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Pozdravljeni!
Majska številka Eurodeskovih novic je namenjena osrednjemu evropskemu dogodku za
mlade, Evropskemu tednu mladih, aktivnosti v okviru tedna pa potekajo tako na evropski kot
na nacionalnih ravneh. Na prvi strani lahko preberete, kakšne aktivnosti se v okviru tedna
pripravljajo v Bruslju, osrednje strani so namenjene glavnemu dogodku, ki bo v okviru tedna
potekal v Sloveniji, in sicer se pripravlja festival mladinskega dela Mladinstival, ki bo 31. maja
potekal na Ljubljanskem gradu. Eurodesk Slovenija v okviru Evropskega tedna mladih pripravlja
usposabljanje za vodje delavnic za spodbujanje mladih k udeležbi na volitvah v Evropski
parlament. Pred poletjem nas torej čaka res pestro mladinsko dogajanje, ki ponuja mnogo
možnosti za vključitev tako mladih samih kot akterjev na področju mladine. Vabljeni k ogledu
programa, upamo da boste našli kaj zase ter se nam 31. maja pridružili na Ljubljanskem gradu!

Vaš Eurodesk



EVROPSKI TEDEN MLADIH
26. maj - 2. junij 2013

V okviru evropskega tedna mladih bodo od 26. maja do 2. junija
2013 po vsej Evropi potekale različne prireditve in dejavnosti. Letošnji
Evropski teden mladih bo že šesti evropski teden zapored (pred tem
so evropski tedni mladih potekali v letih 2003, 2005, 2007, 2008, 2010
in 2011), pripravlja pa ga Evropska komisija skupaj z Nacionalnimi
agencijami programa EU Mladi v akciji.

EVROPSKI
TEDEN MLADIH

Rdeča nit letošnjega Evropskega tedna mladih bodo naslednje teme:
• aktivno državljanstvo (v kontekstu evropskega leta državljanov),
• participacija mladih v demokratični družbi (v kontekstu volitev v
Evropski parlament 2014) ter
• počastitev 25-letnice EU programov na področju mladine ter
uspešnega izvajanja iztekajočega se programa Mladi v Akciji.
Poleg osrednjega dogodka
v Bruslju se bodo številne
dejavnosti za mlade odvijale tudi
v 33 evropskih državah, kjer bodo potekali festivali, koncerti,
razstave in delavnice, strukturirani dialogi mladih na lokalni,
regionalni in nacionalni ravni ter razprave mladih z
evropskimi politiki in ostalimi odločevalci.

youthweek.eu

Kaj se bo v času evropskega
tedna mladih dogajalo v
Bruslju?

Vrhunec šestega evropskega tedna mladih bo
v petek, 31. maja, v Bruslju, ko bo evropska
komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost
in mladino Androulla Vassiliou gostila osrednjo
prireditev v stavbi Evropske komisije Charlemagne.
Med udeleženci prireditve bodo predstavniki projektov
Mladi v akciji, ambasadorji mladinskega dela iz vseh
evropskih držav, predstavniki nacionalnih agencij, institucij
EU, nacionalnih organov ter mladinskih interesnih skupin.
Svečanost se bo pričela z nagovorom komisarke ter videom, ki bo v
počastitev 25-letnice mladinskih programov EU predstavil zgodovino in
dosežke vseh preteklih programov EU na področju mladine. Prireditev

se bo nadaljevala s politično razpravo, ki bo analizirala pomen aktivne
participacije mladih za mlade same ter za njihove lokalne in nacionalne
skupnosti. Sklepni del prireditve bo predstavljala podelitev nagrad
izjemnim projektom v okviru programa Mladi v akciji. Nominirale so jih
vse države, ki sodelujejo v programu, izbrala pa žirija, v kateri so bili
predstavniki institucij EU in Evropskega mladinskega foruma, podeljen
pa bo tudi častni naziv »evropski ambasador mladinskega dela«. Prejela
ga bo oseba, ki ga je mladinsko delo med vsemi 33 nominiranimi
ambasadorji iz različnih evropskih držav najbolj zaznamovalo pri njegovi
nadaljnji karierni poti. Dogodek se bo v živo prenašal prek spleta.
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Vzporedno z dogajanjem na najvišji ravni bo na ploščadi pred
Evropskim parlamentom med 30. majem in 1. junijem potekal tudi
festival Evropskega mladinskega foruma „Yo! Fest“, ki bo posvečen
prispevku mladih k demokratični izgradnji Evrope. Festival, ki bo
združeval politične razprave, delavnice, manifeste, glasbo in zabavo, bo
predstavljal pričetek kampanje „League of Young Voters“ Evropskega
mladinskega foruma za evropske volitve 2014, proslavil pa bo
tudi pretekle in sedanje dosežke mladih v kontekstu 25.
obletnici mladinskih programov EU na področju mladine,
zato bodo del programa dopolnjevale tudi aktivnosti
Evropske komisije, ki bo na ploščadi namestila
potujoči napis ter postavila razstavo fotografij, ki bo
predstavljala izjemne projekte v okviru programa
Mladi v akciji.
Na slavnostnem dogajanju v Bruslju bodo prisotni
tudi slovenski predstavniki. Naše nacionalne
dosežke na področju mladinskega dela bodo
zastopali predstavniki DZMP-ja. Njihov EVS projekt
evropske prostovoljne službe z naslovom »Youth and
media« je predstavnik 33 najboljših projektov programa
Mladi v akciji. Jan Peloza iz mladinskega združenja
Brez izgovora je bil izbran za nacionalnega ambasadorja
mladinskega dela. Dialog mladih, projekt strukturiranega dialoga
Mladinske mreže MaMa in Mladinskega sveta Slovenije pa bo
kot eden od najboljših projektov EU vseh časov na področju mladine
predstavljen v jubilejnem videu ob 25-letnici EU programov na področju
mladine.

Mladi, ki se želijo vključiti v evropske ali nacionalne prireditve in dejavnosti, organizirane v okviru evropskega tedna mladih 2013, lahko obiščejo
spletni strani www.youthweek.eu (za evropske aktivnosti) ter www.etm.si (za nacionalne), dogodke v Sloveniji pa lahko spremljate tudi na Facebooku,
www.facebook.com/mladivakciji. Na voljo je pregled prireditev, organiziranih po vsej Evropi. Dodatne informacije lahko zagotovijo tudi nacionalne
agencije, ki sodelujejo v programu Mladi v akciji.

www.etm.si
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PETEK, 31. MAJ 2013

In s čim bomo evropski teden mladih proslavili v Sloveniji?
Osrednji dogodek evropskega tedna mladih pri nas bo Mladinstival - festival mladinskega dela, ki bo proslavil dosežke
mladinskega sektorja in programov EU za mlade v Sloveniji, v tednu od od 26. maja do 2. junija 2013 pa bodo potekale
tudi Eurodeskove delavnice za mlade o volitvah v Evropski parlament.

Mladinstival
festival mladinskega dela,
Ljubljanski grad, petek, 31. maja od 11. ure naprej

Mladinstival - festival mladinskega dela, bo v okviru
šestega evropskega tedna mladih potekal v petek, 31.
maja 2013 na Ljubljanskem gradu in bo na dinamičen,
interaktiven, raznovrsten, predvsem pa zanimiv način
predstavil in proslavil mladinsko delo z vidika aktivnega
(evropskega) državljanstva in polnejše participacije
mladih v demokratični družbi. Namen prireditve, ki bo
združevala vse ključne akterje s področja mladinskega
sektorja, je promocija mladinskega dela in pomena
neformalnega učenja. Festival bo potekal v sproščenem,
mladinskem vzdušju, soustvarjali pa ga bodo prav mladi s
svojimi idejami, saj ponuja sodelovanje aktivnim mladim
posameznikom, mladinskim delavcem, organizacijam in
skupinam, dejavnim na področju mladinskega dela.
V okviru festivala bodo potekale raznovrstne aktivnosti,
kjer bo lahko vsak obiskovalec našel kaj za svoj okus.
Najprej se bodo pričeli dogodki v grajski dvorani Palacij,
kjer bo Mreža Mama v okviru upravljavskega partnerstva
med Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije in
Evropskim parlamentom pri komuniciranju evropskih
vsebin organizirala Posvet o novem programu na
področju mladine »Erasmus for all«, Mladinski svet
Ajdovščina bo v sodelovanju z Evropsko prestolnico mladih
Maribor izvedel izobraževanje za predstavnike občin,

mladinskih svetov lokalnih skupnosti in mladinskih
svetov z naslovom „Participacija mladih kot pogoj za
pridobitev certifikata Mladim prijazna občina“, Mladinski
svet Slovenije pa bo v kontekstu kampanje „League of
Young Voters“ organiziral razpravo med mladimi in
evropskimi poslanci.
Pestro dogajanje bo tudi na grajskem dvorišču, ki se
bo preobrazilo v prizorišče mladinske ustvarjalnosti.
Na mladinski tržnici se bo predstavilo 40 lokalnih in
nacionalnih mladinskih organizacij, ki bodo predstavljale
svoje projekte, metode in programe za delo z mladim. Na
osrednjih prizoriščih dvorišča bodo čez ves dan potekale
raznovrstne ustvarjalne delavnice, ki bodo mlade
obiskovalce na kar najbolj interaktiven način pritegnile v
aktivnosti.
V popoldanskih urah pa bo oživelo dogajanje tudi na
osrednjem odru. Program se bo pričel s pozdravnim
govorom vsem navzočim, Urad Republike Slovenije za
mladino pa bo posebej zaslužnim v mladinskem sektorju
podelil državna priznanja za leto 2012. Na odru se bodo
s plesnimi, gledališkimi in glasbenimi točkami predstavile
tudi skupine mladih in mladinske organizacije, manjkalo
pa ne bo niti humornih vložkov in zanimivih animacij.
Dogajanje se bo v večernih urah sklenilo s koncertom
mladih glasbenikov.
V primeru slabega vremena se bo dogajanje na odru
in grajskem dvorišču prestavilo v prostorne dvorane
Ljubljanskega gradu.

www.etm.si
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Čakajo te ...

Mladinstival

Ljubljanski grad, petek, 31. maj 2013, od 11h dalje
Mladinstival – festival mladinskega dela bo v petek,
31. maja 2013, od 11. do 23. ure grajsko dvorišče in
dvorane preobrazil v prizorišče mladinske ustvarjalnosti.
Bodi del zabavnega, dinamičnega, interaktivnega,
raznovrstnega mladinskega dogajanja tudi ti!

ustvarjalne delavnice
didaktične igre

Brlog.biz loves QR technology
http://qrcode.si

razprava z evropskimi poslanci
grafitarske delavnice
usposabljanje za delo z mladimi
psihološke delavnice
improvizirani skeči

Več o dogajanju na spletni strani www.etm.si ter na
Facebooku www.facebook.com/mladivakciji.
V primeru dežja bo prireditev v grajskih dvoranah.

koncerti, plesne točke, zabava

... in še in še!

EVROPSKI TEDEN MLADIH
Okvirni program

EVROPSKI
TEDEN MLADIH
Dvorana Palacij:

• ob 11h: posvet o novem programu na področju
mladine »Erasmus for all«
• ob 13h: izobraževanje za predstavnike Občin,
MSLS in MC „Participacija mladih kot pogoj za
pridobitev certifikata Mladim prijazna občina“
• ob 15h: debata med mladimi in evropskimi poslanci
• ob 19h: projekcija filma mladinske pobude društva
Bela bela

EVROPSKI
TEDEN
MLADIH

V okviru Evropskega leta državljanov je Zavod
Movit organiziral natečaj na temo evropskega
državljanstva v dveh kategorijah - fotografija in
kratek razmislek. Zbrani prispevki, prijavljeni
na natečaj, bodo razstavljeni na prizorišču
Mladinstivala.

Oder:
• od 15:30 do 17h: gledališke, plesne točke, muzikal, žonglerski
performansi, zanimive animacije
• ob 17h: uradna otvoritev festivala in podelitev državnih priznanj za
dosežke na področju mladinskega dela
• od 18:30 do 21h: mladinska predstava s plesom in glasbo, performans
»Skodelica Džeza«, pevske točke, plesni nastop, ki bo mlade povabil
k delavnicam o prevzemanju odgovornosti za svoje zdravje, ples salse,
nastop romske skupine, ki bo predstavila romski španski ples, skupina
mladih improvizatorjev,…
• od 20h do 22h: zaključek s koncertom mladih glasbenikov

Medijski partner dogodka je
Val 202.

Grajsko dvorišče:
• od 13h do 20h: mladinska tržnica - v okviru
mladinske tržnice se bo na festivalu predstavilo 40
lokalnih in nacionalnih mladinskih organizacij, ki bodo
predstavljale svoje projekte, metode in programe za
delo z mladimi
• od 15h do 19h: interaktivne, ustvarjalne delavnice,
didaktične igre, priprava hitrih jedi iz različnih
evropskih držav, izobraževanje o zdravem načinu
življenja mladih, delavnice oživljanja,…

Mladinstival pripravlja Zavod Movit, nacionalna agencija programa Mladi v akciji, v
sodelovanju z Uradom RS za mladino, Mladinsko mrežo MaMa, Mladinskim svetom
Slovenije, Mladinskim svetom Ajdovščina, Evropsko prestolnico mladih Maribor in
Uradom MOL za mladino.

www.eurodesk.si
www.etm.si
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Delavnice za spodbujanje mladih
pri udeležbi na volitvah v Evropski
parlament 2014
Ob Evropskem letu državljanov Eurodesk Slovenija že drugič
organizira projekt, namenjen spodbujanju mladih k udeležbi na
volitvah v Evropski parlament. V prvem delu, ki poteka v okviru
Evropskega tedna mladih, bomo usposobili mladinske delavce in
druge zainteresirane za izvedbo delavnic, v drugem delu pa bodo
usposobljeni izvajalci izvajali delavnice v svojih lokalnih okoljih –
po šolah, društvih, mladinskih centrih in klubih.
Namen delavnic je mladim preko konkretnih primerov predstaviti,
kaj jim prinaša evropsko državljanstvo, kako deluje EU in kako
lahko sami vplivajo na odločitve v EU, torej z udeležbo na volitvah
v evropski parlament in izbiro poslancev, ki najbolj zastopajo
njihove interese. Na delavnicah se bo zbralo trditve mladih, s
katerimi se bodo kandidati za evropske poslance bodisi strinjali
bodisi ne strinjali. Rezultati bodo objavljeni na Eurodeskovi
spletni strani.
OPIS DELAVNIC
Na delavnicah bodo mladi na zanimiv in interaktiven način, z uporabo
neformalnih metod dela, spoznali temeljne pojme, povezane z
Evropsko unijo in Evropskim parlamentom, kot so vloga institucij
EU, zgodovina EU, ureditev in pomen EU ter struktura, pristojnosti in
dosežki Evropskega parlamenta, s poudarkom na tem, kako EU vpliva
na življenja mladih.
Izvajalci delavnic bodo za izvedbo delavnic uporabili delovne liste, ki
obsegajo naslednje sklope:
•
Kratek kviz o EU: nekaj zanimivih osnovnih podatkov o
EU, prebivalcih in državah Evropske unije.
•
Ali veš, da so evropski poslanci …: trditve o Evropskem parlamentu, njegovih dosežkih, sprejetih resolucijah n uredbah, s poudarkom na podatkih, zanimivih
za mlade.
•
Volim, ker …: mladi razmislijo, zakaj se udeležiti volitev,
kaj za njih pomeni udeležba na volitvah.
•
Evropski parlament v točkah/v številkah/v črkah/v
oblikah/v simbolih: predstavitev Evropskega parlamenta na preko točk na zemljevidu (mesta, kjer zaseda
Evropski parlament), številk (število poslancev, število,
držav članic, …), črk (kratice strank v Evropskem parlamentu), oblik (oblika parlamenta) in simbolov (pristojnosti parlamenta).
•
Na vrsti si ti: udeleženci delavnic bodo lahko na kartico
napisali svojo trditev, katero bomo posredovali bodočim
kandidatom za evropske poslance, ti se bodo z njo
potem lahko bodisi strinjali bodisi nestrinjali. Rezultate
bomo objavili na Eurodeskovi spletni strani.
DELOVNI LIST, KI BO UPORABLJEN NA DELAVNICAH
(opomba: delovni list spodaj je bil uporabljen na delavnicah leta 2009
in bo za letošnje leto posodobljen)
regionalni

partner

regionalni

partner

www.eurodesk.si

4. Evropski parlament ...

OSNOVNA ČASOVNICA PROJEKTA 2013/2014
28.-29. maj 2013: usposabljanje izvajalcev delavnic
poletje/jesen 2013: dogovori izvajalcev delavnic s šolami
in organizacijami za datume izvedbe delavnic v šolskem letu
2013/2014
jesen 2013/zima 2014: izvajanje delavnic po šolah, mladinskih
centrih in v okviru drugih skupin mladih (društva, interesne skupine …)
zima/pomlad 2014: zbiranje in strukturiranje trditev mladih,
posredovanje trditev kandidatom za evropske poslance in objava
rezultatov na spletni strani www.eurodesk.si
IZVAJALCI DELAVNIC
Vsi izvajalci delavnic se bodo udeležili dvodnevnega usposabljanja, ki
bo potekal od 28. do 29. maja v Kranju, usposabljanje bo potekalo
v okviru letošnjega Evropskega tedna mladih 2013 (www.etm.
si).
Izvajalci delavnic so v prvi vrsti mladinski voditelji, mladinski delavci in/
ali informatorji, predstavniki društev ter organizacij, ki delajo z mladimi
in bi jim radi na zabaven in interaktiven način predstavili vsebine,
povezane s spodbujanjem aktivnega evropskega državljanstva mladih.
ŽELITE V VAŠI ORGANIZACIJI ALI ŠOLI
GOSTITI TOVRSTNO DELAVNICO?
Če želite mladim v vaši organizaciji ali šoli predstaviti omenjene
vsebine, nam pišite nam na info@eurodesk.si in povezali vas bomo z
usposobljenim izvajalcem delavnic iz vaše bližine.
Idealno je, če bi za izvedbo delavnice lahko namenili dve šolski
uri skupaj (blok uro), z možnostjo uporabe interneta, projektorja
in računalnika, kar omogoča uporabo audiovizualnih gradiv in obisk
spletnih strani, namenjenih mladim. Delavnico se da izvesti tudi v eni
šolski uri.
Načrtovan termin izvede delavnic je jesen 2013 in zima 2014.

Kontakt
EURODESK Slovenija
ZAVOD MOVIT
Dunajska 22, SI-1000 Ljubljana
Tel.: 01 430 47 48
Fax: 01 430 47 49
Skype: eurodesksi
E-pošta: info@eurodesk.si
Splet: www.eurodesk.si
Eurodesk je brezplačni infoservis Evropske komisije, namenjen informiranju
mladih in tistih, ki delajo z mladimi, o možnostih, ki jih ponujajo različne evropske
ustanove in mednarodne organizacije na področju izobraževanja, usposabljanja,
kulture, mobilnosti mladih, mladinskega informiranja in drugih tematik, zanimivih
za mlade.
Novice so na voljo tudi v elektronski obliki na spletni strani
www.eurodesk.si/ogledalo/publikacije, kjer se nanje lahko tudi naročite. Objavljene informacije so izključno informativne narave. Pri nadaljnjem posredovanju
teh informacij vas prosimo, da navedete vir.
Publikacija je narejena s pomočjo Evropske komisije in Urada RS za mladino.
Vsebina publikacije je izključno odgovornost izdajatelja ter v nobenem primeru ne
predstavlja stališč Evropske komisije.
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