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REGIONALNO 

ZAVEZNIŠTVO V 

SAVINJSKI REGIJI 

Društvo SPES je do junija 

2017 organiziralo štiri 

sestanke regionalnega 

zavezništva za mlade. 

Regionalna zveza v 

Savinjski regiji si bo 

prizadevala za uresničitev 

ciljev projekta YCM, 

tekom sestankov pa bo 

društvo SPES s pomočjo 

članov oblikovalo akcijski 

načrt, ki bo prispeval k 

razvoju vrstniške mediacije 

v regiji.  

SPES in organizacije, ki se 

ukvarjajo z mladimi na 

območju Savinjske regije 

so se čertič sestali v torek, 

13.06.2017, v sejni sobi 

Občine Ljubno. Na 

četrtem sestanku so si 

prisotni ogledali že nastale 

rezultate projekta in 

podali koristne predloge 

za izboljšanje.   

 
 
 
 

 

 

Ogledali si so priročnik RA 

Toolkit,  gradiva za spletno 

usposabljanje in 

usposabljanje v učilnici, ki   

so na spletni strani 

projekta YCM, že na voljo 

v angleškem jeziku.  

Društvo SPES je predstavilo 

tudi osnutek regionalnega 

akcijskega načrta. Vsi 

prisotni so se strinjali,  da 

akcijski načrt vsebuje vse 

potrebne 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

informacije, navedene 

aktivnosti pa so 

uresničljive in bodo 

zagotovo  prispevale k 

razvoju vrstniške mediacije 

v Savinjski regiji. Naslednji 

sestanek RZ bo 12.oktobra 

2017, v sejni sobi Občine 

Ljubno. Takrat bodo vsi 

člani zveze regionalni 

akcijski načrt tudi 

podpisali. 

Vrstniška mediacija 
 

Vrstniška mediacije je v 

rešitev usmerjeno 

vzajemno delovanje 

mladih z mladimi. Gre za 

proces, v katerem se 

mladi (dva ali več), ki so 

vključeni v spor, srečajo 

na zasebni, varni in 

zaupni lokaciji, z 

namenom iskanja 

rešitev.  

YCM projekt bo k razvoju 

vrstniške mediacije 

prispeval na način, ki bo 

mladinskim delavcem 

oz. pedagogom 

omogočil pridobitev 

spretnosti, ki se 

zahtevajo za vrstniško 

mediacijo. Mladinski 

delavci in pedagogi pa 

bodo svoje znanje in 

veščine prenesli na 

mlade. Na ta način bodo 

mladi pridobili potrebno 

znanje in spretnosti za 

mediacijo, kar bo 

prispevalo tudi k 

mirnejšemu reševanju 

sporov v celotni skupnosti. 

Projekt YCM bo nudil tudi 

gradiva, s katerimi se 

bodo lahko mladi sami 

naučili spretnosti vrstniške 

mediacije. 

Četrti sestanek regionalnega zavezništva za mlade v 
Savinjski regiji (13.06.2017, sejna soba Občine Ljubno). 
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Spletna stran YCM 
 
V zadnjem času spletna 

stran YCM vzbuja veliko 

zanimanja.  

Vizualno privlačna in 

uporabnikom prijazna 

spletna stran vsebuje 

namreč veliko gradiv, ki so 

povsem brezplačni.  

Gradiva so zaenkrat v 

angleškem jeziku, v 4-ih 

partnerskih jezikih pa 

bodo na voljo v 

septembru.  

 Priročnik RA Toolkit  

 E-časopisi 

 Spletno usposabljanje  

 Usposabljanje v 

učilnici 

Več informacij lahko 

najdete na: 

www.youngcommunitym

ediators.how 

 

 

 

 
 

 

Pilotni preizkus (Irska, Romunija)  

Mednarodni partnerji 

bodo gradiva za 

usposabljanje za mlade 

mediatorje skupnosti (5 

modulov), preizkusili s 

pomočjo ciljnih skupin. Le 

na ta način bo namreč 

lahko zagotovljena 

kakovost nastalih 

rezultatov.  

Vodilni partner iz Irske 

(RLP)  je v mesecu juniju 

organiziral pilotni preizkus 

s 13-imi mladinskimi 

delavci iz njihove regije. 

Preizkus sta izvedli dve 

strokovnjakinji s področja 

mediacije in reševanja 

konfliktov.  

 

 

Odziv udeležencev 

pilotnega preizkusa je bil 

zelo pozitiven. Mladinski 

delavci so podali tudi 

nekaj predlogov, s čimer 

bi lahko usposabljanje še 

izboljšali.  

Partner iz Romunije (ACT) 

bo pilotni preizkus s 5-imi 

učitelji in več kot 50-imi 

mladimi izvedel v oktobru 

in novembru 2017.  

Rezultati obeh pilotnih 

preizkusov bodo 

pomembno prispevali k 

izboljšanju projektnih 

rezultatov.  

 

 

. 

 

 
 
 

Pilotni  preizkus na Irskem  
(20.6. in 21.6.2017) 

MLADI MEDIATORJI 

SKUPNOSTI (YCM) 

 
 

 

Namen projekta YCM je 

opremljanje mladih z 

znanjem in spretnostmi za 

mlade mediatorje skupnosti 

ter opolnomočenje za 

igranje večje vloge pri 

reševanju konfliktov v 

skupnosti.  

 

Glede na izzive s katerimi se 

soočajo mladi v sodobni 

družbi, bodo partnerji v 

projektu oblikovali 

usposabljanje in orodje, ki ne 

bo le spodbudilo mlade, da 

postanejo mirovniki v družbi, 

ampak jih bo med drugim 

naučilo tudi občutka 

družbene odgovornosti.  

 

Projekt temelji na 

predpostavki, da je najbolj 

učinkovit način za dosego 

mladih, izobraževanje in 

usposabljanje 

strokovnjakov, 

prostovoljcev iz različnih 

organizacij, ki se ukvarjajo z 

mladimi. 
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Zaključna konferenca YCM 
 

Vodilni partner (RLP) bo 

18. oktobra 2017, v 

Roscommnu (Irska) 

organiziral zaključno 

konferenco in 

predstavitev projekta 

Mladi mediatorji skupnosti 

(YCM).  
Konferenca bo izvedena 

v okviru sejma za 

izobraževanje in 

usposabljanje na Irskem.  

 

Na konferenci bodo 

mednarodni partnerji 

predstavili svoje delo v 

projektu.  Društvo SPES bo 

predstavilo povezovanje 

v okviru regionalnega 

zavezništva v Savinjski 

regiji ter vsebino 

regionalnega akcijskega 

načrta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CILJI DOGODKA: 

 Ključnim 

deležnikom 

predstaviti pomen 

regionalnega 

zavezništva  

 Predstaviti priročnik 

RA Toolkit in 

gradivo za 

usposabljanje za 

mlade mediatorje 

ter prikazati, da 

bosta omenjena 

rezultata prispevala 

k razvoju vrstniške 

mediacije.  

 Pridobiti povratne 

informacije o 

prihodnji trajnosti 

projekta in 

projektnih 

rezultatov. 

 

 

 

 

 Slaviti dosedanje 

dosežke v okviru 

regionalnih akcijskih 

načrtov in motivirati 

za nadaljnje 

vključevanje  v 

regionalna 

zavezništva. 

 

Kdo je vključen v projekt YCM? 
 
 Irska (RLP - Roscommon Leader Partnership) 

 Velika Britanija (EBE - East Belfast Enterprise) 

 Španija (FAASE - Fundacion Nuestra Senora 

Bien Aparecida),  

 Romunija (ACT - Amicii Colegiului Petru Poni)  

 Slovenija (Društvo SPES) 

 
 
 
 

 

 SPLETNA STRAN YCM: 
www.youngcommunity 

mediators.how 
 

 

 

 

 

 

FACEBOOK: 
www.facebook.com/ 

YoungCommunityMediators 
 

 

 

TWITTER: 
www.twitter.com/ 

ycmproject 
 

 

 

 

 

KONTAKT – Društvo SPES 
spes.drustvo@gmail.com 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

1. mednarodni sestanek 
(Roscommon, Irska) 

3.mednarodni sestanek 
(Belfast, VB) 


