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uvod
Mladinski svet Slovenije in Urad RS za
mladino sta v letu 2019 že peto leto zapored
izvedla projekt Rastimo skupaj, ki je
namenjen razvoju lokalnih mladinskih politik
in mladinskega dela na lokalni ravni.
Projekt je bil osredotočen na informiranje
mladih in vključevanje mladih v procese
odločanja. V sodelovanju z izbranimi
občinami in mladinskimi organizacijami ter
organizacijami za mlade smo v letu 2019
izvedli štiri regijske dogodke ter številna
individualna posvetovanja in sestanke s
predstavniki občin in z mladimi. S temi
aktivnostmi
smo
krepili
izvajanje
mladinskega dialoga na lokalni ravni ter
izmenjevali znanje in izkušnje s področja
informiranja in participacije.
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V publikaciji so zbrani predlogi, ki so nastali
na regijskih dogodkih v Jugovzhodni
Sloveniji, Posavski regiji, Gorenjski regiji ter
Goriški regiji. Zbrani so tudi zaključki, ki so
nastali na regijskih dogodkih ter na
individualnih sestankih in delavnicah.
Predlogi so usmerjeni v razvoj in nadgradnjo
mladinskih politik na področju informiranja
mladih in vključevanja mladih v procese
odločanja. Na regijskem dogodku v Goriški
regiji smo zbrali tudi predloge za
zaposlovanje
mladih
in
spodbujanje
podjetništva mladih v lokalnih okoljih. Na
vsakem regijskem dogodku so na okrogli
mizi mladi oblikovane predloge predstavili
predstavnikom občin. V publikaciji smo
zbrali tudi izjave nekaterih predstavnikov
občin in podjetnikov.
Zbrani predlogi in izjave predstavljajo
povzetke konstruktivnih dialogov, ki so se
odvijali na regijskih dogodkih.
Na vsak regijski dogodek so bili vabljeni
predstavniki
vseh
občin
(t.i.
lokalni
odločevalci) v izbrani regiji ter mladinske
organizacije, ki v tej regiji delujejo.
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Podpora razvijanju potencialov v lokalnih okoljih je
marsikje spremenila miselnost o pasivnosti mladih
Tin Kampl
direktor Urada RS za mladino
S ponosom gledam na obdobje zadnjih
petih let, ki smo ga številni deležniki
soustvarjali v okviru projekta Rastimo skupaj.
Toliko let, toliko intenzivnih srečanj in
predvsem toliko nepozabnih izkušenj iz
celotne Slovenije s področja razvoja lokalnih
mladinskih politik je ustvarilo vtis, da se
mnoge stvari na tem področju premikajo in
spreminjajo na bolje.
Mladinske strukture, lokalni odločevalci,
mediji ter vsi organizatorji smo s skupnimi
močni dosegli nekaj, česar si leta 2016 nismo
znali niti predstavljati. Ta skupni zagon, ki je
tako močno motiviral mlade, zaposlene na
občinah in predstavnike številnih drugih
lokalnih in regijskih ustanov, je pripomogel k
številnim učinkom in rezultatom projekta.
Zaključki projekta Rastimo skupaj 2019
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V lokalnih okoljih nastajajo novi programi za
mlade, občine vse bolj vključujejo mlade pri
razvoju lokalnega okolja, mladi in mladinske
organizacije pa so v številnih primerih uspeli
vzpostaviti kanale do odločevalcev in tako
krepiti glas mladih, izražati svoje potrebe,
želje in predloge, da bi prispevali k boljši
kvaliteti bivanja v lokalnih okoljih.
Vesel sem, da nam je s projektom Rastimo
skupaj v petih letih uspelo dokazati, da je
možno preko prenosa znanj, dobrih praks in
izkušenj z nacionalne na lokalno raven, pa
tudi iz ene regije v drugo, ponuditi
platformo za organizirano in / ali spontano
mreženje mladinskih struktur - med seboj in
z lokalnimi odločevalci. Pri vsakem obisku
regije smo ugotovili, kako vredno je zapustiti
delo v pisarni in vlagati napore v srečanja na
terenu, v nudenje strokovne podpore,
svetovanja in usmerjanja delovnega procesa,
občinam pa neke vrste refleksijo za
nadaljnje aktivnosti in evalvacijo stanja.
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Pomembno
je,
da
skupaj
gradimo
zavedanje, da se morata mladinsko delo in
mladinska politika v večji meri izvajati v
okolju, ki je najbližje mladim – to je v lokalni
skupnosti, kjer mladi živijo, se izobražujejo,
delajo in preživljajo svoj prosti čas. S
pristopom »od spodaj navzgor« bomo lahko
prišli bližje mladim in učinkoviteje naslovili
njihove potrebe ter jim zagotovili ustrezno
okolje za njihov prehod v odraslost. Slednje
lahko uspešno naslovimo le s konstruktivnim
sodelovanjem lokalne in nacionalne ravni.

V petih letih smo obdelali številne teme, od
stanovanjske
problematike
mladih,
zaposlovanja mladih, participacije mladih,
razvoja lokalnih mladinskih politik, pa do
informiranja mladih. Pomoč pri razvijanju
potencialov
je
marsikje
spremenila
miselnost o pasivnih mladih in odprla nove
poti do reševanja izzivov, ki čakajo mlade in
lokalne skupnosti pri doseganju avtonomije
mladih in njihovi aktivni udeležbi v družbi.
Zaključki projekta Rastimo skupaj 2019
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Občine morajo poskrbeti za to, da mlade
informirajo in jih vključujejo v procese odločanja
Anja Fortuna
predsednica Mladinskega sveta Slovenije
V letu 2019 smo skupaj z Uradom RS za
mladino za temo projekta Rastimo skupaj
izbrali informiranje in vključevanje mladih v
procese odločanja. Tema je ključna za
trajnostni razvoj lokalnih skupnosti. Če
želimo graditi skupnost in oblikovati
politike, ki bodo mladim omogočale, da z
veseljem ostanejo, se razvijajo in delujejo v
svoji lokalni skupnosti, je pomembno, da so
mladi o delovanju lokalne skupnosti
obveščeni in vključeni v oblikovanje
tamkajšnjih politik. Še bolj pomembno pa je,
da se mlade dejansko vključi v procese
odločanja in ne le v posvetovanje pred
samim odločanjem.
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V času aktivnosti projekta Rastimo skupaj
2019 smo po različnih slovenskih občinah v
sklopu regijskih dogodkov predstavili načine
informiranja in vključevanja mladih. Stališča
mladih so bila jasna. Občina je tista, ki mora
priskrbeti prostor in orodja, da so mladi
lahko aktivni. Naloga mladih pa je, da ta
prostor in orodja redno koristijo. Veliko je
bilo govora o pomembnosti participacije
mladih in za dobro delovanje lokalne
skupnosti ni pomembno le, da mladi
sodelujejo pri raznih aktivnostih in da gredo
na volitve, temveč je predvsem pomembno,
da so mladi vključeni v procese odločanja v
občini. Le s sistemskim in stalnim
vključevanjem vedno novih generacij mladih
se bodo stvari premaknile v pravo smer.
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IZPOSTAVLJENI PREDLOGI
MLADIH NA REGIJSKIH
DOGODKIH V letu 2019
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Izbrani predlogi mladih na vseh izvedenih dogodkih za področje
informiranja in vključevanja mladih v procese odločanja:

Več dogodkov, ki bi bili usmerjenji h krepitvi neposrednega dialoga mladih z odločevalci na
lokalni ravni in z lokalnimi podjetniki ter k analiziranju potreb mladih v lokalnih okoljih in
pripravi načrta za razvoj mladinskih politik na lokalni ravni. Mladi predlagajo dogodke v obliki
neformalnih srečanj in delavnic.

Informiranje mladih o možnostih za vključevanje v procese odločanja in aktualnih zadevah za
mlade po družbenih omrežjih, ki jih uporabljajo mladi, ter posodobitve spletnih strani občin v
mladim prijazno obliko.

Informiranje mladih o možnostih za vključevanje v procese odločanja in o delu mladinskih
organizacij v osnovnih in srednjih šolah ter spodbujanje vključevanja v mladinske dejavnosti in
k aktivnemu državljanstvu med vrstniki in pri posameznikih, ki so znani kot vzorniki mladim.
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Uporaba neformalnih pristopov s strani odločevalcev za vzpostavitev komunikacije z mladimi.

Občine in lokalni podjetniki naj intenzivneje sodelujejo z mladinskimi organizacijami in
mladimi ter skupaj oblikujejo rešitve za lokalne probleme ter s tem med mladimi krepijo
občutek pripadnosti lokalni skupnosti in prikažejo politično udejstvovanje kot nekaj
pozitivnega.

Vzpostavitev informacijske točke ali postavitev informacijske table, kjer bi mladi v občini lahko
pridobili zanje relevantne informacije.

Vzpostavitev organov (npr. komisije za mladino) in organizacij (mladinski svet lokalne
skupnosti) za participacijo mladih v procesih odločanja ter podpora pri izvajanju projektov, ki
jih oblikujejo mladi.
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Regijski dogodek v
Jugovzhodni Sloveniji
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Regijski dogodek v Jugovzhodni Sloveniji
Kraj: Semič
Datum: 28. junij 2019

Soorganizatorji in partnerji: Občina Semič, Komisija za
mladinske politike občine Semič, Kulturni center
Semič, Sem'ška mladina, Javni zavod za kulturo, šport,
turizem in mladinske dejavnosti Sevnica, Ana Pisar
Čivčić, mlad.si.

Predlogi za razvoj mladinskih politik na področju vključevanja mladih v procese odločanja in
informiranja mladih v regiji:

Pogosteje bi morali imeti neposredni dialog z odločevalci in krepiti mladinski dialog na lokalni
ravni.
Mladim bi bilo potrebno jasno predstaviti možnosti vključevanja v procese odločanja.
Občine naj namenijo več prostora za mlade ter k njim pristopijo z bolj osebnim oziroma
neformalnim pristopom, ki je mladim bližje. Za povečanje participacije mladih je potrebno
izboljšati komunikacijo med mladimi in občino ter spodbuditi izmenjavo znanj in idej med
mladimi in občino na način, ki je blizu mladim in v njih spodbudi zanimanje za vključevanje v
politično življenje.
Mladi, ki so že aktivni v organizacijah, si želijo več povezovanja med organizacijami in vzdrževanja
stikov s tistimi, ki so bili v preteklosti aktivni v organizacijah. Z vzdrževanjem teh stikov bi lahko
spodbudili prenos znanj in idej med različnimi generacijami, ki so bile aktivne v mladinskem
sektorju.
Za vključitev mladih in naslavljanje potreb mladih bi morali tudi bolj pogosto analizirati njihov
položaj, potrebe in želje mladih.
Zaključki projekta Rastimo skupaj 2019
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Regijski dogodek v Jugovzhodni Sloveniji

Mlade je potrebno nagovarjati k aktivnemu državljanstvu že v višjih razredih osnovne šole in jim
predstaviti delovanje mladinskih organizacij, saj formalni sistem posveti premalo pozornosti
prestavitvi delovanja mladinskih organizacij in spodbujanju mladih k vključitvi v procese
odločanja. Veliko vlogo pri spodbujanju mladih k vključitvi v procese odločanja imajo tudi straši
oziroma skrbniki ter vrstniki in vzorniki, ki so lahko vir informacij o možnostih za participacijo med
mladimi, zato je potrebno izpostavitvi prednosti vključevanja v procese odločanja in širiti
informacije o možnostih za participacijo mladih tudi med omenjenimi skupinami.
Potrebna je profesionalizacija nevladnega sektorja za učinkovito vključevanje mladih.
Potrebno je vzpostaviti kanale za digitalno komunikacijo z mladimi na lokalni ravni, vključno s
prilagoditvijo občinskih spletnih strani npr. z zavihki za mlade; vsebina in ton komunikacije bi
morala biti prilagojena mladim.
Mladi si želijo lokalnih glasil za mlade oziroma prispevati vsebine za mlade v obstoječa glasila, ki
bi tako ponujala zanje relevantne informacije, sami pa bi prispevali vsebino.
Ustanovitev mladinskih svetov lokalnih skupnosti, ki bi spodbudili participacijo; predlagajo
ustanovitev MSLS-jev v katerih bi bilo združenih več mladinskih organizacij iz več občin, ker imajo
manjše občine premalo mladinskih organizacij za ustanovitev MSLS-ja. Za območje Bele krajine
predlagajo ustanovitev belokranjskega mladinskega sveta, razmišljali so tudi o oblikovanju
belokranjske strategije za mlade.
Zaključki projekta Rastimo skupaj 2019
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Regijski dogodek v Jugovzhodni Sloveniji

Odziv županje občine Semič:

Županja občine Semič, Polona Kambič,
je na dogodku povedala, da so
vzpostavili
komisijo
za
mladino,
trenutno pa so v procesu pisanja
strategije za mlade. Poudarila je, da
morajo strategijo za mlade pisati mladi,
občina pa jim bo pri tem nudila vso
podporo. Županja je dodala, da je
naslednji korak za občino vzpostavitev
pravih komunikacijskih kanalov za
mlade, kar bodo storili v sodelovanju z
mladimi.
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Regijski dogodek v
Posavski regiji
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Regijski dogodek v Posavski regiji
Kraj: Sevnica
Datum: 27. september 2019

Soorganizatorji in partnerji: Občina Sevnica, Javni
zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske
dejavnosti Sevnica, Mladinski svet občine Sevnica,
Inštitut za mladinsko politiko, Ana Pisar Čivčić, mlad.si.

Predlogi za razvoj mladinskih politik na področju vključevanja mladih v procese odločanja in
informiranja mladih v regiji:

Spodbujanje in podpora delovanja mladinskih organizacij. Mladi si želijo podpore za izvajanje
svojih aktivnosti in novih projektov ter prostor, kjer bi lahko aktivnosti izvajali. S tem bi se
spodbudilo vključevanje t.i. neorganizirane mladine v mladinske dejavnosti in procese odločanja.
Mladi bi pridobili pozitivno predstavo o participaciji in aktivnem državljanstvu ter k temu
nagovarjali svoje vrstnike, kar je najučinkovitejši pristop za vključevanje t.i. neorganizirane mladine.
Mladi bi tako videli, da se nove projekte lahko izpelje ter bi jih tudi sami začeli ustvarjati.
Vzpostavitev informacijske točke, kjer bi mladi v občini lahko neposredno izvedeli vse informacije
povezane z mladino, npr. ustanovitev društva, razpisi za mladinske organizacije, reševanje
stanovanjske problematike, načini vključevanja v procese odločanja, informacije o štipendijah itd.
Mladi so bili mnenja, da imajo veliko idej vendar si želijo aktivnejšega pristopa s strani
odločevalcev do mladih. Poudarjajo, da morajo odločevalci razumeti, da mladi delajo prostovoljno
in investirajo svoj čas, zato je potrebno to ceniti in pristopiti do njih na način, ki bi jih motiviral za
delo in jim prinesel upanje na spremembe.
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Regijski dogodek v Posavski regiji
Potrebno je okrepiti občutek pripadnosti lokalni skupnosti, kar je dolgotrajen proces. Občine in
mladinske organizacije naj sodelujejo med seboj na področju izvajanja aktivnosti za mlade, saj
bodo mladi s tem pridobili občutek, da je njihov mnenje pomembno in šteje. Posledično se bo s
tem vzpostavilo okolje, kjer se bodo mladi počutili prijetno in ne bodo odhajali iz lokalnih okolij.
Mladi bodo imeli možnost soustvarjanja lokalnega okolja, kar bo spodbudilo tudi njihovo udeležbo
na volitvah.
Mladi občinam predlagajo vzpostavitev kanalov na družbenih omrežjih, vzpostavi naj se
dvosmerna komunikacija med mladini in občino na družbenih omrežjih in mlade naj se ažurno
informira o priložnostih za sodelovanje in vključitev v procese odločanja.
Mladi so mnenja, da bi bilo potrebno bolj učinkovito in strukturirano informirati mlade o tem, kako
naj pristopijo do odločevalcev.
Mladi so mnenja, da razočaranje in posledično, pasivnost mladih, v občini povzročajo neizpolnjene
obljube mladim: druge družbene skupine in njihovi predlogi imajo prednost pred mladimi, kar
povzroča razočaranje. Pobude mladih so večkrat oddane, vendar se s temi pobudami ne zgodi
veliko oziroma se na njih pozabi. Mladi izpostavljajo, da problem za participacijo mladih
predstavlja tudi preobremenjenost mladih, saj so večkrat aktivni le tisti, ki aktivno delujejo že v več
društvih in jim primanjkuje časa. Posvetiti bi se morali predvsem vključevanju t.i. neorganizirane
mladine.
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Regijski dogodek v Posavski regiji

Odziv župana občine Sevnica:

Župan občine Sevnica, Srečko Ocvirk, je
mnenja, da je dialog z mladimi ključen
za reševanje izzivov, s katerimi se mladi
soočajo.
Izpostavil
je
pomen
prostovoljstva, ki mlade izpopolnjuje in
jih oblikuje v aktivne in odgovorne
državljane, s čimer se izboljšuje
participacija mladih v lokalni skupnosti.
Župan je poudaril, da je partnerstvo
mladih pri urejanju informacijskih
kanalov za mlade nujno.

Zaključki projekta Rastimo skupaj 2019
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Regijski dogodek v
Gorenjski regiji
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Regijski dogodek v Gorenjski regiji
Kraj: Kranj

Soorganizatorji in partnerji: Mestna občina Kranj,
Inštitut za mladinsko politiko, Ana Pisar Čivčić, mlad.si.

Datum: 4. oktober 2019
Predlogi za razvoj mladinskih politik na področju vključevanja mladih v procese odločanja in
informiranja mladih v regiji:

V številnih občinah je potrebno vzpostaviti organe oz. organizacije za participacijo mladih v
procesih odločanja, npr. komisije za mladino in lokalne mladinske svete.
Več dogodkov, katerih namen bi bilo mreženje lokalnih podjetnikov, odločevalcev in mladih. Mladi
si želijo dogodkov, na katerih bi spoznali lokalne podjetnike, ki ponujajo priložnosti za opravljanje
prakse ali za zaposlitev mladih. S tem bi mladi izvedeli za priložnosti na področju zaposlovanja in
pridobivanja kompetenc v lokalnem okolju. Podjetniki pa bi lahko našli ustrezen in usposobljen
kader v lokalnem okolju.
Uvedba mladinskih kvot v organih odločanja na lokalni ravni. S kvotami bi se zagotovil glas mladih
v ključnih organih odločanja ter povečal delež mladih občinskih svetnikov.
Informiranje mladih o možnostih participacije v lokalnih skupnostih mora biti bolj ažurno, da ne
pride do zamujenih priložnosti.
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Regijski dogodek v Gorenjski regiji
Imenovanje občinskega predstavnika za mladinske dejavnosti, ki bi delal predvsem na terenu
z mladimi, da se jim približa ter spozna njihove potrebe in želje v neformalnem okolju.
Več dogodkov, ki bili namenjeni mreženju odločevalcev in mladih.
Potrebno je raziskati, kaj so potrebe mladih v lokalnem okolju, in sprejeti ključne ukrepe za razvoj
mladinskih politik. Mladi predlagajo, da se organizirajo delavnice z mladimi na ravni občine, kjer
bodo predstavniki občin zbirali informacije, kaj narediti za mlade v občini, ter skupaj z mladimi
oblikovali načrt za nadaljnji razvoj lokalnih mladinskih politik. Mladi menijo, da bodo mladi
pridobili zaupanje v odločevalce, v kolikor se bodo pobude, ki bodo nastale na delavnicah,
uresničile.
Več razpisov za mladinske projekte, ki bi jih financirali iz občinskega proračuna.
Mladim je potrebno pokazati, da so spremembe možne in obljube izpolnjene. S tem bomo
izboljšali tudi participacijo mladih in jih spodbudili k ustvarjanju projektov.
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Regijski dogodek v Gorenjski regiji

Odziv podžupana Mestne občine Kranj:

Podžupan Mestne občine Kranj, Robert
Nograšek, je dejal, da se morajo mladi
angažirati, predvsem prostovoljno, in
preseči razmišljanje, da se ničesar ne da
spremeniti. V Kranju vzpostavljajo
mladim prijazno okolje z raznovrstnimi
spodbudami za mlade in podjetja, ne
morejo pa neposredno spremeniti
razmišljanja mladih. Izvajajo projekte za
zaposlovanje
mladih,
reševanje
stanovanjske
problematike
mladih,
spodbujanje podjetništva itd., s katerimi
želijo mladim pokazati, da je možno
tudi kaj spremeniti, in spodbuditi
njihovo participacijo.
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Regijski dogodek v
Goriški regiji
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Regijski dogodek v Goriški regiji
Kraj: Bukovica
Datum: 22. november 2019

Soorganizatorji in partnerji: Občina Renče-Vogrsko,
Društvo mladi Renče-Vogrsko, Inštitut za mladinsko
politiko, Zavod Ypsilon, TNG oprema d.o.o. (KingsBox),
mlad.si.

Predlogi za razvoj mladinskih politik na področju vključevanja mladih v procese odločanja in
informiranja mladih v regiji:

Potrebno je nadaljevati z organizacijo dogodkov, ki bodo nadgrajevali doseženo na prejšnjih
dogodkih.
Spodbujanje udeležbe na dogodkih in širjenje promocije vključevanja v mladinske dejavnosti med
vrstniki.
Občine in podjetja bi morala bolj intenzivno in skupaj pristopiti do društev in klubov. Skupaj bi
morali pregledati kaj lahko naredijo društva, klubi, občina in podjetja za višjo participacijo mladih,
razvoj lokalnega okolja in participacije mladih.
Podpora mladim za izvedbo dogodkov, ki bi jih načrtovali in izvedli mladi sami.
Kratke in jedrnate informacije za mlade po kanalih, ki so mladim blizu, npr. Facebook ali
Instagram.
Postavitev informacijske table v občini, na katero bi lahko mladi oddali predloge za spremembe in
kjer bi dobili kratke in jedrnate informacije o aktualnem dogajanju.
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Regijski dogodek v Goriški regiji
Informiranje o možnostih za vključevanje v procese odločanja in mladinske dejavnosti v šolah.
Zagotoviti skupne prostore za mlade oziroma sobo za souporabo, ki bo namenjena samo mladim.
Ustanovitev mladinskih svetov lokalnih skupnosti in podpora njihovemu delovanju.
Izvedba participatornega proračuna (predloge bi lahko oddali mladi do starosti 35 let).
Okrepitev digitalne promocije in širše masovno vabljenje na dogodke, saj informacije o zanimivih
dogodkih ciljne publike ne dosežejo vedno.
Sprememba percepcije o politiki med mladimi; politiko bi morali mladim približati in jo prikazati
kot nekaj zabavnega in odprtega za vse.
Modernizacija spletnih strani občin, predvsem ustvarjanje Instagram računov, ker je večina mladih
prisotna na tem družbenem omrežju.
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Regijski dogodek v Goriški regiji
Predlogi za razvoj mladinskih politik na področju zaposlovanja mladih, spodbujanja podjetništva med
mladimi in povezovanja s podjetji v regiji:

Več (regionalnih) zavodov ali agencij, ki bi spodbujali podjetništvo in inovativnost med mladimi.
Možnost opravljanja praks mladih v občinskih upravah ter priložnosti za delo študentov in dijakov
v občinskih upravah, kjer bi pridobili nove kompetence in znanja. Pri tem bi lahko vzpostavili tudi
sistem mentorskih shem v občinskih upravah.
Več dogodkov za mreženje mladih in podjetij, saj je tudi podjetjem v interesu, da informirajo
mlade o priložnostih za delo, mnogi mladi pa si tudi željo delati v lokalnem okolju.
Subvencioniranje poizkusnih dob ali mentorstev s strani občin podjetjem, ki na preizkušnjo
vzamejo mlado osebo, ki jo lahko kasneje redno zaposlijo.
Ugodnosti za podjetja, ki zaposlijo brezposelne mlade, npr. oprostitev prispevkov.
Razvijanje kadrov, ki jih potrebuje lokalno okolje. Morali bi napraviti analizo in sistematični načrt,
katere kadre lokalno okolje potrebuje in spodbujati mlade, da svojo karierno pot usmerijo v te
poklice.
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Regijski dogodek v Goriški regiji
Odziv župana občine Renče-Vogrsko:

Župan občine Renče-Vogrsko, Tarik
Žigon, se je zavzel za ustanovitev
komisije za mladino, ki bo še dodatno
omogočila participacijo mladih v občini.
Župan si želi vzpostaviti pogoje, ki bi
mlade spodbudili k vračanju v lokalno
okolje. S tem namenom želijo v občini
Renče-Vogrsko vzpostaviti portal za
obveščanje mladih o prostih delovnih
mestih in komunikacijo mladih s
podjetji.
Načrtujejo
tudi
krepitev
dialoga s podjetniki in mladimi, skozi
katerega bi podjetjem predstavili
dodano vrednost mladih.
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Zaključki
Dominik Derenčin
koordinator projekta, Mladinski svet Slovenije

Na regijskih in individualnih dogodkih
projekta Rastimo skupaj 2019 je bilo
ugotovljeno, da primanjkuje odprtega in
neposrednega dialoga med mladimi in
odločevalci,
informiranja
mladih
o
priložnostih za vključevanje v politične
procese in mladinske dejavnosti na mladim
prijazen način ter sodelovanja mladih z
občino in s podjetniki za krepitev
zaposlovanja mladih v lokalnih okoljih. Poleg
tega se je na regijskih in individualnih
dogodkih pokazalo, da imajo občine zelo
različno razvite mladinske politike ter
različne prioritete na področju mladinskih
politik. Na sestankih in individualnih
delavnicah, ki se bile izvedene v izbranih
občinah, so bile naslovljene raznolike
tematike, ki se nanašajo na participacijo in
informiranje mladih.
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Na področju informiranja mladih so bile
vzpostavljene ali prenovljene strani na
družbenem omrežju Facebook, namenjene
obveščanju mladih in komuniciranju z
mladimi, začrtane so bile prenove spletnih
strani, na različnih spletnih straneh so bile
vzpostavljene povezave do nacionalne
informacijske strani mlad.si, izvedene so bile
delavnice na srednjih šolah z namenom
informiranja mladih, vzpostavljen je bil
seznam občinskih uslužbencev, ki pokrivajo
področje dela za mlade in z mladimi,
dodane so bile rubrike za mlade v lokalnih
glasilih, itd. Na področju participacije in
vključevanja mladih v procese odločanja so
bile izvedene delavnice z namenom krepitve
mladinskega dialoga v posameznih občinah,
izvedena so bila svetovanja na sestankih
komisij za mladino, implementirani so bili
določeni predlogi iz lokalnih strategij za
mlade, vzpostavljeni so bili organi za
soodločanje mladih v procesih odločanja
npr. komisije za mladino, itd. V nekaterih
občinah so bila na sestankih in delavnicah v
ospredje postavljena vprašanja primernih
prostorov
za
mlade,
vzpostavitve
mladinskega centra, reševanja stanovanjske
problematike mladih, zaposlovanja mladih,
spodbujanja podjetništva med mladimi, itd.
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Na regijskih dogodkih so bili predstavljeni
prispevki na temo informiranja mladih,
vključevanja mladih v procese odločanja ter
zaposlovanja mladih v lokalnih okoljih.
Predstavniki Inštituta za mladinsko politiko
so
predstavili
primere
dobrih
praks
informiranja in vključevanja mladih v
procese odločanja, predstavniki uredništva
portala mlad.si so predstavili udeležencem
omenjen informacijski portal, Ana Pisar
Čivčić je predstavila dobre prakse in nasvete
za komuniciranje občine z mladimi in
mladih
z
občino.
Barbara
Zagorc,
predstavnica Zavoda KŠTM Sevnica, je v
Semiču opisala proces priprave lokalne
strategije za mladino in dobre prakse
vključevanja mladih v procese odločanja.
Živa Bizjak, kadrovska svetovalka na TNG
oprema d.o.o., je v Bukovici mlade seznanila
s komuniciranjem s podjetji in navodili za
pripravo življenjepisa. Dino Kovačević,
predstavnik Zavoda Ypsilon, je mladim v
Goriški regiji predstavil dobre prakse
pridobivanja
kompetenc
za
vključitev
mladih na trg dela in spodbujanja
podjetništva mladih.
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Na regijskih dogodkih so udeleženci na
delavnicah oblikovali predloge ter jih
predstavili predstavnikom občin, v goriški
regiji so predlogom mladih prisluhnili tudi
podjetniki iz regije.
Na regijskih dogodkih se je pokazalo, da
imajo mladi številne predloge za razvoj
lokalnih mladinskih politik in si tega tudi
želijo, primanjkuje pa jim prostora za
izražanje svojih mnenj in predlogov ter
dialoga z odločevalci. Prav zato so bili
regijski in individualni dogodki izrednega
pomena, saj so nekateri mladi na teh
dogodkih prvič dobili priložnost, da
odločevalcem neposredno prenesejo svoje
sporočilo. Glede na ugotovitev, da se
potrebe in želje mladih ter odločevalcev v
različnih lokalnih okoljih zelo razlikujejo, se
je vredno v naslednjih letih v izbranih
lokalnih okoljih posvetiti individualnemu
delu, ki bo temeljilo na vzpostavljanju
mladinskega dialoga in odgovarjanju na
specifične potrebe mladih in predstavnikov
občin v izbranih lokalnih okoljih. Pri tem pa
je potrebno vztrajati, da se izbrani predlogi
mladih z vseh regijskih dogodkov realizirajo.
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Več informacij o projektu Rastimo skupaj je dostopnih na:

Spletni strani: www.mss.si

Spletni strani: www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/urad-za-mladino/

Informacijskem portalu: www.mlad.si
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