Akcijski načrt za reševanje izzivov/zadovoljevanja identificiranih potreb različnih ranljivih ciljnih skupin v občini
Slovenske Konjice – 2021
Ranljiva ciljna
skupina

Osnovnošolski otroci

Mladi stari od 15. do
29. let

Področje ukrepov

Predlogi ukrepov

Časovnica

Izvajalci_ke
ukrepa

Izzivi na področju sociale
(digitalizacija, pomanjkanje
socialnih stikov, konflikti v
družini, …)

- GamEducation (priprava
strokovnega koncepta in
razvoj aktivnosti)

- maj-september 2021: priprava
strokovne podlage, razvoj celostne
grafične podobe
- oktober-december 2021: razvoj in
testiranje aktivnosti

Izzivi na področju
izobraževanja

- učna pomoč (spletna in/ali v
živo)
- tečaj slovenskega jezika za
otroke iz drugih jezikovnih
območij

- šolsko leto 2020/2021: izvajanje
spletne učne pomoči in tečaja
slovenskega jezika za otroke iz drugih
jezikovnih območij
-šolsko leto 2021/2022: izvajanje
(spletne) učne pomoči in tečaja
slovenskega jezika za otroke iz drugih
jezikovnih območij

MCDD, osnovne šole,
albansko govoreče
prostovoljke

Izzivi na področju sociale
(digitalizacija, pomanjkanje
socialnih stikov, konflikti v
družini, poslabšanje

- zasnova novih projektov za
reševanje izzivov mladih na
področju duševnega zdravja in
zviševanja zaposljivosti mladih

-maj-december 2021: odvisno od
razpisanih javnih pozivov
-maj-december 2021: izhajanje iz
aktualnih potreb mladih in izvajanje

MCDD, Občina
Slovenske Konjice,
Zavod VOZIM, Društvo
Novus, Uspešen.si,

MCDD

duševnega zdravja mladih,
zmanjšanje prihodkov
mladih, …)

Družine

IKT oprema za kvalitetno
izvajanje mladinskih
dejavnosti
Izobraževanja in
usposabljanja na teme, ki so
namenjene družinam in
staršem

- izvajanje različnih delavnic za
krepitev kompetenc mladih
- pridobitev znaka kakovosti za
Evropsko solidarnostno enoto
(program Erasmus+)
- izvajanje kulturnih
mladinskih aktivnosti
- iskanje razpisov za nakup IKT
opreme

delavnic za krepitev kompetenc na
različnih tematskih področjih
-junij-december 2021: izvajanje
družabnih kulturnih dogodkov za
mladino (odvisno od ukrepov v
povezavi z omejevanjem širjenja
COVID-19)
-maj-december 2021: odvisno od
razpisanih javnih pozivov

Klub študentov
Dravinjske doline,
Klub dijakov
Dravinjske doline,
Mladinski svet Občine
Slovenske Konjice, …

- GamEducation (priprava
strokovnega koncepta in
razvoj aktivnosti)

- maj-september 2021: priprava
strokovne podlage, razvoj celostne
grafične podobe
- oktober-december 2021: razvoj in
testiranje aktivnosti
- maj-december 2021: izvajanje
različnih tematskih delavnic in
delavnic uporabe pametnega telefona
in računalnika

MCDD, šole, …

- od maja 2021 dalje:
aktivnosti za zviševanje vidljivosti –
dobre prakse na področju spletnih
aktivnosti in objava teh v publikaciji
strateškega partnerstva Mreža

MCDD (tudi v sklopu
programa Regionalno
stičišče NVO savinjske
regije Novus), Občina
Slovenske Konjice in
njeni javni zavodi,
nevladne organizacije,

Starejše osebe

Izzivi na področju sociale
(socialna izključenost,
digitalna nepismenost, …)

- izvajanje različnih delavnic za
spodbujanje socialnih stikov
med starejšimi
- izvajanje delavnic uporabe
pametnega telefona in
računalnika

Delo z različnimi
deležniki in skupinami
naenkrat

Podpora lokalnim nevladnim
in drugim organizacijam
(svetovanje, mreženje,
mentorstvo, …)

- zvišanje vidljivosti spletnih
storitev različnih organizacij
(zbiranje dobrih praks)

MCDD

MCDD, Društvo
upokojencev
Slovenske Konjice,
Občina Slovenske
Konjice (ETM), UNI3,
…

Zavod VOZIM, UNI3,
Društvo Novus,
Uspešen.si, …

Pripravil: Mladinski center Dravinjske doline
Slovenske Konjice, maj 2021

