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Strukturirani dialog 
Kratek opis dejavnosti 
 
Strukturirani dialog je dialog med mladimi in 
oblikovalci politik, v katerem mladi sodelujejo pri 
oblikovanju mnenj, opredelitvi ključnih izzivov in 
iskanju možnih rešitev. Cilj te dejavnosti je spodbuditi 
ukrepanje, doseganje rezultatov in pozitivnih 
sprememb v skupnosti ter zagotoviti varen prostor, v 
katerem lahko mladi razpravljajo o možnih 
spremembah z odločevalci. 
 
Ciljno občinstvo 
 
Mladi, stari med 15 in 30 let; odločevalci (odvisno od 
obravnavanih tem). 
 
Praktično okolje – kontekst dejavnosti 
 

• Trg dela 
• Šolsko okolje 
X  Delo v skupnosti 

 
Povezana postaja Praktičnega načrta VALUE 
(IO1) 
 

� Samokontrola  
� Razmišljanje izven okvirjev 
� Miselnost ZMOREM 
� Obogatitev 
X   Uresničitev potencialov 
� Odzivi na težave in ovire 
� Načrtovanje moje prihodnosti 

 
Vrsta dejavnosti (IO2): namišljena kampanja 
 
 
Druge informacije 
 
 
      Namen: spodbujajti mlade, da ukrepajo v svoji 
lokalni skupnosti 
 
 

 
    Dodatni nasveti za 
izvajanje: 
 
- Bolje bi bilo, če bi 
lokalni nosilci odločanja sedeli 
med mladimi udeleženci in ne 
pred njimi. 
- Na začetku se 
izogibajte preobremenitvi 
občinstva s preveč 
informacijami ali preveč 
podrobnimi informacijami. 
- Informacije 
strukturirajte in naj bodo 
kratke. 
- Cenite povratne 
informacije in se učite od 
drugih. 
- Po nekaj mesecih (približno 
treh mesecih) se pogovorite z 
oblikovalci politike in 
preverite, ali so bile kakšne 
zamisli uresničene. 
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     Čas:  3 ure (fleksibilno in z odmorom, zlasti po 
pripravljalnih korakih dejavnosti in pred dejanskim 
dialogom) 
 
 
      Velikost skupine: prilagodljiva, največ 5 skupin 
s 3-7 udeleženci (tako ima vsaka skupina dovolj časa 
za predstavitev svojih idej in udeleženci ne izgubijo 
osredotočenosti); 3-6 odločevalcev.  
 
      Potreben prostor: prostor z dovolj prostora, da 
se lahko ljudje razdelijo v skupine in razpravljajo med 
seboj, nato pa svoje ideje predstavijo nosilcem 
odločanja 
 
      Material: pisala, table s papirjem ali večji listi 
papirja, po želji tudi računalniki z dostopom do 
brezžičnega interneta za raziskovalne namene 
 
 
      Priprava: Povabilo oblikovalcem politik in iskanje 
mladih udeležencev, da se skupaj udeležijo srečanja; 
priprava potrebnega gradiva. 
 

 

 

Izbrani postopek za izvajanje: 

STRUKTURIRANI DIALOG je dialog med mladimi in oblikovalci politik, v 
katerem mladi udeleženci oblikujejo mnenja in jih predstavijo odločevalcem. 
Cilj je spodbujati k ukrepanju, doseganju rezultatov in pozitivnim spremembam 
v skupnosti. 
 
KORAKI ZA IZVAJANJE: 
 
1. Povabite oblikovalce politik in mlade udeležence na skupno srečanje. 
2. Mladi udeleženci izberejo izzive ali določeno temo za razpravo. 
3. Udeleženci se razvrstijo v skupine. 
4. Razpravljajo o svojih izkušnjah in idejah o temi ter jih zapišejo ali oblikujejo 
plakate. 
5. Mladi udeleženci predstavijo svoje delo nosilcem odločanja. 
6. Med oblikovalci politik in mladimi poteka odprta razprava o možnih rešitvah 
in izvajanju predlaganih idej. 
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 Sporočilo igre: 

Cilj dejavnosti strukturiranega dialoga je spodbuditi mlade, da začnejo 
razmišljati o svoji prihodnosti, o stvareh, ki jih želijo spremeniti, o stvareh, ki 
jih lahko spremenijo, in o različnih načinih pristopa k spremembam, ki jih želijo 
doseči. Glavni namen je mladim pokazati, da se z aktivno udeležbo lahko sliši 
tudi njihov glas. 
 

 

 

 


