Infrastrukturna podpora neformalnim izobraževalnim programom

Ukrep v primeru izgradnje nove infrastrukture zajema naslednje aktivnosti:






sklenitev dogovora in partnerstva z nosilci neformalnega izobraževanja v lokalni skupnosti,
sprejetje sklepa o izgradnji nove infrastrukture na seji občinskega sveta,
zagotovitev sredstev za izgradnjo nove infrastrukture,
zagotovitev sredstev za osnovno opremo, potrebno za neformalno izobraževanje in
izgradnjo in opremo novih prostorov.

Ukrep v primeru uporabe že obstoječe infrastrukture zajema naslednje
aktivnosti:






sprejem odločitve o oddaji (delno) neizkoriščene infrastrukture v občinski lasti za namene
neformalnega izobraževanja,
sprejem sklepa o višini najemnine ali sprejem sklepa o oddaji nepremičnine bodisi osebi
javnega prava, katere ustanoviteljica je občina (npr. ljudski univerzi), ali nevladni
organizaciji, ki deluje v javnem interesu in najema prostore v namene neformalnega
izobraževanja, v brezplačen najem,
zagotovitev sredstev za osnovno opremo, potrebno za neformalno izobraževanje in
aktivno koordinacijo pri povezovanju šol in podjetij z različnimi mladinskimi ter nevladnimi
organizacijami, ki izvajajo neformalno izobraževanje.

Finance
Izgradnja prostorov za izvajanje neformalnega izobraževanja v povprečju zahteva 300.000 EUR (tj.
okvirna ocena stroškov izgradnje, ki se sicer razlikujejo glede na lokacijo in druge okoliščine, op. a.).
V kolikor se občina odloči za zagotovitev že obstoječih prostorov, ki so neizkoriščeni in v njeni lasti,
za potrebe neformalnega izobraževanja, nima izrednih stroškov.
Občina lahko k zagotavljanju infrastrukture za neformalno izobraževanje pripomore tudi kot aktiven
koordinator pri povezovanju šol in podjetij z različnimi mladinskimi ter nevladnimi organizacijami
glede najema ali posoje opreme, učilnic, multimedijskih prostorov, večnamenskih prostorov ipd.

Infrastruktura
V primeru izgradnje nove infrastrukture izgradnja in oprema objekta v optimalnem primeru vsebuje:







pisarno,
glasbeni studio,
manjši večnamenski prostor,
večji večnamenski prostor,
prireditveno dvorano in
multimedijsko dvorano.

Izvleček iz zbornika Lokalna mladinska politika (2012), kjer najdete še več primerov ukrepov in drugih
vsebin.
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V primeru oddajanja že obstoječih prostorov je potrebna:






oprema pisarne,
oprema glasbenega studia,
oprema večnamenskega prostora,
oprema prireditvene dvorane in
oprema multimedijske dvorane.

Kadri (občinski in iz vrst mladinskih organizacij)
Občina mora v primeru sprejetja sklepa o izgradnji nove infrastrukture za izvedbo ukrepa zagotoviti
ustrezno usposobljen kader, ki je v občinski upravi zadolžen za prostorsko načrtovanje in
infrastrukturo, poleg tega pa mora najeti zunanje strokovnjake s področja arhitekture in
gradbeništva. Za pripravo in izvedbo ukrepa je potrebno približno 300 ur. V kolikor se občina odloči
za oddajo obstoječih lastnih prostorov v uporabo za namene neformalnega izobraževanja, je
izvedba ukrepa kadrovsko nezahtevna.
Poleg tega mora občina pri izvajanju projekta sodelovati z nosilci neformalnega izobraževanja v
lokalni skupnosti, vključno z mladinskimi organizacijami, saj le-ti natančno poznajo potrebe in
zahteve neformalnega izobraževanja v občini.

Akti
V primeru, da gre za izgradnjo nove infrastrukture, mora občinski svet sprejeti sklep in ustrezno
investicijsko dokumentacijo o njeni izgradnji, prav tako pa mora občina prilagoditi svoj proračun v
korist izgradnji nove infrastrukture.
V primeru oddaje lastnih prostorov in koordinacije pri povezovanju najemnikov in najemodajalcev
sprejemanje posebnih aktov ni potrebno, občina mora sprejeti le sklep o višini najemnine ali sklep o
oddaji nepremičnine bodisi osebi javnega prava, katere ustanoviteljica je občina (npr. ljudski
univerzi), ali nevladni organizaciji, ki deluje v javnem interesu in najema prostore v namene
neformalnega izobraževanja, v brezplačen najem.

Komu je namenjen?
Ukrep je namenjen vsem mladim od 15. do 29. leta starosti v lokalni skupnosti.

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







Mladi iz lokalne skupnosti dobijo prostore, kjer lahko preživljajo svoj prosti čas.
Izrazila bi se večja učinkovitost in kreativnost, saj je okolje, v katerem se mladi dobro
počutijo, stimulativno za delo.
Pospeševanje neformalnega izobraževanja mladine za občino pomeni širše izobražene in
bolj efektivne iskalce zaposlitve, z dodatnimi izkušnjami, ki bi bili zaradi svojega dodatnega
znanja bolj konkurenčni na trgu delovne sile, kar posledično lahko pomeni izboljšanje
gospodarske in ekonomske slike v občini.
Občina v primeru izgradnje nove infrastrukture pridobi multimedijsko (in drugače specifično)
opremljene prostore, ki jih lahko koristi ob posebnih priložnostih; dolgoročno občina pridobi
tudi na infrastrukturi in lastništvu nepremičnine.
Z neformalnim izobraževanjem se prav tako dviguje zavedanje posameznikov o družbeni
koristnosti in prostovoljstvu, kar posledično pomeni bolj družbeno koristno naravnane
posameznike, ki svojo okolico spodbujajo k prostovoljstvu ter na ta način krepijo kakovost
življenja v občini.

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

