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NAMESTO UVODA 

 

No, to je samo vrhunec mojega leta. Pozdravljeni, moje ime je Muthoni Kirumba ali raje 

moja osebna blagovna znamka (UniqueMK- initialsMK). Nenehno sem molila za 

prelomnico na tej točki v mojem življenju ... in sem molila, tako pogosto, kot sem lahko, 

molitev Janez - I KRO 4: 10., ki gre tako: "Oh, da bi me blagoslovil in povečal moje 

ozemlje in da bi bila tvoja roka z menoj in da bi me vodil stran od zla in da ne bi 

povzročal bolečin - in Bog je podelil Janezu (UniqueMK), kar je on (ona) zahteval." Glejte, 

menim, da je Bog Veliki Bog sprememb in verjamem v vero. Nekega dne sem prejela 

naključen klic in kaj sem slišala, so bile moje popolne sanje; VACK - Volunteer Action for 

Change Kenya (Prostovoljske akcije za spremembo Kenije) so izbirali udeležence, ki bi 

predstavljali Kenijo v programu SlovenianYX (mladinske izmenjave). Bil sem tako 

navdušena, da so me izbrali, še posebej zato, ker še nikoli prej nisem bila v Evropi. 

Evropska unija je financirala ta neverjeten program v okviru projekta Erasmus +, kot 

priložnost, da se naučimo znanja, spretnosti in kompetenc, ki bi dejansko povzdignile 

vsakega od nas v različnih razsežnosti. 6 držav - Romunija, Bolgarija, Slovenija, Uganda, 

Tanzanija in seveda Kenija; 6 udeležencev iz vsake države bi zbrali na enem stičišču, v 

Sloveniji, za približno en teden, za projekt, ki je vključeval izmenjavo kultur in idej, da bi 

povečali spretnosti in znanja udeležencev, izboljšati nas za zahtevno poslovno okolje in 

zaiskriti našo ustvarjalnost in inovativnost z raznolikimi interakcijami v različnih 

razsežnostih. To je bilo zato, da so nam omogočili, da pridemo do rešitve, ki so uporabne 

v naših lokalnih skupnostih, družbi in nasploh pri narodu. Narediti svet boljši? .., seveda. 

Vsi smo bili zelo navdušeni {toastmasters} z ozirom na podvig in vsi pričakujemo, da se 

bo naše znanje povečalo, kot obrestna mera. 



5 

Celotni učni proces je bil zelo zanimiv, saj smo imeli razprave v sejnih sobah, vendar veči-

na so bile dejavnosti na prostem, kjer smo šli v muzej, na Celjski grad, Šmartinsko jezero 

in si ogledali mesto, nato smo podali naše skupne ocene. Če bi imeli več časa na voljo, bi 

obiskali tudi Ljubljano, ampak je v redu, mogoče naslednjič. Slovenija je tako mirna drža-

va, Celje je tako lepo ... zagotovo bi si želeli iti nazaj. Zelo mi je bilo všeč ... celo preveč. 

Srečanja, kot je to, so tudi za to, da širimo mrežo poznanja. Imeli smo neverjetno Evrop-

sko noč, kjer so evropski udeleženci delili svojo kulturo (hrana, ples itd.) in tudi Afriško 

noč. Torej na afriški noči smo kuhali, se oblačili, plesali, sporazumevali in delali veliko sel-

fijev. Ljudje so bili navdušeni nad našo kulturo; bilo je popolnoma spodbudno. Evropa je 

bila prelomnica za vse nas. Navdušena sem do te mere, da bom označevala moje pogo-

vore o talentih s hashtagi... bodite pozorni na ta hashtag #talentconversations ... in ne 

pozabite, moramo se usmeriti, prosim. 

Ko sem se vrnila domov, sem divjala s pošiljanjem fotografij, zato sem založila SD kartico, 

vendar upam, da se bo kmalu pojavila. To je bila moja slabost, vendar pa sem se naučila 

pomembno lekcijo, za katero želim, da se jo naučite tudi vi... zelo draga lekcija; To je, da 

vedno varnostno kopirajte fotografije ali pomembne podatke takoj, ko pristanete, da v 

primeru, če boste izgubili SD kartico, imate še vedno spomine. #lessonlearnt. Še vedno 

imamo toliko fotografij, ... vendar pa jih nikoli ni preveč. Videli smo zelo privlačne stvari 

za nakup, vendar pa jih nismo kupili takoj. Ko enkrat vidite nekaj lepega, takoj kupite, saj 

morda ne boste imeli na koncu dovolj časa za nakupovanje in seveda ne želite, da bi pri-

speli prepozno na letališče in morda zamudili let. 
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Kakorkoli, spoznali smo čudovite ljudi, imeli smo neverjetne dejavnosti, toliko zabavnih 

in sladkih spominov, zdaj pa komaj čakamo, da vnesemo vse tisto, kar smo se naučili, v 

naše lokalne skupnosti, da ne bo koristilo samo nam, temveč tudi ljudem okoli nas, še 

posebej mladini, ki predstavlja velik odstotek prebivalstva. Zdaj je še boljše, s sodelovan-

jem in povezovanjem vseh 6 držav. Zato bodite pozorni na še več neverjetnih dejavnosti, 

navdihujočih zgodb in projektov na maya.co.ke. Vas bomo obveščali o novostih... ostan-

ite z nami. 

Za zaključek, ko sem z veseljem hodila po ulicah Nairobija, se nasmejim oz. se smejim 

sama sebi, ko obujam sladke spomine, ki so nastali v mirnem mestu, polnem ljubezni, z 

bogato dediščino in svežino; Celje, Slovenija. Dejansko sem se tako veliko smejala, ko 

sem hodila po ulicah ali pa samo sedela nekje in opravljala neko dejavnost, da so me 

ljudje spraševali, kaj je vir mojega veselja. No, moj vodnjak veselja izhaja iz globokega 

vira, nekje v srcu Evrope. Mislim, da sem zaljubljena. <3 

Adijo za zdaj, vaša Muthoni Kirumba. Uživajte v fotografijah in za več fotografij me lahko 

kontaktiratepreko Facebooka, kjer sem Muthoni Kirumba, in _soni_k je moja uradna In-

stagram stran. Preglejte in sledite mayakenya na Instagramu, Twitterju: mayakenya7, 

Facebooku: Market & Advertise you Africa. Barikiwa! (Bodite blagoslovljeni.) 

 

Muthoni Kirumba (Kenija) – udeleženka v Celjski mladinski izmenjavi  
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METODOLOGIJA NI ZGOLJ TEORIJA 

 

Priročnik za mladinske delavce, ki nudijo podporo mladim pri izvedbi mladinskih pobud, 
je nastal kot rezultat projekta Active for future. Projekt, ki je sofinanciran s strani pro-
grama Erasmus + - Krepitev zmogljivosti institucij na področju mladine (Capacity Building 
projects), je omogočil evropskim in afriškim partnerjem razvoj metodologije oziroma pri-
ročnika za mladinske delavce, ki se pri svojem delu srečujejo z mentoriranjem in pod-
piranjem mladinskih pobud. Sinergija različnih dejavnosti, katerih področja so področja 
sodelujočih partnerjev (ulično mladinsko delo, kmetijstvo, obrtništvo, strukturiran dia-
log, mehke veščine, prostovoljstvo,..) so dejavnosti, ki so nam omogočile, da preverimo 
ali metodologija, ki smo jo razvili skozi projekt deluje v različnih okoljih in na različnih 
področjih.  

Vsak mladinski delavec, ki si bo pri svojem delu pomagal z našim priročnikom oziroma 
metodologijo, ima na koncu priročnika obrazložitev teoretičnih postavk metodologije 
oziroma predstavljene konkretne primere, kako teorija deluje v praksi, s konkretnimi 
mladimi, na različnih koncih sveta.   

Mladinska pobuda predstavlja odlično izhodišče za krepitev kompetenc mladih pri 
uresničevanju idej. Mladi načrtujejo, izvajajo in evalvirajo projekte, ki so vsebinsko 
njihove, zato je motivacija za izvedbo in sodelovanje velika in predstavlja odlično 
priložnost za neformalno učenje ter pridobivanje in krepitev znanj in kompetenc.  
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Vloga mladinskih delavcev je izvajanje podpore in mentorstva pri implementaciji mla-
dinskih pobud. Program izvajajo mladi, mladinski delavci pa delujejo kot podpora na vseh 
področjih (svetovalnem, organizacijskem, finančnem,…). Pri tem mladinski delavec nudi 
mladim praktične rešitve in znanja (naučimo jih pripraviti projektni predlog; načine zago-
tavljanja dodatnih sredstev za pobudo; načine informiranja in komunikacije v projektu; 
strokovno podporo glede na vsebino njihove ideje; načine trženja in promocije projekta; 
organizacijo; tehnično izvajanje in zaključevanja projekta ter evalvacijo).  

Spremljanje mladih pri in po izvedbi mladinske pobude je za mladinske delavce ključno, 
saj na ta način dejansko lahko ugotovimo učinke pobud na mlade.  
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Na podlagi projekta Active for future, ki združuje več različnih pristopov in metod sprem-
ljanja pobud smo spoznali poti, ki jih mladi prehodijo. Oblikovali smo korake učenja in 
dela z mladimi, ki jih le ti potrebujejo, da prehodijo pot od mladinske pobude do prve 
zaposlitve.   

Ta publikacija je priročnik za vse mladinske delavce, mladinske organizacije, organizacije 
za mlade in druge interesne organizacije, ki se ukvarjajo z aktivno participacijo mladih in 
posledično s podporo mladinskim pobudam. V njej so predstavljeni koraki razvoja in 
izvedbe mladinske pobude ter konkretne mladinske pobude, ki so jih mladi realizirali v 
okviru projekta Active for future.  

Sonja Majcen 
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O PROJEKTU ACTIVE FOR FUTURE  

 

Cilji projekta: 

Neformalno pridobivanje znanja in spretnosti je na svetu ena najpomembnejših oblik 
učenja in pridobivanja znanja, kjer delodajalci mladih iskalcev zaposlitve pričakujejo več 
in več. Poglobitev, krepitev in širjenje znanja, ki niso ocenjeni z veljavnim dokumentom 
(diploma), v zadnjem času pridobiva večjo vrednost in je bistvenega pomena za ose-
bnostno in strokovno rast in razvoj. 

Projekt Active for future želi razvijati spretnosti, znanja in kompetence mladinskih 
delavcev, da povečajo njihovo produktivnost in njihove možnosti za zaposlitev. Usposa-
bljanje mladinskih delavcev in dajanje novih orodij, ki se lahko uporabijo v njihovih 
dnevnih aktivnostih, razvija okolje za spodbujanje zaposlovanja mladih. 
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1. vzpostaviti sodelovanje in izvajati raziskave razmer v vsaki državi, ciljati na izmenjavo 
najboljših praks in združiti učinkovite pristope v novo metodologijo - izmenjava did-
aktičnih in motivacijskih pristopov, projektov in ukrepov, s katerimi se soočajo pri  
brezposelnosti mladih. Izmenjati mnenja in razpravljati o možnostih njihove realizacije na 
uvodnem sestanku. 

2. usposobiti mladinske organizacije in mladinske delavce z orodji, kako zagotoviti pod-
poro mladinskim pobudam in kako povečati zaposlovanje mladih z mladinskimi 
dejavnostmi (z opravljanjem dejavnosti z lokalnimi skupinami) 

3. usposobiti 12 mladinskih delavcev na področju zaposlovanja mladih in mladinske 
pobude ter jim dati znanje, spretnosti in podporo za izvajanje lokalne skupinske aktivnos-
ti (z organiziranjem mednarodnega usposabljanja mladinskih delavcev) 

4. razviti metodologijo za mlade delavce, ki se lahko uporablja v vseh sodelujočih 
državah in v vseh mladinskih organizacij, ki sodelujejo s partnerji projekta in ki delajo na 
področju brezposelnosti mladih (pri vseh mobilnostih bomo delili izkušnje in ocenjevali 
dejavnosti, to bo nato predstavljalo podlago za pripravo končne metodologije, ki bo 
vključevala učna gradiva, razvita v uvodnem srečanju, mednarodno usposabljanje, 
dejavnosti lokalnih skupin) - Metodologija bo natisnjena v 6 različnih jezikih in bo pred-
stavljala smernice za mladinske delavce, ki delajo na področju krepitve zaposlovanja mla-
dih. 

5. krepiti kompetence mladih, saj bodo razvili konkretne ukrepe, pobude, ki se bodo 
izvajale v svojih lokalnih skupnostih - kompetence, pridobljene v teh dejavnostih (lokalne 
dejavnosti, mladinska izmenjava), bodo povečale njihove možnosti za zaposlitev. 

6. implementirati 6 različnih mladinskih pobud mladih, ki sodelujejo v mladinski izmen-
javi in v lokalnih skupinah, ki bodo predstavile najboljše prakse in bodo vključene v razviti 
metodologiji. 
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7. razviti in vzpostaviti mrežo partnerjev, ki si bodo izmenjevali znanje in delili izkušnje 
ter uporabljali razvito metodologijo kot učni pripomoček v vsakodnevnih aktivnostih. 
 
8. okrepiti mreže mladinskih organizacij in pridobiti nove poglede na to, kako se boriti 
proti brezposelnosti mladih (med vsemi dejavnostmi v projektu). 
 
Trajanje projekta: 1.10.2015-30.9.2017 (24 mesecev) 
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Duration of the project: 1.10.2015-30.9.2017 (24 months) 

 

Project partners: 

 

 Uganda Youth Skills Training Organization (UYSTO) – Kampala, Uganda 

 Volunteer Action for Change Kenya – Nairobi, Kenya 

 National Management School – Sofia, Bulgaria 

 Celjski Mladinski Center – Celje, Slovenia 

 Romanian Youth Forum – Bucharest, Romania 

 Amsha Institute of Rural Entrepreneurship – Dar es Salaam, 
Tanzania 

 

Partnerji projekta: 

 Uganda Youth Skills Training Organization (UYSTO) – Kampala, Uganda 

 Volunteer Action for Change Kenya – Nairobi, Kenija 

 National Management School – Sofia, Bolgarija 

 Celjski Mladinski Center – Celje, Slovenija 

 Romanian Youth Forum – Bucharest, Romunija 

 Amsha Institute of Rural Entrepreneurship – Dar es Salaam, Tanzanija 
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MLADINSKA POBUDA  

 

Mladinska pobuda je metoda v mladinskem delu, ki jo uvaja program Mladina in pred-
stavlja odlično priložnost za izvedbo projektov ter nudi širok spekter podpore s področja 
vodenja projektov. Mladinske pobude velikemu številu mladih omogočajo, da postanejo 
iznajdljivi v vsakdanjem življenju in se pogovarjajo o svojih lokalnih potrebah, interesih in 
svetovnih vprašanjih. 

Mladinska pobuda je namenjena mladim in mladinskim organizacijam, zato je starejše 
posameznike možno vključiti kot svetovalce, predavatelje ali mentorje, kar omogoča 
vzpostavitev medgeneracijskega sodelovanja. Pri izvajanju mladinske pobude mladi dobi-
jo pomoč mladinskega delavca, ki jih vodi skozi proces izvajanja celotne mladinske 
pobude.  Mladinske pobude se lahko izvajajo v različnih oblikah, tudi brez stroškov in z 
prostovoljnim delom. 
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Ključni poudarek pri mladinskih pobudah je učni proces, saj se z oblikovanjem in izvajan-
jem mladinskih pobud mladi veliko naučijo, pridobijo nova znanja in kompetence ali le te 
krepijo, kar dolgoročno pomeni tudi izboljšanje možnosti za zaposlitev. To zagotovo vpli-
va tudi na izvedbo pobude. Mladi imajo namreč možnost, da se določenih delovnih nalog 
sami naučijo in nato izvedejo aktivnosti povezane z naučenim. Tako so najpogostejši učni 
učinki in pridobljena znanja, ki so jih mladi pridobili v času načrtovanja, izvajanja in 
evalvacije mladinskih pobud, organizirane v okviru projekta Active for future: znanja iz 
pisanja projektnih nalog za pripravo pobud, kreativno pisanje za promocijo pobud; znan-
ja osnovnega finančnega načrtovanja; znanja administrativnega dela; načrtovanje in ob-
vladovanje delovnih sredstev, predmetov dela in delovne sile; znanja iz marketinga 
oziroma promocije (kontaktiranje medijev, pisanje vabil, pisanje promocijskih člankov, 
pisanje sporočil za javnost, skrb za dokumentiranje dogodkov,...), znanja povezana z in-
formacijsko komunikacijskimi tehnologijami - IKT (oblikovanje letakov in plakatov, pro-
mocijske aktivnosti z uporabo spleta in spletnih socialnih mrež, komunikacija s sodobno 
IKT,..) in organizacijska znanja ter komunikacijske veščine. 

V okviru projekta je bilo ugotovljeno, da se mladi določenih pridobljenih znanj ne zave-
dajo. Na primer vzpostavljanje nove socialne mreže, znanja iz področja vodenja in organ-
izacije dogodkov, znanja iz področja motivacije članov mladinskih pobud, znanja iz po-
dročja medosebne komunikacije in znanja specifičnih socialnih veščin. 
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Vloga mladinskega delavca v mladinskih pobudah zato ni samo svetovanje in reševanje 
težav, ko/če te nastopijo znotraj mladinske pobude, ampak predvsem usmerjanje mladih 
na način, da ti dosežejo kar največje učne učinke v procesu izvajanja mladinske pobude 
in da se le teh zavedajo.  

Pred samo izvedbo mladinske pobude mora mladinski delavec skupaj z mladimi ugotoviti 
ali je ta v danem trenutku izvedljiva. Ugotoviti moramo ali je ideja dovolj dodelana, da je 
uresničljiva, ali imamo zadostno število mladih, ki bodo sodelovali; kakšna finančna in 
infrastrukturna sredstva bodo potrebna; ali smo kompetentni za opravljanje določenih 
strokovnih nalog; kje vse so finančni viri sredstev; kakšna je pravilna časovna dinamika in 
katere cilje želimo doseči. 

Za mladinske delavce je v tem segmentu zelo pomembno, da prevzamejo vlogo samo v 
obsegu kot jo člani mladinske pobude želijo ali potrebujejo, da NIKOLI ne poseže v 
vsebino mladinske pobude in da vzpostavijo enakovredno komunikacijo (pokroviteljstvo 
ni dobrodošlo). 
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Mladinske pobude so lahko zelo različne po vsebini in temi ter tudi vrsti pobude. 

Vrste pobud se razlikujejo glede na njihov izvor in vsebino. Lahko izhajajo iz neformalnih 
skupin, posameznikov, skupine mladih ali celo s strani mladinskih delavcev. Vsebina le 
teh se razlikuje glede na potrebe mladih v lokalnem okolju. Tako imamo pobude na po-
dročju kulture, okoljevarstva, kmetijstva, samooskrbe, podjetništva,… Nekatere bomo v 
nadaljevanju tudi predstavili, ki so bile izvedene v okviru projekta Active for future. 

Mladinska pobuda predstavlja učinkovito metodo krepitve podjetniških kompetenc in se 
je skozi leta uporabe izkazala, da ima velik vpliv na stopnjo zaposlenosti mladih. Mladi, ki 
so kadarkoli sodelovali v kakršnihkoli pobudah so si stkali povezave ter pridobili in krepili 
znanja in veščine, ki so potrebne za konkurenčnejši položaj na trgu delovne sile.  
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KORAKI DO IZVEDBE MLADINSKIH POBUD  

 

Sprva je potrebno določiti vsebino mladinske pobude, kjer mladinski delavci, v primeru, 
da pride mladinska pobuda s strani mladih, biti le usmerjevalci in ne tisti, ki določajo 
vsebino le te. Ključno pri izvedbi mladinskih pobud je seveda neformalno učenje in 
izkustveno učenje. Vloga mladinskega delavca je, da spremlja celoten učni proces od 
samega začetka.  

Priložnosti, ki jih imajo mladi pri izvajanju mladinskih pobud se predvsem nanašajo na 
pridobivanje in krepitev: 

 kognitivnih veščin; 

 socialnih veščin; 

 vzpostavljanje ter razvijanje odnosov (komunikacijske veščine, pogajanja, skupins-
ke razprave, aktivno poslušanje, razvijanje argumentacije, vodenje ljudi,….),; 

 etnične veščine (odprtost do drugih in drugačnih, razvijanje solidarnosti, spošto-
vanje demokratičnih načel človeških pravic in enakosti,..); 

 pragmatične in strateške veščine (izpolnjevanje obrazcev, upoštevanje rokov, načr-
tovanje in implementacija posameznih aktivnosti..); 

 politične veščine (razvijanje strukturiranega dialoga z odločevalci). 
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Ključne faze pri izvedbi mladinske pobude so: načrtovanje, implementacija ali izvajanje, 
evalvacija, nadaljevalne aktivnosti in nadgradnja, vpliv.   

1. NAČRTOVANJE 

Pri samem načrtovanju mladi oblikujejo projekt, načrt aktivnosti, ekonomiko stroškov in 
sredstev ter razdelitev posameznih delovnih nalog v skupini.  

2. IZVAJANJE 

Sama faza implementacije vključuje izvajanje mladinske pobude in aktivnosti, ki smo jih 
načrtovali na začetku samega snovanja ideje, spoštovanje dogovorov, ki smo jih dosegli v 
skupini in z ostalimi člani skupine, ki izvajajo aktivnosti mladinske pobude kot tudi z 
ostalimi deležniki, monitoring procesa in rezultatov.  



21 

3. EVALVACIJA 

V okviru evalvacije se spremlja in evalvira celoten potek projekta, ne samo konec. 
Evalvacija nam omogoča, da spremljamo celoten potek projekta oziroma mladinske 
pobude ter da spremljamo in delimo učne izkušnje učenja skupaj.  

4. NADALJEVALNE AKTIVNOSTI in NADGRADNJA 

Kljub uradnemu zaključku projekta oziroma mladinske pobude je ključno, da znanje, 
izkušnje in veščine nadalje uporabimo ali nadgradimo. Mladinski delavci spodbujamo, da 
mladi preučijo možnosti za nadaljnje delo, nadgradnjo, uporabo in prenos pridobljenih 
znanj. 

5. VPLIV 

Vsaka aktivnost in mladinska pobuda ima posreden ali neposreden vpliv. Vloga mla-
dinskega delavca je, da skupaj z mladimi, ki izvajajo ali sodelujejo v mladinski pobudi 
preuči vplive, ki jih posamezna aktivnost oziroma pobuda ima, tako na njih kot na 
skupino in širše okolje, v katerem pobudo izvajajo.  
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STRUKTURA MLADINSKIH POBUD 

 

Pred vsakim načrtovanjem mladinskih pobud se razdelajo določeni vidiki pobude do te 
mere, da je znana rdeča nit projekta, cilji, vpliv, rezultati, aktivnosti, sodelujoči in predvi-
deni stroški.  

Struktura mladinske pobude zahteva odgovore na naslednje sklope vprašanj:  

1. Sprva je potrebno definirati kontekst projekta in motivacijo:  

 Zakaj je ta pobuda pomembna mladim? 

 Zakaj si jo želijo implementirati? 

 Kakšen je kontekst projekta? 

 Kakšna je osebna motivacija posameznikov / mladih, ki bodo v pobudi sodelovali? 

 

2. Nato je potrebno jasno določiti namen in cilje projekta: 

 Kaj je namen in kaj so cilji mladinske pobude? 

 Kaj želijo mladi doseči skozi project in zakaj? 

 Kakšne spremembe bo mladim ta pobuda prinesla in na kakpen način? 
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3. V naslednjem koraku opredelimo upravičence: 

 Kdo bo imel koristi od projekta? 

 Kdo so osebe, na katere bo pobuda neposredno vplivala in kakšne prednosti jim bo 
prinesla? 

 Kako bodo mladi imeli koristi od pobude? 

 Kaj pričakujejo, da se bodo naučili? 

 

4. Pri sami izvedbi jasno načrtujemo aktivnosti, kjer je pomembna tudi priprava: 

 Katere aktivnosti moramo izvesti, da se  

          pripravimo na samo izvedbo pobude in  

          da dosežemo cilje? 
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5. Vključenost članov skupine: 

 Kdo in kako bo posamezni član skupine mladih odgovoren za izvedbo projektene 
ideje? 

 Ali lahko vsi člani skupine enako prispevajo k razvoju ideje? 

 Je kakšen vodja v skupini? 

 Kakšne so vloge v skupini in katere komunikacijske kanale skupina uporablja v času 
projekta? 

 

6. Vsaka mladinska pobuda ima vpliv na lokalno okolje, zato je potrebno le tega jasno 
opredeliti: 

 Kdo so akterji ali institucije, ki so že vključene v samo pobudo in so pripravljeni 
pomagati pri njeni realizaciji? 

 Za koga bi bilo smiselno in uporabno, da bi sodeloval pri realizaciji mladinske 
pobude in bi učinke le te bile vidne na ravni celotne lokalne skupnosti? 

Pri načrtovanju mladinskih pobud je ključna natančna opredelitev aktivnosti, katerim se 
jasno določi začetni in končni čas ter skrajni rok za izvedbo. Aktivnosti, ki jih izvajamo nas 
morajo pripeljati do cilja, ki smo si ga zastavili v začetnih korakih načrtovanja pobude, 
morajo pa vsebovati tudi jasno določene lokacije izvedbe. Potrebno se je zavedati odgo-
vornosti, ki jo imajo mladi in vloge, ki jih imajo le ti pri izvedbi posameznih aktivnosti. S 
tem se krepi njihov osebni razvoj in samopodoba ter odgovornost, ki jo imajo do dela, 
skupine in do okolja oziroma družbe v kateri delujejo. Poleg navedenega pa se krepijo 
tudi veščine vodenja ljudi. 
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Pri načrtovanju proračuna mladinskih pobud je smiselno, da mladi izvedejo »vihranje 
možganov« skupaj z mladinskim delavcem in preverijo kakšne stroške bodo imeli pri im-
plementaciji pobude in sicer, da dobro načrtujejo kakšne vire potrebujejo. Pri mladinskih 
pobudah se srečujemo z različnimi stroški, katere razčlenimo po posameznih aktivnostih, 
da znamo načrtovati kdaj časovno se bodo pojavili (stroški materiala, stroški opreme, 
stroški zunanjih storitev,…) za vsako posamezno aktivnost.  

Vloga mladih je, da redno evalvirajo projekt, da določijo način, kako bodo evalvirali pro-
ces in rezultate z namenom, da dosežejo cilj, ki so si ga zastavili na začetku. Pri evalvaciji 
ne smemo pozabiti, da je pomembno evalvirati tudi delo skupine, vpliv pobude na lo-
kalno skupnost in razvoj idej.  
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Vsaka mladinska pobuda pa se ne konča s samim zaključkom, ampak pri izvajanju le te 
prihaja do idej o možnostih nadgradenj in nadaljevanja, ki so plod mladih, ki so posredno 
ali neposredno povezani s pobudo. Mladi tako določijo, kateri koraki so potrebni, da se 
pobuda ali del pobude še lahko nadaljuje po koncu projekta. Po koncu mladinske pobude 
mladi pogostokrat ostanejo pred vprašanjem, kakšne so možnosti za nadgradnjo pro-
jektov, delo na novih projektih oziroma kakšne so možnosti za nadaljnje vključevanje in 
aktivno udejstvovanje. Proces nadaljnjega vključevanja mladih je ena izmed prelomnih 
točk, saj loči mlade med aktivnim udejstvovanjem ali vrnitvijo v pasivnost. 



27 

Vsak mladinski delavec, ki sodeluje kot mentor ali inštruktor v mladinski pobudi, mora 
skupaj z mladimi določiti obseg njegovega vključevanja z namenom, da nima vpliva na 
razvoj ideje in na njeno izvedbo. Skupaj z mladimi mora določiti način komuniciranja, 
poročanja in pomoči, ki jo bodo mladi potrebovali.  

Če povzamemo, mladinski delavec vodi mlade, da le ti pri načrtovanju mladinske pobude 
odgovorijo na naslednja vprašanja:  

 KAJ - kjer opišemo projekt in njegove cilje ter aktivnosti. 

 ZAKAJ - kjer se vprašam kaj je naš namen in zakaj smo se odločili mladinsko pobudo 
izvesti ter kakšni so razlogi zanjo. 

 ZA KOGA? Kdo je naša ciljna skupina. 

 KDO? Kdo sestavlja našo skupino za izvedbo in razvoj mladinske pobude in kdo so 
partnerji. 

 KAKO? Katere metodo bomo uporabili, da izpeljemo projekt in da uresničimo nje-
gove cilje.. 

 KJE? Določimo lokacije mladinske pobude. 

 KDAJ? Časovno opredelimo aktivnosti in postavimo roke. 

 

Izzivi s katerimi se srečujemo pri izvedbi mladinskih pobud so izvedba analize stanja in 
definiranje ciljev, identifikacija virov, skupinska dinamika in vodenje ter management 
časa.  
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Vloga mladinskega delavca je, da v času celotnega procesa od načrtovanja, izvedbe, 
evalvacije in nadgradenj sledi učnemu procesu udeležencev pobude. Zavedati se mora-
mo, da se učinkovitost in uspešnost mladinske pobude ne ocenjuje po tem, da je 
izvedeno vse točno tako kot se določi, ampak je bistven proces, izkušnja osebnostne ras-
ti, celoten proces učenja, ki zajema delo z ljudmi, samozavedanje, komunikacijo, 
reševanje problemov, avtonomijo in prilagajanje. Mladi se v okviru mladinskih pobud 
naučijo aktivnega udejstvovanja, krepijo lasten osebnostni razvoj, aktivno sodelujejo na 
osebni ravni in na ravni skupnosti.  
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Mladinske pobude omogočajo mladinskim delavcem tudi združevanje mladih z istimi 
idejami v različne oblike delovanja in sicer kot neformalne skupine delovanja ali kot or-
ganizirane oblike delovanja (npr. društva). Združevanje mladih z istimi idejami v druge 
oblike organiziranega delovanja, predstavlja načine za vzpostavitev društvenih oziroma 
drugih oblik delovanja mladih ter načine delovanja znotraj le teh. 

V tej fazi sledi razvijanje in izvajanje projektov mladih znotraj organizacijske strukture, 
kjer deluje mladinski delavec ali v okviru lastne oblike organiziranega delovanja (na pri-
mer društva). Za razliko od mladinske pobude, v tej fazi mladi pridobijo: višji nivo 
strokovnega znanja, sprejemajo večjo odgovornost, imajo na voljo infrastrukturo, znaj-
dejo se v novih oblikah medosebnih odnosov,… 
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Partnerji v okviru projekta Active for future so tako svoja znanja in izkušnje združili v 
enotno metodologijo s sledečimi elementi:  

1. Ugotavljanje dejanskih želja in ciljev – mladi z vključevanjem v različne projekte spoz-
najo ali si tega želijo oziroma ali se ti cilji skladajo z njihovimi osebnimi cilji.   

2. Sprejemanje odgovornosti – pri izvajanju projektov se mladi soočijo s prvimi oblikami 
večjega sprejemanja odgovornosti (npr. mladinski voditelj mladinske izmenjave) in 
različno reagirajo na to odgovornost. Tukaj prihaja do prvih osebnostnih zadržkov in res-
nih pogovorov med mladimi in mladinskimi delavci. 

3. Prva zavedanja o lastnih zmožnostih in možnostih, ki so na voljo – mladi ugotovijo, da 
obstaja veliko možnosti aktivnega udejstvovanja in so postavljeni pred odločitve o lastnih 
prioritetah glede na druge deležnike v njihovem življenju. Prihaja do pomembnih od-
ločitev o smeri njihovega delovanja. 

4. Prva zavedanja o vložkih in možnostih za lastne koristi na ekonomske področju – mladi 
spoznavajo vrednost lastnega dela, količino vloženega časa ter oblikujejo prva vprašanja 
o nagrajevanju svojega dela. Pri tem se pojavijo prva notranja vprašanja o možnostih 
profitnega delovanja.  

5. Reševanje kriznih situacij predstavlja v tem obdobju eno izmed najbolj kritičnih 
obremenitev mladih. Soočanje s kriznimi situacijami lahko prinese bistven napredek pri 
razvoju mladih ali preklicu nadaljnjega dela. Strokovna pomoč mladinskih delavcev se v 
teh trenutkih izkaže kot ena izmed najpomembnejših. 
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ZNANJA IN KOMPETENCE 

 

 »Kompetence so v Priporočilu Evropskega parlamenta in Sveta opredeljene 
 kot »kombinacija znanja, spretnosti in odnosov, ustrezajočih okoliščinam. 
 Ključne kompetence so tiste, ki jih vsi ljudje potrebujejo za osebno 
 izpolnitev in razvoj, dejavno državljanstvo, socialno vključenost in zaposlit-
 ev. Ključne kompetence so prenosljive, med seboj se prepletajo in povezu-
 jejo ter predstavljajo osnovo vseživljenjskemu učenju«.  

 (Ključne kompetence za vseživljenjsko učenje v programu Mladi v akciji, Ljubljana: Movit NA Mladina, 2009) 
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Referenčni okvir določa osem ključnih kompetenc:  

1. Sporazumevanje v maternem jeziku  

2. Sporazumevanje v tujih jezikih  

3. Matematična kompetenca ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji  

4. Digitalna pismenost  

5. Učenje učenja  

6. Socialne in državljanske kompetence  

7. Samoiniciativnost in podjetnost  

8. Kulturna zavest in izražanje 

(Ključne kompetence za vseživljenjsko učenje v programu Mladi v akciji, Ljubljana: Movit NA Mladina, 2009). 

 

»So eden od predpogojev za ustrezno osebno delovanje posameznika v življenju, na delu 
in pri kasnejšem učenju. » (Ključne kompetence za vseživljenjsko učenje v programu Mladi v akciji, 

Ljubljana: Movit NA Mladina, 2009). 

Mladi v času načrtovanja, izvedbe in evalvacije mladinske pobude osvajajo in krepijo 
navedene kompetence ter krepijo socialne veščine (na nivoju sprejemanja odgovornosti 
pri oblikovanju osebnosti za doseganje lastne avtonomije) ter znanja o višjih oblikah 
managementa organizacije. 
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Mladinski delavci si pri spremljanju učnega procesa in učnih učinkov mladinski pobud 
pomagajo z orodjem Youthpass (www.youthpass.eu). Youthpass je orodje namenjeno 
krepitvi zaposljivosti mladih in mladinskih delavcev, omogočanju osebne refleksije v pro-
cesu neformalnega učenja in spodbujanju družbene prepoznavnosti in priznavanja mla-
dinskega dela.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mladinski delavec tako z različnimi orodji spremlja neformalni učni proces vsakega 
udeleženca mladinske pobude in skupaj z mladimi vodi in spremlja učne rezultate. 
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NA POTI DO ZAPOSLITVE 

 

Skozi mladinske pobude mladi pridobivajo in razvijajo različna znanja, veščine in kompe-
tence, gradijo poznanstva, krepijo odnose in razvijajo svoje podjetniške kompetence in 
kompetence za hitrejšo zaposljivost oziroma konkurenčno prednost na trgu dela. Skozi 
celoten proces se učijo ovrednotiti ta znanja, kompetence in veščine in začno razmišljati 
o uporabni vrednosti le-teh.  

 

 

 

 

   

 

 

 

V mladinskih pobudah moramo ločiti 2  elementa učenja:  

 Učni proces, ki prinaša učne učinke skozi izvajanje mladinske pobude   

 Znanje, ki je posredovano v vsebini mladinske pobude in so cilji mladinske pobude.  
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Učenje v mladinski pobudi predstavlja enega izmed ključnih stebrov. Temeljna smernica 
mladinskih delavcev, ki sodelujejo v mladinskih pobudah, je ozavestiti pomen razvoja 
različnih kompetenc skozi formalno in neformalno učenje. 

 

Mladi lahko preko mladinskih pobud ugotovijo tudi lastne želje in smernice za razvoj svo-
je zaposlitvene poti, preko pobud lahko ugotovijo, da lahko ustvarijo svoje lastne zapo-
slitve ali pa se naučijo in pridobijo znanja, ki ji gospodarstvo v tistem trenutku potrebuje.  
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KAJ MI JE TA PROJEKT PRINESEL 

 

Mugabi Enock William (Uganda), udeleženec mladinske izmenjave v Celju: »Če pogle-
damo nazaj, se zdi kot včeraj, a izkušnje, ki smo jih pridobili v Celju, in ustvarjeni spomini 
so bili izjemni. Pravijo, da nikoli ne veš, kaj ti manjka, dokler tega ne najdeš. S pomočjo 
projekta Erasmus + se je 6 držav v Celju združilo s svojim projektom za Active for future, 
vključujoč Ugando, Tanzanijo, Kenijo, Slovenijo, državo gostiteljico, Romunijo in Bolgari-
jo.« 

Urška Pavlovič (Slovenija), mladinska delavka: »Na projektu Active for Future v Keniji 
sem se naučila več, kot sem pričakovala. Zdi se mi, da zdaj vem več o delu z mladimi in o 
tem, kako jih usmerjati k uspešnemu izvajanju njihovih pobud. Prav tako sem se naučila 
veliko o sebi, saj smo bili v drugi kulturi, pomešani z drugimi kulturami, zato je bil celoten 
učni proces globlji. Zelo sem hvaležna za to priložnost, kjer sem srečala tudi veliko novih 
ljudi, s katerimi smo ustvarili spomini do konca življenja.« 

Todor Raykov, gostujoči govornik med A4F lokalnimi aktivnostmi v Sofiji, Bulgariji: 
»Rad bi se zahvalil celotni skupini projekta Active for future, ki so me povabili kot 
gostujočega gosta med lokalnimi delavnicami v Bolgariji na temo ustvarjanja 
učinkovitega koraka za zbiranje sredstev. Cilji vaše pobude za usposabljanje so resnično 
navdihujoči in z veseljem sem podprl vaša prizadevanja za razširjanje znanja in dobrih 
praks, ki bi lahko zmanjšale stopnjo brezposelnosti mladih v državah partnerskih organi-
zacij.« 
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Enock Musasizi (Uganda), udeleženec mladinske izmenjave v Celju: »Imeli smo veliko 
aktivnosti, a najboljša je bila, ko smo raziskovali o Celju. To je bila nova oblika učenja, saj 
učitelj večino časa podaja informacije, a če obstaja možnost, da naredite svoje raziskave, 
to pomaga pri širjenju razumevanja in komuniciranja z različnimi ljudmi. Hvala za znanje 
in spretnosti ter združevanje ljudi iz različnih okolij.«  
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PRIMERI DOBRIH PRAKS RAZVITIH V OKIRU 

PROJEKTA 

 

 SKILLSHARE MLADINSKA POBUDA (BULGARIA) 
 

SkillShare je mladinska pobuda, ki se je rodila v okviru 4-dnevnega lokalnega mla-
dinskega usposabljanja v Sofiji znotraj projektov Aktive for future, Erasmus +, Capacity 
building in the field of youth project. Pobuda je bila rezultat razprav in skupnega dela 
desetih mladih iz Sofije. Med usposabljanjem so imeli predavanja in brainstorming seje, 
ki so vodile k načrtovanju glavnih značilnosti pobude. Namen mladinske pobude Skill-
Share je izboljšati življenjske razmere starejših na območju Sofije z oblikovanjem modela 
skupnega sodelovanja med starejšimi in mladimi. Bolgarija je država EU z najvišjo stopnjo 
starejših ljudi, ki jim grozi revščina, izolacija in socialna izključenost. V zvezi s tem je 
glavni problem, ki ga obravnava projekt, nizek standard življenja in revščine med starejši-
mi ljudmi v državi. Večina starejših ljudi ne more najti službe, ki bi jim lahko finančno 
pomagala, in čeprav so zmožni izpeljevati svoje veščine in deliti svoje znanje, za njih ni 
trga dela. V Bolgariji ima visok odstotek starejših ljudi visoko kvalifikacijo in specifične 
spretnosti. Po drugi strani pa obstaja visok odstotek mladih, ki iščejo zasebno pomoč za 
pridobitev določene spretnosti ali znanja. Cilj je zadovoljiti povpraševanje po konkretni 
praktični veščini za mlade in zagotoviti nekaj finančne svobode za starejše. Rešitev prob-
lema je ustvariti skupen model za medsebojno pomoč med mladimi in starejšimi ter 
zagotoviti njihovo vzajemno koristnost.  
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SkillShare - "Delite svoje spretnosti" je pobuda, katere namen je vzpostaviti povezavo 
med starejšimi ljudmi s posebnimi znanji in spretnostmi ter mladimi, katerih bi te 
spretnosti pomagale. Poslanstvo je pomagati starejšim, ki živijo z zelo nizkimi pokojnina-
mi in v socialni izključenosti, vendar imajo posebno znanje in/ali veščine zaradi dolgo-
letnih poklicnih izkušenj ali hobija in tako ustvariti povezavo med njimi in mladimi, ki bi 
kupili to znanje in/ali spretnosti za plačilo. Vizija SkillShare-ja je ustvariti družbo, v kateri 
bi različne generacije med seboj izvedle uspešne izmenjave. 

 
 ZMANJŠANJE IZBUDE PO ŽETVI S POVEZOVANJEM MLAIH KMETOV  
          Z ZANESLJIVIMI TRGOVCI (TANZANIJA) 
 
Premikanje navzgor po lestvici vrednot izguba po žetvi predstavlja ogromen izziv. 
Poročilo, ki ga je letos izdala Organizacija za prehrano in kmetijstvo Združenih narodov je 
ugotovilo, da se vsako leto izgubi ali zavrže približno tretjino živil, proizvedenih na svetu 
za prehrano ljudi - približno 1,4 milijarde ton. Posebno zaskrbljujoča je izguba prehramb-
no gostih proizvodov - zelenjava, sadje, ribe, meso in mlečni izdelki - od katerih jih je 
letno približno 50 odstotkov odpadkov, skoraj polovica teh izgub pa se naredi po pridelku 
hrane, kar je posledica ne le nižji dohodki za majhne kmete, toda višje cene za potrošni-
ke, to je posledica pomanjkanja skladiščnega prostora in nezanesljivega trga. Pobuda bo 
spodbujala uporabo naprednih lokalnih skladišč in pravočasno dostavo kmetijskih pro-
izvodov na trg. Uvajanje naprednih lokalnih skladišč v vrtnarstvu za zmanjšanje izgub po 
žetvi. Jedro inovacij je osredotočeno na podporo malim kmetom, da pridelujejo boljše 
dohodke, tako da jim pomagajo hraniti in prodajati svoje proizvode na zanesljivem trgu, 
hkrati pa ohranjati kakovost svojih proizvodov. 
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Cilj je povečati standardni vir dohodka za male kmete v dobavni verigi tako, da jim 
pomagajo z naprednimi skladiščnimi zmogljivostmi in jih povezujejo s trgom. Po pričako-
vanjih naj bi do leta 2019 zaposlovalo več kot 100 delavcev, pri tem se pričakuje, da bo 
zaposlovalo več kot 100 neposrednih delavcev, 300 pa posrednih, kot pripisovanje poslo-
vanju. Pobuda bistveno zmanjša onesnaževanje okolja, ki ga prispevajo živilski odpadki. 
Vsako leto se zavrže najmanj 1,2 milijona ton hrane in onesnažuje mesta zlasti na tržnih 
območjih.  
 
Zmanjšujemo odtise od hrane z uporabo naprednih lokalnih skladiščnih prostorov, tako 
da se izognemo nepotrebnim živilskim odpadkom ob obdelovanju hrane, ki bi jih sicer 
zavrgli, v neposredne prihodke za kmete. Projekt bo koristil kmetom s povečanjem 
njihovih dohodkov. Pričakujemo, da bomo v naslednjih 6 letih povečali neto dohodek na 
3.124 USD na kmeta (s 540 USD na leto), kar bo posledica povečane prodaje svojih pro-
izvodov na zanesljivem trgu. Obravnavali bomo tudi izzivi glede brezposelnosti za mlade 
v Tanzaniji. 
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 POT DO ZAPOSLITVE (SLOVENIJA) 

 

Ker so mladi vedno bolj neizkušeni v socialnih veščinah, jih je treba na tem področju bolj 
izobraževati. Trenutno program Erasmus + omogoča neformalno učenje na tem po-
dročju. Zato je ena od rešitev organizacija izmenjave mladih, kjer bodo udeleženci izmen-
javali svoje izkušnje in razvili model za izmenjavo dobrih praks o nasvetih in trikih pri in-
tervjujih za delo. Namen mladinske izmenjave je pripraviti udeležence na prvi intervju, s 
katerim se bodo zagotovo srečali na poti do zaposlitve. Udeleženci izmenjave bodo 
vključeni v pripravo samega projekta od začetka do konca, kar jim bo omogočilo spoz-
navanje vodenja projektov, financ, organiziranja in še več. Pričakovani rezultat projekta 
je priprava mladih na prvi razgovor z delodajalci, izboljšanje njihovih socialnih veščin, po-
trebnih za boljše nastopanje, obveščanje o stvareh, ki jih morajo opraviti pred dejanskim 
razgovorom, ter njihovo izobraževanje o statusu trenutnega trga dela. 
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 KAVARNA: NA OFF (SLOVENIJA) 
 
 
Zamisel je odpreti dnevno kavarno, ki ponuja kulturne in izobraževalne vsebine gluhih in 
slušnih prizadetih. Kavarna bi zaposlovala ljudi s težavami s sluhom, za katere se meni, da 
imajo manj možnosti za pridobitev zaposlitve. Namen kavarne bi bil povezati slišni svet z 
gluhim in predstaviti ljudem znakovni jezik. Cilj projekta je zagotoviti reden dohodek za 
gluhe in naglušne osebe, ki so trenutno brezposelne in so v skupini, ki ima pomanjkljivosti 
na trgu dela. Pričakovan učinek projekta je ozaveščanje javnosti o življenju ljudi z 
nezmožnostjo in težavami s sluhom. 
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 LESENE IGRAČE (SLOVENIJA) 

 

Ideja o izdelavi in prodaji igrač iz lesa je nastala v otroštvu. Deli za izdelavo igrač se lahko 
zlahka dobijo v lesnih tovarnah in so brezplačni, saj so ostanki, vendar so popolnoma v 
redu za izdelavo majhnih igrač. Sprva bomo začeli s preprostimi igračami za majhne ot-
roke in v prihodnosti poskušali razširiti linijo s kognitivnimi, socialnimi in didaktičnimi 
igračami za otroke vseh starosti. Rezultat je linija igrač, izdelanih iz naravnih materialov, 
ki so okolju prijazni in varni za otroke. 
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 S. Y. D. A. R. C - REŠITE MLADE, CENTER ZA ZDRAVLJENJE  
          ODVISNIKOV OD PREPOVEDANIH DROG (UGANDA) 
 
 
Vizija pobude je mladinska skupnost brez zlorabe drog, tako da zagotavlja storitve 
zdravljenja, ki vodijo v izboljšanje zdravja, preprečevanje zlorabe drog, učinkovito in 
produktivno mladinsko državljanstvo v Ugandi. V vsakem trenutku je v psihiatrično 
bolnišnico sprejetih vsaj 140 ljudi zaradi zlorabe drog, večina je starih med 18. in 25. let, 
navedeno je, da jim le nekaj uspe priti v bolnišnico, kar pa še vedno poslabšuje problem 
med to skupino. Predvideva se, da 22% učencev v šolah zlorablja droge (alkohol, mari-
huana, itd.), ti ljudje pa potrebujejo veliko preprečevanja, usmerjanja in zdravljenja. 
Posegi SYDARC bodo neposredno rešili te izzive med mladimi v Ugandi. O tem problemu 
se govori v medijih, doma, celo v parlamentu, a malo je bilo storjenega glede tega prob-
lema. Pobuda bo izboljšala medsebojno vodenje, napotitve podpore in njihovo interakci-
jo, spodbujala privabljanje gospodarskih in produktivnih podjetnikov mladih na območjih 
zbiranja podatkov SYDARC, zmanjšati verjetnost, da se bodo mladi in odrasli vključili v t.i. 
tvegano vedenje, svetovanje in vodenje v šoli, domovih in na delovnih mestih, 
vključevanje in krepitev posameznikov in družin. 
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 UGA CRISPS (UGANDA) 
 
 
Cilj pobude je razviti podjetje s kakovostnimi prigrizki v vzhodni Afriki. Vizija je, da bo eki-
pa, ki je vključena v pobudo, razvila vodilno podjetje, ki bo zagotavljalo potrebo ljudi po 
visoko kakovostnih prigrizkih v vzhodni Afriki. To bo doseženo z usposabljanjem mladih v 
najboljših vodilnih podjetjih za prigrizke, učenje proizvodnih spretnosti in kompetenc ter 
ustvarjanje zaposlitvenih možnosti za brezposelne mlade. Cilji pobude so: izdelati visoko-
kakovostne hrustljave izdelke, zaposlovati mlade v proizvodnji in vodstvenih oddelkih, 
usposabljati mlade v Ugandi v pripravah za prigrizke, izpolniti povpraševanje po prigrizkih 
v vzhodnoafriški regiji, posebej v obdobju vzhodnoafriške integracije, ponuditi pri-
pravništvo za študente, ponuditi tehnične tečaje za oskrbo s hrano in na koncu zagotoviti 
tudi nova delovna mesta za mlade. 
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 KARIERNI CENTER: CA–HUB (KENIJA) 
 

 
Ideja je odprtje kariernega centra, ki ponuja razvoj poklicne poti in smernice, ki se 
osredotočajo na potrebe lokalnega trga dela. Vsebina, ki se bo razvila v kariernem cen-
tru, je namenjena odpravljanju vrzeli v raziskovanju in razvoju za mlade, ki zaključujejo s 
šolanjem. Ta center bo zaposloval mlade z različnimi tehničnimi in strokovnimi 
spretnostmi, ki bodo pomagali pri usmerjanju mladih, zlasti iz prikrajšanih okolij, kot so 
neformalna naselja in podeželska območja v Keniji. Center se bo osredotočil tudi na ob-
likovanje pobud, ki bodo spodbujale razvoj zaposlitvenih spretnosti za mlade z motnjami 
v duševnem razvoju. Glavni namen tega projekta je ustvariti skupino profesionalnih mla-
dih, ki so opremljeni z ustreznimi veščinami, ki so sposobne reševati potrebe svojih ne-
posrednih skupnosti, prav tako pa so sposobni oblikovati inovativne ideje za reševanje 
njihovih socialno-ekonomskih potreb. To bo povezalo tako strokovnjake kot tiste, ki si 
želijo razviti svoje znanje. Cilj je povečati pridobivanje tržno usmerjenih veščin za mlade, 
ki bodo zagotovile možnost zaposlitve po šoli, hkrati pa ustvarijo vir rednega dohodka za 
mlade, ki bodo imeli ključno vlogo pri izvajanju dejavnosti kariernega centra. Center bo 
ustvaril tudi povezavo med diplomiranci in delodajalci, s čimer se bo zmanjšal čas, po-
treben za zagotovitev zaposlitve. 



47 

Učinek pobude je: krepitev ozaveščenost mladih o razpoložljivih poklicnih možnostih in 
kako so lahko pomembni na trgu dela. Priprava mladih prek tranzicijskega programa, kjer 
se bodo ukvarjali z razvojem kariernega raziskovanja in zaposlovanja ter bodo v pripravi 
na naslednji korak v življenju podvrženi vadbi v lokalni skupnosti. Enostavnost pove-
zovanja razpoložljivih veščin in priložnosti na trgu. Zmanjševanje družbenih pretresov, saj 
bodo številni mladi aktivno vključeni v družbeni razvoj. 
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 YEB GLASBENA AKADEMIJA (UGANDA) 
 
 
Youth Evolution Bamivule (YEB glasbena akademija) je ugandska nevladna organizacija, 
ki nudi strokovno znanje mladim, ki želijo slediti popularni glasbeni pismenosti in 
spretnostim kot svojo kariero. To je s prepoznavanjem, krepitvijo, spodbujanjem in pro-
mocijo glasbe med vsemi mladimi, obenem pa jih obvladujemo za živahno in dostopno 
poklicno kariero v industriji popularne glasbe v Ugandi. Cilji pobude za ustanovitev or-
ganizacije so: krepitev vloge mladih do njihove priljubljene glasbene kariere; identifici-
rati, negovati in spodbujati popularne glasbene talente; ustvariti rastočo in konkurenčno 
bazo človeških virov za priljubljeno glasbeno industrijo; zagotoviti povezavo med akad-
emijo in zunanjimi glasbenimi podjetji. 
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