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Usposabljanje za trenerje v mladinskem 
delu

8. 6. - 13. 6. 2022
Skupaj zmoremo: mednarodno srečanje 
Evropskih mladinskih svetov v Sloveniji

Seja Komisije za mladinske politike
9. 6. 2022

Zaključni dogodek Prostovoljec leta 2021

27. 6. 2022

Posvet nacionalnih mladinskih 
organizacij

14. 7. 2022
Seja mladinske strani SVM

Evropska mladinska konferenca v 
Pragi, Češka 

11. 7. - 13. 7. 2022

11. 8. 2022
Seja Komisije za mladinske politike

12. 8. 2022
Mednarodni dan mladih

17. 8. 2022
49. Seja Zbora MSS

Regijska koordinacija MSLS

7. 10. 2022
Predvolilno soočenje kandidatov za predsednika 

republike

10. 11. 2022
Seja mladinske strani SVM

Zaključni dogodek Europe Goes Local

7. 12. 2022
50. Seja Zbora MSS

8. 12. 2022
Seja Komisije za mladinske politike

Regijska koordinacija MSLS
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Usposabljanje za menedžerje v 
mladinskih organizacijah

Usposabljanje Povezujemo 2022 za 
zamejske mladinske organizacije, MSLS 

in mladinske organizacije iz Slovenije
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Posvet mladinskih organizacij bo namenjen neformalnemu 
pogovoru o stanju in delovanju organizacij. Predstavniki organizacij 
si bomo izmenjali dobre prakse in nasvete, ki pripomorejo 
našim organizacijam pri boljšem delovanju ter se pogovorili o 
posledicah epidemiološke krize. Prav tako bo posvet namenjen 
izmenjavi mladinskih problematik, ki so jih organizacije zaznale na 
svojem področju delovanja ter iskanju skupnih točk namenjenih 
njihovemu reševanju. Posvet bo priložnost za navezovanje stikov in 
povezovanje mladinskih organizacij, saj je za mladinske organizacije 
povezovanje nujno, tako na nacionalnem kot lokalnem nivoju, 
ker si s tem povečamo svojo pogajalsko za kreiranje družbenih 
sprememb.

POSVET NACIONALNIH MLADINSKIH ORGANIZACIJ
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MSS že dvajsetič podeljuje nagrade Prostovoljec leta, v okviru 
katerega bomo izbirali najboljše prostovoljke, prostovoljce, 
prostovoljski projekt, Naj mladinskega voditelja oz. voditeljico in 
Naj mladinski projekt za preteklo leto.

Zaradi vse manjše participacije mladih v različnih sferah družbe, 
nezadostnega ugleda prostovoljskega dela ter splošnega 
nerazumevanja tovrstnega dela se je MSS v letu 2002 odločil 
pripraviti projekt nacionalne razsežnosti. Organizirali smo natečaj, 
s katerim bomo vsako leto izbirali najboljše prostovoljce. Ne 
ker bi želeli spodbujati tekmovalnost med njimi, temveč da bi 
pokazali javnosti, da je to delo izjemno raznovrstno, koristno tako 
za prostovoljce kot družbo in predvsem, da si zasluži ugled in 
pozornost.

V letu 2008 je častno pokroviteljstvo nad projektom prevzel 
predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk, od leta 2013 pa s 
to tradicijo nadaljuje Borut Pahor. Zaključna slovesnost bo potekala 
na Brdu pri Kranju, častni pokrovotelj je predsednik države Borut 
Pahor.

PROSTOVOLJEC LETA 2021
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Mladinski svet Slovenije v sodelovanju in ob podpori Kluba 
slovenskih študentk in študentov Gradec, Urada Vlade RS za Slovence 
v zamejstvu in po svetu ter Urada RS za mladino, v sklopu projekta 
»Povezujemo 2022« organizira študijski obisk in mednarodno 
usposabljanje za zamejske mladinske organizacije, mladinske svete 
lokalnih skupnosti in druge mladinske organizacije, ki bo potekalo 
v Gradcu v Avstriji. 

Osrednje teme letošnjega usposabljanja bodo: aktivno 
vključevanje mladih v organizacije, uporaba digitalnih orodij za 
interaktivna srečanja prek spleta ter projektno delo, s poudarkom 
na izpopolnjevanju idej udeležencev za projekte. Ogledali si bomo 
dobre prakse in delovanje mladinskih organizacij na lokalni in 
regionalni ravni v Avstriji.

Projekt Povezujemo 2022 je namenjen utrjevanju in povezovanju 
zamejskih mladinskih organizacij, mladinskih organizacij iz Slovenije 
in mladinskih svetov lokalnih skupnosti, prenosu dobrih praks 
ter zagotovitvi strokovne podpore za rast in razvoj mladinskega 
sektorja zunaj meja Slovenije ter v Sloveniji.

POVEZUJEMO 2022 - ŠTUDIJSKI OBISK IN 
USPOSABLJANJE 
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Mladinski svet Slovenije bo letos ponovno organiziral intenzivno 
4-dnevno usposabljanje za trenerje v mladinskem delu, ki bo 
potekalo od četrtka do nedelje. Datum in lokacijo bomo še sporočili.

Namen usposabljanja  je usposobiti trenerje v mladinskem delu 
za pripravo, izvedbo in vrednotenje usposabljanj v mladinskem 
delu; delo z mlajšimi odraslimi; načrtovanje sistema celostne rasti 
mladinskih voditeljev v svoji organizaciji; izobraziti potencialni 
kader za Bazen trenerjev MSS.

Glavni vsebinski poudarki  usposabljanja: mladinsko delo, vloga 
mladinskih voditeljev in trenerjev v mladinski organizaciji; vrste 
izobraževanja; delo z mlajšimi odraslimi; zakonitosti učinkovitega 
učenja; načrtovanje usposabljanja; izvedba usposabljanja, 
stik s skupino in posamezniki; metode dela na usposabljanjih; 
vrednotenje usposabljanja; priprava gradiv; delo v skupini, vodenje 
skupine; fasilitacija v mladinskem delu; priložnost za spoznavanje 
udeležencev ter medsebojno izmenjavo izkušenj.

USPOSABLJANJE ZA TRENERJE V MLADINSKEM DELU
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Mladinski svet Slovenije bo letos ponovno organiziral intenzivno 
4-dnevno usposabljanje za trenerje v mladinskem delu, ki bo 
potekalo od četrtka do nedelje. Datum in lokacijo bomo še sporočili.

Namen usposabljanja je usposobiti izkušene mladinske voditelje 
za odgovorno prevzemanje vodstvenih funkcij v mladinskih 
organizacijah. Usposabljanje za menedžerje je namenjeno tistim, ki 
opravljajo vodstvene vloge v mladinskih organizacijah ali se na to 
vlogo šele pripravljajo. Vodstvena vloga ne pomeni nujno ožjega 
vodstva v organizaciji, lahko gre tudi za vodenje lokalne enote ali 
druge delovne skupine.

Glavni vsebinski poudarki  usposabljanja: vloga mladih in 
mladinskih organizacij; strateško načrtovanje; odnosi z javnostmi; 
pridobivanje sredstev; vodenje projektov; vodenje zaposlenih; 
vodenje prostovoljcev.

USPOSABLJANJE ZA MENEDŽERJE V MLADINSKIH 
ORGANIZACIJAH

1010



KO
LED

A
R

SO
D

ELU
J

V letošnjem letu smo pripravili aktivnosti, na katere se lahko prijavite mladinske organizacije in jih bomo izvedli v sodelovanju 
za vami. Aktivnosti bodo osredotočene na tematike Evropskega leta mladih in prioritetne tematike, ki jih zasledujemo na MSS. 
Z veseljem vam bomo priskočili na pomoč pri organizaciji aktivnosti, ki vam bodo pomagale aktivirati mlade, tako v vašem 
lokalnem okolju kot širše, ali pri vodenju vaše organizacije oz. organizacije vaših aktivnosti na področju zagovorništva. Vabimo 
vas, da se prijavite z izpolnjeno elektronsko prijavnico ali nam pišete na info@mss.si.

Več o projektih na www.mss.si

SODELUJ Z MSS!

• podpora za trajnostni razvoj 
lokalnega okolja,

• digitalna podpora za 
delovanje organizacij in 
uporaba naprednih digitalnih 
orodij.

ZELENI RAZVOJ IN 
DIGITALIZACIJA

• podpora pri vzpostavitvi ali 
delovanju mladinskega sveta 
lokalne skupnosti,

• podpora pri vzpostavitvi 
ali delovanju organizacij,

• povezovanje mladinskih 
organizacij,

• vzpostavitev ali 
nadgradnja sodelovanja 
z občino,

• mladinski dialog z 
odločevalci.

PARTICIPACIJA MLADIH

• podpora pri vključevanju 
ranljivih skupin mladih in 
mladih z manj priložnostmi.

VKLJUČEVANJE MLADIH Z 
MANJ PRILOŽNOSTMI KO

LED
A

R
SO

D
ELU

J
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Izvedemo lahko sledeče aktivnosti:

• prirpava načrta za prispevek k trajnostnem razvoju v lokalni skupnosti;

• načrtovanje in izvedba kampanje za ozaveščanje mladih o pomenu trajnostnega ravoja;

• spodbujanje trajnostnega podjetništva in/ali izvedba dialoga z odločevalci, podjetniki in mladimi.

ZELENI RAZVOJ IN DIGITALIZACIJA
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Na temo participacije lahko ponudimo:

• podporo pri vzpostavitvi ali delovanju mladinskega sveta lokalne skupnosti (krovno združenje 
mladinskih organizacij, ki na lokalni ravni zastopa interese mladih in mladinskih organizacij);

• podporo pri vzpostavitvi ali delovanju organizacij (sprememba statuta ali drugih dokumentov, 
vzpostavitev ekipe in uvajanje novih generacij, priprava načrtov dela, itd);

• povezovanje mladinskih organizacij (srečanje/teambuilding mladinskih organizacij v občini, priprava 
skupnih projektov);

• vzpostavitev ali nadgradnja sodelovanja z občino:
- organi in mehanizmi za soodločanje mladih (npr. komisija za mladino, odbor za mladino, 
participativni proračun - kako deluje, kampanja med mladimi, itd)
- posvet o željah in potrebah mladih;
- posvet o potrebah in idejah mladih za lokalno strategijo za mladino;
- posvet o idejah za implementacijo ukrepov iz strateških dokumentov npr. strategija za mladino;
- mehanizmi za spremljanje in vrednotenje ukrepov za mlade;
- digitalni mehanizmi in orodja za participacijo mladih;

• mladinski dialog z odločevalci (predstavitev evropskega mehanizma, dobrih praks, možnosti za 
sodelovanje).

PARTICIPACIJA MLADIH

KO
LED

A
R

SO
D

ELU
J

https://podio.com/webforms/27447150/2123298
https://podio.com/webforms/25797863/1926431
https://podio.com/webforms/25797863/1926431
https://podio.com/webforms/25797863/1926431


KO
LED

A
R

SO
D

ELU
J

Pripravimo lahko aktivnosti na temo vzpostavljanja varnih in dostopnih prostorov za participacijo 
marginaliziranih skupin mladih ali mladih z manj priložnostmi.

Mladinski dialog z odločevalci in mladimi iz skupin z manj priložnostmi.

VKLJUČEVANJE MLADIH Z MANJ PRILOŽNOSTMI
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Pomagamo vam lahko pri organizaciji aktivnosti, kot na primer:

POSVET

SESTANKI

KONFERENCA

DELAVNICE

ONLINE DOGODKI
DRUGE OBLIKE

PO VAŠIH ŽELJAH

USPOSABLJANJE
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Mladinski svet Slovenije 
Dimičeva ulica 9
1000 Ljubljana

+386 01 425 60 55
info@mss.si

http://mss.si/

@mladinski_svet_slovenije

MSS - Mladinski svet Slovenije

VEČ O PROJEKTIH

http://mss.si/
https://www.instagram.com/mladinski_svet_slovenije/
https://www.facebook.com/mladinski.svet
https://mss.si/projekti/opisi-aktualnih-projektov/

