
 

                          

MOTIVACIJSKI VIKEND UMP 2018      

26. – 28. oktober 2018, čezmejni Geopark Karavanke / Karawanken, Železna 

Kapla (Avstrija) in Mežica 

Kriteriji za izbor projektov 

Kandidati za motivacijski vikend bodo izbrani na podlagi predloga za projekt, ki ga posamezni 

kandidat želi izvesti v letu 2019 v okviru UNESCO mladinske platforme v Sloveniji (program 

2018 tukaj). Vsebinska zasnova projektnih predlogov se naj osredotoča na uresničevanje ciljev 

trajnostnega razvoja (Sustainable Development Goals = SDGs). Zaželeni so projekti, ki se 

vsebinsko navezujejo na SDG št. 4 (kakovostno izobraževanje) in 17 (partnerstva za doseganje 

ciljev) ter na medkulturni dialog. Izmed vseh projektov bomo izbrali največ tri (3) projekte, ki 

bodo vključeni v naš program za 2019. To je odlična priložnost za tiste, ki želite uresničiti svoje 

ideje, saj bodo projekti tudi finančno podprti. Vrednost projekta lahko znaša do 1.000 evrov.  

Prosimo vas, da izpolnjene prijavnice pošljete do 21. oktobra 2018. Opis projekta naj vključuje 

ključne iztočnice projekta na največ eni strani A4 (več informacij se nahaja v prijavnici). 

Motivacijski vikend je namenjen mladim v starosti od 15 do 29 let.  

Zraven še prilagamo primer projekta, ki vam je lahko smernica, kako naj projekt izgleda in 

kakšen naj bo okviren obseg opisa:  

PROMOCIJA IN NADGRAJEVANJE SPLETNEGA MEDIJA »pOZNavalec« 

Namen je nadaljevati s krepitvijo medija, ki je nastal v 2016 skozi njegovo promocijo in nadgradnjo s 

tematskimi vsebinami, ki so povezane z UNESCO in še posebej cilji trajnostnega razvoja. 
 

Cilj je krepiti raziskovalno novinarstvo med mladimi s poudarkom na vsebinah povezanih z UNESCO.   
 

Mladi bodo še naprej aktivno vpleteni v razvoj novega medija, in sicer pri pripravi vsebin ter tako 

aktivno krepili pluralnost medijske krajine v Sloveniji.  
 

Rezultati: Čez leto bomo objavili vsaj 365 novic in dosegli vsaj 10.000 bralcev na letni ravni. 
 

Finančni načrt: 

Promocija prek družbenih omrežij 50,00 € 

Priprava vsebin (grafično in vsebinsko) 300,00 € 

Domena, gostovanje in vzdrževanje spletnega medija 150,00 € 

SKUPAJ 500,00 € 

 


