
 
 

 

                                                              

 
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 PROJEKTNI 
MANAGEMENT. Usposabljanje je namenjeno začetnikom v mladinskem delu in vsem, ki bi radi bolje 
spoznali projektno načrtovanje in izpeljavo projektov v mladinskem sektorju.  
 
Na usposabljanju se bodo udeleženci seznanili s/z:  

- iskanjem in oblikovanjem projekte ideje,  

- fazami načrtovanja, vodenja, organizacije in preverjanjem projekta,  

- komunikacijo skozi projekt in razširjanjem rezultatov,  

- osnovami timskega dela in razporejanjem nalog v timu,  

- pridobivanjem finančnih sredstev,  

- določevanjem ključnih ciljnih skupin,  

- motivacijo mladih za prostovoljno delo,  

- evalvacijo projekta in kako naslednjič postati še boljši.  

 
Usposabljanje vključuje individualno delo pred srečanjem ter izvedbo projekta s spremljanjem na 
daljavo po srečanju. 
 
Usposabljanje bo potekalo v sredo, 16.1.2017 od 9:00 do 17:00 v prostorih Galerije Škuc pod 
vodstvom sodelavk Mreže MaMa, mag. Maje Hostnik, Maje Jarc in Natalije Žlavs. 
 
Na usposabljanje se lahko prijavite TUKAJ do petka, 13.1.2017. 
 
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.galerijaskuc.si/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScF8e1UHGaqY8P3yXzXaFebomYSr5tQMupQ7Ewt9-STIdlJyQ/viewform
mailto:nika.zaletelj@mreza-mama.si
http://www.ursm.gov.si/

