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Ljubljana, november 2018

 »mladinsko delo« je organizirana in ciljno usmerjena oblika delovanja

mladih in za mlade, v okviru katere mladi na podlagi lastnih prizadevanj
prispevajo k lastnemu vključevanju v družbo, krepijo svoje kompetence
ter prispevajo k razvoju skupnosti. Izvajanje različnih oblik mladinskega
dela temelji na prostovoljnem sodelovanju mladih ne glede na njihove
interesne, kulturne, nazorske ali politične usmeritve;

 NACIONALNA POKLICNA KVALIFIKACIJA (2017)
 ZAKON O JAVNEM INTERESU V MLADINSKEM SEKTORJU (2010)
 ZAKON O MLADINSKIH SVETIH (2000)
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 »mladinska organizacija« je avtonomno demokratično prostovoljno

samostojno združenje mladih, ki s svojim delovanjem omogoča mladim
pridobivanje načrtnih učnih izkušenj, oblikovanje in izražanje njihovih
stališč ter izvajanje dejavnosti v skladu z njihovo interesno, kulturno,
nazorsko ali politično usmeritvijo ter je organizirana kot samostojna
pravna oseba, in sicer kot društvo ali zveza društev ali kot sestavni del
druge pravne osebe, in sicer društva, zveze društev, sindikata ali politične
stranke, s tem, da ji je v temeljnem aktu te pravne osebe zagotovljena
avtonomija delovanja v mladinskem sektorju;

 »organizacija za mlade« je pravna oseba, ki izvaja programe za mlade,

vendar ni mladinska organizacija, in je organizirana kot zavod, ustanova
ali zadruga;

 »mladinski svet« združuje lokalne mladinske organizacije, opredeljene v

zakonu, ki ureja javni interes v mladinskem sektorju, ki imajo najmanj 90
odstotkov članstva v starosti do 29 let in 70 odstotkov članov vodstva v
starosti od 15. do dopolnjenega 29. leta. Mladinski svet je povezovalec
mladisnkih organizacij in odločevalcev; izvaja strukturirani dialog.

 »mladinski center« je pravna oseba, opravlja dejavnost na območju

lokalne skupnosti, zagotavlja prostor, opremo, redno delovanje, ustrezen
kader z izkušnjami, uveljavlja pluralno programsko zasnovo, zagotavlja
takšno notranjo organizacijsko shemo, ki omogoča demokratično
obravnavo in koordinacijo izvedbe planiranega programa.
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 Do danes...
 Z NPK MLADINSKI DELAVEC/KLJUČNA DELA

načrtuje
mladinske
programe v
sodelovanju
z mladimi

vrednoti
mladinske
programe

izvaja
mladinske
programe v
sodelovanju
z mladimi

omogoča
mladim
pridobivanje
kompetenc
deluje z
mladimi
v
skupinah
in timih

vzpostavlja
in vzdržuje
sodelovalne
in zaupne
odnose z
mlado
osebo

izvaja
dejavnosti
za
razširjanje
rezultatov
dela
mladih

 Z NPK MLADINSKI DELAVEC/OPERATIVNA DELA

načrtuje in
vodi
organizira
evidence
lastno
delo in
delo
drugih
pripravi
prostor za
izvajanje
aktivnosti

zagotavlja
kakovost
lastnega
dela in
skrbi za
pripravlja lasten
finančna
osebnostni
poročila
in
strokovni
razvoj

komunicira
z mladimi,
sodelavci in
predstavniki
drugih
organizacije

upošteva
načela
trajnostnega
razvoja z
okoljskega
vidika in
varovanja
zdravja pri
delu z
mladimi
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 Najmanj eno leto izkušenj na področju mladinskega dela, ki jih kandidat

dokaže z referenčnimi pismi organizacij, ki delujejo na področju
mladinskega dela.

 Preverjanje osebne mape
načrtuje in
organizira
lastno delo
in delo
drugih

pripravi
prostor za
izvajanje
aktivnosti

načrtuje
mladinske
programe v
sodelovanju z
mladimi

izvaja
mladinske
programe v
sodelovanju z
mladimi

vrednoti
mladinske
programe

deluje z
mladimi v
skupinah
in timih

omogoča
mladim
pridobivanje
kompetenc

vzpostavlja in
vzdržuje
sodelovalne
in zaupne
odnose z
mlado osebo

izvaja
dejavnosti
za
razširjanje
rezultatov
dela mladih

vodi
evidence

pripravlja
finančna
poročila

zagotavlja
kakovost
lastnega
dela in skrbi
za lasten
osebnostni
in strokovni
razvoj

komunicira z
mladimi,
sodelavci in
predstavniki
drugih
organizacije

upošteva
načela
trajnostnega
razvoja z
okoljskega
vidika in
varovanja
zdravja pri
delu z
mladimi

CV

A. Komisija bo kandidata preverjala z metodo pisni izdelek z zagovorom v primeru, da
ne dokazuje v zadostnem obsegu ali nobenih zahtevanih znanj, spretnosti in kompetenc
iz sledečih operativnih del:načrtuje programe mladinskega dela v sodelovanju z mladimi
 izvaja programe mladinskega dela v sodelovanju z mladimi
 vrednoti programe mladinskega dela
 izvaja dejavnosti za razširjanje rezultatov dela mladih

Kandidat lahko izdela pisni izdelek pred preverjanjem. Navodila za pripravo izdelka in
nalogo, ki jo mora kandidat z izdelkom opraviti predhodno, določi komisija po pregledu
osebne zbirne mape. Kandidat v izdelku dokaže obvladovanje zahtevanih poklicnih
kompetenc po zahtevah poklicnega standarda. Ob predstavitvi izdelka na preverjanju se
izvede tudi ustni zagovor opravljene naloge, ki obsega preverjanje spretnosti in znanj
vezanih na posamezno operativno delo, skladno s poklicnim standardom Mladinski
delavec/mladinska delavka.
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B. Komisija bo kandidata preverjala z metodo praktično preverjanje z
zagovorom v primeru, da ne dokazuje v zadostnem obsegu ali nobenih
zahtevanih znanj, spretnosti in kompetenc iz sledečih operativnih
del:vzpostavlja in vzdržuje sodelovalne in zaupne odnose z mlado osebo
 deluje z mladimi v skupinah in timih
 omogoča mladim pridobivanje kompetenc

Kandidat v praktični delovni nalogi dokaže obvladovanje zahtevanih
poklicnih kompetenc po zahtevah poklicnega standarda. Ob praktični nalogi
se izvede tudi ustni zagovor opravljene naloge, ki obsega predstavitev
opravljenega dela, in preverjanje znanj, vezanih na posamezno operativno
delo, skladno s poklicnim standardom Mladinski delavec/mladinska
delavka.
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