
 

          

 

Projekt »ADD«: Do večje vključenosti mladih in 

krepitve njihovih socialnih kompetenc 

 

Koper, 27. avgust 2014 – Kulturno izobraževalno društvo PiNA je začelo z izvajanjem projekta 

»ADD: Dvig ravni aktivnega državljanstva in krepitev socialnih kompetenc mladih v obalnih 

občinah«, s katerim želijo povečati aktivno, enakopravno vključenost in participacijo mladih v 

lokalnem okolju ter izboljšati njihove socialne kompetence preko izobraževanja ter informiranja 

mladih in ključnih akterjev na področju mladine v regiji.  

»Analiza mladinskih politik po občinah v Sloveniji leta 2012 je pokazala, da nobena izmed obalnih 

občin nima odbora za mladino v občinskem svetu, niti komisije za mladinska vprašanja. Prav tako 

občine nimajo certifikata Mladim prijazna občina. Ključne mladinske organizacije v regiji nismo dovolj 

povezane, naši programi dela pa sistematično ne vključujejo koncepta aktivnega državljanstva,« je 

povedala Kaja Cunk, vodja projekta »ADD«. 

Ker sta aktivna participacija mladih in stopnja vključenosti v lokalne politike nizki, se kaže potreba po 

vzpostavitvi celovitega, dejavnega in enakopravnega vključevanja mladih v lokalno življenje in 

povezanosti ključnih deležnikov na tem področju v strukture, ki mladim omogočajo učinkovito 

sodelovanje pri razpravah in odločitvah, ki se nanašajo nanje. Projekt, ki poteka pod geslom DODAJ 

nekaj smiselnega, je tako usmerjen v opolnomočenje mladih in dvig kakovosti programov na 

področju aktivnega državljanstva mladih v regiji.  

Za dosego zadanih ciljev so v KID PiNA zaposlili mlado osebo, Kajo Cunk, izkušeno vodjo 

mednarodnih projektov in trenerko na področju aktivnega državljanstva, ki bo predstavljala 

referenčno osebo na območju obalnih občin za področje aktivnega državljanstva mladih. Mladim, 

predstavnikom organizacij in lokalnim oblastem je na voljo tudi v stični točki (Kidričeva 43, Koper), ki 

je 16 ur na teden odprta za svetovanje, informiranje in mreženje  ter tako usmerjena v trajnostno 

medsebojno sodelovanje.  

 



 

Ostale projektne aktivnosti: 

 Analiza stanja na področju mladine v obalnih občinah 

Analiza bo zajemala analizo ukrepov in aktivnosti občin, analizo mladinskih dejavnosti in analizo 

mladine. Analiza mladine bo potekala preko javnih dogodkov, posvetovanj z mladimi in obsežne 

raziskave mladine na območju obalnih občin.   

Javni dogodki vključujejo med drugim: kolesarjenje ob tednu mobilnosti z namenom popisa stanja 

kolesarskih poti; sprehode mladih žensk po mestnih središčih z namenom ugotavljanja občutka 

varnosti; srečanje in natečaj za mlade ustvarjalce na temo kulturne strategije; posvet mladinskih 

organizacij in organizacij za mlade ter monitoring rabe javnih prostorov s strani mladih. 

Analizo bodo pripravljali sodelavci Kulturno izobraževalnega društva PiNA in izbrani mladi 

strokovnjaki. Pri nastajanju analize sodelujejo Mestna občina Koper; Občina Izola; Občina Piran; 

Ljudska univerza Koper; Center za kulturo, šport in prireditve Izola; Klub aktivne mladine KAM in 

obalni študentski klubi. 

 Usposabljanje za regijske izobraževalce 

 Delavnice za srednješolce in študente 

 Izdajanje štirimesečnika, glasila o aktivnem državljanstvu mladih na območju obalnih občin. 

Mladi bodo tako skozi različne projektne aktivnosti spodbujani k skupnemu delovanju v lokalni 

skupnosti ter zagovarjanju svojih pogledov na mladinsko problematiko v regiji, s čimer bodo krepili 

svoje državljanske in socialne kompetence.  

 

Organizacije, ki bi si želele priključiti k projektu, naj pišejo Kaji Cunk, vodji projekta »ADD«, na e-

naslov kaja.cunk@pina.si. 

 

O PROJEKTU: 

Projekt je bil izbran na »Javnem razpisu za izbor operacij s področij socialnih in državljanskih 

kompetenc mladih«, 3. razvojne prioritete »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, 

prednostne usmeritve 3.1. »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in 

usposabljanja«.  

 

Dodatne informacije: Katerina Kljun, odnosi z javnostmi: katerina.kljun@pina.si in +386 51 645 111 
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