Javni razpis Krepitev kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo za večjo zaposljivost
POVZETEK O POTEKU IN DOSEŽENIH REZULTATIH

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je 18. 10. 2019 v Uradnem listu Republike
Slovenije, št. 62/2019, objavilo javni razpis Krepitev kompetenc mladih skozi aktivno
državljanstvo za večjo zaposljivost (v nadaljevanju: javni razpis).
Namen javnega razpisa je trajno vključevanje mladih na trg dela s pomočjo inovativnih
projektov, s katerimi se krepijo splošne in specifične kompetence mladih za večjo zaposljivost
mladih, kot tudi aktivno državljanstvo. Z javnim razpisom so se spodbujale inovativne oblike
mladinskega dela pri reševanju problematike brezposelnosti mladih, ki imajo tudi širše učinke
na področje mladinskega dela in mladinske politike.
Za sofinanciranje je bilo izbranih 10 projektov v skupni višini 2.008.739,23 EUR (EU del 80%:
1.606.991,38 EUR in SLO del 20%: 401.747,85 EUR), od tega 834.187,96 EUR za vzhodno
kohezijsko regijo in 1.174.551,27 EUR za zahodno kohezijsko regijo.
Operacije, ki so potekale v obdobju od 1. 2. 2020 do 15. 9. 2021, so se izvajale v okviru treh
različnih vsebinskih področij, in sicer v okviru dela z mladimi znotraj organizacij v mladinskem
sektorju, spodbujanja participacije mladih in uveljavljanja beleženja ter večje prepoznavnosti
neformalno pridobljenega znanja in izkušenj.
Cilj javnega razpisa je bil s pomočjo usposabljanj krepiti kompetence mladih, kar prispeva k
povečevanju deleža zaposlenih mladih po izhodu iz operacije ter k znižanju brezposelnosti
mladih. Za doseganje cilja so se financirala usposabljanja za mlade (ter spremljevalne
aktivnosti, nujne za uspešno izvedbo operacij), s pomočjo katerih so se krepile kompetence
mladih, kar prispeva k povečevanju deleža zaposlenih mladih po izhodu. Usposabljanja so
izvajale organizacije v mladinskem sektorju v okviru mladinskega dela, povezane v konzorcij
partnerjev, z namenom vključevanja mladih v procese neformalnega izobraževanja in aktivnega
državljanstva, s poudarkom na izboljšanju njihove zaposljivosti.
Cilj javnega razpisa je bil v celoti dosežen. V okviru operacij so se okrepile kompetence
mladih za njihovo večjo zaposljivost, kot tudi aktivno državljanstvo. Inovativne oblike
mladinskega dela pri reševanju problematike brezposelnosti mladih, ki so imele tudi širše učinke
na področje mladinskega dela in mladinske politike, so bile predvsem izvedba praktičnih
delavnic in izobraževanj, individualno mentorstvo, spoznavanje podjetnikov in delodajalcev,
sooblikovanje družbenega prostora. Kompetence aktivnega državljanstva in kompetence za
večjo zaposljivost, ki so jih mladi okrepili, so bile predvsem načrtovanje kariere in izboljšanje
zaposlitvenih možnosti, kreativna pismenost, retorika in javno nastopanje, komuniciranje in
bonton, socialne veščine, reševanje problemov, kritično in analitično mišljenje, sposobnost
argumentiranja, vodenje, motivacija, timsko delo, delo pod časovnim pritiskom, načrtovanje in
organizacija, (samo)iniciativnost, samorefleksija, prilagajanje in fleksibilnost, osebni razvoj,
digitalna pismenost in digitalni marketing, finančna pismenost, beleženje neformalno
pridobljenih kompetenc, podjetniška znanja, poznavanje trga dela in pravic posameznika.
V letu 2020 so upravičenci, za namen izvajanja operacij, skupaj prejeli 1.126.114,71 EUR, v letu
2021 pa 784.719,65 EUR. Upravičenci so v obeh letih izvajanja tako skupaj prejeli 1.910.834,36
EUR (EU del 80 %: 1.528.667,48 EUR in SLO del 20 %: 382.166,88 EUR), od tega 779.270,88
EUR za vzhodno kohezijsko regijo in 1.131.563,48 EUR za zahodno kohezijsko regijo.

V usposabljanja, v obsegu najmanj 90 ur, je bila načrtovana vključitev najmanj 546 mladih, ki so
na dan vključitve v operacijo stari od 15 do vključno 29 let in niso zaposleni, od tega najmanj
217 mladih v vzhodni in 329 mladih v zahodni kohezijski regiji (kazalnik učinka). Ciljna vrednost
vključenih mladih, starih od 15 do 29 let, ki se po izhodu iz operacije zaposlijo, je bil določen v
višini 65 % (kazalnik rezultata).
V času izvajanja operacij je bilo v usposabljanja v obsegu najmanj 90 ur vključenih
skupaj 649 mladih, ki so bili na dan vključitve v operacijo stari od 15 do vključno 29 let in niso
bili zaposleni, od tega 247 mladih v vzhodni in 402 mladi osebi v zahodni kohezijski regiji.
Po izhodu iz operacije se je zaposlilo skupaj 298 mladih, ki so bili v usposabljanja vključeni
v obsegu najmanj 90 ur in so bili na dan vključitve v operacijo stari od 15 do vključno 29 let in
niso bili zaposleni, od tega 110 mladih iz vzhodne in 188 mladih iz zahodne kohezijske
regije.
Gradiva, ki so nastala v okviru operacij, so objavljena na spletnih straneh operacij.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Urad RS za mladino,
februar 2022

Priloga: Seznam operacij javnega razpisa Krepitev kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo za večjo zaposljivost

SKLOP A – REGIONALNI PROJEKTI
Vzhodna kohezijska regija

Št.
Naziv operacije

Poslovodeči konzorcijski
partner

Mladi v praksi

Mladinski center Krško, Cesta
krških žrtev 105, 8270 Krško

2

MI! - mladinski inkubator

Zavod za podjetništvo, turizem
in mladino Brežice, Gubčeva
ulica 10A, 8250 Brežice

3

Most

Javni zavod za mladino in
šport Trbovlje, Ulica 1. junija
18, 1420 Trbovlje

1

Konzorcijski partnerji

Finančna realizacija
operacije
(80% EU del, 20%
SLO del)

Spletna stran
operacije

CELJSKI MLADINSKI CENTER, javni
zavod za mladinsko kulturo,
izobraževanje, informiranje in šport,
Mariborska cesta 2, 3000 Celje
MLADINSKI CENTER BIT, zavod za
drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje, socialno podjetje, Trg
svobode 1, 8340 Črnomelj
Mladinski kulturni center Maribor
Angleški prevod imena zavoda: Youth
cultural centre Maribor, Ob železnici 16,
2000 Maribor
Razvojna agencija Kozjansko, OE
Mladinski center Šentjur, Ulica
skladateljev Ipavcev 17, 3230 Šentjur

167.293,93 EUR

https://mckrsko.si/courses/mvpmladi-v-praksi/

176.755,90 EUR

https://www.inkubatorbrezice.si/

148.227,84 EUR

http://kljucni-izziv.si/

492.277,67 EUR

Zahodna kohezijska regija
Št.

1

2

3

Naziv operacije

Nefiks karierne rešitve

Poslovodeči konzorcijski
partner

Zavod Nefiks - Inštitut za
promocijo in beleženje
neformalno pridobljenega
znanja, Ob dolenjski železnici
12, 1000 Ljubljana

Inkubator 4.0 – z mladinsko
pobudo do službe

Socialna akademija - zavod za
izobraževanje, raziskovanje in
kulturo, Tržaška cesta 132,
1000 Ljubljana

POGON

BOB, zavod za izobraževanje
in kulturne dejavnosti,
Kvedrova cesta 3, 1000
Ljubljana

Konzorcijski partnerji

Finančna realizacija
operacije (v EUR)
(80% EU del, 20%
SLO del)

Zavod MISSS mladinsko informativno
svetovalno središče Slovenije,
Kunaverjeva ulica 2, 1000 Ljubljana
Središče Rotunda, primorski družbeni
center, Koper, so.p. Središče Rotunda,
Centro Sociale del Litorale, Capodistria,
so.p., Koper, Destradijev trg 11, 6000
Koper - Capodistria
Mladinska zveza Brez izgovora
Slovenija - Youth network No excuse
Slovenia, Slovenska cesta 56, 1000
Ljubljana
Središče Rotunda, primorski družbeni
center, Koper, so.p. Središče Rotunda,
Centro Sociale del Litorale, Capodistria,
so.p., Koper, Destradijev trg 11, 6000
Koper – Capodistria
Kulturno izobraževalno društvo Pina Associazione culturale ed educativa
Pina, Koper, Gortanov trg 15, 6000
Koper - Capodistria
Združenje mladih, staršev in otrok
SEZAM, Zaloška cesta 55, 1000
Ljubljana

Spletna stran
operacije

https://nefiks.si/article/id/
70
177.995,05 EUR

http://www.talentiran.si/i
ndex.php?option=com_c
ontent&view=category&i
d=150&Itemid=647

https://inkubator40.si/
173.828,76 EUR

169.879,04 EUR

521.702,85 EUR

http://www.zavodbob.si/pogon-za-razvojkariere-v-korist-druzbi/

SKLOP B – NACIONALNI PROJEKTI (vzhodna in zahodna kohezijska regija)

Št.

1

2

3

Poslovodeči konzorcijski
partner

Konzorcijski partnerji

BREZ VEZ(E) DO SLUŽBE

Društvo mladinski ceh,
Rakovniška ulica 6, 1000
Ljubljana

Zveza društev mladinski center Idrija,
Ulica IX. korpusa 17, 5280 Idrija
Zavod Mladinska mreža MaMa,
Gosposvetska cesta 5, 1000 Ljubljana
Zavod Nefiks - Inštitut za promocijo in
beleženje neformalno pridobljenega
znanja, Ob dolenjski železnici 12, 1000
Ljubljana
Inštitut za razvoj družbene odgovornosti,
Cesta 13. julija 65A, 1261 Ljubljana
Dobrunje

Z mladinskim delom proti
brezposelnosti mladih - Fair
employment

Znanstveno-raziskovalno
združenje za umetnost,
kulturne in izobraževalne
programe in tehnologijo
EPEKA, socialno podjetje,
Gorkega ulica 34, 2000
Maribor

Naziv operacije

Finančna realizacija
operacije
(80% EU del, 20%
SLO del)

Spletna stran
operacije

211.910,33 EUR

https://www.brezvezedo
sluzbe.si/

RIS, Raziskovalno izobraževalno središče
Dvorec Rakičan, Rakičan, Lendavska
ulica 28, 9000 Murska Sobota
Inštitut za mladinsko politiko, Ajdovščina,
Cesta IV. Prekomorske 61A, 5270
Ajdovščina
Društvo za razvijanje prostovoljnega dela
Novo mesto, Rozmanova ulica 30, 8000
Novo mesto
Kulturno izobraževalno društvo Pina Associazione culturale ed educativa Pina,
Koper, Gortanov trg 15, 6000 Koper -

226.137,24 EUR

227.150,53 EUR

https://fairemployment.si
/

KATALIZATORJI

4

Akademija Brez izgovora

Sindikat študentov, dijakov in
mladih brezposelnih,
Dalmatinova ulica 4, 1000
Ljubljana

Mladinska zveza Brez
izgovora Slovenija - Youth
network No excuse Slovenia,
Slovenska cesta 56, 1000
Ljubljana

Capodistria
Mladinski center Dravinjske doline, zavod
za razvoj kreativnosti, inovativnosti in
socialnega podjetništva Slovenske
Konjice, socialno podjetje, Žička cesta 4A,
3210 Slovenske Konjice
Ljudska univerza Ormož, Vrazova ulica
12, 2270 Ormož
Zveza društev mladinski center Postojna,
Vilharjeva ulica 14, 6230 Postojna
Socialna akademija - zavod za
izobraževanje, raziskovanje in kulturo,
Tržaška cesta 132, 1000 Ljubljana
Inštitut za raziskave in razvoj "UTRIP",
Laze pri Borovnici 9, 1353 Borovnica
Mladinski center Krško, Cesta krških žrtev
105, 8270 Krško

https://www.druzbenesp
remembe.org/

231.655,74 EUR

VOZIM, Zavod za inovativno
izobraževanje, Trg celjskih knezov 10,
3000 Celje
896.853,84 EUR

https://akademija.noexc
use.si/

