
Nabor orodij 
za participacijo 
mladih GaYa
Kako zbližati mlade in odločevalce

Mladi so nagnjeni k odseljevanju iz alpskega prostora, ker tukaj ne vidijo 
možnosti za osebni in poklicni razvoj. Večina nosilcev odločitev se ne zaveda 
prednosti, ki jih družbi prinaša mlada dejavna populacija.

Z ustvarjanjem novih demokratičnih metod za vključevanje mladih v postopek 
odločanja na lokalni ravni želi to orodje navdihniti in voditi tiste, ki sprejemajo 
odločitve in politike.

V tem orodju boste našli:

• plakate za ozaveščanje o tematiki med sodelavci
• primere dobrih praks, iz katerih lahko črpate navdih in se iz njih učite
• kartice za interaktivne pristope k reševanju skupnih preprek
• brošuro, preko katere boste spoznali, kako ustvariti participativne procese 

za mlade

Več na: www.alpine-space.eu/gaya
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MNOGO MAJHNIH LJUDI, KI 
POČNE MNOGO MAJHNIH 
STVARI NA MNOGO 
MAJHNIH KRAJIH, LAHKO 
SPREMENI TA SVET.
- Afriški pregovor



SKRIVNOST 
SPREMEMBE JE
V TEM, DA SE NE 
BOJUJEŠ S STARIM, 
TEMVEČ DA VSO 
SVOJO ENERGIJO 
USMERJAŠ V 
GRADNJO
NOVEGA.
- Sokrat



ČE MLADI 
NIMAJO VEDNO 
PRAV, JE 
DRUŽBA, KI JIH 
IGNORIRA IN 
ZATIRA, VEDNO 
V ZMOTI.

- François Mitterrand

34,954 mm



MLADA REGIJA – 
MLADI V 
TRAUNSTEINU
Mlada regija se na mlade osredotoča prek projektov 
mreženja. Mladim omogoča  aktivno participacijo, preko 
podpornih aktivnosti pa pomagajo mladim pri realizaciji 
predlaganih idej. Občine v konzorciju Traustein so na 
pobudo mladih ustanovile občinske mladinske svete, ki 
se ukvarjajo z različnimi vprašanji. Sveti si prizadevajo 
za ustvarjanje konsenza po metodi  »dinamične 
facilitacije«. Njihove sklepe kasneje predstavijo javno in 
o njih razpravljajo na mladinskih kavarnah. Celotni 
participativni proces spremlja t. i. resonančna skupina, ki 
sodelujočim občinam nudi strokovno in finančno 
podporo. V slogu misli »Mladi niso prihodnost družbe, 
ampak njena sedanjost« se v regiji čuti pomemben 
status mladih.



KRAJ, DRŽAVA
Traunstein (Spodnja 
Avstrija, Avstrija)

ŠTEVILO 
PREBIVALCEV
Približno 13.200 (leta 2016)

POZITIVNI UČINKI
Podpirajo soustvarjalne 
procese (od zamisli do 
izvedbe), pri katerih si moč 
in odgovornost izvajanja 
delijo mladi, politiki in javna 
uprava.

STOPNJA 
PARTICIPACIJE 
MLADIH
Stopnja 3

SPLETNA STRAN
www.youthregion.at

METODE
Svetovna kavarna / 
konferenca na prostem / 
konsenz

OBSTAJA TUDI …
podobna metoda po imenu 
»Zajtrk z županom«. Mladi 
in organi odločanja se 
družijo, pijejo kavo in 
razpravljajo o pomembnih 
temah v občini. Tovrstna 
srečanja se dogajajo na 
mesečni ravni. Z njimi želijo 
spoznati in deliti mnenja 
različnih akterjev znotraj 
lokalne skupnosti.



RENDERING 
TRENTOGIOVANI
Občina Trento s pobudo Rendering Trentogiovani 
posluša in vključuje mlade ter temu primerno prilagaja 
svoje politike. Pobuda za mlade je del novega načrta 
mladinske politike 2017–2025, ki so ga predstavili 
mestnemu svetu, ta pa ga je tudi potrdil. Trentogiovani 
je postal simbol in blagovna znamka mladinske politike 
občine Trento.

Program vključuje štiri faze sodelovanja: 
- izmenjava mnenj med mladimi, ki lahko predstavijo 

svoje poglede in želje za prihodnost;
- izbrani material nato preučijo in razvrstijo v štiri 

makrokategorije (delo, kultura, sodelovanje, 
vključevanje); 

- fokusne skupine, ki jih sestavljajo mladi, zaposleni v 
upravi in zveze, sestavijo prednostno lestvico vseh želja; 

- končne smernice gredo v postopek odobritve.



KRAJ, DRŽAVA
Trento (pokrajina Trento, 
Italija) 

ŠTEVILO 
PREBIVALCEV
Približno 117.300 (leta 2016)

POZITIVNI UČINKI
Dodana vrednost 
participativnega postopka 
in razvoja politike je 
vključevanje tistih, ki jih 
vprašanja neposredno 
zadevajo.

STOPNJA 
PARTICIPACIJE 
MLADIH
Stopnja 2–3

SPLETNA STRAN
www.trentogiovani.it/index.
php/progetto/rendering-tre
ntogiovani

METODE
Anketa / Fokusne skupine

OBSTAJA TUDI …
dodatna ideja za 
vključevanje mladih v okviru 
projekta Rendering 
Trentogiovani, kjer so mladi 
vključeni tudi v ustvarjanje 
kratkih filmov, s katerimi 
spodbudijo druge k 
sodelovanju s ključnikom 
#PARTECIPA! (#SODELUJ!).



MLADINSKI 
PARLAMENT
ALPSKE 
KONVENCIJE
Mladinski parlament Alpske konvencije (YPAC) sta 
ustanovili Alpska konvencija in innsbruška Akademishes 
Gymnasium. Združuje mlade (do 22. leta starosti) 
različnih regij, ki v simulaciji parlamenta razpravljajo o 
aktualnih temah v alpski regiji. Z njim želijo mladim 
predstaviti parlamentarno strukturo in aktualna 
vprašanja, ki zadevajo alpsko regijo. Poleg tega pa 
YPAC predstavlja platformo za kulturno izmenjavo in 
mreženje mladih. Člani mladinskega parlamenta 
organizirajo dogodke, se srečujejo z drugimi 
predstavniki, mrežijo in se spoznavajo z mladimi iz 
drugih držav ter se udeležujejo seminarjev.



KRAJ, DRŽAVA
Vsako leto YPAC gosti 
druga šola (leta 2013 
nemški Sonthofen, leta 2014 
francoski Chamonix, leta 
2015 Kamnik itn.)

POZITIVNI UČINKI
Resolucija, ki povzema 
celotno delo med tednom, 
je najpomembnejši 
dokument, ki ga sprejme 
YPAC. V njej je pojasnjeno, 
zakaj je določeno temo 
treba obravnavati in katere 
ukrepe priporočajo za 
reševanje perečega 
vprašanja.

STOPNJA 
PARTICIPACIJE 
MLADIH
Stopnja 2

SPLETNA STRAN
www.ypac.eu

METODE
Mladinski svet

OBSTAJA TUDI …
več informacij o YPAC-u v 
priročniku, objavljenem na 
www.ypac.eu/ypac-handbook.



Model predstavi postopno uveljavitev participacije mladih v 
skupnostih, kot so: Dornbirn, Bregenz in Bludenz (Avstrija). 
Model je lahko kontinuiran in vpeljan tudi drugod.

Model predvideva šest stopenj:
- Informiranje (informiranje mladih o pravicah, možnostih in 

o ponudbah);
- Anketa (mladi oddajajo predloge);
- Svet (mladim svetuje in jim pomaga določiti prioritete;

prihaja do pobud);
- Participativni dan (mladi so povabljeni, da razvijejo 

projekte ob podpori odraslih);
- Ekipa (ustvari se ekipa mladih, v kateri lahko svoje zamisli 

udejanjijo v sodelovanju s skupnostjo);
- Forum (mladi se udeležijo formalnega posveta s pravicami 

in z dolžnosti, da soustvarjajo lokalno skupnost).

Vsaka stopnja opisuje vrsto preizkušenega participativnega 
postopka. V vsaki skupnosti, ki model sprejme, je 
načrtovanje prilagojeno, uspešna izvedba pa odvisna od 
konteksta skupnosti. 

MODEL 
PARTICIPACIJE MLADIH
V PREDARLSKI - 
JUGENDBETEILIGUNGS
MODELL



KRAJ, DRŽAVA
Predarlska (Avstrija)

ŠTEVILO 
PREBIVALCEV
Približno 388.711 (leta 2017)

POZITIVNI UČINKI
Načrtovanje in uspešna 
izvedba temeljita na 
potrebah vsake skupnosti, 
ki model sprejme. V okviru 
modela se spoprime z 
dejstvom, da ima vsaka 
pobuda svoje specifične 
okoliščine, od katerih je 
odvisna in o kateri je v dani 
situaciji treba presoditi.

STOPNJA 
PARTICIPACIJE 
MLADIH
Stopnja 1–5

SPLETNA STRAN
jugendhaus.feldkirch.at/1001

METODE
Informativni dan / Anketa / 
Svetovna kavarna / 
Hackathon / Posvet

OBSTAJA TUDI …
več informacij o projektu
na spletni strani 
www.vorarlberg.at/zukunft 



MY WO DO +24
Državljanom omogoča, da postanejo akterji pri 
spreminjanju svojega mesta glede na njihove individualne 
ali kolektivne želje. Namen projekta je bil mlade vključiti v 
proces prostorskega načrtovanja svoje občine.

Faze participativnega postopka:
- prek slik in simbolov sodelujoči, katerim nudijo 

začetniška participativna orodja, zbirajo zamisli o 
uporabi površin;

- sodelujoče nato razdelijo v manjše skupine, ki še 
globlje razdelajo rezultate prejšnje faze;

- proces participacije mladih se konča s splošno 
razpravo o rezultatih in obdelavi skupnih dejanj.



STOPNJA 
PARTICIPACIJE 
MLADIH
Stopnja 4

METODE
Planning for Real

OBSTAJA TUDI …
več informacij o 
organizaciji, ki je projekt 
izvedla, in sicer na spletni 
strani www.stadt-umland.at. 

KRAJ, DRŽAVA
Wolkersdorf im Weinviertel 
(Spodnja Avstrija, Avstrija)

ŠTEVILO 
PREBIVALCEV
Približno 7.000 (leta 2016)

POZITIVNI UČINKI
Končna večgeneracijska 
razprava predstavlja 
učinkovito sredstvo za 
urbanistično načrtovanje 
mesta.



INLINE
SKATE PARK
Ko je spor med odraslimi, ki živijo na posesti, in skupino 
mladih rolkarjev dosegel najnižjo točko, so zaposleni na 
centru lokalne skupnosti stopili v stik z vsemi 
vpletenimi. Prek mediacije so dosegli dogovor, da bodo 
mladi prenehali rolkati na posestvu, odrasli pa jim bodo 
pomagali najti drug kraj, primeren za rolkanje in jim 
pomagali pri ureditvi novega skate parka.



KRAJ, DRŽAVA
Am Schopfwerk (Dunaj, 
Avstrija)

POZITIVNI UČINKI
Mladi so bili vključeni v 
načrt in ureditev novega 
skate parka. »To bi 
priporočil tudi preostali 
mladini: stopite skupaj in se 
pogajajte. Mi smo dejansko 
nekaj dosegli.« 

STOPNJA 
PARTICIPACIJE 
MLADIH
Stopnja 2-3

SPLETNA STRAN
www.partizipation.at/335.html

METODE
Strukturirane razprave / 
Mediacija

OBSTAJA TUDI …
več informacij o 
organizaciji, ki je pripeljala 
do projekta, na spletni 
strani www.bassena.at.



MLADINSKA 
STRATEGIJA
OBČINE IDRIJA
Občina je sprejela mladinsko strategijo, v kateri lahko 
mladi spregovorijo o tem, kakšne prihodnosti si želijo v 
mestu. V prvi polovici leta 2015 so izvedli drugo zbiranje 
podatkov in statistične analize, pregledali dokumente, 
opravili 15 polstrukturiranih razgovorov s predstavniki 
vseh mladinskih organizacij in organizacij, ki se ukvarjajo 
z mladimi, in prejeli skoraj 300 izpolnjenih spletnih 
anket, s čimer so pridobili širok vpogled v položaj 
mladih v Občini Idrija. Po temeljiti raziskavi so za 
potrebe strategije opredelili in izbrali tri izzive 
(zaposlovanje, stanovanjsko vprašanje, participacija).



KRAJ, DRŽAVA
Idrija (Slovenija)

ŠTEVILO 
PREBIVALCEV
Približno 11.800 (leta 2017)

POZITIVNI UČINKI
Mladinsko strategijo so 
ustvarili v sodelovanju z 
občino, mladinskimi delavci, 
s prostovoljci in z 
mladinskimi organizacijami. 

STOPNJA 
PARTICIPACIJE 
MLADIH
Stopnja 4

SPLETNA STRAN
www.idrija.si in 
www.mcidrija.si

METODE
Anketa / Okrogla miza / 
Razgovori

OBSTAJA TUDI …
certifikat mladim prijazne 
občine, ki ga slovenska mesta 
lahko pridobijo s strani 
Inštituta za mladinsko politiko. 
Več informacij o certifikatu na 
www.mladi-in-obcina.si/mladi
m-prijazne-obcine/



JUGENDMOBIL
Večina mladinskega dela v kantonu Graubünden se 
dogaja v mestnih središčih. Oddaljene doline ali redko 
poseljene skupnosti z mladino nimajo primernih 
prostorov, v katerih bi lahko preživljali prosti čas.

JugendMobil je mobilen, popolnoma opremljen 
mladinski center, ki se za določeno obdobje ustavi v eni 
izmed skupnosti, v kateri mladina nima posebnih 
prostorov. Mladim nudi priložnost, da se dobijo, igrajo 
igre in se vključujejo v ustvarjalne aktivnosti.



KRAJ, DRŽAVA
Chur (kanton Graubünden, 
Švica)

ŠTEVILO 
PREBIVALCEV
Približno 34.880 (leta 2016)

POZITIVNI UČINKI
Z združevanjem mladih, 
preostalih prebivalcev in 
javnih organov želi 
JugendMobil spodbuditi 
ideje v 20 skupnostih, 
dolgoročno pa tudi razvijati 
širok spekter lokalnih 
prostorov za mlade. 

STOPNJA 
PARTICIPACIJE 
MLADIH
Stopnja 1

SPLETNA STRAN
www.jugend.gr/projekte/ju
gendmobil in Facebook 
stran www.facebook.com/ 
jugendmobilgr

METODE
Mladinsko delo

OBSTAJA TUDI …
Prepletanje mladinskega dela 
in mladinske participacije. 
JugendMobil je tako tudi 
izhodišče za participativne 
postopke. Mladinsko delo in 
njihova participacija sta 
povezani, pogosto celo 
prepleteni.



BLAZNO
RESNO O 
PRORAČUNU
Platforme in drugi komunikacijski kanali organom 
odločanja omogočajo poročanje o proračunu. S 
tovrstnimi orodji ljudem omogočijo, da sodelujejo pri 
odločanju, kam nameniti denar, pri čemer lahko vidijo 
jasnejšo, iskrenejšo in čistejšo sliko projekta. 
Participativni proračun je eno izmed sredstev 
participativne demokracije, s katerim so prebivalci 
vključeni v postopek javnega odločanja.

Leta 2015 je bila občina Budoia (Furlanija - Julijska krajina, 
Italija) prva, ki je svoj »digitalni proračun« naredila 
transparenten, razumljiv in prijazen do uporabnika. 
Digitalno poročanje je storitev za spletno in pisno 
sporočanje, pri čemer so razumljivi vsi ključni podatki 
finančnih poročil. Gre za orodje javne uprave, namenjeno 
in dostopno vsem prebivalcem, v največji meri mladini, saj 
so najbolj vešči pri spletnem brskanju preko tabličnih 
računalnikov in pametnih telefonov. Orodje so leta 2015 
predstavili na FORUMU PA.



KRAJ, DRŽAVA
Budoia (Furlanija - Julijska 
krajina, Italija) in drugod v 
alpski regiji

POZITIVNI UČINKI
Biti transparenten pomeni 
ljudem pokazati, na kaj 
lahko vplivajo in kaj lahko 
posledično dosežejo.
 

STOPNJA 
PARTICIPACIJE 
MLADIH
Stopnja 1

SPLETNA STRAN
www.forumpa.it/pa-digitale
/bilancio-digitale-a-forum-p
a-2015

METODE
Spletna platforma

OBSTAJA TUDI ...

Tvoja nenavadna ideja
Gre za orodje, ki spodbuja 
participacijo prebivalcev v 
lokalni politiki, saj jih 
posluša in jim nudi 
priložnost, da predstavijo 
svoje ideje in projekte, ki 
pomagajo skupnosti, in 
sicer do skupne 
proračunske vrednosti 
130.000 evrov.

Spletna stran: 
www.ideefuoridalcomune.it

Vota! 
Prek platforme Vota! lahko 
posamezniki prosijo za 
javna sredstva, s katerimi 
želijo doseči skupne in 
preverljive rezultate. 
Pobuda nudi tudi razširjen 
proračun za tiste, ki v mestu 
sicer ne živijo, so pa njegovi 
»uporabniki«.

Spletna stran: 
comunita.comune.bologna.it



SPLETNE 
PLATFORME
Spletne platforme spodbujajo/omogočajo 
mlade/mladim, da se povežejo z organi odločanja in se 
jim pomagajo vključiti v procese izboljšanja (mladinske) 
politike na lokalni, regionalni in  državni ravni. Kdor koli 
želi spodbuditi ali predlagati spremembe v svojem 
mestu, lahko prek platforme išče podporo drugih, 
predvsem tistih, ki sprejemajo odločitve.

EasyVote iz Liechtensteina je politično nevtralna spletna 
platforma, ki nudi podporo volitvam in mladi približa 
volitve. Čeprav še nimajo pravice glasovati, mladim 
pomaga razumeti, o čem politika sploh odloča. Zrele 
najstnike spodbuja, da svoj glas zares uporabijo. 



KRAJ, DRŽAVA
Liechtenstein, Slovenija, 
Italija

POZITIVNI UČINKI
Spletne platforme so 
preprost način participacije 
(prek spletnih orodij); 
pomembno pa je, da skrbnik 
poda povratne informacije o 
predlogih.

TRAJANJE
Neprekinjeno
 

STOPNJA 
PARTICIPACIJE 
MLADIH
Stopnja 2-3

SPLETNA STRAN
www.easyvote.li/home

METODE
Spletna platforma

OBSTAJA TUDI ...

Pobuda.si
interaktivni spletni portal, ki 
spodbuja participacijo mladih 
in jim omogoča, da oblasti 
sprejmejo njihove pobude za 
izboljšanje okolja in položaja. 
Mladi lahko predloge 
naslovijo svoji občini, državi 
ali Evropski uniji.

Consider.it
s pomočjo vizualizacije, kaj 
si skupnost misli in zakaj, 
ustvarja vljuden, organiziran 
in učinkovit spletni dialog.

Tbi.si
interaktivna platforma, prek 
katere lahko državljani 
ocenijo in komentirajo 
predloge mladih za 
prihodnost mesta, poleg 
tega pa lahko tudi 
predlagajo svoje projekte, 
seveda v okviru vizije mladih.

Opin.me
digitalno in mobilno 
participativno orodje, ki ga 
lahko preprosto vgradite v 
spletne strani mladinskih 
organizacij ali javne uprave. 
Nudi pametne namige in 
smernice, kako načrtovati in 
upravljati procese participacije 
mladih. Orodje za pomoč pri 
odločanju (ali krajše DST) je 
dragocena prednost orodja 
OPIN, ki pobudnikom 
spletnih participativnih 
procesov pomagajo pri izbiri 
participativne metode.



VELIKO PROSTOROV 
ZA SODELOVANJE
Mesto Villeurbanne od leta 2014 predlaga številne oblike 
sodelovanja, medgeneracijskega dialoga ter dialoga 
med politiki in mladimi, kot so npr. športne prireditve 
mladih in politikov, organizacijo posebnih dni za člane 
šolskih svetov, forum družbene udeležbe, razprave 
mladih. Poleg tega svojim prebivalcem omogoča dostop 
do določenih prostorov, kot je odprti laboratorij, v katerem 
lahko mladi razvijejo svoje projekte in si delijo znanja.

Glavni akter participativnega postopka mladih je 
Mladinski svet mesta Villeurbanne (CVJ), ki nudi eno 
izmed okolij sodelovanja in je namenjen mladim med 12. 
in 20. letom starosti, ki živijo ali se šolajo v mestu. CVJ je 
ekipa svetovalcev – predstavnikov, ki predstavijo svoj 
pogled na različne teme –, se srečuje z izvoljenimi 
predstavniki, gradi in vpeljuje projekte prebivalcev, 
sodeluje pri delovanju občine in sodeluje v komisiji za 
financiranje pobud mladih.



KRAJ, DRŽAVA
Villeurbanne 
(Auvergne-Rhône-Alpes, 
Francija)

ŠTEVILO 
PREBIVALCEV
Približno 148.500 (leta 2014)

POZITIVNI UČINKI
Člani CVJ-ja izpolnjujejo 
svojo državljansko vlogo, 
njihov glas šteje, lahko pa 
tudi realizirajo svoje ideje. 
Njihova udeležba obogati 
mišljenje in odločanje 
izvoljenih predstavnikov 
glede projektov, ki zadevajo 
mesto na splošno ali 
vprašanj mladih.

STOPNJA 
PARTICIPACIJE 
MLADIH
Stopnja 1-5

SPLETNA STRAN
www.jeunes.villeurbanne.fr

METODE
Mladinski svet / Informativni 
dan / Hackathon 

OBSTAJA TUDI …
poseben dogodek za mlade, 
ki so ravnokar postali 
polnoletni in so pridobili 
volilno pravico. V mestu 
Villeurbanne že od leta 2011 
CVJ ter izvoljeni predstavniki 
in akterji na slovesnosti 
mladim podelijo njihovo prvo 
kartico volivca in brošuro za 
državljane.



KARTICE
»POIZKUSI 
DRUGAČE«

Alternativni pristopi pri 
reševanju skupnih težav.

Skenirajte QR-kodo
za več informacij.



 

 

Pri sprejemanju politik in 
odločitev v alpski regiji se akterji 
pri participaciji mladih pogosto 
spoprijemajo s podobnimi 
ovirami. Kartice »Poizkusi 
drugače« nudijo odgovore na 
glavne izzive, predlagajo pa 
tudi alternativne pristope pri 
reševanju skupnih težav.

Ovira

Poizkusi drugače





MLADI V
RESNICI SPLOH 
NE ŽIVIJO 
TUKAJ.

Vključevanje pasivne 
mladine je dolgoročna 
obveza različnih interesnih 
skupin. Sklepajte partnerstva 
od otroštva naprej (npr. v 
šolah), pritegnite mladino 
med koncem tedna in 
poletnimi počitnicami, 
ustvarite spletno platformo, 
s katero boste okrepili 
navezanost mladih na 
domači kraj, ali organizirajte 
dogodke v večjih mestih, v 
katerih študirajo mladi.





MLADE SPLOH 
NE ZANIMAJO 
VPRAŠANJA 
JAVNEGA 
ZNAČAJA.

Številne evropske raziskave 
kažejo ravno nasprotno 
(glejte študijo Mladina in 
demokracija v Evropi (Young 
people and democratic life in 
Europe) Tomaža Deželana in 
Evropskega foruma mladih). 
Kljub temu pa jih od 
sodelovanja odvrnejo 
negativne izkušnje. Naj vam 
ponovno zaupajo tako, da 
jim nudite nove in privlačne 
postopke sodelovanja, ki 
vodijo do vidnih rezultatov.





MLADIM 
POLITIKA IN 
INSTITUCIJE 
NISO VŠEČ.

Pokažite, da vsi politiki in 
institucije niso enaki. 
Začnite z majhnimi koraki. 
Zgradite zaupanje in 
pokažite, da njihov glas 
šteje in vodi do rezultatov.





MLADI NIKDAR 
NE IZRAZIJO 
SVOJEGA 
MNENJA PRED 
POLITIKI.

Postavite jih na rdečo 
preprogo, naj se počutijo 
pomembne. V okviru 
programa določite poseben 
čas, v katerem boste 
poslušali njihova mnenja.





MLADI SE SAMO 
PRITOŽUJEJO, 
NE PODAJO PA 
DEJANSKIH 
PREDLOGOV.

Ustvarite postopek, v 
katerem bo vaša ekipa 
mladim pomagala od 
nerganja do konkretnih in 
izčrpnih predlogov. 
Posvetujte se in vključite 
strokovnjake ter 
usposobljene moderatorje. 





MLADI NISO 
POTRPEŽLJIVI IN 
SI ŽELIJO 
TAKOJŠNJIH 
REZULTATOV.

Zagotovite, da s 
participativnim postopkom 
dosežete določene 
takojšnje rezultate (majhne 
zmage), s čimer boste 
mlade spodbudili k 
nadaljnjemu sodelovanju. 
Že na začetku objasnite 
načrtovano časovnico, da 
bodo mladi vedeli, kdaj 
lahko pričakujejo prve 
rezultate.





MLADI IMAJO 
POGOSTO 
NEURESNIČLJIVE 
ZAHTEVE, KI JIH 
NE MOREMO 
ZADOVOLJITI, IN 
PRIČAKUJEJO 
NEKAJ, ČESAR 
TRENUTNI SISTEM 
NE OMOGOČA.

Že na začetku razprave 
določite okvir. Naj bodo 
seznanjeni, na kaj lahko 
vplivajo in na kaj ne.

Participativni proces uporabite tudi 
za izobraževanje o političnem sistemu 
in pravnem okviru.





MLADI SE NE 
UDELEŽUJEJO 
SREČANJ IN 
DELAVNIC, KI JIH 
ORGANIZIRAMO 
ZA NJIH.
Ne čakajte, da bodo prišli sami. 
Udeležite se dogodkov, ki jih 
organizirajo oni, spoznajte jih 
na njihovih družabnih mestih 
(avtobusna postajališča, parki, 
zabave, mladinski centri itn.). 
Srečanja naj bodo neformalna 
in prijetna (z brezalkoholnimi 
pijačami, s prigrizki, v 
neformalnem okolju). Vključite 
»kul zaveznike«, s katerimi 
boste prepričljivejši.

Začnite s peščico tistih, ki se dogodka 
udeležijo. Vsak udeleženec šteje. Naj 
vam predlagajo, kako privabiti prijatelje.





PARTICIPACIJA 
MLADIH JE 
NALOGA DRUGIH. 
NIMAM ČASA ZA 
DODATNE 
AKTIVNOSTI.
Vsi oddelki se ukvarjajo s 
temami, ki mlade zanimajo in so 
jim pomembne. Spodbudite 
mlade, da sprejemajo odločitve 
ter pomagajo ustvariti odprto in 
sodelujočo družbo. Na začetku 
bo zaradi sodelovanja proces 
morda upočasnjen, vendar 
boste tako preprečili težave in 
si zmanjšali število ovir, na 
katere bi lahko naleteli v 
prihodnosti.





NAŠI MLADI SO 
ŽE VKLJUČENI V 
DELOVANJE 
LOKALNE 
SKUPNOSTI.
Sodelovanje se nikdar ne 
konča. Z mladimi se 
pogovorite o možnosti 
njihovega vključevanja v 
načrtovanje aktivnosti, ne 
samo v njihovo izvajanje. Ali 
obstajajo odrasli sektorji 
(gospodarstvo, stanovanjska 
problematika, promet itn.), v 
katerih lahko glas mladih 
pripelje do boljših odločitev?

Nestrukturirana izmenjava mnenj je 
sicer dobra, sčasoma pa bi morala 
prerasti v odprte, strukturirane, 
institucionalizirane, stalne in 
transparentne postopke.



 

 

Ideje, 
modelI In 
metode

Nabor orodij za
participacijo mladih GaYA

Zakaj so (mladinski) 
participativni procesi 
tako posebni?

Pregled  
participativnih  
metod

Čarobna pravila 
participacije  
mladih



Za javno upravo in odločevalce.
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zakaj partIcIpacIja 
mladIh?

Demokracija je v krizi. Vsi jo občutimo. Vse nižja je volilna udeležba, 
vse manj je angažiranosti v političnih organizacijah, zanemarljivi so 
odstotki mladih v političnih strankah. Vse manjše je zaupanje v temelje 
reprezentativne demokracije: politično elito, stranke, parlament in 
vlado. Populizem, neargumentirane javne razprave in politični nastopi so 
prepogosto sinonim za politiko. Toda ali mora biti res tako? Verjamemo, 
da lahko z udeležbo mladih v postopkih odločanja ponovno obudimo 
demokracijo.

mar nI mladInsko 
delo pravzaprav 
partIcIpacIja mladIh?

Mladinsko delo (mladinski centri, mladinske organizacije) in njihova 
participacija sta tesno povezana, pogosto celo prepletena. Mladi pogosto 
sodelujejo v okviru mladinskega dela ali ob podpori mladinskih delavcev. 
Kljub temu pa samo mladinsko delo ni dovolj za njihovo vključitev v postopke 
širšega odločanja na regionalni/državni ravni, mladinski delavci pa ne morejo 
sami voditi participativnih postopkov. Mladinski participativni procesi so precej 
obsežnejši, za njihovo aktivno vključitev pa zahtevajo širok nabor znanj ter 
aktivno vlogo uradnikov in odločevalcev.

mladInsko delo 

Mladinsko delo v osnovi obsega delo mladinskih organizacij in 
organizacij za mlade (npr. mladinskih centrov, verske organizacije, 
ulično delo itn.). Glavni namen sta vključitev mladih in družbena 
povezanost, pri čemer spodbuja oblikovanje samostojnih in aktivnih 
državljanov, pogosto kar prek neformalnih oblik izobraževanja. Delo 
mladih navadno ustvarja nekonfliktno okolje.

To nudi prostor za udejstvovanje mladih znotraj organizacij, s čimer poskrbi 
za motivacijo, zmožnosti in okoliščine za vpeljavo (večjih) sprememb.

 

zunanja partIcIpacIja mladIh

Zunanja participacija mladih se dogaja zunaj mladinskih organizacij ter 
zajema mlade in javne akterje (občine, regije, države itn.). Glavni namen 
participacije mladih je oblikovanje novih politik in javnih projektov glede 
na želje in poglede mladih. Z njenim vključevanjem lahko lokalna skupnost 
postane bolj vključujoča, trajnostna in privlačnejša za mlade. Tako kot pri 
vsaki politični aktivnosti tudi participacija mladih vključuje spore, želi pa jih 
rešiti prek argumentiranega soočenja.

Aktivno in stalno sodelovanje 
državljanov v političnih postopkih, 
imenovano tudi »participativna 
demokracija«, je ena izmed oblik za 
prevetritev demokracije. Izvira namreč 
iz predpostavke, da nas nezadovoljstvo, 
apatija in kritičnost volivcev ne smejo 
prepričati, da jih javna vprašanja tudi 
dejansko ne zanimajo.

Poglejte našo mladino. Čeprav se 
mladi ne vključujejo v politične 
stranke, so (pogosto politično) aktivni 
na družbenih omrežjih ter v raznih 
kulturnih, športnih in v družbenih 
organizacijah. Mladi se pogosto 
udeležujejo neposrednih političnih 
dejanj, kot so: protesti, bojkoti in 
e-peticije. Zelo jih zanimajo družbeni 
izzivi in mednarodna vprašanja. 
Dostopajo lahko do virov, imajo pa 
tudi sposobnost razumeti in analizirati 
izzive naše družbe. V nasprotju s 
konvencionalnimi oblikami političnega 
udejstvovanja se mladi v politično 
življenje raje vključijo na sebi lasten 
način, kar jim nudi več priložnosti in 
kanalov za izražanje mnenj. 

Tesen odnos med lokalno javno upravo 
in volivci, javna srečanja in posveti so 
bili od vedno v repertoarju lokalnih 
politikov. Za mlade pa je treba razviti 
nov pristop, takšen, ki bi vključil 
globalizirano, spleta veščo, ustvarjalno 
mlado generacijo, ki je prevečkrat 
zasuta z informacijami in visokimi 
pričakovanji.

Participacija mladih ne more biti 
zaukazana od zgoraj navzdol. 
Lokalne skupnosti morajo ustvariti 
nove modele, s katerimi bi se izognili 
zapletenim birokratskim postopkom. 
Tudi vi, uporabniki tega orodja, lahko 
prispevate. Orodje nudi nekaj namigov 
in smernic, samo ustvarjanje pa 
prepustite lastni kreativnosti in lokalni 
mladini.

 

Več o stanju participacije državljanov v alpskih državah
in regijah lahko preberete v primerjalnem poročilu
Demokratične inovacije in participativna demokracija v
alpskem prostoru na www.alpine-space.eu/gaya



76

potI do 
partIcIpacIje

Participacija mladih 
ni enkratni dogodek, 
ampak proces. Razvoj 
participacije mladih 
zahteva dolgoročno 
zavezo, ki se navadno 
začne z željo politikov in 
uradnikov, da tovrstno 
obvezo vpeljejo, 
kar pripelje do več 
postopkov, prek katerih 
lahko nudijo priložnosti 
mladim, končno pa se 
vzpostavijo zakonodajni 
temelji in standardi za 
nadaljnji potek dogajanj 
na več ravneh. Shierjeve 
Poti do participacije 
postavijo niz vprašanj, s 
katerimi lahko ocenimo 
trenutni položaj 
participacije mladih v 
sistemu. 

Po Shier, H. (2001). Pathways to Partici-
pation: Openings, Opportunities and 
Obligations. Young People and Society, 
Vol 15. (Poti do participacije: začetki, 
priložnosti, dolžnosti. Mladi in družba, 
15. izdaja, op. p.) John Wiley and Sons 
Ltd: Združene države Amerike, strani 
107–117.

ShieRjeVe PoTi Do PaRTiciPacije  (2001)

1. stopnja
Prisluhniti mladim.

2. stopnja
Spodbuditi mlade, da 
izrazijo svojo mnenje.

4. stopnja
Vpletenost v odločanje.

5. stopnja
Deljena moč in odgovornost.

3. stopnja
Upoštevati poglede mladih.

Ali ste pripravljeni 
prisluhniti mladim?

Ste pripravljeni mladino 
spodbuditi, da izrazi svoja 
mnenja?

Ali ste pripravljeni mladino 
vključiti v postopek 
odločanja?

Ali ste pripravljeni z 
mladimi deliti moč 
odraslih?

Ste pripravljeni upoštevati 
poglede mladih?

Ali delate tako, da lahko 
prisluhnite mladim?

Imate nabor seminarjev 
in aktivnosti, s katerimi bi 
mladini pomagali izraziti 
svoja mnenja?

Ali imate postopek, ki 
mladim omogoča, da se 
vključijo v sprejemanje 
odločitev?

Ali imate postopek, 
ki mladim in odraslim 
omogoča, da delijo 
moč in odgovornost pri 
sprejemanju odločitev?

Ali vam postopek 
odločanja omogoča, 
da upoštevate poglede 
mladih?

Ali vaše politike zahtevajo, 
da prisluhnete mladim?

Ali vaše politike zahtevajo, 
da podpirate mlade, da 
izrazijo svoja mnenja?

Ali vaše politike zahtevajo, 
da je mladina vključena v 
postopek odločanja?

Ali vaše politike zahtevajo, 
da si mladi in odrasli delijo 
moč in odgovornost pri 
odločanju?

Ali vaše politike zahtevajo, 
da med sprejemanjem 
odločitev upoštevate 
poglede mladih?

STOPnJe PArTIcIPAcIJe PrIPrAVLJenOST PrILOžnOSTI DOLžnOSTI

Shier trdi, da je 3. stopnja minimalna praksa,      potrebna za izpolnjevanje zahtev Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah.   
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BIrokracIja 
In mladI

Večina obstoječih pristopov k participaciji (interesne skupine, javni posveti 
itn.) ne sprejema modusa operandi mladih in jim poskuša vsiliti zdajšnje 
birokratske postopke. Namen na novo zasnovanih participativnih procesov 
je torej najti nove načine sodelovanja, ki ustrezajo obema stranema: z 
delitvijo strateških in širokih politik uprave in organov odločanja na manjše 
participativne korake, ki si jih želijo mladi.

obstoječi participativni postopki:

• opredeljujejo širše cilje
• zahtevajo dolgoročne 

zaveze
• favorizirajo formalne 

organizacije
• spodbujajo osebna 

srečanja in izčrpne pisne 
dokumente

• toga hierarhija
• ne spodbujajo osebne 

vpletenosti
• ciljajo na peščico večjih dejanj

Mladi si želijo:

• cilje, ki so odziv na 
konkretne izzive, ter 
aktivnosti z jasnimi nameni

• nerednega vključevanja
• osredotočenost na  

neinstitucionalizirano 
mladino

• spletnih in navadnih metod, 
ki hitro preidejo k bistvu

• horizontalnih struktur
• osebne vpletenosti
• ciljati na več manjših dejanj

Participativni postopki za mlade:

• različne aktivnosti, ki so odziv na konkretne izzive ter prispevajo k 
doseganju širših strateških ciljev

• dolgoročni postopek s sprotnimi možnostmi za vključitev in hitrimi 
zmagami

• raznovrstne participativne metode za formalne in neformalne akterje
• (spletna in navadna) komunikacija z digitalnim dostopom do 

dodatnih virov
• horizontalne strukture znotraj obstoječih hierarhij
• osebna vpletenost v skupno dobro
• ciljati na več manjših dejanj, ki podpirajo nekaj večjih ukrepov

partIcIpatIvno 
platno

Participativno platno, ki nudi nov in drugačen pristop pri načrtovanju 
participativnih procesov za mlade, smo razvili v okviru projekta GaYa: 
odločanje in mladi v alpah. Gre za kratek, a strukturiran način načrtovanja 
in dokumentiranja procesov. izvira namreč iz razumevanja načrtovanja 
participativnih procesov kot nečesa, pri čemer je treba upoštevati več različnih 
vidikov, vendar obenem pustiti domišljiji prosto pot.

Participativno platno je predloga za 
upravljanje, razvoj in dokumentiranje 
participativni procesov. njegov 
namen je nuditi jasno, pregledno 
in preprosto preglednico. Opisi 
participativnega procesa, zbrani 
na eni strani, omogočajo lažje 
razumevanje in predstavljanje 
postopka. Poleg tega pa njegova 
struktura poenostavlja prilagajanje 
in nadgrajevanje modela, saj 
lahko posamezne elemente hitro 
spremenimo ter prilagodimo željam 
in okoliščinam.

Participativno platno lahko natisnemo 
na večji format in tako skupinam 
omogočimo, da skupaj skicirajo in 
razpravljajo o dejavnikih participacije 
mladih s pomočjo samolepljivih lističev 
ali označevalcev, lahko pa ga uporabimo 
tudi samostojno, kot dokumentacijo ali 
ga dopolnimo prek urejevalnika besedil. 
Gre za praktično orodje, ki spodbuja 
analizo, razpravo, razumevanje in 
ustvarjalnost ter želi olajšati postopek 
oblikovanja participativnih procesov, 
jih bolje strukturirati in jih osredotočiti 
na potrebe mladih ter uradnikov in 
odločevalcev. 

Preglejte Participativno platno in navodila v Naboru orodij za participacijo 
mladih GaYa.
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spIrala  
partIcIpacIje mladIh

Verjamemo, da mora 
biti participacija mladih 
sodelovalna in oblikovana 
v neskončno spiralo. 
Vpeljava participativnih 
postopkov lahko terja več 
časa, prav tako pa traja 
dlje njihov učinek.

Medtem ko konvencionalni 
pristopi hitro zagotovijo 
vključevanje mladih, bi morali 
razviti zapletenejše postopke, 
ki dejansko nagovarjajo 
modus operandi mladine.

IPovzeto po: Lang, r. (1986). 
contingent Theory and Planning 
Practice. Paper presented to the AcSP 
conference: nYc.

Povzeto tudi po: The Open Book 
of Social Innovation – The Young 
Foundation.

partIcIpatIvnI postopek za mlade

1

2

3

4

5

6

7

8

5

6

7

8
1

2

3

4

Vpletenost interesnih skupin

• Interakcija z izvajalci in zgodnja 
vpletenost deležnikov že ob 
načrtovanju.

1

Širša opredelitev potreb 
in želja

• Vključuje podatke/povratne 
informacije, posvete in pogajanja.

• Interesnim skupinam nudi 
dodatne informacije o temi.

• Drži se načela, da odprta 
participacija vodi do boljših 
odločitev.

• Osredotoča se na mobilizacijo 
podpore.

2

Politična potrditev

• Politiki se odzovejo, izboljšajo in 
potrdijo.

• Lahko pride do novega kroga 
konceptualizacije.

• Če zavrnejo, postopek v duhu 
sodelovanja ponovimo in vključimo 
prvotne interesne skupine.

4

3 Konceptualizacija v manjših 
skupinah

• Uradnik kot proaktivni 
zagovornik.

• načrt = kaj se strinjamo, da 
moramo storiti.

izvajanje

• Zgodnje zmage so pomembne, 
saj z njimi dokažemo svojo 
obvezo in mlade ohranimo 
motivirane.

• Prototipska miselnost: 
izboljšanje rešitev prek stalnega 
sodelovanja.

5

Spremljanje

• Uspeh se meri z dovolj 
informacijami, doseženimi cilji, s 
preglednostjo, z učinkovitostjo, 
s podporo interesnih skupin in 
rabo ustreznih metod.

6

Razširjanje

• Opredelitev tistega, kar deluje, 
in kako ga lahko razširimo v 
druge kraje in skupine mladih.
Glejte Strategije razširjanja na 
www.socialimpactexchange.org

7

Sistemske spremembe

• Z ustvarjanjem novega 
modus operandija pomagati 
spremembam, da se 
zakoreninijo v sistem.

8
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1. stopnja: 
prIsluhnItI 
mladIm 
 
  
 

informativni dan
Informiranje in zbiranje 
povratnih informacij

2. stopnja:  
spodBudItI 
mlade, da 
IzrazIjo 
svoje 
mnenje

Mediacija
reševanje sporov

 
Družbena platforma
Izmenjava informacij 
in idej

3. stopnja:  
upoštevatI 
PoGleDe 
mladIh 
 
 

Scenario Workshop
Predvideti izzive

 
open Space conference 
/ Unconference
razprava o pomembnih 
temah

 
Posvetovalno glasovanje
Napoved javnega mnenja

 
appreciative inquiry
Vključevanje interesnih 
skupin v samostojno 
določene spremembe

4. stopnja:  
vpletenost 
V oDločaNje 
 
 
 

Planning for Real
Prioritiziranje 
urbanističnih tem

 
Metoda Design 
Thinking
Oblikovanje novih 
izdelkov in storitev 
skupaj z uporabniki

 
hackathon
Spreminjanje sistema 
z oblikovanjem novih 
rešitev

5. stopnja:  
deljena  
Moč iN 
oDGoVoR-
nost 
 

Participativni proračun
Predlaganje in izbiranje 
naložb in proračunskih 
sredstev

 
Živi laboratorij
Ustvarjanje skupnega 
inovativnega okolja

 
Future Search
Katalizacija sprememb

metode 
partIcIpacIje 
mladIh

Trajanje

1 dan

Do 5 dni

Nekaj tednov

Mesece in leta

Velikost skupine

Majhna (< 25)

Srednja (25-100)

Velika

Katera koli velikost

izbor sodelujočih

Samoizbor

naključna izbira

ciljna izbira

Glejte študije primerov in metod v 
priloženem informativnem gradivu v 
okviru Nabora orodij za participacijo 
mladih GaYA.
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(ena) »Mladina« 
ne obstaja.

Mladi niso homogena 
skupina. Med mladimi je, 
tako kot pri vseh drugih 
starostnih skupinah, veliko 
razlik ali celo sporov. Dejstvo 
vzemite v zakup in nato 
začnite načrtovati aktivnosti.

Participacija znotraj 
konteksta.

Participacija je vpletena 
v družbene okoliščine in 
strukture. Državni, regionalni 
ali lokalni družbeni, 
gospodarski in okoljski 
kontekst vpliva na način 
izvajanja participacije, 
prav tako pa je ta kulisa 
podvržena spremembam. 
Spoprimite se z dejstvom, 
da ima vsaka pobuda svoje 
specifične okoliščine, od 
katerih je odvisna, in o kateri 
je v dani situaciji treba 
presoditi.

čaRobNa PRaVila 
partIcIpacIje 
mladIh

Po nešteto urah pogovorov z mladimi, razprav z uradniki in izvajalci iz alpske 
regije ter brskanja po literaturi smo prišli do (za zdaj) 14 čarobnih pravil 
participacije mladih.

Participacija 
ni obvezna.

Učinkovita participacija 
je tista, pri kateri se 
udeleženci odločijo, da bodo 
sodelovali. ne silite mladine 
v participacijo (npr. v okviru 
šolskih aktivnosti), vseeno 
pa spodbujajte njihovo 
udeležbo.

bodite pripravljeni razdeliti 
moč ali povezave do moči.

Participacija ni samo 
razpravljanje ali predlaganje 
idej. Brez dostopa do moči 
in možnosti sprememb 
bo participacija dojeta 
kot prevara in bo zavirala 
morebitne participativne 
dejavnosti v prihodnje. 
Poskusite ustvariti 
soustvarjalni proces (od 
zamisli do izvedbe), pri 
čemer si moč in odgovornost 
izvajanja delijo mladi, politiki 
in javna uprava.

Usposobljeni moderatorji 
lahko postopek 
poenostavijo.

Dialog med mladimi in 
odraslimi je res zahteven. 
Pospremite ga z 
navzočnostjo strokovnjakov 
participacije, ki bodo 
razumeli obe strani in 
uporabili metode, s katerimi 
bodo omogočili sodelovanje 
in premostitev morebitnih 
razlik.

imenujte  
odgovorno osebo.

Odgovorna oseba je 
»obraz participacije«. Biti 
mora dostopna in v stiku z 
mladimi, saj je odgovorna za 
izvajanje sprejetih odločitev. 
Imenovanje odgovorne 
osebe je ključnega pomena 
za uspešno participacijo.

jasno opredelite, na kaj 
lahko vplivate in na kaj ne.

Bodite transparentni, 
iskreni in jasni glede svojih 
namenov ter o tem, na kaj 
lahko vplivate in kaj lahko 
posledično dosežete. S 
tem boste preprečili dolge 
nosove, če rezultati ne bodo 
skladni s pričakovanji mladih.

Nadgradite obstoječe 
strukture in partnerstva.

Ne odkrivajte tople 
vode. Vključite obstoječe 
mladinske delavce, 
mladinske organizacije, 
partnerstva in projekte 
mladih. S tem boste bolje 
razumeli mlade in lažje 
stopili v stik z njimi. Toda 
pazite, da z neodločnostjo 
in neprofesionalnostjo ne 
okrnite zaupanja mladih v 
svoje partnerje.

Vzpostavite trajne in 
utemeljene aktivnosti.

Participacija mladih naj ne 
bo enodnevni dogodek, 
ampak dolgoročni proces, 
ki ustvarja trajne, idealno 
neformalne in horizontalne 
aktivnosti, usmerjene v 
reševanje odprtih vprašanj, 
kot so: letni forumi, stalne 
povratne informacije, 
delovne skupine, redne 
ankete itn.
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bodite resni.

Participacija mladih ni 
didaktična igra vlog. 
Spoznati, kako se lahko 
vključimo v aktivnosti, če le 
dobimo priložnosti, je lahko 
celo škodljivo. Participacija 
mladih naj bo resna in naj 
vodi do dejanskih rezultatov.

Ne vsiljujte svojih 
pogledov na participacijo.

Mladi mislijo in razmišljajo 
drugače od vas glede 
participacije. nesporazum 
najbolje opiše citat: »Od 
mladih pričakujemo, da so 
hvaležni za priložnosti, ki 
jim jih nudimo. In ustvarili 
smo jim čudovito podlago. 
Zdaj pa ni tako, kot smo 
pričakovali ...«. Vključite 
delovanje mladih. Tako jih ne 
boste vsilili v tradicionalni 
birokratski ustroj.

Povratne informacije.

Vedno nudite povratne 
informacije. naj mladi vedo, 
kaj se dogaja, kakšen je bil 
njihov prispevek v aktivnosti, 
zakaj določeni predlogi niso 
bili izvedeni, kako delovati 
naprej. Brez povratnih 
informacij boste mladim zbili 
motivacijo, da bi še naprej 
sodelovali.

Globoko vdihnite.

ne obupajte, če ne boste 
takoj uspešni. naj vas prve 
težave ne prestrašijo in naj 
vam ne zbijejo motivacije.

Naj vas katero izmed teh 
pravil ne prestraši.

»Si kdaj poskusil. Ti je kdaj 
spodletelo. ni pomembno. 
Poskusi znova. naj ti spodleti 
znova. naj ti spodleti bolje.« 
Tako je rekel Samuel Beckett. 
Začni. Vse drugo bo sledilo.

*cenimo vsakršno nestrinjanje s temi pravili.
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Na podlagi lokalnih izkušenj iz celih alp

Vsebino paketa smo razvili na podlagi številnih razprav, ugotovitev in izkušenj v okviru 15 
pilotnih območij znotraj projekta o odločanju in mladih v Alpah, nastala pa je po priljubljenih 
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snovalcem politik. novi participativni postopki so bili vpeljani z namenom izboljšanja 
sodelovanja med mladimi, uradniki in politiki.
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IME POSTOPKA:
Imenujte svoj mladinski participativni proces. Naj bo privlačno.

MLADI

ŠT.

  

 

 

Prilagojeno po Business Model Canvas by Osterwalder, Pigneur & al. 2010.

ODLOČEVALCI

Kdo bo sodeloval

in kakšne so njegove

značilnosti?

 

Kakšen je idealni, najpreprostejši in

najučinkovitejši način sodelovanja ciljne skupine?

Kdo
sodeluje?

Kaj jih je
spodbudilo

k sodelovanju?
Zakaj želijo

sodelovati?

Kaj zavira
njihovo

sodelovanje?
Zakaj še

ne sodelujejo?

Želeni način sodelovanja

Kateri so glavni elementi in koraki participativnega postopka? 

Kakšen je idealni način predlaganja

med postopkom odločanja?

Želeni način predlaganja

Na katere vire lahko računamo?

Viri
Kdo je v ekipi? Katere so njihove veščine?

Ekipa

Koraki participativnega postopka

Kateri so cilji sodelovanja?

Želeni rezultati

Kaj se lahko zalomi?

Tveganja

Kako bomo vedeli, ali smo uspešni? Kako jo bomo ocenili?

Uspešnost

Do kolikšne mere

lahko spremenimo

postopek odločanja?

Na kaj
lahko vplivamo?

Česa ne moremo

in ne smemo

spreminjati?

Na kaj ni
mogoče vplivati?

O čem odločamo?

Kakšen je trenutni

tok aktivnosti?

Kateri postopek
odločanja?



1. korak: Želeni rezultati

Kateri so vaši glavni cilji? Zakaj se zanimate za 
participacijo mladih? Razmišljajte široko, strateško in 
dolgoročno. Pomislite, kako lahko participacija mladih 
pomaga pri reševanju izzivov vašega lokalnega okolja.

2. korak: Kateri postopek odločanja?

V katera tematska področja in odločevalske procese 
želite vključiti mlade? Kaj zadevajo odločitve in kakšen 
je trenutni tok aktivnosti? Bolj specifični kot boste pri 
tem koraku, lažje bo pripraviti participativni proces. 

Opišite glavne korake trenutnega procesa odločanja. 
Poskušajte zajeti vse glavne prelomnice in pojasnite 
končne cilje tovrstnega procesa.

3. in 4. korak: Na kaj lahko vplivamo? Na kaj ni 
mogoče vplivati?

Na katere korake trenutnega postopka odločanja lahko 
in ne sme vplivati ciljna skupina? Kje so spremembe 
dovoljene, kje niso mogoče, kje do njih ne sme priti, kje 
si jih ne želite ali kje niso dovoljene?

Participativna demokracija je poštena in uspešna samo 
tam, kjer jasno opredelite možnosti sprememb. Nikoli 
ne obljubljajte preveč. To vodi v lažna upanja in končno 
razočaranje nad rezultati, kar pa lahko predstavlja korak 
nazaj.

5. korak: Kdo sodeluje?

Za koga si dejansko želite, da bi sodeloval? Katere so 
njihove značilnosti? Seveda si želite, da bi sodelovali 
mladi. Toda kateri? Obstaja namreč vrsta podskupin 
(glede na starost, etnično pripadnost, interese, kraj, 
družbeni status itn.), njihove značilnosti pa opredeljujejo 
tudi njihovo razumevanje sveta in sprejemanje odločitev. 
Uspešen in pomenljiv participativni proces boste 
zasnovali samo tako, da boste razumeli svojo ciljno 
skupino.

Skušajte ustvariti persono. To je namišljen, splošen 
pripadnik vaše ciljne skupine glede na osnovne podatke 
in domneve. Persono običajno opredeljujejo starost, 
spol, prihodki, kraj prebivanja, izobrazba, služba, 
družina, življenjski cilji, izzivi in težave, vsakodnevna 
rutina, vrednote in ime. Persona vam pomaga pri 
zamišljanju in razumevanju mladine, ki jo želite vključiti, 
pri čemer vas prisili, da ste še bolj osredotočeni 
in natančni. Če želite vključiti več različnih skupin 
mladostnikov, ustvarite več person.

6. in 7. korak: Kaj jih je spodbudilo k sodelovanju? Kaj 
zavira njihovo udeležbo?

Zakaj si ta ciljna skupina želi sodelovanja pri odločanju? 
Kaj pa zavira njihovo udeležbo? Odgovore iščite v 
personah, ki ste si jih ustvarili, ter z razumevanjem 
njihovih želja, strahov, vrednot in obnašanja. Persone 
primerjajte s trenutnim procesom odločanja in si 
zapišite razhajanja. Če mladi cenijo neformalne 
okoliščine, vaš trenutni postopek odločanja pa se odvija 
samo v formalnem okolju, gre tu za neskladje. Poiščite 
podobne vrzeli. 

8. korak: Želeni način sodelovanja

Kakšen je idealni način sodelovanja ciljne skupine? V 
mislih imejte idealne okoliščine: če ne bi imeli ovir, kako 
bi lahko vaša ciljna skupina sodelovala? Tu lahko sanjate 
in razmišljajte zunaj okvirov.

9. korak: Želeni način predlaganja

Kakšen je idealni način predlaganja med postopkom 
odločanja? Kako oblikovati predlog? Kakšni obliki mora 
slediti? Kdaj jih je treba vložiti in kako? 

10. korak: Koraki participativnega postopka

Ta korak je najpomembnejši. Tu morate prejšnje korake 
strniti v nov participativni postopek. Ko veste, kaj je 
vaš glavni cilj, kakšen je trenutni postopek odločanja in 
koga želite vključiti, lahko razmišljate o novih korakih. 

Opredelite ga s koraki in prelomnicami, razmislite, kako 
se bo postopek razvijal, kdo se bo srečal in kdaj, kaj in 
kako bo nekdo delal, kateri so vmesni koraki, kako boste 
govorili o postopku itn.

POMEMBNO! Načrt za majhne zmage. Hitreje kot boste 
dosegli skromne rezultate (majhne zmage), več zagona 
boste dobili za nadaljevanje in doseganje preostalih, 
dolgoročnejših aktivnostih.

11. korak: Viri

Na katere vire lahko računate (finančna sredstva, 
lokacije, obstoječe programe, podporne organizacije 
itn.)? Kako lahko vključite in pritegnite že obstoječe 
aktivnosti za mladino? Kje se lahko srečate in pridete 
v stik s ciljno skupino? Katere organizacije vam lahko 
pomagajo, da pritegnite mladino? Kolikšna finančna 
sredstva imate na voljo za promocijo, delo, spletne 
platforme, tiskana gradiva itn.?

12. korak: Ekipa

Kdo bo sestavljal ekipo? Katere so vaše veščine in 
kako jih lahko uporabite ter kombinirate za doseganje 
zastavljenih ciljev? Katere veščine vam primanjkujejo in 
katere profile morate še vključiti? Kako boste zastavili 
delo in katere so odgovornosti posameznega člana?

13. korak: Tveganja

Kakšna so tveganja? Kaj se lahko zalomi? Kje lahko ne 
boste dosegli pričakovanih rezultatov? Naredite seznam 
vseh tveganj in razmislite, kako bi jih ublažili. Več 
tveganj kot boste zapisali, bolje boste nanje pripravljeni 
in bolj premišljen bo vaš postopek.

14. korak: Uspešnost

Kako boste vedeli, ali je vaš postopek uspešen? Določite 
SMART cilje: specifične, relevantne, merljive, dosegljive 
in časovno določene. 


