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1 .  m o d u l

Ime modula Družbeni izzivi in vloga organizacij civilne družbe

Skupno število ur modula 10 ur

Izvajatelj – organizacija Kulturno-izobraževalno društvo PINA

Za vsak modul je predvideno tudi vsebinsko gradivo, ki je dostopno na spletni strani  
www.druzbenespremembe.org.

Ime metode Skupinsko delo

Število ur za posamezno 
metodo

1 ura

Opis Spoznavanje.

Uvodni pozdrav trenerja_ke (kdo smo, kaj delamo, projekt predstavimo kasneje). 

Krog imen z žogico/predmetom, kjer udeleženci_ke delijo ime in kaj se jim zdi 
njihova „supermoč“. 

Predstavitev projekta.

Problemsko drevo, kjer naslovijo: vrednote, potrebe, želje, izzive.

Cilji in dosežene 
kompetence

Poznavanje projekta in svoje vloge v njem. 

Udeleženci razumejo besedno zvezo organizacije civilne družbe.

Udeleženci lahko naštejejo izzive sodobne družbe.

Material in priprava (pisala, 
zvezki, lepilo, tabla, škarje, 
zvočnik itd.) 

Majhna žogica

Ključne besede in vsebina Katalizatorji, kompetence

Ime metode Predavanje

Število ur za posamezno 
metodo

2 uri (1 ura predavanja, 1 ura poslušanja avdio materiala o družbenih izzivih in 
povezanosti tematik z mladimi)

Opis Najprej se izvede predavanje o izzivih 21. stoletja, družbenih spremembah in vlogi 
organizacij civilne družbe.

Nato se da udeležencem_kam nalogo, kjer poslušajo avdio gradivo (podcast), 
ki predstavlja določeno družbeno tematiko. Usmeri se jih na podcast projekta 
‚Nehvaležni skeptiki‘, kjer si udeleženci_ke poljubno izberejo epizodo, ki jo bodo 
poslušali_e. 

Na podlagi poslušane epizode izpišejo glavno problematiko in glavne poudarke 
problematike ter to predstavijo trenerju_ki. 

Cilji in dosežene 
kompetence

Udeleženci_ke imajo skupno razumevanje izzivov 21. stoletja in prepoznajo vlogo 
organizacij civilne družbe pri naslavljanju le-teh.

Udeleženci_ke razumejo besedno zvezo organizacije civilne družbe.

Udeleženci_ke lahko naštejejo izzive sodobne družbe.

Material in priprava (pisala, 
zvezki, lepilo, tabla, škarje, 
zvočnik itd.) 

Računalnik, platno, projektor, PPT, avdio materiali – podcast Nehvaležni skeptiki 

Ključne besede in vsebina Globalni izzivi, organizacije civilne družbe, družbene inovacije
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Ime metode Učni list

Število ur za posamezno 
metodo

2 uri

Opis Spoznavanje dela specifičnih organizacij civilne družbe v manjših skupinah preko 
učnega lista na področju izzivov 21. stoletja (predstavitev organizacije, ozadje, 
naslavljanje izziva, odmevna akcija, vprašanja za skupino, predstavitev).

Cilji in dosežene 
kompetence

Udeleženci_ke spoznajo delo organizacij civilne družbe in njihov prispevek k 
družbenemu razvoju.

Udeleženci_ke razumejo delo organizacij civilne družbe.

Udeleženci_ke lahko naštejejo pomembne slovenske organizacije civilne družbe.

Material in priprava (pisala, 
zvezki, lepilo, tabla, škarje, 
zvočnik itd.) 

Pisala, plakat (1 na skupino, skupine 4-5 udeležencev_k)

Vnaprej pripravljen učni list (pet slovenskih organizacij civilne družbe, ista 
vprašanja za udeležence_ke) (gl. prilogo 1)

Ključne besede in vsebina Globalni izzivi, organizacije civilne družbe, družbene inovacije

Ime metode Individualno delo – raziskovanje organizacij civilne družbe

Število ur za posamezno 
metodo

5 ur (2 uri predavanja, 3 ure individualnega terenskega dela)

Opis Udeleženci_ke izberejo organizacijo civilne družbe in z njo izvedejo raziskavo o 
razlogih za obstoj, aktivnostih in rezultatih delovanja.

Udeleženci_ke predstavijo raziskavo, ki jo evalvira predavatelj_ica. Modul se 
zaključi z anketo o zadovoljstvu udeležencev_k z izvedenim usposabljanjem 
(predlagamo, da gre za isto spletno anketo po vsakem izvedenem sklopu).

Cilji in dosežene 
kompetence

Udeleženci_ke osebno spoznajo akterje_ke znotraj organizacij civilne družbe v 
Sloveniji in se poglobijo v njihovo delovanje.

Udeleženci_ke pridobijo raziskovalne veščine.

Udeleženci_ke pridobijo organizacijske in komunikacijske veščine.

Material in priprava (pisala, 
zvezki, lepilo, tabla, škarje, 
zvočnik itd.) 

Vnaprej pripravljen načrt poročila (gl. prilogo 2)

Ključne besede in vsebina Globalni izzivi, organizacije civilne družbe, družbene inovacije
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2 .  m o d u l

Ime modula Jaz – menedžer/menedžerka (projektna vodja) 

Skupno število ur modula 17 ur 

Izvajatelj – organizacija Sindikat Mladi plus  

Ime metode Predavanje 

Število ur za posamezno 
metodo

2 uri

Opis Trener_ka najprej naredi povezavo med prejšnjim modulom.

Udeležence_ke vpraša, kaj so ključne besede, ki so jim ostale v spominu od 
zadnjega sklopa. Te besede udeleženci_ke napišejo na post-it listke/ ali jih vnesejo 
digitalno prek Mentimetra, ter s tem tvorijo World Cloud.

Izvede se uvod v nov modul, predstavi se glavne tematike:

Kaj je menedžment/vodenje organizacije ali projekta

Kdo je vodja projekta

Organizacijska struktura organizacije, projektne ekipe

Timsko delo/oblikovanje ekipe 

Predavanje: PPT predstavitev, ki vsebuje interaktivne elemente – vprašanja in 
odgovore 

Cilji in dosežene 
kompetence

Udeleženci_ke se spoznajo s tem, kaj je menedžment:

načrtovanje

organiziranje

vodenje

kontroliranje

in spoznajo vsa področja dejavnosti menedžmenta v organizaciji.

Udeleženci_ke se spoznajo s tem, kdo je menedžer_ka in katere lastnosti ima.  

Material in priprava (pisala, 
zvezki, lepilo, tabla, škarje, 
zvočnik itd.) 

PPT, post-it listki, mentimeter

Ključne besede in vsebina Management, vodenje, organizacijska struktura
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Ime metode Rozmanov test in debrifing 

Število ur za posamezno 
metodo

1 ura in 30 minut

Opis Udeležencem_kam se razdeli Rozmanov test.

Vsak posamezno reši test.

Nato sledi pogovor in izmenjavanje izkušenj v trojicah/manjših skupinah.

Podporna vprašanja za pogovor v skupinah:

Kakšen se ti je zdel test?

Kaj so tvoje močne lastnosti za vodjo?

Kaj so tvoje šibke lastnosti za vodjo?

Si odkrila_a kaj novega o sebi? / Te je kaj presenetilo?

Kaj so tvoja druga razmišljanja, tvoje lastnosti, zaradi katerih si/nisi vodja?

Potem se vsem skupaj razkrije točkovanje/vrednotenje testa, sledi pogovor 
celotne skupine. 

Cilji in dosežene 
kompetence

Udeleženci_ke ovrednotijo lastne značilnosti in interese, ki jih prepoznajo preko 
testa. 

Udeleženci_ke se spoznajo s pojmom menedžment. 

Material in priprava (pisala, 
zvezki, lepilo, tabla, škarje, 
zvočnik itd.) 

Rozmanov test – kopije za vsakega udeleženca_ko (gl. prilogo 3), pisala

Ključne besede in vsebina Osebnostne lastnosti, kompetence, manager_ka
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Ime metode Delo v skupini, timsko delo, grajenje ekipe

Število ur za posamezno 
metodo

2 uri in 30 minut

Opis Timsko delo

Skupini se pripravi izziv, ki ga morajo rešiti kot ekipa. Izziv mora obsegati različne 
naloge, ki jih premagajo le skupaj, s timskim delom. 

Udeleženci_ke imajo na voljo 120 minut časa, da opravijo vse naloge in nato 
rezultate prinesejo trenerju_ki. Sami_e se odločijo za vrstni red, kako se bodo 
lotili nalog in kako si bodo razdelili delo. Pomembno je le, da je vse opravljeno v 
120 minutah. 

Lov na zaklad – naloge:

Udeleženci_ke identificirajo en skupni družbeni problem mladih/tematike, ki bi jo 
radi naslovili. 

Udeleženci_ke narišejo skupni logotip/znak, ki opozarja na ta problem.

Udeleženci_ke identificirajo 3 ključne besede, ki ponazarjajo ta problem.

Udeleženci_ke identificirajo vsaj tri glavne problematike vezane na problem in 
vsaj tri predloge rešitev, ki naslavljajo problem. 

Udeleženci_ke opravijo intervjuje z vsaj 5 različnimi osebami, od katerih pridobijo 
mnenje o tej problematiki in kaj bi lahko bile potencialne rešitve. 

Udeleženci_ke pripravijo pesem/besedilo pesmi, ki opisuje problematiko in 
potencialne rešitve vezane na ta problem. Pesem zapojejo in se posnamejo na 
video posnetek (melodija pesmi lahko izhaja iz že obstoječih skladb).

Potem sledi predstavitev rezultatov in pogovor o zadani nalogi (30 minut).

Udeležence_ke se vpraša:

Kaj menijo o nalogi?

Kako je potekalo sodelovanje v ekipi?

Ali so bili vsi vključeni?

Kako so si razdelili delo?

Ali so bile vsem všeč naloge, ki so jih opravljali? Če ne, zakaj so jih vseeno 
opravljali?

Opravi se splošna razprava o pomenu timskega dela, jasnih navodil, razdelitvi 
nalog, skrbi za vključevanje vseh, pomenu sodelovanja, potrpežljivosti, strpnosti 
itd. 

Cilji in dosežene 
kompetence

Udeleženci_ke prek praktične izkušnje spoznajo delo v ekipi, pomen sodelovanja, 
jasnih navodil, razdelitev nalog, skrbi za vključevanje vseh, pomenu sodelovanja, 
potrpežljivosti, strpnosti.

Prek praktične naloge lahko prepoznajo katere lastnosti ima vsak posameznik_
ca, v čem se počutijo dobro ali ne (npr. vodenje, podajanje navodil, kreativni 
doprinos itd.). 

Udeleženci_ke pridobijo kompetence organiziranja, timskega dela, povezovanja 
z vsemi člani_cami skupine, vodstvene izkušnje, komuniciranja (pisno, vizualno), 
sposobnost sprejemanja kompromisov, usklajevanja.  

Material in priprava (pisala, 
zvezki, lepilo, tabla, škarje, 
zvočnik itd.) 

List z navodili za lov na zaklad (gl. prilogo 4), flipchart papir, flomastri, pisala, 
navaden papir

Ključne besede in vsebina Vloge v skupini, timsko delo, sodelovanje
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Ime metode Gledališče zatiranih: organizacijska struktura

Število ur za posamezno 
metodo

3 ure

Opis Udeležence_ke se razdeli v tri različne skupine. Vsaka skupina bo prek igranega 
prizora predstavila en segment vodenja/menedžiranja/dela v skupini. 

Vsaka ekipa dobi opis svojega scenarija. Samo ta ekipa, ki dobi svoj opis z navodili 
ve, kaj piše na njem in ga ne pokaže nikomur drugemu. 

Ekipa preuči scenarij in se pripravi na igranje prizora. 

Po pripravah se scenarij udeležencem_kam predstavi, kako bo potekal naslednji 
del. 

Najprej vsaka ekipa izpelje svoj prizor. Vsem udeležencem_kam predstavi metodo 
gledališča zatiranja, gledalce_ke se povabi, da ob drugi ponovitvi prizora “vskočijo 
v prizor” in spremenijo tok dogajanja. Na te nove vsebine se morajo odzvati tudi 
trije igralci_ke in se prilagoditi novim predlogom. 

Vedno se prizor najprej zaigra v osnovni izvedbi. Nato se v drugi izvedbi vanj 
vključijo gledalci_ke in ga spremenijo.

10 minut: Udeležence_ke se razdeli v tri skupine ter se jim razdeli liste z navodili 
za prizor.

20 minut: Vsaka ekipa pripravi svoj prizor.

10 minut: Predstavitev metode gledališča zatiranih in kako naj gledalci_ke v drugi 
izvedbi vskočijo v prizor. 

Ekipa 1: 

5 minut: Prizor, igran s strani igralcev_k. Ostali udeleženci_ke opazujejo.

5 do 10 minut: Ponovitev prvega prizora s strani igralcev_k, pri čemer gledalci_ke 
sooblikujejo prizor. 

15 minut razprave: Za katero tematiko/problematiko je šlo? Kaj bi lahko bilo 
drugače? 

Kaj smo se naučili na podlagi tega primera, kar je pomembno za naše znanje o 
managementu, vodenju? Nasveti in predlogi.

Zbrane zadeve se napišejo na liste/flipcharte.

Ekipa 2: 

5 minut: Prizor, igran s strani igralcev_k. Ostali udeleženci_ke opazujejo.

5 do 10 minut: Ponovitev prvega prizora s strani igralcev_k, pri čemer gledalci_ke 
sooblikujejo prizor. 

15 minut razprave: Za katero tematiko/problematiko je šlo, kaj bi lahko bilo 
drugače? 

Kaj smo se naučili na podlagi tega primera, kar je pomembno za naše znanje o 
managementu, vodenju? Nasveti in predlogi.

Zbrane zadeve se napišejo na liste/flipcharte.
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Ekipa 3: 

5 minut: Prizor, igran s strani igralcev_k. Ostali udeleženci_ke opazujejo.

5 do 10 minut: Ponovitev prvega prizora s strani igralcev_k, pri čemer gledalci_ke 
sooblikujejo prizor. 

15 minut razprave: Za katero tematiko/problematiko je šlo, kaj bi lahko bilo 
drugače? 

Kaj smo se naučili na podlagi tega primera, kar je pomembno za naše znanje o 
managementu, vodenju? Nasveti in predlogi.

Zbrane zadeve se napišejo na liste/flipcharte.

Potem sledi splošna razprava in zaključek metode. 

Cilji in dosežene 
kompetence

Udeleženci_ke se preko igre vlog/gledališča zatiranih spoznajo z različnimi 
situacijami, ki se lahko pripetijo vodji/menedžerju_ki v konkretnih primerih. 
Te situacije znajo prepoznati, identificirati problematiko in nanjo odgovoriti z 
drugačnim predlogom/scenarijem/vedenjem.

Udeleženci_ke se s tem seznanijo z različnimi pristopi vodenja/menedžiranja, dela 
v skupini, podajanja nalog, vodenja ekipa ipd. 

Material in priprava (pisala, 
zvezki, lepilo, tabla, škarje, 
zvočnik itd.) 

Scenariji (gl. prilogo 5), opis, ki je namenjen udeležence, papirji, pisala 

Ključne besede in vsebina Vodenje, delo v skupini, reševanje problemov

Ime metode Predavanje, delo v manjših skupinah: organizacijska struktura

Število ur za posamezno 
metodo

2 uri

Opis Udeleženci_ke spoznajo štiri osnovne tipe organizacijske kulture, ki odražajo 
vsaka svojo organizacijsko strukturo. Iz njih izhajajo štirje osnovni tipi struktur:

• Pajkova mreža

• Piramida

• Projektna struktura

• Struktura posameznikov_ic 

Potem v parih/manjših skupinah razpravljajo o različnih organizacijskih 
strukturah in kaj so prednosti/slabosti ene ali druge. 

Sledi skupna razprava skupine in deljenje mnenj. 

Spoznajo prednosti, slabosti in aplikacije posameznih struktur v različnih situacijah. 

Cilji in dosežene 
kompetence

Udeleženci_ke spoznajo naslednje koncepte:

Osnovni tipi struktur

Temeljni elementi organizacijske strukture

Spreminjanje strukture

Podpora delovanju strukture

Udeleženci_ke znajo prepoznati prednosti in slabosti vsakega tipa strukture in 
identificirati, kateri slog je njim bliže. 

Material in priprava (pisala, 
zvezki, lepilo, tabla, škarje, 
zvočnik itd.) 

PPT, flipchart papir, flomastri, pisala 

Ključne besede in vsebina organizacijske strukture
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Ime metode Predavanje, sestavljanje puzzlov, delo v skupini, pogovor: delo s človeškimi viri 

Število ur za posamezno 
metodo

4 ure

Opis Udeležence_ke se razdeli v pare/skupine po tri in se jim reče, da morajo brez 
besed, brez pogovarjanja, na flip-chart papir narisati človeške vire, ki sestavljajo 
organizacijo/ekipo, ki izvaja projekt. 

Opredeliti morajo njihov položaj v organizaciji, vlogo, status, število teh oseb.

Po tem sledi predstavitev vsake izmed skupin.

Plakate se nalepi na steno sobe (in se jih uporabi še kasneje, pri refleksiji). (2 uri)

Udeležencem_kam se prek predstavi osnovne tipe ljudi, ki lahko delujejo v 
organizaciji in kaj so razlike med njimi. 

Udeležencem_kam se razdeli različne koščke iz tabele (puzzle), ki predstavljajo: 

• Prostovoljce_ke

• Zaposlene

• Honorarne sodelavce_ke/strokovnjake_inje

in njihov način dela, odgovornosti in podpora, odnos (glej tabelo). 

Udeleženci_ke morajo prebrati vse zapisano in pravilno sestaviti tabelo. (1 ura)

Sledi pogovor v skupini, kaj menijo o teh razlikah in opredelitvah. (30 minut)

Potem sledi predavanje o pomenu usposabljanja v organizaciji/ekipi ter o 
crowdsourcingu. (30 minut) 

Cilji in dosežene 
kompetence

Udeleženci_ke spoznajo različne vloge ljudi, ki so lahko del organizacije ali 
projekta:

• prostovoljci_ke, 

• zaposleni, 

• partnerji_ke

in kako jih vključiti v delo, razdeljevati naloge med njimi in jih motivirati za delo.

Udeleženci_ke spoznajo pomen usposabljanja v organizaciji in skrbi za človeške 
vire in crowdsourcinga. 

Udeleženci_ke se naučijo, kako oblikovati dobero ekipo.

Material in priprava (pisala, 
zvezki, lepilo, tabla, škarje, 
zvočnik itd.) 

Flipchart, flumastri, puzzle: Manager_ka in človeški viri (gl. prilogo 6), PPT 

Ključne besede in vsebina Človeški viri v organizaciji in management/vodenje

Ime metode Predavanje, delo v skupinah: vodenje tima, delo s človeškimi viri

Število ur za posamezno 
metodo

2 uri

Opis Predavanje.

Udeleženci_ke sami poskušajo identificirati na kaj vse je potrebno biti pozoren pri 
vodenju ekipe (delo v skupinah).

Cilji in dosežene 
kompetence

Udeleženci_ke razumejo, kaj pomeni vodenje ekipe in kako se ekipo učinkovito 
vodi, kako oblikovati ekipo, v kateri bodo lahko prispevali različni profili ljudi, z 
različnimi lastnostmi in predznanji.
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Material in priprava (pisala, 
zvezki, lepilo, tabla, škarje, 
zvočnik itd.) 

PPT, post-it listki, opis: Vloge v timu (gl. prilogo 7)

Ključne besede in vsebina Projektna ekipa, projektno načrtovanje, vodenje
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3 .  m o d u l

Ime modula Prepoznavanje družbenih izzivov  

Skupno število ur modula 17 ur  

Izvajatelj – organizacija Mladinski center Ormož 

Ime metode Identifikacija problemov v lokalnem okolju: Kako narediti plaz

Število ur za posamezno 
metodo

3 ure

Opis Trener_ka izvede uvod v predavanje:

• naveže se na prejšnje tematike in vlogo projektne vodje

• nato predstavi celoten naslednji sklop, ki se bo dotikal področja identificiranja 
problemov in izzivov v lokalnem okolju ter se osredotočil na analizo potreb 
mladih na lokalni/regijski ravni (30 minut)

Opozori se na družbene izzive, ki so jih udeleženci_ke že identificirali_e v prvem 
modulu. Med njimi se posebej izpostavi problematika zaposlovanja mladih. (10 
minut)

Kratek uvod v problematiko brezposelnosti mladih (PPT). (20 minut) 
Nato izvedemo metodo ‘Kako narediti plaz?’. Vsem udeležencem_kam se postavi 
vprašanje: Kaj je ključna problematika pri temi brezposelnosti mladih? (2 uri)

Vsak udeleženec_ka si nato zabeleži ključne ugotovitve, vtise, ideje, lastno 
razlago. (20 minut)

V naslednjem koraku se združita po dva_e udeleženca_ki in primerjata svoji 
razmišljanji na postavljeno vprašanje oz. temo. V tej fazi skušata poiskati skupne 
imenovalce. (20 minut)

Sledi druženje po štiri osebe, oblikujejo razpravo in skušajo formulirati izjavo na 
zastavljeno temo. (20 minut)

V zaključnem delu se združijo vsi člani_ce in skušajo poiskati skupno pojmovanje 
začetnega vprašanja. Ni nujno, da pridejo do enoznačnega odgovora, rešitev je 
lahko več. Na koncu predstavijo dognanja, do katerih so prišli. Predstavijo skupne 
točke in opozorijo na morebitna razhajanja. (30 minut)

V zaključku preverimo, kako so se udeleženci_ke počutili tekom izvajanja vaje. 
Preverimo, kaj so bile prednosti in slabosti izvedbe. Predvsem pa kakšno je 
mnenje skupine glede zaposlovanja mladih v lokalnem okolju. (30 minut)

Metoda posnema potek plazu. Začne se z manjšim premikom ali idejo, ki 
pomembno vpliva na vse naslednje ter vodi do večje zaključene vsebine.

Cilji in dosežene 
kompetence

Udeleženci_ke se naučijo oblikovanja skupnega mnenja o določeni situaciji 
(zaposlovanje mladih v lokalnem okolju) in poglobljenega iskanja skritih vprašaj 
ter poglobljenih izzivov. 

Material in priprava (pisala, 
zvezki, lepilo, tabla, škarje, 
zvočnik itd.) 

Papir (A4 za samostojno delo in delo v parih ter manjših skupinah, A3 za 
zaključek, kjer udeleženci_ke oblikujejo zaključno vsebino), pisala, kartica z 
opisom ‘Kako narediti plaz’

Ključne besede in vsebina Zaposlovanje mladih v lokalnem okolju, raziskovanje znotraj skupine, družbeni 
izzivi
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Ime metode Identifikacija konkretnih izzivov, analiza potreb

Delo v skupini, diskusija, rangiranje, predavanje – predstavitev študije primera 
določenih družbenih izzivov

Število ur za posamezno 
metodo

4 ure in 30 minut

Opis Prvi del – mapiranje izzivov (2 uri) 
Drugi del – študija primera (2 uri in 30 minut)

Trener_ka se naveže na nalogo iz prvega modula, kjer so morali udeleženci_ke 
že izbrati eno organizacijo in na podlagi tega identificirati nek izziv družbe. (15 
minut)

Oblikuje se seznam izzivov mladih v njihovem lokalnem/regijskem okolju. Vsak 
izziv se zapiše na svoj list papirja. Udeleženci_ke zapišejo od 3 do 5 izzivov. (15 
minut

Nato se naredi (na tleh, na flipchart papir) tabelo, kjer ena os predstavlja 
“pomembnost problema” (importance), druga pa “zmožnost naslavljanja” 
(feasibility). (1 ura in 30 min) 
Udeleženci_ke morajo skupaj kot skupina razvrstiti liste z izzivi na tabelo in s 
tem definirati, kako vidijo te izzive. 

Na podlagi vseh izzivov se z udeleženci_kami opravi razprava ali po potrebi 
glasovanje, kjer morajo te izzive razvrstiti od najbolj do najmanj perečega in 
hkrati upoštevati tudi njihove interese za naslavljanje teh izzivov.  
Rezultat je seznam izzivov, ki so pereči in bi jih udeleženci_ke radi_e podrobneje 
raziskovali_e in naslovili_e. 

Predstavi se nadaljnje postopke in kako bo potekalo delo in se obrazloži 
raziskovalne metode za identifikacijo izzivov. (2 uri in 30 min)

Udeležencem_kam se pojasni, da gre za prvo fazo projektnega načrtovanja, kjer 
je potrebno opraviti analizo potreb preden se sploh določi področje projekta. 

S predstavitvijo študije primera kot vrsto kvalitativne raziskave bomo podali 
podroben opis omenjene metode: opredelitev, klasifikacije, prednosti in 
pomanjkljivosti, navodila kako se lotiti raziskovanje s študijo primera ter navodila 
o konkretnih korakih pri raziskovanju. 

Predavanje se zaključi s kratko diskusijo. Preverimo, ali udeleženci_ke že poznajo 
predstavljeno metodo raziskovanja, ali imajo dodatna vprašanja glede same 
izvedbe raziskave ipd. ter podamo dodatna pojasnila, kako izvesti raziskavo.

Na podlagi prej identificiranih izzivov njihovega lokalnega/regijskega okolja, 
udeleženci_ke izberejo izzive na katerih bi radi delali. Razdeli se jih v 2 skupini 
po 5 udeležencev_k in se dogovori o razdelitvi nalog ter poteku samostojnega 
skupinskega dela. 

Cilji in dosežene 
kompetence

Udeleženci_ke razumejo kateri so izzivi v njihovem lokalnem/regijskem okolju ter 
znajo razumeti katere se lahko naslovi in kako.

Udeleženci_ke razumejo, zakaj je pomembna analiza problematike in potreb 
udeležencev_k. 

Udeleženci_ke pridobijo konkretna znanja o študiji primera in se naučijo, kako 
izvesti analizo po tej metodi. 
Udeleženci_ke povežejo družbene izzive s stanjem v njihovem lokalnem/regijskem 
okolju in naredijo listo najbolj perečih izzivov. 

Material in priprava (pisala, 
zvezki, lepilo, tabla, škarje, 
zvočnik itd.) 

PPT, izročki predstavitve za udeležence, učni list Kako se lotiti študije primera 
(gl. prilogo 8), pisala, papir

Ključne besede in vsebina Študija primera, predstavitev, raziskovanje, družbeni izzivi
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Ime metode Delo v manjših skupinah (raziskovanje – mapiranje izziva in študija primera): 
analiza potreb mladih v okolju

Število ur za posamezno 
metodo

7 ur 

Opis Priprava analize potreb (3 ure)

Udeleženci_ke v skupinah razčlenijo družbeno problematiko iz njihovega 
lokalnega/regijskega okolja.

Izvedejo študijo primera in druge raziskovalne pristope za jasno identifikacijo 
potreb mladih.

Udeleženci_ke v skupinah po 5 oseb izvedejo raziskovanje na enem izmed prej 
določenih izzivov mladih v tem okolju s študijo primera, kjer je poudarek na 
proučevanju oz. analizi nekega pojava. V raziskavi kot tehniko zbiranja podatkov 
uporabimo intervju, zbiranje podatkov (statistike), prebiranje gradiv (članki). 

Udeleženci_ke si v skupini sami razdelijo naloge, zadolžitve in razporejajo s svojim 
časom. Pri tem delujejo kot skupina in si pomagajo. Vprašanja za intervju bodo 
udeleženci_ke oblikovali sami.

 
Tekom raziskovanja morajo jasno odgovoriti na vprašanja v učnem listu, ki so: 
Kaj je družbeni izziv, ki ga naslavljate? 
Kako vpliva na mlade, zakaj je to za mlade pomembno, kakšne so negativne 
posledice, kaj konkretno je problem? Bodite jasni in natančni. 
Kakšne bi bile pozitivne posledice, če bi se ta izziv uspešno naslovili? Kaj je 
sprememba, ki jo želite doseči? 
Ali je ta izziv povezan še s kakšno drugo tematiko? Katero? 

Prav tako bodo primerjali dobljene podatke in oblikovali analizo ter zaključek. (3 
ure)

Zaključek bo namenjam usklajevanju pridobljenih podatkov in oblikovanju 
zaključnega poročila. (1 ura)

Cilji in dosežene 
kompetence

Udeleženci_ke se naučijo sami izvesti študijo primera, mapirati izziv, identificirati 
potrebe udeležencev_k. 

Pridobijo izkušnje z delom v skupini, z deljenjem nalog v skupini, z dinamiko dela 
v skupini, oblikovanjem skupnih rezultatov in konsenza. 

Material in priprava (pisala, 
zvezki, lepilo, tabla, škarje, 
zvočnik itd.) 

Računalnik, učni listi Študija primera, papir, pisala

Ključne besede in vsebina Študija primera, mapiranje izzivov, raziskovanje
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Ime metode Zaključne misli

Število ur za posamezno 
metodo

2 uri in 30 min

Opis Predstavitev študij primera in poglobljene problematike, ki so jih mladi 
identificirali v svojem lokalnem/regijskem okolju. 

Najprej preverimo, kako je potekalo delo na terenu in kako daleč so udeleženci_ke 
z zaključevanjem študije primera. 

Vsaka skupina predstavi svojo študijo primera. Za to imajo na voljo 30 minut. 
Druga skupina, ki medtem posluša, si zabeleži vprašanja, ki jih zastavi po 
predstavitvi.

Na koncu se pove, da izvedena študija primera predstavlja temelj problematike, 
ki jo bodo udeleženci_ke naslovili s projektom, ki ga bodo oblikovali v naslednjih 
fazah in z njim poskušali nasloviti izzive svojega okolja. 

Udeležence se tudi avdio posname pri predstavitvi izzivov v lokalnih okoljih, kar 
se uporabi za podcast. 

Cilji in dosežene 
kompetence

Udeleženi se naučijo reflektirati raziskovalne rezultate, predstaviti rezultate 
študije in pridobijo izkušnje s terenskim raziskovanjem.

Material in priprava (pisala, 
zvezki, lepilo, tabla, škarje, 
zvočnik itd.) 

Računalnik

Ključne besede in vsebina  /
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4 .  m o d u l 

Ime modula Ideacija in prototipiranje    

Skupno število ur modula 17 ur    

Izvajatelj – organizacija Mladinski center Postojna    

Ime metode Predavanje: projektno načrtovanje NAOMIE

Število ur za posamezno 
metodo

2 uri

Opis V tem delu modula želimo najprej sprožiti razumevanje vsake faze projekta. 
Obravnava teme – projektni cikel, razvoj projekta, izhodišče projekta, spremljanje 
projekta, evalvacija projekta, financiranje projekta, predvidenih tveganjih projekta, 
časovnem planiranju projekta idr. Potek izvedbe metode, ki vsebuje še eno 
dodatno aktivnost (“Čas za krog”) je sledeč:

Izvajalec_ka usposabljanja skozi predavanje predstavi faze projektnega 
načrtovanja NAOMIE (needs – potrebe; aims – namen, cilji; outcomes – rezultati, 
učinki; methods – metode; implementation – izvedba; evaluation – vrednotenje) 
na konkretnem primeru, da s tem zagotovi čim večjo jasnost in razumljivost. 

Udeležencem so predstavljeni različni finančni mehanizmi, ki jih lahko spremljajo 
in se na njih prijavljajo za pridobivanje sredstev za izvedbo svoje projektne ideje.

Cilji in dosežene 
kompetence

Udeleženci_ke spoznajo in razumejo projektni cikel in so sposobni_e identificirati 
izziv/potrebo ter na podlagi tega oblikovati “skelet” projekta.

Udeleženci_ke spoznajo pozitivne učinke dela v ekipi, izmenjave izkušenj ter se 
naučijo podati konstruktivno kritiko. Spoznajo tudi različne finančne mehanizme 
ki jih lahko spremljajo za pridobivanje sredstev za izvedbo svoje projektne ideje.

Material in priprava (pisala, 
zvezki, lepilo, tabla, škarje, 
zvočnik itd.) 

Pisala, flip-chart ali plakat papir, barvni flomastri, A4 listi, projektor, internet

Ključne besede in vsebina Projektni cikel, aktualni izzivi in potrebe, NAOMIE

Ime metode Predavanje: Design thinking, ideacija

Število ur za posamezno 
metodo

1 ura

Opis Design thinking je inovacijski proces in sistem, katerega namen je okvirjanje in 
reševanje problemov ter raziskovanje novih priložnosti. 

Sestavljen je iz štirih faz:

• Empatiziranje

• Definiranje

• Ideacija

• Prototipiranje

Uvodno se predstavi vse štiri faze.

Cilji in dosežene 
kompetence

Udeleženci_ke razumejo širši kontekst in strukture idejnega snovanja. Seznanijo 
se s procesoma ideacije in prototipiranja.

Material in priprava (pisala, 
zvezki, lepilo, tabla, škarje, 
zvočnik itd.) 

Računalnik, projektor, white board tabla, kamera, zvočniki, Operating Model 
Canvas (gl. prilogo 9), PPT

Ključne besede in vsebina Ideacija, prototipiranje, projektno načrtovanje
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Ime metode Možgansko viharjenje

Število ur za posamezno 
metodo

1 ura

Opis V tem koraku morajo udeleženci_ke razmisliti vsak_a o svoji ideji, kako nasloviti 
izziv, ki so ga raziskovali prek študije primera, predvsem pa razmisliti o občinstvu 
oziroma potencialnih uporabnikih_cah/udeležencih_kah njihovega dogodka/
storitve. To je del faz Empatiziranje in Definiranje. (30 minut)

Sledi faza Ideacija. V tej fazi bo vsak udeleženec_ka sam_a na kratko zasnoval_a 
svojo glavno idejo. To ne bo prava poglobljena faza ideacije, a le splošna 
idejna zasnova, ki jo bodo lahko udeleženci_ke predstavili svojim skupinam v 
nadaljevanju. (30 minut)

V zadnjem delu prvega dela ideacije se predstavi Canvas model in načini, kako 
zanimivo predstaviti idejo in prototip že v zgodnji fazi potencialnim odjemalcem. 
Udeleženci_ke za domov dobijo nalogo, da za svojo idejo izpolnijo Canvas model in 
da za svojo idejo do naslednjega srečanja doma izdelajo osnutek prototipa njihove 
ideje, lahko v slikovni ali fizični obliki.

Cilji in dosežene 
kompetence

Udeleženci_ke pridobijo znanje s področja snovanja projektnih idej. Pridobijo 
kompetence razvijanja ideje, predstavljanja ideje, iskanja kompromisov ter 
oblikovanja najboljših rešitev. Udeleženci_ke se spoznajo s konceptom design 
thinking-a. 

Material in priprava (pisala, 
zvezki, lepilo, tabla, škarje, 
zvočnik itd.) 

Zvezek, pisala, računalnik

Ključne besede in vsebina Raziskava, design thinking, ideacija.

Ime metode Skupinsko delo

Število ur za posamezno 
metodo

5 ur

Opis Udeležence_ke razvrstimo v dve skupini glede na to, kako so prej raziskovali 
izzive. V skupini si najprej predstavijo individualne ideje, ki so jih izoblikovali. Na 
podlagi tega izberejo eno idejo ali pa združijo več tistih, ki med sabo sovpadajo. 

Ko izberejo najboljšo izmed vseh, jo še dodatno razdelajo, po možnosti malo 
spremenijo in predstavijo. Vsaka skupina izbere enega/eno posameznika_ico, ki 
bo javno predstavil idejo. (2 uri)

Predstavitev idej: 

Vsaka predstavitev traja največ 10 min. Vsebovati mora elemente empatiziranja 
in definiranja, predvsem pa mora biti privlačna za občinstvo; torej približana na 
način, da se zdi tudi drugim ideja vabljiva.

Vsaka predstavitev se snema, da lahko vsaka skupina pogleda posnetek svoje 
predstavitve. 

Druga skupina komentira predstavitev in poda svoje predloge. (30 minut)

Vsi udeleženci_ke vsake skupine nato skupaj naredijo izboljšave, ki jih 
predstavitev potrebuje, da postane bolj jedrnata in ideja bolj privlačna. (2 uri in 30 
minut, domače delo)

Cilji in dosežene 
kompetence

Udeleženi dobijo izkušnje z ideacijo in z javnim predstavljanjem idej. 

Material in priprava (pisala, 
zvezki, lepilo, tabla, škarje, 
zvočnik itd.) 

Snemalna kamera, računalnik, projektor, zvočniki, zvezki, pisala

Ključne besede in vsebina Skupinsko delo, skupinsko snovanje idej, javni nastop
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Ime metode Prototipiranje

Število ur za posamezno 
metodo

8 ur

Opis Najprej izvedemo uvodno predavanje na temo:

• Kako se pravilno lotiti testiranja prototipa

• Osnove prodajnega komuniciranja

Vsaka skupina še enkrat bolje predstavi svojo projektno idejo pred vsemi drugimi 
udeleženci_kami, ki je nastala med domačim delom po ideaciji.

Udeležencem_kam se predstavi Canvas model na podlagi katerega lahko to idejo 
lažje organizirajo in razvijejo v bolj oprijemljiv projekt, predvsem pa kako narediti 
prototip svoje ideje. (30 minut)

Vsaka skupina mora preko modela Canvas in navodil za prototipiranje še bolj 
izdelati svojo idejo in ustvariti prototip te ideje. (3 ure)

Vsaka skupina mora predstaviti to idejo in kratek prototip, ki ga je izdelala. (1 ura: 
15 do 20 minut/skupino)

Strokovna komisija (trener_ka in moderator_ka) identificira močne in šibke točke 
prototipa vsake skupine. (1 ura)

V zaključni fazi modula mora vsaka skupina uporabiti svoje prodajne veščine 
(komunikacijske), da še enkrat prepriča komisijo zakaj je njihov prototip dovolj 
inovativen, da je vredno vanj vlagati. (2 uri: 20 minut/skupino)

Cilji in dosežene 
kompetence

Udeleženi se naučijo uporabe Operating Model Canvas. 

Udeleženci_ke pridobijo izkušnje s prototipiranjem. 

Material in priprava (pisala, 
zvezki, lepilo, tabla, škarje, 
zvočnik itd.) 

Projektor, računalnik, zvočnik, zvezki, pisala

Ključne besede in vsebina Operating Model Canvas, prototipiranje
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5 .  m o d u l

Ime modula Projekt in njegova implementacija 

Skupno število ur modula 17 ur 

Izvajatelj – organizacija Mladinski center Dravinjske doline 

Ime metode Delo v manjših skupinah: oblikovanje projekta, na podlagi študije primera 

Število ur za posamezno 
metodo

10 ur

Opis Udeleženci_ke v skupinah delajo na svojih projektnih idejah tako, da definirajo vse 
elemente iz projektnega vodenja po korakih NAOMIE. Na podlagi učnega gradiva 
pripravijo projektno zasnovo. Pri tem jih mentorira izvajalec_ka usposabljanja. 

Z modelom NAOMIE bodo opolnomočeni_e, da kadarkoli samostojno ali v timu 
pripravijo projektno idejo in poiščejo možnosti za njeno realizacijo. Na evalvaciji 
aktivnosti nas bo zanimalo ali je metoda dovolj jasna in praktična za uporabo. 

Zanimalo nas bo tudi počutje tekom celotnega izvajanja aktivnosti in v kolikšni 
meri realno ocenjujejo, da bodo model dejansko lahko uporabili_e. (10 ur)

Cilji in dosežene 
kompetence

Udeleženci_ke spoznajo proces NAOMIE v praksi, seznanijo se s potekom 
projektne implementacije in njenimi deležniki, pridobijo večje razumevanje 
projektnega dela in razumevanje projektne koordinacije. 

Udeleženci_ke so sposobni planirati projektno idejo ter predvideti vse korake 
potrebne za realizacijo. 

Material in priprava (pisala, 
zvezki, lepilo, tabla, škarje, 
zvočnik itd.) 

Pisala, zvezki, en računalnik na skupino

Ključne besede in vsebina Snovanje projektnih idej, model NAOMIE

Ime metode Predstavitve projektnih zasnov na podlagi študije primera, kjer so 
identificirali lokalne izzive mladih 

Število ur za posamezno 
metodo

7 ur

Opis Udeleženci_ke podrobno predstavijo razvite projektne ideje. Po vsaki predstavitvi 
ostali udeleženci_ke povedo svoje mnenje in dajo morebitne predloge za 
izboljšavo, nato pa kritiko poda še izvajalec_ka izobraževanja. (2 uri)

Udeleženci_ke glede na podane predloge uskladijo svoje projektne zasnove. Pri 
tem jih mentorira izvajalec_ka usposabljanja. (2 uri in 30 min)

Izvajalec_ka usposabljanja predstavi različne mehanizme financiranja in nekaj 
primerov javnih razpisov ter razpisne dokumentacije. Ob zaključevanju se z 
udeleženci_kami izvede evalvacija celotne aktivnosti. (2 uri)

Sledi evalvacija v krogu. (30 minut)

Cilji in dosežene 
kompetence

Udeleženci_ke razumejo problematike na področju mladih v lokalnem/regijskem 
okolju, so sposobni analize in iskanja rešitev, povzemanja in poročanja. 

Udeleženi_ke so sposobni razviti projektno idejo od začetka do konca in jo 
predstaviti. 

Material in priprava (pisala, 
zvezki, lepilo, tabla, škarje, 
zvočnik itd.) 

Zvezki in pisala, študije primera (gl. prilogo 10)

Ključne besede in vsebina Reševanje težav, poročanje
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6 .  m o d u l

Ime modula Razširjanje dobrih zgodb 

Skupno število ur modula 16 ur 

Izvajatelj – organizacija Kulturno-izobraževalno društvo PINA

Ime metode Evalvacija projektnega canvasa 

Število ur za posamezno 
metodo

1 ura

Opis Metoda bo namenjena evalvaciji projekta, ki so ga udeleženci_ke pripravili v 
okviru prejšnjega modula. (1 ura)

Cilji in dosežene 
kompetence

Udeleženci_ke spoznajo prednosti in izzive projektnega canvasa skozi 
spoznavanje elementov evalvacije.

Material in priprava (pisala, 
zvezki, lepilo, tabla, škarje, 
zvočnik itd.) 

/

Ključne besede in vsebina Evalvacija, canvas

Ime metode Predavanje: sistem uravnoteženih kazalnikov (Balanced Scorecard) 

Število ur za posamezno 
metodo

3 ure

Opis Metoda je namenjena spoznavanju evalvacije in merjenja učinkov projekta/
aktivnosti kot osnova za določitev, kaj so projektni/aktivnostni elementi, ki 
jih je potrebno razširiti in deliti naprej. Predavatelj predstavi različne metode 
in pristope k evalviranju, nato pa podrobno predstavi metodo sistema 
uravnoteženih kazalnikov. (2 uri)

Individualna naloga udeležencev_k je izpolnitev delovnih listov, ki bodo poslani v 
pregled predavatelju. (1 ura)

Cilji in dosežene 
kompetence

Udeleženci_ke spoznajo pomen evalvacije preko spoznavanja metode sistema 
uravnoteženih kazalnikov. 

Razumejo osnove evalvacije in so sposobni_e identificirati uspešnost in izzive 
izvedenih aktivnosti, akcij in rezultatov in na podlagi tega začrtati prihodnje delo.

Material in priprava (pisala, 
zvezki, lepilo, tabla, škarje, 
zvočnik itd.) 

Pisala, delovni list Scoreboard (gl. prilogo 11)

Ključne besede in vsebina Evalvacija, kazalniki
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Ime metode Svetovna kavarna

Število ur za posamezno 
metodo

12 ur (4 ure predavanj, 2 uri domačega individualnega dela, 6 ur domačega 
skupinskega dela)

Opis Udeleženci_ke bodo pred pričetkom dobili nalogo domačega individualnega 
dela, in sicer branje Erasmus+ priročnika: Razširjanje, raba in trajnost projektnih 
rezultatov. V okviru predavanj:

Spoznajo definicije pojmov razširjanje, uporaba, valorizacija, trajnost. (igra 
puzzlov po skupinah).

Z metodo svetovne kavarne razmišljajo o konceptih.

V skupinah načrtujejo aktivnost razširjanja (kakšne aktivnosti se bodo izvajale 
(Kaj?), + kdo so ciljne skupine (Komu?), + katere kanale komuniciranja bomo 
uporabili (Kako?), + najprimernejši koledar (Kdaj?), + viri – ure dela in sredstva 
(Kdo in koliko?) 

Skupine druga drugi predstavijo načrtovane aktivnosti in jih skupaj z izvajalcem 
komentirajo.

Cilji in dosežene 
kompetence

Udeleženci_ke poznajo ključne pojme (razširjanje, uporaba, valorizacija, trajnost), 
poznajo različne načine razširjanja in znajo prepoznati dejavnike uspešne 
uporabe rezultatov.

Material in priprava (pisala, 
zvezki, lepilo, tabla, škarje, 
zvočnik itd.) 

Pisala, A3 listi (1 na skupino), priročnik (https://www.cmepius.si/wp-content/
uploads/2014/02/RAZSIRJANJE-RABA-TRAJNOST_F_low.pdf), delovni list 
‘Razširjanje’ (gl. prilogo 12)

Ključne besede in vsebina Evalvacija, razširjanje, trajnost
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7 .  m o d u l

Ime modula Evalvacija in beleženje kompetenc  

Skupno število ur modula 6 ur 

Izvajatelj – organizacija Kulturno-izobraževalno društvo PINA

Ime metode Skupinska evalvacija 

Število ur za posamezno 
metodo

2 uri

Opis Udeleženci_ke pisno in grafično ovrednotijo določene aspekte usposabljanja. Po 
sobi so razporejeni plakati z različnimi aspekti:

Kaj mi je bilo všeč?

Kaj bi spremenil_a?

Na usposabljanju me je presenetilo ...

Po usposabljanju si želim ...

Tortni graf, kjer ovrednotijo tehnične in logistične zadeve: kakovost prostora, 
informiranja, podajanja znanj

Zaključni krog: 
Na tla se mešano postavi več slik/kartic z različnimi podobami. Udeležence_ke se 
prosi, da višini izberejo eno sliko, ki predstavlja njihove občutke. Po tem se naredi 
krog deljenja, kjer vsak predstavi zakaj je izbral določeno sliko in kako se počuti 
on zaključku usposabljanja. 

Potem trener vsem razdeli potrdila o udeležbi. 

Cilji in dosežene 
kompetence

Udeleženci_ke znajo ovrednotiti celotni sklop usposabljanja in reflektirati svoje 
delo.

Material in priprava (pisala, 
zvezki, lepilo, tabla, škarje, 
zvočnik itd.) 

Vnaprej pripravljeni plakati, potrdila o udeležbi, uspešnem opravljanju 
usposabljanj 

Ključne besede in vsebina Refleksija, evalvacija

Gradivo Evalvacija in beleženje kompetenc – gradivo za udeležence

Ime metode Vodeno pisanje dnevnika: nadaljnji koraki 

Število ur za posamezno 
metodo

2 uri
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Opis Z vodenim pisanjem dnevnika gredo udeleženci_ke čez samoreflektivni proces. Ta 
praksa udeležencem_kam omogoča, da dostopajo do globljih ravni znanja in da 
to znanje povežejo s konkretnim delovanjem. 

Namen vodenega pisanja dnevnika je, da udeležence_ke vodi skozi proces 
samorefleksije. Ta proces udeležencem_kam omogoča, da stopijo v globljo 
raven refleksije kot preko nevodenega pisanja dnevnika ter jih spodbuja k 
prepoznavanju konkretnih akcij.

Pisanje dnevnika je oseben in zaseben proces. Udeleženih nikoli ne pozivamo k 
javnemu deljenju zapisov. 

Po končani vaji vodenega pisanja dnevnika lahko ustvarimo priložnost za 
refleksijo te izkušnje. Ponovno: poudarimo, da se udeleženi sami odločijo, kaj deliti 
z ostalimi.

Pisanje dnevnika pomeni, da razmišljamo medtem ko pišemo in ne da najprej 
mislimo in reflektiramo in potem zapišemo refleksijo. Pri dajanju navodil 
poudarimo, da naj udeleženi samo pišejo in bodo videli, kaj bo nastalo. 

Cilji in dosežene 
kompetence

Udeleženci_ke znajo reflektirati o svoji poti, motivaciji za delo, ovirah, ki jih 
srečujejo, izzivih, priložnostih in osebah, ki jim lahko pri tem pomagajo. 

Znajo identificirati naslednje korake na osebnem in profesionalnem področju. 

Pridobili_e so dostop do globljih ravni samorefleksije in znanje o uporabi pisanja 
dnevnika kot orodja refleksije. Povezati znajo lastno samorefleksijo s konkretnim 
delovanjem.

Material in priprava (pisala, 
zvezki, lepilo, tabla, škarje, 
zvočnik itd.) 

Pisalo, papir za vsakega udeleženca

Ključne besede in vsebina Pisanje dnevnika, kompetence, samorefleksija

Ime metode Individualna identifikacija pridobljenih kompetenc in beleženje

Število ur za posamezno 
metodo

2 uri

Opis Udeleženci_ke dobijo seznam različnih kompetenc (obrazec za identifikacijo 
kompetenc), ki ga izpolnijo individualno. Pri tem ovrednotijo katere kompetence 
so dobili_e, kdaj in kako, v kakšni meri in katere bi še radi razvijali. 

Cilji in dosežene 
kompetence

Udeleženci_ke so sposobni_e prepoznati kompetence, ki so jih razvili_jale ali na 
novo pridobili_e.

Udeleženci znajo kompetence ubesediti in predstaviti.

Udeleženci znajo identificirati področja, kjer bi se radi razvijali še naprej.

Material in priprava (pisala, 
zvezki, lepilo, tabla, škarje, 
zvočnik itd.) 

Obrazec za identifikacijo kompetenc 

Ključne besede in vsebina Samorefleksija, predstavitev, prepoznavanje
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P r iloge
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P r i l o g a  1

I n š t i t u t  z a  p o l i t i ke  p ro s t o ra

Z ve z a  S o n č e k  s o . p .
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Z ve z a  t a b o r n i kov  S l ove n i j e 

Z ve z a  p r i j a t e l j e v  m l a d i n e  S l ove n i j e 
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P r i l o g a  2

Obiskana organizacija civilne družbe:

Kraj delovanja organizacije civilne družbe: 

Spletna stran organizacije civilne družbe: 

Katere družbene izzive organizacija naslavlja (naštej največ tri):

Katerim ciljnim skupinam je organizacija prednostno posvečena (naštej največ tri):

Kaj se ti zdi največji doprinos organizacije:

Kaj se ti zdi največji izziv organizacije: 
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P r i l o g a  3

R o z m a n ov  t e s t

Trditve DA NE NE VEM

1. Rad sledim ukazom drugih.

2. Rad tekmujem s člani tima.

3. Želim si, da bi me imeli člani tima zelo radi.

4. Rad delam stvari na ustavljen način.

5. Ne želim izstopati iz množice.

6. Pomembo je, da se stvari naredi bolje in učinkoviteje kot prej.

7. Prevzemam odgovornost za opravljeno delo.

8. Rad usmerjam delo drugih.

9. Ni mi odveč delati rutinskih opravil.

10. Pričakujem, da ljudje opravijo zadane naloge.

11. Ljudi ocenjujem objektivno.

12. Znam razložiti povezanost pojavov.

13. Svoje vedenje znam prilagoditi zahtevam dela.

14. Moje ustno in pisno izražanje do članov tima je jasno. 

15. Znam narediti dober vtis in vlivam zaupanje.

16. Rad delam v stresnih situacijah. 

17. Rad delam v stresnih in kočljivih situacijah.

18. Rad veliko in sistematično delam. 

19. Pomembno je poznati namen dela in cilje. 

20. Nenehno izpopolnjevanje je nujno potrebno za uspeh.

21. Doseženi cilji morajo biti doseženi na pošten način.

22. Rad bi bil strokovnjak na določenem področju. 

Pojasnila: Negativni odgovori (NE) na trditve številka 1, 3, 4, 5, 9 in 22 in pozitivni (DA) na vse ostale kažejo na to, 
da posameznik_ca lahko razmišlja o delu menedžerja_ke. Priporoča se čim manjše (ne več kot tri) posluževanje 
nevtralnega odgovora (NE VEM), ker to kaže na neodločnost, neopredeljenost, počasnost razmišljanja in reagira-
nja, kar pa niso odlike menedžerjev_k. 
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P r i l o g a  4 

L ov  n a  z a k l a d

Navodila

1. Udeleženci identificirajo en družbeni problem mladih/tematike, ki bi jo radi naslovili. 

2. Udeleženci narišejo skupni logotip/znak, ki opozarja na ta problem.

3. Udeleženci identificirajo 3 ključne besede, ki ponazarjajo ta problem.

4. Udeleženci identificirajo vsaj tri glavne problematike vezane na problem in vsaj tri predloge rešitev, ki 
naslavljajo problem. 

5. Udeleženci opravijo intervjuje z vsaj 5 različnimi osebami, od katerih pridobijo mnenje o tej problematiki 
in o potencialnih rešitvah. 

6. Udeleženci pripravijo pesem/besedilo pesmi, ki opisuje problematiko in potencialne rešitve vezane na ta 
problem. Pesem zapojejo in se posnamejo na video posnetek (melodija pesmi lahko izhaja že iz obstoje-
čih skladb).
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P r i l o g a  5

G l e d a l i š č e  z a t i ra n i h  –  S ce n a r i j i

Scenarij 1

V ekipi si zamislite neko organizacijo, ki se pripravlja na izvedbo nekega projekta, ki je v fazi načrtovanja. Člani 
ekipe se srečujete 1x na teden in več tednov pripravljate projektno idejo. Razmerja v tem timu so nadvse hierar-
hična. Ena oseba je vodja in le ta lahko sprejema odločitve. Vsi ostali lahko predlagajo ideje, ampak po posebnem 
postopku. Ta postopek je lahko včasih dolgotrajen, zamuden. Na potrditev ideje se vedno čaka vodjo. To v neki 
točki postane moteče za enega izmed udeležencev. Vsi ostali udeleženci imajo radi tak red in pravila igre. 

Zamislite si okvir, tematiko projekta, ki ga ta ekipa načrtuje, postopke in prek gledališča predstavite te postopke, 
konflikt, ki nastane in reakcije ljudi. 

Scenarij 2

V ekipi si zamislite neko organizacijo, ki se pripravlja na izvedbo nekega projekta, ki je v fazi načrtovanja in nato 
izvedbe prvih aktivnosti. Razmerja v tej ekipi so izjemno enakopravna. Vse odločitve se vedno sprejema samo s 
soglasjem, nikoli se ne voli, niti niso odločitve stvar ene osebe. V ekipi je tudi oseba, ki ima vedno polno idej in pri 
njih vztraja, a jih nikoli do sedaj še ni realiziral_a, oziroma v fazi, ko je potrebno tudi kaj postoriti nikoli »nima 
čas«. Udeleženci imajo vsi različne ideje, kaj bi radi predlagali. V nekaterih se strinjajo, v drugih ne. To postane 
problematično za eno osebo. 

Zamislite si okvir, tematiko projekta, ki ga ta ekipa načrtuje, postopke in prek gledališča predstavite te postopke, 
konflikt, ki nastane in reakcije ljudi. 

Scenarij 3

V ekipi si zamislite neko organizacijo, ki se pripravlja na izvedbo nekega projekta, ki je v fazi načrtovanja in nato 
izvedbe prvih aktivnosti. Razmerja v tej ekipi so raznolika, saj so nekateri ljudje zaposleni v organizaciji, drugi so 
prostovoljci. Prostovoljci imajo veliko idej, zaposleni tudi, a glede na svoje strokovne izkušnje in trenutni obseg 
dela malo oklevajo pri sprejemanju vseh idej, saj pravijo, da oni ne morejo vsega tega pripraviti. Prostovoljci pra-
vijo, da oni tudi ne, saj delajo zastonj. Nihče v ekipi ni sposoben sprejeti končne odločitve. 

Zamislite si okvir, tematiko projekta, ki ga ta ekipa načrtuje, postopke in prek gledališča predstavite te postopke, 
konflikt, ki nastane in reakcije ljudi. 
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P r i l o g a  6

M e n e d ž e r  i n  č l ove š k i  v i r i

Menedžer 
mora biti 
pozoren na ...

Prostovoljci Zaposleni Honorarni sodelavci/
strokovnjaki

Način dela Vstopajo zaradi osebnih motivov, 
menedžer pa lahko omogoči, da 
ozaveščajo tudi kompetence, ki 
jih pridobijo z delom. Za svoje delo 
lahko dobijo nagrado. Potrebno je 
paziti, da obseg dela ni prevelik 
(izgorevanje) ali premajhen 
(občutek nepotrebnosti).

Vstopajo zaradi osebnih 
interesov (vključeno tudi 
plačilo, zaposlitev). Imajo 
določeno delovno mesto 
(naloge so določene glede 
na sistematizacijo delovnih 
mest). Za svoje delo 
prejemajo plačilo. Določeni 
so kazalniki, po katerih se 
določa njihova uspešnost. 

Delajo občasno, po 
pogodbi (avtorska ali 
podjemna pogodba) ali 
kot samostojni podjetniki. 
Lahko delujejo tudi 
prostovoljno. 

Odgovornosti 
in zadolžitve

Vstopajo na področjih, ki jih 
najbolj zanimajo; odgovornosti 
se lahko z daljšim sodelovanjem 
širijo, lahko pa se sodelovanje 
prekine.

Opravljajo redne naloge in 
zadolžitve (administracija, 
strokovna podpora itd.), 
idealno je, če so podpora 
prostovoljcem. 

Nanašajo se na specifično 
področje, večinoma v 
krajšem obdobju (glede 
na potrebe projekta, 
posameznih aktivnosti). 

Podpora  
in odnos

Odnos s prostovoljci je lahko 
dokaj neformalen. Obseg dela je 
določen, vendar fleksibilen. Pri 
svojem delu se večinoma učijo, 
zato so dopustne tudi napake. 
Večinoma potrebujejo podporo iz 
vsebinskega in osebnega vidika.

Odnos je lahko formalen 
ali neformalen, vendar je 
delo bolj jasno opredeljeno 
(obveznost ur, nalog). Pri 
delu se (lahko) tudi učijo, 
vendar se napake ne smejo 
ponavljati. 

Odnos ni tako 
pomemben, podpora 
je potrebna predvsem 
iz vidika poznavanja 
specifičnega področja, 
kjer ta oseba sodeluje. 

D e j av n i k i  m o t i va c i j e

Glavni 
dejavnik 
motivacije

Lastnosti osebe Nasvet

Dosežek Ima potrebo po postavljanju in doseganju 
izzivov. Pri doseganju rezultatov 
»razumljivo« tvega. Rad dela sam ali z 
drugimi »dosežkarji«. Je orientiran na 
opravljanje naloge.

Izogibaj se preveč pravilom. Postavi realne, 
a hkrati izzivalne cilje. Ko bo pripravljen, mu 
zaupaj odgovornost. Zagotavljaj celovite 
povratne informacije (pozitivne in negativne).

Pripadnost Želi biti del skupine.Hoče biti všečen 
in pogosto sledi toku skupine. Raje 
sodeluje kot tekmuje. Ne mara tveganj in 
negotovosti. Uspešen povezovalec.

Zgradi močne odnose. Pogosto potrebujejo 
pomoč pri organiziranju samega sebe. Ne 
pričakuj, da bodo samoiniciativni ali da bodo 
delali na lastno pest. Kar drugi mislijo, jim zna 
biti pomembneje od dejstev.

Moč (vpliv) Želi kontrolirati in vplivati na druge. Želi 
zmagovati v prepirih. Uživa v tekmovanju 
in zmagovanju. Status in osebna 
prepoznavnost sta mu zelo pomembna.

V pogovorih bo želel imeti zadnjo besedo. Veliki 
projekti ga bodo zelo motivirali. Morda si bo 
»izposodil« tvojo idejo. Najbolje delajo, kadar so 
glavni/odgovorni za izpeljavo naloge.
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P r i l o g a  7

V l o g e  v  t i m u

Tip Kvalitete Sprejemljive slabosti Vloga v timu

Raziskovalec 
virov (iskalec 
virov)

Ustvarja in razvija 
kontakte, prinaša 
informacije, ideje. Ima 
številne zunanje stike. Vidi 
in spodbuja nove ideje. 
Dober improvizator, dobro 
dela pod pritiskom.

Kadar se pritisk zmanjš, 
lahko izgubi začetni zanos. 
Lahko ne dokonča tega, 
kar prevzame, preveč časa 
porabi za nepomembne 
stvari.

Raziskuje in poroča o idejah, 
razvoju in virih zunaj skupine. 
Oblikuje zunanje stike, ki bi 
lahko koristili timu in vodi vsa 
pogajanja v zvezi s tem.

Spodbujevalec 
(izzivalec)

Požene stvari v tek, 
pogosto neformalni vodja 
tima. Prizadevanja tima 
oblikuje v celoto, usmerjen 
je na cilj.

Nagnjen k nestrpnosti, 
provociranju in 
razdraženosti. Pogosto je 
aroganten in zajedljiv.

Oblikuje pot, kamor usmerja 
tim svoj napor. Vsa njegova 
pozornost je usmerjena k 
postavljanju ciljev in prednostnih 
nalog.

Timski delavec Posluša, gradi, preprečuje 
trenja, gladi spore. Je 
najbolj občutljiv za druge, 
zaveda se potreb drugih 
in jasno zaznava čustva v 
skupini.

Lahko je neodločen v 
kritičnih situacijah in se hitro 
pusti vplivati.

Podpira člane v njihovih močnih 
točkah (gradi na predlogih). 
Odpravlja pomanjkljivosti pri 
posameznih članih in izboljšuje 
komunikacijo med njimi. Goji 
duh tima.

Ocenjevalec 
(kritik)

Vidi veliko možnosti, 
sposoben razmeroma 
točne presoje, ne kritizira 
brez razloga. Preučuje in 
analizira gradivo.

Ne zna navduševati drugih, 
lahko je pretirano kritičen, 
črnogled in brez takta. 
Manjka mu spontanosti in 
veselja.

Analizira probleme ter vrednosti 
ideje in predloge, tako da 
je tim bolje pripravljen na 
uravnovešene odločitve.

Izvajalec 
(garač)

Praktičen organizator, 
ideje in načrte spreminja 
v izvedljivo obliko. Dela 
učinkovito in sistematično.

Lahko je neprilagodljiv 
in se počasi odziva na 
spremembe. Lahko tekmuje 
za položaj v timu.

Spreminja zamisli in načrte v 
praktične delovne postopke, 
sistematično in uspešno izvaja 
dogovorjene načrte.

Zaključevalec Sposobnost izpeljevanja 
stvari, perfekcionist, 
upošteva čas, išče napake. 
Ni miren, dokler ne preveri 
vsake podrobnosti. Vztraja 
pri delu do konca, brez 
napak.

Lahko pretirano skrbi, je 
deloholik in nesproščen. 
Lahko zmanjšuje moralo. 
Večkrat se zgodi, da obtiči v 
podrobnostih.

Kolikor je mogoče, ščiti tim pred 
napakami – da izvrši in česa 
ne izpusti. Odkriva tiste vidike 
dela, ki rabijo več kot običajno 
pozornost in vzdržuje občutek 
za nujno.

Strokovnjak Ima poglobljena, specialna 
znanja. Znanje neprestano 
poglablja in se dodatno 
izobražuje. Je naravnan na 
problem, odločen, predan.

Svoj fokus lahko zelo 
skrči, je introvertiran in 
nepotrpežljiv. Rad se ukvarja 
s podrobnostmi. Ne zanima 
se za druge stvari, tudi ne za 
člane tima.

Je ekspert za odgovore na 
specifična, tehnična vprašanja.
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P r i l o g a  8

K a ko  s e  l o t i t i  š t u d i j e  p r i m e ra ?

Osnovne značilnosti in izvedba študije primera po korakih

Definicija: Študija primera je intenzivno in podrobno analiziranje osebe, skupine oseb, institucije (Sagadin 1991, 
str. 31). 

Značilnosti:

 • široko uporabljena v družboslovju,

 • bližje je kvalitativnemu raziskovanju, saj je poudarek na proučevanju samostojnih primerov,

 • raziskovanje skrajnih, izjemnih, nenavadnih, izstopajočih in ne tipičnih primerov,

 • ni potrebe po posploševanju na širšo populacijo (Starman 2013).

Študij primera po korakih

1. Definirati je potrebno raziskovalno polje. 

Zaposlovanje mladih v lokalnem okolju

Kaj želimo raziskovati in zakaj?

Kje bomo dobili podatke?
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2. Oblikovati je potrebno vprašanja za intervju. Vprašanj naj ne bo manj kot 5 in ne več kot 10.  

Primer vprašanj (vprašanja odprtega tipa):

1. Kako v času brezposelnosti doživljate sebe in svojo situacijo? 

2. Prosim, da nam na kratko opišete svojo trenutno situacijo glede zaposlitve? 

3. Na kakšen način menite, da izobrazba vpliva na vaše zaposlitvene možnosti.

4. Kakšno je vaše mnenje glede zaposlovanja mladih v lokalnem okolju?

5. Kje najdete največ informacij o zaposlitvenih priložnostih za mlade?

6. Kakšno je vaše mnenje glede priložnosti za zaposlitev, ki jih lokalno okolje nudi za mlade?

7. Kakšno pomoč bi pri iskanju zaposlitve potrebovali od lokalnega okolja? 

8. Katere organizacije/institucije v lokalnem okolju vam lahko po nudijo najboljšo podporo pri 
zaposlitvi? 

9. __________________________________________________________________________

10. __________________________________________________________________________

3. Koga bomo intervjuvali? Kdo bo sodeloval pri raziskavi? Koliko udeležencev predvidevamo? 
Poiskati je potrebno kandidate, ki bi bili pripravljeni sodelovati v raziskavi. Za potrebe raziskovanje 
zaposlovanja mladih v lokalnem okolju je potrebno poiskati primerne kandidate (minimalno 3 in maksi-
malno 5 oseb; kandidati morajo biti mladi, stari med 15 in 29 let). Pomembno je, da kandidate sezna-
nimo s temo raziskave, jim odgovorimo na vsa morebitna vprašanja in jim čim bolj predstavimo cilje, ki 
jih želimo došeči.

4. Po izvedenih intervjujih je čas za analizo. Dobljene podatke je treba med seboj primerjati. Pomagate si 
lahko s spodnjo tabelo. Pod tabelo povzemite bistvene ugotovitve iz odgovorov na posamezna vpraša-
nja. Za vsako vprašanje naredite isto.  

Bistvene ugotovitve na vprašanje Kakšno je vaše mnenje glede zaposlovanja mladih v lokalnem okolju?
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5. Oblikujte zaključno poročilo. Zaključno poročilo naj vsebuje naslednje:

 • naslov poročila in avtor,

 • opis raziskovalnega polja,

 • analiza odgovorov z bistvenimi ugotovitvami,

 • zaključek,

 • priloga: vprašanja za intervju. 

6. Literatura:

 • Mezeg, M. (2013). Materinstvo pri najstnicah – študija primera. http://www.mss.si/datoteke/do-
kumenti/diplomske/2013/Mezeg_Marija-Materinstvo.pdf

 • Sagadin, J. (1991). razprave iz pedagoške metodologije. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske 
fakultete.

 • Starman, A. B. (2013). Sodobna pedagogika. Str. 66-81. 
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Š t u d i j a  p r i m e ra  1

1. Opis organizacije

Women Acting Together for Change (WATCH), je organizacija, ki se ukvarja z opolnomočenjem lokalnih skupnosti. 
Osredotoča se na krepitev medsebojnih odnosov in vzpostavljanje zaupanja. WATCH se je posvetila tudi razvoju 
samooskrbnega zdravstvenega sistema v prikrajšanih skupnostih na podeželju in odročnih območjih sveta. To 
je storila z zagotavljanjem usposabljanj, veščin in materialov za osnovno zdravljenje ter s ponudbo storitev za 
načrtovanja družine. Fokus je bil na vključevanju nepismenih, podeželskih, prikrajšanih žensk v odločanje in razvoj 
zdravstvenega sistema. Eden izmed njihovih uspešnih rezultatov je na primer razglistenje, sprva nenaslovljeno, a 
zdaj sprejeto kot sredstvo za manjšanje umrljivosti otrok in izboljšanje zdravja in prehrane.

2. Ciljna skupina

 WATCH je začela sodelovati z revnimi in avtohtonimi skupnostmi v Nepalu, vključno z ljudstvi Tamang, Sherpa, 
Magar in Rai na hribovitem območju. Ugotovili so, da je zdravstveni sistem ključna potreba teh skupnosti, prav 
tako pa, da je zdravje medij s pomočjo katerega bodo te lokalne skupnosti v oddaljenih območjih sprejele nove 
ideje in načine delovanja. Izzivov je bilo veliko, lokalna skupnost pa dokaj nezaupljiva. Mnogi otroci so na primer 
umirali zaradi ošpic. Ugotovljeno je bilo tudi, da je žensko zdravje zanemarjeno, saj moški tam včasih raje vidijo, 
da njihove žene umrejo, zato da bi se lahko ponovno poročili. Zaradi revščine so mlade dojenčke bodisi zanemarjali 
ali pa so zanje skrbeli predvsem starejši bratje in sestre. Nosečnice se niso nikoli posvetovale z zdravniki ali bile 
deležne prave zdravniške podpore, stopnja plodnosti in umrljivosti otrok pa sta bili visoki: starši so imeli resnično 
veliko otrok, saj so vedeli da jih bo nekaj po rojstvu umrlo. Osnovni sanitarni in higienski pogoji so bili precej slabi, 
prav tako prehrana. Matere in otroci so imeli pogosto več bolezni hkrati, velikokrat gliste. 

VAJA

1. Definirajte potrebe (Needs), ki si jih je zastavil WATCH glede na zgoraj opisano ciljno skupino.

2. Definirajte cilje (Aims), ki si jih je zastavil WATCH glede na zgoraj opisano ciljno skupino.
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Š t u d i j a  p r i m e ra  2

1.  Opis organizacije

Javni zavod Mladi zmaji je center za kakovostno preživljanje prostega časa mladih. Sedež ima v centru Ljubljane, 
v njegovi sestavi so enote četrtni mladinski center Bežigrad, četrtni mladinski center Črnuče, četrtni mladinski 
center Zalog, četrtni mladinski center Šiška in Ulični zmaji – mobilna enota mladih zmajev, ki deluje na drugih raz-
ličnih lokacijah v Ljubljani. Program Mladih zmajev vsebuje redni program z aktivnostmi, vsake toliko časa pa po-
samezni četrtni mladinski center načrtuje in organizira tudi izredne aktivnosti ali projekte z mladimi in za mlade. 

2. Ozadje

Skozi dialog z uporabniki centra v Zalogu, tamkajšnji zaposleni mladinski delavci ugotovijo, da je v četrti kar nekaj 
skupin mladih, ki uživajo prepovedane trde droge in da je več in več drugih mladih seznanjenih s tem. Odločijo se, 
da bodo skupaj z nekaterimi uporabniki, ki jih ta tematika zanima, organizirali projekt, ki ozavešča o negativnih 
posledicah jemanja prepovedanih drog in nudi anonimno svetovalnico za vse tiste, ki jih jemljejo oziroma so v 
posrednem ali neposrednem stiku s prepovedanimi trdimi substancami. Namen projekta je torej organizirati 
preventivne ozaveščevalne dogodke o trdih drogah in njihovih negativnih posledicah ter vzpostaviti anonimno 
svetovalnico za tiste, ki so v stiku z njimi in ki potrebujejo pomoč in nasvet.

VAJA

1. Identificirajte ciljne skupine tega projekta?

2. Identificirajte morebitne izzive tega projekta.

3. Naštej konkretne cilje, ki jih je treba doseči.
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1. Opis organizacije

Društvo Humanitas – center za globalno učenje in sodelovanje, je nevladna, neodvisna in neprofitna organizacija, 
ki deluje na področju globalnega učenja in programa podpore otrokom in lokalnim skupnostim. 

Pri svojih aktivnostih sodelujejo tako s slovenskimi kot tujimi partnerji. Aktivnosti, ki jih izvajajo so raznolike, od 
informativnih aktivnosti na področju globalnega učenja do izvajanje slovensko-afriškega partnerstva na področju 
pravične trgovine. 

2. Ozadje

Ker imajo pri društvu Humanitas že vzpostavljeno partnerstvo z nekaterimi afriškimi državami zaradi delovanja 
pravične trgovine, poznajo precej dobro tudi lokalna prebivalstva držav teh organizacij s katerimi sodelujejo. Ugo-
tovijo, da se veliko otrok tamkajšnjih družin ne šola oziroma ne dokonča osnovnega šolanja. Družine jim povedo, 
da je temu tako, ker nimajo denarja, da bi plačevale šolnino za vsakega otroka, še manj pa da bi jim priskrbele 
vse nujne šolske potrebščine. Humanitas-ova ekipa se zato odloči, da bo še nadgradila partnerstva z afriškimi 
državami tako, da bo vzpostavila sistem botrstva. To je program kjer lahko slovenci z manjšo finančno pomočjo 
oziroma plačevanjem šolnine in šolskih potrebščin, omogočajo tem otrokom neprekinjeno obiskovati šolo. Projekt 
vključuje nekatere šole in skupnosti iz Gane, Burkine Faso in Benina. Botre se išče v Sloveniji.

VAJA

1. Identificirajte ciljne skupine tega projekta?

2. Identificirajte morebitne izzive tega projekta.

3. Naštejte konkretne cilje, ki jih je treba doseči. 
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1. Opis organizacije

Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija je nacionalna mladinska organizacija v javnem interesu, ki stremi k po-
zitivni družbeni spremembi in osebnostni rasti mladih. S pomočjo neformalnega izobraževanja mlade spodbuja k 
družbeni participaciji in aktivaciji sovrstnikov.

Mladi v Brez izgovora zdravo in kvalitetno preživljajo svoj prosti čas, druge mlade pa na razumljiv in zanimiv način 
ozaveščajo o aktualnih tematikah ter spodbujajo njihovo kritično mišljenje.

Organizacija skozi različne projekte promovira in zagovarja trajnostni razvoj, zdrav življenjski slog in aktivno dr-
žavljanstvo mladih.

2. Ozadje

Ker se pri Brez izgovora Slovenija osredotočajo tudi na promoviranje zdravega in trajnostnega življenjskega sloga, 
se je na pobudo nekaterih prostovoljcev ekipa organizacije odločila, da bo naredila poizvedbo o dostopu mladih do 
zdrave prehrane. Preko ankete so ugotovili, da si mladi želijo da bi bila prehrana, ki je na voljo dijakom in študen-
tom, bolj zdrava kot je. V tem primeru problematika naslavlja predvsem kioske, pekarne, avtomate in trgovine, 
ki vsebujejo že pripravljeno prehrano ugodne cene (npr. sendviče in peciva za na pot), ki si jo študentje kupujejo 
predvsem ko so izven svojih domov. Prav zato je ekipa Brez izgovora lansirala projekt sestavljen iz ozaveščevalne 
kampanje o zdravi prehrani in poziva zgoraj omenjenim trgovcem naj v svojo ponudbo vključujejo tudi zdrave 
prigrizke in jedi. 

VAJA

1. Definirajte cilje tega projekta.

2. Izluščite morebitne izzive, ki jih lahko sreča organizacija pri implementaciji tega projekta.
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RAZŠIRJANJE PROJEKTNIH REZULTATOV

KAJ 

(posamezna 
aktivnost 
razširjanja)

KOMU 

(kdo bo uporabnik, 
komu je aktivnost 
namenjena)

KAKO 

(kako se bo 
aktivnost izvedla)

KDAJ

(začetek in konec 
aktivnosti)

VIRI

(kdo bo delal na 
aktivnosti, kaj poleg 
človeških virov je še 
potrebno zagotoviti 
za izvedbo)
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V p ra š a n j a  z a  vo de n o  p i s a n j a  d n e v n i k a

Udeležence_ke povabimo, da vodeno pišejo dnevnik tako, da odgovarjajo na vprašanja. Beremo eno vprašanje po 
eno vprašanje. Na naslednje vprašanje se premaknemo, ko presodimo, da je večina udeleženih pripravljena. Ude-
leženim ne dajemo preveč časa, pomembno je, da padejo v tok in ne premišljujejo preveč. 

Vprašanja:

1. Izzivi: Poglej nase od zunaj, kot da si druga oseba: Kateri so trije ali štirje najbolj pomembni izzivi ali 
naloge, ki trenutno obstajajo v tvojem življenju?

2. Jaz: Izpiši tri ali štiri pomembna dejstva o sebi. Kaj so tvoji pomembni dosežki ali pa kompetence, ki si jih 
razvil v svojem življenju? (Npr. vzgajanje otrok, zaključek izobrazbe, biti dobri poslušalec …)

3. Jaz v nastajanju: Na katera tri ali štiri pomembna prizadevanja, področja zanimanja ali pa nerazvite 
talente, bi se želel osredotočiti v prihodnje? (Npr. pisanje romana ali pesmi, vzpostavitev družbenega 
gibanja, razvijanje področja svojega dela na višjo raven … )

4. Nezadovoljstvo: Kaj pri tvojem delu ali osebnem življenju ti trenutno povzroča nezadovoljstvo?

5. Energija: Kateri so tvoji najbolj pomembni viri energije? Kaj imaš rad?

6. Notranje omejitve: Kaj te drži nazaj? Opiši dve ali tri nedavne situacije, ko si pr isebi zasledil enega izmed 
sledečih glasov:

7. Glas sodbe: ‘zapiranje odprte glave’ (prenašanje – downloading namesto raziskovanja)

8. Glas cinizma: ‘zapiranje odprtega srca’ (izključevanje namesto povezovanja)

9. Glas strahu: ‘zapiranje svobodne volje’ (vztrajanje v preteklosti ali sedanjosti namesto, da bi strah pustili 
za sabo)

10. Razpoka: Katere nove aspekte sebe si opazil v zadnjih dneh in tednih? Katera nova vprašanja se ti pos-
tavljajo?

11. Tvoja skupnost: Kdo sestavlja tvojo skupnost in kaj so njihovi največji upi glede vaše skupne prihodnje 
poti? Izberi tri ljudi z različnimi perspektivami o tvojem življenju in razišči njihove upe za tvojo priho-
dnost (npr. tvoja družina; tvoji prijatelji; brezdomni otrok brez staršev in brez dostopa do hrane, zave-
tišča, varnosti ali izobrazbe). Česa bi si ti želel, če bi bil v njihovih čevljih in bi na svoje življenje gledal 
skozi njihove oči?

12. Helikopter: Poglej nas z višine (kot da bi bil v helikopterju). Kaj počneš? Kaj poskušaš početi na tej stopnji 
svoje profesionalne in zasebne poti?

13. Predstavljaj si, da lahko čas na hitro previješ naprej do zadnjih trenutkov svojega življenja, do trenutka, 
ko je napočil tvoj čas za odhod na drugo stran. Zdaj pa poglej nazaj na svoje življenje kot na pot v celoti. 
Kaj bi si v tem trenutku želel videti? Katere odtise želiš pustiti za sabo na tem planetu? Po čem si želiš, 
da bi se te ljudje spominjali? 

14. Iz te pozicije (v prihodnosti) poglej nazaj na svojo trenutno situacijo kot da gledaš drugo osebo. Zdaj pa 
poskušaj tej drugi osebi pomagati s pozicije svojega prihodnjega jaza. Katere nasvete bi si dal? Začuti in 
občuti kaj je ta nasvet in ga zapiši.

15. Zdaj se vrni v sedanjost in izkristaliziraj, kaj si želiš ustvariti: tvoja vizija in nameni za naslednji 3 do 5 let. 
Katere vizije in namene imaš zase in za svoje delo? Kaj so nekateri bistveni elementi prihodnosti, ki si je 
želiš ustvariti tako v svojem zasebnem kot profesionalnem in družbenem življenju? Čim bolj konkretno 
opiši podobe in elemente, ki se ti porajajo. 



16. Puščanje za sabo: Kaj bi moral pustiti za sabo, da lahko realiziraš svojo vizijo? Kaj so stare stvari, ki mo-
rajo umreti? Kaj je stara koža (obnašanja, procesiranje misli itd.), ki jo moraš odvreči? 

17. Semena: Kaj v tvojem trenutnem življenju ali kontekstu ti nudi semena za prihodnost, ki jo želiš ustva-
riti? Kje vidiš svoj bodoči jaz?

18. Prototipiranje: Če bi v naslednjih treh mesecih prototipiral mikrokozmos prihodnosti, kjer bi lahko odkril 
‘novo’ preko ustvarjanja nečesa, kako bi izgledal ta prototip? 

19. Ljudje: Kdo ti lahko pomaga pri doseganju tvoje najvišje možne prihodnosti? Kdo bi lahko bili tvoji 
osrednji pomočniki in partnerji? 

20. Akcija: Če bi začel delati na tem, da svoje namene udejanjiš, kateri bi bili prvi koraki proti temu cilji, ki bi 
jih naredil v naslednji treh do štirih dneh?







Katalizatorji družbenih sprememb smo mladi, ki se aktivno 
zavzemamo za spreminjanje družbe na boljše. Delujemo po 
pristopu ‘mladi z mladimi za mlade’, se skupaj usposabljamo 
za delo v organizacijah civilne družbe in ozaveščamo o 
pomenu nevladnega in mladinskega sektorja pri doseganju 
družbenih sprememb.

www.druzbenespremembe.org

Priročnik smo pripravili:
Sindikat Mladi plus: www.mladiplus.si
Mladinski center Postojna: www.mcp.si
Kulturno izobraževalno društvo PINA: www.pina.si
Mladinski center Ormož: www.mco.si
Mladinski center Dravinjske doline: www.mcdd.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija  
iz Evropskega socialnega sklada. 

Oblikovanje: kaloop.si


