
E-KNJIGA ŽELJA MLADIH

Če imaš med 15 in 30 let, prosimo, preberi!

Ponovno vas pozivamo, da se aktivneje vključite v pripravo lokalne strategije za mlade. 
Gre za dokument, ki ga pripravlja Občina Jesenice, in bo predstavljal na nek način »plan 
dela« na področju mladine od leta 2014 do 2017. Rezultati zapisanega naj bi se odražali 
v boljših pogojih za mlade na različnih področjih, kot so izobraževanje, zaposlovanje, 
reševanje stanovanjske problematike, organiziranja in participacije mladih…

Ena  od  priložnosti  je  tukaj:  KNJIGA ŽELJA,  v  katero  zapišite  svoje  konstruktivne 
predloge z različnih področij, na katerih si želite pozitivnih sprememb za mlade;  od 
preživljanja  prostega  časa,  izobraževanja,  zaposlovanja,  reševanja  stanovanjske 
problematike,  mobilnosti, organiziranja mladih in aktivne participacije…    VPIS

In če se mogoče sprašujete, zakaj naj bi aktivno sodelovali?

Tako  mladi,  kot  tudi  marsikdo  starejši,  večkrat  pripomnijo,  kako  se  na  Jesenicah 
premalo dogaja,  da za mlade ni  poskrbljeno,  ni  dovolj  raznolikih šolskih programov, 
stanovanj, možnosti zaposlitve…  Res je. Tako kot marsikje drugje po Sloveniji položaj 
mladih tudi v jeseniški občini ni najbolj obetajoč! Vendar… pričakovati, da bodo samo 
drugi v imenu in interesu mladih predlagali, načrtovali in sprejemali odločitve, ki bodo 
mladim bolj pisane na kožo, ni povsem realno.

Če res  želite  kaj  spremeniti  na bolje  za  vašo in  prihodnje  mlade generacije,  se 
morate  tudi  sami  aktivneje  vključiti  v  lokalno  politiko  preko  različnih  obstoječih 
mehanizmov:
− kot prvo je to povezovanje mladih v mladinske organizacije in mladinske sekcije v 

okviru društev;
− kot drugo z vključevanjem le teh v lokalni mladinski svet MSJ;
− z vključevanjem posameznih, aktivnejših mladih, v podmladke obstoječih strank;
− in ne nazadnje z iskanjem skupnih interesov v okviru novih strank. 

Za  začetek  pa  lahko  svoje  konstruktivne  predloge  posredujete  kar  z  domačega 
računalnik! Izkoristite jo!

K aktivnejši participaciji  vas pozivamo:

Zavod za šport Jesenice,
Mladinski center Jesenice

Mladinski svet Jesenice

in

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHktSHhvQlQtakNLQW1JLWlpVGhoNnc6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHktSHhvQlQtakNLQW1JLWlpVGhoNnc6MQ
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