POLITIKA INFORMIRANJA MLADIH

Vsebine informiranja mladih
Med vsebine informiranja mladih, ki jih zagotavljamo na lokalnih nivojih, tako vključujemo:


Izobraževanje. Mladinski informativni servisi morajo nuditi informacije o izobraževalnem
sistemu, možnostih formalnega in neformalnega izobraževanja na lokalnem, državnem in
mednarodnem območju, informacije o štipendijah in nastanitvi med šolanjem izven
domačega kraja itd. Kar nekaj teh informacij lahko mladi pridobijo v šolah, pri čemer pa šole
po večini ne dosegajo enakih standardov kot informativni servisi, saj razpolagajo z manj viri,
med katerimi gre izpostaviti predvsem pomanjkanje vedenja o možnostih zaposlovanja, kar
lahko vodi v neustrezno stopnjo karierne orientacije.



Zaposlovanje. Mladi so še posebej kritični do informacij na trgu delovne sile. Informacije o
možnostih zaposlovanja in usposabljanja za delo, o podpori iskalcem zaposlitve in pravicah
zaposlenih lahko sicer najdejo pri sindikatih in združenjih delojemalcev, opozarjajo pa, da so
skope in ne zadovoljujejo njihovih potreb. Nevladne organizacije so v zadnjem desetletju
vložile povečan napor v pripravo mladih na vstop na trg dela, s tem ko zagotavljajo
usposabljanja za mlade iskalce zaposlitev, karierno orientacijo in zagotavljanje informacij o
socialnih pravicah.



Stanovanja. Lokalne oblasti morajo zagotoviti mladim informacije o vseh zadevah, ki
vplivajo na njihovo bivanjsko problematiko, začenši z informacijami o prostorskem načrtu
občine. Tudi če se zdi, da mladih občinski prostorski načrti ne zanimajo, je potrebno
zagotoviti vsaj informacijo o obstoju teh aktov z obrazložitvijo, kako vplivajo na njihovo
življenje v skupnosti v bodoče. Lokalni informativni servisi morajo nuditi podatke o
stanovanjskih kreditih, subvencijah za ekološke gradnje, dostopu do stanovanj, podpornih
mehanizmih in ukrepih države in občine ter pravicah na tem področju.



Socialno varstvo. Mladi morajo na informativnem servisu v vsakem trenutku najti
informacije o pravicah in mehanizmih na področju socialnega varstva. Zaradi hitrega
spreminjanja teh pravic morajo informativni servisi zagotoviti ažurne informacije, ki obenem
zmanjšujejo administrativne ovire pri dostopu do teh pravic.



Mladinsko organiziranje, prostovoljstvo, prosti čas in družbeno-kulturne dejavnosti.
Servisi s svojimi storitvami zagotavljajo vključevanje mladih v mladinske strukture in
aktivnosti organizacij v mladinskem sektorju ter nevladnih organizacijah, informirajo o
možnostih prostovoljstva, prostega časa in mobilnosti mladih. S temi informacijami so ozko
povezane tudi informacije o participaciji mladih preko mladinskih idr. nevladnih organizacij,
v izobraževalnem sistemu, na delovnem mestu in vključevanje v javne odločitve preko
različnih mehanizmov (politične stranke, kandidiranje na volitvah, posredno in neposredno
komuniciranje z odločevalci).



Zdravje mladih in trajnostni razvoj. Velja široka zahteva po informacijah o zdravstveni
preventivi in z zdravjem povezanimi tveganimi dejavnostmi med mladimi, kot je uživanje
drog, kajenje, prehitra vožnja ipd. Mladi iščejo tudi veliko informacij o spolnem zdravju,
spolni vzgoji, kontracepciji ipd. Radi bi več informacij o vseh zadevah, povezanih z njihovo
osebnostno rastjo, potrošništvom in okoljskih vprašanjih.

Izvleček iz zbornika Lokalna mladinska politika (2012), kjer najdete še več primerov ukrepov in drugih
vsebin.
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Lokalne skupnosti morajo k mladinskemu informiranju pristopiti s povsem pripravljenim
načrtom informiranja. Strateški načrt informiranja, ki ga uporabljajo uspešni informativni
servisi, vključuje namene in cilje informiranja, ciljne skupine, deležnike, razpoložljiva sredstva,
mladinske organizacije, akcijski načrt, kazalnike in njihovo spremljanje ipd.

Izvleček iz zbornika Lokalna mladinska politika (2012), kjer najdete še več primerov ukrepov in drugih
vsebin.

