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YCM mednarodni 

partnerski sestanek        

16.10. in 17.10.2017 
 
Peti in tudi zadnji 

sestanek v okviru 

projekta YCM je vodilni 

partner Roscommon 

Leader Partnership, gostil 

16. in 17. oktobra 2017, 

na Irskem. 

Mednarodni partnerji iz 

Irske, Velike Britanije, 

Romunije in Slovenije so 

na sestanku razpravljali o 

napredku na projektu  

ter pregledali nastale 

projektne rezultate: 

priročnik RA Toolkit, 

gradiva za spletno 

usposabljanje za mlade 

mediatorje skupnosti in 

usposabljanje v učilnici.  

 

Na zadnjem sestanku so 

partnerji podali 

informacije o njihovem 

napredku v okviru 

regionalnega 

zavezništva, dogovorili 

pa so se tudi o nadaljnjih 

aktivnostih, ki bodo 

prispevale k prihodnji 

trajnosti projekta YCM.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Vsi partnerji so bili uspešni 

pri oblikovanju 

regionalnega 

zavezništva v svoji regiji in 

organizaciji sestankov, s 

svojimi člani zavezništva 

pa so oblikovali tudi 

Regionalni akcijski načrt 

2016-2018, ki bo 

prispeval k razvoju 

vrstniške mediacije v 

posameznih regijah. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Na sestanku so se   

mednarodni partnerji 

odločili, da želijo graditi na 

uspehu projekta YCM, zato 

bodo v prihodnje pričeli z 

izvajanjem sorodnega 

projekta, ki bo spodbujal 

povezovanje med 

mladinskimi delavci in 

prispeval k novimi priložnosti 

za mlade v vseh 

sodelujočih regijah.   

 
 
 

Mednarodni projektni partnerji (peti sestanek) 

Paul Clabby (RLP), Martina Robnik (SPES), Elaine  Doran 

(RLP), Lucretia Dumitrescu (ACT), Alina Cucu (ACT), 

Jonathan McAlpin (EBE) 
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Regionalno zavezništvo v SLO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Člani društva SPES in organizacije, ki se ukvarjajo z mladimi na območju Savinjske 

regije so se petič sestali v četrtek, 12. 10. 2017, ob 17. uri v sejni sobi Občine Ljubno, 

Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji. 

 

Na petem sestanku je društvo SPES predstavilo nastale rezultate projekta (priročnik 

RA Toolkit, gradiva za usposabljanje v učilnici in spletno usposabljanje), ki so na 

spletni strani YCM na voljo tudi v slovenskem jeziku. Po mnenju članov zavezništva so 

vsi rezultati, ki so nastali v okviru projekta, zelo uporabni in bodo zagotovo prispevali 

k razvoju vrstniške mediacije v Sloveniji.  

 

Zaradi naraščanja socialne napetosti in pomanjkanja ustreznih inovativnih pobud za 

mlade, se bo vedno več posameznikov in organizacij odločilo za usposabljanje iz 

področja mediacije. Projekt YCM je edini tovrsten projekt v Sloveniji, ki nudi 

brezplačno usposabljanje iz vrstniške mediacije, zato je potrebno čim več pozornosti 

nameniti diseminaciji oz. razširjanju informacij o projektu. Na sestanku je društvo SPES 

razdelilo letake, ki jih bodo člani regionalne zveze razdelili mladim, mladinskim 

delavcem, pedagogom, idr.  

Na zadnjem srečanju v okviru projekta YCM je društvo SPES predstavilo akcijski načrt. 

Člani zavezništva so se strinjali s celotno vsebino Regionalnega akcijskega načrta 

razvoja vrstniške mediacije v Savinjski regiji 2016-2018, zato so le-tega ob zaključku 

podpisali, s čimer so se zavezali, da se bodo zavzemali za razvoj aktivnosti in 

uresničitev ciljev, tudi po zaključku projekta.   

V regionalno zavezništvo v Savinjski regiji je vključenih 19 posameznikov in 11 

organizacij.  

 

  

 

 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. 

 

 

 
 
 

Člani regionalnega zavezništva (na petem sestanku) 

Edin Duraković (Studio Simbalein), Andreja Bizjak (Razpotje d.o.o), Martina 

Robnik (Društvo SPES, Marija Kočnar (Društvo Upočasni), Miha Zimšek (Hospic, 

OO CE), Andreja Gumzej (Karitas), Renata J. Roban (Hospic OO LJ) 
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 YCM zaključna konferenca (18.10.2017) 

 

Vodilni partner v 

projektu YCM, RLP je 

18.10.2017 organiziral        

zaključno konferenco 

in mednarodno 

predstavitev projekta, 

v Kilbride Community 

centru.  

Tomas Beades (RLP, 

Irska) je v uvodu 

pozdravil prisotne in se 

jim zahvalil za 

udeležbo. Matt Carthy, 

(Evropski parlament) je 

v nadaljevanju uradno 

odprl mednarodno 

predstavitev. Izpostavil 

je, da zelo podpira 

projekte, ki jih financira 

Evropska unija, saj 

imajo po njegovem 

mnenju tovrstni projekti 

velik vpliv na celotno 

Evropo.  

Amanda Mee (vodja 

projekta) je v 

nadaljevanju 

predstavila pomen 

projekta YCM.  

 

Na konferenci so 

mednarodni partnerji 

predstavili rezultate, ki 

so nastali v okviru 

projekta.  
Jonathan McAlpin (EBE, 

Velika Britanija), 

Lucretia Dumitrescu 

(ACT, Romunija) in 

Martina Robnik (SPES, 

Slovenija) so predstavili 

povezovanje v okviru 

regionalnega 

zavezništva v njihovih 

regijah ter vsebino 

regionalnega 

akcijskega načrta. Paul 

Hamilton je kot eden 

od članov zavezništva 

na Irskem, predstavil 

svoje izkušnje s 

tovrstnim 

povezovanjem. 

Mary Guihen (RLP, 

Irska) in Jonathan 

McAlpin sta predstavila 

vsebino usposabljanja 

za mlade mediatorje 

skupnosti.  

 

 

Strokovnjakinja na 

področju mediacije, Linda 

Logan je v nadaljevanju 

predstavila celoten 

postopek vrstniške 

mediacije (značilnosti, 

prednosti, ipd.) Pridružila 

se ji je Stephanie Cook, ki 

je sodelovala pri pilotnem 

preizkusu z 11 mladinskimi 

delavci na Irskem.      

Charis Hughes                   

(agencija Léargas) je v 

zaključku predstavila 

številne  priložnosti, ki so na 

voljo preko programa 

Erasmus +.  

Na koncu so si partnerji 

ogledali izobraževalne 

stojnice, ki se vsakoletno 

izvedejo v okviru sejma za 

usposabljanje in 

izobraževanje na Irskem. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

Mary Guihen (RLP, Irska), Martina Robnik (SPES, Slovenia), Matt Carthy 

(Evropski Parlament), Jonathan McAlpin (EBE, Velika Britanija), Alina Cucu 

(ACT, Romunija), Lucretia Dumitrescu (ACT, Romunija) 

CILJI YCM 

 

 Mladim zagotoviti 

znanja in spretnosti za 

reševanje sporov in jim 

hkrati omogočiti, da 

postanejo mediatorji 

svojim vrstnikom. 

 Izboljšati in okrepiti 

individualno in skupinsko 

usposabljanje ljudi, ki 

delajo z mladimi, z 

razvojem brezplačnega, 

večjezičnega, 

multimedijskega 

spletnega tečaja.  

 Vzpostaviti regionalna 

partnerstva, ki bodo 

namenjena 

sodelovanju, izmenjavi 

znanja in izboljšanju 

možnosti usposabljanja 

za mlade. 

 Z razvojem priročnika, 

spodbuditi nastanek 

podobnih regionalnih 

partnerstev v drugih 

državah Evropske unije.  
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 Spletna stran YCM – Brezplačna gradiva! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Vpliv projekta YCM (Slovenija) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

V zadnjem času spletna stran YCM vzbuja veliko zanimanja. Vizualno privlačna in 

uporabnikom prijazna spletna stran vsebuje namreč veliko gradiv, ki so povsem 

brezplačni: 

 

 Priročnik RA Toolkit    

 E-časopisi 

 Spletno usposabljanje za mlade mediatorje skupnosti 

 Gradiva za usposabljanje v učilnici 

 

Več informacij lahko najdete na: 

www.youngcommunitymediators.how 

 

Regionalno zavezništvo v Sloveniji je odigralo 

pomembno vlogo pri izvajanju projekta YCM. 

Prispevalo je k razvoju edinstvenih virov: 

priročnika RA Toolkit, usposabljanja za mlade 

mediatorje skupnosti, spletne strani, 

Regionalnega akcijskega načrta razvoja 

vrstniške mediacije v regiji 2016 – 2018. 

 

Društvo SPES in člani zavezništva se 

zavezujejo, da bodo tudi v prihodnosti izvajali 

ukrepe, opredeljene v akcijskem načrtu. S 

tem bodo zagotovili trajnost projekta YCM in 

poskrbeli za svetlejšo prihodnost mladih v 

regiji.    

 

 SPLETNA STRAN YCM: 
www.youngcommunity 

mediators.how 
 

 

 

 

 

 

FACEBOOK: 
www.facebook.com/ 

YoungCommunityMediators 
 

 

 

TWITTER: 
www.twitter.com/ 

ycmproject 
 

 

 

 

 

KONTAKT – Društvo SPES 
spes.drustvo@gmail.com 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 


