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Projekt Mladi mediatorji
skupnosti je na tej stopnji
dobro razvit že v vseh
sodelujočih regijah. V
Sloveniji imamo močno
regionalno zavezništvo,
ki
se
zavzema
za
nadaljnji uspeh projekta
tudi v prihodnosti. V
kontekstu projekta YCM
lahko
regionalno
partnerstvo razumemo
kot razvoj odnosov za
oblikovanje skupne vizije
z
namenom
razvoja
vrstniške mediacije v
regiji.

Društvo SPES in člani
regionalnega
partnerstva so se do
danes, srečali že trikrat.
Vsi sestanki so bili zelo
uspešni in produktivni.
Skupaj s člani smo razvili
nekaj konkretnih ukrepov
in ciljev, ki jih bomo
predstavili v akcijskem
načrtu.
Tretji partnerski sestanek
je partner iz Velike
Britanije (East Belfast
Enterprise)
gostil
v
Belfastu, dne 23.2 in
24.2.2017

Na sestanku so mednarodni
partnerji delili najboljše
prakse
in
izkušnje
s
projektom YCM v svojih
regijah. Vsak partner je
predstavil napredek na
projektu, dogovorili pa so se
tudi o nadaljnjih aktivnostih.
RLP je na tem sestanku
predstavil osnutek učnega
usposabljanja
(Course
Curriculum),
ki
je
predstavljen
v
nadaljevanju.
Vsi sodelujoči partnerji so
zadovoljni in navdušeni nad
celotnim razvojem projekta
YCM.

Vpliv YCM
S pomočjo projekta YCM
bomo mladim omogočili
mirno reševanje sporov
skupnosti v kateri živijo.
Pridobili bodo spretnosti,
s katerimi bodo lahko
postali mediatorji svojim
vrstnikom.
To
bomo
dosegli z usposabljanjem

ljudi, ki delajo z mladimi
(mladinski
delavci,
pedagogi, idr.) Projekt
YCM bo prispeval k
aktivnemu državljanstvu,
zmanjševanju socialne
napetosti, pomembno
pa bo prispeval tudi k
vključevanju mladih z

manj priložnostmi in k večji
zaposljivosti mladih, saj
bodo s pomočjo projekta,
mladi razvili vodstvene
veščine, tehnike nenasilne
komunikacije,
izboljšali
veščine
konstruktivnega
reševanja
konfliktov,
sodelovanja,
pogajanja,
ipd.
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CILJI YCM
Društvo
za
kulturo
odnosov SPES je kot eden
od petih partnerjev pričel
z izvajanjem projekta
YCM, ki je namenjen
spodbujanju
razvoja
mladih v regiji.

 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.

Priročnik RA TOOLKIT
Priročnik Regional Alliance Toolkit je profesionalno zasnovan dokument, ki opisuje
korake, ki so potrebni za vzpostavitev regionalnega partnerstva. Priročnik bo
vključeval atraktivne grafične animacije in ujemajoče tekste, ki bodo v štirih
partnerskih
jezikih
na
voljo
na
spletni
strani
projekta
YCM
(www.youngcommunitymediators.how). RA Toolkit je eden izmed rezultatov
projekta YCM, ki bo zainteresiranim organizacijam olajšal povezovanje z drugimi
organizacijami. S pomočjo priročnika RA Toolkit želimo skupaj z mednarodnimi
partnerji, spodbuditi nastanek regionalnih zavezništev tudi v drugih državah Evropske
unije.
Razvoj priročnika gre skozi tri faze: pripravo, izvajanje in razširjanje. Trenutno smo v
drugi fazi razvoja. Vsi sodelujoči partnerji so s svojimi dragocenimi izkušnjami,
prispevali k razvoju priročnika RA Toolkit, zato bo priročnik zagotovo dosegel svoj
namen. Vsak partner je namreč že vzpostavil regionalno partnerstvo v svoji regiji in
pridobil podpisane izjave o zavezi s strani članov. V Sloveniji je društvo SPES
oblikovalo regionalno zavezništvo v Savinjski regiji.
Priročnik bo na spletni strani projekta v angleškem jeziku na voljo v juniju, septembra
2017 bo na voljo v vseh partnerskih jezikih, javna predstavitev priročnika Regional
Alliance Toolkit pa bo na zaključni konferenci v Roscommnu, konec leta 2017.

Vrstniška mediacija – dejstva!
Kaj je vrstniška mediacija?
Pri mediaciji, tretja, nepristranska oseba pomaga drugim (dvema ali več) pri
reševanju konfliktov z izidom »zmagaš-zmagam«. Vrstniška mediacija želi mlade
usposobiti za mediatorje in za reševanje sporov med svojimi vrstniki.
Kako deluje?
Vrstniški mediatorji so usposobljeni za reševanje problemov, učinkovito komunikacijo
in aktivno poslušanje. Mediator vrstnike v pogovoru spodbuja, da razvijejo rešitve, ki
so sprejemljive za vse strani. Mediator je vedno nepristranski in nikoli ne obsoja.

PREDNOSTI: pozitivna komunikacija in sprejemanje odgovornosti za lastne odločitve,
boljše razumevanje svojih vrstnikov, zmanjševanje nasilja in vandalizma, miren način
soočanja z drugačnostjo, razvoj kritičnega mišljenja in veščin reševanje konfliktov, prenos
reševanja sporov v vsakdanje življenje, povečevanje samozavesti, idr.
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PREDNOSTI 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 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
izobraževanje mladih,
iz prikrajšanih okolij.
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Učno usposabljanje (Course Curriculum)
Trenutno zaključujemo
obširno gradivo za
usposabljanje mladih,
starih med 16 in 30 let, s
področja
socialne
mediacije.
To
bo
neposredno prispevalo
k prednostni nalogi
programa Erasmus+ :
»spodbujanje krepitve
moči, sodelovanja in
aktivnega
državljanstva mladih«.
Učno usposabljanje je
razvil vodilni partner,
Roscommon
Leader
Partnership, ki je do
danes že razvil veliko
osnutkov
učnega
usposabljanja.
Pri
samem
razvoju
so
upoštevali predloge in
mnenja
ostalih
sodelujočih partnerjev,
zato bo usposabljanje
primerno tudi za druge
evropske države.
Projekt
temelji
na
predpostavki, da je
najbolj učinkovit način
za dosego mladih,
zagotavljanje
izboljšanega
usposabljanja
strokovnjakov
ter
prostovoljcev
iz
različnih organizacij v
mladinskem sektorju.
Področje vrstniške in
socialne mediacije je
relativno
novo.
To
učno usposabljanje se
bo uporabljalo bodisi
samostojno ali v okviru
skupinskega
usposabljanja
za
mladinske delavce in

bo
tako
»okrepilo
izobraževanje
in
usposabljanje
pedagogov
in
mladinskih delavcev«.
Vpeljava
vrstniške
mediacije kot oblike
reševanja sporov v
mladinsko
delo,
dokazano
proizvaja
trajne
rezultate.
Tovrstno usposabljanje
bo
mladinskim
delavcem omogočilo
usposobiti mlade, da
razvijejo
vodstvene
spretnosti in izboljšajo
svoje
medosebne
odnose.
Učno usposabljanje je
zasnovano na način, ki
zagotavlja jasno in
celovito zbirko orodij,
namenjenih
usposabljanju
s
področja
vrstniške
mediacije. V ta namen
so
bile
izvedene
obsežne raziskave in
študije
s
področja
vrstniške mediacije in
reševanja sporov. Na
začetku usposabljanja
so navedene smernice
za pomoč in podporo
mentorjem pri samem
usposabljanju, sledi pet
modulov:
Uvod
&
pozdrav, Razumevanje
konflikta,
Vrstniška
mediacija & spretnosti
poslušanja, Pregled in
primer
vrstniške
mediacije,
Sprejemanje odločitev
& timsko delo.

Vsi moduli so zasnovani
kot
4-urni
treningi
usposabljanja s področja
vrstniške mediacije. Vsak
modul
se
prične
s
pregledom
celotnega
modula (opis posameznih
učnih ciljev, rezultatov in
izidov).
V naslednjih mesecih
bodo
partnerji
pred
objavo na spletni strani
projekta,
pregledali
celotno
vsebino
usposabljanja.
V septembru 2017 bo
gradivo na spletni strani
projekta na voljo tudi v
slovenskem jeziku. RLP bo
v
prihodnjih
mesecih
izvedel pilotni preizkus
usposabljanja
z
mladinskimi
delavci,
partner iz Romunije (ACT)
pa bo izvedel preizkus z
mladimi.

Naslovna stran gradiva za učno
usposabljanje
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3. mednarodni
sestanek
3. mednarodni sestanek
je gostil partner iz Velike
Britanije (EBE), 23.2. in
24.2.2017, v Belfastu.

Na sestanku so partnerji
delili
izkušnje
s
sodelovanjem v okviru
regionalnega zavezništva
in razvojem regionalnega
akcijskega
načrta.
Partner iz Španije (FAASE)
je na sestanku predstavil
priročnik za oblikovanje
regionalnih
partnerstev
RA Toolkit. Partnerji so se
strinjali, da gre za zelo
privlačne, razumljive in
atraktivne
grafične
animacije.
Na 3. sestanku je vodilni
partner (RLP) predstavil
tudi
vsebino
učnega
usposabljanja, ki bo v
prihodnjih mesecih na
voljo tudi na spletni strani
projekta.
Vsi sodelujoči partnerji so
zadovoljni z napredkom in
so prepričani, da bo
projekt
YCM
prinesel
pozitivne spremembe na
področju
socialnega
vključevanja mladih.

Regionalno partnerstvo
Regionalno zavezništvo v Sloveniji je dobro vzpostavljeno in si močno
prizadeva za razvoj YCM projekta v Savinjski regiji. Regionalno partnerstvo
namreč v celoti razume prednosti vrstniške mediacije in se zaveda, da je
tovrsten projekt učinkovit odziv na naraščajoče socialne napetosti in
konflikte v skupnosti, zlasti med mladimi.
V mesecu januarju 2017 je društvo SPES skupaj s člani zavezništva pričelo z
razvojem akcijskega načrta za razvoj vrstniške mediacije v Savinjski regiji.
Člani zavezništva v Savinjski regiji so podpisali tudi izjavo o zavezi, s katero se
zavezujejo za razvoj projekta YCM. Organizacije vključene v zavezništvo v
Savinjski regiji so: društvo SPES, HOSPIC (OO Lj, OO Ce, OO Ve), Karitas,
Občina Ljubno, Penzion na Razpotju, društvo UPoČASni, Medgeneracijsko
društvo Mozaik generacij, društvo Empatija, Klub Zgornjesavinjskih
študentov, Inštitut Dan, Studio Simbalein. V zavezništvo sta vključeni tudi dve
posameznici: Štefka Sem (Savinjske Novice) in Liljana Rihter (Fakulteta za
socialno delo).






Priročnik RA Toolkit
E-časopisi
Spletno usposabljanje za mlade mediatorje skupnosti
Gradiva za usposabljanje v učilnici

Več informacij lahko najdete na:
www.youngcommunitymediators.how

Člani zavezništva v Savinjski regiji, ki
so se udeležili tretjega sestanka,
25.1.2017, na Ljubnem

Društvo SPES je organiziralo že tri sestanke regionalnega zavezništva. Člani
društva SPES in organizacije, ki se ukvarjajo z mladimi na območju Savinjske
regije so se tretjič sestali 25. 1. 2017, ob 17. uri v sejni sobi Občine Ljubno,
Cesta v Rastke 12, 3333 Ljubno ob Savinji. Na tretjem sestanku so prisotni
opredelili ukrepe in aktivnosti v okviru akcijskega načrta, ki bodo prispevali
k razvoju vrstniške mediacije v Savinjske regije.
Za več informacij o projektu YCM, kontaktirajte društvo SPES:
E-pošta: spes.drustvo@gmail.com
Spletna stran projekta YCM: www.youngcommunitymediators.how

