
 

Vprašanja in odgovori od 31. 1. do 4. 2. 

1. Pri razpisu za MC imamo vprašanje: Ali so za supervizorja podana kaka konkretna 

navodila, obrazci,..? Kakšna so pričakovanja glede njihovega sodelovanja z MC? 

Obseg dela? 

Supervizor mora biti strokovno usposobljen s področja psihologije, socialnega dela ali 

psihoterapije, ob opisu navedite tudi njegovo izobrazbo in delovne izkušnje. 

Minimalno pričakovanje je srečanje supervizorja z mladinskimi delavci vsaj enkrat 

mesečno. Na srečanju mladinski delavci izpostavijo vprašanja in morebitne stiske, ki 

jih doživljajo ob svojem delu ali stiske obiskovalcev mladinskega centra in skupaj s 

supervizorjem poiščejo ustrezne odgovore, rešitve ali tehnike reševanja, po potrebi 

dobijo tudi usmeritve za sodelovanje ali napotitev na druge ustrezne organizacije oz. 

inštitucije. Dolžina srečanja zavisi od števila in potreb mladinskih delavcev ter načina 

dela supervizorja, zato je ne opredeljujemo natančneje. 

Namen supervizij je podpora mladinskim delavcem pri njihovem delu, še posebej z 

ozirom na vse izrazitejši pojav težav z duševnim zdravjem pri mladih.  Kakršen koli 

večji obseg dela - npr. takojšnja možnost pogovora mladinskega delavca s 

supervizorjem ob pojavu hujših stisk, je temu ustrezno seveda zaželen. 

Podvprašanje: Ali je lahko morda tudi kak profesor sociologije iz srednje šole ali kak 

socialni delavec iz srednje šole? Ali izključno navedeni 3 profili? 

V želji strokovne izvedbe supervizije vztrajamo pri omenjenih profilih, med katere sodi 

tudi socialni delavec z ustreznimi delovnimi izkušnjami. Ključno za supervizijo je, da 

izberete supervizorja, ki bo res lahko v podporo mladinskim delavcem. 

2. Prosila bi za dodatne informacije glede dela izvajanja podpornih programov, ki je 

v prijavi namenjeni nevladnim organizacijam. 

Odgovor o podpornih programih je bil podan v vprašanjih in odgovorih z dne 28. 1. 

2022 pod točko 7: Podporni programi so dolgotrajnejši programi z velikim učinkom pri 

dvigu kakovosti mladinskega dela. Podprejo delovanje širšega spektra organizacij 

mladinskega sektorja z omogočanjem sodelovanja in povezovanja za dosego skupnih 

ciljev ter izmenjave dobrih praks med organizacijami. 

3. V preteklem letu je v naši občini prišlo do združitve več javnih zavodov v enega. Prej 

smo bili samostojni zavod za opravljanje dejavnosti na področju mladine, sedaj pa smo 

postali del novega zavoda. Kako je v tem primeru s pogojem avtonomije mladih? 

Skladno z razpisno dokumentacijo morate za možnost preveritve pogoja prijavi priložiti 

temeljni akt novoustanovljenega javnega zavoda (npr. statut), iz katerega je razvidna 

avtonomija mladih v zavodu ter v prijavnem obrazcu, točka II. REDNO DELOVANJE, 

rubrika Avtonomija mladih v organizaciji v obeh poljih ustrezno opisati avtonomno 

delovanje mladih znotraj zavoda. 

 


