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“Spremembe so neizogibne. Rast je izbira.”
John C. Maxwell

MakeOver orodje predstavlja celosten pristop 
k povečanju uspešnosti dela mladinskih 
organizacij z uporabo dobrih praks iz nevladnega 
in poslovnega sektorja.

MakeOver spremeni način vašega dela in 
komuniciranja! 

Kot mladinska organizacija imate zelo 
pomembno vlogo – navdihniti mlade v 
vaši skupnosti ter jim omogočiti določene 
spremembe. Skozi kreativnost in inovativnost 
pri učenju, aktivizmu in prostovoljstvu vplivate 
na njihovo prihodnost. Vaši organizaciji in 
mladinskemu delu se vedno pridružujejo novi 
ljudje, s seboj pa prinašajo nove ideje. Zaradi 
tega je mladinsko delo zabavno, vključujoče in 
dinamično. Vendar pa se mladinske organizacije 
hkrati spopadajo s številnimi izzivi. Kako voditi 
organizacijo, ki jo sestavljajo mladi prostovoljci? 
Kako nasloviti generacijske spremembe? Kako 
zagotoviti, da se bo znanje prenašalo med 

generacijami? Kako strukturirati delo na tak 
način, da bo mladinska organizacija hkrati 
svobodna in profesionalna? Kako zagotoviti, da 
bo kljub vsem tem spremembam organizacija 
vedno uspešno zasledovala svoje cilje?                     

Ravno zato smo izkušnje in strokovno znanje 
prenesli v vodiča za nevladne organizacije, ki 
vas bo po korakih vodil po poti preobrazbe 
ter vam pomagal izkoristiti ves vaš potencial 
pri izpolnjevanju vaših ciljev. Verjamemo, da 
lahko le skupaj dosežemo svoje cilje ter mladim 
pomagamo doseči njihove cilje. Zato smo se 
zbrali in skupaj oblikovali ta celosten pristop, 
vas pa pozivamo, da se nam pridružite in skupaj 
z nami spremenite mladinsko delo!

Izvrstni programi potrebujejo izvrstne 
organizacije, ki jih bodo izvajale! 

To orodje vam bo pomagalo opraviti podroben 
pregled vseh vidikov vaše organizacije, korak 
za korakom, ter nato tudi preoblikovati 
organizacijo!
www.makeover-yo.org

Kaj pravzaprav je orodje MakeOver? 
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Ste se že kdaj znašli v situaciji, ko ste jasno 
vedeli, kaj je cilj ali poslanstvo vaše organizacije, 
vendar ste zaradi iskanja finančne stabilnosti 
izvajali projekte, ki so vas kvečjemu zamotili pri 
zasledovanju le-teh?

Ali ste bili kdaj obkroženi s skupino nadarjenih 
in kreativnih posameznikov, vendar niste vedeli, 
kako izvleči tisto najboljše iz njih?

Morda je nekdo v vašo organizacijo prinesel 
ključno znanje in izkušnje, po njegovem/njenem 
odhodu pa vaši organizaciji primanjkuje tega 
znanja?

Ste se kdaj ujeli med spraševanjem, ali se res 
vse vrti okoli denarja in dragih oglaševalskih 
agencij ali pa bi lahko to izvedli tudi sami, če bi 
vam nekdo pokazal kako?

MakeOver orodje vam ponuja rešitve za te in 
druge težave, s katerimi se vaša organizacija 
srečuje.

Kaj to orodje prinaša vaši organizaciji? 

Prepričani smo, da se sprašujete:

»Česa točno se bom naučil(a), če se odločim 
prebrati to orodje?« 

Tega vprašanja se lotimo kar takoj. Z orodjem 
boste lahko:

• Se naučili, kako skozi strateško načrtovanje 
svojo organizacijo narediti bolj ciljno 
usmerjeno;

• Pridobili vse potrebne veščine in podporo, 
da boste iz svoje kolektiva lahko iztisnili vse 
najboljše;

• Postali opolnomočeni za vodenje vseh 
programskih in strukturnih sprememb, pri 
čemer bo vso znanje ostalo v vaši organizaciji;

• Se naučili prenesti vaše ideje v strateške 
projekte na najbolj učinkovit možen način;

• Se naučili oblikovati izvrstne komunikacijske 
strategije – take, ki bodo mlade motivirale, 
da bodo postali več kot zgolj vaši sledilci in 
se pridružili vašemu delovanju!

Ja, vse to vam ponujamo zastonj! Le obiščite 
našo spletno stran:: www.makeover-yo.org
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“Cilj brez načrta je le želja.”
Antoine de Saint-Exupery

Če na ta stavek pogledamo skozi očala 
mladinskih organizacij, nam dejansko pravi:

Kljub odličnemu razlogu za obstoj naše 
organizacije in naših namenov, da spremenimo 
svojo skupnost in življenja mladih, lahko brez 
strategije za doseganje teh ciljev hitro izgubimo 
svoj »kompas«.

Z namenom pomagati mladinskim 
organizacijam doseči njihovo vizijo in spremeniti 
naše skupnosti, smo pripravili celosten, a 
hkrati enostaven vodič, s katerim boste lahko 
oblikovali strateške načrte za vašo organizacijo. 
Pokukali smo v delo tistih, ki že leta uspešno 
oblikujejo in izvajajo strateške načrte – in sicer 
v poslovni sektor – nato pa njihove prakse 
prilagodili potrebam mladinskih organizacij.

Strategije mladinskih organizacij kot orodje za spreminjanje naših družb!

Vsaka organizacija se sooča z naslednjimi 
vprašanji:                                                                                      

1. Kdo smo?

2. Kje se naša organizacija nahaja sedaj?

3. Kje si želimo biti v prihodnje?

4. Kaj moramo narediti, da bomo lahko prišli do 
tja?

Strateški načrt vam pomaga poiskati odgovore 
na ta vprašanja. Začne se s ponovnim 
premislekom o vaši organizaciji, pregledom in 
izboljšavami organizacijske vizije, poslanstva in 
vrednot – gradnikov vašega prihodnjega dela. Ko 
pripravite temelje, vam bo MakeOver pomagal 
oblikovati jasno podobo notranjih zmogljivosti 
in zunanjih elementov vaše organizacije. Na 
koncu boste vedeli »kako pridemo do tja« z 
definiranjem jasnim, navdihujočih in SMART 
ciljev. To zadnje bo motiviralo posameznike v 
vašem kolektivu ter privabilo druge, naj se vam 
pridružijo!                                                                                                            

Če želite ustvariti svoj lasten strateški načrt z 
uporabo znanja, nasvetov, nalog in primerov, 
ki jih vsebuje orodje MakrOver, morate zgolj 
poiskati www.makeover-yo.org
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Če imate kolektiv posameznikov, ki imajo iste 
vrednote kot vaša organizacija, so motivirani 
in vešči pri svojem delu ter »dihajo kot eno«, je 
vaše delovno okolje prostor, v katerega lahko 
vsak član kolektiva, zaposlen ali prostovoljec, 
pride nasmejan. Tega ni enostavno doseči. Zato 
je tu MakeOver, da vam pomaga na tej poti.

Bistvo uspeha organizacije je njen kolektiv! 

Dovolite ljudem, da dosežejo svoj potencial!        
                                                                                                                
Kot vodja želite, da vaš kolektiv izpolni dodeljene 
naloge ter se hkrati razvija, da lahko v prihodnje 
prevzema tudi bolj odgovorne vloge. Naj bo to 
vodenje organizacije ali njenih oddelkov, vnos 
določene dodane vrednosti ali odpiranje novih 
poglavij pri delu organizacije. MakeOver ima 
za vas pripravljeno znanje, s katerim boste za 
vsakega posameznika našli najboljši vlogo v 
organizaciji, povečali njihovo produktivnost 
in zadovoljstvo ter jim pomagali, da bodo 
profesionalno izpolnjeni.
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V središču mladinskega dela so prostovoljci! 

Ne glede na to, za katero področje nevladnega 
dela ste specializirani, skoraj vsaka organizacija 
potrebuje podporo s strani ljudi, ki verjamejo 
v tisto, kar tudi vi verjamete, in ki so se vam 
pripravljeni pridružiti z namenom, da v družbi 
razširijo energijo sprememb. Ti ljudje so vaši 
prostovoljci! Vodenje prostovoljcev, neplačanih 
članov vašega kolektiva, zahteva premišljen, 
navdihujoč in strateški pristop – od načrtovanja 
in priprave prostovoljskega oddelka v organizaciji 
preko postopka iskanja prostovoljcev do njihove 
vsakodnevne angažiranosti in izobraževanja.

Z obiskom spletne strani www.makeover-yo.
org boste našli potrebno strokovno znanje za 
vodenje vašega kolektiva in prostovoljcev.

SPREMEBA je del izboljšanja! 

Hiter družbeni in tehnološki razvoj je 
prinesel številne koristi, pa tudi izzive – tako 
posameznikom kot podjetjem in organizacijam 
civilne družbe, ki morajo znati materializirati 
te koristi in nasloviti probleme, s katerimi se 
družbe soočajo. Ta razvoj zahteva spremembe. 
Vendar pa se morate sami odločiti, ali boste A: 
prepoznali pomen nekaterih sprememb pri delu 
vaše organizacije in ukrepali v skladu s tem, ali 
B: ignorirali in zanemarili spremembe ter čakali, 
da vas povozijo.

Z MakeOver se boste lahko boljše in hitreje 
odzvali na zahteve vaših končnih uporabnikov 
in ciljnih skupih ali poiskali rešitve za izzive, s 
katerimi se soočajo.
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Naučite se, kako upravljati z znanjem znotraj vaše organizacije! 

Z novimi trendi na področju dela je 
UPRAVLJANJE Z ZNANJEM postalo ključna 
sestavina organizacijskega razvoja..

Gonilo današnjega poslovnega sveta so 
predvsem veščine, znanje in kreativni 
razmišljanje s strani posameznikov, ki 
izboljšujejo podjetja in procese, ter to 
integrirajo v dodano vrednost ali primerjalno 
prednost podjetja. To je začelo vplivati tudi na 
tehnike vodenja in metodologije učnih procesov 
– tako formalnih kot neformalnih, vključno z 
organizacijami civilne družbe in načinom, kako 
le-te funkcionirajo. Inovativne ideje, veščine 
pisanja projektov, veščine zbiranja sredstev, 
povezave ali družbeni vpliv so le nekatere izmed 
možnih dodanih vrednosti, ki jih posamezniki 
prinesejo v organizacije. 

Kako torej to na najboljši način uporabiti v 
naših organizacijah? 

Nekateri mislijo, da je za to dovolj, da 
posameznike obdržimo v svoji organizaciji. V 
današnjem svetu, kjer so na voljo vedno več 
kariernih priložnosti in vedno večji izzivi, se je 
dinamika zamenjav delovnih mest okrepila. Zato 
je ta naloga vedno težja. Vendar tudi če boste 
uspeli pri tem, boste na ta način zgolj ohranili 
znanje v vaši organizaciji – to znanje pa vam 
lahko ponudi še veliko več. Lahko se prenese na 
druge posameznike znotraj vašega kolektiva ali 
na interne procese, s čimer se izboljšata tako 
delo kot učinek organizacije. Zato morate najti 
najboljši način za UPRAVLJANJE Z ZNANJEM. 

MakeOver vam lahko pomaga tudi pri tem – 
pojdite na www.makeover-yo.org in proverite.
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Od idej do realizacije projektov! 

Čeprav na prvi pogled morda zgleda kot da je 
projektno vodenje nekaj povsem drugačnega od 
vodenja nevladne organizacije, so v našem svetu 
projekti ključna aktivnost za doseganje naše 
vizije. So ključno orodje, s katerim preidemo od 
TRENUTNEGA do ŽELENEGA STANJA. Projekti in 
aktivnosti, ki jih izvajamo, so torej vozila na naši 
poti spreminjanja skupnosti.

Kaj pa, če vašemu vozilu zmanjka goriva?          

Z gorivom mislimo na financiranje vaših idej, 
ki naj bi vodile k vaši viziji. Zato je treba vaše 
ideje spremeniti v uspešne projekte, ki jih 
bodo financerji podprli. To orodje vam bo 
ponudilo postopen pristop k spreminjanju vaših 
idej v projektne prijave in projektne prijave v 
konkretne spremembe v vaši družbi. 

Z MakeOver znanjem vam bomo pomagali, da 
vam ne bo nikoli zmanjkalo goriva.



9

Oblikujte enkratne komunikacijske strategije, ki vam bodo pomagale 
povečati prepoznavnost vašega dela! 

MakeOver vas bo popeljal na pot oblikovanja 
komunikacijskih strategij, ki bodo zagotovile, da 
bo delo vaše organizacije široko prepoznano in 
da bo navdihnilo ljudi, da vas podprejo in se celo 
pridružijo vašemu delu! Znanje, ki smo ga zbrali 
za vas, je razdeljeno po korakih, kar vam bo 
pomagalo postati strokovnjak za komuniciranje 
in razviti uspešno komunikacijsko strategijo za 
vašo organizacijo.

Naučite se, kako iz svoje organizacije 
narediti celostno znamko! 

Na tej točki se boste vrnili k razlogom za obstoj 
vaše organizacije in na podlagi tega zgradili 
edinstveno vizualno identiteto. S pomočjo 
nasvetov, ki smo jih pripravili za vase, bodo vaše 
vrednote, poslanstvo in vizija postali osnovni 
del vaše vizualne identitete. S tem boste 
zgradili znamko, ki bo prepoznavna v vašem 
ekosistemu. Osnovi namen komunikacijske 
strategije je podpreti doseganje strateških ciljev 
vaše organizacije. S prilagojeno metodologijo 
bodo vaše komunikacije postale močno orodje 
za dvig ozaveščenosti, spodbujanja k delovanju 
in promocijo organizacije.

Skomunicirajte svoj cilj in pridobite podporo 
mladih!                                                                                      
                                                                                                                                              
Poznavanje vašega ciljnega občinstva je ključen 
korak za razvoj uspešne komunikacijske 
strategije. Naše strokovno znanje vas bo vodilo 
skozi proces segmentacije, s čimer boste 
spoznali vaše ciljne občinstvo, njihove navade in 
potrebe. Poleg tega se boste naučili preprosta in 
kreativna sporočila prilagoditi svoji ciljni skupini 
tako, da jih bodo motivirala in navdihnila! 
Skupek spletnih orodij, dopolnjenih z našimi 
vodili, čaka, da jih uporabite in vizualizirate 
vsebino enako dobro kot profesionalci!

Na ta način ne boste zgolj povečali 
prepoznavnosti med mladimi in pridobili njihovo 
podporo, temveč bo to vplivali tudi na odnose 
z vašimi sponzorji in financerji. Z uporabo 
MakeOver, predvsem dela o zunanji preobrazbi, 
bo vaša komunikacijska strategija postala en 
vaših glavnih kanalov zbiranja sredstev!                                                

O komunikacijskih strategijah lahko več izveste 
na naši spletni strani  www.makeover-yo.org





Ta projekt je bil sofinanciran s podporo Evropske 
komisije. Ta publikacija odraža zgolj stališča avtorjev, 
medtem ko Evropska komisija ne more biti odgovorna 
za kakršno koli uporabo informacij, ki jih publikacija 
vsebuje.

www.makeover-yo.org
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