
 
 

 

                                                              

 
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 usposabljanje v sklopu projekta MLADIM z naslovom EVALVACIJA MLADINSKEGA 

DELA, ki je namenjeno poklicni refleksiji strokovnega dela za mladinske delavce, prostovoljce in 

mlade brezposelne, ki bi si želeli spoznati mladinsko delo.  

 

Evalvacija mladinskega dela je sistematičen in kontinuiran proces, ki bo trajal v obliki srečanj 

določeno obdobje. Glavni cilj je, da se udeležencem omogoči  varno okolje, kjer lahko v družbi 

kolegov iz istega delovnega področja, preko refleksije lastnega dela, dobijo boljši vpogled v lastno 

delo, oporo sodelavcev in večjo poklicno kompetenco. Z boljšim poznavanjem delovnega tima, v 

katerem mladinski delavci preživijo večino časa in deljenjem poklicnih izzivov s katerimi se srečujejo, 

lahko pripomoremo k večji kvaliteti strokovnega dela ter pripadnosti organizaciji in sektorju.    

 

Skupina se bo prilagajala individualnim potrebam in željam udeležencev. S pogovori in izkustvenimi  

vajami bodo imeli  udeleženci  priložnost vpogleda v svoje lastno strokovno delovanje in delovanje 

drugih v delovnem timu. Udeleženci skupine bodo dobili priložnost izboljšanja svojih poklicnih vezi in 

izoblikovanja novih načinov delovanja in sodelovanja.  

 

V posamezno skupino bo vključenih od štiri do osem mladinskih delavcev. Skupina se bo srečevala 

enkrat mesečno, po tri šolske ure in bo trajala od januarja 2017 do predvidoma aprila 2018. 

 

Evalvacijo mladinskega dela bo vodila Sara Žvikart, diplomirana sociologinja in filozofinja, kmalu pa 

tudi magistra Zakonskih in družinskih študijev ter Zakonska in družinska terapevtka.   

 

Srečanja bodo potekala v različnih mladinskih centrih po Sloveniji: ŠKUC, MC Idrija, MC Zagorje ob 

Savi, Center mladih Koper, LokalPatriot, MC Celje, KŠTM Sevnica, ŠKTM Radlje ob Dravi, MC Jesenice 

Na usposabljanja se lahko prijavite TUKAJ. 

 

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. 

 

http://www.skuc.org/
http://www.mcidrija.si/
http://www.mczos.si/
http://www.mczos.si/
https://www.facebook.com/CenterMladihKoper/
http://www.lokalpatriot.si/
http://www.mc-celje.si/
http://www.kstm.si/
http://www.sktmradlje.si/mladina
http://www.mc-jesenice.si/
https://docs.google.com/forms/d/1jqF1957Z7MNf1kes9ZnSMaV0kXBdqfAqJSTDjr5XnK8/edit
mailto:nika.zaletelj@mreza-mama.si
http://www.ursm.gov.si/

