
POPIS KOMPETENCIJA ZA UKLJUČIVANJE MLADIH U DONOŠENJE ODLUKA  
U JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE

Za službenike u jedinicama lokalne ili regionalne samouprave  ili odgovarajućim organizacijama koje rade na/za uključivanju/e mladih u donošenje odluka

Vještine

Znanje

Vrijednosti i 
stavovi

KLJUČNI ZADACI /
KOMPETENCIJA

Zagovaram sudjelovanje mladih u 
donošenju odluka kako bi dobili potporu 

javnih službenika i političkih predstavnika.

Potičem druge bitne dionike i  
surađujem s njima na svim razinama 
kako bi se unaprijedilo sudjelovanje 

mladih u donošenju odluka.

Ravnopravno komuniciram i  
surađujem s mladima služeći se  

njima bliskim jezikom.

Izrađujem strategije i planove koji 
omogućavaju sudjelovanje mladih u 

donošenju odluka.

Primjenjujem odgovarajuće digitalne 
alate i tehnologije za unaprjeđenje  

sudjelovanja mladih u donošenju odluka.

Podupirem osnaživanje mladih za  
sudjelovanje u donošenju odluka.

Mogu davati i primati povratne  
informacije te učiti iz pogrešaka.

Širim rezultate i postignuća  
sudjelovanja mladih unutar šire  

zajednice.

Slijedim pravne okvire na lokalnoj,  
nacionalnoj i europskoj razini u vezi  

sa sudjelovanjem mladih u donošenju 
odluka.

Razumijem političko okružje koje utječe 
na djelovanje jedinice lokalne i regionalne 
samouprave u vezi s politikom za mlade.

Poznajem specifičnosti pojedinih skupina 
mladih koje čine lokalnu zajednicu

Upoznat sam s teorijama i modelima  
sudjelovanja mladih u donošenju odluka.

Upoznat sam s financijskim  
instrumentima (bespovratna sredstva, 

resursi, programi) koji podupiru  
sudjelovanje mladih.

Znam kako pronaći vjerodostojne  
informacije o potrebama i stvarnoj  
situaciji mladih u mojoj zajednici.

Upoznat sam s različitim praksama  
sudjelovanja mladih u donošenju odluka.

Poznajem osnove upravljanja  
projektima i programima.

Smatram da je sudjelovanje mladih 
ključno za održivu, demokratsku 

kulturu.

Osporavam one koji imaju negativne 
stavove ili stereotipe o mladima. Cijenim ideje i prijedloge mladih.

Prihvaćam mlade kao sadašnje i  
buduće građane moje zajednice.

Spreman sam upravljati različitim  
potrebama raznih dionika i ciljanih  

skupina mladih.

Spreman sam uključiti mlade s 
posebnim potrebama i s manje 

mogućnosti.

Podupirem vrijednosti demokracije, 
ljudskih prava i vladavine prava kao 

temelja demokratske kulture.

Ugodno mi je biti među mladima i  
otvoren sam za sudjelovanje u  

aktivnostima s njima.

Organizacijsko 
okružje

Politički predstavnici prepoznaju i  
podupiru sudjelovanje mladih u  

donošenju odluka.

Zaposlenici jedinice lokalne (regionalne) 
samouprave motivirani su i  

osposobljeni za uključivanje mladih u  
donošenje odluka.

There are committed and active youth 
representatives and leaders 

who take part in decision-making.

Uspostavljen je ustroj/sustav koji  
osigurava sudjelovanje mladih u  

donošenju odluka.

Jedinica lokalne (regionalne)  
samouprave se vidljivo i javno  

zauzima za mlade.

Mladi i njihova organizacija spremni 
 su i sposobni sudjelovati u donošenju 

odluka.

Jedinica lokalne (regionalne) samouprave 
ima politiku/strategiju utemeljenu na 

činjencima kroz koju  uključuje mlade u 
donošenje odluka.

Jedinica lokalne (regionalne) s 
amouprave ima potrebne resurse i  

prostor za sudjelovanje mladih  
u donošenju odluka.

Stvaranje poticajnog okružja kako  
bi se mladi uključili u  

donošenje odluka

Osnaživanje mladih i njihovih  
organizacija i zajednica za sudjelo-
vanje u donošenju odluka u jedinici 

lokalne i regionalne samouprave

Razvoj politike, strategije i  
strukture za sudjelovanje mladih 

u donošenju odluka

Upravljanje sudjelovanjem mladih 
u donošenju odluka i vrednovanje 

njegova učinka


