
 
 

 

                                                              

 
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Instrument se izvaja v okviru 8. prednostne osi »Spodbujanje zaposlovanja in 

transnacionalna mobilnost delovne sile«, prednostne naložbe 8.2 »Trajnostno vključevanje mladih na trg dela, predvsem tistih, ki niso zaposleni in se ne izobražujejo ali 
usposabljajo, vključno z mladimi, ki so izpostavljeni socialni izključenosti in mladimi iz marginaliziranih skupnosti, vključno prek izvajanja jamstva za mlade«, specifičnega 
cilja 8.2.1 »Znižanje brezposelnosti mladih«. 

 

Vabimo vas na enodnevno usposabljanje v sklopu projekta MLADIM z naslovom ODNOSI Z 

JAVNOSTMI IN KOMUNICIRANJE. Usposabljanje je primerno za tako za začetnike kot za izkušene 

mladinske delavce, namenjeno pa je zaposlenim mladinskim delavcem, mladinskim delavcem 

prostovoljcem in mladim brezposelnim, ki jih zanima vključitev v mladinsko delo. 

 

 Udeleženci usposabljanja bodo vodeni skozi sledeče tematske sklope: 

- Kako določiti ciljne skupine in deležnike  (spoznali boste razliko med ciljnimi skupinami in 

deležniki ter kaj je njihova vloga ter katere so njihove lastnosti). 

- Opredelitev in priprava komunikacijskih ciljev projekta in organizacije (kako določiti merljive 

komunikacijske cilje in zakaj). 

- Komunikacijska orodja (katera so sodobna komunikacijska orodja in kako ter kdaj jih 

uporabiti). 

- Spoznavanje s komunikacijo z mediji ter kako nastopiti v javnosti (spoznali se boste z 

osnovnim veščinami nastopanja). 

- Oblikovanje komunikacijskega načrta za projekt ali aktivnost (kako pripravimo komunikacijski 

načrt in zakaj). 

- Priprava in objavljanje besedil (Kako napisati dobro novico in sporočilo za javnost in zakaj je 

slog pisanja drugačen za družbena omrežja kot spletno stran ter kdaj uporabiti foto ali 

video?).  

- Priprava konkretnega komunikacijskega načrta projekta, organizacije ali aktivnosti ter 

razprava o njem. 

- Izpolnitev delovnega zvezka za načrtovanje komunikacijske kampanje.  

 

Udeleženci bodo pred usposabljanjem prejeli vprašalnik za izpolnitev. 

 
Usposabljanje bo potekalo v ponedeljek, 23.1.2017 od 9:00 do 17:00 v prostorih Mladinskega centra 
in hostla Ajdovščina pod vodstvom sodelavcev Mreže MaMa, mag. Maje Hostnik in Davida Banovića, 
izkušenih komunikatorjev s področja odnosov z javnostmi in medijskega komuniciranja. 
 
Na usposabljanje se lahko prijavite TUKAJ do srede, 18.1.2017. 
 

http://www.mc-hisamladih.si/
http://www.mc-hisamladih.si/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtpN5VVjE1ODw01IQm077ViWY_cVyPupC2AYd40p48rNyiCA/viewform
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Glavna namena projekta MLADIM sta okrepitev mladinskega sektorja in nudenje zaposlitve 
neizkušenim mladim. Po končanem projektu bodo vključeni mladinski centri zaposlili 32 na novo 
usposobljenih mladinskih delavcev/informatorjev, prav tako pa bodo aktualni mladinski delavci 
pridobili nove kompetence ter orodja za delo z mladimi 
 
Za dodatne informacije lahko pišete na nika.zaletelj@mreza-mama.si ali pokličete na telefonsko 

številko 030 618 628. 

 
Projekt MLADIM je podprt s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Urad RS za mladino, 
in  je delno financiran iz Evropskega socialnega sklada. 
 
 

mailto:nika.zaletelj@mreza-mama.si
http://www.ursm.gov.si/

