
KATALOG AKTIVNOSTI MLADINSKEGA SVETA
SLOVENIJE ZA MLADINSKE SVETE LOKALNIH
SKUPNOSTI 2020
 

MLADINSKI SVET SLOVENIJE



KOORDINACIJE MSLS
-         1. koordinacija - marec 2020
-         2. koordinacija - september 2020
-         3. koordinacija - december 2020

KOORDINACIJE MSLS
DATUMI IN ŠTEVILO KOORDINACIJ

MSS organizira vsaj 2 koordinaciji letno. 
 
V letu 2020 so predvidene tri koordinacije:
-         1. koordinacija je predvidena marca
-         2. koordinacija je predvidena septembra
-         3. koordinacija je predvidena decembra

NAMENI KOORDINACIJ

-       spoznavanje aktivnosti MSLS-jev
-       izmenjava mnenj in izkušenj
-       prenos informacij, informiranje
-       predstavitve aktivnosti MSS in drugih
relevantnih organizacij za MSLS-je
-       mreženje 
-       identifikacija potreb MSLS-jev
-       aktivacija mirujočih MSLS-jev

POVRNITEV POTNIH STROŠKOV

Udeležba na koordinacijah je brezplačna.
Predstavnikom MSLS-jev povrnemo potne
stroške ali stroške javnega prevoza od
stalnega/začasnega prebivališča do lokacije
koordinacije in nazaj.



USPOSABLJANJE ZA MSLS-JE
V letu 2020, predvidoma junija, bomo izvedli
enodnevno usposabljanje za MSLS-je. Tema
usposabljanja: zagovorništvo na lokalni ravni.
Usposabljanje bo tudi namenjeno mreženju
med MSLS-ji .

USPOSABLJANJE ZA
MSLS-JE
Enkrat letno oziroma po potrebi Mladinski
svet Slovenije organizira strokovno
usposabljanje za predstavnike mladinskih
svetov lokalnih skupnosti.

VSEBINA USPOSABLJANJA V 2020

Na decembrski koordinaciji MSLS je bila
izražena želja po aktivnostih za mreženje
med MSLS-ji in kratkih usposabljanjih. V letu
2020 bomo organizirali enodnevni dogodek
za MSLS-je katerega namen bo mreženje med
MSLS-ji in usposabljanje za izvajanje
zagovorništva na lokalni ravni..
 
V kolikor bo na prvi koordinaciji, ki bo
potekala marca, izražena želja po drugačnih
ali dodatnih vsebinah usposabljanja bomo
temu prilagodili vsebino dogodka ali izvedli
dodatna usposabljanja.
 
Usposabljanje bodo izvedli trenerji iz Bazena
MSS.

CENA USPOSABLJANJA

Usposabljanje je za predstavnike MSLS-jev
brezplačno. Predstavnikom MSLS-jev
povrnemo potne stroške ali stroške javnega
prevoza od stalnega/začasnega prebivališča
do lokacije koordinacije in nazaj.



INDIVIDUALNO SODELOVANJE
Mladinski svet Slovenije lokalnim mladinskim
svetom nudi individualno podporo in
spremljanje ter svetovanje pri njihovih
aktivnostih.

INDIVIDUALNO
SODELOVANJE

UDELEŽBA NA AKTIVNOSTIH
MSLS-JA

Mladinski svet Slovenije lokalnim mladinskim
svetom nudi individualno podporo in
spremljanje ter svetovanje pri njihovih
aktivnostih.

PROCES
INDIVIDUALNEGA SODELOVANJA

Ko posamezni MSLS izrazi željo po
individualnem sodelovanju, MSS in MSLS
skupaj določita termin za prvo srečanje, na
katerem identificirata ključne izzive in
zastavita specifične cilje. V nadaljevanju MSS
s pomočjo osebnega stika izvaja redno
spremljanje aktivnosti MSLS-ja, kar poteka
preko različnih komunikacijskih kanalov ali z
obiskom MSLS-ja. Individualno delo poteka v
kontinuiranem procesu v razponu od enega
do šestih mesecev oziroma po potrebi.

KONTAKT

Za individualno sodelovanje pošljite poziv na
matej.novak@mss.si ali na
dominik.derencin@mss.si in se dogovorimo
za termin.

Na povabilo MSLS-ja se bomo z veseljem
udeležili tudi dogodkov ali sestankov, ki
jih pripravlja MSLS ter po potrebi pripravili
vsebino za dogodek.



RAZPIS ZA PROJEKTE MSLS
V letu 2020 bomo finančno podprli manjše
projekte MSLS. Razpis bo namenjen krepitvi
delovanja MSLS-jev, njihove prepoznavnosti in
reševanju (lokalnih) problemov.

RAZPIS ZA PROJEKTE
MSLS
NAMEN RAZPISA ZA PROJEKTE
MSLS

Razpis bo namenjen delovanju MSLS-jev
in krepitvi njihove prepoznavnosti
ter reševanju problemov, ki so najbolj
aktualni v posameznih lokalnih okoljih.

VSEBINA RAZPISA V 2020

Vsebino razpisa bomo določili v sodelovanju
z MSLS-ji na koordinaciji MSLS v marcu 2020.

VIŠINA SOFINANCIRANJA
PROJEKTOV

Sofinancirali bomo manjše projekte v
vrednosti do 1000€.

DATUM OBJAVE RAZPISA

Razpis bo objavljen predvidoma v aprilu
2020. Rok za prijave projektov bo 20 dni po
objavi razpisa.



USPOSABLJANJE ZA MENEDŽERJE
V MLADINSKIH ORGANIZACIJAH 
Usposabljanje za menedžerje je namenjeno
tistim, ki opravljajo vodstvene vloge v
mladinskih organizacijah ali se na to vlogo šele
pripravljajo.
Datum: 30. april - 3. maj 2020

USPOSABLJANJE ZA
MENEDŽERJE

VSEBINA USPOSABLJANJA ZA
MENEDŽERJE V 2020

MSS izvaja enkrat letno strokovno
usposabljanje za menedžerje v mladinskih
organizacijah.

KOMU JE NAMENJENO
USPOSABLJANJE?

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.

DATUM USPOSABLJANJA ZA
MENEDŽERJE

Usposabljanje za menedžerje bo potekalo od
30. aprila do 3. maja 2020.

Glavni poudarki treninga bodo: vloga mladih
in mladinskih organizacij v Sloveniji;
strateško načrtovanje; vodenje projektov;
struktura in vloge v mladinskih organizacijah;
komuniciranje z javnostmi; vodenje ljudi
(zaposlenih in prostovoljcev) in pridobivanje
sredstev.

CENA USPOSABLJANJA
Usposabljanje je na voljo za MSLS-je po
znižani ceni.



USPOSABLJANJE ZA TRENERJE
V MLADINSKEM DELU
Usposabljanje za trenerje v mladinskem delu je
namenjeno vsem v mladinskem sektorju, ki se
želijo naučiti priprave, izvedbe in vrednotenja
usposabljanj v mladinskem sektorju ter dela z
mlajšimi odraslimi.
Datum: 30. april - 3. maj 2020

USPOSABLJANJE ZA
TRENERJE

KOMU JE NAMENJENO
USPOSABLJANJE?

MSS izvaja enkrat na leto strokovno
usposabljanje za trenerje v mladinskem delu. 

VSEBINA USPOSABLJANJA ZA
TRENERJE  V 2020

Glavni poudarki treninga: vloga mladinskih
voditeljev in trenerjev v mladinski
organizaciji; delo z mlajšimi odraslimi;
zakonitosti učinkovitega učenja; načrtovanje
usposabljanj; izvedba usposabljanj; stik s
skupino in posamezniki; metode dela na
usposabljanjih; vrednotenje usposabljanj;
priprava gradiv; digitalno mladinsko delo;
timsko delo kot način priprave usposabljanj
in osnove facilitacije v mladinskem delu.
 

CENA USPOSABLJANJA

Usposabljanje je na voljo za MSLS-je po
znižani ceni.

Usposabljanje za trenerje v mladinskem delu
je namenjeno mladinskim voditeljem,
delavcem in posameznikom v mladinskem
sektorju, ki se želijo naučiti priprave, izvedbe
in vrednotenja usposabljanj v mladinskem
sektorju ter dela z mlajšimi odraslimi.

DATUM USPOSABLJANJA ZA
TRENERJE
Usposabljanje za trenerje bo potekalo od 30.
aprila do 3. maja 2020.



IZVEDBA INDIVIDUALNIH
USPOSABLJANJ IN DELAVNIC
Mladinski svet Slovenije lahko na pobudo
MSLS-ja izvede usposabljanje ali delavnico na
izbrano temo.

IZVEDBA
INDIVIDUALNIH
USPOSABLJANJ ALI
DELAVNIC

VEČDNEVNA USPOSABLJANJA

ENODNEVNA USPOSABLJANJA ALI
DELAVNICE

Mladinski svet Slovenije izvaja pol-dnevne
ali enodnevne delavnice ali usposabljanja na
različne tematike povezane z mladinskimi
politikami ali mladinskim delom. Izvedemo
lahko usposabljanja ali delavnice za pripravo
lokalne strategije za mladino, prijave na
projekte, zagovorništvo, team-building,
urejanje prostorov za mlade, dialog z
odločevalci itd.
 

Mladinski svet Slovenije izvaja več-dnevna
usposabljanja na različne tematike povezane
z mladinskimi politikami, vodenjem
organizacij ali mladinskim delom. Izvedemo
lahko usposabljanja ali treninge za pripravo
lokalne strategije za mladino, prijave na
projekte in projektno vodenje,vodenje
organizacij, team-building itd.
 

CENA USPOSABLJANJ IN DELAVNIC

Usposabljanja in delavnice izvajajo  trenerji
Bazena MSS krije posameznemu MSLS-ju
strošek trenerja za štiri ure na leto. 
Za izvedbo usposabljanja ali delavnice ter
ceno nas kontaktirajte.
 



SPLETNI PORTALI
Odgovore na najpogostejša vprašanja v zvezi z
delovanjem MSLS dobite na www.e-msls.si.
 
Na spletnem portalu mapthegap.net lahko z
relevantnimi deležniki rešujete lokalne
probleme.
 

SPLETNI PORTALI
SPLETNI PORTAL E-MSLS.SI

Mladinski svet Slovenije je za najpogostejša
vprašanja, ki se pojavljajo med MSLS-ji
pripravil nabor kratkih vprašanj in
odgovorov, ki so objavljena na portalu
emsls.si.
 
MSLS-ji lahko hitro in kadarkoli na portalu
najdejo odgovore na svoje vprašanja in
razrešijo enostavnejše dileme.

SPLETNI PORTAL MAPTHEGAP.NET

Namen spletne platforme Map the Gap
je  sodelovanje vladnih in nevladnih
organizacij, podjetij in posameznikov pri
naslavljanju problemov, ki zadevajo mlade na
lokalni ravni. 
 
V platformi lahko posameznik (youth) ali
nevladna organizacija (MSLS) izpostavi
problem v lokalnem okolju. K vpisu na
platformo predlagatelj problema ali
NVO/MSLS spodbudi lokalne deležnike, ki se
lahko odzovejo na problem ter ga skupaj
razrešijo. Na platformi lahko komunicirate v
angleškem ali slovenskem jeziku. Platforma
ponuja tudi sistem nagrajevanja in
oglaševanja.



PARTNERSTVO MSS-MSLS
Mladinski svet Slovenije je MSLS-jem na voljo
za različne oblike partnerstev, tako na
lokalni kot na mednarodni ravni.

PARTNERSTVO MSS-
MSLS

MEDNARODNO PARTNERSTVO

Mladinski svet Slovenije je MSLS-jem na voljo
za različne oblike partnerstev, tako na
lokalni kot na mednarodni ravni.

LOKALNO PARTNERSTVO
MSS nudi strokovno podporo pri izvajanju
aktivnosti MSLS-ja (okrogla miza, tiskovna
konferenca, javni posvet ipd.).

PRIJAVA NA PROJEKTE

Nacionalna agencija programov Erasmus+:
Mladi v akciji in Evropska solidarnostna
enota – Movit ponuja številne možnosti za
prijavo projektov MSLS. Prijavite lahko
projekte na Erasmus+: Mladi v akciji ali
Evropsko solidarnostno enoto.
Za aktivnosti MSLS-jev je najprimernejši
program Erasmus+ Ključni ukrep
3, ki se ukvarja s podporami za reformo
politik in financira projekte
mladinskega dialoga. Mladinski dialog je
politični dialog med mladimi in
odločevalci z namenom razvoja ali reforme
mladinskih politik.
MSS lahko nudi pomoč pri prijavi na projekte
Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska
solidarnostna enota ter podobne projekte.

V primeru mednarodnih projektov, na katere
se MSLS prijavlja, je lahko MSS relevanten
partner tako v obliki prijavitelja, kot izvajalec
dela programa. MSS lahko s svojo bazo
podatkov MSLS-jem nudi tudi pomoč pri
iskanju partnerjev v tujini.



NPK MLADINSKI DELAVEC
/MLADINSKA DELAVKA
Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK)
mladinski delavec/mladinska delavka
omogoča mladim, ki imajo izkušnje na področju
mladinskega dela, pridobitev poklica in
priznavanje njihovega znanja s potrdilom o
usposobljenosti za opravljanje tega poklica.
 

NACIONALNA
POKLICNA
KVALIFIKACIJA (NPK)
MLADINSKI
DELAVEC/MLADINSK
A DELAVKA
PRIDOBITEV NPK MLADINSKI
DELAVEC/MLADINSKA DELAVKA

 V letu 2019 smo na spletni strani MSS
vzpostavili zavihek z informacijami o
pridobitvi NPK Mladinski delavec/Mladinska
delavka, ki ga redno posodabljamo z
aktualnimi informacijami. Vse informacije o
pridobitvi NPK Mladinski delavec/Mladinska
delavka pridobite na spletni strani MSS.
MSLS-je bomo obveščali o aktualnih rokih za
opravljanje preverjanja za pridobitev NPK
Mladinski delavec/Mladinska delavka.

IZVEDBA SVETOVANJA ZA
PRIDOBITEV NPK

V primeru večjega števila prijav za pridobitev
NPK Mladinski delavec/Mladinska delavka
bomo organizirali priprave oziroma
svetovanje za pridobitev NPK Mladinski
delavec/Mladinska delavka v Ljubljani v
prostorih Mladinskega sveta Slovenije.



KONTAKT
Za dodatne informacije ter izvedbo
individualnih usposabljanj, delavnic in
aktivnosti nas kontaktirajte.

KONTAKT

TELEFONSKA ŠTEVILKA

ELEKTRONSKA POŠTA

Pišite nam na:
matej.novak@mss.si (Matej Novak,
podpredsednik za razvoj mladinskih politik
na lokalni ravni)
dominik.derencin@mss.si (Dominik Derenčin,
projektni sodelavec)

Pokličite nas na: 01 425 60 55

NASLOV

Mladinski svet Slovenije
Dunajska cesta 5
1000 Ljubljana

DRUŽBENA OMREŽJA

Facebook in Messenger: MSS - Mladinski svet
Slovenije 
@mladinski.svet
FB skupina: MSLS 2.0
Instagram: @mladinski_svet_slovenije
Twitter: @mladinskisvet
Spletna stran: http://mss.si/

https://www.facebook.com/mladinski.svet/
https://www.facebook.com/mladinski.svet/
https://www.facebook.com/groups/1334617899881684/?ref=bookmarks
https://www.instagram.com/mladinski_svet_slovenije/
https://twitter.com/mladinskisvet
http://mss.si/

