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Osrednja tema letošnjega evropskega tedna mladih je bila spod-
bujanje mladih k aktivnemu vključevanju tako v civilno družbo kot 
tudi na trg dela, ozaveščanje mladih o pomembnosti aktivnega 
sodelovanja v družbi, izkoriščanja priložnosti za izražanje svojih 
stališč ter pridobivanja znanj in spretnosti tudi izven okvirov for-
malnega izobraževanja. 

Obenem je bila to priložnost za premislek o položaju mladih v Slo-
veniji. Kje so ključni izzivi, s katerimi se srečujejo mladi pri nas? 
Kako uspešni so ukrepi mladinske politike ter kakšna je zavezanost 
ministrstev za ustvarjanje pogojev za lažje osamosvajanje mladih? 

V petek, 8. maja, je v Kinu Šiška v Ljubljani v 
okviru Evropskega tedna mladih potekal di-
alog komisarke Bulc z državljani. Komisarka 
se je z udeleženci iz Slovenije in tujine pogo-
varjala o aktualnih temah: rast in delovna 
mesta, naložbe v infrastrukturo, zaposlova-
nje mladih in prihodnost EU. Dialog je vodil 
Igor E. Bergant.

Violeta Bulc je svoj nastop začela s predstavi-
tvijo svoje vizije Evropske Unije. 

Poudarila je, da se je nujno vrniti k samim 
temeljem in vrednotam nastanka Evropske 
Unije, ki sta v prvi vrsti ohranjanje miru in po-
vezovanje Evrope. 

Dialog je potekal v dveh sklopih. Tema prvega 
sklopa pogovora so bili mladi in njihov polo-
žaj v Evropski Uniji. Komisarka je poudarila, 
da je ključni element za zaposlovanje mladih 

uspešno gospodarstvo in investicije, mlade 
same pa je pozvala k aktivaciji, medseboj-
nemu povezovanju in aktivno udejstvovanje 
pri doseganju sprememb v svojih državah. 
Opozorila je na t.i. Erasmus generacijo, ki 
prihaja v ospredje, in lahko prinese pozitivne 
spremembe, saj je to generacija, ki je sama 
izkusila mednarodna sodelovanja in izobra-
ževanja in ustvarja povezano EU.  

Tema drugega sklopa pogovora pa je bil njen 
sektor, torej promet. Največji poudarek je na-
menila digitalizaciji prometnih poti, enotne-
mu trgu in gospodarskemu razvoju. 

Ves čas je odgovarjala na vprašanja iz publike 
in tudi na vprašanja in komentarje, ki so jih 
gledalci postavljali preko Twitterja in so bili 
objavljeni na velikih zaslonih. Tako je bil do-
godek res interaktiven in je potekal kot pravi 
dialog z državljani. 

V okviru aktivnosti Evropskega tedna mla-
dih je predsednik Vlade Republike Slovenije 
dr. Miro Cerar je 5. maja 2015 obiskal Movit, 
Nacionalno agencijo Evropskega programa 
Erasmus+: Mladi v akciji. 
Predsednik vlade se je podrobneje seznanil 
z uspešnim izvajanjem evropskih programov 
na področju mladine v Sloveniji, pogovor pa 
je potekal tudi o izzivih mladinskega dela ter 
izzivih, s katerimi se v današnjem času sreču-
jejo mladi. S svojim obiskom je tako prispeval 
k pomembnosti podpore mladih danes in v 

prihodnje. Še posebej je bil izpostavljen po-
men neformalnega učenja v okviru mednaro-
dnih projektov mladinskega dela v Erasmus+: 
Mladi v akciji. 

Mladi s sodelovanjem v tovrstnih projektih 
namreč pridobijo dragocene mednarodne 
izkušnje, izboljšajo svoje kompetence, samo-
podobo in s tem med drugim povečajo svoje 
možnosti za zaposlitev, najdejo motivacijo za 
nadaljnji razvoj ali se na kakšen drug način 
aktivneje vključijo v družbo. 

V tej številki Eurodesk informatorja vam predstavljamo foto kolaž osre-
dnjih dogodkov, ki so potekali v okviru Evropskega tedna mladih na naci-
onalni in na evropski ravni. 

Po vsej Evropi je potekalo tudi na stotine dogodkov na lokalni ravni, do-
godke, ki so se odvili v Sloveniji, najdete na: 
www.movit.si/evropski-teden-mladih/seznam-lokalnih-dogodkov/ 

Od 27. aprila do 10. maja je po vsej Evropi potekal 
že 7. evropski teden mladih, katerega namen je 
postaviti mlade visoko na politično agendo in v 
središče pozornosti tako na evropski ravni kot tudi 
na nacionalnih in lokalnih ravneh. 

→

(Avtorice: Lana Čop, Špela Berlot, Neža Zajc, 
mlade novinarke Eurodesk)
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→

NOVA SPLETNA STRAN 
MOVITA IN KVIZ

LABORATORIJ IDEJ!

NACIONALNI POSVET O SOCIALNEM VKLJUČEVANJU

PROJEKT MLADI NOVINARJI

Movit je prenovil svoje spletne strani, ki smo jih predstavili v okviru 
Evropskega tedna mladih in zdaj pod eno streho združujejo vse naše 
dejavnosti. To nam bo omogočilo, da z vami še učinkoviteje komuni-
ciramo in se izognemo morebitnemu podvajanju informacij. 

Vabimo vas k ogledu na www.movit.si in upamo, da nam jih je us-
pelo narediti pregledne, zanimive in informativne!
Skupaj s spremembo spletnih strani smo združili tudi elektron-
ske novice, ki bodo zdaj vključevale tako informacije in priložnos-
ti programa EU Erasmus+: Mladi v akciji kot tudi druge zanimive 
priložnosti, razpise in natečaje za mlade in mladinske organizacije, 
ki jih zbira info servis Eurodesk.
Eurodesk Slovenija pa je v okviru Evropskega tedna mladih 2015 pri-
pravil kviz, z namenom približati mladim program Erasmus+: Mladi 
v akciji in možnosti mobilnosti, ki jih mladim ta program ponuja. 
Kviz najdete na naši novi spletni strani ;)

Kdo lahko mlade bolje nagovori kot drugi mladi, ki se srečujejo s sorodnimi situacijami in izzivi 
na poti k odraslosti in pridobivanja izkušenj in jim lahko delijo konkretne pozitivne izkušnjami in 
mnenja? S to predpostavko v mislih je Eurodesk Slovenija letos, po navdihu podobnih projektov, 
ki jih izvajajo posamezni nacionalni Eurodesk partnerji v drugih državah, zasnoval projekt »Mladi 
novinarji«. 

Osnovni namen projekta je zainteresirane aktivne mlade opremiti z znanji novinarstva, ki bodo preko 
Evropskega mladinskega portala obveščali in informirali mlade o osmih temah, ki jih je v svoji strategiji 
za mlade Evropska komisija prepoznala kot ključne teme za mlade. Prispevke bodo pripravljali s pers-
pektive t.i. državljanskega novinarstva, torej bodo objavljali vsebine, ki se zdijo pomembne njim samim, 
in predvsem preko konkretnih primerov poskušali nagovarjati druge mlade k aktivnemu državljanstvu, 
mobilnosti, ustvarjalnosti in izpostavljanju vprašanj in dilem s perspektive mladih. 

Mladi novinarji bodo tako delovali kot pravi aktivni evropski državljani, ki s svojimi prispevki drugim 
mladim predstavljajo informacije, pomembne zanje in ki bi jih radi posredovali tudi drugim mladim. 
Eurodesk kot upravljalec portala želi na ta način narediti mladinski portal res mladinski, »od mladih 
za mlade«. 

Usposabljanje je bilo organizirano v sklopu priprav na Evropski teden mladih, potekalo pa od 11. do 12. 
aprila na Bledu. 

Vabimo vas, da spremljate slovenske strani Evropskega mladinskega portala, kjer objavljamo tudi 
prispevke mladih novinarjev na www.emp.si.  

Do evropske vstopne strani na Evropski mladinski portal lahko dostopate iz 
ec.europa.eu/youth 

Mladinski svet Slovenije (MSS), Nacionalna 
agencija programa Erasmus+: Mladi v akciji 
MOVIT in mladinska Mreža MaMa sta med 13. 
in 16. aprilom v Ljubljani organizirala med-
narodni Seminar o strukturiranem dialogu za 
člane Nacionalnih delovnih skupin (NDS).
 
Na seminarju so sodelovali člani Nacional-
nih delovnih skupin iz 15 različnih držav EU, 
z namenom evalvacije novega cikla izvaja-
nja strukturiranega dialoga in oblikovanja 
konkretnih priporočil za izboljšanje procesa, 
v smeri večje implementacije oz. realizaci-
je ukrepov, ki jih oblikujemo in predlagamo 
mladi ter oblikovanja priporočil za delo znot-
raj NDS. Zaključki seminarja so trije končni 
dokumenti s priporočili:
• Priporočila za Nacionalne delovne             

skupine
• Priporočila za izboljšanje 4. cikla
• Priporočila za implementacijo in          

realizacijo ukrepov

Do dokumentov lahko dostopate iz elektron-
ske verzije novic,ki je dostopna na 
www.eurodesk.si. 

Vsi tri dokumenti so bili posredovani Evrop-
skemu usmerjevalnemu odboru in ostalim 
Nacionalnim delovnim skupinam, z željo, da 
se bodo v čim večji meri upoštevali. V Slove-
niji si bomo prizadevali, da bo NDS delovala v 
skladu s priporočili.

Na evropski ravni je od 4. do 6. maja v Bru-
slju potekala evropska konferenca o struk-
turiranem dialogu, ma kateri so sodelovali 
predstavniki evropskih in nacionalnih mla-
dinskih organizacij in ministrstev, pristojnih 
za področje mladine iz 28 držav članic EU, z 
namenom evalvacije procesa strukturiranega 
dialoga in oblikovanja predlogov za izboljša-
nje tega procesa. 

Video Kaj je strukturirani dialog: 
https://www.facebook.com/mladinski.svet/
videos/vb.35106800705/10152530404030706
/?type=2&theater 

S tem konceptom je Evropska komisija mladim ponudila 
priložnost, da oblikujejo predloge za spremembo položaja 
mladih, jih preko spletnega glasovanja predstavijo vrstnikom 
po Evropi in političnim odločevalcem na razpravi v Bruslju. 
Mladi v Sloveniji predlagajo vzpostavitev podpornega meha-
nizma, ki bi omogočal razvoj idej mladih v dejanske pobude, 
ki bi vodile do resničnih in realnih sprememb v družbi. Me-
hanizem bi bil osredotočen na prave potrebe mladih, ide-
je oz. pobude bi lahko predlagale tudi nefomalne skupine 
mladih, implementirane pa bi bile v sodelovanju s šolami, 
nevladnimi organizacijami in lokalnimi oblastmi.

Stop motion fi lmček si lahko ogledate na Youtubu pod 
naslovom Ideas labs Slovenia: https://www.youtube.com/
watch?v=ITtGgHkIqYc, vse predloge pa si lahko ogledate na 
youthweek.eu in zanje tudi glasujete!

7. maja 2015 je v okviru Evropskega tedna mladih v naših prostorih potekal posvet na temo vkl-
jučevanja ranljivih skupin mladih v program Erasmus+: Mladi v akciji. Namen posveta je bil opre-
deliti potrebe različnih akterjev, ki delujejo na področju socialnega vključevanja, po nadaljnji pod-
pori za vključevanje v program, preveriti interes za povezovanje akterjev na lokalni ravni v korist 
mladih z manj priložnostmi ter skupaj začrtati vsebinska izhodišča za pripravo mednarodne konfer-
ence o socialnem vključevanju, ki jo bomo gostili v novembru 2015. Udeleženci so na posvetu izrazili 
predvsem potrebo po prenosu dobrih praks in izmenjavi izkušenj med organizacijami, ki delujejo 
na tem področju, ter podpori pri vzpostavljanju mednarodnih partnerstev s podobnimi organizaci-
jami iz tujine. Vsi, ki se posveta niste uspeli udeležiti pa vas ta tematika zanima, si lahko poročilo s 
posveta ogledate na naši spletni strani.

MEDNARODNI SEMINAR 
O STRUKTURIRANEM DIALOGU

LABORATORIJ IDEJ!

(Tekst: K. H., T. K., G. G.
 - Mladi novinarji Eurodesk)

(Tekst: Marko Okorn, Mladinski dom Jarše)

Na predlog slovenske nacionalne agencije programa Erasmus+, področje 
mladina sem se marca letos, kot eden izmed strokovnjakov, ki se pri svo-
jem delu srečuje z mladimi z manj priložnostmi in ki v svoje redne aktivno-
sti vključuje tudi mednarodne projekte s to skupino, udeležil okrogle mize  
v Bruslju na temo vključevanja in raznolikosti. Praktiki iz držav Evropske 
unije smo na delavnici analizirali pretekli program »Mladi v akciji« - pred-
vsem na osnovi svojih izkušenj  s programom in razmišljali,  kako bi v novi 
program Erasmus+ vključili čim več mladih z manj priložnostmi.

V okviru »Evropskega tedna mladih« smo sodelujoči udeleženci sodelo-
vali pri začetku izvajanja strategije, razpravljali smo o njeni  pomembnos-
ti in kako strategijo narediti čim bolj življenjsko – torej, da bo program 
Erasmus+ mladim z manj priložnostmi res ponudil konkratne priložnosti, 
izkušnje in znanja. 

Zakaj je »Inclusion&Diversity« strategija pomembna? Zaradi močne že-
lje in potrebe, da bi čim več mladih z manj priložnostmi imelo možnost 
sodelovati v raznih projektih, ki jih program Erasmus+ omogoča in da bi 
se tudi sam program približal realnosti tem mladim. Moja osebna želja pa 

STRATEGIJA INCLUSION AND DIVERSITY

je, da bi I&D strategija dejansko zaživela in prinesla, z določenimi akcijski-
mi koraki, večjo vključenost mladih z manj priložnostmi tako iz nevladnih 
kot iz vladnih organizacij ter da bi javni zavodi, ki v svoje programe vklju-
čujejo mlade s posebnimi potrebami, videli smisel in dodano vrednost ak-
tivnosti kot so mladinske izmenjave ali vključevanje prostovoljca iz druge 
države, ter jih izvajali v okviru  v svojih rednih programov. 

Več o strategiji Inclusion and Diversity najdete na naslednji povezavi: 
https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-3103/InclusionAndDiversity-
Strategy.pdf
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DRUGA EVROPSKA KONVENCIJA IN DEKLARACIJA O 
                                           MLADINSKEM DELU

DOBRIH PRAKS

Od 27. do 30. aprila je v Bruslju potekala 2. evropska konvencija o mladinskem delu. 
Udeležila se je je tudi delegacija iz Slovenije, ki so jo sestavljali predstavniki Urada 
za mladino, Nacionalne agencije programa E+: MVA ter predstavniki Mladinskega 
sveta slovenije in drugih mladinskih organizacij. 

Rezultat konvencije je evropska deklaracija o mladinskem delu, ki na nekaj straneh 
predstavlja najpomembnejše zaključke razprav na konvenciji in zaključuje, da mla-
dinsko delo ni luksuz, temveč je življenjskega pomena za učinkovito naslavljanje 
izzivov današnje Evrope, kot so socialno vključevanje, kohezija, enake možnosti ter 
zavezanost vrednotam demokracije in človekovih pravic. Mladinsko delo je osrednja 
komponenta socialne Evrope in če se vanj ne bo vlagalo, bo to pomenilo predvsem 
prelaganje odgovornosti na naslednjo generacijo, izgubljanje priložnosti za krepitev 
sodobne civilne družbe po vsej Evropi ter slabljenje potenciala za učinkovito spo-
padanje z nekaterimi večjimi izzivi današnje družbe, kot sta npr. nezaposlenost in 
ekstremizem.

Evropska komisija je 6. maja pozno popoldan 
na posebni slovesnosti v Bruslju razglasila tri 
najboljše projekte dobrih praks. Med njimi je 
tudi slovenski projekt Mladinskega združenja 
Brez izgovora Slovenija Youth conference on 
Alcohol and Youth. Več o projekti si lahko 
preberete v publikaciji Odtisi mladih 2012 na 
straneh 50-51.

Izbrani projekti so predstavljeni v brošuri Em-
powering young people to participate in the 
society in na povezavi http://europa.eu/youth/
eyw/youthawards_en. 

Pred podelitvijo nagrad je potekala politična 
debata na visoki ravni, ki jo je otvoril Tibor 
Navracsics, Evropski komisar za izobraževan-
je, kulturo, mladino in šport. Na debati so 
sodelovali vsi pomembni deležniki; pred-
stavniki Evropskega parlamenta, Latvijskega 
predsedstva Svetu EU, Evropskega mladinske-
ga foruma in nekaterih mladinskih organizacij. 

→

YOFEST

Evropski mladinski forum je v Ev-
ropskem tednu mladih že šestič 
organiziral YO!FEST, na katerem 
se je pred Evropskim parlamentom 
zbralo na tisoče mladih. 

Ne festivalu se je predstavil tudi 
Eurodesk Brussels Link. Moto Eu-
rodeska “Whatever the question… 
start with us!” je bil praktično 
apliciran tako, da so obiskovalci 
postavili svoje vprašanje, na katero 
je Eurodesk s podporo nacionalnih 
partnerjev odgovoril kar se da hitro. 
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