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KAJ JE YCM?
Erasmus + projekt bo mlade opremil z znanjem in spretnostmi za mlade
mediatorje skupnosti ter jih opolnomočil za igranje večje vloge pri reševanju
konfliktov v skupnosti. Na ta način bomo mladim pomagali ustvariti svetlejšo
prihodnost. Aktivnosti v okviru projekta so se hkrati pričele izvajati v petih
različnih državah Evropske unije (Slovenija, Velika Britanija, Irska, Španija in
Romunija). Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske Komisije.
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Mladim zagotoviti znanja in spretnosti za reševanje sporov in jim hkrati
omogočiti, da postanejo mediatorji svojim vrstnikom (16-30 let).
Izboljšati in okrepiti individualno in skupinsko usposabljanje ljudi, ki
delajo z mladimi, z razvojem brezplačnega, večjezičnega,
multimedijskega spletnega tečaja (Course Curriculum).
Vzpostaviti regionalna partnerstva s posamezniki in organizacijami iz
zasebnega in javnega sektorja, ki bodo namenjena sodelovanju,
izmenjavi znanja in izboljšanju možnosti usposabljanja za mlade (5
regionalnih zavezništev, 5 akcijskih načrtov).
Z razvojem priročnika, spodbuditi nastanek podobnih regionalnih
partnerstev v drugih državah Evropske unije (Regional Alliance Toolkit).
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Priročnik za oblikovanje regionalnih
partnerstev RA TOOLKIT



5 REGIONALNIH ZAVEZNIŠTEV



5 regionalnih AKCIJSKIH NAČRTOV za
razvoj vrstniške mediacije v posameznih
regijah





USPOSABLJANJE NA SPLETU za mlade
mediatorje skupnosti (namenjeno
mladim)
USPOSABLJANJE V UČILNICI s področja
vrstniške mediacije (namenjeno
mladinskim delavcem, pedagogom,
idr.)

PREDNOSTI PROJEKTA YCM
Projekt YCM je oblikovan na način, ki bo mladim
omogočil mirno reševanje konfliktov v skupnosti. Mladi
bodo s pomočjo projekta pridobili znanja in spretnosti,
da bodo delovali kot mediatorji svojim vrstnikom.
To bomo zagotovili
z izobraževanjem
in
usposabljanjem mladinskih delavcev in pedagogov, ki
bodo znanje prenesli na mlade.

SPLOŠNE PREDNOSTI:


Mladi bodo imeli znanje in spretnosti za mirno
reševanje sporov, kar bo prispevalo k blaginji
celotne družbe.



Mladinski delavci bodo imeli možnost
usposabljanja iz področja vrstniške mediacije. Na
ta način bodo mladinske organizacije lahko sledile
hitro spreminjajočim družbenim potrebam.



Koristi bodo imele tudi lokalne oblasti, saj bodo s
pomočjo projekta lahko izpolnili nalogo
socialnega vključevanja in izobraževanja mladih z
manj priložnostmi.



Izobraževalne ustanove bodo prepoznale
prednosti vrstniške mediacije in tako omogočile
mladim usposabljanje iz področja vrstniške
mediacije.

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)
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Regionalno partnerstvo v SLO
MEDNARODNI
SESTANKI YCM
Partnerji iz Irske, Velike
Britanije, Španije,
Romunije in Slovenije so
se doslej sestali dvakrat.
Na obeh sestankih so
partnerji razvijali ideje in
najboljše možnosti za
razvoj inovativnih
rezultatov projekta YCM.

1.mednarodni
sestanek

Zavedajoč se dejstva, da je potrebno skupno prizadevanje za doseganje ciljev
projekta je le-ta strukturiran na izgradnji petih regionalnih partnerstev v sodelujočih
državah. Na Irskem, v Veliki Britaniji, Španiji, Romuniji in Sloveniji bo tako
vzpostavljenih pet regionalnih zvez, ki bodo združevale ključne mladinske,
izobraževalne, socialne in družbene akterje. V okviru regionalnih zavezništev bo
izdelanih 5 regionalnih akcijskih načrtov.
NAMEN REGIONALNEGA ZAVEZNIŠTVA je prepoznavanje obstoječih virov, storitev,
pobud, projektov za mlade, opredelitev pomanjkljivosti in priložnosti ter
priporočitev ukrepov, ki se bodo izvajali v okviru partnerstva za izpolnitev
dogovorjenih ciljev.
Člani društva SPES in organizacije, ki se ukvarjajo z mladimi na območju Savinjske
regije so se prvič sestali v sredo, 15. 6. 2016, ob 17. uri v sejni sobi Občine Ljubno.
Prvi sestanek regionalnega zavezništva je bil namenjen seznanitvi s projektom
Mladi mediatorji skupnosti in oblikovanju skupnih smernic za nadaljnje delo.

(maj 2016,
Roscommon, Irska)

Udeleženci društva SPES:
Renata J. Roban, Tina
Štupar, Edin Duraković

2.mednarodni
sestanek
(julij 2016, Santander,
Španija)
Udeleženci društva SPES:
Renata J. Roban, Martina
Robnik

Drugi sestanek regionalnega zavezništva je bil v torek, 18.10.2016, ob 17.uri v sejni
sobi Občine Ljubno. Osrednja točka drugega srečanja je bila razprava o
obstoječih projektih, aktivnostih, programih in drugih pobudah v Savinjski regiji. S
tovrstno opredelitvijo bodo člani lahko prepoznali pomanjkljivosti in priložnosti za
razvoj novih aktivnosti. Na drugem srečanju so udeleženci podali tudi koristne
predloge za razvoj spletne strani projekta, ki jo razvija partner iz Velike Britanije
(EBE) in za razvoj učenega usposabljanja za mlade mediatorje skupnosti.
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Za več informacij o projektu Mladi mediatorji skupnosti (YCM),
kontaktirajte društvo SPES:
E-pošta: spes.drustvo@gmail.com

