
Pozdravljeni!

Pregled politik Evropske komisije:  
“Socialno vključevanje mladih na robu družbe”
Konec leta 2010 je revščina ogrožala 16,4 % 
prebivalcev v 27 državah članicah EU. 
Evropska komisija je januarja 2012 objavila 
pregled politik “Socialno vključevanje mladih 
na robu družbe: več priložnosti, boljši dostop in 
višja solidarnost”. Cilj pregleda je osredotočiti 
se na situacije nekaterih specifičnih skupin mladih v kontekstu evropskih 
mladinskih politik, kot so mladi migranti, etnične manjšine in drugi. 

Natančneje, so cilji pregleda naslednji: 
 w Ponuditi pregled o prekerni situaciji teh skupin in ponuditi izhodišča za 

oblikovanje političnih tem,
 w ponazoriti potrebne spremembe politik, ki bi omogočale več priložnosti 

in boljši dostop do izobraževanja in trga dela ter več solidarnosti med 
mladimi in širšo družbo,

 w poudariti možen prenos politik med državami,
 w prispevati k na raziskavah temelječim priporočilom. 

Pregled politik si lahko ogledate na: 
http://youth-partnership-eu.coe.int/youth-partnership/news/attachments/
YouthSocialInclusion_PolicyReview.pdf 

Evropska mreža za boj proti revščini in Platfor-
ma evropskih socialnih nevladnih organizacij
Evropska mreža za boj proti revščini (European Anti Poverty Network) 
je neodvisna mreža nevladnih 
organizacij in skupin, vključenih 
v boj proti revščini in socialni 
izključenosti v državah članicah 
Evropske unije. Evropska mreža za 
boj proti revščini svojim članicam 
omogoča raznolike aktivnosti, izobraževanja in usposabljanja, namenjena 
boju proti revščini in socialni izključenosti. 
Evropska mreža za boj proti revščini ima posvetovalni status pri Svetu 
Evrope in je ustanovna članica Platforme evropskih socialnih nevladnih 
organizacij. Socialna platforma in njene članice so zavezane k spodbujanju 
načel enakosti, solidarnosti, nediskriminaciji in promociji ter spoštovanju 
osnovnih pravic za vse v Evropi. 
www.eapn.eu   

www.socialplatform.org 

Evropska strategija za ljudi z invalidnostmi 
(European disability strategy) 
V Evropi živi približno 80 milijonov ljudi z različnimi invalidnostmi. 
Evropska komisija je novembra 2010 sprejela desetletno strategijo za 
ljudi z invalidnostmi, da bi jim omogočila sodelovanje na vseh področjih 
vsakodnevnega življenja. 
Namen strategija je zagotavljati dostop do EU sredstev, povečati 
ozaveščenost javnosti o tej temi in spodbuditi vlade k odstranjevanju ovir in 
povečanju vključenosti. Več informacij je na voljo na:  
http://ec.europa.eu/news/justice/101115_en.htm 

European disability forum 
European Disability Forum je neodvisna nevladna 
organizacije, ki predstavlja interese Evropejcev z 
invalidnostmi. Je edina evropska platforma, ki jo vodijo ljudje 
z invalidnostmi in njihove družine. Je glavna organizacija, ki 
zastopa pravice invalidov v Evropi. 
www.edf-feph.org   

Evropske politike o vključevanju Romov
V Evropi živi od približno od 10 do 12 milijonov Romov in so tako največja 
manjšina v Evropi. Mnogi se v svojem vsakodnevnem življenju soočajo s 
predsodki, netoleranco, diskriminacijo in družbeno izključenostjo. Romska 
populacija je mlada: 35,7 % je mlajših od 15 let, pri celotni evropski 
populaciji je ta odstotek 15,7 %. Povprečna starost med Romi je 25 let, 
povprečna starost celotne evropske populacije pa 40 let. Kakorkoli, velika 
večina romske populacije nima zadostne izobrazbe, da bi si lahko poiskali 
dobre zaposlitve. Zato je ključnega pomena vlagati v izobraževanje 
romskih otrok. 
8. april je mednarodni dan Romov in letos so Evropske institucije ponovno 
pozvale države članice k vključevanju Romov v svoje skupnosti. 
Na povezavi http://ec.europa.eu/youth/news/20120419_en.htm lahko 
dostopate do naslednjih dokumentov, povezanih s politikami o Romih: 

 w EU okvir za nacionalne strategije vključevanja Romov, 2011
 w Viviane Reding: »Integracija Romov: so nacionalne vlade pripravljene 

izpolniti svoje obveznost?«, 2012
 w 10 ključnih načel vključevanja Romov, Svet Evrope 
 w Akcijski načrt za vključevanje Romov Sveta Evrope, 2012 

Evropska platforma za vključevanje Romov 

Evropska platforma za vključevanje Romov združuje nacionalne vlade, 
evropske in mednarodne organizacije ter romske predstavnike civilne družbe. 
Namenjena je spodbujanju sodelovanja in izmenjav izkušenj med vsemi 
deležniki o uspešnem vključevanju Romov ter politik in praks na tem področju. 
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma/roma-platform/index_en.htm 

Drugi letošnja številka Eurodesk novic je namenjena naslednji prednostni temi programa 
Mladi v akciji v letu 2012: revščina in marginalizacija. Poseben poudarek v tej obširni temi je 
v letošnjem letu na vključevanju mladih migrantov, mladih z invalidnostmi in mladih Romov. 
V širšem kontekstu smo temo socialno vključevanje predstavili že v lanskih decembrskih 
Eurodesk novicah, ki si jih lahko ogledate na:  
www.eurodesk.si/publikacije/tematske-novice-nova-strategija-eu-za-mlade-2011/  
 V tej številki smo se predvsem osredotočili na program Mladi v akciji, ki mladim z manj 
priložnostmi omogoča sodelovanje na vseh ravneh družbe: na kakšen način in s kakšnimi 
instrumenti spodbuja in omogoča njihovo vključevanje v projekte in razne aktivnosti, zbrali 
pa smo tudi nekaj zanimivih projektov slovenskih prijaviteljev.  
Za začetek si lahko ogledate informacije o evropskih politikah in organizacijah zgoraj 
omenjenih skupin.
Prijetno branje vam želimo! 
  Vaš Eurodesk
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Podporne aktivnosti za vključevanje mladih 
z manj priložnosti v program Mladi v akciji
Program Mladi v akciji mladinskim delavcem in drugim prijaviteljem 
in potencialnim prijaviteljem v program omogoča tudi udeležbo 
na različnih podpornih aktivnostih, na katerih se lahko med seboj 
srečajo in primerjajo izkušnje ter tako še izboljšajo kakovost 
njihovega dela, poiščejo partnerje za bodoče projekte, se 
podrobneje spoznajo s ključnimi vsebinskimi koncepti in se 
usposobijo za snovanje kakovostnih mladinskih projektov. Posebna 
pozornost je namenjena projektom, ki vključujejo mlade z manj 
priložnostmi. 

NAČRTOVANE PODPORNE AKTIVNOSTI NA  
TEMO VKLJUČEVANJA MLADIH Z MANJ PRILOŽNOSTMI 
Ena izmed ciljnih skupin programa Mladi v akciji so mladi Romi, žal pa 
je tovrstnih projektov v okviru programa zelo malo. Razlogov za to je 
seveda več – od nepoznavanja možnosti, ki jih program ponuja, pa vse 
do pomanjkljivih kapacitet in virov društev in organizacij, ki delujejo na tem 
področju, ter drugih specifičnih ovir. 

Da bi možnosti za sodelovanje v programu kljub vsemu poskušali 
približati še katerim dodatnim akterjem na tem področju, je Zavod Movit 
(slovenska nacionalna agencija programa Mladi v akciji) v letošnjem 
letu oblikoval srednjeročno strategijo za spodbujanje vključevanja 
mladih Romov v program Mladi v akciji, ki jo sestavljajo naslednje 
štiri faze: 

1. Kratka analiza stanja in potreb z vprašalniki in telefonskimi pogovori 
z organizacijami, ki delujejo na tem področju (maj 2012);

2. Nacionalno usposabljanje za predstavnike organizacij, ki delajo z 
Romi, namenjeno pridobivanju osnovnih informacij in znanj potrebnih 
za prijavo projektov v program MVA (junij 2012);

3. Spremljanje in individualna podpora organizacijam pri pripravi 
projektov (junij–oktober 2012);  

4. Mednarodno usposabljanje za predstavnike organizacij, ki delajo z 
Romi, namenjeno predvsem iskanju partnerjev, izmenjavi dobrih praks 
mednarodnih romskih projektov ter opredeljevanju morebitnih izzivov 
in možnih rešitev pri pripravi mednarodnih aktivnosti z romsko mladino 
(november 2012).   

Vabilo k prijavi na prvo (nacionalno) usposabljanje, ki bo potekalo od 29. 
do 30. junija v Dobrni, je že na voljo na naši spletni strani, vabilo na drugo 
(mednarodno usposabljanje) pa bo objavljeno predvidoma v prvem tednu 
julija 2012. Vse omenjene aktivnosti bodo namenjene predstavnikom 
organizacij, ki delajo z Romi, in bodo za udeležence brezplačne. 

O morebitnih follow-up aktivnostih v letu 2013 bomo lahko razmišljali v drugi 
polovici leta 2012 – tudi glede na odzive na letošnje aktivnosti.

Slovenska nacionalna agencija bo letos razpisala tudi aktivnosti, na temo 
prepoznavanja in krepitve ključnih kompetenc Competences for All, ki 
bo namenjen socialnim in mladinskim delavcem skupaj z mladimi z manj 
priložnostmi. Možno je, da bodo razpisane še druge aktivnosti na temo 
vključevanja z manj priložnostmi. 

Razpisi bodo objavljeni na spletni strani  
www.mva.si/mladi-v-akciji/aktualni-razpisi/. Tu 
najdete tudi informacije, povezane s postopki 
prijave in pogoji sodelovanja. 
Aktualne razpise razpošiljamo tudi sproti v 
elektronskih iskricah programa Mladi v akciji, na 
katere se lahko naročite na www.mva.si. 

Podporne aktivnosti na temo vključevanja lahko iščete tudi na 
spletnih straneh podpornega centra programa Mladi v akciji 
SALTO Inclusion, ki redno organizira usposabljanja za različne 
ciljne skupine, katerih skupen namen je spodbujanje vključevanja 
vseh mladih v program Mladi v akciji. Usposabljanja predstavljajo 
priložnost učenja in mednarodnega  mreženja z akterji, ki delujejo na 
sorodnem področju. 

Seznam in opise načrtovanih usposabljanj najdete na naslednji 
povezavi: www.salto-youth.net/rc/inclusion/inclusiontraining/ 

PRETEKLE PODPORNE AKTIVNOSTI NA TEMO VKLJUČEVANJA 
MLADIH Z MANJ PRILOŽNOSTMI 
Slovenska nacionalna agencija programa Mladi v akciji je v lanskem 
letu razpisala mesta za seminar Youth in (side/action/clusion), ki 
je potekal lani maja na Portugalskem in je bil namenjen vključevanju 
mladih z manj priložnostmi v program na splošno. 

Mladi z manj priložnostmi 
v programu Mladi v akciji
Vključevanje mladih z manj priložnostmi je ena izmed pomembnih 
prednostnih nalog programa Mladi v akciji, o čemer smo pisali že v 
decembrski številki Eurodesk novic. Program Mladi v akciji se še posebej 
trudi možnosti odpreti mladim, ki so v primerjavi s svojimi vrstniki prikrajšani 
zaradi ene ali več situacij ali ovir, in ki so tako ali drugače zapostavljeni 
ali na robu družbe, z namenom, da jim omogoči izkušnjo potovanja v 
tujino, uresničevanja njihovih želja, povečuje njihovo samozavest ter 
dviguje možnost zaposlitve, zato se projekti, ki vključujejo mlade z manj 
priložnostmi, obravnavajo prednostno. V določenih kontekstih lahko 
omenjene situacije ali ovire mladim onemogočajo učinkovit dostop do 
formalnega in neformalnega izobraževanja, transnacionalno mobilnost 
in participacijo, aktivno državljanstvo, krepitev njihove vloge in moči ter 
vključevanje v družbo na splošno, zato program Mladi v akciji nudi več vrst 
podpore.

Vse akcije programa Mladi v akciji omogočajo, da se zaprosi za izredna 
sredstva za kritje stroškov, brez katerih udeležba in aktivno sodelovanje 
mladega udeleženca ni mogoča. V to kategorijo spadajo vizumi, stroški 
nastanitve in prehrane za osebnega spremljevalca ali negovalca, okrepljeno 
mentorstvo (dodatna osebna podpora), morebitno cepljenje, obiski 
zdravnika, zdravstvena oskrba, najem posebnih prostorov ali opreme 
(npr. najem računalnika za slepe), tolmačenje in drugo (npr. hrana za psa 
vodnika, ki spremlja slepega udeleženca). Za te stroške je mogoče zaprositi 
že ob prijavi projekta na prijavni rok, ob utemeljitvi pa jih program Mladi v 
akciji prizna v njihovi polni vrednosti. 
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Dva udeleženca sta junija sodelovala na seminarju 
Feel It (Turčija) na temo vključevanja mladih z manj 
priložnostmi preko transnacionalnih mladinskih 
pobud, aprila letos pa je v Avstriji potekalo 
usposabljanje Take initiative za oblikovanje 
mladinskih pobud, namenjeno tandemom inštruktorjev in mladih z 
manj priložnostmi.   

Lani junija je na Norveškem potekal seminar za 
vzpostavljanje partnerstev za EVS projekte, ki 
vključujejo mlade z manj priložnostmi z naslovom 
Building partnerships for EVS inclusion, letos 
maja pa je na Nizozemskem potekal podoben 
seminar 4 Sail, s poudarkom na oblikovanju 
kratkoročnih EVS projektov za mlade z manj 
priložnostmi. V okviru podpornih aktivnosti je 
posebna pozornost namenjena tudi spodbujanju 
zaposljivosti mladih z manj priložnostmi. Ena 
večjih aktivnosti na to temo je bila konferenca 
Bridges to Work, ki je potekala oktobra v Belgiji, nanjo pa so bili 
povabljeni raziskovalci, izvajalci projektov in delodajalci. Na podlagi 
te konference je nastala tudi publikacija, v kateri je opisan potek 
konference in njeni zaključki. Publikacijo lahko najdete na: www.
salto-youth.net/rc/inclusion/inclusionpublications/inclusionforall/. 
Marca letos je na Danskem potekal seminar na podobno temo 
(zaposlovanje mladih), z naslovom Work in Progress. 

Letos junija se bo svetovalec za karierno in poklicno svetovanje 
iz Kariernega središča na območni službi Ljubljana udeležil 
študijskega obiska Working with young job seekers na temo 
dela z mladimi iskalci zaposlitve, ki bo potekal junija na Finskem, 
prakse, ki jih bo spoznal na študijskem obisku, pa namerava 
uporabiti v prihodnje pri svojem delu z mladimi iskalci zaposlitve.       

UPORABNE PUBLIKACIJE

Publikacije na temo vključevanja si lahko ogledate na:  
www.salto-youth.net/rc/inclusion/inclusionpublications/
inclusionforall/ 

Publikacija o vključevanju mladih z manj 
priložnosti v program Mladi v akciji Samo za 
drzne, ki je nastala na podlagi seminarjev, 
ki so potekali na to temo v Sloveniji v letu 
2009:  
www.mva.si/ogledalo/publikacije/  

Evropska komisija je letos izdala publikacijo 
»Youth Support«, v kateri so predstavljene 
različne podporne aktivnosti, izjave 
udeležencev, rezultati raziskav o aktivnostih 
in še mnogo več: http://ec.europa.eu/
youth/documents/publications/youth-support-nc3211909enc.pdf
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Izjavi udeležencev preteklih podpornih aktivnosti:
Informacije in znanja, ki sem jih pridobila tekom seminarja, bom 
imela možnost uporabiti pri realizaciji in koordinaciji EVS projektov 
v prihodnosti. Ker nam v Zavodu UNIVERSI ciljno populacijo 
predstavljajo mladi z manj priložnostmi, sem najbolj zadovoljna 
z informacijami o konceptu okrepljenega mentorstva. Da so bile 
aktivnosti dobro definirane nam pove dejstvo, da smo udeleženci iz 
seminarja odšli z oblikovanimi partnerstvi in konkretnimi idejami za 
bodoče sodelovanje. 
Urška Vezovnik, zavod UNIVERSI udeleženka seminarja za oblikovanje 
partnerstev Building partnership for EVS Inclusion, 6.-9. 6 2011, 
Norveška 

Najpomembnejši učni učinek aktivnosti vidim v poglobljenem 
razmisleku o vključitvi mladih z manj priložnostmi v družbo – o 
dejavnikih tveganja ter o različnih pristopih k poskusom vključevanja 
glede na razlog izključitve. Kompetence, pridobljene na aktivnosti, 
nameravam uporabiti v večih prihodnjih projektih, najbolj aktualen je 
transnacionalna mladinska pobuda v sodelovanju z organizacijo iz 
Poljske.  
Maruša Naglič, udeleženka usposabljanja na temo vključevanja Feel It, 
20.-26. 6. 2011, Turčija.
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Potujoča mladinska izmenjava »Meet the neighbours« (Društvo 
študentov invalidov Slovenije, DŠIS)
V projekt je bilo vključenih šestnajst mladih z invalidnostmi (z različnimi 
vrstami in stopnjami invalidnosti, predvsem mladi z gibalno oviranostjo ter 
slepi in slabovidni) iz štirih sosednjih držav: Avstrije, Hrvaške, Madžarske in 
Slovenije. 

Projekt je potekal v obliki potujoče mladinske izmenjave, tako da so 
aktivnosti v dvanajstih dneh potekale v vseh štirih vključenih državah. Mladi 
so tako spoznali različne kulture in situacije mladih invalidov v teh državah.

Glavni cilj izmenjave je bil mlade spodbuditi k razmišljanju o ovirah, s 
katerimi se v družbi soočajo, predvsem pa, kaj in kako lahko sami prispevajo 
k odpravljanju teh ovir in predsodkov. Projekt se je osredotočal na štiri 
glavne teme: kultura, šport, izobraževanje in zaposlovanje. 
Udeleženci so teme raziskovali preko delavnic, razprav, obiskov in dela na 
terenu. Udeležili so se delavnic na temo iskanja zaposlitve, obiskali različne 
muzeje, se preizkusili v različnih športih, raziskovali dostopnost študija v 
posameznih državah in med seboj izmenjevali izkušnje.
Pri vseh aktivnostih so se trudili uporabiti različne metode neformalnega 
učenja in aktivnosti zastaviti čimbolj praktično, pri tem pa paziti, da so bili 
lahko v aktivnosti vključeni vsi udeleženci, tako slepi in slabovidno kot 
gibalno ovirani. 

Mladinska pobuda ČAZAKCIJO (Mladinski center BIT) 
Nacionalna mladinska pobuda bo zbrala 7 aktivnih mladih, ki bodo 
organizirali različne aktivnosti na teme »Romske skupnosti« in »Umetnost 
in kultura«. Pri načrtovanju dejavnosti so se osredotočili predvsem na 
široko paleto raznovrstnih delavnic, povezanih s spoznavanjem romske 
problematike in odkrivanjem vzrokov za stereotipno obravnavo Romov. 
Izhodišče je, da se Romom ne nudi dovolj priložnosti, kjer bi se lahko 
izkazali tako, kot sami želijo, zato jih želijo udeleženci pobude v projekt 
vključiti neposredno, saj le tako lahko pokažejo, da so sposobni delovati 
v raznih aktivnostih, če jim je le ponujena možnost. Izvajali bodo tudi 
dejavnosti, kot so intervjuji, ankete, pogovori, osebne zgodbe, povezane z 
zaposlovanjem, zbrano gradivo pa bodo predstavili tudi v zborniku. Drugi 
večji projekt, povezan z večino delavnic, je postavitev gledališke predstave 
v lastni režiji. Sklepno dejanje projekta bo zaključni večer, kjer se bodo 
predstavili vsi udeleženci s svojimi izdelki.  

PRIMERI PROJEKTOV MLADI V AKCIJI NA TEMO VKLJUČEVANJA:
Projekt Evropske prostovoljne službe »Migracija za migrante« 
(Slovenska Filantropija)
Od avgusta 2009 do novembra 2010 so prostovoljci iz Francije, Velike 
Britanije in Španije opravljali prostovoljno službo v azilnem delu v Ljubljani. 
Delo je bilo osredotočeno na tri vrste populacije migrantov: samski moški, 
skupine žensk in mladi. Vloga prostovoljcev je bila spremljanje uporabnikov, 
pomoč obiskovalcem, spremljanje uporabnikov na ostale ustanove ter 
pomoč pri ostalih dejavnostih zaposlenih. Prostovoljci so pri projektu 
sodelovali z mentorjem.  

Foto: Maša Miglič - fotografija prikazuje čečenskega begunca na Poljskem, 
ki jo je avtorica posnela v času opravljanja Evropske prostovoljne službe.


