Povzetek projekta Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020
za študijski leti 2018/2019 in 2019/2020
1. odpiranje
za namen objave in predstavitve na spletni strani sklada
1. Polni naslov projekta: Participacija mladih za trajnostni razvoj občine Zreče
•

V katero področje na prvi klasifikacijski ravni KLASIUS-P-16 se uvršča projekt glede
na vsebinsko zasnovo:

3 – Družbene vede, novinarstvo in informacijska znanost

2. V sodelovanju z:

Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta
Šolski center Slovenske Konjice-Zreče
Občina Zreče
Mikro malta podjetje za proizvodnjo, storitve in trgovino d.o.o.

3. Besedilo:
•

Opredelite problem, ki se je razreševal tekom izvajanja projekta

Projekt) je bil zasnovan na pobudo lokalnega okolja občine Zreče in medobčinskega urada, ker so
ugotavljali, da so mladi premalo vključeni v družbeno, socialno, gospodarsko in okoljsko življenje
občine. V ta namen smo skupaj z Univerzo v Mariboru in partnerji želeli pridobiti analizo stanja na
področju mladine v občini Zreče, ter na podlagi le-tega pripraviti strategijo za mlade, s katero bo
Občina začrtala mladinsko politiko, ki bo mladim nudila varno okolje v katerem odraščajo in se
razvijajo v odgovorne državljane.

•

Opišite potek reševanja problema oz. kratek povzetek projekta

Reševanje problema smo se lotili tako, da smo neposredno od mladih pridobili mnenja, sugestije,
želje, pričakovanja za aktivno participacijo na vseh področjih trajnostnega načina življenja v občini
Zreče. Z anketnimi metodami ter strukturiranimi intervjuji smo od mladih, starih od 15 do 29 let,
pridobili raznovrstne informacije o tem, kako se želijo vključiti v življenje v občini, , kaj mladi v občini
Zreče pogrešajo in kaj si želijo na posameznih področjih (zaposlovanje, izobraževanje, prosti čas,
informiranje, participacija, mobilnost, okolje,…). Kriteriji zbiranja podatkov so bili zasnovani na
pregledu obstoječih strategij za mlade kot raziskovalna aktivnost študentov.

•

Navedite in opišite rezultate projekta ter njihov doprinos k družbeni koristnosti

Rezultat projekta je Strategija za mlade za občino Zreče, kjer so opredeljene prioritete, ki jih mladi

izpostavljajo kot pomembne za trajnostno življenje v svoji občini. Občina Zreče bo dodala še
izvedbeni načrt z opredelitvijo virov financiranja. Pomemben rezultat projekta je tudi vzpostavitev
sodelovanja med mladimi in občino Zreče.
Rezultati projekta bodo omogočili razvoj modela za kakovostno in verodostojno zbiranje podatkov
kot osnove za izdelavo strokovnih podlag na področju priprave Celovite Strategije za razvoj mladih
v Občini Zreče. Predlagane kreativne idejne rešitve na področju priprave celovitih strateških
dokumentov bodo služile kot usmeritve za inovativen pristop k celovitem obravnavanju mladinske
problematike ter prispevale k širšemu razumevanju pomena mladih pri kreiranju trajnostnega
razvoja Občine Zreče. Novi pristopi in modeli bodo osnova za razvoj novega poslovnega modela in
specializacijo podjetja v reševanje specifičnih družbenih problemov ter z vidika trajnostnega razvoja
občine ter vključevanja mladih, ki bo v prihodnosti zaradi učinkov sprememb na tem področju še
kako potrebno. Izvedba projekta je povezala raznolike institucije na območju Občine Zreče in
širšem območju, glede sodelovanja in participacije mladih. Dolgoročno je v strategiji predvidena
opredelitev zagotavljanja pogojev za delovanje organizacij v mladinskem sektorju, sofinanciranje
delovanja mladih, izboljšanje infrastrukturnih pogojev za prostočasne, družbeno-kulturne in športne
dejavnosti, razvoj mladinskega turizma, izboljšanje pogojev za zaposlovanje mladih (povezovanje
mladih in podjetij, vzpostavitev mladinskega podjetniškega prostora), bivanjske razmere mladih,
okrepitev kompetenc in znanj mladih, izboljšanje pogojev za participacijo mladih in spodbujanje
aktivnega preživljanja prostega časa.

4. Priloge:
•

Slikovno gradivo: Priložite vsaj dve sliki npr. sliko končnega produkta, sliko študentov
pri delu na projektu, sliko s sestankov ipd. Pri pošiljanju slik bodite pozorni, v kolikor
gre za končni produkt, da bo zadoščeno zahtevam glede informiranja in obveščanja
(ustrezni logotipi itd.).
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STRATEGIJA ZA MLADE V OBČINI ZREČE
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