KULTURNA POLITIKA

Uvedba dimenzije vključevanja mladih med merila za ocenjevanje
projektov in programov na javnih razpisih za sofinanciranje kulturnih
dejavnosti
Ukrep obsega pripravo in sprejem dopolnitve meril za vrednotenje projektov in programov v okviru
javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih dejavnosti v občini, ki med te uvede merilo stopnje
vključenosti mladih v organizacijo, izvedbo in udeležbo kulturnih dejavnosti, ki jih ob prijavi na razpis
za sofinanciranje predvideva posamezen projekt ali program. Cilj ukrepa je sistemsko spodbuditi
kulturna in umetniška društva v lokalni skupnosti k večjemu vključevanju mladih v pripravo in
izvedbo kulturnih dejavnosti ter h krepitvi spodbujanja mladih k udeležbi v kulturno-umetniških
aktivnostih. Namen ukrepa je podpora in spodbujanje ustvarjalnosti mladih s prispevanjem k
izboljšanju možnosti za kulturno in umetniško udejstvovanje mladih ter k razširjanju kulturnih dobrin
med mlade v lokalni skupnosti.
Implementacija ukrepa zajema naslednje aktivnosti:
 posvetovanje o uvedbi novega merila z mladinskih predstavništvom oz. z mladimi v občini,
 pripravo dopolnitve obstoječega pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v lokalni
skupnosti in
 sprejem dopolnitve pravilnika na seji občinskega sveta.
Kadri (občinski in iz vrst mladinskih organizacij)
Za izvedbo ukrepa ni potrebno zagotoviti posebnih kadrov, ker nalogo prevzameta obstoječa
komisija, pristojna za pripravo in izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih dejavnosti, in
pristojni občinski uradnik s področja družbenih dejavnosti.
Priporočljivo je, da se občina pred uvedbo ukrepa posvetuje z mladinskim predstavništvom v občini,
ki ji lahko poda realno oceno smiselnosti ukrepa glede na potrebe mladih in stanje participacije
mladih pri izvajanju kulturnih dejavnosti.
Akti
Za izvedbo ukrepa mora občina prilagoditi obstoječi pravilnik o sofinanciranju kulturnih dejavnosti,
tako da med merila za vrednotenje projektov in programov uvrsti stopnjo vključenosti mladih v
organizacijo in udeležbo kulturnih dejavnosti. Temu primerno mora prilagoditi tudi razpis in razpisno
dokumentacijo pred naslednjo objavo.
Komu je namenjen?
Ciljna skupina so vsi mladi v lokalni skupnosti med 15. in 29. letom starosti.
Učinki
Ukrep predvideva naslednje učinke:
 izboljšanje možnosti za kulturno-umetniško udejstvovanje mladih v lokalni skupnosti,
 večjo vključenost mladih v kulturno-umetniške dejavnosti v lokalni skupnosti,
 izboljšanje kakovosti kulturno-umetniških projektov in programov v občini na podlagi
kreativnega, inovativnega in kritičnega kulturno-umetniškega potenciala mladih,
 okrepitev kulturne vzgoje in širitev kulturne zavesti v lokalni skupnosti in
 okrepitev kakovosti življenja v lokalni skupnosti.
Izvleček iz zbornika Lokalna mladinska politika (2012), kjer najdete še več primerov ukrepov in drugih
vsebin.
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