Nagrađivanje
mladih
Što je Nagrađivanje mladih?

mrežna stranica / aplikacija za
mlade između 13 i 29 godina, koju su razvili
Mladinski center Šentjur iz Slovenije i
Mreža Udruga Zagor iz Hrvatske.

Nagrađivanje mladih je

Slovenskom
mrežnom stranicom
“Nagradi se”

upravlja
Razvojna agencija
Kozjansko, Mladinski
center Šentjur.
nagrada.mladi-sentjur.si

Hrvatskom
mrežnom stranicom
“Nagrađivanje mladih”

upravlja
Mreža udruga Zagor.
nagradivanje-mladih.info

Kako funkcionira
aplikacija Nagrađivanje
mladih?

Nagradni fond

Ovim programom potičemo

mlade da aktivno

provode
svoje slobodno vrijeme,
stječu nova znanja i
vještine.
Mladi unose i
prijavljuju svoje

aktivnosti u
aplikaciju.

mladi
unesu neku od
aktivnosti, mogu
dobiti bodove.

Svaki put kada

Dobiveni

bodovi mogu
se zamijeniti
za razne
dostupne

nagrade.

Više o nagradama na
nagrada.mladi-sentjur.si
ili
nagradivanje-mladih.info

Što, gdje i kada!
Sudionici su

slobodni da odaberu
svoje aktivnosti,
mjesto i vrijeme.

Kako se prijaviti?
Unesi sljedeću URL adresu u neku od
tražilica na svojem mobitelu, tabletu,
laptopu / kompjuteru:

nagrada.mladi-sentjur.si
nagradivanje-mladih.info
Pod Meni
odaberi

Moj račun

i registriraj se.

Kako prikupljati
bodove?
Motiviramo
mlade da
se uključe
u aktivnosti
udruga ili drugih
organizacija, da
sudjeluju u
neformalnom obrazovanju, da se druže i
povezuju kako ne bi provodili cijelo svoje
slobodno vrijeme iza ekrana.
Mladi mogu prijaviti svoje aktivnosti u aplikaciju.
Kada prikupe dovoljno bodova, mogu ih
zamijeniti za nagradu iz nagradnog fonda.

Što mladi mogu dobiti?
Gdje prikupljati bodove?
Skupljaj bodove kroz pet različitih
tematskih područja:

Aktivni
građanin

Kao volonter pomaži svojim
sugrađanima, radiš s djecom,
brineš se o okolišu, pomažeš u
organizaciji događanja...

Stječi praktično i korisno znanje
izvan škole, kroz radionice,
tečajeve, osposobljavanja ili putem
sudjelovanja u razmjeni mladih.

Osim dobrih nagrada, mladi mogu
dobiti dragocjeno iskustvo, nova
znanja i vještine. Mladi grade svoje
mreže poznanstava, svladavaju mnoge
prepreke i sposobni su realizirati vlastite
ciljeve, ideje ...

Moji
interesi

Pretvori ideje u svoje projekte
uz pomoć svojih prijatelja,
uz potporu društva ili
organizacije.
Druži se s mladima iz svoje
zajednice, razmjeni iskustva
i savjete, izgradi svoju mrežu
poznanstva i sklapaj prijateljstava.

Umreži se

Podijeli svoje iskustvo sudjelovanja
u programu na društvenim
mrežama ili postani PR stručnjak
ili novinar.

Sa stečenim znanjem mladima je lakše
odabrati što studirati ili gdje raditi. Mladi
otkrivaju u kojem području se ističu i što
ih zanima, a što ih ne zanima.
Sudjelovanjem u programu mladi stječu
nova i praktična znanja i vještine i time
postaju bolje zapošljivi na tržištu rada.

