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Pozdravljeni!
Pozdravljeni!
S koncem prejšnjega leta se je zaključil osemnajstmesečni cikel z osrednjo temo
participacija mladih, z letom 2013 pa smo zakorakali v nov cikel strukturiranega dialoga
z osrednjo temo socialna vključenost, zato smo to številko Eurodesk novic namenili temi
strukturiranega dialoga, kot nadaljevanje tematske številke o strukturiranem dialogu iz leta
2011.
V tej številki vam predstavljamo teme novega osemnajstmesečnega cikla, pa tudi rezultate
prejšnjega, nacionalni projekt preteklega cikla strukturiranega dialoga, ki ga je izvajala
slovenska nacionalna skupina za strukturirani dialog (Mladinski svet Slovenije in Mreža
Mama) ključne akterje strukturiranega dialoga in uporabne vire, kjer najdete več informacij.
Vsem mladim, mladinskim delavcem in drugim zainteresiranim za področje mladine želimo,
da bi se tudi samo vključili v proces strukturiranega dialoga in prispevali svoja mnenja o
temah, ki jih zanimajo in ki vplivajo tudi na njihova življenja!



Vaš Eurodesk

Akcija 5.1 programa Mladi v akciji: Srečanja mladih in odgovornih za mladinsko politiko
DIALOG MLADIH
Mladinska mreža MaMa in Mladinski svet Slovenije

Foto: Sandra Bano, arhiv Mreža MaMa, 2012

Dialog mladih je nacionalni projekt
strukturiranega dialoga mladih,
mladinskih organizacij za delo z mladimi,
drugih organizacij civilne družbe ter lokalnih in nacionalne oblasti za
doseganje skupnih ciljev, s poudarkom na zaposljivosti mladih. Namen
projekta, ki sta ga pripravila Mladinska mreža MaMa in Mladinski svet
Slovenije, je bilo spodbujati razpravo o možnostih sodelovanja mladih
v družbi od lokalne do nacionalne ravni, dvigniti ozaveščenost o tem,
omogočiti prenos dobrih praks in okrepiti podporo mladinskemu delu,
projekt pa se je osredotočal tudi na inovativne in kreativne pristope k
večanju participacije mladih in krepitvi njihovega aktivnega državljanstva,
saj s tem, ko mladi sodelujejo in vplivajo na odločitve in aktivnosti,
prispevajo h kakovosti življenja v lokalni skupnosti in širše, v celotni družbi.

koraku so pripravili 12 regijskih dogodkov, v vsaki statistični regiji po enega,
kjer so spodbujali aktivno udeležbo mladih v družbi in prispevati k njihovi
večji zaposljivosti. Na srečanjih je potekala aktivna razprava med mladimi,
mladinskimi organizacijami in mladinskimi centri, organizacijami civilne
družbe in zainteresirano javnostjo ter odločevalci, predstavniki lokalnih
in regionalnih oblasti. Na koncu vsakega srečanja so udeleženci skupaj
oblikovali ideje, smernice, izhodišča in predloge za spodbujanje aktivne
udeležbe mladih v družbi in izboljšanje njihove zaposljivosti. Regijskih
srečanj se je udeležilo preko 600 mladih, izoblikovanih pa je bilo 53
predlogov ukrepov za izboljšanje stanja mladih na področju izobraževanja,
zaposlovanja, mobilnosti, mladinske participacije ipd.

Dialog mladih je izpostavil zaposljivost mladih v Sloveniji kot
najpomembnejši izziv na področju mladinske politike. Hkrati pa je tudi
opredelil mladinsko delo kot varen prostor, kjer mladinske organizacije
in organizacije za delo z mladimi nudijo možnosti, prostor in podporo
mlademu človeku, da preko učenja tudi z napakami pridobiva prepotrebne
ključne kompetence za nadaljnje življenje, s čimer veča svojo zaposljivost,
hkrati pa se krepi tudi njihovo aktivno državljanstvo, saj s tem, ko mladi
sodelujejo in vplivajo na odločitve in aktivnosti, prispevajo h kakovosti
življenja v lokalni skupnosti in širše, v celotni družbi.

Projekt se je zaključil s tridnevnim nacionalnim srečanjem, ki so se ga
udeležili predstavniki mladih z regijskih srečanj. Mladi so na podlagi
ukrepov, predlaganih na regijskih ravneh, pripravili predloge nacionalnih
ukrepov (trajnostni razvoj in mladi, izobraževanje mladih, podjetništvo
mladih, zaposlovanje mladih ter participacija in informiranje mladih),
načrtovali pa so tudi njihovo uresničevanje, ki so jih zadnji dan srečanja
na konferenci predstavili poslancem in pristojnim ministrstvom. Namen
srečanja pa ni bil samo predstavitev ukrepov, temveč predvsem soočenje
mladih z odločevalci (in obratno), kjer se je med skupinama vzpostavil
strukturirani dialog, ki bi se po zgledu iz tujine moral odvijati stalno, kar
je bil tudi eden izmed glavnih ciljev projekta Dialoga mladih.

Projekt se je začel z več lokalnimi dogodki, kjer so mladi prepoznavali
ključne izzive, s katerimi se srečujejo v svoji lokalni skupnosti. V naslednjem

Več informacij o samem projektu najdete na:
www.mreza-mama.si/aktivnosti/154
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EU POSVETOVANJA

NACIONALNA POSVETOVANJA

1. . 2011

PREJŠNJI IN AKTUALNI CIKEL
1. 1. 2012

Poljsko
predsedovanje EU

1. 7. 2012

Dansko
predsedovanje EU

Ciprsko
predsedovanje EU

PARTICIPACIJA MLADIH
MLADI IN SVET

USTVARJALNOST IN INOVACIJE

• Sodelovanje med mladimi iz EU in
mladimi iz držav Vzhodne Evrope in
Kavkaza,
• situacija mladih in mladinskih politik v
državah Vzhodne Evrope in Kavkaza v
kontekstu Prenovljenega evropskega
okvira sodelovanja na področju mladine,
• promocija vloge neformalnega učenja
za mlade, ob upoštevanju Evropskega
leta prostovoljnih aktivnosti in vmesne
evalvacije programa Mladi v akciji.

• Pogoji za ustvarjalnost mladih, inovativnost in talent kot orodje za aktivno participacijo v družbi in večjo zaposljivost ,
• različne pobude v okviru Evropskega
leta ustvarjalnosti in inovacij
• izmenjava dobrih praks o tem,
kako vključiti več mladih v procese
demokratičnega odločanja.

PARTICIPACIJA IN
SOCIALNA VKLJUČENOST
• Krepitev participacije nevladnih organizacij in mladih,
• spodbujanje participacije mladih na
lokalni ravni,
• vključevanje vseh mladih v širši kontekst
družbenega in demokratičnega življenja.

Na podlagi usmerjevalnih vprašanj v določenih tematskih sklopih potekajo posvetovanja na lokalnih,
ponovno razpravlja v okviru Evropskih mladinskih konferenc, ki potekajo v okviru predsedovanj Svetu EU.

Evropska mladinska konferenca:
5.-7. september,
Varšava, Poljska

Evropska
mladinska
konferenca:
18.-21. marec 2012,
Sørø, Danska

Evropska
mladinska
konferenca:
11.-13. september
2012, Nikozija,
Ciper

Resolucija Sveta Evropske unije o strukturiranem dialogu na področju participacije mladih
31. oktobra 2012 v Bruslju je Svet EU – kot rezultat 18-mesečnega procesa strukturiranega dialoga, med katerim so se mladi iz
vse Evrope na evropskih mladinskih konferencam redno srečevali z odločevalci in razpravljali o prioritetah, namenih in priporočilih
– sprejel Resolucijo o strukturiranem dialogu na področju participacije mladih.
Na podlagi skupnih priporočil konferenc o mladih v Varšavi, Soru in Nikoziji so bile določene naslednje prednostne naloge o
splošnih prednostnih nalogah participacije mladih v demokratičnem življenju:
• Podpreti sodelovanje mladih v postopkih odločanja s socialnimi mediji in možnostmi za e-sodelovanje;
• priznati mladinske organizacije, obveščanje mladih, svetovalne strukture in strokovno delo z mladimi kot možnost za razvoj
spretnosti ter kompetenc mladih;
• spodbujati ozaveščenost o skupnih evropskih vrednotah z razširitvijo strukturiranega dialoga na vse mlade;
• izboljšati podporo tistim dejavnostim mladih, ki so usmerjene na sodelovanje in medkulturni dialog mladih iz EU in držav, ki
niso članice EU;
• ustanoviti mladinske ustanove pod vodstvom mladinskih delavcev, kjer se lahko vsi mladi, tudi tisti, ki niso vključeni v organizacije in mladi z manj priložnostmi, srečujejo, ustvarjajo in vključujejo v projekte.
Resolucija v slovenskem jeziku je na voljo na:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:380:0001:0004:SL:PDF

www.eurodesk.si

STRUKTURIRANEGA DIALOGA
1. 1. 2013
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TI SI
TUKAJ

1. 7. 2013

Irsko
predsedovanje EU

1. 1. 2014

Litovsko
predsedovanje EU

Grško
predsedovanje EU

SOCIALNA VKLJUČENOST
KAKOVOST MLADINSKEGA DELA
• Prispevek kakovostnega mladinskega
dela k razvoju in dobremu počutju
mladih,
• prispevek standardov kakovosti v mladinskem delu,
• prispevek mladinskega dela k
uresničevanju ciljev strategije Evropa
2020,
• izmenjava dobrih praks in znanja na teh
področjih med državami članicami.

BREZPOSELNI MLADI IN MLADI, KI
NISO VKLJUČENI V IZOBRAŽEVANJE IN
USPOSABLJANJE
• Spodbujanje socialnega vključevanja
mladih, s poudarkom na brezposelnih
mladih in mladih, ki niso vključeni v
izobraževanje in usposabljanje,
• spodbujanje medsektorskega sodelovanja na področju mladih,
• izmenjava dobrih praks na področju
socialnega vključevanja mladih,
• spodbujanje sodelovanja med mladimi iz
EU ter Vzhodne Evrope in kavkaških držav.

KULTURA IN PODJETNIŠTVO
• Oblikovanje ukrepov za spodbujanje
podjetniškega duha mladih in njihovega
podjetništva, s poudarkom na socialnem
podjetništvu in „zelenih delovnih mestih“,
• izboljšanje dostopa mladih, do novih
tehnologij,
• spodbujanje mladinskega dela, da
bi podprli in izboljšali ustvarjalnost in
podjetništvo mladih.

regionalnih in nacionalnih ravneh. O zaključkih teh posvetovanj se potem

Evropska mladinska
konferenca: 10.-13.
marec 2013, Dublin,
Irska

Evropski teden
mladih:
26. maj – 2. junij
2013

Evropska
mladinska
konferenca:
_____________?

Evropska
mladinska
konferenca:
____________?

* Evropski teden mladih in strukturirani dialog

Evropski teden mladih 2013 bo potekal med 26. majem in 2. junijem. 31.
maja bo potekal osrednji dogodek, v okviru katerega bodo predstavniki
nacionalnih delovnih skupin predstavili rezultate z nacionalnih posvetovanj
strukturiranega dialoga in sodelovali v razpravi na evropski ravni.
Več o Evropskem tednu mladih na nacionalni ravni si lahko preberete na:
www.mva.si/teden-mladih/
Evropska spletna stran strukturiranega dialoga bo vzpostavljena aprila
2013.
Zaključke mladinskih dogodkov v okviru posameznih predsedovanj si lahko ogledate na www.eurodesk.si/mladinska-politika/strukturirani-dialog.
Tu tudi sproti objavljamo usmerjevalna vprašanja za učinkovito vodenje
lokalnih, regionalnih in nacionalnih posvetov.

www.eurodesk.si
www.eurodesk.si
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Akterji strukturiranega dialoga
NA EVROPSKI RAVNI
Na evropski ravni dialog poteka med Evropsko komisijo, državami članicami,
nacionalnimi mladinskimi sveti in Evropskim mladinskim forumom, poteka pa
med Evropskimi mladinskimi tedni, mladinskimi konferencami, ki potekajo
v okviru predsedstev EU ter na neformalnih forumih, ki jih organizira Svet
ministrov za mladino.
Evropska usmerjevalna skupina:
Celoten proces strukturiranega dialoga usmerja Evropska usmerjevalna
skupina, ki jo sestavljajo ministri, odgovorni za področje mladine iz držav,
ki predsedujejo Svetu v EU v posameznem osemnajstmesečnem ciklu,
nacionalne agencije, Evropska komisija in Evropski mladinski forum.
Več o Evropski usmerjevalni skupini lahko preberete na:
http://www.coe.int/t/dg4/youth/IG_Coop/CDEJ_en.asp
Evropski mladinski forum:
Evropski mladinski forum deluje kot mreža nacionalnih
mladinskih svetov in nevladnih organizacij in združuje
nad deset milijonov ljudi iz vse Evrope. Je pomemben
akter v procesu strukturiranega dialoga,
Več o Evropskem mladinskem forumu:
www.coe.int/t/dg4/youth/Partners/European_youth_
forum_en.asp

Uporabni viri
o strukturiranem dialogu
Facebook stran Strukturirani dialog:

Slovenska Facebook stran o strukturiranem
dialogu, na kateri lahko spremljate lokalna,
regionalna in nacionalna posvetovanja, ki
potekajo v okviru strukturiranega dialoga
ter spremljate novosti in zanimivosti s tega
področja.
www.facebook.com/pages/Strukturirani-dialog/332896946752076?sk=photos.

Kompendij prvega cikla strukturiranega dialoga

V okviru Madžarskega predsedstva je izšel kompendij
prvega cikla strukturiranega dialoga na področju mladine
(1. januar 2010 – 30. junij 2011)
http://ec.europa.eu/youth/news/20120203_
compendium_en.htm

Evropski mladinski portal – strukturirani dialog

Poseben del Evropskega mladinskega
portala je namenjen temi strukturiran dialog
– na njej najdete povezave do zaključkov
posameznih ciklov strukturiranega dialoga, video posnetke in druge informacije.
http://europa.eu/youth/active_citizenship/structured_dialogue/index_eu_sl.html

Spletna stran Evropskega mladinskega foruma:
www.youthforum.org

NA NACIONALNI RAVNI

Kontakt

Na nacionalnih ravneh naj bi strukturirani dialog potekal med nacionalnimi
mladinskimi sveti in vladami, kot tudi drugimi deležniki na mladinskem
področju.
Nacionalne delovne skupine:
Sestavljajo jih predstavniki nacionalnih oblasti,
nacionalni mladinski sveti in/ali predstavniki mladih,
nacionalne agencije programa Mladi v akciji,
raziskovalci na področju mladine in drugi relevantni
akterji na področju mladine. V Sloveniji proces
usmerja delovna skupina za področje strukturiranega
dialoga Mladinskega sveta Slovenije in Mreže MaMa.
Informacije o aktivnostih in projektih delovne skupine
za področje strukturiranega dialoga so na voljo na:
www.mss.si/sl/strukturirani-dialog.html in
www.mreza-mama.si/aktivnosti/154
Mladinske organizacije
Za mladinske organizacije se štejejo prostovoljna, demokratično organizirana
združenja, katerega članstvo v celoti ali večinsko sestavljajo sestavljajo
mladi ter izvajajo dejavnosti, ki so prvenstveno namenjene sovrstnikom ter s
svojimi dejavnostmi pokrivajo različna področja delovanja. Vsebine njihovega
delovanja so zelo različne, velikokrat pa so povezane s posameznimi idejnimi,
filozofskimi, političnimi, interesnimi in drugimi izhodišči svojega poslanstva.
Mladinski centri
Mladinski centri predstavljajo središčno točko,
kjer mladi vseh starosti in nazorov ustvarjajo in
razvijajo najrazličnejše aktivnosti, in ponujajo
tudi možnost preventivnega delovanja,
neformalnega učenja in usposabljanja mladih
na lokalni ravni. Veliko mladinskih centrov se na
nacionalni ravni povezuje v svojo mrežo MaMa. Mladinski centri, klubi, društva,
združenja in interesne skupine zastopajo interese mladih v lokalnem okolju.
Uradna spletna stran Mreže MaMa: www.mreza-mama.si
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Mladi
Mladi, ki spremljajo dogajanje na področju mladine in želijo prispevati oz.
aktivno sodelujejo v procesu oblikovanja bodočih smernic Evrope.
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