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IME IN SEDEŽ
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PODROČJE
DELOVANJA
Osnovno področje delovanja Ljubljanske mreže info točk-L’MIT je informiranje mladih
med 15. in 29. letom, ki bivajo, se izobražujejo, delajo ali se zadržujejo na območju
Mestne občine Ljubljana ter mladinskih organizacij in organizacije za mlade, ki prav tako
delujejo na omenjenem področju. V ta namen zbiramo, urejamo, objavljamo in brezplačno
posredujemo raznolike informacije o vsebinah, storitvah in dejavnostih, ki so pomembne
za mlade oziroma so v skladu z njihovim potrebami in interesi. V okviru mreže izvajamo
dejavnosti z namenom osveščanja mladih o aktualnih družbenih dogajanjih, spodbujanja
njihove participacije in družbene vključenosti, saj je poznavanje različnih možnosti in
priložnosti ter razumevanje sodobnih družbenih dogajanj prvi in nujni pogoj za njihovo
aktivno sodelovanje v širših družbenih procesih.
Informativno dejavnost nadgrajujemo s svetovanjem mladim. Na ta način mladim nudimo
aktivno podporo pri njihovem samostojnem iskanju, izbiranju in uporabi ustreznih
informacij.

VREDNOTE,
POSLANSTVO,
VIZIJA
Vrednote:
- dostopnost informacij in dejavnosti mreže vsem mladim ne glede na njihove osebne
in/ali družbene okoliščine (spol in spolno orientiranost, vero, družbeni položaj,
nacionalno, etnično in kulturno pripadnost…)
- kakovost, raznolikost, resničnosti, ažurnost, objektivnost in nepristranskost informacij,
ki so pridobljene iz verodostojnih in preverljivih virov,
- upoštevanje potreb, interesov in želja mladih,
- spoštovanje uporabnika, njegove zasebnosti in anonimnosti,
- humanost,
- odprtost,
- strokovnost,
- brezplačnost,
- nekomercialnost.
Vse aktivnosti izvajamo skladno z načeli Evropske listine o informiranju in svetovanju
mladim in z načeli Evropske listine za spletno informiranje mladih, sprejetih s strani
mednarodne agencije ERYICA ter tudi z merili in standardi opredeljenimi v Konceptu
informiranja in svetovanja za mlade v Sloveniji.

Poslanstvo
Ljubljanska mreža info točk je mreža neprofitnih organizacij, ki brezplačno zbira, objavlja in
posreduje informacije mladim ter mladinskim organizacijam in organizacijam za mlade
v Mestni občini Ljubljana z namenom osveščanja o sodobnih družbenih dogajanjih,
spodbujanja družbene aktivnosti in vključenosti mladih.

Vizija
Biti prepoznaven in vodilen informacijski servis za mlade ter mladinske organizacije in
organizacije za mlade v Ljubljani.

ORGANIZIRANOST
MREŽE
Mrežo sestavljamo koordinator in članice, ki delujemo na raznolikih področjih (kultura,
duhovnost, družbeni aktivizem, socialno in mladinsko delo, osveščanje o drogah in
spolnosti…). Vsaka posamezna članica izvaja informiranje in svetovanje za mlade v okviru
svoje osnovne dejavnosti, hkrati pa aktivno sodeluje in posreduje informacije v okviru
mreže. Poleg informiranja in svetovanja na posameznih področjih se članice vključujemo
tudi v različne projektne skupine mreže. Tovrstna organiziranost na eni strani izboljša
ponudbo informaciji, namenjenih mladim uporabnikom, na drugi strani pa omogoča
delitev dela z namenom skupne koristi vseh članic.

Naloge koordinatorja mreže:
- Koordinira delo v mreži.
- Deluje kot »zbirni center« informacij oziroma kot glavni administrator spletne strani
L’MIT.
- Redno posreduje informacije mladim in mladinskim organizacijam preko tedenskih
novičnikov e-NAMIG za mlade in mladinske organizacije.
- Zastopa interese mreže v javnosti.
- Opravlja administrativna dela (priprava finančnega načrta, prijave na razpise, oddaja
poročil).

Naloge članic mreže:
- Izvaja informiranje in svetovanje v okviru delovanja svoje organizacije.
- Redno obvešča o dogodkih za mlade in/ali mladinske organizacije s svojega področja
delovanja.
- Vključuje se v delovne skupine mreže.
- Udeležuje se skupnih izobraževanj s področja informiranja in mladinskega dela.
- Vodja info točke se udeležuje rednih sestankov mreže.
- Promovira dejavnosti mreže preko svojih kanalov informiranja.
- Dovoli uporabo lastnih prostorov za sestanke ali dogodke mreže.

POGOJI ZA IZVAJANJE
DEJAVNOSTI V
OKVIRU MREŽE
V Ljubljansko mrežo info točk se lahko vključujejo organizacije, ki že izvajajo informativnosvetovalno dejavnost za mlade in se strinjajo z njenim konceptom informiranja, obenem
pa izpolnjujejo spodaj navedene prostorske, kadrovske, organizacijske in finančne pogoje.
Članstvo v mreži je brezplačno.

Organizacijski pogoji:
- Organizacija ima status društva, zavoda, fundacije ali ustanove, ki je registrirana na
območju Mestne občine Ljubljana.
- Organizacija je odprta za mlade glede na potrebe mladih v okolici oziroma najmanj
12 ur na teden in je lahko zaprta do največ 4 tedne v letu.

Prostorski pogoji:
- Organizacija razpolaga z ustreznim prostorom, ki je dostopen mladim in je namensko
urejen za izvajanje dejavnosti informiranja in svetovanja za mlade, četudi se ta izvaja
kot dopolnilo ostalim programom.
- Organizacija ima predviden prostor za razvrstitev raznolikih informativnih gradiv, ki
so pomembna za mlade.
- Organizacija razpolaga z ustrezno informacijsko – komunikacijsko infrastrukturo.
- Organizacija razpolaga z najmanj enim računalnikom z brezplačnim dostopom do
interneta, ki je mladim na voljo ves čas uradnih ur.

Kadrovski pogoji
- Organizacija je sposobna zagotoviti vodjo info centra oziroma info točke in prisotnost
informatorja/informatorke v času uradnih ur oziroma najmanj 12 ur na teden.
- Vodja info centra oziroma info točke:
• ima najmanj srednješolsko izobrazbo,
• pozna zgodovino in teorijo informiranja za mlade,
• pozna raznolike pristope in strukture informiranja za mlade,
• pozna in upošteva kodekse, načela in standarde informiranja za mlade (Koncept
informiranja in svetovanja za mlade v Sloveniji, Evropska listina o informiranju za
mlade, Principe informiranja na spletu ...)
• poseduje znanja in spretnosti na področju:
• medosebnih odnosov in komunikacije,
• uporabe informacijskih in komunikacijskih tehnologij,
• administracije in organizacije,
• ravnanja s podatki in dokumentacijo…
• svoje znanje aktivno nadgrajuje s pridobivanjem dodatnih znanj preko udeležbe
na lokalnih, nacionalnih in mednarodnih usposabljanjih,
• ima veselje do dela z mladimi,
• zagotovi vestno in kvalitetno izpolnjevanje obveznosti info točke oziroma centra,
določene v tem konceptu.
- Informator:
• je komunikativen,
• je samoiniciativen in angažiran,
• ima veselje do dela z mladimi in dela v skupini,
• pozna in upošteva osnovna načela, standarde in metode informiranja za mlade,
• pozna osnove dela z računalnikom.
Pri izvajanju informiranja se v največji možni meri vključuje mlade v vse faze informiranja
(od zasnove do evalvacije), in sicer:
-

v beleženje potreb mladih po informacijah,
pri oblikovanju informativnih vsebin in materialov (tiskanih in spletnih),
v izvajanje informiranja na terenu,
v izvajanje informiranja o specifičnih tematikah
v fokusne skupine…

Mladi vlogo informatorja opravljajo ob strokovnem usmerjanju in podpori mladinskih
voditeljev in delavcev – izkušenih informatorjev ali vodje info točke/centra.

Finančni pogoji
Organizacija svojo samostojno dejavnost informiranja in svetovanja krije iz lastnih virov
financiranja. Vsaka članica dobi honorar1 za pomoč pri koordinaciji v okviru mreže in
dodatek za nadaljnje aktivnosti, v katere se bo vključevala. Višina honorarja se določi za
vsako leto posebej glede na pridobljena finančna sredstva.
1Letni honorar za pomoč pri koordinaciji mreže dobi tista članica, ki redno sodeluje v aktivnostih mreže oziroma
opravlja naloge naštetih v podpoglavju Organiziranost mreže.

ČLANSTVO
Članstvo v mreži organizacijam nudi:
-

Izmenjavo aktualnih informacij na različnih področjih, pomembnih za mlade.
Izmenjavo znanj in izkušenj (primerov dobrih praks) na področju informiranja mladih.
Obveščanje o razvoju na področju informiranja na lokalni, nacionalni in evropski ravni.
Sodelovanje pri razvoju dejavnosti informiranja v Mestni občini Ljubljana.
Možnosti oblikovanja novih skupnih projektov na področju informiranja.
Skupno promocijo.

Postopek sprejema v mrežo
Zainteresirana organizacija izpolni vlogo – pristopno izjavo za članstvo v Ljubljanski
mreži info točk. Vlogo obravnavajo članice na prvem skupnem sestanku mreže, na katerem
zainteresirana organizacija tudi predstavi svoje delovanje in interes za vstop v mrežo.

Pogoji za vstop v mrežo so:
- Izkaz o izvajanju brezplačnega informiranja za mlade in/ali mladinske organizacije oz.
organizacije za mlade v skladu z vrednotami in standardi mreže.
- Se s pristopno izjavo zavežejo spoštovati članske obveznosti,.
- Neprofitnost delovanja organizacije.
- Delovanje na področju Mestne občine Ljubljana.

Prenehanje članstva
Članstvo v L’MIT lahko preneha ko:
- Organizacija izstopi iz mreže s pisno izjavo, ki jo predloži koordinatorju mreže.
- Organizacija ne izpolnjuje letnih obveznosti.
- Organizacija ne izpolnjuje več pogojev za članstvo.
O izključitvi organizacije iz članstva odločajo vse članice mreže. Za izključitev iz članstva
je potrebna navadna večina organizacij članic L’MIT.

