimi prispevamo h kakovosti življenja v lokalni skupnosti in širše, v celotni družbi. 
 

S tem namenom sta MSS in Mreža MaMa pripravila nacionalni projekt strukturiranega dialoga mladih, 

mladinskih organizacij, organizacij za delo z mladimi, mladinskih svetov lokalne skupnosti ter lokalnih in 

nacionalne oblasti z namenom doseganja skupnih ciljev na področju boljše socialne vključenost 
mladih, s poudarkom na njihovi zaposljivosti ter zavedanju pridobljenih kompetenc.  

 

Strukturirani dialog je instrument s katerim mladi preko participativnega sodelovanja v civilni družbi in preko 
sodelovanja v sistemu predstavniške demokracije dobijo priložnost za neposredno sodelovanje pri dialogu z 
odgovornimi za mladinsko politiko in s tem možnost pravega razvoja mladinske lokalne in nacionalne 

politike, kar spodbuja aktivno državljanstvo in krepi medsebojno razumevanje mladih iz različnih krajev po 
Sloveniji.  

 

Politične odločevalce želimo nenehno opozarjati na pomen upoštevanja mnenj mladih o različnih za 

mlade pomembnih tematikah, zato jih bomo s projektom "Dialog mladih! 2.0: Vključujemo!" posredno in 
neposredno osveščali o pomenu vključevanja mladih v procesih odločanja o naši skupni prihodnosti. 
 

"Dialog mladih! 2.0: Vključujemo!" izpostavlja boljše vključevanje mladih v družbo kot najpomembnejši izziv 
na področju mladinske politike. Področje mladinskega dela je tisto, ki mlademu človeku nudi prostor in 
podporo pri pridobivanju ključnih kompetenc za vsakdanje življenje, mu omogoča, da dela napake in se iz 
njih uči, ter s svojo aktivnostjo veča lastno zaposljivost. Preko aktivne participacije mladi dobivamo 

ključne kompetence in večamo svojo zaposljivost, hkrati pa se gradimo v aktivne državljane, ki 
prispevajo k razvoju skupnosti, v kateri živimo. 
 

POTEK PROJEKTA 

Preko projekta želimo ustvariti priložnosti za sodelovanje mladih, da javnosti in predvsem odločevalcem 
posredujejo svoje mnenje in podajo konkretne predloge glede večje vključenosti mladih v družbi tako na 
lokalni kot na nacionalni ravni. Izsledke in priporočila z vseh aktivnosti projekta bomo zabeležili tako v 
publikaciji projekta kot v poročilu nacionalnega posvetovanja o socialni vključenosti mladih ter jih predstavili 
na Evropski mladinski konferenci v Grčiji. Prav tako si bomo prizadevali za implementacijo predlogov mladih 
na nacionalni ravni. 

 

V okviru projekta bomo po vsej Sloveniji izvedli 10 dvodnevnih lokalnih srečanj, kjer bo skupno 

sodelovalo vsaj 500 mladih (50 na lokalno srečanje) in vsaj 30 odločevalcev. Namen lokalnih srečanj je 
posvetovanje z mladimi s poudarkom na izzivih mladih v njihovih lokalnih skupnostih ter v njihovem 

vsakdanjem življenju glede možnosti vključevanja v družbo, s poudarkom na priložnostih za večjo 
zaposljivost mladih. 



 

 

 

Na nacionalni ravni bo potekalo tridnevno zaključno srečanje, kjer bodo mladi sami pripravili nacionalna 

priporočila s konkretnimi predlogi o možnostih izboljšanja socialne vključenosti mladih v Sloveniji. 
Predstavniki lokalnih srečanj bodo soočili nacionalne odločevalce, predstavnike različnih ministrstev ter 
državnih služb, ki so odgovorne za obravnavane tematike, s ciljem, da se priporočila in predlogi mladih 
umestijo v ukrepe ministrstev. 

 

Predviden časovni potek projekta: 

 September 2013: Usposabljanje za koordinatorje in predstavnike občin 

 Oktober 2013 do februar 2014: 10 lokalnih srečanj 
 April 2014: Nacionalno srečanje 

 Maj do december 2014: Publikacija projekta in implementacija predlogov mladih na nacionalni ravni 

 

NAMENI PROJEKTA 

• Omogočiti strukturirane razprave na lokalni in nacionalni ravni med mladimi, mladinskimi 
organizacijami, mladinskimi centri, mladinskimi sveti lokalne skupnosti ter odločevalci o socialni 
vključenosti mladih s poudarkom na problematiki zaposlovanja mladih. 

• Vzpostavitev kvalitetnih partnerstev med mladinskimi organizacijami, mladinskimi centri, 

mladinskimi sveti lokalne skupnosti ter občinami z namenom kvalitetne izvedbe lokalnih srečanj 
kot tudi bolj produktivnega delovanja po zaključku projekta. 

• Prepoznavanje primerov dobrih praks vključevanja mladih v lokalnih okolji ter spodbujanje prenosa 
dobrih praks med okolji. 

• Ozavestiti in senizibilizirati lokalne skupnosti in odločevalce na vseh ravneh odločanja ter 
mlade same o pomenu vključevanja mladih ter njihovega (so)delovanja v družbi. 

• Mladim, mladinskim organizacijam, mladinskim centrom, mladinskim svetom lokalne skupnosti ter 

odločevalcem predstaviti instrument strukturiranega dialoga v povezavi z evropskimi smernicami in 
evropskim potekom tega procesa. 

• Večanje podpore in kvalitete mladinskega dela s krepitvijo mladinskih organizacij in 

mladinskih centrov in drugih organizacij v mladinskem sektorju na lokalni in nacionalni ravni. 

• Nuditi mladim možnost kvalitetne učne izkušnje ter podporo pri prepoznavanju neformalno 

pridobljenih izkušenj in kompetenc. 
 

CILJI PROJEKTA 

• Izvedba dvodnevnega usposabljanja za mladinske koordinatorje in predstavnike občin z namenom 
predstaviti instrument strukturiranega dialoga, področje zagovorništva mladih in mladinskega 
sektorja ter priprave lokalnega srečanja v posamezni občini. 

• Izvedba 10 dvodnevnih lokalnih srečanj po vsej Sloveniji, kjer bo na vsakem srečanju 50 
mladih pripravilo vsaj 3 konstruktivne rešitve na področju socialnega vključevanja mladih v 
lokalno okolje s poudarkom na možnostih zaposlovanja mladih ter jih predstavili vsaj 3 
odločevalcem ter različnim medijem. 

• V razprave na lokalni ravni med mladimi in odločevalci vključiti tudi socialno izključene mlade, s 
poudarkom na vključevanju brezposelnih, tistih, ki niso niti zaposleni niti se ne izobražujejo in ne 
usposabljajo ter drugih mladih z manj priložnostmi. 

• Izvedba nacionalnega srečanja predstavnikov mladih in predstavnikov občin z namenom 
evalvacije in implementacije zaključkov vseh 10 lokalnih srečanj po Sloveniji. 

• Izdati zaključno elektronsko publikacijo projekta. 



 

 

 

• Z vsakim dogodkom v lokalni(h) skupnosti(h) mladim udeležencem omogočiti učno izkušnjo ter nuditi 
priložnost za njihov osebnostni razvoj s poudarkom na pridobivanju socialnih, državljanskih, 
komunikacijskih in drugih kompetenc, ki pripomorejo k večji zaposljivosti mladih. 

• Zagotoviti medijsko pokritost projekta na lokalni in nacionalni ravni s skupaj preko 150 objavami na 
radiu, televiziji, časopisu in spletnih straneh. 

 

VEČ O PROJEKTU IN ORGANIZATORJIH 

Več o projektu "Dialog mladih! 2.0: Vključujemo!" in organizatorjih si lahko preberete na spodnjih 

povezavah: 

www.mladina.info 

www.mss.si 

www.mreza-mama.si 

Facebook stran: Strukturirani dialog 

 

 

 

http://www.mladina.info/
http://www.mss.si/
http://www.facebook.com/pages/Strukturirani-dialog/332896946752076?sk=photos_albums

