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UVODNA BESEDAUVODNA BESEDA
Rastišče Koalicije mladih 

Pri delu za mlade in včasih tudi z mladimi vedno izveš nekaj novega. Odprejo ti marsikatero vprašanje 
in hote ali nehote predte postavijo kakšen izziv. 

Tako sem se tudi sama udeležila enega izmed treh usposabljanj v sklopu projekta Koalicija mladih, 
kjer smo mlade seznanili z osnovami strukturiranega dialoga in jim dali možnost, da najprej sami 
razmišljajo o tem, kaj zanje pomeni strukturirani dialog. Vsekakor smo nabrali in dobili mnogo zanimi-
vih odgovorov o različnem dojemanju nam že poznanega procesa. Izmed množice odgovorov, sem 
si zapomnila enega, ki je morda precej splošen in banalen, a ima pomen. Odgovor je bil sestavljen iz 
dveh tez, ki ju povzemam. Prva pravi, da je strukturirani dialog načrtno vključevanje v strukture, dru-
ga pa, da je strukturirani dialog načrten, konstruktiven pogovor vsaj dveh oseb. Preprosto in dobro 
izhodišče za to, da res vemo, da smo razumljivi in da mladi razumejo kontekst in pomen našega dela 
ter dialoga z njimi. 

Skozi celoten projekt Koalicije mladih, v dobrem leto in pol trajajočem projektu, smo oblikovali šte-
vilne predloge in ukrepe (več kot 70) za izboljšanje položaja mladih v Sloveniji in družbi nasploh. Le 
kdo bo vedel, česa si mladi želijo in kaj potrebujejo, če ne mladi sami. Potrebno jim je le dati priložnost 
za pogovor, za dialog. Tako so z nami delili tudi svoje izkušnje in mnenja, zakaj se sploh splača delat. 
“On - line” komunikacijska kampanja, na mladim vse bolj priljubljenem družbenem omrežju Insta-
gram, je pokazala, da je za mlade delo pomembna vrednota, redna zaposlitev pa prav tako pomem-
ben življenjski dogodek, ki mladim daje priložnost za rast in razvoj na poti do samostojnosti. 

A vendarle, svet in družba se spreminjata in življenje se seli iz tradicionalnih struktur v bolj družbene 
oziroma družabne strukture, “on-line” strukture, ki postajajo prostor za pogovor, dialog in izražanje 
mnenj, bolj kot kadarkoli doslej. V tem kontekstu je projekt strukturiranega dialoga, Koalicija mladih, 
postal drugačen od prejšnjih in je podal odgovor na potrebe mladih, saj so izrazili mnenje tam, kjer 
danes so - na družbenih omrežjih. In prav je tako, če kdo, so mladi tisti, ki vrtijo svet. Če ga oni ne 
bodo, ga nihče ne bo. 

Strukturirani dialog tako še vedno ostaja dialog mladih ali mladinski dialog v družbeni strukturi med 
vsaj dvema akterjema. Le da se ta seli in modernizira ali še več - se digitalizira.

In prav je tako, da Koalicije mladih nastajajo in rastejo na spletnih platformah (rastiščih). 

mag. Maja Hostnik 
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KAJ JE STRUKTURIRANI DIALOG?KAJ JE STRUKTURIRANI DIALOG?
Kaj je strukturirani dialog?

Strukturirani dialog se je razvil kot metoda dela pri posvetovanju z mladimi s ciljem, da se spodbudi 
njihova aktivna participacija v družbi. Strukturirani dialog na področju je inštrument, s katerim se 
mladi, mladinske organizacije in mladinski sveti ter raziskovalci s področja mladine aktivno vključuje-
jo v politični dialog z odgovornimi za mladinsko politiko. 

S tem mladim omogoča, da se seznanijo s posameznimi izzivi, izrazijo svoje mnenje in s tem obli-
kujejo ukrepe kot podporo političnim odločitvam, s katerimi se mladi kasneje lažje poistovetijo in 
jih sprejmejo za legitimne. Strukturirani dialog lahko poteka na lokalni, regionalni, nacionalni ali ev-
ropski ravni. Na evropski ravni termin strukturirani dialog vključuje leto in pol dolg proces (cikel), ki 
ga po sklopih vodijo tri predsedujoče države. Je proces participacije mladih pri oblikovanju ukrepov 
mladinske politike na evropski ravni, ki se je uveljavil z letom 2010. Dialog je strukturiran okoli pred-
nostnih nalog in časovnega razporeda ter predvideva dogodke, na katerih mladih razpravljajo o 
dogovorjenih temah. 

Trenutno se izteka šesti cikel strukturiranega dialoga, ki je trajal od julija 2017 in se bo zaključil konec 
leta 2018. Osrednja tema 6. cikla je bila Mladi v Evropi: Kam naprej/Kaj prihaja? in je bil namenjen 
opredelitvi prednostnih nalog za naslednjo Evropsko strategijo za mlade, ki bo stopila v veljavo po 
letu 2019. 

- Prihodnost mladih in mladinskega polja v EU (Estonsko predsedovanje EU)
- Pametno (e) mladinsko delo (Bolgarsko predsedovanje Svetu EU)
- Prostovoljstvo mladih (tudi Evropska solidarnostna enota) (Avstrijsko predsedovanje Svetu EU)

Rezultati šestega cikla strukturiranega dialoga: Evropski cilji mladih (European Youth Goals)

Projekti strukturiranega dialoga se lahko financirajo v okviru Ključnega ukrepa 3 programa Eramus+: 
Mladi v akciji: Podpora za reformo politik. 
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http://www.movit.si/fileadmin/movit/2ED/strukturirani_dialog/YouthGoalsHandout.pdf
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KDO SO MLADI?KDO SO MLADI?
škàrtgenerácija -e ž (á) navadno s prilastkom generacija, ki se je znašla v nemogočem eksistenčnem 
položaju, odpadna generacija, pozabljena generacija, generacija brez perspektiv, generacija, ki ne 
more uresničiti svojih potencialov, generacija mladih v Sloveniji, generacija v kurcu, pizdi ali riti 1. 
generacija, ki je pozabila [1] na politiko [2] in je bila pozabljena [3] od politike 2. generacija, ki pred-
stavlja 40 % vseh brezposelnih v Sloveniji [4] in tvori glavnino prekerno zaposlenih (prek napotnic, 
avtorskih pogodb, honorarno, delo za določen čas, delo »pri stricu«) 3. generacija, ki se stežka sama 
preživlja in katere varnost jamči zastarela socialna [5] politika, ki računa na družbo z velikim deležem 
stalno zaposlenih 4. generacija brezdomcev, kronična [6] klientela hotela [7] mama: generacija, ki jo 
z dragimi [8] stanarinami nategujejo [9] novodobni stanovanjski [10] oderuhi 5. generacija, oropana 
[11] (z)možnosti lastnega in samosvojega (alternativnega) kulturnega [12] ustvarjanja. 6. generacija, 
ki je spoznala, da univerza ni ne skupnost [13] profesorjev in študentov ne avtonomna [14] in javno 
[15] dostopna institucija [16], znotraj katere bi se lahko svobodno [17] izobraževali 7. generacija, ki 
študira, pri tem pa jo na politični ravni zastopa okostenela študentska [18] organizacija, ki ne zazna 
interesov in problemov študentskega življenja. 8. generacija mladih žensk na začasnih delih brez [19] 
možnosti ustvarjanja družine 9. narkotizirana [20] generacija · eksp. zajebati nekoga kot škartgen-
eracijo pustiti na cedilu; star. obnašati se do nečesa kot škartgeneracija biti brezbrižen; pesn. škart-
generaciozno brez premisleka, nekritično · zool. škartgeneracija mladičev zarod, ki se ni sposoben 
postaviti na noge.

[01] Primarna politična naloga: premisliti, kakšna oblika političnega delovanja bo sposobna izraziti generacijski interes posstranzicijske 
mladine. [02] Nobena od obstoječih mladinskih strank in organizacij ni sposobna artikulirati interesa celotne mlade generacije. [03] V letu 
2010 se delimo na partizane in domobrance, osamosvojitelje in osamosvojene ter pozabljamo dejanske probleme mlade generacije in 
družbe. [04] Zahtevajmo učinkovito politiko zaposlovanja, ki bo vsem omogočala pridobitev zaposlitve, da bomo lahko učinkovito delali 
v skladu s svojimi interesi, znanji in sposobnostmi ter bili za svoj doprinos tudi dostojno plačani. [05] Kaj pa univerzalni temeljni dohodek? 
[06] Osamosvojimo se!  [07] Ne subvencionirajmo hotela, subvencionirajmo let iz gnezda! [08] Neprofitna stanovanja! Uzakonjena začasna 
raba! Uzakonjeno skvotanje! [09] Za trdo regulacijo trga nepremičnin! [10] Stanovanjska problematika ni problem stanovanjskega trga in 
trga nepremičnin, marveč prvovrstno politično vprašanje. [11] Namesto krčenja kulturnih redakcij, ukinjanja glasbenih revij in programov 
ukinimo SAZAS, ki s svojim monopolom in paraziterskim razumevanjem avtorskih pravic otežkoča razvitje alternativne glasbene scene. 
[12] Kulturna politika mora mladim zagotoviti možnost ustvarjanja ne glede na ločitev visoke ali popularne kulture. [13] Ustvarimo enako-
pravnost. Ne pustimo si predavati. Učimo se interaktivno. [14] Univerza si mora pravila postavljati sama. Nihče na univerzi ne sme pravil 
postavljati sam. Se bomo učili med seboj ali nas bosta učila država in gospodarstvo? [15] Univerza ne sme priviligirati premožnejših! [16] 
Znotraj fakultet si vzemimo odprte in avtonomne prostore. Prostore, v katere lahko vsak iz skupnosti vnaša vsebine. [17] Izbirajmo pro-
grame, profesorje in čas. Predavajmo si sami! Faks ni srednja šola in tudi srednja šola je lahko faks. [18] Premislimo obstoječi način štu-
dentskega organiziranja. Ne nasedajmo enostavnim krilaticam tipa ukinimo študentsko organizacijo. Poskusimo sami od sebe vzpostavl-
jati drugačne, bolj demokratične in bolj transparetne načine študentske politike, ki bodo na koncu prestrukturirali celotno študentsko 
organiziranje. [19] Zamislimo si učinkovite politike spola, ki bodo mladim ženskam omogočale enakovredno in kvalitetno udejstvovanje 
tako v privatnem kot v javnem življenju. [20] Zaslužimo si kvalitetno in vsem dostopno javno zdravstvo. Takojšnja ukinitev vseh sprememb, 
ki privatizirajo zdravstvo, nadzor nad močjo farmacevtske industrije, zagotavljanje kvalitetnega kadra in ponoven premislek o tem, kaj 
zdravje sploh pomeni in kako vsem zagotoviti družbene pogoje zanj.

Tribuna, november 2010
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KDAJ SE JE VSE ZACELO?KDAJ SE JE VSE ZACELO?
--

Mladinska mreža MaMa aktivno sodeluje v Nacio-
nalni delovni skupini (NDS), ki jo vodi Mladinski 
svet Slovenije in že leta izvaja Strukturirani dialog 
(SD) v Sloveniji in spremlja potrebe mladih in mla-
dinskih organizacij. 

Za projekt smo se odločili, ker zahteve mladih še 
vedno niso bile povsem dosežene in ker je potreb-
no mladinske pobude prenesti v vsa ušesa nacio-
nalnih struktur. Evalvacija dosedanjih projektov 
kaže pozitivne učinke na sprejemanje ukrepov, 
tako na lokalni kot na nacionalni ravni, ter vse več-
jo željo mladih pri sodelovanju na političnem pol-
ju, ki je neposreden sogovornik vladi.

Koalicija mladih, ki je bil financiran s strani pro-
grama Erasmus+ Mladi v akciji (Ključni ukrep 3: 
Podpora za reformo politik) je bil projekt opolno-
močenja mladih, z namenom razvijati strukturirani 
dialog med mladimi iz različnih lokalnih okolij in 
odločevalci na nacionalni ravni.

Mreža MaMa je v sklopu projekta Koalicija mladih 
izvedla 12 dogodkov v vseh slovenskih regijah in 
skupaj z mladimi oblikovala predloge in ukrepe, 
ki bodo pripomogli k izboljšanju položaja mla-
dih. Ob dnevu Evrope, 9. Maja 2018, smo skupaj 
z mladimi na Nacionalni konferenci, predloge in 
ukrepe predstavili odločevalcem. 

Namen projekta je bil usposobiti novo generacijo 
aktivnih mladih, ki je predala svoje pobude nacio-
nalnim odločevalcem in da ob tem pridobila nove 
veščine, ki so mladim služile pri  učinkovitem di-
alogu tako znotraj projekta, kot tudi kasneje v 
življenju. 

KAKO SE JE PROJEKT ZAČEL SI
 LAHKO OGLEDATE:

-

-TUKAJ
TUKAJ
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https://www.youtube.com/watch?v=98ntLQXotdQ


KOMUNIKACIJSKI DOGODKIKOMUNIKACIJSKI DOGODKI
V mesecu oktobru 2017 smo izvedli tri komunikaci-
jske delavnice na lokalni ravni in sicer v Celjskem 
mladinskem centru, Centru interesnih dejavnosti 
Ptuj in v Javnem zavodu Mladi zmaji v Četrtnem 
mladinskem centru Zalog. Cilj delavnic je bil us-
posobiti novo generacijo aktivnih mladih in jih 
opremiti z novimi veščinami, ki so jim omogočile 
dosego učinkovitega dialoga znotraj samega pro-
jekta Koalicija mladih in jim bodo pomagali tudi v 
vsakdanjem delu in življenju. 

Delavnice so potekale pod strokovnim vodstvom 
sodelavcev Mreže MaMa in dr. Dejana Verčiča. 
V okviru komunikacijskih dogodkov so se mladi 
spoznali z osnovami komuniciranja, ki so potrebne 
za oblikovanje sporočil in predlogov ter javnega 
nastopanja ter osnovami snovanja CSR kampanje 
(Corporate Social Responsibility).

Projekt je financiran s strani evroPske komisije v okviru Programa erasmus+ mladi v akciji

http://www.mreza-mama.si/prvi-udelezenci-projekta-koalicija-mladih-ustrezno-opremljeni-z-novimi-vescinami-komuniciranja/
http://www.mreza-mama.si/prvi-udelezenci-projekta-koalicija-mladih-ustrezno-opremljeni-z-novimi-vescinami-komuniciranja/
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http://www.mreza-mama.si/novi-promotorji-aktivnega-drzavljanjstva-tudi-v-ljubljani/


REGIJSKA SRECANJAREGIJSKA SRECANJA
--

Med januarjem in marcem 2018 so v okviru projek-
ta potekala regijska srečanja, ki jih je Mreža MaMa 
organizirala skupaj s Kariernimi središči Zavoda RS 
za zaposlovanje in so bila namenjena odpiranju 
tem s področja zaposlovanja in aktivne partici-
pacije mladih za izboljšanje njihovega položaja v 
družbi. 

Z  regijskimi srečanji smo želeli doseči večje med-
sebojno mreženje in povezovanje med kariernimi 
središči in lokalnimi mladinskimi centri v regiji ter 
tako odločevalcem in akterjem približati mladins-
ko delo v mladinskih centih.

Regijska srečanja smo izvedli v:

- Velenju, 29. 3. 2018, 
- Murski Soboti, 15. 3. 2018, 

- Kopru, 13.3.2018,
- Brežicah, 8.3.2018, 

- Novi Gorici, 7. 3. 2018,  
- Celju, 20.2. 2018, 

- Novem mestu,  15. 2. 2018,
- Kranju,13. 2. 2018, 
- Ljubljani, 2.2. 2018, 

- Trbovljah, 1.2. 2018 .
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http://www.mreza-mama.si/4985-2/
http://www.mreza-mama.si/mreza-mama-organizirala-ze-8-regijsko-srecanje/
http://www.mreza-mama.si/v-lokalnem-okolju-potrebujemo-lokalne-izvajalce/
http://www.mreza-mama.si/problem-niso-projekti-vendar-razpisi-ki-imajo-nerealne-zahteve/
http://www.mreza-mama.si/vec-sodelovanja-manj-konukrence/
http://www.mreza-mama.si/4656-2/
http://www.mreza-mama.si/delo-je-vrednota/
http://www.mreza-mama.si/4637-2/
http://www.mreza-mama.si/mladi-naj-ze-prej-vstopijo-v-mc-tako-okrepijo-svoje-kompetence/
http://www.mreza-mama.si/na-podrocju-zaposlovanja-lahko-dvigamo-samozavest-mladih/


3 ODLOCEVALCI3 ODLOCEVALCI
--

700 mladih

171 mladinskih delavcev/50 mladinskih centrov

29 predstavnikov Zavoda RS za zaposlovanje

72 PREDLOGOV IN 
POBUD MLADIH

72 PREDLOGOV IN 
POBUD MLADIH

700 mladih

171 mladinskih delavcev/50 mladinskih centrov

29 predstavnikov Zavoda RS za zaposlovanje

#DELAMZANEDOLOCENORAST#DELAMZANEDOLOCENORAST
--

PREKO 100 FACEBOOK OBJAVPREKO 100 FACEBOOK OBJAV

75 INSTAGRAM 
OBJAV
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OBJAV

PROJEKT V STEVILKAHPROJEKT V STEVILKAH
--

3 USPOSABLJANJA

10 REGIJSKIH SRECANJ/10 KARIERNIH 
SREDISC

1 NACIONALNA KONFERENCA
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1 NACIONALNA KONFERENCA
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-- --
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NACIONALNA KONFERENCANACIONALNA KONFERENCA
Na Mreži MaMa smo ob počastitvi dneva Evrope 
z Nacionalno konferenco strukturiranega dialo-
ga, zaokrožili enoletno izvajanje projekta Koal-
icija mladih, na kateri smo predstavili rezultate 
enoletnega dela z mladimi iz cele Slovenije – 72 
konkretnih pobud, ki smo jih v letu dni na 10 
regijskih posvetih pripravili skupaj z mladimi iz 
cele Slovenije. V dialog smo zato vključili ključne 
odločevalce in sicer: Roka Primožiča, direktor-
ja Urada Republike Slovenije za mladino (MIZŠ), 
Jurija Snoja, direktorja Direktorata za trg dela in 
zaposlovanje (MDDSZ) in Matejo Prešern, vodje 
Službe za transparentnost, integriteto in politični 
sistem (MJU). 

V prvem delu konference je pod vodstvom An-
draža Šilerja potekala delavnica o prihodnosti 
mladih Jaz vs. služba. Interaktivna delavnica je bila 
namenjena mladim, da ozavestijo pomen mehkih 
veščin pri zaposlovanju v prihodnosti ter osvetlit-
vi vloge mladinskega sektorja pri pridobivanju 
mehkih veščin s poudarkom, da je pri delu vedno 
potrebno izhajati iz tega, kar te res veseli. Drugi 
del dogodka je bil namenjen odločevalcem. Na-
cionalna konferenca zato predstavlja tudi začetek 
aktivnega dialoga, ki ga želijo v okviru projekta 
mladi vzpostaviti z odločevalci ter skupaj z njimi 
celovito sooblikovati nadaljnji razvoj mladinskega 
sektorja v Sloveniji.

“Mladi smo tisti, ki bomo v prihodnje najbolj občutili 
posledice danes sprejetih odločitev. Zato je nujno, da 
smo vključeni v vse faze oblikovanja in sprejemanja 
javnih politik. Dovolj je tega, da smo mladi prioriteta 
samo v političnih govorih in na fotografijah. Mladi 
moramo postati enakovreden partner pri odločan-
ju.”  Tin Kampl, predsednik Mladinskega sveta 
Slovenije.

Odločevalcem bi želela predati pobude, ukrepe in 
mnenja mladih. Sedaj je tudi na vas odgovornost, 
da pripomorete k uresničevanju le teh in torej k spre-
membam v Sloveniji. Mladi imajo predloge, radi par-
ticipirajo, a zgolj pogovor ni dovolj. Želijo tudi konk-
retno akcijo, dejanja in spremembe. Torej biti slišani 
in uslišani,”  Laura Krančan, vodja projektov na 
Mreži MaMa

Projekt je financiran s strani evroPske komisije v okviru Programa erasmus+ mladi v akciji



EVALVACIJSKI DOGODEKEVALVACIJSKI DOGODEK
V okviru piknika vseh mladinskih centrov smo, 
19. junija  2018, v Mladinskem centru Zagorje ob 
Savi izvedli evalvacijo projekta Koalicija mladih na 
kateri so mladinski delavci in mladi podali svoje 
mnenje na konkretne pobude, ki smo jih zbrali te-
kom projekta. Na dogodku se nam je pridružil tudi 
direktor Urada RS za mladino Rok Primožič, ki je 
mladinskim delavcem_kam predstavil  ključna po-
dročja nove Strategije EU za mlade. 

MLADINNSKI DELAVCI SO NAJBOLJ PODPRLI 
NASLEDNJE PREDLOGE:

- Mladinski sektor mora tudi po letu 2020 ohran-
iti samostojno nacionalno agencijo za izvajanje 
programa Erasmus+ : Mladi v akciji oziroma za po-
dročje mladine.

- Začeti moramo s postopkom priprave Zakona o 
mladinskih centrih.

- Vzpostaviti sistem subvencioniranja za dvojo 
zaposlite za isto delovno mesto (za starejšo in mla-
jšo osebo).

- Ustanovi se medministrski sklad za razvoj in izva-
janje mladinskega dela. 

Projekt je financiran s strani evroPske komisije v okviru Programa erasmus+ mladi v akciji
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#DELAMZANEDOLOCENORAST#DELAMZANEDOLOCENORAST
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-
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UKREPI

Skozi kampanjo, ki smo jo izvedli na priljubljenem 
družbenem omrežju Instagram, smo z mladimi 
iskali odgovore na vprašanje Zakaj bi mladi sploh 
delali oziroma Za(kaj) se mladim splača delat in 
iskanje odgovorov povezali s pomenom in dopri-
nosom mladinskega dela, prostovoljstva in nefor-
malnega izobraževanja. Mlade smo želeli spodbu-
diti k razmisleku o naboru prednosti vstopa na trg 
dela, pri tem pa smo skušali pozornost preusmer-
iti k nematerialnim vidikom, kot so vrednote in 
kompetence. S kampanjo smo tako želeli dvigniti 
zavedanje o pomenu družbenih sprememb med 
generacijami, obenem pa mlade, ob vse hitrejši 
globalizaciji sveta, postaviti v ospredje kot rele-
vantne sogovornike v družbi. 

Poleg naštetega pa je kampanja mladim ponujala 
komunikacijsko platformo, preko katere so lahko 
sodelovali v konkretnih družbenih procesih, ki so v 
Sloveniji potekali v času poteka kampanje.

Svoje mišljenje Za(kaj) se mladim plača delat je 
z nami delilo več kot 50 mladih iz vse Slovenije 
(nekaj tudi iz Evrope), med njimi lahko izpostavi-
mo slovensko predstavnico na Evroviziji, Leo Sirk, 
novega v.d. direktorja Urada RS za mladino, Tina 
Kampla, državnega sektretarja na ministrstvu za 
šolstvo, Jerneja Štromajerja in radijsko voditeljico 
na Radiu 1,  Anjo Ramšek.

--
ZAKLJUCNI VIDEO 

KAMPANJE
SI LAHKO OGLEDATE

ZAKLJUCNI VIDEO 
KAMPANJE

SI LAHKO OGLEDATE

https://www.youtube.com/watch?v=eMg9HMVzvO0&t=
https://www.instagram.com/p/BilzEJshQEP/
https://www.instagram.com/p/Bioba_3BoEQ/
https://www.instagram.com/p/Bioba_3BoEQ/
https://www.instagram.com/p/BioTCYoBsgM/
https://www.instagram.com/p/BkKf1GhhDRs/
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1. Za delovanje organizacij v mladinskem sektorju moramo začeti postopek za povečanje sredstev 
na integralnem delu proračuna Republike Slovenije, na 6 milijonov evrov in sicer za izvajanje Nacio-
nalnega programa za mladino in zagotavljanje kvalitete mladinskega dela, na vseh nivojih (lokalno, 
nacionalno, mednarodno). 

2. Povečati je potrebno tudi sredstva na Javnem pozivu za sofinanciranje mladinskega dela Urada RS 
za mladino (v nadaljevanju URSM), ki jih urad nameni za delovanje mladinskega sektorja.
3. Pripraviti je potrebno načrt aktivnosti za umeščanje mladinskega sektorja v novo finančno pers-
pektivo 2020-2026.

4. Mladinski sektor mora tudi po letu 2020 ohraniti samostojno nacionalno agencijo za izvajanje pro-
grama »Erasmus+: Mladi v akciji« oziroma za področje mladine. 

5. Začeti moramo s procesom prenove trenutnega Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju 
(v nadaljevanju ZIJMS). 

6. Začeti moramo s postopkom priprave Zakona o mladinskih centrih. 

7. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju MIZŠ) mora zagotovi redno finan-
ciranje Mladinske mreže MaMa, z namenom uresničevanja dolgoročne vizije za razvoj mladinskih 
centrov v Sloveniji.

8. Ustanovitev sklada za finančno podporo pri pridobivanju Nacionalne poklicne kvalifikacije Mla-
dinski delavec-delavka. 

9. Svet Vlade RS za mladino mora pripraviti strukturiran načrt za spremljanje in izvajanje analize mla-
dinskih politik in mladinskega dela ter sistem ocenjevanja učinkov in kvalitete mladinskega dela v 
Sloveniji. 

10.Tudi v bodoče zagotavljati razpise podprte s strani Evropskega socialnega sklada (v nadaljevanju 
ESS) za mladinski sektor. 
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11. MIZŠ mora pričeti s postopkom urejanja pogojev za izvajanje ESS projektov v sklopu mednarodnega 
prenosa dobrih praks, na področju neformalnega izobraževanja. 

12. Pozivamo k ohranitvi samostojnega portala mlad.si. Dosedanji zelo dobri rezultati temu pritrjujejo, 
zato se mora Urad RS za mladino zavzeti, da se portal mlad.si ohrani v zdajšnji obliki.

13. Vlada RS mora zagotoviti zagovornika, ki bo predstavljal glas mladih in skrbel za bolj učinkovito 
medresorsko usklajevanje ministrstev in drugih deležnikov pri pripravi ukrepov za mlade. 

14. MIZŠ mora v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo (v nadaljevanju MJU) pripraviti zakonoda-
jno podlago, ki bo pravno-formalno določila status mladinskih centrov, njihove dejavnosti, ter  finan-
ciranje (odstotek finančnih sredstev, ki ga mora glede na dejavnosti mladinskega centra zagotoviti 
občina in drugi relevantni financerji).

15. Ministrstvo za javno upravo (MJU) med obvezne naloge občin umesti ustrezen sistem financiranja 
mladinskih centrov, s katerim bo zagotovljeno kvalitetno in nemoteno izvajanje mladinskega dela v 
lokalnem okolju.  

16. Vlada RS pod obvezne naloge občin umesti določen odstotek občinskega proračuna, ki bi ga občine 
morale nameniti za redno zaposlitev mladinskih delavcev v lokalnih mladinskih centrih. 

17. Ustanovi se medministrski sklad za razvoj in izvajanje mladinskega dela. 

18. Urad RS za mladino mora izvesti raziskavo Mladina 2020, za potrebe zastopanja interesov mladins-
kega sektorja in mladih na vseh ravneh odločanja lokalno, nacionalno, mednarodno. 

19. MIZŠ mora prilagoditi smernice razvoja mladinskega dela v Sloveniji, ki morajo slediti zgledu najbol-
jših praks v Evropi. 
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Predlagane pobude za prihodnje sodelovanje med mladinskimi centri in Zavodom RS za 
zaposlovanje: 

20. Vsaj 1x letno se organizira srečanje predstavnikov mladinskih centrov in svetovalcev za mlade 
Zavoda RS za zaposlovanje (v nadaljevanju ZRSZ).

21. Izvaja se redno mesečno medsebojno obveščanje med Kariernimi središči ZRSZ in mladinskimi 
centri, o dogodkih in aktivnostih za mlade.

22. Vsaj 1x letno se organizira v Kariernih središčih ZRSZ predstavitev programa Erasmus+: »Mladi v 
akciji«. 

23. Vsaj 1x letno mladinski centri v Kariernih središčih ZRSZ predstavijo projekte in možnosti vkl-
jučitve mladih, ki jih izvajajo v okviru programa »Erasmus+:Mladi v akciji«.

24. Vsaj 1x letno predstavitev aktivnosti in ukrepov ZRSZ v mladinskih centrih.

25. S strani svetovalcev v Kariernih središčih ZRSZ se mlade aktivne iskalce zaposlitve informira o 
možnostih pridobivanja kompetenc, ki jih pridobijo z delom v mladinskih centrih, mladinski centri pa 
poskrbijo za promocijo in prepoznavnost ZRZS med mladimi v lokalnem okolju. 

26. Priprava dodatnih razpisov s strani MDDSZ (preko ZRSZ) izključno za mladinske organizacije in or-
ganizacije za mlade in poenotenje le te teh za zasebne in javne zavode, da se bodo lahko na projekte 
prijavili tudi mladinski centri javni zavodi, ki na posamezne razpise trenutno ne morejo kandidirati ali 
pa niso upravičeni do vseh sredstev (npr. plačano mentorstvo).

27. Vzpostaviti model sodelovanja med ZRSZ, mladinskimi centri in šolami, za večjo osveščenost mla-
dine o aktivnostih ZRSZ. 

28. Razpisi, ki omogočajo kratkotrajno zaposlitev mladih, morajo zagotavljati plačano mentorstvo. 
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29. Mlade je potrebno s strani mladinskih delavcev o aktivnostih mladinskih centrov in možnosti 
ZRSZ informirati tudi na terenu ter slediti trendom informiranja mladih, za kar se naj zagotovi dodat-
na sredstva za usposabljanje mladinskih informatorjev in izvajanje komunikacijskih in svetovalnih 
aktivnosti na terenu, kjer se mladi zadržujejo. 

30. ZRSZ na predlog Mreže MaMa zagotovi letna sredstva in pomoč pri izvedbi vsaj petih usposa-
bljanj na temo aktivnega državljanstva mladih, samopodobe mladih, mednarodnega mladinskega 
dela, projektnega vodenja in komuniciranja. 

31. Mladinskim centrom je za vključevanje in delo z mladimi z manj priložnostmi potrebno s strani 
ZRSZ zagotoviti dodatno finančno podporo. 

32. Izboljšanje komunikacije med predstavniki mladinskih centrov in svetovalci na ZRSZ na področju 
napotovanja primernih kandidatov za prosta delovna mesta (okrepiti individualno sodelovanje). 

33. Povečati obseg aktivnosti na področju informiranja in svetovanja/podpore duševnega zdravja 
mladih s strani mladinskih centrov in ZRSZ.

34. V delovno skupino Jamstva za mlade, se povabi in vključi Ministrstvo za zdravje ter se prične post-
opek za oblikovanje ukrepa za krepitve duševnega zdravja mladih. 

35. Mladim z manj priložnostmi ponuditi možnost, da povedo, kaj potrebujejo in pričakujejo od 
ZRSZ za lažjo in hitrejšo vključitev na trg dela (organizirati “mini” strukturiran dialog med mladimi in 
odločevalci na ZRSZ in v kariernih središčih). 

36. Zagotoviti ustrezna finančna sredstev za izvajanje programov aktivne politike zaposlovanja mla-
jših odraslih, kot je Projektno učenje mlajših odraslih (PUMO).  
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Predlagane pobude za večje zaposlovanje mladih

37. Ker javna dela predstavljajo začasno rešitev tako za mlade, kot mladinske centre, predlagamo 
pripravo (stalnega) novega ukrepa, ki bo mladim omogočil daljšo zaposlitev (vsaj 24 mesecev) in bi 
mladinskemu centru predstavljal potrebno kadrovsko okrepitev. 

38. Zagotoviti večje število usposabljanj s strani ZRSZ za mlade na področju nove informacijsko ko-
munikacijske tehnologije, kot nujno znanje sodobnega sveta in služb v prihodnosti. 

39. Prenos dobrih praks na področju zaposlovanja mladih iz lokalnih okolij prenesti na nacionalno 
raven (primer dobre praske je projekt Ključ Mladinskega centra Trbovlje).

40. Za aktivne brezposelne mlade ustanoviti nacionalni fond, s katerim bi lahko mladim v lokalnem 
okolju omogočili dodatna izobraževanja za razvijanje lastnih potencialov in lažjo zaposljivost.  

41. Prilagoditi pogoje obdobja prijave na Javna dela za mlado osebo glede na njeno aktivnost. 

42. Vzpostavitvi ustrezen sistem za merjenje, priznavanje in vrednotenje neformalno pridobljenih 
kompetenc mladih. 

43. V kolikor so mladinski centri uspešni pri prijavi in izvajanju programov ZRSZ, morajo občine zag-
otoviti so-financiranje prijavljenih programov in mentorstev.  

44. MDDSZ in ZRSZ morata v sodelovanju z mladinskimi centri oblikovati program, ki bo usmerjen na 
individualen pristop in intenzivno delo z dolgotrajno brezposelnimi mladimi. 

45. Karierna orientacija ter osnovno izobraževanje o pripravi prošnje ter življenjepisa mora biti 
umeščena že v izobraževalni sistem. Vzpostaviti je potrebno model sodelovanja med šolami, mla-
dinskimi centri in ZRSZ. 

46. Vzpostaviti sistem subvencioniranja za dvojno zaposlitev za isto delovno mesto (za starejšo in 
mlajšo osebo).
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47. ZRSZ dolgotrajno brezposelnim mladim subvencionira udeležbo na  vzgojno-izobraževalnih de-
javnostih v okviru mladinskih in drugih organizacij, ki bi opolnomočile mlade. 

48. Okrepiti programe za spodbujanje (socialnega) podjetništva in podjetnosti med mladimi, finan-
ciranje zagona podjetij in dodatne davčne olajšave na začetku delovanja. 

49. Pripraviti ukrepe za trajno zaposlovanje mladih v organizacijah mladinskega sektorja in nevladnih 
organizacijah in umeščanje tega v ukrepe sheme Jamstva za mlade.

50. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju MDDSZ) mora v 
sodelovanju s predstavniki mladinskega sektorja v delovni skupini Jamstva za mlade izvesti revizijo 
ukrepov sheme Jamstva za mlade, glede na potrebe mladih in v smeri zagotavljanja črpanja sredstev 
ter prilagoditi ukrepe realnemu stanju.

51. Potrebno je vzpostaviti sodelovanje med mladinskimi centri in MDDSZ, ki bi finančno podpiralo 
usposabljanje mladinskih delavcev nad 30 let.

52. Zagotoviti je potrebno financiranje za informiranje in promocijo ukrepov sheme Jamstva za 
mlade med mladimi in delodajalci.

53. MDDSZ sprejme ukrepe za poenostavljen in hiter postopek vključitve mladih v ukrepe Jamstva 
za mlade.

54. MDDSZ okrepi nadzor nad delodajalci, ki le koristijo subvencije za enkratno denarno pomoč in 
nadomeščanje rednih zaposlitev, brez namenov zaposlitve mladih.

55. Vlada RS začne izvajati nadzor nad inšpekcijo, ki izvaja nadzor nad pripravništvi in premalo pozor-
na in uspešna ter vzpostaviti sistem v katerem bo inšpekcija učinkovita. Vlada mora okrepiti repre-
sivne ukrepe pri preprečevanju izkoriščanja obvezne delovne prakse.

56. Vlada RS zagotovi namenski denar za pripravništva iz integralnega proračuna.
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57. Vlada RS poskrbi za spremembo 82. člena Zakona o urejanju trga dela v katerem naj se izbirše del 
o volonternskem pripravništvu (Navajamo: ˝Pripravnik sklene pogodbo o zaposlitvi za čas trajanja 
pripravništva, lahko se sprejme tudi kot volonterski pripravnik.˝).

58. Ministrstvo za pravosodje naj poenoti evidence kandidatov za pristop k pripravništvu po posa-
meznih sodiščih s čimer se bi skrajšale čakalne vrste.

59. Ministrstvo za pravosti naj analizira stanje in poda mnenje, če je smiselno, da so pripravništva v 
pravosodju časovno tako dolga.

60. Vlada RS naj poskrbi za izbris celotnega 3. člena Pravilnika o trajanju pripravništva, načinu, poteku 
in programu usposabljanja pripravniku (Navajamo: 3. člen(volonterski pripravnik)

(1) Volonterski pripravnik je oseba, ki sklene pogodbo o opravljanju volonterskega pripravništva v 
državnem organu ali upravi lokalne skupnosti brez sklenitve delovnega razmerja.
(2) S pogodbo o volonterskem opravljanju pripravništva, ki mora biti sklenjena v pisni obliki, se ob 
upoštevanju tega pravilnika in zakona, ki ureja delovna razmerja, določijo medsebojne pravice in 
obveznosti, dolžina trajanja ter način izvedbe volonterskega pripravništva.)

61. MIZŠ naj finančna sredstva v pri vrsti nameni neposrednemu zaposlovanju mladih in torej ust-
varjanju novih delovnih mest, ne pa toliko usposabljanjem in izobraževanjem, ki naj bi pripomogla 
zaposljivosti mladih, zaposlitve pa v prihodnosti ne zagotavljajo.
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Predlagane pobude za povečanje aktivnega državljanstva mladih 

62. V šolske učne načrte je potrebno uvesti državljansko vzgojo (vzpostaviti sodelovanje med šol-
ami in mladinskimi organizacijami, ki imajo vzpostavljene programe s katerimi spodbujajo aktivno 
državljanstvo in skrbijo za participacijo mladih). 

63. Država naj spremeni volilni sistem, ki bi omogočal večjo participacijo mladih (znižanje volilne 
pravice na 16 let in uvedba e-volitev).

64. Država mora zagotoviti sistematično zbiranje in spremljanje podatkov o participaciji mladih, 
opravlja raziskave o participaciji mladih in spremlja primere dobrih prask v tujini. 

65. Država naj preuči možnosti razširitve starostnega obdobja pri definiciji »mladih« na 35 let. Trenut-
na “definicija” mladih med mlade uvršča mlade stare med 15 in 29 let.

66. Zavod Mladinska mreža MaMa naj skupaj z MJU in MIZŠ celostno razvije kampanjo “Delam za 
nedoločeno rast” za spodbujanje aktivnega državljanstva mladih in ponoven razmislek o delu, kot 
vrednoti. 

67. Zagotavljanje sredstev za aktivno participacijo in državljanstvo mladih s strani lokalnih skupnosti. 
Oblikovanje in zagotavljanje postavke v občinah in ustvarjanje odstotka občinskega proračuna za 
zagotavljanje participacije mladih. 
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68.  Ministrstvo za zdravje nameni več finančnih sredstev za projekte na področju duševnega zdravja 
mladih po zaključenem srednješolskem izobraževanju ter mladim, ki nimajo zaposlitve ter socialne 
in finančne varnosti (npr. MZ vzpostavi nove javne razpise ali vključi omejeno problematiko v že ob-
stoječe, ponavljajoče se razpise)

69. Ministrstvo za zdravje okrepi in uvede programe za promocijo duševnega zdravja mladih z 
namenom destigmatizacije različnih duševnih bolezni ter same pomoči.

70. Ministrstvo za zdravje vzpodbudi tazvoj programo, ki bodo pedagoške, mladinske in druge 
delavce, ki neposredno delajo z mladimi, ustrezno izpobrazili za prepoznavanje in ravnanje v prim-
erih duševnih stisk mladih.
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71. Država naj preuči možnosti uvedbe Univerzalnega temeljnega dohodka mladim (med 0 in 26 let), 
kot nujen ukrep za zagotavljanje dostojnega življenja mladih in odpravljanja prekarnega dela.

72. Vlada RS se naj vsaj enkrat na leto sestane s predstavniki mladih in organizacij iz mladinskega 
sektorja, v obliki tematske seje Vlade RS.  
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