
V podporo 
pogumnim 

idejam!

»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«
Projekt sofinancira Evropska unija.



Mladi so polni entuziazma. Mladi razumejo 
spremembe.  Mladi predstavljajo napredek. Mladi 
so potencial. Prihaja čas, ko bodo mladi prevzeli 
pobudo v naši družbi, če jim bomo le dali priložnost, 
da neobremenjeno pogledajo na obstoječe stvari z 
drugačnimi očmi. 

To je bila glavna motivacija, da je Center za razvoj Litija leta 2009 ustanovil Ustanovo 
Razvojna fundacija Pogum, ki je članica Združenja slovenskih ustanov – fundacij in 
uresničuje skupne potrebe ter cilje na nacionalnem nivoju Republike Slovenije.



•	 Ustanova Razvojna fundacija Pogum spodbuja mlade v Srcu Slovenije k 
razmišljanju, podpira njihov ustvarjalni naboj in celostni razvoj. 

•	 S programi in dejavnostmi prispeva k mozaiku razvoja potencialov na območju 
Srce Slovenije in v njem živečih ljudi. 

•	 Daje pobudo in usmerja k novim pristopom pri vzgoji in izobraževanju. Podpira 
programe za nadarjene otroke, vzgojitelje in učitelje spodbuja, da bi z otroki 
preživljali čim več časa v gozdu in naravi. 

•	 Za izvajanje programov pridobiva sredstva predvsem s pomočjo prispevkov in 
donacij podjetij ter posameznikov.  

•	 Razširja možnosti in spodbuja družbeno odgovornost podjetij, ki lahko v 
sodelovanju s fundacijo pomagajo odkrivati in razvijati talente mladih. 

POSLANSTVO:
•	 Razvoj zaupanja in upanja v lokalni skupnosti
•	 Vzpostavljanje samostojnosti in odgovornosti pri mladih
•	 Vzpostavljanje samozavesti in spoštovanja do mladih talentov
•	 Razvoj in spodbujanje socialnega podjetništva med mladimi

VIZIJA: 
•	 »S pogumom in srčnostjo mladih do trajnostnega razvoja.«

VREDNOTE:
•	  Vključenost
•	  Modrost
•	  Odgovornost
•	  Ustvarjalnost



Ustanova Razvojna fundacija Pogum
Kidričeva cesta 1, 1270 Litija
T: 01 – 89 62 710, E: info@razvoj.si 
DŠ: 26964449
TRR: SI 56 0202 3025 7676 725 (NLB d. d.)

Za vsebino je odgovorna Ustanova Razvojna fundacija Pogum. 
Organ upravljanja za Program razvoja podeželja Republike 
Slovenije za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in 
okolje. 


