Podpora programu PUM

Ukrep zajema naslednje aktivnosti:






vzpostavitev stika z izvajalci programa PUM v lokalni skupnosti ali regiji in skupna
opredelitev potreb programa, ki jih občina lahko pomaga zadovoljiti,
zagotovitev sredstev za izvajanje programov PUM v občinskem proračunu,
sklenitev dogovora o sofinanciranju programa PUM z izvajalcem,
zagotovitev infrastrukture v občinski lasti za delovanje programa PUM in
sklenitev pogodbe o uporabi občinske infrastrukture z izvajalcem programa PUM.

Finance
75 % potrebnih sredstev za izvedbo programa prispeva Ministrstvo za izobraževanje, znanost,
kulturo in šport, 25 % sredstev pa mora zagotoviti občina. Dejanska višina sredstev, ki bi jih občina
morala zagotoviti za izvedbo ukrepa, je odvisna od obsega programa PUM v dotični občini ali
razvojni regiji, v katero je občina vključena v okviru statistične teritorialne členitve države.

Infrastruktura
Občina k zagotavljanju infrastrukture za programe PUM lahko pripomore s tem, da programu
ponudi že obstoječe prostore, ki so neizkoriščeni in v njeni lasti. Pri tem nima nobenih stroškov.
Občina lahko pripomore k zagotavljanju infrastrukture za izvajanje programov PUM 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.

Kadri (občinski in iz vrst mladinskih organizacij)
Občina za izvajanje ukrepa ne potrebuje posebnega kadra, mora pa poskrbeti, da se izvedba ukrepa
uvrsti med delovne naloge pristojnega občinskega uradnika, ki bo za to v povprečju potreboval 30
delovnih ur.

Akti
Občina lahko za potrebe izvedbe ukrepa sprejme pravilnik o sofinanciranju programa PUM. Prav
tako mora občina za ta namen zagotoviti sredstva v proračunu.

Komu je namenjen?
Ukrep je namenjen mladim od 15-ega do 25-ega leta starosti, ki so brez izobrazbe, poklica in
zaposlitve.

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







bolj izobražena in osveščena mladina,
sposobnejši mladi kader,
širše razgledani prvi iskalci zaposlitve,
bolj družbeno koristno naravnana generacija mladih,
povečanje prostovoljstva in aktivne participacije in
večja zaposljivost mladih v lokalni skupnosti.

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

