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Več informacij o projektih 

strukturiranega dialoga je na voljo na: 

http://mladina.info/

strukturirani-dialog.html 

eurodeskov informator

Strukturirani dialog je instrument, s katerim mladi preko participativnega 
sodelovanja v civilni družbi in preko sodelovanja v sistemu predstavniške 
demokracije, dobijo priložnost za neposredno sodelovanje pri dialogu z 
odgovornimi za mladinsko politiko in s tem možnost pravega razvoja 
mladinske lokalne in nacionalne politike, kar spodbuja aktivno državl-
janstvo in krepi medsebojno razumevanje mladih. Strukturirani dialog je 
proces participacije mladih pri oblikovanju ukrepov mladinske politike 
na lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni. 

Bistvo strukturiranega dialoga na področju 
mladine je njegova poudarjena vertikalna 
razsežnost. Mladim želimo omogočiti večjo 
vključenost v procese odločanja in možnost, 
da izrazijo svoje mnenje ter s tem oblikujejo 
ukrepe kot podporo političnim odločitvam, s 
katerimi se mladi kasneje lažje poistovetijo 
in jih sprejmejo za legitimne. Hkrati preko 
posvetovanj z mladimi prepoznavamo re-
alne potrebe mladih v različnih okoljih. Preko 
strukturiranega pristopa k oblikovanju rešitev 
na teme, ki se tičejo mladih, pa krepimo 
konstruktivno komunikacijo med mladimi in 
širšo javnostjo, predvsem z odločevalci. MSS 
že peto leto zapored izvaja nacionalni projekt 
strukturiranega dialoga mladih, mladinskih 
organizacij, organizacij za delo z mladimi, 
mladinskih svetov lokalne skupnosti ter lo-
kalnih in nacionalne oblasti.  Za vsako fazo 
strukturiranega dialoga smo mladi pozvani, 
da pripravimo stališča na izpostavljeno 
problematiko mladih. Mladinski svet Slo-
venije stališča mladih pridobi preko spletnih 
vprašalnikov, kjer imajo možnost sodelovati 
vsi mladi, nacionalne mladinske organizacije 
ter druge organizacije oz. strokovnjaki s po-
dročja mladine. 

Poleg spletnih vprašalnikov pa stališča mla-
dih pridobimo preko posvetovanj z mladimi 
v lokalnih skupnostih po Sloveniji ter nacio-
nalnih posvetovanj z mladimi in odločevalci. 
Gre za pristop »od spodaj navzgor« – mla-
di iz lokalnih skupnosti v vseh državah EU 
preko nacionalnih akcij prispevajo mnenja 
in stališča na izpostavljeno temo, ki se tiče 
mladih. V letu 2013 smo na podlagi izkušenj 
in že vzpostavljenih partnerstev izvajali dva 
projekta, Dialog mladih 2.0: Vključujemo! 
in Dialog mladih 2.1: Vklopi se!, katerih 
namen je bil prizadevanje za boljšo socialno 
vključenost mladih, s poudarkom na njihovi 
zaposljivosti ter zavedanju pridobljenih 
kompetenc. Oba projekta sta se pričela v 
letu 2013 in zaključila v letu 2014 in sta na-
dgradnja prejšnjih projektov ter temeljita na 
izgrajenih partnerstvih med mladinskimi 
sveti lokalnih skupnosti, Mladinskim svetom 
Slovenije, predstavniki občin in Zavodom re-
publike Slovenije za zaposlovanje. V sklopu 
projekta Vključujemo! smo organizirali 10 
dvodnevnih lokalnih posvetovanj z mladimi 
in odločevalci po celi Sloveniji, preko katerih 
smo mladim nudili možnost kvalitetne učne 

izkušnje ter podporo pri prepoznavanju ne-
formalno pridobljenih izkušenj in kompe-
tenc. Sam proces strukturiranega dialoga na 
posvetovanjih z mladimi izvajajo in vodijo za 
to usposobljeni trenerji, ki delujejo v okviru 
MSS. Način izvajanja programa je usmerjen k 
metodam, ki jih uporabljamo pri mladinskem 
delu in v okolju neformalnega izobraževanja, 
gre za participativne in aktivne metode dela, 
ki omogočajo večjo fleksibilnost, privlačnost, 
možnost sodelovanja ter tudi bolj enakoprav-
no vključevanje vseh udeležencev. 
V projekt smo aktivno vključili preko 400 mla-
dih, oblikovali 41 ukrepov, ki smo jih naslovili 
na odločevalce in vključili preko 40 odločeval-
cev. Eden od pomembnih ciljev projekta je bil, 
da dialog med mladimi in odločevalci poteka 
tudi po zaključenem dogodku, saj takrat šele 
sledi raven implementacije ukrepov. V večini 
lokalnih okolij se je dialog ohranil in nekje so 
bili že vidni rezultati.

Po zaključenih lokalnih dogodkih je v sklopu 
projekta Vklopi se! sledilo tridnevno naciona-
lno srečanje, na katerem smo lokalne ukrepe 
umestili v nacionalni okvir ter soočili mlade in 
nacionalne ter evropske odločevalce. Dogodek 
se je zaključil z dialogom v Državnem zboru, 
kjer smo odločevalcem predstavili ukrepe, ob-
likovane tekom prvih dveh dni dogodka. 

Tretja raven dialoga je Evropska mladinska 
konferenca, ki poteka dvakrat letno in jo or-
ganizira vsaka predsedujoča država članica. 
MSS pripravi nacionalno poročilo s predlogi 
za izboljšanje stanja mladih (pridobljenih na 
podlagi spletnih vprašalnikov in nacionalne-
ga dogodka) ter jih posreduje Evropskemu 
usmerjevalnemu odboru za strukturirani 
dialog, ki povzame predloge mladih iz vseh 
evropskih držav ter pripravi izhodiščni doku-
ment za razpravo med mladimi in odločevalci 
na evropski ravni.  Na konferenci sodelujejo 
predstavniki mladih (udeleženci lokalnih do-
godkov) in odločevalci - predstavniki resornih 
ministrstev držav EU in kot rezultat skupaj 
oblikujejo ključna priporočila za izboljšanje 
stanja mladih. 

STRUKTURIRANI DIALOG V PRIHODNJE
Projekti strukturiranega dialoga potekajo 
kontinuirano - izvajamo jih že peto leto in 
jih nameravamo tudi v prihodnje. V tem letu 
smo že pričeli z načrtovanjem novega projek-

ta v sklopu strukturiranega dialoga  imenom 
Sproži govor(ice)! katerega namen je proces 
strukturiranega dialoga izvajati tudi znotraj 
formalnih oblik izobraževanja. Poleg tega pa 
smo pričeli tudi z uličnimi aktivnostmi, kjer 
naključne mlade s pomočjo igralcev improvi-
ziranega gledališča in trenerjev bazena MSS 
spodbujamo, da napišejo pobudo za izboljšan-
je prihodnosti mladih. Pobude preko spletne 
platforme naslovimo na odločevalce, ki so 
zadolženi za problematiko, ki so jo izpostavili 
mladi. S projekti želimo nadaljevati tudi v pri-
hodnje, saj verjamemo, da je to pravilna pot, 
da bo glas mladih slišan in uslišan.

TEKST: 
Mladinski svet Slovenije
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• prispevek kakovostnega 
mladinskega dela k razvoju 
in dobremu počutju mladih,

• standardi kakovosti v mla-
dinskem delu kot sredstvo 
za doseganje pozitivnih 
rezultatov mladih na področ-
jih kot so osebni in družbeni 
razvoj ter pripravljenost za 
izobraževanje in poklicno 
usposabljanje itd;

• prispevek mladinskega dela k 
uresničevanju ciljev strategije 
Evropa 2020, zlasti v zvezi z 
zaposlovanjem mladih,

• izmenjava dobrih praks in 
znanja na teh področjih med 
državami članicami.

• spodbujanje socialnega vkl-
jučevanja mladih, s poseb-
nim poudarkom na brez-
poselnih mladih in mladih, ki 
niso vključeni v izobraževanje 
in usposabljanje (ti. skupina 
NEET),

• spodbujanje medsektorskega 
sodelovanja kot temeljnega 
načela celostne politike na 
področju mladih,

• izmenjava dobrih praks 
na področju socialnega 
vključevanja mladih,

• spodbujanje sodelovanja na 
področju mladinske politike 
med mladimi iz Evropske 
unije ter Vzhodne Evrope in 
kavkaških držav.

• oblikovanje ukrepov za spod-
bujanje podjetniškega duha 
mladih in njihovega podjet-
ništva, s posebnim poudarkom 
na socialnem podjetništvu in 
„zelenih delovnih mestih“ ter 
novih priložnostih na kultur-
nem področju, da bi pospešili 
socialno vključevanje vseh 
mladih,

• izboljšanje dostopa mladih, 
zlasti tistih iz oddaljenih 
območij, do novih tehnologij, 
da bi omogočili razvoj mladih 
talentov in pritegnili zaniman-
je na področju kulture,

• spodbujanje mladinskega 
dela, da bi podprli in izboljšali 
ustvarjalnost in podjetništvo 
mladih, med drugim tudi z 
izmenjavo dobrih praks.

KAKOVOSTNO MLADINSKO DELO

3. CIKEL STRUKTURIRANEGA DIALOGA Z MLADIMI: SOCIALNA VKLJUČENOST 4. CIKEL STRUKTURIRANEGA DIALOGA Z MLADIMI: KREPITEV VLOGE MLADIH

KULTURA IN PODJETNIŠTVO
BREZPOSELNI MLADI IN MLADI, KI 
NISO VKLJUČENI V IZOBRAŽEVANJE 
IN USPOSABLJANJE

Irsko predsedovanje EU

1. 1. - 30. 6. 2013 1. 6. – 31. 12. 2013 1. 1. – 30. 6. 2014 1. 7. 2014 – 31. 12. 2014

ti si tukaj!

1. 1. 2015 – 30. 6. 2015 1. 7. 2015 – 31. 12. 2015

EVROPSKA MLADINSKA 
KONFERENCA: 
10.-13. marec 2013, 
Dublin, Irska

EVROPSKA MLADINSKA 
KONFERENCA, 
13. – 16. oktober 2014, Rim, Italija

Zasnovan Usmerjevalni okvir Razprava o rezultatih nacionalnih 
posvetovanj in oblikovanje skupnih 
priporočil 

Razprava ministrov, ki pokrivajo po-
dročje mladine o skupnih priporočilih 
nacionalnih posvetovanj

EVROPSKA MLADINSKA 
KONFERENCA, 
marec 2015, Latvija

EVROPSKA MLADINSKA 
KONFERENCA, 
september 2015, Luksemburg

EVROPSKI TEDEN 
MLADIH: 
26. maj-2. junij 2013

EVROPSKA MLADINSKA 
KONFERENCA:
9.-12. september 2013, 
Vilna

EVROPSKA MLADINSKA 
KONFERENCA:
10.-12. marec, Solun

Litvansko predsedovanje EU Grško predsedovanje EU Italijansko predsedovanje EU Latvijsko predsedovanje EU Luksemburško predsedovanje EU

Na podlagi strukturiranega dialoga in konferenc o mladih, organiziranih v Dublinu, Vilni in Solunu, so bile določene 
naslednje prednostne naloge za večjo socialno vključenost vseh mladih v Evropi:
• spodbujanje enakih priložnosti za vse mlade, tudi s priznavanjem priložnostnega in neformalnega učenja, ki je 

eden od načinov za krepitev vloge mladih za dejavno sodelovanje v vseživljenjskem učenju in izboljšanje njihove 
zaposljivosti,

• spodbujanje sodelovanja med izobraževalnimi organi, mladinskimi organizacijami in drugimi zadevnimi deležni-
ki, da bi se okrepile povezave med neformalnim in priložnostnim učenjem in formalno izobrazbo ter na ta način 
izboljšale ključne kompetence mladih za življenje, spodbudilo pa tudi njihovo aktivno sodelovanje v družbi,

• spodbujanje enakega dostopa mladih do pravic in priložnosti, da bi tako v celoti lahko sodelovali v družbi,
• krepitev medsektorskega sodelovanja na lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni ter med temi ravnmi, da 

bi zadovoljili potrebe mladih in zagotovili skladne politike socialnega vključevanja.

V Resoluciji je določena tudi splošna prednostna naloga Evropskega sodelovanja na področju mladine za obdobje od 
1. julija 2014 do 31. decembra 2015, ki bo krepitev vloge mladih. To bo skupna tema, ki bo zagotavljala kontinuiteto 
in usklajenost dela treh prihajajočih predsedstev. V okviru te teme bosta obravnavana dostop do pravic in pomen 
političnega sodelovanja mladih.

Evropski teden mladih 2015 bo potekal v obdobju od 27. aprila do 
10. maja 2015, v tednu, ki bo najprimernejši za posamezno državo 
glede na vzporedne dogodke in nacionalne realnosti. V Sloveniji bo 
Evropski teden mladih potekal od 4. do 10. maja. Tema Evropskega 
tedna mladih 2015 se bo nanašala na odkrivanje potencialov mladih, 
krepitev zaposljivosti s participacijo mladih in prispevku mladih k družbi 
kot celoti. 

Cilji Evropskega tedna mladih 2015 so: 
• Povečati ozaveščenost mladih o možnostih, kako se vključiti v EU 

posvetovanja - s poudarkom na procesu strukturiranega dialoga 
mladih in vzpostavljanju novih kanalov za participacijo (IdeasLab), 
ki bi omogočili sodelovanje večjemu številu in bolj raznolikemu 
profilu mladih.

• Informirati mlade o možnostih, ki jih ponuja program Erasmus+ in 
drugi programi za razvoj njihovih spretnosti in obetov na področju 
kariere in prikazati uspešne projekte. 

V Bruslju bo (med drugim aktivnostmi) v soorganizaciji Evropske usmer-
jevalne skupine za strukturirani dialog potekala Konferenca na temo 
strukturiranega dialoga. Novice in informacije o Evropskem tednu mla-
dih bodo na voljo na Evropskem mladinskem portalu (www.emp.si). 

RESOLUCIJA SVETA O PREGLEDU PROCESA STRUKTURIRANE-
GA DIALOGA, TUDI SOCIALNEGA VKLJUČEVANJA MLADIH, 
SPREJETA 20. MAJA 2014 

Resolucija Sveta »
Krepitev vloge mladih, 
s poudarkom na spodbujanju 
njihove politične participacije«

REZULTAT 

REZULTAT 

• Krepitev vloge mladih za politično participacijo in dostop mladih do pravic,
• spodbujanje sodelovanja med izobraževalnimi ustanovami, mladinskimi organizacijami in drugimi relevantnimi 

deležniki za krepitev povezav med neformalnim učenjem in formalnim izobraževanjem, za krepitev ključnih kompe-
tenc mladih in spodbujanje njihove aktivne participacije v družbi,

• spodbujanje enakega dostopa mladih do pravic in priložnosti za zagotavljanje polne participacije v družbi,
• krepitev medsektorskega sodelovanja na lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni z namenom doseganja potreb 

mladih in zagotoviti koherentne politike na področju socialnega vključevanja.

Za razliko od prejšnjih ciklov, bo potekal en krog nacionalnih posvetovanjv okviru aktualnega tria 
predsedovanj. Posvetovanja temeljijo na Usmerjevalnem okvirju, ki je bil zasnovan na Evropski mla-
dinski konferenci v Italiji, o rezultatih pa se bo razpravljalo na Evropski mladinski konferenci v Latviji, 
na podlagi katerih bodo oblikovana skupna priporočila, o katerih bodo razpravljali ministri, ki pokri-
vajo področje mladine na Evropski mladinski konferenci v Luksemburgu. Končna priporočila bodo 
služila kot vir za Resolucijo Sveta, ki bo sprejeta ob koncu četrtega cikla. 

EVROPSKI TEDEN MLADIH, 
27. APRIL – 10. MAJ 2015 

Poročila nacionalnih posvetovanj, 
zaključke mladinskih konferenc 
in že sprejete resolucije lahko 
najdete na: http://www.eurodesk.
si/mladinska-politika/strukturira-
ni-dialog/ 

→

→ → → →

→

→

→
→
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NAPOVEDUJEMO: 
SEMINAR NA TEMO STRUKTURIRANEGA DIALOGA

PODPORA PROJEKTOM STRUKTURIRANEGA DIALOGA V OKVIRU 
PROGRAMA ERASMUS+: MLADI V AKCIJI

Projekti strukturiranega dialoga lahko 
potekajo v obliki srečanj, konferenc, 
posvetovanj in drugih dogodkov, ki 
promovirajo aktivno participacijo 
mladih v demokratičnem odločanju 
ter interakcijo z odločevalci.

Poleg prednostnih tem aktualne-
ga cikla strukturiranega dialoga, 
določenih s strani Komisije (na voljo 
na prejšnjih straneh) so za snovanje 
projektov pomembni tudi specifični 
cilji programa:
• promocija družbenega 

vključevanja mladih in skrb za 
njihovo dobrobit s poudarkom na 
iskanju rešitev za njihovo brez-
poselnost,

• promocija zdravega vedenja mla-
dih, predvsem preko spodbujanja 
dejavnosti na prostem, zdravega 
življenjskega stila ter vključevanje 
v športne aktivnosti,

• krepitev zavesti glede evropskega 
državljanstva ter pravic, ki izha-
jajo iz njega za krepitev aktivne 
participacije mladih pri vprašan-
jih EU politik,

• krepitev ključnih kompetenc, kot 
je podjetništvo, digitalne spret-
nosti in večjezičnosti na področju 
mladine,

• spodbujanje uporabe sodobnih 
informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij na področju mla-
dinskega dela in neformalnega 
učenja, 

• promocija močnejšega sodelo-
vanja na področju prepoznavanja 
in priznavanja orodij ključnih 
kompetenc med EU in nacional-
nimi državami.

• 
Nacionalna agencija v okviru KA3 
spodbuja prijavo projektov, ki 
vključujejo mlade z manj priložnostmi 
in mladih s posebnimi potrebami, da 
bodo v projektih dialoga z odločevalci 
zastopani v večjem deležu in
podpirajo  vzpostavitev srečanj 
mladih z odločevalci, ki bodo vodili v 
proces strukturiranega dialoga.

V okviru novega programa Erasmus+: Mladi v akciji je mogoče pri-
javiti projekte strukturiranega dialoga v Ključni ukrep 3. 

Nameni Ključnega ukrepa 3 so spodbujanje aktivne participacije mladih v 
demokratičnem življenju in spodbujanje razprav glede tem in prioritet struk-
turiranega dialoga ter prenovljenega političnega okvirja na podlagi strategije 
Evropa 2020, ciljev ET 2020, Evropskega okvirja sodelovanja na področju 
mladine 2008-2018 ter nacionalne strategije na področju mladine.

Več informacij najdete na:
SPLETNA STRAN PROGRAMA 
ERASMUS+: WWW.ERASMUSPLUS.SI 
SPLETNA STRAN PODROČJA 
MLADINE: WWW.MVA.SI 
EVROPSKA SPLETNA STRAN: 
http://ec.europa.eu/programmes
/erasmus-plus 

Nacionalna agencija programa Erasmus+: Mladi v akciji v letu 2015 načrtuje 
mednarodni seminar na temo strukturiranega dialoga, namenjen članom nacio-
nalnim delovnim skupin strukturiranega dialoga. 
Seminar bo predvidoma potekal od 4. do 8. maja v okviru Evropskega tedna 
mladih.  Za več informacij o seminarju spremljajte spletne strani nacionalne 
agencije: www.mva.si 

Utrinek iz projekta strukturiranega dialoga, Mladinski svet Slovenije


