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KAZALNIKI DOBREGA DELOVANJA MLADINSKIH SVETOV LOKALNIH SKUPNOSTI

UVOD
Projekt »Mladi odpiramo prostor: vzpostavljanje in razvoj lokalnih mladinskih politik« se ukvarja z naslavljanjem relativno nizke
stopnje razvitosti mladinskih organizacij v določenih lokalnih okoljih. Eden od namenov projekta je tako okrepiti vlogo mladih in
mladinskih struktur v lokalnih okoljih, kjer strukture obstajajo, ampak njihovo delovanje ni dovolj učinkovito.
Mladinski sveti lokalnih skupnosti (MSLS) so po opisu Urada Republike Slovenije za mladino1 nosilci mladinskega dela in mladinske
politike na lokalni ravni ter predstavljajo osnovo za sodelovanje mladih v lokalnih skupnostih. Od sprejetja Zakona o mladinskih
svetih v letu 2000 se ustanavljajo v posameznih lokalnih skupnostih kot zdruţevalni in predstavniški organ lokalnih mladinskih
organizacij in lokalnih enot večjih mladinskih organizacij.
MSLS naj bi zastopali interese mladih pri lokalnih (občinskih) oblasteh in se z njimi dogovarjali o aktivnosti, sredstvih ter
infrastrukturi, ki bo namenjena mladim. Prav tako imajo v skladu z zakonom pravico do podajanja mnenj v vseh zadevah,
obravnavanih v občinskih organih, ki zadevajo mlade. S svojim delovanjem naj bi MSLS spodbujali dejavnosti mladinskih
organizacij, skrbeli za informiranje njihovega članstva in širše javnosti o politiki lokalne skupnosti, predvsem na področjih, ki
zadevajo mlade.2
Vendar pa na podlagi rednih stikov, ki jih Mladinski svet Slovenije z mladinskimi sveti lokalnih skupnosti goji preko koordinacij
MSLS, ugotavljamo, da tako mnoge mladinske strukture kot tudi predstavniki različnih lokalnih oblasti nimajo poenotene
predstave o vlogi MSLS v lokalni skupnosti. V ta namen smo v okviru projekta »Mladi odpiramo prostor: vzpostavljanje in razvoj
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lokalnih mladinskih politik« vzpostavili kazalnike dobrega delovanja mladinskih svetov lokalnih skupnosti. To bo omogočilo
boljši pregled nad delom posameznih MSLS, s tem posledično izboljšalo kvaliteto dela na tem področju ter okrepilo vlogo MSLS v
odnosu do lokalnih oblasti. Namenjeni so mladinskim svetom lokalnih skupnosti za načrtovanje in vrednotenje lastnega delovanja
ter Uradu RS za mladino in občinam kot pomoč za določanje kriterijev sofinanciranja mladinskih svetov lokalnih skupnosti.
METODOLOGIJA
Priprava kazalnikov dobrega delovanja MSLS je potekala s pomočjo analize delovanja posameznih MSLS. MSLS so dobili anketni
vprašalnik, ki je nastal na podlagi opredelitve dejavnosti MSLS s strani Urada RS za mladino ter Zakona o mladinskih svetih (ZMS)
in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o mladinskih svetih (ZMS-A)3 in je hkrati predvideval tudi moţnost, da MSLS
izrazijo svoje ţelje, potrebe in interese pri vzpostavljanju kazalnikov. V sklopu anketnega vprašalnika so MSLS tako iz svojega
vidika odgovarjali na zastavljena vprašanja glede njihovega dela in sodelovanja z lokalno skupnostjo; sami pa so lahko podali tudi
lastne predloge kazalnikov dobrega delovanja MSLS. Njihove odgovore smo analizirali in na tej podlagi izdelali osnutek kazalnikov.
Nadaljnji proces je potekal tako, da so osnutek lestvice pregledali, preoblikovali in dopolnili še predstavniki MSLS na dveh rednih
koordinacijah MSLS, in sicer v januarju in decembru 2010.
V pripravi kazalnikov so na ta način sodelovali Mladinski svet Ajdovščina, Mladinski svet Bele krajine, Mladinski svet Gornja
Radgona, Mladinski svet Ivančna Gorica, Mladinski svet Kranj, Mladinski svet Lendava, Mladinski svet Ljubljane, Mladinski svet
Ljutomer, Mladinski svet Murska Sobota, Mladinski svet Novo mesto, Mladinski svet Piran, Mladinski svet Velenje, Mladinski svet
Vrhnika in Mladinski svet Ţelezniki.
SISTEM VREDNOTENJA KAZALNIKOV
3

MSLS vrednoti vsak kazalnik posebej: izvajamo (upoštevamo)/ ne izvajamo (ne upoštevamo)
kazalnike MSLS vrednoti po kvaliteti in kvantiteti (navedeno v tabeli)
MSLS določi, na kakšno časovno obdobje se bodo kazalniki nanašali

Zakon o mladinskih svetih (ZMS). Uradni list RS, št. 70/2000.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o mladinskih svetih (ZMS-A). Uradni list RS, št. 42/2010.
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KAZALNIKI DOBREGA DELOVANJA MLADINSKIH SVETOV LOKALNIH SKUPNOSTI
Kazalniki dobrega delovanja MSLS so naslednji:
1. sodelovanje z lokalno skupnostjo (1) - omogočanje sodelovanja mladih pri sprejemanju zakonskih in drugih predpisov,
ki vplivajo na življenje in delo mladih
- zagotavljanje kontakta z občino; sodelovanje pri razvoju politik, formalna povezava z lokalno skupnostjo (komisija,
odbor ipd.), lokalna skupnost prosi za mnenja o mladinskih politikah, mladinskih aktivnostih, ipd.
Omogočanje sodelovanja mladih pri sprejemanju zakonskih in drugih predpisov, ki vplivajo na ţivljenje in delo mladih, je osnovna
naloga mladinskega sveta lokalne skupnosti kot najbolj reprezentativnega predstavnika glasu mladih v lokalni skupnosti. MSLS
mora dobro poznati strukturo sprejemanja političnih odločitev v lokalni skupnosti ter se na tej podlagi vključevati v procese
odločanja. MSLS se mora v odnosu do lokalnih oblasti vzpostaviti kot posvetovalno telo oz. spodbuditi vzpostavitev druge formalne
povezave z lokalno skupnostjo (komisija ali odbor v okviru lokalnih političnih struktur). Prav tako naj bi MSLS redno spremljal
razvoj politike v lokalnem okolju ter na drugi strani izvajal aktivnosti za pridobitev čim bolj legitimnih mnenj, idej in interesov
mladih v odnosu do lokalnih mladinskih politik.
KAZALNIK
sodelovanje z lokalno skupnostjo
(1) - omogočanje sodelovanja
mladih pri sprejemanju zakonskih
in drugih predpisov, ki vplivajo
na življenje in delo mladih
zagotavljanje kontakta z občino;
sodelovanje pri razvoju politik,
formalna povezava z lokalno
skupnostjo (komisija, odbor ipd.),
lokalna skupnost prosi za mnenja o
mladinskih politikah, mladinskih
aktivnostih, ipd.

VREDNOTENJE – kvantiteta
število izvedenih srečanj mladih in
političnih odločevalcev

Točke
0/leto = 0 točk
1 ali več/leto =
4 točke

pogostost kontakta MSLS z občino

VREDNOTENJE – kvaliteta
obstoj formalne povezave
mladih oz. MSLS z lokalno
skupnostjo (odbor/komisija za
mladino v okviru občinskega
sveta)

Točke
Da = 5 točk

občina upošteva 6. člen Zakona
o mladinskih svetih (ZMS)

Da = 2 točki

Ne = 0 točk

0/leto = 0 točk
1/leto = 1 točka
2/leto = 2 točki
1/mesec = 5
točk

Ne = 0 točk
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izvajamo (upoštevamo) /
ne izvajamo (ne upoštevamo)

reprezentativnost MSLS: število
mladih, ki jih MSLS vključuje oz.
predstavlja, v primerjavi z moţnostmi
vključevanja mladih

0 do 2 točki
(kritično
ocenite)

obstoj formalne vključenosti
mladih oz. MSLS v organe
odločanja na ravni javnih
institucij

Da = 2 točki
Ne = 0 točk

SKUPAJ: 20 točk

2. sodelovanje z lokalno skupnostjo (2) - dajanje predlogov in pobud lokalni skupnosti
Mladinski svet lokalne skupnosti na podlagi mnenj, idej in interesov mladih ter mladinskih organizacij v lokalnem okolju lokalnim
političnim oblastem podaja predloge in pobude, ki naj bi izboljšale poloţaj mladih oz. mladinskih organizacij v lokalni skupnosti.
V namen doseganja konkretnih rezultatov na tem področju se mora MSLS posluţevati različnih tehnik zagovorništva in ustvarjanja
ter krepitve vezi s predstavniki lokalnih političnih struktur.
KAZALNIK
sodelovanje z lokalno skupnostjo
(2) - dajanje predlogov in pobud
lokalni skupnosti
izvajamo (upoštevamo) /
ne izvajamo (ne upoštevamo)

VREDNOTENJE – kvantiteta
število predlogov in pobud

Točke
0/leto = 0 točk
1/leto = 1 točka
2-3/leto = 2
točki
4/leto = 3 točke

SKUPAJ: 10 točk

5 ali več/leto =
4 točke

VREDNOTENJE – kvaliteta
MSLS sledi zadevam, povezanim
z mladimi, v občini

Točke
Da = 2 točki
Ne = 0 točk

MSLS izvaja javno obveščanje o
predlogih in pobudah občini

Javna pobuda in poročilo
o pobudi širši javnosti = 3
točke
Poročilo o pobudi širši
javnosti preko
raznovrstnih medijev = 2
točki
Poročilo o pobudi širši
javnosti preko enega
medija = 1 točka
Nič od navedenega = 0
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točk

Pobude in predlogi so s strani
občine obravnavani oz. sprejeti

Da = 1 točka
Ne = 0 točk

3. izvajanje dejavnosti s področja spodbujanja aktivne udeležbe mladih v družbi in demokratičnih procesih odločanja
- promocija mladinskega organiziranja, prostovoljnega udejstvovanja mladih v prostem času, aktivne udeleţbe v
demokratičnih strukturah
Mladinski sveti lokalnih skupnosti s promocijo mladinskega organiziranja in prostovoljnega udejstvovanja mladih v prostem času
spodbujajo aktivno udeleţbo mladih v druţbi in na ta način skrbijo za trajnostni razvoj lokalne skupnosti.
Mladinski sveti lokalnih skupnosti poleg tega izvajajo aktivnosti, ki krepijo kompetence sodelovanja mladih v procesih
demokratičnega odločanja ter spodbujajo njihovo izraţanje mnenj, idej in interesov v odnosu do lokalnih oblasti, kar ustvarja
prostor, v katerem mladi sooblikujejo razvoj politik, ki posredno ali neposredno zadevajo njihovo ţivljenje in delovanje.
Mladinski sveti lokalnih skupnosti nazadnje zagotavljajo demokratično delovanje, prav tako pa z njim pogojujejo tudi delo svojih
organizacij članic. Na ta način mladinske organizacije vzpostavljajo kot prostor za učenje demokratičnih procesov med mladimi
ter njihovo nadaljnje odgovorno druţbeno-politično drţavljanstvo.
KAZALNIK
izvajanje dejavnosti s področja
aktivne udeležbe mladih v družbi
in demokratičnih procesih
odločanja
izvajamo (upoštevamo) /
ne izvajamo (ne upoštevamo)

VREDNOTENJE – kvantiteta
število izvedenih aktivnosti:
pridobivanje mnenj mladih na
raznovrstne načine (posveti, natečaji
ipd.)

Točke
0/leto = 0 točk
1/leto = 1 točka
2-3/leto = 2
točki

VREDNOTENJE – kvaliteta
kakovost/učinki promocije za
vključevanje mladih v
mladinske organizacije in
demokratične procese
odločanja; učinki promocije
prostovoljstva; kakovost
izvedenih aktivnosti

Točke
0 do 2 točki (kritično
ocenite)

stopnja demokratičnosti
delovanja mladinskega sveta
lokalne skupnosti

0 do 2 točki (kritično
ocenite)

4/leto = 3 točke
SKUPAJ: 10 točk

5 ali več/leto =
4 točke
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število aktivnosti za promocijo
prostovoljstva in spodbujanje aktivne
udeleţbe mladih v druţbi in procesih
odločanja, kot npr. delavnice, okrogle
mize, seminarji, drugi dogodki ipd.

0 dogodkov = 0
točk
1 manjši
dogodek = 1
točka
kampanja ali 2
manjša dogodka
= 2 točki

4. zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj interesnih oblik združevanja mladih
- zagotavljanje dialoga z občino; v sodelovanju z občino skrb za prostor, infrastrukturo in finance mladinskih
organizacij
Mladinski svet lokalne skupnosti je kot vezni člen med mladinskimi organizacijami in predstavniki političnih oblasti v lokalnem
okolju ključni akter v zagotavljanju pogojev za delovanje in razvoj interesnih oblik zdruţevanja mladih. Na račun kontaktov z
mladinskimi organizacijami je dober poznavalec realnega stanja in potreb za ugodno delovanje in razvoj mladinskih organizacij,
na podlagi katerih nato vodi pogajanja z lokalnimi oblastmi za njihovo izboljšanje.
KAZALNIK

VREDNOTENJE – kvantiteta

Točke

VREDNOTENJE – kvaliteta

Točke

zagotavljanje
pogojev
za
delovanje in razvoj interesnih
oblik združevanja mladih
zagotavljanje dialoga z občino; v
sodelovanju z občino skrb za
prostor, infrastrukturo in finance
mladinskih organizacij

MSLS zastopa interese interesnih
skupin mladih – število pobud
organizacij članic mladinskemu svetu
lokalne skupnosti

0/leto = 0 točk

MSLS zastopa interese
interesnih skupin mladih odvijajo se sestanki med
občino, organizacijami
članicami MSLS in MSLS

Da = 2 točki

1-3/leto
točka

=

4 ali več/leto =
2 točki

1

Ne = 0 točk

izvajamo (upoštevamo) /
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ne izvajamo (ne upoštevamo)

SKUPAJ: 14 točk

MSLS zastopa interese
interesnih skupin mladih odvijajo se sestanki med
organizacijami članicami in
MSLS

Da = 1 točki

Prostori in oprema za mladinsko
dejavnost – v občini deluje
mladinski center

Da = 2 točki

Prostori in oprema za mladinsko
dejavnost – dialog z mladinskim
centrom in občino

Da = 2 točki

Finance: MSLS organizacijam
članicam pomaga pridobiti
finančno podporo za večje
dogodke

Da = 1 točki

Finance: MSLS organizacijam
članicam pomaga pridobiti
finančno podporo za investicije

Da = 1 točki

Finance: v občini obstaja
pravilnik za sofinanciranje
mladinske dejavnosti

Da = 1 točki

Finance: rast finančnih
sredstev, namenjenih mladinski
dejavnosti, v občini

Da = 2 točki

Ne = 0 točk

Ne = 0 točk

Ne = 0 točk

Ne = 0 točk

Ne = 0 točk

Ne = 0 točk

Ne = 0 točk
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5. izvajanje in spodbujanje izvajanja dejavnosti s področja vzgoje in izobraževanja
- ozaveščanje, opozarjanje na problematiko, naslovljeno na organizacije članice, mlade, lokalne oblasti in/ali širšo
javnost
Vzgoja in izobraţevanje članic in članov organizacij članic sta dve izmed glavnih nalog mladinskih svetov lokalnih skupnosti. Z
izvajanjem usposabljanj, tečajev, delavnic ipd. mladinski sveti lokalnih skupnosti svojim organizacijam članicam nudijo podporo v
pridobivanju kompetenc in znanja, potrebnega za uspešno in učinkovito delovanje.
S spodbujanjem izvajanja dejavnosti s področja vzgoje in izobraţevanja med svojimi organizacijami članicami in v mladinskem
centru mladinski sveti lokalnih skupnosti skrbijo za širjenje zavedanja o pomembnosti neformalnega in informalnega
izobraţevanja mladih, ki skupaj s formalnih izobraţevanjem tvorita celovit pristop k pripravljanju mladostnikov na vstop v
odgovorno in produktivno odraslo ţivljenje. Na ta način pripomorejo h krepitvi mladinskega sektorja in opolnomočenju mladih v
lokalni skupnosti.
KAZALNIK
izvajanje in spodbujanje
izvajanja dejavnosti s področja
vzgoje in izobraževanja
izvajamo (upoštevamo) /
ne izvajamo (ne upoštevamo)

VREDNOTENJE – kvantiteta
število izvedenih usposabljanj,
tečajev, delavnic za mladinske
organizacije v lokalni skupnosti (ne
nujno v izvedbi MSLS); če se v lokalni
skupnosti tovrstne aktivnosti ne
izvajajo, se na tem mestu šteje
udeleţba v aktivnostih zunaj lokalne
skupnosti na podlagi ustreznega
informiranja mladih s strani MSLS

Točke
0/leto = 0 točk
1/leto = 1 točka
2-3/leto = 2
točki

Točke
0 do 2 točki (kritično
ocenite)

konkretni rezultati, doseţene
spremembe in učinki na tem
področju

0 do 2 točki (kritično
ocenite)

4/leto = 3 točke
5/leto = 4 točke

SKUPAJ: 12 točk
6 in več/leto = 5
točk
število srečanj, kongresov, seminarjev
za organizacije članice, mlade, s
strokovnjaki, političnimi odločevalci
ipd.

VREDNOTENJE – kvaliteta
kakovost spodbujanja
povezovanja formalnega in
neformalnega izobraţevanja
(skupni dogodki, promocija,
redno sodelovanje z izvajalci
formalnega in neformalnega
izobraţevanja ...)

0/leto = 0
1/leto = 3 točke
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6. sodelovanje z drugimi akterji na mladinskem področju v nacionalnem okviru
Koordinacije mladinskih svetov lokalnih skupnosti v organizaciji Mladinskega sveta Slovenije ter posveti Urada RS za mladino
mladinskim svetom lokalnih skupnosti omogočajo pridobitev pomembnih perspektiv mladinskega dela in mladinskih politik v
slovenskem prostoru, prav tako pa nudijo prostor, da MSLS svoje izkušnje delijo z drugimi ter na ta način prispevajo h krepitvi
mladinskega sektorja v nacionalnem okviru.
KAZALNIK

VREDNOTENJE – kvantiteta

Točke

VREDNOTENJE – kvaliteta

Točke

Sodelovanje z drugimi akterji na
mladinskem področju

Udeleţba na koordinacijah MSLS

Da = 2 točki

Obveščanje organizacij članic in
lokalne skupnosti o drţavnih
smernicah v mladinski politiki

Da = 3 točke

Ne = 0 točk
izvajamo (upoštevamo) /
ne izvajamo (ne upoštevamo)

Udeleţba na posvetih URSM in drugih
nacionalnih dogodkih

Ne = 0 točk

Da = 1 točka
Ne = 0 točk

SKUPAJ: 9 točk

Sodelovanje v nacionalnih pobudah

Da = 3 točke
Ne = 0 točk

7. spodbujanje zagotavljanja in samo zagotavljanje enakih možnosti
Mladinski svet lokalne skupnosti mora v okviru svojega delovanja vselej zagotavljati enake moţnosti za vse mlade, ne glede na
spol, raso, etnično ali versko pripadnost ter politično ali kakršnokoli nazorsko prepričanje. Prav tako je njegova naloga širjenje
zavedanja o pomembnosti zagotavljanja enakih moţnosti najprej med organizacijami članicami ter nato tudi širše v lokalni
skupnosti.
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KAZALNIK

VREDNOTENJE – kvantiteta

Točke

VREDNOTENJE – kvaliteta

Točke

spodbujanje
zagotavljanja in
samo
zagotavljanje
enakih
možnosti

Število izvedenih aktivnosti za
spodbujanje zagotavljanja enakih
moţnosti

0/leto = 0 točk

Pravna določenost MSLS: v
statutu je zapisana enakost
moţnosti

Da = 2 točki

Široka raznolikost mladih z
različnimi osebnostnimi
okoliščinami, kot so spol, rasa,
vera, etnična pripadnost,
interesna pripadnost, spolna
usmerjenost in fizična ali
mentalna hendikepiranost, v
vodstvenih strukturah MSLS

Da = 2 točki

izvajamo (upoštevamo) /
ne izvajamo (ne upoštevamo)

1-2/leto = 1
točka

Ne = 0 točk

3 ali več/leto =
2 točki

SKUPAJ: 8 točk
Javni prispevek k ozaveščanju o enakih
moţnostih: pobude, opozorila, ipd.
relevantnim ciljnim skupinam
(organizacije članice, širša javnost) s
področja enakih moţnosti; objave v
medijih na to temo

Da = 2 točki
Ne = 0 točk

Ne = 0 točk

8. spodbujanje izvajanja dejavnosti s področja socialne politike mladine
- ozaveščanje, opozarjanje na problematiko, naslovljeno na organizacije članice, mlade, lokalne oblasti in/ali širšo
javnost
Ključen del sodelovanja mladinskih svetov lokalnih skupnosti v razvoju socialne politike mladine je na eni strani širjenje
zavedanja o pomembnosti vključevanja mladih v druţbene procese med organizacijami članicami in nasploh mladimi v lokalni
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skupnosti ter na drugi strani senzibilizacija predstavnikov lokalnih oblasti in širše javnosti za prepoznavanje interesa v aktivni
druţbeni participaciji mladih, saj ta znatno viša kvaliteto ţivljenja v lokalnem okolju.
Mladinski sveti lokalnih skupnosti preko spodbujanja izvajanja aktivnosti povezovanja mladih, širjenja različnih vrst pomoči in
podpore med organizacijami članicami in v mladinskem centru spodbujajo vključevanje mladih, zlasti tistih z manj priloţnostmi, v
druţbo. Na ta način spodbujajo nastajanje prostora, v katerem mladi pridobijo potrebne socialne kompetence in moţnosti za
trajnostni osebni razvoj. Prav tako mladinski sveti lokalnih skupnosti na račun svoje narave omogočajo izmenjavo idej, mnenj in
interesov mladih različnih interesnih usmeritev, kar širi polje vsebine socialne politike, za katero se zavzemajo v odnosu do
lokalnih oblasti in je usmerjena v izboljšanje poloţaja mladih v druţbi.
KAZALNIK
spodbujanje izvajanja dejavnosti
s področja socialne politike
mladine
izvajamo (upoštevamo) /
ne izvajamo (ne upoštevamo)

SKUPAJ: 7 točk

VREDNOTENJE – kvantiteta
število pobud, opozoril, ipd.
relevantnim ciljnim skupinam
(organizacije članice, širša javnost) s
področja soc. politike otrok in
mladine; število organiziranih
dogodkov za relevantne ciljne skupine
in mlade

Točke
1/leto = 1 točka
2-3/leto = 2
točki

VREDNOTENJE – kvaliteta
kakovost izvajanja aktivnosti
(senzibiliziranje mladih in širše
javnosti na tem področju;
napredek v lokalni skupnosti na
tem področju)

Točke
0 do 2 točki (kritično
ocenite)

4-5/leto = 3
točke
nad 5/leto = 4
točke

9. spodbujanje izvajanja dejavnosti s področij kulture, medkulturnega dialoga in krepitve solidarnosti
- ozaveščanje, opozarjanje na problematiko (medkulturni dialog, solidarnost), naslovljeno na organizacije članice,
mlade, lokalne oblasti in/ali širšo javnost
Vzpostavljanje medkulturnega dialoga pomembno zaznamuje razvoj mladih, saj spodbuja strpnost, razumevanje in sprejemanje
drugačnosti, kar znatno manjša konfliktnost in ima na ta način dolgoročno pozitivne druţbene implikacije. S promocijo
medkulturnega dialoga mladinski sveti lokalnih skupnosti med mladimi tako povzročajo osvajanje ključnih demokratičnih vrednot.
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Mladinski sveti lokalnih skupnosti spodbujajo izvajanje dejavnosti na področju kulture med svojimi organizacijami članicami ter v
mladinskem centru. Na ta način vzpostavljajo moţnosti za razvoj kreativnosti in inovativnosti med mladimi v lokalni skupnosti.
KAZALNIK

VREDNOTENJE – kvantiteta

Točke

VREDNOTENJE – kvaliteta

Točke

spodbujanje izvajanja dejavnosti
s
področja
kulture,
medkulturnega
dialoga
in
krepitve solidarnosti

število izvedenih aktivnosti

0/leto = 0 točk

stopnja ozaveščanja,
opozarjanja na problematiko;
kakovost izvedenih aktivnosti

0 do 1 točka (kritično
ocenite)

kakovost/obseg spodbujanja
vzpostavljanja medkulturnega
dialoga; učinki promocije
medkulturnega dialoga
(spodbujanje programov s
področja medkulturnega
dialoga, solidarnosti; pri
programih sodelujejo mladi iz
različnih okolij, narodnosti)

0 do 1 točka (kritično
ocenite)

1/leto = 2 točki
2 ali več/leto =
3 točke

izvajamo (upoštevamo) /
ne izvajamo (ne upoštevamo)

SKUPAJ: 5 točk

10. izvajanje in spodbujanje izvajanja dejavnosti s področja mednarodnega sodelovanja
Izvajanje dejavnosti s področja mednarodnega sodelovanja mladinskim svetom lokalnih skupnosti ustvarja pomemben učni
moment in hkrati moţnosti za mednarodno izmenjavo dobrih praks, kar bogati njihovo delovanje. Prav tako jim omogoča
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sodelovanje v razvoju mednarodnih mladinskih politik, medtem ko njihovim organizacijam članicam ponuja pridobitev novih
izkušenj, perspektiv in priloţnosti.
Obseţna vpetost v mednarodni prostor na eni strani prinaša mnogo priloţnosti za mednarodno sodelovanje mladinskih organizacij,
kar omogoča izmenjavo dobrih praks, krepitev medkulturnega dialoga in v splošnem trajnostni razvoj v mladinskem delu.
Mednarodni programi, ki so na voljo, lahko organizacijam članicam MSLS zagotovijo tudi dodatno financiranje in na ta način
pomagajo mladinskim organizacijam pri krepitvi kompetenc njihovih članic in članov ter hkrati pri izboljševanju kvalitete
njihovega dela. Na drugi strani pa je mednarodno okolje vir pomembnih smernic, ki v širšem političnem kontekstu usmerjajo
mladinsko delo in je zato njihovo poznavanje med mladinskimi organizacijami ključnega pomena.
KAZALNIK

VREDNOTENJE – kvantiteta

Točke

VREDNOTENJE – kvaliteta

Točke

spodbujanje izvajanja dejavnosti
s
področja
mednarodnega
sodelovanja
ozaveščanje,
informiranje
o
mednarodnih
smernicah,
dokumentih
ipd.,
promocija
programov
in
pomoč
pri
prijavljanju na razpise, aktivnosti
ipd., opozarjanje na problematiko,
naslovljeno
na
organizacije
članice, mlade, lokalne oblasti
in/ali širšo javnost

izvedene aktivnosti za spodbujanje
mednarodnega sodelovanja (pošiljanje
obvestil zainteresiranim mladim o
mednarodnih dogodkih in razpisih;
promocija moţnosti udejstvovanja na
mednarodni ravni itd., pomoč pri
prijavljanju na razpise, aktivnosti ipd.)

Da = 1 točka

Informiranje mladih o
mednarodnih smernicah,
dokumentih (obveščanje mladih
in mladinskih organizacij o
mladinski politiki na ravni EU)

0 do 2 točki (kritično
ocenite)

sodelovanje v projektih programa
Mladi v akciji in drugih mednarodnih
projektih

0/leto = 0 točk

izvajamo (upoštevamo) /
ne izvajamo (ne upoštevamo)

Ne = 0 točk

1-3/leto
točka

=

1

4 ali več/leto =
2 točki

SKUPAJ: 5 točk

KONČNI SEŠTEVEK: 100 točk
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