Pridružite 9 občinam pri razvijanju kakovosti mladinskega dela
Po zaključku dveh uspešnih pilotnih faz projekta Logbook v okviru partnerstva Europe Goes Local, 9
slovenskih občin (Ljubljana, Novo mesto, Brežice, Maribor, Celje, Škofja Loka, Krško, Zagorje ob Savi in
Brda) tudi v letošnjem letu nadaljuje s prizadevanji za krepitev kakovostnega mladinskega dela na
lokalni ravni preko orodja Logbook.
Uvajanje orodja Logbook za beleženje in spremljanje učinkov mladinskega dela na lokalni ravni letos
poteka že tretje leto zapored, orodje pa trenutno uporablja že 27 mladinskih centrov v omenjenih
občinah. Celoten proces koordinira Mladinska mreža MaMa, mreža 50-ih mladinskih centrov širom
Slovenije.
Logbook preko različnih evalvacijskih orodij in na podlagi kazalnikov, ki jih preko letne evalvacije
sooblikujejo mladi, pomembno prispeva k razvijanju programov mladinskega dela. Lanskoletna
evalvacija je skozi 929 izpolnjenih vprašalnikov s strani mladih pokazala, da mladinski centri v
slovenskih občinah dosegajo nadpovprečne rezultate pri kazalniku varnosti in enakopravne obravnave
ter participacije mladih. Na velik doprinos orodja pa kažejo tudi kvantitativni kazalniki in statistični
podatki, ki jih lahko spremljate preko beleženja aktivnosti v mladinskih centrih v Logbook. Želite tudi
v vaši občini razvijati kakovost mladinskega dela? Pridružite se projektu Logbook.
Mladinska mreža MaMa je trenutno v procesu vključevanja novih občin in mladinskih centrov. Za
sestanek in predstavitev orodja se lahko dogovorite na logbook@mreza-mama.si. Če želite izvedeti
več o orodju Logbook in prednostih, ki jih prinaša za občine in mladinske centre si poglejte
predstavitveni video, več pa lahko preberete tudi na spletni strani Mladinske mreže MaMa.
O Logbooku
Logbook je mednarodna spletna platforma, ki jo je razvila švedska mreža občinskih oddelkov za
mladinsko delo – KEKS. Gre za edinstveno orodje, ki ponuja inovativno rešitev za enotno, celovito in
sistematično beleženje in spremljanje mladinskega dela na enem mestu. Skozi pridobivanje
kvalitativnih podatkov o mladinskem delu, ki v ospredje dajejo glas mladih, razvija nov in sodoben
pristop k beleženju učinkov mladinskega dela. Logbook bo imel v prihodnosti pomembno vlogo pri
razvoju in zagotavljanju kakovosti v mladinskem delu, ki je kot prioriteta opredeljena v Strategiji EU za
mlade 2019-2027 in Nacionalnem programu za mladino 2013-2022.

Pilotni projekt se izvaja v okviru projekta Europe Goes Local – razvoj in krepitev kakovostnega mladinskega dela na lokalni ravni, ob podpori
programa Erasmus+: Mladi v akciji, Nacionalne agencije Movit in Urada RS za mladino. V projektu sodelujejo mestne občine Ljubljana, Novo mesto,
Maribor in Celje ter občine Brežice, Škofja Loka, Krško, Zagorje ob Savi in Brda, ki so za koordinatorja pilotnega projekta izbrale Zavod Mladinska
mreža MaMa.

