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Uvod
Priporočila za odločevalce bodo pomagala oblikovalcem politike izboljšati dialog 

z mladinskimi vodji. Usmerjamo se na različne ravni oblikovanja politike: od 

organizacijske, lokalne, regionalne do nacionalne. Dokument je bil pripravljen, da 

opremi mladinske delavce s potrebnimi metodologijami in viri, da opolnomočijo 

mlade vodje, da bod le ti lahko bolj učinkoviti v spodbujanju participacije mladih 

v procesih oblikovanja politike.

Radi bi ozavestili pomembnost zagotavljanja mladinske perspektive od samega 

začetka procesa oblikovanja politike. Zdi se nam pomembno, da začnemo 

vključevati poglede mladih, ko načrtujemo pomembne politike. Poleg tega bi radi 

doprinesli k izboljšanju razumevanja, kako vključiti mlade v strukturirane dialoge 

na trajnostni način.

Ta dokument je namenjen prikazu novih vrst dokazov (iz perspektive ljudstva) 

za sistemske težave, povezane z zagotavljanjem aktivnega sodelovanja mladih 

v procesu oblikovanja politike. To bo dalo oblikovalcem politike konkretne ideje 

kako zapolniti verzel med mladino in oblikovalci politike.

1.1. Kaj je projekt APEL?

Partnerstvo zaznava stabilen trend, da tudi v državah z dolgotrajno tradicijo 

vključevanja mladine pri oblikovanju pomembnih strateških iniciativ, so na koncu 

končne odločitve sprejete s strani tistih, ki »držijo moč«, ti pa so v večini primerih 

odrasli. To je medsektorski izziv z veliko dejavniki, ki potrebujejo sistemsko 

ukrepanje. Z dejstvom, da vsi ti dejavniki ne morejo biti naslovljeni z enim 

projektom, smo usmerili naš trud na specifični element tega izziva: vloga mladih 

vodij v spodbujanju aktivnega sodelovanja mladih (sovrstnikov).

Štirje partnerji predstavljajo različne predele Evrope: centralno (Slovenija in 

Avstrija), vzhodno (Bolgarija) in zahodno (Nizozemska). Naša projektna misija je 

v skladu z Evropsko mladinsko strategijo 2019-2017, s poudarkoma na potrebi 

po izboljšavi kvalitete mladinskega dela. Članice EU so spodbujene k usmerjanju 

promocije dialoga in sodelovalnih mehanizmov na vseh ravneh odločanja.



Naš splošni cilj je opremiti mladinske delavce s potrebnimi metodologijami in viri, da okrepijo 

mladinske vodje, da bodo lahko le ti bolj učinkoviti v spodbujanju sodelovanja mladih v procesu 

oblikovanja politike na lokalni, nacionalni in slej ko prej na EU ravni. Z opolnomočenjem mladinskih 

vodij bomo podpirali dialog oblikovanja politike z načinom od spodaj navzgor. Z drugimi besedami 

in v bolj metaforičnem smislu, bomo omogočili mladim, da bodo prvi, ki bodo segali po strateško 

relevantnem dialogu.

V ta namen smo ustvari dva projektna rezultata: kartice usposabljanja in priročnik metodologije 

za mladinske delavce. Ti inovativni orodji lahko podpirata mladinske delavce z mladimi pri 

izvajanju usposabljanja za mladinske vodje in tako izboljšajo njihove vodstvene sposobnosti 

v predstavljanju glasu mladih in krepijo mladinsko perspektivo v dialogu z oblikovalci politike. 

Uporaba kartic usposabljanja kot tudi priročnika metodologije ponuja fleksibilno uporabo različnih 

vrst usposabljanj in tako ponujajo korist k kvalitetnejšemu mladinskemu delu.

Kartice usposabljanja, z imenom YOCO kartice, so bile ustvarjenje z združitvijo izkušenj 

partnerskega konzorcija na področju trenerstva. YOCO karte imajo močen poudarek na vodstvu, 

pri čemer podobne druge kartice so usmerjene večinoma na profesionalen in osebnostni razvoj. 

Velik razpon uporabe kartic omogoča mladinskim delavcem, da jih uporabljajo v različnih stopnjah 

treninga krepljenja vodstvenih sposobnosti in lahko dodajo drug, inovativen element k temu izdelku. 

Mladinski delavci lahko uporabljajo te kartice, da pomagajo mladinskim vodjem pri razvoju njihovih 

vodstvenih sposobnosti, aktivnem sodelovanju v procesu oblikovanja politik in k pripravi njihove 

interakcije z oblikovalci politike.

V spremljevalnem priročniku metodologije smo sintetizirali trenutna strokovna znanja na področju 

dela z mladimi, na organizacijski ravni partnerskih organizacij, partnerskih držav in na EU ravni. 

Dodali smo nekaj inovativnih elementov, ki temeljijo na narativnem pristopu in sistemskem 

konstelacijskem delu. Z uporabo tega priročnika in kartic za usposabljanje lahko mladinski delavci 

sodelujejo z mladinskimi vodji na razvoju njihovih vodstvenih sposobnostih in jih spodbudijo k večji 

proaktivnosti, ko pride do sodelovanja v oblikovanju politike.

Želeni dolgotrajni učinek projekta APEL je povečanje kapacitete mladinskih skupnosti, da proaktivno 

sodelujejo v procesu oblikovanja politike. Povečano sodelovanje mladih ljudi v dialogih oblikovanja 

politik bo vodilo k sprejetju strateških odločitev, ki so bližje potrebam skupnosti in tako vodilo do 

pozitivnih in trajnostnih rezultatov v celotni skupnosti.
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1.2. Kako smo prišli do priporočil za oblikovalce politik?

Oba, tako priročnik kot YOCO kartice za usposabljanje, sta bila preizkušena in testirana v vsaki od 

partnerskih držav, z izvedenimi fokusnimi skupinami in usmerjenimi aktivnostmi s strokovnjaki na 

področju dela z mladimi. Strokovnjaki, ki so sodelovali, so bili mladinski delavci, trenerji, socialni 

delavci in karierni svetovalci, ki so usmerjeni v delo z mladimi. Nadalje so bili tudi mladi vključeni v 

individualne in skupinske aktivnosti v sklopu testnih aktivnosti.

Pridobili smo veliko povratnih informacij na oba projektna rezultata in pa tudi bolj splošne povratne 

informacije na to, kako ustvariti kakovostnejši dialog med mladimi in oblikovalci politik. Zbrani podatki 

so bili orisani z dobrimi praksami na evropski ravni.

Glavna vprašanja s katerimi smo se spopadali, so bila: 

• Kako motivirati oblikovalce politik, da vključujejo mlade na trajnostni način?

• Kako ustvariti mehanizme in kontekst za produktiven dialog med mladimi in oblikovalci politik?

• Kako promovirati aktivno sodelovanje mladih?

• Kako ustvariti več priložnosti za profesionalizacijo mladinskega vodenja?

V prilogah boste našli najboljše prakse in priporočila različnih partnerskih držav. V zadnjem 

poglavju pa povzetek priporočil.

1.3. Širjenje novic

Predlagana priporočila za odločevalce se lahko prenesejo na ostale države, kjer je podobna 

potreba. Naša prvotna raziskava je že potrdila, da so problemi, ki smo jih naslovili, pan-Evropske 

razsežnosti, ki poudarja potrebo po tem, da ta priporočila sprejmejo relevantni oblikovalci politik 

skozi celotno Evropo. 

Priporočila za odločevalce so na voljo v angleščini in v jezikih vseh partnerskih držav (slovenščina, 

bolgarščina, nizozemščina, nemščina) in so bila uporabljena v zadnjih mesecih projekta, da zagotovijo 

odločevalcem podporo za ohranjanje pristopa našega projekta k zagotavljanju aktivnega sodelovanja 

mladih. 



Povzetek predlogov

Predstavljamo vam sledeče predloge, ki temeljijo na povratnih informacijah, ki 

smo jih prejeli od različnih deležnikov s katerimi smo se pogovarjali med trajanjem 

projekta. Prav tako boste lahko v nadaljevanju našli najboljše prakse, ki smo jih 

izbrali in so prav tako del tega dokumenta.

2.1. Trenirati mladinske vodje

Za uspešno izvajanje strategij mladinskega dela je kvaliteta mladinskih delavcev kot 

tudi angažma mladinskih vodij izredno relevanten. Omogočilo jim bo, da spodbujajo 

mladinske vodje, da ne samo sodelujejo v načrtovanih aktivnostih znotraj opisanega 

okvira, ampak tudi, da zavzamejo bolj aktivno vlogo in si ustvarijo lastne poti po 

načinu spodaj-navzgor, raje kot zgoraj-navzdol. Z izvajanjem pobud z njihovih 

perspektiv in da postanejo glas mladih v njihovih skupnostih, bodo imeli moč začeti 

dialog z oblikovalci politik na proaktiven način.

Da bi negovali sodelovanje mladih iz raznoličnih ozadji, se zdi osnovno za mladinske 

delavce, da naslovijo potencial mladinskih vodij iz vseh delov skupnosti in jim 

zagotovijo potrebne vodstvene sposobnosti za podporo sodelovanja mladih v 

procesu oblikovanja politik. Izziv za začetnike v pobudi participatornega procesa 

je torej doseči mlade iz različnih socialnih ozadij, nasloviti raznolike potrebe in veliko 

pozornosti nameniti dejstvu, da lahko res vsakdo sodeluje. Z začetkom na lokalni 

ravni, ti procesi lahko dosežejo nacionalno ali EU raven v smislu trajnosti.

2.2. Trenirati oblikovalce politike

Zdi se, da so oblikovalci politik še vedno osredotočeni na starodobne načine 

vključevanja mladih v proces oblikovanja politik. Uporabljajo tradicionalne načine 

komuniciranja in dialoga. Zato mladi potrebujejo veliko truda, da se prilagodijo 
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temu načinu dela oblikovalcev politik. Namesto, da bi povabili mladino v »njihov svet« in zahtevali 

prilagoditev od mladih, bi oblikovalci politik morali vstopiti v svet mladih in se prilagoditi njihovemu 

načinu razmišljanja, dela in komuniciranja.

Mladi pogosto ne prepoznajo tem, ki jih zanimajo, kot potencialne politike. Z drugimi besedami, 

bistven je način komuniciranja in se osredotočiti na relevantne izzive. Na primer, če jim rečemo, 

naj gredo voliti, ne deluje. Ampak, če jih vključimo v dialoge na teme, ki jih zanimajo, na koncu 

dneva ponudijo uporabne rešitve in ideje za politike na proaktivni način, s čimer izrazijo lastne 

potrebe in skrbi.

Tako predlagamo, da bi oblikovalci politik bili trenirani s strani mladinskih delavcev o tem kako 

razmišljajo in komunicirajo mladi in kako uporabljali način dela mladi. Mladinski delavci so dobro 

seznanjeni z načinom, kako mladi razmišljajo, se obnašajo in komunicirajo. Lahko pomagajo 

oblikovalcem politike, da stopijo v čevlje mladih.

Primeri, kako »stopiti v svet mladih«: 

• Iti na festival v majici in kratkih hlačah, iti v bar, iti na kraje, kjer so mladi, in se povezati;

• Sodelovati v mladinskih aktivnostih;

• Študijski obiski različnih mladinskih organizacij in organizacij za mlade, za pridobitev širše slike 

obsega dela v mladinskih organizacijah:

• Uporabljati tudi YouTube kanal za komuniciranje;

• Dovoliti mladim, da upravljajo družbene kanale organizacij odločevalcev;

• Imeti piknik v parku z oblikovalci politik, mladinskimi vodji in mladinskimi organizacijami, ipd.

2.3. Voditi interaktivne sestanke

Sestanki so odličen način za vključevanje mladih v proces oblikovanja politik. Osnujejo se lahko 

sestanki na tak način, da privabijo mlade s tem, da se ustvari sestanek z njihove perspektive. 

Predlagamo tudi uporabo dinamičnih, kolaborativnih in kreativnih pristopov, kot so na primer 

svetovna kavarna in inovativno razmišljanje. Prav tako priporočamo aktivno delovanje na različnih 

plasteh med sestankom, poleg zavestnega površinskega toka predlagamo tudi vključitev pogosto 

skritega podtoka. Z uporabo metod, kot so narativni pristop, meditacija, ali sistemska konstelacija 

med sestankom, bodo podzavestne informacije postale vidne in bodo lahko uporabljene v procesu. 

To res doda vrednost k rezultatu sestanka.



Primeri sestankov iz dobrih praks:

• Četrtletni sestanki z različnimi oddelki občin, kjer mladi lahko izrazijo svoje želje in poglede. 

Skozi te sestanke mladi in občine lahko pridobijo novi, trajni kanal dialoga.

• Pica participatorni sestanki med mladino in odločevalci z namenom spoznavanja drug drugega. 

Nobenih uradnih dnevnih redov sestankov! Mogoče kakšna tema, ampak po možnosti odprta 

razprava z tehniko svetovne kavarne, da se vidi z odprtimi mislimi, katera vprašanja, težave in 

problemi so na kocki tako za mlade kot za oblikovalce politik.

2.4. Ustvariti preprosto pravno in organizacijsko strukturo

V veliko državah je težko razumeti pravno in organizacijsko strukturo. Da lahko mladi sodelujejo v 

procesih odločevanja morajo razumeti odločevalsko strukturo, procese in pravno-formalne ureditve, 

poenostavljeno povedano razumeti morajo kdaj narediti kaj, kje in s kom.

Tako predlagamo poenostavitev struktur in ustvarjanje direktnega in jasnega komunikacijskega 

kanala, ko gre za komunikacijo in sodelovanje z mladimi. To bo mogoče vzelo nekaj časa in truda, 

ampak res menimo, da je trenutno to ovira za mlade pri vključitvi v proces.

Kratkoročno svetujemo, da se ustvarijo manjši projekti z manj deležniki. Potrebno je ustvariti 

lažje pogoje za mlade, da prijavijo projekt in realizirajo svoje ideje. Poskrbeti je potrebno, da so 

komunikacijske linije z (lokalno) politiko kratke in da je birokracija omejena na minimum.

Dva primera mladinske strukture prihajata iz Avstrije in Nizozemske:

• V Avstriji je mladinska politika navzkrižna težava, ki zareže skozi vsa ministrstva. Tako so skriti 

nameni, povezani z mladino, lahko najdeni na vseh ministrstvih. Ena skrb Avstrijske mladinske 

strategije, ki jo koordinira Zvezno kanclerstvo, je, da bi okrepili komunikacijo in mreženje med 

vsemi deležniki. 

• Strankarski podmladek, ki se poveže z politično matično stranko. Na ta način se lahko mladi 

preprosto povežejo in učijo o političnih strategijah matičnih strank. Hkrati podmladek stranke 

deluje kot navdih in partner v razmišljanju glede političnih mladinskih vprašanj.
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2.5. Zagotoviti skupno bazo znanj na EU ravni

Močen predlog za zagotovitev učinkovitega dialoga je oblikovanje Evropske spletne baze virov znanja, 

dostopnih mladim, mladinskim delavcem in oblikovalcem politik. Viri se naj osredotočajo na to, kako 

»doseči« drug drugega.

V povezavi s tem predlagamo oblikovanje spletne skupnosti, tako za mlade kot za oblikovalce politik 

iz vse Evrope, kjer se lahko srečajo in delijo lastne prakse, probleme, vprašanja in ideje. »Od I-slands 

do We-lands« (od mojih dežel do naših dežel).



Pot naprej
Pot naprej je oblikovana, da pokaže smer za bolj uspešno in trajnostno 

implementacijo projektnih rezultatov in odkritij, doseženih z združenimi 

prizadevanji partnerjev projekta APEL pri strategijah ali programih za mladino 

in mlade v partnerskih državah. Usmerjena je v opolnomočenje mladinskih 

delavcev, v smislu pomembnega doprinosov, ki ga lahko imajo mladinski delavci 

za oblikovanje nacionalnih in EU strategij mladinskega dela.

Inovativne YOCO kartice za usposabljanje in priročnik razvita v okviru projektu 

APEL, bosta omogočila mladinskim delavcem, da spodbudijo mladinske vodje, da 

ne samo sodelujejo v načrtovanih aktivnostih v posameznih okvirih, ampak tudi, 

da zavzamejo bol aktivno vlogo in ustvarijo svoje poti na način spodaj-navzgor, 

namesto zgoraj-navzdol. Z začenjanjem pobud z njihove perspektive in s tem, da 

postanejo glas mladih v njihovih skupnostih, bodo lahko začeli dialog z oblikovalci 

politik na proaktiven način. Čeprav je veliko dobrih primerov izboljševanja 

vključitve mladih v dialoge z odločevalci na več ravneh, nekatera področja 

potrebujejo izboljšave, kot so na primer primeri dobrih praks v nadaljevanju, ki so 

lahko implementirani v dnevne prakse.

Da bi okrepili sodelovanje mladih z manj priložnostmi, se zdi ključno za mladinske 

delavce, da naslovijo potencial mladi iz vseh delov skupnosti in jim zagotovijo 

vodstvene sposobnosti, ki so potrebne za podporo sodelovanja mladih v procesu 

oblikovanja politik. Izziv za pobudnike procesa sodelovanja je torej, da dosežejo 

mlade z različnimi družbenimi ozadji, da naslovijo raznolike potrebe mladih in da 

namenijo podrobno pozornost dejstvu, da lahko res vsak sodeluje. Z začetkom na 

lokalni ravni lahko stopnjo participacije dosežejo tudi na nacionalni ali EU raveni.

Trajajoč proces med mladinskimi delavci, oblikovalci politik in mladinskimi 

voditelji je lahko podprt z ozaveščanjem med mladimi, da lahko prispevajo k vsem 

temam. Kolaborantivno ukrepanje, načrtovanje in skupno sprejemanje odločitev, ki 

so pomembne mladim, je drugače od prenosa »politik za odrasle« na mlade ljudi. 

Kljub temu pa je tudi potrebna učinkovita politika za mlade, kot medsektorski izziv 

– politična struktura za in z mladimi. Na koncu gre za »imeti besedo« pri skupnem 
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sprejemanju odločitev na vseh področjih v življenju in v vseh odločitvah, ki vplivajo na mlade. To 

vpliva na nivoju organizacij, občin, mladinskih centrov in delovnem trgu, kot del življenja mladih.

Močno priporočilo za nadaljnji korak k uspešni krepitvi aktivnega sodelovanja mladih v procesu 

oblikovanja politik je vzpostavitev mreže oblikovalcev politik, mladinskih delavcev in mladih (na 

neformalen način) za izmenjevanje idej, dobrih praks, projektov in pobud, kot tudi metodologij in 

virov za opolnomočenje mladih voditeljev na nacionalni in EU ravni.

Zgornja priporočila so v skladu z vizijo Evropskega mladinskega foruma, sintetizirana v strateškem 

dokumentu, poimenovanem »Quality Youth Participation and Representation in Institutions (EYF, 

2020)1«. V partnerskih projektnih itnerakcijah in aktivnostih z mladinskimi delavci in mladinskimi 

voditelji, lahko potrdimo relevantnost naslednjih priporočil EYF, ki bodo krepile dialog med 

oblikovalci politik in mladimi na nacionalni ravni. Da bi zaživela tovrstna priporočila, bi morali biti 

sprejeti sledeči konkretni koraki:

• Promovirati kvalitetno državljanstvo kot del neformalne ali formalne izobrazbe in omogočiti 

mladim, da postanejo aktivni člani družbe.

• Vzpostavitvi novo in izboljšati obstoječo kvaliteto sodelovanja in zastopanja mladih. To 

pomeni ustvariti priložnosti za partnerstvo med oblikovalci politik, mladimi in mladinskimi 

organizacijami, za oblikovanje skupnih odločitev, ki vplivajo na življenja mladih. Pomembno 

je vzeti to priložnost, da se prav tako zagotovi stabilnost in odpornost naših demokracij, ker je 

sodelovanje vseh skupin družbe v procesu odločanja predpogoj za to2.

• Zagotoviti in dodeliti politično in finančno podporo, npr. zadosten proračun za vključitev 

mladinskih organizacij za participacijo mladih in mehanizme zastopanja mladih na vseh ravneh 

(razvoj, izvedba, nadaljevanje in povratne informacije), ampak hkrati spoštovati avtonomijo in 

neodvisnost. Kot primer, participativni proračuni znotraj lokalnih občin, še posebej za pobude 

mladih bo okrepil vključitev le teh v aktivno participacijo.

• Preučiti in odstraniti vse legalne ali administrativne prepreke za sodelovanje mladih, kot so 

družbene, ekonomske in institucionalne prepreke, konflikti z organizacijsko kulturo (npr. zelo 

formalno okolje neprimerno za mlade) in postopke (npr. zadnji koraki v sprejetju političnih 

odločitev se lahko sprejemajo za zaprtimi vrati)3.

• Zagotovitev kvalitete teles sodelovanja in zastopanja mladih, ki zagotavljajo povratno 

informacijo med zastopniki mladih in tistimi, ki jih zastopajo, kot del nadaljevalnega procesa.

1  https://www.youthforum.org/policy-paper-quality-youth-participation-and-representation-institutions

2  https://www.youthforum.org/policy-paper-quality-youth-participation-and-representation-institutions

3  https://www.oecd-ilibrary.org/sites/9789264283923-10-en/index.html?itemId=/content/component/9789264283923-10-en

https://www.youthforum.org/policy-paper-quality-youth-participation-and-representation-institutions
https://www.youthforum.org/policy-paper-quality-youth-participation-and-representation-institutions
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/9789264283923-10-en/index.html?itemId=/content/component/9789264283923-10-en


• Zagotoviti, da so telesa sodelovanja in zastopanja mladih del dolgoročnih institucionalnih 

strategij, formulirani delovni načrti in programi z zastavljenimi cilji in podcilji, ki so preverjeni 

in posodobljeni po potrebi.

• Proaktivno komuniciranje z mladinskih organizacijah in jasno informiranje mladih glede vseh 

priložnostih za sodelovanje, z jasnim in inkluzivnim jezikom, ki je dostopen in relevanten ciljnim 

skupinam.

• Zagotovljene odprte, transparentne in obsežne povratne informacije vsem mladim, vključenim v 

posamezna telesa sodelovanja in zastopanja, v primeru, da pričakovanih rezultatov ni mogoče 

doseči.

• Zagotoviti, da imajo mladi besedo pri vseh temah, ki vplivajo na njih in lahko to storijo 

neodvisno od institucionalnega (vladnega) položaja. Ustvariti svoboden prostorov dialoga, ki 

zadeva institucije, mladinske organizacije, mlade in ostale relevantne deležnike.
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Za odločevalce je rdeča nit vseh zgodb in dobrih praks glede krepitve dialoga z mladimi 

ustvariti pravo povezavo z njihovim svetom. Namesto, da se povabi mlade v svet odločevalcev, 

naj odločevalci politik obiščejo mesta, kjer mladi preživljajo svoj čas in vzpostavijo kontakt na 

neformalen način.

Dolgoročni učinek bi bil ustvariti prostor za mladinske skupnosti proaktivnega sodelovanja v 

procesu oblikovanja politik. Povečano sodelovanje mladih v dialogu odločevanja bi vodilo do 

sprejetja odločitev strategij, ki so bližje potrebam skupnosti, kar posledično vodi v pozitiven in 

trajnosten rezultat.



SEDMI AVSTRIJSKI FORUM MLADINSKA STRATEGIJA 2017

SPLETNA STRAN ALI POVEZAVE DO DRUŽBENIH OMREŽIJ

https://www.frauen-familien-jugend.bka.gv.at/jugend/jugendstrategie/kompetenzzentrum-
jugend/forum-jugendstrategie/forum-jugendstrategie-20171215.html

NAMEN

Avstrijska mladinska strategija je proces, ki je v teku za krepitev in nadaljnji razvoj mladinske 
politike: ena izmed njenih glavnih značilnosti je aktivno vključevanje mladih in strokovnjakov 
na vseh ravneh.

CILJI

Cilj forumov je obveščati deležnike o aktivnostih mladinske politike in ukrepih na širši in 
medsektorski ravni. 
Zaradi pandemije si je forum moral vzeti premor. Načrtovano je nadaljevanje v 2021/2022.

METODE

• Strukturiran dialog
• Predstavitev možnosti sodelovanja za mlade 
• Igranje vlog 
• Igra samotestiranja, interaktivni zemljevid Avstrije, stena idej in informacije
• Delavnica
• Vprašanja in odgovori

3.1. PRILOGA 1:

Dobre prakse iz partnerskih 
držav
3.1.1. Dobre prakse iz Avstrije v dialogu mladih na 
nacionalni ravni
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SEDMI AVSTRIJSKI FORUM MLADINSKA STRATEGIJA 2017

PROCES

Tema sedmega foruma je bila je mogoče na inspirativen način oblikovati participatorni 
proces z mladimi, oblikovan v konkretnem smislu. Forum je trajal en dan, vseboval pa je 15 
tematskih postaj za informiranje sodelujočih o širokem razponu priložnosti za sodelovanje.

CILJNA SKUPINA

Vse osebe, ki jih zanima mladinska politika

VELIKOST SKUPINE

Večje in manjše skupine

IMPLEMENTACIJA

Forum poteka v obliki 15 tematskih postaj, vsaka postaja je oblikovana, da traja 40 minut, 
da je tako bila možnost sodelovanja v treh postajah v času trajanja foruma:
1. Državni mladinski zbor
2. Mladi v Evropi – Kaj sledi? Strukturirani dialog
3. Priložnosti za participacijo mladih na različnih področjih življenja
4. Formalna Evropa spozna neformalno Evropo – povezovanje med šolami in mladinskim 

delom
5. Varovanje okolja - vključimo se! Igrajte vloge varovanja okollja. Poenostavljena 

simulacija podnebne konference OZN
6. Polarstern – odkrij in rasti. Socialno podjetniški startup se predstavi
7. Mladinska okoljevarstvena platforma JUMP
8. Dunajska mladinska zdravstvena konferenca
9. Participacija mladih je pomembna. Orodja za motivacijo odločevalcev.
10. Mladi in angažirani: mladina z vplivom. Na temo razpona participatornih projektov z 

mladimi 
11. Aha plus – prepoznavni sistem za angažirane mlade 
12. Aha mladinska ekipa se predstavi!
13. Strukturiran dialog ponovno naložen
14. Mladinski delegati – državno zastopanje mladine (BJV)
15. Postani aktiven – mladi se pogovarjajo, pomagaj oblikovati!



SEDMI AVSTRIJSKI FORUM MLADINSKA STRATEGIJA 2017

EVALVACIJA

V zadnjem krogu je bila samorefleksija dneva v manjših skupinah. Nato je bila možnost 
deljenja osnovnih povratnih informacij in razmislekov v glavni skupini. 

REZULTATI

Forum je posredoval, kako navdihujoč je lahko participatorni proces z mladimi konkretno 
oblikovati, da daje vtis o raznolikosti obstoječih možnosti za sodelovanje. 
  
Vir:
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/dam/jcr:f3cd4e6b-7657-48d9-aa2d-106eae14a312/
Dokumentation_7_Forum_Jugendstrategie_2017.pdf
Image credits: © ÖGUT, © BMFJ/Theissig

FOTOGRAFIJE
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SEDMI AVSTRIJSKI FORUM MLADINSKA STRATEGIJA 2017



AVSTRIJSKI MLADINSKI PARLAMENT

SPLETNA STRAN ALI POVEZAVE DO DRUŽBENIH OMREŽIJ

https://www.parlament.gv.at/SERV/KJ/JP/WJP/index.shtml
https://www.reininsparlament.at

NAMEN

Mladim je pogosto dana priložnost za sodelovanje v Mladinskem parlamentu, da pogledajo 
v zakulisje parlamentarnega dela in postanejo član parlamenta za en dan. To je način da 
mladi pridobijo boljše razumevanje politike in kako izraziti lastno mnenje.

CILJI

Aktivno izkušati politiko je še posebej pomembno za mlade in Mladinski parlament je 
namenjen, da prispeva k temu. Izkusiti, kako politika deluje in prevzeti vlogo politika, bi 
moralo spodbuditi mlade, da prevzamejo aktivno vlogo v vsakdanji politiki kasneje v 
življenju.

METODE

• Aktivno poslušanje
• Predstavitve
• Strukturirani dialog

PROCES

Mladinski parlament traja skupaj dva dni. Vsakemu mladinskemu parlamentu je dana tema 
dneva, na kateri sodelujoči delujejo v društvih tekom dogodka. Na odborih mladi razpravljajo 
tisto, za čemer stojijo, kakšna mnenja imajo ali na katero temo se lahko skleni kompromise 
z ostalimi odbori. Nadalje so pripravljeni govori za generalno skupščino in možni pristopi 
k debati z ostalimi odbori bodo lahko razpravljani.

Vrhunec je debata generalne skupščine, kjer mladi izvedejo govore in debatirajo o zakonu. 
Če je zakon sprejet ali zavrnjen, se odloča na končnem glasovanju.
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AVSTRIJSKI MLADINSKI PARLAMENT

CILJNA SKUPINA

Študentje in pripravniki iz Avstrije

VELIKOST SKUPINE

30+ sodelujočih

IMPLEMENTACIJA

Sodelovanje v mladinskem parlamentu, kot tudi nočitev v mladinskem hostlu, obroki, potovanje 
na in z dogodka, se ne zaračunajo za šole in podjetja. Učitelji in učenci/pripravniki lahko s spletne 
strani pridobijo gradivo vnaprej.
1. Dan
Na ta dan sodelujoči spoznajo parlamentarno zgradbo in najpomembnejše ljudi, ki jih bodo 
spremljali naslednji dan. Imeli bodo srečanja, da ustvarijo društva in se pripravijo na temo s 
strokovnjaki.
2. Dan
Tekom tega dneva bodo potekale razprave in debate, sodelujoči se bodo spopadali s temami 
mladinskega parlamenta, spoznali člane parlamenta, imeli srečanja društev in komitejev in 
sodelovali v seji generalne skupščine, kjer bodo sodelovali pri glasovanju.

EVALVACIJA

Ni formalne evalvacije dejavnosti; po mladinskem parlamentu bodo rezultati objavljeni na 
spletni strani pod »Kaj se je dogajalo do sedaj?«

REZULTATI

Če je to kampanja za njihovo lastno stališče v društvu, iskanje kompromisov, priprava govorov 
in glasovanje o zakonu – na komitejskih sejah in sejah generalne skupščine, imajo člani 
Mladinskega parlamenta priložnost izkusiti v živo, kaj pomeni biti politik in sami biti priča, 
kako se politične odločitve dosežejo.
Vir:
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/dam/jcr:f3cd4e6b-7657-48d9-aa2d-106eae14a312/
Dokumentation_7_Forum_Jugendstrategie_2017.pdf
Image credits: © ÖGUT, © BMFJ/Theissig



AVSTRIJSKI MLADINSKI PARLAMENT

FOTOGRAFIJE
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Dnevni red za splošne zadeve in koordinacija mladinske politike je v pristojnosti Zveznega 

kanclerstva. Glede na orig. Federal Youth Promotion Act (Bundesgesetz über die Förderung der 

außerschulischen Jugenderziehung und Jugendarbeit, B-JFG)4 je delo mladinskih organizacij in 

mladinskih nevladnih organizacij, ki delujejo na nacionalni ravni, v pristojnosti Zveznega kanclerstva. 

4  https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20001058

AVSTRIJSKI MLADINSKI PARLAMENT

FOTOGRAFIJE

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20001058


Avstrijska mladinska strategija je proces za krepitev in nadaljnji razvoj mladinske politike v Avstriji, 

prav tako povezane z Evropsko mladinsko strategijo5. Tesno povezana z osnovnim razumevanjem 

sta dva osnovna principa uspešne mladinske politike: prvo; potrebe in skrbi mladih ljudi morajo 

biti vedno vključene. Namen ni ‘politika za’ ampak ‘politika z’ mladimi ljudmi. Drugo; mladinska 

politika se ne sme skoncentrirati smo na enem samem oddelku. Mladina je pomembna in mora 

biti upoštevana na vseh političnih območjih.

Namen je sistematizirati ukrepe za mlade in optimizirati njihovo učinkovitost. Mladinska strategija 

je prav tako namenjena tudi identifikaciji novih področij sodelovanja in nadaljnjih potreb za 

ukrepanje in podkrepiti te s konkretnimi ukrepi. Njen cilj je zaščititi otroke in mlade in promovirati 

njihov razvoj kot neodvisne osebnosti, da bi vodili neodvisno in odgovorno življenje ter uporabiti 

njihov produktivni in kreativni potencial za dobrobit skupnosti in družbeno angažiranost.

Vladni program 2022-2024 zagotavlja, da se Avstrijska mladinska strategija nadaljuje ustrezno, 

da bodo Avstrijski mladinski cilji6 podprti z ukrepi in da bodo Evropski mladinski cilji7 prav tako 

vključeni, na podlagi EU mladinske strategije. 

Mladinska politika je medsektorski izziv, ki zareže čez vsa ministrstva. Zatorej se načrti, relevantni 

za mladino, lahko najdeni na vseh ministrstvih. Ena skrb Avstrijske mladinske strategije, ki je 

koordinirana s strani Zveznega kanclerstva, je okrepiti omrežje tega dela.

Na nacionalni ravni, Zvezni mladinski svet ravna kot pravno zasidran predstavnik interesov vseh 

otrok in mladih. Njegove naloge so regulirane s strani Zveznega mladinskega representativnega 

akta (orig. Federal Youth Representation Act), implementacija katerega je odgovornost Zveznega 

kanclerstva.

Konkretna implementacija mladinske politike se dogaja specifično na različnih nivojih politike: 

mednarodni, zvezni ravni in v provincah, regijah in občinah. Razen institucionalnih ravni, so nevladne 

organizacije in zasebne organizacije na nacionalnih, regionalnih in skupnostnih ravneh, kjer mladi 

lahko sodelujejo v različnih področjih in se vključujejo v projekte ali iniciative.

5  https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14080-2018-INIT/en/pdf

6  https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/youthwiki/chapters/austria/13-national-youth-strategy

7  https://europa.eu/youth/strategy/european-youth-goals_en

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14080-2018-INIT/en/pdf
https://national-policies.eacea.ec.europa.eu/youthwiki/chapters/austria/13-national-youth-strategy
https://europa.eu/youth/strategy/european-youth-goals_en
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3.1.2. Dobre prakse iz Bolgarije v dialogu mladih na 
nacionalni ravni

RAZVIJANJE NACIONALNE OTROŠKE STRATEGIJE

SPLETNA STRAN ALI POVEZAVE DO DRUŽBENIH OMREŽIJ

Neobstoječa

NAMEN

Izmenjati poglede na prihodnja prioritetna področja prihodnje Nacionalne otroške strategije 
v Bolgariji in zarisati pomembne domene za mlade na nacionalni ravni.

CILJI

Mladim je bilo omogočeno predstaviti njihova stališča. Deležniki so lahko prilagodili njihovo 
politično vizijo glede na to izmenjavo.

METODE

• Kreativno razmišljanje za pripravo predstavitev mladih 
• Predstavitve v generalni skupščini
• Razprava med predavatelji in občinstvom

PROCES

Dialog se je zgodil v enem dnevu, z dvema fazama:
• Faza predpriprave, ki vključuje delavnico kreativnega razmišljanja s člani nacionalnega 

otroškega sveta
• Glavna faza, ki vključuje predstavitve mladinske vizije prihodnje strategije pred 

generalno skupščino, ki predstavlja vse ostale deležnike ter seja z vprašanji in odgovori

CILJNA SKUPINA

Vsi nosilci interesov na področju otroške politike, vključno s člani nacionalnega otroškega 
sveta.



RAZVIJANJE NACIONALNE OTROŠKE STRATEGIJE

VELIKOST SKUPINE

V fazi predpriprave, srednje velike skupine (homogene, npr. mladi), z okrog 30 sodelujočimi. 
V glavni fazi, več kot 100 sodelujočih.

IMPLEMENTACIJA

Celotno trajanje za to aktivnost je bil en dan, razdeljen na dva zaporedna dneva v dveh 
polovicah. Prvi dan so mladi bili povabljeni, da sodelujejo na delavnici kreativnega 
razmišljanja. Cilj te aktivnosti je bil, da se jim da čas oblikovati njihovo vizijo na sproščen 
in kreativen in identificirati prioritetna področja prihodnje nacionalne otroške strategije. 
Delavnica je trajala 2-3 ure in je bila moderirana s strani zunanjega mladinskega delavca. 
Rezultati delavnice so bile skupinske predstavitve, predstavljene v glavni fazi. 

Drugi dan so bile predstavitve predstavljene pred različnimi deležniki. Za vsako predstavitvijo 
je sledil ustrezno dodeljen čas za sejo vprašanj in odgovorov. Nadalje, mladi so ostali tekom 
trajanja celega dogodka in komunicirali z deležniki med različnimi sejami. 

EVALVACIJA

Bilo ni nobene formalne evalvacije te dejavnosti. Glavni indikator za uspeh dialoga je 
bil obseg mnenj mladih, ki je dosegel deležnike in so bili sprejeti za snovanje osnutka 
nacionalne strategije. Predstavljene predstavitve v glavni fazi so privabile zanimanje 
deležnikov. Potekalo je aktivno izmenjevanje mnenj z obeh strani, kar je pozitivni indikator 
dodane vrednosti takšnih aktivnosti.

REZULTATI

Glavni donos dialoga je, da so bila mnenja mladih sprejeta in uporabljena v osnutku projekta 
strategije, izdane konec decembra 2018. Povezava do projekta (različica v Bolgarščini): 
https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?Id=4012 
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RAZVIJANJE NACIONALNE OTROŠKE STRATEGIJE

FOTOGRAFIJE



GRAJENJE VIZIJE ZA RAZVOJ – MLADINSKI FORUM 2.0.

SPLETNA STRAN ALI POVEZAVE DO DRUŽBENIH OMREŽIJ

https://nmf.bg/2018/12/05/youth-vision-for-bulgaria

NAMEN

Izmenjevanje pogledov v pozitivnem okolju med oblikovalci politike in mladimi, na temo 
prihodnosti mladinskih politik v Bolgariji.

CILJI

Mladi so bili opolnomočeni, da se pogovarjajo z vplivnimi oblikovalci politike in deležniki 
ter prosto predstavijo njihovo mnenje glede glavnih področij politik.

METODE

Dvodnevna konferenca, ki združuje aktivnosti Svetovne kavarne s predstavitvami in 
intenzivnimi razpravami. 

PROCES

Dialog je trajal dva dni.
• Prvi dan se je osredotočil na pretekla dogajanja, trenutno realnost in željeno prihodnost.
• Drugi dan je poudarjal doseganje soglasij glede ključnih ciljev do leta 2025.

CILJNA SKUPINA

Mladi in oblikovalci politike.

VELIKOST SKUPINE

30+ sodelujočih
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GRAJENJE VIZIJE ZA RAZVOJ – MLADINSKI FORUM 2.0.

IMPLEMENTACIJA

Kot je bilo navedeno zgoraj, sodelujoči so bili vključeni v aktivnosti z metodo Svetovne 
kavarne. V mešanih skupinah (mladi in oblikovalci politike) so imeli priložnost se pogovarjati 
glede različnih pomembnih tem. 
Moderatorji so igrali pomembno vlogo za povzetek ugotovitev in zagotavljanje ustreznega 
procesa

EVALVACIJA

Ni bilo nobene formalne evalvacije te dejavnosti. Dejavnost je bila uspešna, saj so na koncu 
drugega dneva vsi sodelujoči dosegli sporazum glede skupnih strateških ciljev, ki se jim 
bo sledilo v prihodnje.

REZULTATI

Sodelujoči so dosegli konsenz na štirih glavnih področjih, ki bodo doseženi do leta 2025 
na področju mladinske politike:
• kvalitetna in inovativna izobrazba in vseživljenjsko učenje;
• socialna vključenost in aktivna civilna družba;
• ustvariti razmere za ekološko in zdravo življenje;
• opolnomočenje mladih, vključitev in aktivno sodelovanje.

FOTOGRAFIJE
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3.1.3. Dobre prakse iz Nizozemske v dialogu mladih na 
nacionalni ravni

JONGE DEMOCRATEN

SPLETNA STRAN ALI POVEZAVE DO  
DRUŽBENIH OMREŽIJ

www.jongedemocraten.nl

NAMEN

Namen te iniciative je dati glas mladim v nizozemski politiki. Matična politična stranka želi 
vpogled in ideje mladih. Poleg tega ta iniciativa nudi oseben razvoj za njene člane.

CILJI

Vplivali so že na debate glede novega sistema pokojnin na Nizozemskem. 
Organizirali so srečanja in akcije za dvig osveščanja o legalizaciji, pri čemer so imeli 
podporo medijev. 
Imajo govore na nacionalnem kongresu matične stranke.
Najpomembneje od vsega, pa so ustvarili trajnostni in strukturirani dialog med mladimi in 
odločevalci, ki traja že več kot 35 let.

METODE

Imajo tedenske aktivnosti za člane. Organizirajo delovne skupine okoli specifičnih tem s 
poročilom nacionalni politiki. Imajo Whatsapp skupine, osredotočene glede na posamezne 
teme.
Predstavnik mladih je prisoten na tedenskih sestankih matične stranke in imajo govore na 
nacionalnem kongresu matične stranke.

PROCES

Organizacija je bila ustanovljena 35 let nazaj. Počasi so se razvili v večjo organizacijo, ki je 
vključena v nacionalno politiko.



JONGE DEMOCRATEN

CILJNA SKUPINA

Ciljna skupina so mladi liberalci med 12 in 30 let.

VELIKOST SKUPINE

Skupina je velika, s 4.5000 člani, katere aktivnih je 400 članov. Imajo 10 lokalnih skupnosti, 
ki imajo lasten odbor in aktivnosti.

IMPLEMENTACIJA

Ta oblika dialoga je bila institucionalizirana v nizozemski politiki. Skoraj vsaka politična stranka 
ima lasten politični podmladek. Ne kot del lastne matične politične organizacije, ampak kot 
organ posebej. Financirani so s strani nizozemskega davkoplačevalskega denarja, na podlagi 
števila sedežev v parlamentu.
Člani odbora Mladinske stranke dobijo mesečno žepnino, da lahko študirajo in prav tako delajo 
za organizacijo.
Mladinska organizacija ima veliko povezav z drugimi mladinskimi organizacijami, povezanimi z 
ostalimi političnimi strankami. Skupaj pišejo manifeste, koordinirajo ukrepe in usklajujejo način, 
kako pristopiti do določenih tem. Prav tako so povezani z Evropsko liberalno mladino (Lymee), 
ki predstavlja evropske organizacije liberalne mladine in z IFLRY, mednarodno organizacijo, ki 
zastopa globalne organizacije liberalne mladine. 

EVALVACIJA

Trikrat letno organizirajo kongres, kjer so aktivnosti in rezultati organizacije evalvirajo. 
Izberejo se novi člani odbora in narejeni so politični predlogi. Dvakrat letno organizirajo 
vikend, da zagotovijo, da organizacija deluje gladko. 
Žepnina članov temelji na podlagi števila sedežev njihove matične politične stranke v 
parlamentu, tako da to ne vpliva na rezultate, ki jih dosežejo.

REZULTATI

Obvestila za medije: https://jongedemocraten.nl/media/persberichten/
Politični dokumenti: https://jongedemocraten.nl/politieke-opinie/
Glasila https://jongedemocraten.nl/nieuwsbrief/list/
Članki z bloga: https://jongedemocraten.nl/weblog/
Politična stališča: https://jongedemocraten.nl/standpunten/
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JONGE DEMOCRATEN

FOTOGRAFIJE



IMPACTER ZWOLLE

SPLETNA STRAN ALI POVEZAVE DO  
DRUŽBENIH OMREŽIJ

https://impacterzwolle.nl/
Instagram: IMPACTER(@impacterzwolle) 

NAMEN

Osebni razvoj in mreženje med mladimi in lokalnimi organizacijami. 
Impacter pomaga mladim najti njihovo strast in veščine ter jih povezati z lokalnimi 
organizacijami. Z usposabljanjem mladine in organizacij, Impacter pomaga, da je glas 
mladih slišan znotraj organizacij.

CILJI

Dialog med mladim, trenerjem in oblikovalcem politik katerekoli organizacije, je usmerjen v 
rezultat, da mlad lahko dela ali kot prostovoljec v organizaciji, da vidi, če so njegove veščine 
primerne za delovno mesto in da vidi, če je služba primerna zanj. Ali pa, da organizacija 
podpira mladega, da realizira njegovo idejo. Te so lahko karkoli, od realizacije steze za 
rolkanje do organizacije festivala.

METODE

Impacter ima nekaj trenerjev, ki podpirajo mlade, da odkrijejo, kaj si želijo početi in kako dosežejo 
svoje cilje v življenju. Na podlagi njihovih pogovorov z mladimi, trenerji iščejo znotraj njihovega 
omrežja za ujemanje z organizacijo, kjer mladi lahko dela na ideji ali kjer lahko vidi, če je njegov 
talent primeren za to delo.

PROCES

Impacter se je začel v kraju Zwolle in je sedaj razširjen v več kot 8 občin na severu 
Nizozemske. Zaradi pandemije je bil razvit ImpacterLAB, ki je usmerjen v skupine, namesto 
posameznike.
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IMPACTER ZWOLLE

CILJNA SKUPINA

Vsak mlad, ki ima dobro idejo in ne ve kje začeti ali ki se želi nekaj naučiti, nekaj odkriti 
ali ki želi nekaj narediti za nekoga drugega, lahko kontaktira Impacter. Tako je lahko to ali 
zelo ambiciozna mladina, ki zelo dobro ve, kaj želi doseči in potrebuje odskočno desko, da 
to doseže. Ali pa je to nekdo, ki ni končal šolanja, ki ne ve, kaj točno so njegove veščine in 
znanja, ampak želi odkriti, kaj lahko stori.

VELIKOST SKUPINE

Večino časa dialogi potekajo ena na ena, ampak občasno je tudi manjša skupina mladih, 
ki želijo delati na njihovi ideji skupaj.

IMPLEMENTACIJA

 

1. Spoznavanje drug drugega. Mladi identificira njegove ambicije in veščine. Med prvo fazo je 
mlada oseba že vključena v skupnost, da deli to idejo in da si pomagajo med seboj.

2.  Vihranje možganov. Razmišljanje zunaj okvirov. Kaj, če bi bilo mogoče vse?
3. Iskanje ujemanja. Trener, mlada oseba in vključene organizacije poiščejo najboljše ujemanje 

za mlado osebo.



IMPACTER ZWOLLE

IMPLEMENTACIJA

4. Ujemanje! Mladi je povezan z organizacijo, da bi realiziral njegovo idejo.
5. Imeti vpliv. Mlad bo, skupaj z oblikovalci politike organizacije delal na načrtu. Trener 

Impacterja bo pomagal, kadarkoli bo to potrebno.
6. Konec. Na koncu projekta bo mlad dobil certifikat in odšel dalje. Mlad in oblikovalci 

politike v organizaciji bodo ostali povezani.

EVALVACIJA

Ta oblika dialoga za opolnomočenje sodelujočih mladih je prava zgodba uspeha v severnem 
delu Nizozemske. Od začetka je formula ImpacertZwolle bila kopirana v več kot osmih občinah 
na severu Nizozemske. Je del večjega nacionalnega projekta in prav tako ocenjena s te 
perspektive. Rezultati so boljši, kot je bilo pričakovano.

REZULTATI

/

FOTOGRAFIJE



39

3.1.4. Dobre prakse iz Slovenije v mladinskih dialogih na 
nacionalni ravni

AKTIVNOSTI ZA PRIPRAVO LOKALNEGA PROGRAMA ZA 
MLADINO V OBČINI CELJE 2021 - 2026

SPLETNA STRAN ALI POVEZAVE DO DRUŽBENIH OMREŽIJ

https://moc.celje.si/novice-in-obvestila/6795-v-pripravi-nov-lokalni-program-za-mlade-v-
moc
https://www.mccelje.si/dogaja_2/Javno_posvetovanje_za_pripravo_novega_lokalnega_
programa_za_mlade_v_MOC_2.srecanje/

NAMEN

Glavni namen je bilo pripraviti ukrepe na področju mladine v Mestni občini Celje z 
izvedbo kvantitativnih (vprašalnik za mladino in mladinske delavce) in kvalitativnih (javne 
konzultacije) aktivnosti.

CILJI

Glavni cilj priprave lokalnega programa za mladino je bilo identificirati potrebe mladih in 
mladinskih delavcev v lokalnem okolju in nasloviti te potrebe z oblikovanjem specifičnih 
ukrepov.

METODE

Kvantitativne aktivnosti:
• Priprava vprašalnika za mlade in mladinske delavce
• Zbiranje podatkov
• Statistična analiza podatkov

Kvalitativne aktivnosti:
• Sestanki ob vikendih z mladimi in mladinskimi delavci
• Predstavitev statistične analize podatkov
• Dve javni konzultaciji
Specifične metode: individualni in skupinski pogovori, vprašalnik, prestavitev, diskusija, 
skupinsko delo in zbiranje idej.



AKTIVNOSTI ZA PRIPRAVO LOKALNEGA PROGRAMA ZA 
MLADINO V OBČINI CELJE 2021 - 2026

PROCES

Sestanki ob vikendih z mladino in mladinskimi delavci, da se določijo potrebe mladih in 
mladinskih delavcev v lokalnem okolju. 
Na podlagi identificiranih potreb smo pripravili vprašalnik za mlade in za mladinske delavce.
Izvajanje anket in zbiranje podatkov.
Statistična obdelava podatkov in priprava poročila.
Javna predstavitev podatkov in poročila.
Izvajanje dveh javnih konzultacij z mladino, mladinskimi delavci in lokalnimi oblikovalci 
politike. 
Priprava specifičnih ukrepov na področju mladine in priprava končnega dokumenta.
Javna objava končnega dokumenta in javna konzultacija za namen možnih popravkov.
Potrditev lokalnega programa na področju mladine s strani mestnega sveta Mestne občine 
Celje.

CILJNA SKUPINA

Mladi, mladinski delavci in lokalni oblikovalci politike.

VELIKOST SKUPINE

Velika skupina

IMPLEMENTACIJA

Da bi pripravili nov lokalni program smo v letu 2019 imeli sestanek čez vikend z mladino in 
mladinskimi delavci. Namen vikend sestanka je bil pregled starega lokalnega programa in 
ugotoviti, kakšne potrebe imajo mladi in mladinski delavci v lokalnem okolju. Identificirane 
potrebe so bile izhodiščna točka za pripravo vprašalnika za mlade in mladinske delavce. 
Pripravili smo vprašalnik, da bi ugotovili, kaj mladi in mladinski delavci želijo na področju 
mladine v lokalnem okolju v prihodnosti. Ko je bil vprašalnik pripravljen, smo ga javno 
objavili in zbrali podatke. Ko je bilo zbiranje podatkov končano, smo začeli s statistično 
analizo in pripravo glavnih odkritij, ki so bila prav tako predstavljena. Za tem smo izvedli 
dve javni konzultaciji z mladino, mladinskimi delavci in lokalnimi oblikovalci politike. 
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AKTIVNOSTI ZA PRIPRAVO LOKALNEGA PROGRAMA ZA 
MLADINO V OBČINI CELJE 2021 - 2026

IMPLEMENTACIJA

Z zaključkom analize in odkritij dveh javnih konzultacij, smo začeli s pripravo specifičnih 
ukrepov na področju mladine in pripravo končnega dokumenta. Za tem smo izdali končni 
dokument in izvedli odprti poziv mladini in mladinskim delavcem, da nam povedo, če želijo 
kaj popraviti ali dodati. Za tem smo implementirali vse popravke v končni dokument. Končni 
dokument je bil nato predstavljen mestnemu svet, kjer je bil odobren.

EVALVACIJA

 Ni bilo evalvacije.

REZULTATI

Glavni rezultat je dokument LOKALNI PROGRAM ZA MLADINO V MESTNI OBČINI CELJE 
»MLADI ZA CELJE« 2021 – 2026. Dokument še ni objavljen, bo pa na voljo tukaj: https://
moc.celje.si/

FOTOGRAFIJE
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STRUKTURNI DIALOG: “ZASUKAJ VOLAN V PRAVO SMER”

SPLETNA STRAN ALI POVEZAVE DO DRUŽBENIH OMREŽIJ

https://www.vozim.si/sl/zasukaj-volan-v-pravo-smer

NAMEN

Zasukaj volan v pravo smer je projekt, katerega namen je bil omogočiti aktivno sodelovanje 
in opolnomočenje mladih in mladinskih delavcev, da soustvarjajo varnost v prometu med 
mladimi v njihovem lokalnem okolju.

CILJI

Formulirati konkretne predloge in rešitve za izboljšanje prometne varnosti med mladimi 
skozi strukturiran dialog med lokalnimi oblikovalci politike, mladimi in mladinskimi delavci.

METODE

• Skupinsko delo
• Analiza problemov
• Reševanje problemov
• Predstavitev
• Strukturiran dialog

PROCES

Potekali so trije sestanki kot del projekta.
V treh sestankih so se mladi naučili identificirati in definirati potrebe v njihovem lokalnem 
okolju, izpostaviti probleme in raziskovati primere dobre prakse, ter predstaviti možne 
rešitve na problem. Prav tako so se naučili o pomembnosti aktivnega sodelovanja in 
demokratičnega procesa na lokalni ravni. Naučili so se, kako predstaviti ukrepe oblikovalcem 
politike in diskutirati z njimi v skupini. Prav tako so se seznali s pomembnostjo neformalne 
izobrazbe in pridobitvijo novih kompetenc in znanj, ki so lahko uporabna v njihovi prihodnji 
zaposlitvi. S seznanjanjem in sodelovanjem z invalidi – ranjenimi v prometnih nesrečah, je 
projekt razbil stereotipe invalidnosti.



STRUKTURNI DIALOG: “ZASUKAJ VOLAN V PRAVO SMER”

CILJNA SKUPINA

Mladi ljudje, mladinski delavci in lokalni oblikovalci politike.

VELIKOST SKUPINE

30 ljudi

IMPLEMENTACIJA

Na prvem sestanku so se mladi učili o prometni varnosti in analizirali izzive mestnega jedra. 
Identificirali in definirali so potrebe v lokalnem okolju in prisluhnili osebnim zgodbam ljudi, 
poškodovanih v prometnih nesrečah. Iz predavalnice so se prestavili na teren, kjer so zabeležili 
probleme z opazovanjem. Praktično usmerjene delavnice so se končale z zabavnim testom 
simulacije »roll-over«, s pomočjo katere so se sodelujoči naučili o težavnosti zapuščanja vozila 
v primeru prevrnjenega vozila. 
Na drugem sestanku so sodelujoči razmišljali o rešitvah problemov, ki so nastali z delom na 
terenu pri prvem sestanku in raziskovali primere dobre prakse, na podlagi katere so kasneje 
formulirali konkretne ukrepe in jih predstavili lokalnim oblikovalcem politike. Drugi sestanek je 
tako bil usmerjen k iskanjem ukrepov in rešitev, ki so jih sodelujoči razvili s pomočjo dobrih praks 
doma in na tujem. Mladi so tako bili seznanjeni z nevarnostmi v prometu in aktivirali konkretne 
spremembe v njihovi okolici. 
Namen tretjega in hkrati zadnjega sestanka je bila predstavitev zaznanih problemov prometne 
varnosti v lokalnem okolju ter predstavitev možnih rešitev in ukrepov lokalnim oblikovalcem 
politike.

EVALVACIJA

Na koncu vsakega dogodka je potekala evalvacija, česa so se mladi naučili, kaj bi lahko 
izboljšali in kako so se počutili na vsakem dogodku.
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STRUKTURNI DIALOG: “ZASUKAJ VOLAN V PRAVO SMER”

REZULTATI

Mladi in oblikovalci politike so skupaj postavili prioritete oz. najbolj nujne ukrepe potrebne za 
povečanje prometne varnosti v lokalni skupnosti. Nadalje so pripravili predloge, ki vsebujejo 
povzetek zaznanih problemov, in predlagane rešitve in ukrepe, ki naj bi služili Mestni občini 
Celje kot predlogi na področju povečanja prometne varnosti. Predlogi so dostopni tukaj: 
https://www.mc-celje.si/f/docs/MCC_PUBLIKACIJE/Zavod_VOZIM_Priporocila_novo_
tisk_3_16.03.pdf

FOTOGRAFIJE



Na nacionalni raveni je glavni akter v Sloveniji na področju mladinske politike Mladinski svet 

Slovenije (MSS), ki je krovna organizacija mladinskih organizacij, ki deluje na nacionalni ravni 

in združuje organizacije z različnimi interesi, pogledi ali politični usmeritvami. MSS je prav tako 

nacionalni predstavnik mladih na evropski ravni – je član Evropskega mladinskega foruma vse 

od njegovega začetka leta 1996. Namen MSS-a je združevanje in zastopanje vseh mladinskih 

organizacij in učinkovito sodelovanje z mladinskimi strukturami na lokalni, regionalni, nacionalni 

in mednarodni ravni. V sodelovanju z mladinskimi organizacijami sledi svoji misiji in razvija 

mladinski sektor. Glavni namen MSS-a je ustvariti prostor ter priložnosti zagovorništva za mlade 

in promoviranje njihovega sodelovanja v oblikovanju politik, ki imajo pomemben vpliv na njihova 

življenja in delo.

Vredno je omeniti, da je v okviru slovenskega predsedovanja Svetu EU v obdobju od 1.7.2021 do 

31.12.2021, Urad za mladino Republike Slovenij, v sodelovanju z Mladinskim svetom Slovenije, 

mrežo MaMa, javnim zavodom MOVIT, nacionalno agencijo za programa Erasmus+: Mladi v akciji 

in Evropsko solidarnostno enoto, implementiral številne aktivnosti, ki bodo doprinesle pozitivne 

spremembe na področju mladinskega sodelovanja. Predsedovanje se je osredotočilo na družbene 

prostore za mlade. Slovenija je prva država, ki je aktivno naslovila to temo, jo postavila na dnevni 

red, ki ne samo, da jih definira, ampak prav tako naredi predloge, da zagotovi varne, odprte in 

vključujoče družbene prostore za vse mlade.
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Če se obrnemo na lokalno raven, v Mestni občini Celje je Lokalni program na področju mladine 

»Mladi za Celje« glavni dokument, ki definira prioritete občine in ukrepe za implementacijo javnega 

interesa v mladinskem sektorju na ravni lokalne skupnosti. Program je prilagojen za obdobje šestih 

let in posebej pokriva: začetne točke in usmeritve za razvoj mladinskega sektorja; vsebino in 

obseg financiranja mladinskega sektorja iz občinskega proračuna; razvoj mladinskega sektorja; 

kriterije, cilje in procedure za poročanje in oceno implementacije. Da bi pripravili novi program, so 

predstavniki Celjskega mladinskega centra, Mladinskega sveta Celje in Mestne občine Celje izvedli 

številne aktivnosti med decembrom 2019 in marcem 2021, ki so odražene v novem Lokalnem 

programu na področju mladine »Mladi za Celje« 2021 – 2026. Ena izmed osrednjih aktivnosti je 

anketa med mladimi in mladinskimi organizacijami v Celju leta 2020, ki je zagotovila obsežen 

pregled situacije mladih v lokalni skupnosti in identificirala začetne točke za ukrepe. Prav tako je 

vredno omeniti, da je Lokalni program na področju mladine izpostavljen kot primer dobre prakse 

za ostale občine v Sloveniji.



3.2. PRILOGA 2: 

Predlogi priporočil za 
odločevalce iz partnerskih 
držav
3.2.1. Predlogi priporočil iz Avstrije

Avstrijska mladinska strategija je proces v teku za okrepitev in nadaljnji razvoj mladinske politike 

v Avstriji, prav tako povezan z Evropsko mladinsko strategijo. Za uspešno implementacijo politik 

mladinskega dela, opolnomočenje mladinskih delavcev pomeni pomemben prispevek k uspešnosti 

le tega. Omogočilo jim bo, da spodbujajo mlade vodje, ne samo, da sodelujejo v načrtovanih 

aktivnostih, ampak tudi, da prevzamejo bolj aktivno vlogo in ustvarijo lastne poti na način spodaj-

navzgor, namesto zgoraj-navzdol. Z začenjanjem iniciativ ali projektov z njihove lastne perspektive 

in s tem, da bodo postali glas mladih v njihovi skupnosti, bodo lahko začeli dialog z oblikovalci 

politik na proaktiven način.

Da bi negovali sodelovanje mladine z raznolikimi ozadji, se zdi pomembno za mladinske delavce, 

da naslovijo potencialne mladinske vodje iz vseh delov skupnosti in jim zagotovijo vodstvene 

sposobnosti, potrebne za podporo sodelovanja mladih v procesu oblikovanja politike. Izziv za 

začetnike sodelovalnega procesa je tako doseganje mladih z različnimi socialnimi usmeritvami, 

izpolnjevanje raznolikih potreb in pozornost nameniti dejstvu, da res vsak lahko sodeluje. S 

pričetkom na lokalni ravni, ti procesi lahko dosežejo nacionalne ali EU ravni v smislu trajnosti.

Konstanten proces izmenjave med mladinskimi delavci, oblikovalci politik in mladinskimi vodji je 

lahko podprt z ozaveščanjem med mladimi, da lahko oni neodvisno prispevajo k vsem temam, 

ki jih skrbijo, ne glede na politično ozadje ali institucionalne okvire. Sodelovanje, načrtovanje in 

skupno sprejemanje odločitev o izzivih, ki so pomembni mladim, je drugačno od prestavljanja 

»odrasle politike« na lade. Kljub vsemu, učinkovita mladinska politika je medsektorski izziv. Na 

koncu gre za dejstvo, da je potrebno, da imajo mladi besedo in možnost skupnega sprejemanja 

odločitev na vseh področjih življenja in v vseh odločitvah, ki nanje vplivajo. Te odločitve vplivajo na 

institucionalno raven, občine, mladinske centre in trg dela, kot del življenja mladih.
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Vzpostavitev mreže za oblikovalce politik, mladinske delavce in mladinske vodje (na neformalen 

način) za izmenjevanje idej, dobrih praks, projektov in iniciativ, tako kot tudi metodologij in virov za 

opolnomočenje mladinskih vodij na nacionalni in EU ravni, je predlog za nadaljnji korak za uspešno 

implementacijo aktivnega sodelovanja mladih v procesu oblikovanja politike.

3.2.2. Predlogi priporočil iz Bolgarije 

Medtem, ko je število dobrih predlogov, kot zgoraj izpostavljene prakse za izboljšavo mladinskega 

vključevanja v dialog na nacionalni ravni, so prav tako področja, ki jih je potrebno nasloviti, da se 

dobra praksa spremeni v dnevno realnost.

S fokusno skupino izvedeno v projektu APEL je postalo jasno, ne samo za Bolgarijo, ampak tudi 

za kontekste ostalih partnerjev (Avstrija, Slovenija, Nizozemska), da morajo oblikovalci politik 

biti motivirani, da v nadaljevanju zmanjšajo vrzel med njimi in mladimi. Mladinski delavci lahko 

zagotovijo po meri narejene priložnosti za trening oblikovalcev politik na področju učinkovite 

komunikacije z mladimi.

Še en močan predlog za zagotavljanje učinkovitega dialoga, je ustvarjanje Evropske spletne baze 

virov, dostopne za mlade, mladinske delavce in oblikovalce politik. Viri se bodo osredotočali na 

to, kako doseči drug drugega.



3.2.3. Predlogi priporočil z Nizozemske

• Rdeča nit vseh zgodb in najboljših praks o krepitvi dialoga med oblikovalci politik in mladinskimi 

vodji je »vzpostaviti pravo povezavo z mladimi«. Ko oblikovalci politik gredo v svoj svet, 

namesto, da jih mladi povabijo v svojega. Iti na festival v majici s kratkimi rokavi in kratkimi 

hlačami, iti v gostilno, iti na mesta, kjer so mladi in vzpostaviti kontakt.

• Ne še ena metodologija, ampak katalog z uspešnimi projekti in iniciativami čez celotno 

Evropo, ki lahko navdihne ali oblikovalce politik ali mladinske vodje. YouTube kanal ali račun 

na socialnih omrežjih s kratkimi filmčki o uspešnih projektih, skupaj s kratkim pojasnilom kako 

jim je uspelo to izpeljati. 

• Ustvariti spletno skupnost za mladinske vodje in oblikovalce politik na EU ravni, kjer se 

lahko sestanejo in izmenjujejo najboljše prakse, izzive, vprašanja, ideje, itd. »Od I-slands do 

We-lands«.

• Ustvariti jasno in preprosto infrastrukturo za organizacije, povezane z mladino. Ustvariti 

številčno veliko, ampak manjših projektov z manj deležniki. Olajšati mladinskim vodjem, da 

se prijavijo za projekt in realizirajo njihove ideje. Zagotoviti, da so linije za komunikacijo z 

(lokalno) politiko kratke in obrazci omejeni na najmanjše možno število.

• Organizirati sodelovalne seje s pico, da se med seboj spoznajo. Brez skritih namenov! Mogoče 

s temo, ampak najboljša je uporaba metode Svetovne kavarne, da se pristopi z odprtimi mislimi, 

kakšna vprašanja, izzivi in problemi so na kocki, tako za mlade kot za oblikovalce politike.
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3.2.4. Predlogi priporočil iz Slovenije

• Na podlagi dobre prakse v Sloveniji, aktivnosti za pripravo lokalnega programa za mladino v 

Mestni občini Celje 2021 – 2026, bi občine in lokalne mladinske organizacije morale vključiti 

mlade v njihovo pripravljalno fazo občinskega lokalnega programa. Predlog je, da je mladina 

aktivno vključena v pripravo mladinske strategije v lokalnih skupnostih od začetka, da se 

uporabi pristop od spodaj-navzgor s tem, da se izvajajo posveti z mladino in mladinskimi 

organizacijami.

• Dober način za spodbujanje mladih, da postanejo bolj vključeni v njihovi lokalni skupnosti je 

neformalna udeležba odločevalcev politik v Celju na različnih mladinskih dogodkih.

• Še en način kako izboljšati sodelovanje med mladimi in oblikovalci politik, so lahko četrtletni 

sestanki med mladimi in predstavniki različnih oddelkov znotraj občine, kjer mladi lahko izrazijo 

njihove želje in poglede. Skozi te sestanke mladi in občine lahko pridobijo nov, stalen kanal 

za dialog.

• »Postani župan za en dan« je lahko eden izmed načinov vključevanja mladih v želji po 

sodelovanju na različnih lokalnih dogodkih in politiki. 

• Urejanje socialnih omrežij za občino – rotacija različnih mladih na tem položaju.

• Imeti študijske obiske predstavnikov različnih oddelkov občin v mladinskih organizacijah, da 

se zagotovi popoln vpogled v obseg dela v mladinskem sektorju in pri delu z mladimi.
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