KAJ JE
MLADINSKI
SVET SLOVENIJE
IN KAKŠEN JE
NJEGOV NAMEN?
Mladinski svet Slovenije
(MSS) je krovno združenje
nacionalnih mladinskih
organizacij. Pod svojim
okriljem povezuje
organizacije z različnimi

usmeritvami. Kot

V tej vlogi prispeva k

neprofitna in nevladna

oblikovanju mladim

organizacija zastopa

prijaznega okolja, v

mnenje mladih iz Slovenije

katerem se ti lahko

na nacionalnem in

razvijajo v avtonomne,

mednarodnem nivoju.

odgovorne, solidarne in
aktivne posameznike ter

Ključni namen MSS je
zagovarjanje interesov
mladih in spodbujanje
sodelovanja mladih pri
oblikovanju politik, ki
pomembno vplivajo na
njihovo življenje in delo.

člane družbe. V ožjem
smislu si prizadeva za
izboljšanje položaja
mladih kot posebne
družbene skupine.

interesnimi in nazorskimi

VIZIJA
MSS stremi k združevanju
in predstavljanju vseh
mladinskih organizacij ter k
učinkovitemu sodelovanju

svoje
poslanstvo
in razvija
mladinski sektor.

z mladinskimi strukturami
na lokalni, regionalni,

MSS tudi ustvarja

izobraževanja ter se

nacionalni in mednarodni

mladinske politike, vodi

aktivno zavzema za njuno

ravni.

dialog na celotnem

priznavanje. Vsem ciljnim

nevladnem mladinskem

javnostim je znan kot

področju, spodbuja

ključni predstavnik in

razvoj mladinskega

zagovornik mladih.

V sodelovanju z
organizacijami
članicami uresničuje

dela in neformalnega

ORGANIZACIJE ČLANICE
Organizacija članica MSS lahko postane vsaka nacionalna mladinska organizacija, ki
je v skladu z Zakonom o javnem interesu v mladinskem sektorju (ZJIMS) pridobila
ustrezen status.

MSS v letu 2014 združuje 15 organizacij članic.
Polnopravne organizacije članice so:
 Društvo Mladinski ceh,

 Slovenska demokratska mladina,

 Društvo SKAM – Skupnost katoliške

 Združenje slovenskih katoliških skavtinj

mladine,

in skavtov,

 Mlada Slovenija,

 Zares aktivni,

 Mlada liberalna demokracija,

 Zveza slovenske podeželske mladine,

 Mladi forum socialnih demokratov,

 Zveza Študentskih klubov Slovenije,

 Mladinska komisija pri Planinski zvezi

 Zveza tabornikov Slovenije.

Slovenije,
 Nova generacija Slovenske ljudske
stranke,
Pridruženi organizaciji članici sta: Društvo ŠKUC – mladinska enota in Popotniško
združenje Slovenije.

STRUKTURA MSS
Najvišji organ MSS je Zbor MSS, ki

pet podpredsednic oz. podpredsednikov

ga sestavljata po dva delegata vsake

MSS. Naloga Kolegija je, da na podlagi

polnopravne organizacije članice. Zbor je

potrjenih usmeritev in stališč pripravlja

pristojen za sprejemanje in oblikovanje

ter izvaja aktivnosti MSS, ga predstavlja

stališč in politik MSS, ki jih vodstvo

v javnosti ter skrbi za njegov vsebinski,

organizacije zagovarja in predstavlja

kadrovski in organizacijski razvoj.

odločevalcem in drugim deležnikom. Zbor
tudi potrjuje letni načrt dela in poročila o

Strokovno in administrativno podporo

delu, odloča o članstvu v MSS in voli ter

vsem strukturam zagotavlja Pisarna MSS

po potrebi razreši Kolegij MSS in Nadzorni

s svojimi zaposlenimi.

odbor MSS.
Strukturo dopolnjujeta Komisija za
Kolegij MSS je izvršni organ, ki ga

mladinske politike (KMP) in Bazen

sestavljajo predsednica oz. predsednik in

mladinskih trenerjev MSS.
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KOMISIJA MSS ZA
MLADINSKE POLITIKE
Delovno skupino KMP sestavljajo
predstavniki organizacij članic ter strokovni
sodelavci in predstavniki MSS.

Njena ključna naloga je priprava
stališč MSS v obliki programskih
dokumentov, resolucij in mnenj.
Do sedaj je KMP pripravila naslednje
programske dokumente MSS:
 Mladinsko organiziranje,
 Zaposlovanje mladih,
 Izobraževanje mladih,
 Stanovanjska problematika mladih,
 Mobilnost mladih,
 Zdravje mladih,
 Informiranje mladih,
 Prostovoljstvo mladih in
 Participacija mladih.

MLADINSKI TRENERJI MSS
Leta 2009 je bila po vzoru sorodnih struktur iz tujine ustanovljena trenerska struktura, ki
se imenuje Bazen trenerjev MSS. To je skupina približno 30 trenerjev, ki s svojim znanjem,
izkušnjami in kompetencami skrbi za razvoj in izvedbo neformalnih izobraževanj MSS
(usposabljanj, delavnic, seminarjev, e-izobraževanj, konferenc itd.), pripravo učnih in
didaktičnih gradiv ter publikacij MSS in za moderiranje skupinskih procesov. V dogovoru z
MSS lahko trenerke in trenerji naštete aktivnosti izvajajo tudi za zunanje naročnike.
Vsebinska področja, ki jih pokrivajo člani
Bazena trenerjev MSS:
 participacija

mladih,

mladinsko

organiziranje;
 aktivno

državljanstvo

državljanske

vzgoje

in

tematike

ter

obveznih

izbirnih vsebin;
 mladinske politike, avtonomija mladih,
zaposlovanje mladih
 izobraževanje mladih, razvoj in priznavanje

neformalnega

izobraževanja,

mladinsko delo;

 komunikacija in razreševanje konfliktov;

 odnosi z javnostmi (vključno z delom
na

kampanjah),

retorika

in

javno

nastopanje;
 projektno delo, timsko delo, teambuilding in motivacijski vikendi;
 motivacija in osebna rast, evalvacija in
supervizija;

 upravljanje z viri, strateško načrtovanje;
 medkulturni dialog;
 institucije Evropske Unije;
 podjetnost mladih.

DELOVNA PODROČJA
Prednostna področja, s katerimi se ukvarja MSS, so:

Zaposlovanje mladih: odprava volonterskega
pripravništva, hitrejši prehod iz sistema izobraževanja na
trg dela, hitrejše osamosvajanje mladih.

Stanovanjska problematika mladih:
učinkovito reševanje prvega stanovanjskega
vprašanja, vzpostavitev dolgoročnega
neprofitnega najemnega trga, zmanjševanje
razlik med generacijami pri dostopnosti stanovanj.

Izobraževanje mladih (formalno in neformalno):
izboljšanje programov karierne orientacije na vseh ravneh
izobraževanja, večje povezovanje izobraževalnih
programov s potrebami trga dela (glede na
poklice oz. profile ter znanja, po katerih
delodajalci povprašujejo), vzpostavitev enotnega
sistema beleženja neformalno pridobljenega
znanja, kompetenc in delovnih izkušenj.

Zdravje mladih: izboljšanje programov na področju
preventive in duševnega zdravja mladih, spodbujanje
zdravega življenjskega sloga.

Participacija mladih: večje sodelovanje mladih in
mladinskih organizacij pri javnem odločanju, spodbujanje
mladih k večji participaciji (v konvencionalnem smislu npr. k
udeležbi na volitvah), sodelovanje mladih v procesih odločanja
v formalnem izobraževalnem sistemu, spodbujanje mladih k
aktivnemu državljanstvu na vseh ravneh izobraževanja.

Mobilnost mladih: povečanje števila prostovoljskih,
zaposlitvenih in študijskih izmenjav, okrepitev
ozaveščanja in informiranja mladih v času
izobraževanja o pomenu in možnostih
mednarodne mobilnosti.

Informiranje mladih: uvajanje univerzalnega in
brezplačnega dostopa do informacij, trajna vzgoja
za kritično pismenost ter varno rabo interneta
in ustanovitev nacionalnega instrumenta za
informiranje mladih.

Prostovoljstvo mladih: večja podpora
rednemu delovanju organizacij, ki v svoje
dejavnosti vključujejo prostovoljstvo mladih,
spodbujanje mladih k prostovoljstvu, dvig
kakovosti in ugleda prostovoljskega dela ter
doseganje naklonjenosti priznavanju delovnih
izkušenj, pridobljenih s prostovoljskim delom.

Mladinsko organiziranje:
spodbujanje mladih k vključevanju
v mladinske organizacije in mladinske svete lokalnih
skupnosti, sistemsko zagotavljanje sredstev za
osnovno delovanje mladinskih organizacij in
mladinskih svetov na nacionalni in lokalni ravni,
spodbujanje avtonomnega organiziranja mladih
znotraj nemladinskih članskih organizacij.

SODELOVANJE Z
ODLOČEVALCI IN
ZAGOVORNIŠTVO MLADIH

Glavni sogovornik MSS na strani izvršne
veje oblasti je Urad RS za mladino (URSM),
ki deluje v okviru vladne strukture,
pristojne za mladino.

MSS je zagovornik mladih v odnosu
z odločevalci na nacionalni in
mednarodni ravni.

Poleg redne komunikacije s posameznimi
ministrstvi in uradi MSS sodeluje tudi z
Vlado RS, predvsem preko Sveta Vlade

Predstavniki MSS se udeležujejo razprav

RS za mladino (SVM), v katerem opravlja

in posvetov v okviru Državnega zbora,

vlogo koordinatorja predstavnikov

Državnega sveta, Vlade RS in drugih

mladih. SVM sestavljajo predstavniki

akterjev v sferi države in civilne družbe.

ministrstev ter mladinskih struktur in

Na teh dogodkih, sestankih in srečanjih

je pristojen za usklajevanje politik, ki

predstavniki MSS nastopajo z lastnimi

zadevajo mlade, s predstavniki mladih.

predlogi in pripombami, ki so pripravljeni
na podlagi sprejetih dokumentov in
stališč MSS.

OZAVEŠČANJE JAVNOSTI
O PROBLEMATIKAH, KI

problematike mladih in predstavlja
potencialne rešitve zanje. V ta namen

ZADEVAJO MLADE

komunicira z mladimi, odločevalci, mediji
in drugimi javnostmi preko različnih

MSS glede na aktualno politiko in položaj

kanalov in orodij (spletna stran, družbena

mladih v državi ter v skladu z lastnimi

omrežja, elektronska pošta, novinarske

aktivnostmi in prioritetami redno

konference, okrogle mize, javni posveti,

opozarja različne javnosti na posamezne

tematske konference).

PUBLIKACIJE
MSS izdaja publikacije z različnih področij,
ki so pomembna za mlade, mladinske
voditelje in mladinske organizacije. Poleg
programskih dokumentov je tako izdal
tudi naslednje publikacije:
 Mladinsko delo v teoriji in praksi
 Priročnik za trenerje v mladinskem delu
 Priročnik za menedžerje v mladinskih
organizacijah
 Priročnik za mladinske svete lokalnih
skupnosti
 Odnosi

z

javnostmi:

nevladne organizacije.

priročnik

za

PROSTOVOLJEC
LETA

V okviru natečaja letno

projekt poteka pod

izbiramo Naj prostovoljke

pokroviteljstvom

Prostovoljstvo je osnova

in Naj prostovoljce v

predsednika RS.

delovanja mladinskih

različnih starostnih

organizacij, zato je

kategorijah, Naj

njegova promocija ena od

mladinskega voditelja

pomembnejših nalog MSS.

oz. voditeljico,
Naj mladinski

Od leta 2002 izvajamo
projekt Prostovoljec
leta, enega prvih tovrstnih projektov pri nas.

projekt in Naj
prostovoljski
projekt. Od
leta 2008

STRUKTURIRAN
DIALOG
Strukturirani dialog
predstavlja metodo
posvetovanja z
mladimi na lokalni,
nacionalni in evropski
ravni.

zajemala zaposlovanje,

Z namenom stalnega

participacijo in socialno

posvetovanja z mladimi

vključenost mladih.

ter vključevanja mladih
v procese odločanja je

Naloga MSS je, da vodi

tako razvil spletno mesto

tematska posvetovanja z

(www.pobuda.si), kjer

mladimi po celi Sloveniji

lahko vsaka mlada oseba

ter nato mnenja in

lokalnim, nacionalnim in

predloge mladih vsakih

evropskim odločevalcem

Proces že od leta 2009

šest mesecev v obliki

predlaga konkretno rešitev

poteka na mednarodni

priporočil prenese na

ali idejo.

ravni pod okriljem

evropsko raven. Poleg tega

predsedujočih držav članic

se MSS aktivno zavzema za

EU, ki določijo osrednjo

implementacijo podanih

temo posvetovanj. V času

predlogov in priporočil

predsedovanja Španije

slovenske mladine na

in Madžarske je ta npr.

lokalni in nacionalni ravni.

MEDNARODNO
SODELOVANJE

predstavlja in zagovarja
interese in pravice
mladih iz Evrope.

MSS je od leta
1996 aktiven
član Evropskega
mladinskega foruma
(EuropeanYouth
Forum), ki na ravni
Evropske unije

slovenske mladine. Pri
pripravi projektov in
stališč redno sodeluje tudi
z drugimi mladinskimi

V okviru Foruma je MSS

sveti na bilateralni in

aktiven v različnih delovnih

multilateralni

skupinah in pri pripravi

ravni.

dokumentov, pri čemer
izhaja iz potreb in želja

MLADINSKI SVETI
LOKALNIH

mladinskih organizacij

vključuje v svoje aktivnosti

na lokalnih ravneh, še

ter jih podpira pri njihovem

posebej mladinskih svetov

delovanju. Kot MSS tudi

lokalnih skupnosti (MSLS).

MSLS definira Zakon o

MSS od svojega nastanka

Zanje MSS pripravlja

mladinskih svetih.

podpira ustanavljanje

koordinacijske sestanke, jih

SKUPNOSTI

Jesenice
Radovljica
Železniki
Škofja Loka

Gornja Radgona
Marenberški mlad. svet
Lendava
Maribor
Ravne na
Ljutomer
Koroškem
Ptuj
Velenje
Slovenske Konjice
Žalec
Rogaška Slatina
Celje

Domžale
Ljubljana

Ajdovščina
Cerknica

Novo mesto

Bela krajina

Sevnica

KONTAKT
Mladinski svet Slovenije
Dunajska cesta 5
1000 Ljubljana
Spletna stran: www.mss.si
Telefon: +386 1 425 60 55
E-pošta: info@mss.si
Twitter: @MSS_news
Facebook: facebook.com/mladinski.svet

Podpira nas Urad Republike Slovenije za mladino.

ZNANJE

PROSTOVOLJSTVO

MOBILNOST

INFORMACIJE

www.mss.si

