
                            

 
 »Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru 

Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, 

prednostne usmeritve: »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistema izobraževanja in usposabljanja«. 

 
Usposabljanje za mladinske organizacije 

Bohinj, 15. – 16. oktober 2011 

 
vabilo in razpis za udeležence 

 
Osnovni podatki 
Usposabljanje je namenjeno mladim, ki opravljajo vodstvene vloge v mladinskih organizacijah in 
organizacijah za mlade ali pa se na to pripravljajo. Vodstvena vloga ne pomeni nujno ožjega vodstva v 
organizaciji. Lahko gre tudi za vodenje delovnih skupin ali projektov. 
Usposabljanje bo potekalo v Gozdni Šoli Zveze tabornikov Slovenije v Bohinju (Ukanc 3) od sobote, 
15. oktobra 2011, od 9. ure do nedelje, 16. oktobra 2011, do 14.30 ure. 
 
Z izvajanjem usposabljanja predstavnikov mladinskih organizacij želimo pripomoči h krepitvi 
kadrovskega potenciala v teh strukturah. Gre za usposabljanje, ki predstavlja priložnost tako za 
strokovni napredek posameznikov, kot tudi za tkanje medsebojnih vezi med mladinskimi 
organizacijami. 
 
Usposabljanje zajema tri celostne sklope: 

• Mladinsko delo in mladinske politike  
• Financiranje in izvajanje financiranja mladinskih organizacij  
• Lobiranje in zakonodaja  

 
Vsebine usposabljanja 
 

  sobota, 15. oktober 2011 nedelja, 16. oktober 2011 

8.30 - 9.00 Prihodi udeležencev.  

9.00 - 10.30 Mladinsko delo, mladinske organizacije 

(v izvedbi Mladinskega sveta Slovenije)  

Lobiranje 

(v izvedbi Pravno informacijskega centra PIC) 

10.30 - 11.00 Odmor Odmor 

11.00 - 12.30 Mladinske politike 

(v izvedbi Mladinskega sveta Slovenije)  

Zakonodaja za mladinske organizacije 

(v izvedbi Pravno informacijskega centra PIC) 

12.30 - 14.30 Kosilo Kosilo 

Zaključek usposabljanja, odhodi. 

14.30 - 16.00 Viri financiranja mladinskih organizacij. 

Obvladovanje razpisne dokumentacije. 

(v izvedbi Celjskega mladinskega centra) 

 

16.00 - 16.30 Odmor  

16.30 - 18.00 Obvladovanje računovodstva. 

Poslovanje mladinskih organizacij. 

(v izvedbi Celjskega mladinskega centra) 

 

18.00 - 18.30 Prostor za diskusijo in vprašanja  

18.30 -20.30 Večerja  

20.30 - Družabni večer – predstavitev organizacij  
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Usposabljanje bo intenzivno in od udeležencev pričakujemo pobudništvo ter zavzetost za sodelovanje. 
Delovni dan bo razdeljen v štiri programske sklope: dva dopoldanska in dva popoldanska; vsebine 
bodo podane preko aktivnih metod dela, ki zahtevajo vključevanje udeležencev. Udeleženci, ki bodo 
na usposabljanju prisotni na vsaj 5 (od 6) sklopih, prejmejo potrdilo o udeležbi na usposabljanju. 
 
 
Profil udeležencev 
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati udeleženci: 

• opravljajo vodstvene naloge (predsedniki, člani upravnih oz. izvršnih organov, vodje 
projektov, ipd.), 

• izkušnje z delovanjem in projekti mladinskih organizacij, 
• interes za opravljanje aktivne vloge v lastni organizaciji. 

 
 
Prijave 
Prijavnice pošljite na priloženem obrazcu najkasneje do ponedeljka, 10. Oktobra 2011, na 
naslov MSL, Komenskega 22, 1000 Ljubljana Prijavnico lahko oddate tudi v elektronski obliki, in 
sicer skenirano ali pa poslano z uradnega e-naslova organizacije oz. zastopnika organizacije (v tem 
primeru žig in podpis nista potrebna) na e-naslov  info@mslj.org. Prijava po e-pošti je veljavna, ko 
dobite naše potrdilo o prejemu. Morebitne dodatne informacije dobite na istem emailu ali pa na 
051442002.  
 
Na usposabljanje bomo sprejeli najmanj 15 in največ 25 udeležencev. V primeru prevelikega števila 
prijav bomo udeležence izbirali po naslednjih kriterijih: 

• izkušnje z vodenjem organizacije ali projektov, 
• pripravljenost za prisotnost na celotnem usposabljanju, 
• t.i. mehki kriteriji (uravnoteženost po spolu in organizacijah). 

 
 
Tehnični podatki 
Stroške usposabljanja (razen prevoznih stroškov udeležencev) v celoti krije Mladinski svet Ljubljane. 
Na usposabljanju bomo zagotovili 4 obroke (kosilo in večerja 1. dan, zajtrk in kosilo 2. dan) ter 
odmore za kavo. Dom omogoča brezplačno nastanitev vsem udeležencem na skupnih ležiščih v kolikor 
boste prenočišče koristili, to označite v prijavnici. 
 
O izbiri kandidatov boste obveščeni do srede, 12. Oktobra 2011, po elektronski pošti ali po telefonu.  
 
 
 
 
Miha Mohorko 
Mladinski svet Ljubljane 


