POROČILO Z 2. SREČANJA ZA PRIPRAVO NOVEGA LOKALNEGA MLADINSKEGA PROGRAMA
Srečanje je potekalo 22. junija 2019 med 19.00 in 21.00 uro v prostorih športnega društva Texas Šebrelje.
Udeležilo se ga je 12 mladih (liste prisotnosti ni bilo).
Srečanje je v sodelovanju z Blažem Makucem pripravil in izpeljal Borut Cink.
Nameni srečanja:
-

Oblikovati model za posvetovanja z mladimi (in tudi drugimi starostnimi ter družbenimi skupinami
v občini)
Vzpostaviti model posvetovanj in sodelovanja med mladimi in občino
Vzpostavitev občutka slišanosti mladih s strani občine in želje po prispevanju k delu občine
Krepiti zaupanje med mladimi in občino
Dvigniti zavest med mladimi o dejavnosti občine na področju mladine in mladinskega dela

Cilji srečanja:
-

Omogočiti prostor za dialog med mladimi in predstavniki občine
Zbrati 30 mladih in izvesti posvetovanje o njihovih potrebah predlogih, idejah, ki se jih upošteva
pri pripravi lokalnega programa za mlade
Predstaviti načrt priprave lokalnega programa za mlade
Pridobiti ideje, predloge in želje mladih na naslednjih področjih:
1. Zaposlovanje
2. Stanovanja
3. Participacija
4. Mladinsko organiziranje
5. Mobilnost in prosti čas
6. Informiranje

Program srečanja:
Čas
19.0019.10
19.1519.30
19.3021.00

Aktivnost in metodologija
Pozdrav udeležencev

Oseba
Blaž

Predstavitev namenov in ciljev srečanja
Predstavitev poteka aktivnosti
Posvetovanje z mladimi:
Metoda: Silent brainstorming .
Borut predstavi posamezno tematiko.
Sledi individualno delo. Vsak si vzame 5 minut in na
post it listke napiše ideje, probleme, vprašanja.

Nina in
Borut
Borut

Svoje ideje in predloge predstavijo celotni skupini. Borut
prilepi post it listke na flipchart. 5 minut

Material

-Mize
-Stoli
-Post-it listki
-Flip-chart
-Flumastri

Po vseh predstavitvah, Borut povzame ideje in predloge
in ponovno odpre razpravo za dodatne predloge in
komentarje. (5 minut)

21.00

6 x 15 minut (90 minut – do 21.00).
Zaključek in zahvala
Predstavi se, kako se bo uporabilo te predloge,
zaključke, se zahvali udeležencem za sodelovanje ter se
jih povabi k nadaljnjim aktivnostim (sodelovanju tudi v
bodoče).

Blaž
Borut

REZULTATI 2. SREČANJA (predstavljeni po vnaprej določenih vsebinskih sklopih)
PARTICIPACIJA MLADIH
Participacijo mladih lahko na splošno opredelimo kot aktivno sodelovanje mladih pri sprejemanju odločitev
o katerikoli zadevi (tudi širše v političnem prostoru), ki zadevajo oblikovanje družbe v kateri živimo.
Participacija mladih se lahko odvija v različnih organizacijah oz. institucijah, projektnih ali neformalnih
skupinah, pri čemer je treba posebej izpostaviti mladinske organizacije. Mladi se v odločanje lahko z
različnimi oblikami organiziranosti vključujejo neposredno ali posredno.
Kaj pričakujete od občine Cerkno na področju vključevanja in participacije mladih pri javnem odločanju?
Kakšen model sodelovanja si želite z občino (npr. ali je vzpostavljena komisija ustrezna)?
Na kakšne način naj mladi v občini sodelujejo med seboj (npr. preko mladinskega sveta lokalne skupnosti,
neformalno povezovanje, itd.)?
Kako krepiti sodelovanje in participacijo mladih (med seboj, z občino, z drugimi akterji) v občini Cerkno?
Predlogi, izzivi, problemi:
-

-

Kvote mladih v odborih in drugih delovnih telesih občine, občinskega sveta in krajevnih
skupnosti.
Zagotoviti predstavnika mladih.
Šebrelje je edina vas, kjer se karkoli dogaja.
Mladinskih organizacij ni.
Mladi imajo dobre ideje, vendar niso upoštevani, velikokrat pa nismo niti slišani.
Komisija za mlade
Vzpostaviti skupno platformo za mladinske organizacije.
Boljše obveščanje mladih o vsem, kar se razpravlja na ravni občine in krajevnih skupnosti.
Okrepiti komuniciranje med krajevnimi skupnostmi in mladinskimi organizacijami ter mladinskim
organizacijam omogočiti, da kandidirajo za sredstva krajevnih skupnosti.
Na ravni krajevnih skupnosti mladi nimajo dostopa do odločanja, razen, če »težijo«.
Več vključevanja mladih na različnih področjih (mladi niso samo za mladinske teme/aktivnosti).
Del občinskega proračuna nameniti za mlade (sredstva naj ne bodo »zaklenjena« za vstopnimi
pogoji, ki jih mladinske organizacije ali mladi ne morejo dosegati oz. zagotavljati, ampak naj
bodo odvisna od kvalitete predloženih programov mladinskih organizacij).
Več povezovanja med mladinskimi organizacijami.
CMAK ni edino društvo za mlade. Trenutno je najslabše.

MOBILNOST IN PROSTI ČAS
Mobilnost mladih je zmožnost mladih, da v okviru doseganja ciljev za osebnostni razvoj, osamosvajanje,
za namene prostovoljskega in mladinskega dela, formalnega ali neformalnega izobraževanja,
zaposlitvenih ter kariernih ciljev, bivanjskih priložnosti ter prostočasnih aktivnosti prehajajo med različnimi
kraji v matični državi in zunaj nje.
Prostočasne aktivnosti spodbujajo pozitivni razvoj mladih, omogočajo mladim varno raziskovanje svojih
talentov, sposobnosti in aspiracij, kar jim pomaga pri iskanju njihove vloge v družbi. Mladi razvijajo svojo
samopodobo, se zavedajo sebe in svojih sposobnosti in tako pridobijo samospoštovanje, osebni nadzor in
odgovornost, torej lastnosti, ki jih potrebujejo na poti osamosvajanja.
Kaj pričakujete od občine Cerkno na področju mobilnosti mladih in prostočasnih aktivnosti?
Kateri so ključni izzivi in težave na teh dveh področjih?
Kakšne prostočasne aktivnosti si želite?
Predlogi, izzivi, problemi:
-

Oživite nogometne rekreativne lige.
Boljše avtobusne povezave znotraj občine.
Urediti infrastrukturo za mlade (igrišča, prostori za mlade, ipd.).
Razvijati programe za mlade preko povezovanja društev, boljšega informiranja, organizacije
skupnih dogodkov in prijave projektov v program Erasmus+.

ZAPOSLOVANJE
Zaposlitev mlademu človeku omogoča socialno in ekonomsko osamosvajanje. Po končanemu formalnemu
izobraževanju si želijo vstopiti na trg dela in finančno neodvisni začeti samostojno življenje. Brez zaposlitve
si težko uredijo bivanjske razmere, ki bi jim posledično omogočile tudi ustvarjanje lastne družine. Brez
lastnih sredstev težje vzpostavljajo in krepijo socialne mreže in so nagnjeni k večji socialni izključenosti
(med mladimi je kar 14 % mladih, ki živijo pod pragom revščine (vir: MSS).
Kakšne so po vašem mnenju zaposlitvene možnosti in možnosti za delo (tudi študentsko delo) v občini
Cerkno?
Ali se kot mladi občani se srečujete z določenimi preprekami, ki vas silijo, da si delo poiščete izven občinskih
meja? S katerimi?
Na kakšen način bi lahko, po vašem mnenju, lokalna skupnost pristopila k reševanju problemov
brezposelnosti med mladimi (npr. program karierne orientacije za mlade, spodbujanje prihoda novih
zaposlovalcev v občino, …)?
Predlogi, izzivi, problemi:
Problemi:
-

Pomanjkanje zaposlitev za profile z višjimi stopnjami izobrazbe.
Premajhna raznolikost delovnih mest.
Premalo možnosti za zaposlitev.

Rešitve:
-

Občina naj preko sklada (ali kakšnega drugega instrumenta) pomaga podjetnikom z
zagotavljanjem poroštev za pridobivanje kreditov.
Prizadevanja in spodbude za razvoj novih (bolj modernih) dejavnosti v občini.
Bolje izkoristiti potencial za razvoj turizma v občini.
Mladim preko dogodkov (npr. dan odprtih vrat različnih poklicev pri uspešnih podjetjih)
predstaviti kakšne možnosti za zaposlovanje obstajajo v občini.
Deindustrializacija delovnih mest in večja podpora podjetništvu. V okviru te podpore naj se
zagotavlja možnosti:
o za pridobitev brezobrestnih kreditov,
o za pridobitev prostorov za opravljanje in razvoj obrti,
o za organizacija izobraževanj za obrtnike,
o za finančna podporo samozaposlenim in
o za oblikovanje modernega poslovnega okolja.

Ostali predlogi:
-

Višje plače za pomočnice/ke vzgojiteljic in vzgojiteljev.

STANOVANJSKA POLITIKA
Zagotavljanje ustreznih možnosti oz. podpornega okolja za ureditev primernih stanovanjskih razmer za
mlade pomeni pozitivne učinke, kot so olajšano osamosvajanj mladih ter hitrejše odseljevanje, kar pomeni
prevzemanje odgovornosti v vsakodnevnem življenju, aktivnejše vključevanje v vse sfere družbenega
življenja in delovanja ter ustvarjanje lastnih družin. To je pomemben potencial za družbeni in ekonomski
razvoj lokalnega okolja ter krepitev kakovosti življenja v lokalni skupnosti, saj se ohranjajo učni, delovni in
druge razvojni potenciali mladih v lokalnem okolju in preprečuje odseljevanje mladih, ki ga tudi mladi sami
vidijo kot veliko grožnjo za lokalno skupnost
Katere so ključne težave mladih v občini Cerkno na področju reševanja stanovanjskega vprašanja?
Na kakšen način bi lahko, po vašem mnenju, lokalna skupnost pristopila k reševanju stanovanjske
problematike v Cerknem (npr. občina zagotavlja nižje obrestne mere za mlade, mlade uvršča v posebno
kategorijo v razpisu za podelitev neprofitnih stanovanj, …)?
Predlogi, izzivi, problemi:
-

Subvencije za obnovo starih hiš (subvencionirani krediti).
Občinska stanovanja za mlade.
Brezobrestni krediti.
»Davek« na prazne stare hiše.
Gradnja novih stanovanj.
Nov prostorski načrt (hitrejša sprememba zazidljivosti parcel).
Obnova in modernizacija občinskih stanovanj.
Boljša podpora in hitrejši postopki za pridobivanje dovoljenj.
Izboljšati informiranost o stanovanjih, ki so na voljo za najem.
Slabe lokacije stanovanj.
Pretočen sistem neprofitnih stanovanj (v stanovanjih lahko najemnik biva določeno obdobje,
potem pa se izseli).
Zapuščene hiše preurediti v stanovanja za mlade.
Urediti infrastrukturo (vodovod, internet, itd.) po celotni občini.
Urediti neprivlačno okolico stanovanj oz. bivalnih sosesk.
Velikost parcel.

INFORMIRANJE MLADIH
Informiranje mladih zajema najrazličnejše (nekomercialne) družbene aktivnosti, ki mladim nudijo
informacije s področij, ki jih zadevajo oz. jim omogočajo, da aktivno odločajo o lastnem osebnem razvoju.
Med osnovne informativne vsebine prištevamo predvsem informacije povezane s šolanjem, poklicnim
usmerjanjem, zaposlovanjem, osamosvajanjem, zdravjem in socialnim varstvom, pomočjo v stiski, prostim
časom, z zagovorništvom in pravicami, z aktivnimi dejavnostmi, aktivnostmi v prostem času, ekologijo,
mednarodnimi dejavnostmi, itd.
Na kakšen način naj poteka komunikacija z mladimi, da bodo informacije dosegle čim širšo skupino
zainteresiranih?
Katere kanale (oglasna deska, spletna stran, družbena omrežja, itd.) se naj uporablja za informiranje
mladih?
O katerih področjih in vsebinah želite biti informirani?
Predlogi, izzivi, problemi:
Izziv:
-

Nesistematičnost komuniciranja in informiranja.
Neustrezno komuniciranje z mladimi.

Rešitev:
-

Na občini zaposliti strokovnjaka za komuniciranje.
Z mladimi komunicirati na način, ki jim je blizu (preko spleta, Facebooka, ipd.).
Komunicirati je potrebno stalno in na vseh področjih (kje so možnosti za sodelovanje, objavljeni
razpisi, itd.).

MLADINSKO ORGANIZIRANJE
Mladi, ki so več let člani v mladinskih organizacijah, so aktivnejši in odgovornejši državljani, praviloma
bolje osveščeni, kar vpliva na kvalitetno njihovega življenja kot v okoljih, v katerih delujejo, saj v ta prostor
vnašajo svoje ideje, krepi se medgeneracijska solidarnost, več je pobud za spremembe in ponudba
aktivnosti v lokalnem okolju je bogatejša.
Kaj so izzivi in težave na področju mladinskega organiziranja v občini Cerkno?
Kakšno podporo in ukrepe bi morala izvajati občina Cerkno, da bi okrepila mladinsko organiziranje v lokalni
skupnosti?
Predlogi, izzivi, problemi:
-

-

Promocija prostovoljstva (nagrada za naj prostovoljce).
Poenostavitev razpisov.
Zagotovitev ustreznih prostorov.
Večja finančna podpora in bolj pravična (na podlagi kvalitete programov) razdelitev denarja med
društva.
Pomoč občine pri organizaciji prireditev/dogodkov, ki jih organizirajo mladi za mlade.
Preverjanje porabe sredstev iz razpisov.
Promocija dogodkov mladinskih organizacij s strani občine in krajevnih skupnosti.
Nakup občinske opreme, ki je na voljo mladinskim (in drugim) organizacijam pri izvedbi
projektov in dogodkov.
Koordinacija organizacije dogodkov, da ne pride do prekrivanja aktivnosti. Za to bi morale
skrbeti krajevne skupnosti in komunicirajo potencialna prekrivanja med različnimi organizatorji
in takšne situacije skušajo razrešiti.
Krepiti sodelovanje med različnimi organizacijami in organizatorji dogodkov na ravni krajevnih
skupnosti.
Poenostaviti razpise za pridobivanja sredstev (npr. razpisi na področju športa so zapleteni in
nedostopni za mladinske organizacije).
Višji avans sredstev pridobljenih na razpisih.
Sledenje projektnim prijavam in preverjanje realizacije.
Preveriti in če bo takšen odziv tudi spremeniti teme razpisov.

DRUGI PREDLOGI
Predlogi, ki so bili podani v zaključni razpravi po opravljenih posvetovanjih posvetovanja in neposredno
ne spadajo v nobeno od šestih kategorij.
-

Dolgoročnost projektov (projekti, ki trajajo dlje od 4 let – enega mandata).
Delati za skupno blaginjo in perspektivo vseh v občini.
Krepiti kulturo sodelovanja.
Šole naj več sodelujejo z mladinskimi organizacijami.
Sistematično graditi zunanjo podobo Cerknega.
Sredstva KS naj se ne uporabljajo za cerkvene potrebe.

Pripravil:
Borut Cink

