
Strategija za mlade v občini Jesenice 
 Občina Jesenice, Mladinski svet Jesenice in Zavod za šport Jesenice - Mladinski center Jesenice so konec novembra 2012 sprejeli dogovor o skupni pripravi LOKALNE STRATEGIJE ZA MLADE, ki bo za obdobje 2014 do 2017 vsebinsko in finančno začrtala delovanje Občine Jesenice na področju mladine. Strategija je dokument, v katerem bodo zbrani konkretni ukrepi z vseh področij javnega življenja, ki se neposredno ali posredno dotikajo mladih: s področij izobraževanja, stanovanjske politike, zaposlovanja, mobilnosti, prostega časa in participacije mladih v lokalni skupnosti.  
Izvajanje strategije oz zapisanih ukrepov bo bistveno za zagotavljanje pogojev za uspešnejšo integracijo mladih v posamezna področja javnega življenja in za aktivnejšo družbeno participacijo mladih v jeseniški občini. 
Torej gre za pomemben dokument, katerega izvrševanje bo neposredno vplivalo na možnosti mladih na vseh omenjenih področjih. Zato je nujno, da se mladi vključite v različne aktivnosti, ki se bodo odvijale v okviru priprave strategije za mlade.  
Prva teh aktivnosti bo raziskava stanja oziroma ANKETIRANJE mladih v starosti 15 do 30 let. Skozi vprašanja z različnih področij javnega življenja boste mladi podali oceno stanja, oblikovali sliko poznavanja in zavedanja vloge mladih, hkrati pa imeli možnost podati predloge konkretnih ukrepov, s katerimi naj Občina izboljša trenutno stanje. Anketa je objavljena na spletnih straneh Občine Jesenice, ZŠJ – Mladinskega centra Jesenice, Kluba jeseniških študentov, … 
Druge aktivnosti bodo potekale v okviru priprav KATALOGA ŽELJA MLADIH od konca marca do konca maja. Želje in predloge, kako izboljšati obstoječe stanje, boste mladi lahko vpisovali v knjige želja na različnih lokacijah ter jih sporočali preko elektronske pošte in socialnega omrežja Facebook. Svoj pogled in predloge boste lahko izrazili tudi v okviru delavnic s trenerji Mladinskega sveta Slovenije.  
Pred samim začetkom aktivnosti priprave kataloga pa k sodelovanju vabimo različne mlade v starosti 15 do 30 let. Naš cilj je, da oblikujemo delovno skupino 15 do 20 mladih, ki bo sodelovala pri načrtovanju in izpeljavi aktivnosti v pripravi kataloga želja ter tako v še večji meri prispevala k nastanku strategije.  
MLADI, ČAS JE ZA AKCIJO! Da boste sproti obveščeni o konkretnih aktivnostih in priložnostih aktivnega vključevanja, vas vabimo, da informacije iščete na spletni strani Občine Jesenice, Mladinskega centra Jesenice in Kluba jeseniških študentov.  
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