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Podporne aktivnosti TCP (4), Seminar o razlikah med spoloma (8),
S kolesom na kratek študijski obisk (9), Preko TCP aktivnosti v stik z Evropo (10),
Z udeležbo na usposabljanjih do uspešnih projektov (12),
TOY – spletna baza evropskih trenerjev (13) EVS usposabljanja (14)
nacionalna agencija
programa MLADINA

Program MLADINA je namenjen mladim, ki imajo
ideje ter interes pripraviti in izvesti mednarodne
projekte. Omogoča jim pridobitev finančne
podpore za projekte, nudi široko paleto informacij,
zagotavlja informacije, usposabljanja in možnosti
za razvoj novih partnerstev v Evropi in preko
njenih meja.
Mladim ponuja možnost za mobilnost ter možnost
aktivnega sodelovanja pri oblikovanju Evrope
tretjega tisočletja. Njegov namen je prispevati k
doseganju “Evrope znanja” in ustvariti evropsko
areno za sodelovanje v razvoju mladinske politike,
ki temelji na neformalnem učenju. Program
spodbuja koncept vseživljenjskega učenja ter
razvijanja veščin in sposobnosti, ki spodbujajo
aktivno državljanstvo.
V programu lahko sodelujejo naslednje skupine:
- skupine mladih, ki želijo organizirati mladinsko
izmenjavo ali začeti s pobudo v njihovi lokalni
skupnosti;
- mladi, ki se želijo vključiti v Evropsko
prostovoljno službo;
- bivši prostovoljci, ki želijo graditi na izkušnjah
in sposobnostih, ki so jih pridobili med
opravljanjem prostovoljne službe;
- mladinske organizacije; mladinski voditelji in
mladinski delavci;
- organizatorji različnih projektov na področju
mladine in neformalnega učenja;
- ostale neprofitne organizacije, združenja in
strukture.
Glavne aktivnosti, ki so lahko podprte, so
razdeljene na pet Akcij:
- Akcija 1 podpira kratkoročne skupinske
izmenjave mladih med 15 in 25 letom;
- Akcija 2 podpira prostovoljno službo za
posameznike in posameznice, stare od 		
18 do 25 let;
- Akcija 3 podpira pobude, ki jih vodijo in izvajajo
mladi sami;
- Akcija 4 ponuja možnost razvoja projektov,
povezanih z drugimi programi Skupnosti;
- Akcija 5 omogoča podporo razvoju novih
projektov v okviru programa MLADINA in
prispeva h krepitvi sposobnosti in inovativnosti
na področju mednarodnega mladinskega dela.
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Pozdravljeni!
Ste se že kda vprašali, kaj pomenijo vsa različna usposabljanja, ki jih ponuja
Nacionalna agencija programa MLADINA? Zakaj so na voljo? Kaj bi z njimi v
Nacionalni agenciji radi dosegli? In zakaj Evropska komisija namenja nemalo
denarja zanje?
Odgovore na zgornja vprašanja Vam predstavljamo v tokratni številki
revije z rdečo nitjo: PODPORNA VLOGA NACIONALNIH AGENCIJ
PROGRAMA MLADINA.
V reviji smo poskušali zajeti pogled Nacionalne agencije na različne podpore
organizacijam ter njihovim mladinskim delavcem in voditeljem pri njihovem
usposabljanju in delu. Med podporne aktivnosti, ki jih pripravlja in izvaja
Nacionalna agencija, štejemo: TCP usposabljanja (str. 4), EVS usposabljanja
(str. 14) ter aktivnosti, ki so vezane na pomoč prijaviteljem (npr. delavnice,
svetovanja, informiranje ...).
Prebrali boste lahko, kako tovrstna usposabljanja koristijo prijaviteljskim
organizacijam (str. 10 in 12) in kaj vse pridobi posameznik, ki se takšnega
usposabljanja udeleži (str. 8 in 9). Opisujemo vam tri tipična TCP
usposabljanja, ki jih v sodelovanju s SALTO Training and Cooperation RC
izvajajo Nacionalne agencije ter redna usposabljanja za EVS prostovoljce. Nismo
pa se izognili niti podatku, da je slovenska Nacionalna agencija v obdobju med
letoma 2000 in 2005 za različna usposabljanja namenila okrog 340.000,00
evrov. Tudi ta podatek kaže na edinskost in edinstvenost tovrstnih usposabljanj
v organizaciji Nacionalnih agencij programa MLADINA.
V kolikor pa ste izkušen trener na mladinskem področju in se želite vključiti v
mednarodno bazo trenerjev, bo za vas zanimiv prispevek na str. 13.
Seveda pa Vas tudi tokrat obveščamo o novostih iz Nacionalne agencije, Vam
predstavljamo 11 najuspešnejših prijaviteljev v program MLADINA ter Vam
ponujamo informacije o usposabljanjih, ki jih bomo v slovenski Nacionalni
agenciji izvedli v letošnjem letu (več informacij o vseh usposabljanjih, ki jih
bomo razpisali, bo sproti objavljeno tudi na naši spletni strani: http://mladina.
movit.si/razpisi).
Sedaj pa veste že skoraj vse, kar smo
Vam pripravili, in je že čas, da se lotite
odkrivanja vsebin posameznih člankov.

Naslov uredništva:
MOVIT NA MLADINA,
Dunajska cesta 22
1000 Ljubljana
E-pošta: program.mladina@mladina.movit.si
Spletna stran: http://mladina.movit.si/
Telefon: h.c. + 386 1 430 47 47
Faks: + 386 1 430 47 49

Do naslednjega branja Vam želim
VROČE IN SONČNO POLETJE
ter seveda ENKRATNE PROJEKTE v
programu MLADINA.
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Mnenja in stališča izražena v tej publikaciji ne izražajo nujno
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agencije programa MLADINA.
Narejeno s podporo Evropske komisije in Urada RS za mladino
pri Ministrstvu RS za šolstvo in šport.

Polona Pečjak

Podpora za razvoj
mednarodnega sodelovanja
na podroËju mladine
Janez Škulj
Direktor MOVIT NA MLADINA

Verjetno je velikokrat prva misel ob takšnem
naslovu povezana s finančnimi podporami,
manj pa z informacijsko ali vsebinsko
podporo za mednarodno sodelovanje na
področju mladine. Tokrat želimo spregovoriti
le o slednjih.
Eno izmed temeljnih poslanstev Nacionalne
agencije programa MLADINA je spodbujanje
ter tudi usposabljanje za sodelovanje v
projektih, ki jih podpira program MLADINA.
Ti s svojo vsebino predstavljajo večji
del tradicinalnih oblik mednarodnega
sodelovanja na področju mladine, zato lahko
govorimo o pomembni vlogi, ki jo ima MOVIT
NA MLADINA pri razvoju mednarodnega
sodelovanja na področju mladine.

V šestih letih, od leta 2000 do 2005,
je Nacionalna agencija 322 osebam
iz 159 organizacij omogočila, da so
sodelovali na eni izmed 121 podpornih
aktivnosti za razvoj programa
MLADINA v Sloveniji ali v tujini. V to
številko so všteti samo udeleženci dvo ali
večdnevnih aktivnosti, saj je udeležence
različnih enodnevnih informativnih ali
svetovalih aktivnosti težko prešteti. Samo
na zadnji informativni predstavitvi možnosti
Evropske prostovoljne službe v Ljubljani je
bilo več kot 160 udeležencev.
Ponudba oziroma podpore, ki ga program
MLADINA zagotavlja v Sloveniji, je predvsem
namenjen – in tudi uporabljen s strani
– manjših, lokalnih akterjev na področju
mladine. Torej tistih, ki ne razpolagajo
z mrežo ali članstvom v mednarodnih
povezavah. Vendar se med udeleženci
podpornih aktivnosti znajdejo tudi
predstavniki velikih nacionalnih mladinskih
organizacij, ki so trdno zasidrani v svoje
mednarodne povezave.

Rezultat sodelovanja je bil največkrat
v novih partnerstvih s sorodnimi
organizacijami, ki jim je omogočilo
prijavo in kasneje izvedbo projektov,
ki jih podpira program MLADINA.
Med rezultate podpornih aktivnosti pa
lahko štejemo tudi pridobljena nova znanja
in izkušnje (skupinsko delo, projektni
management, reševanje konfliktov, vloge v
projektih, vrednotenja ipd.), usvojena orodja
in metode, ki posamezniku in organizaciji
omogočijo pokrivanje lastnih interesov
in mednarodnih strategij, poznavanje
programa MLADINA in navdušenje nad
akcijami programa, poznavanje evropskih
institucij, pridobitev sposobnosti za izvajanje
visokokvalitetenih mednarodnih projektov,
zvišana stopnja zavedanja o različnih
problematičnih vprašanjih (diskriminacija,
rasizem) in nenazadnje spoznavanje in
sprejemanje kulturnih razlik med udeleženci
na podpornih aktivnostih.
Skoraj vsako sodelovanje v podpornih
aktivnostih ponuja tudi obilico možnosti za
primerjavo med tistim tukaj in tistim na
drugi strani. Zato je lahko sodelovanje

v podpornih aktivnostih tudi odlična
inspiracija za razvijanje novih vsebin
oziroma oblikovanje novih pristopov
na področju mladinskega dela v
Sloveniji.

Iz dosedanjih izkušenj je mogoče razbrati
tudi slabosti akterjev, ki vstopajo v podporne
aktivnosti. Prva slabost se zagotovo nanaša

na pretok informacij v samih organizacijah
in ustanovah. Dve leti za tem, ko se je nekdo
iz organizacije udeležil neke podporne
aktivnosti, nihče več v tej organizaciji ne ve,
da se je to zgodilo, kaj šele o morebitnih
rezultatih tega sodelovanja. Druga slabost
se nanaša na samo odločitev o sodelovanju
na posamezni aktivnosti. Velikokrat sam
program predvsem pa uporabnost rezultatov
ne predstavljajo uporabne vrednosti za
posameznika oziroma organizacijo, ki naj bi
stala za njim. Morda takšno stanje izhaja tudi
iz spoznanja, da je odločitev o sodelovanju
bolj interes posameznika znotraj organizacije
kot same organizacije. Nujnost, da se
premisli o okvirjih vsake podporne aktivnosti,
ki nakazujejo možno uporabnost rezulatov,
je včasih potisnjena vstran zaradi lokacije ali
časa posamezne podporne aktivnosti.
Zgodi se tudi, da se udeleženci vrnejo
šokirani, kajti sogovorniki, ki so jih srečali,
so čisto drugačni od pričakovanj. Njihov
način dela je popolnoma drugačen od
lastnega in celo, stvari, ki se pojmujejo kot
mladinsko delo, so včasih zelo različne.
Okvir prostočasnosti, v katerega je
mladinsko delo največkrat uokvirjeno v
Sloveniji, trči ob mnogo bolj v korist družbe
postavljene funkcionalne okvire, kot so
vključevanje (inclusion), neformalno učenje
in povečanje zaposljivosti ter spodbujanje k
aktivnejšemu odnosu do upravljanja družbe
ter sodelovanju v institucijah in mehanizmih
reprezentativne demokracije.
Zanimivo je tudi, da velikokrat marsikatera
ponudba – še posebej, ko gre za specifične,
ozko vsebinska področja oziroma ciljne
skupine, ne najdemo zainteresiranih za
udeležbo. Morda zato, ker ne dosežemo
prave ciljne populacije za takšno specifično
aktivnost. Morda tudi zato, ker je pestrost
mladinskega dela v Sloveniji pod povprečjem
razvitejših držav. Ali pa preprosto zaradi
šibkosti samih akterjev, ki preprosto nimajo
časa oziroma ne vidijo smisla v sodelovanju



na takšni aktivnosti. V to nas prepričujejo
primeri, ko smo možnost sodelovanja
neposredno predstavili odgovornim v
kakšni organizaciji, ki je našla interes za
sodelovanje šele po neposrednem vabilu s
strani Nacionalne agencije.
Vse to je bilo omogočeno z vzpostavitvijo
tako imenovanih Načrtov nacionalnih agencij
za usposabljanje in sodelovanje. Dolgo
ime, za katerim se skriva približno 5 %
razpoložljivih sredstev, s katerimi razpolaga
Nacionalna agencija programa MLADINA v
decentraliziranih skladih. Novi prihajajoči
program še ni dal dokončnega odgovora,
ali bo to dolgo ime v takšni ali drugačni
obliki obstajal tudi vnaprej. Velike evropske
organizacije trdijo, da bi same koristneje
uporabile ta sredstva, predvsem pa, da ni
naloga nacionalnih agencij kakršnokoli
usposabljanje ali celo spodbujanje k
sodelovanju v programu, razen čistih
informativnih aktivnostih. Da so one najbolj
poklicane, da opravljajo to vlogo.
No, v debato, kdo je bolj poklican za kaj,
se ne gre spuščati. V programu MLADINA
gre pač za denar in kadar je ta posredi, ni
konec prilagajanj, predvsem pa ne zmanjka
argumentov za katerokoli rešitev. Vsaj kar
pa se tiče Slovenije, lahko morda trdimo
sledeče. Cinično lahko pripomnim, da se
vsi načelno strinjamo, da je potrebno k
sodelovanju privabljati nove in nove akterje,
toda nobeden izmed večjih akterjev si tega
ne želi iskreno. Ker to preprosto pomeni
manj možnosti za pridobitev podpore.
Praksa dosedanjih s strani programa
podprtih podpornih aktivnosti ne kaže na
veliko vključevanje različnih akterjev v
posamezno aktivnost. Predvsem je ciljna
skupina osredotočena okoli že obstoječih
povezav, sama aktivnost pa je bolj dodana
vrednost za organizacijo kot za program.
Preprosto manjka močnih akterjev,

ki bi se oblikovali v vsaj regionalne
centre podpore mednarodnemu
sodelovanju na področju mladine,

čeprav je mogoče zaznati nekaj premikov.
V ta namen je Nacionalna agencija v
letošnjem letu povabila Mladinski svet
Slovenije ter Mrežo mladinskih centrov
MAMA k uresničitvi dveh nacionalnih
aktivnosti podpore za vključevanje v program
MLADINA.

prostovoljcev je bolj skromna. Izmed 12
delujočih sta v Sloveniji prisotna le dve. In
kakšnega posebnega zanimanja za njihovo
trkanje na slovenska vrata tudi ni opaziti.
V namen njihovega dejanskega prihoda bo
Nacionalna agencija pripravila študijski obisk
za predstavnike mednarodnih mladinskih
organizacij, ki še nimajo člana iz Slovenije.

Ko pa smo že pri vsebinskih podporah za
mednarodno sodelovanje, si je mogoče
ogledati dober primer informacijske
podpore, ki je zagotovljen v Nemčiji.
Priporočam obisk spletne strani z
informacijami o akterjih na področju mladine
v Sloveniji in še o veliko drugem, na naslovu
www.dija.de
]

Podporne aktivnosti
TCP (Training and
Cooperation Plan)
Kaj je TCP načrt?

Magična kratica TCP, ki je vsem v Nacionalni
agenciji dobro znana, zunanjim opazovalcem
ter uporabnikom TCP aktivnosti pa malo
manj. Kratica TCP označuje aktivnosti, ki
jih organizira, razpisuje in financira vseh
31 Nacionalnih agencij in pri kateri lahko
sodelujejo tudi SALTO Resource Centres.
Namen TCP aktivnosti je omogočiti
organizacijam in posameznikom:
- spoznati potencialne partnerje za
mednarodno sodelovanje,
- usposobiti se za kvalitetnejše izvajanje
mednarodnih projektov,
- spoznati in usvojiti nove metode in orodja
za delo z mladimi,
- pridobiti nove ideje za projekte, obravnavati
določene teme, pridobiti prve ali pa nove
izkušnje mednarodnega sodelovanja ipd.;
ter organizacije in posameznike spodbuditi k
sodelovanju v programu MLADINA.

Vsako leto moramo Nacionalne agencije
do decembra tekočega leta pripraviti
pregled preteklega sodelovanja domačih
udeležencev na TCP aktivnostih, pregled
njihovega nadaljnega sodelovanja v
programu MLADINA, določiti prioritete,
Evropska komisija pa nam že predhodno
določi vsoto denarja, ki je lahko namenjena
za izvajanje in sodelovanje na TCP
aktivnostih. Glede na vse to, nato določimo
aktivnosti, ki jih bomo organizirali in gostili
doma (gostiteljske aktivnosti), in izberemo
aktivnosti, na katere bi v prihodnjem TCP
obdobju radi poslali naše udeležence
(pošiljajoče aktivnosti). Z usklajevanjem
ponudbe in povpraševanja po posameznem
usposabljanju lahko Nacionalne agencije
določijo dokaj natančen TCP načrt, ki nam
ga mora pred pričetkom izvajanja potrditi
Evropska komisija.

Višina razpoložljivih in porabljenih sredstev za usposabljanja
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Tudi pokritost Slovenije s prisotnostjo velikih
evropskih organizacij za različne izmenjave
sredstva na voljo v evrih



Odločitev, katere aktivnosti bomo v
Nacionalni agenciji finančno podprli in s
tem tudi razpisali, je vezana na že narejene
TCP načrte, na razpoložljivost finančnih
sredstev ter na primernost usposabljanja
glede na postavljene prioritete. Ko v
Nacionalni agencijo dobimo obvestilo o
usposabljanju, preverimo ustreznost glede
na zgornja področja in v primeru ustreznosti
objavimo razpis na naših spletnih straneh
http://mladina.movit.si/razpisi ter pošljemo
Elektronske iskrice, da informacija o razpisu
čimprej pride do vas. Po preteku roka za
prijavo pregledamo prejete prijavnice in
priložena pisma ter med njimi izberemo
najprimernejše udeležence aktivnosti. O
izboru obvestimo sprejete in tudi nesprejete
udeležence. V kolikor pa odločitev o
udeležencih sprejme organizator, pošljemo
prijavnice njemu in čakamo na končni izbor
udeležencev.

Kakšni so rezultati sodelovanja na TCP
aktivnostih?

Kaj je to?

2000

Kako se odločimo, katere razpise
objavimo?

porabljena sredstva v evrih

2005

V obdobju od leta 2000 pa do leta 2005 je
slovenska Nacionalna agencija namenila več
kot 81.400.000,00 SIT za različna gostiteljska
in pošiljajoča TCP usposabljanja. Pregled
razpoložljivih in porabljenih sredstev si
lahko ogledate v spodnjem grafu. 322 oseb
iz 159 slovenskih organizacij se je v tem
obdobju udeležilo 121-ih TCP nacionalnih
in mednarodnih usposabljanj. Več kot 65 %
udeležencev TCP aktivnosti pa je kasneje
prijavilo vsaj 1 projekt v program MLADINA.

Opis nekaterih TCP
aktivnosti si preberite v
nadaljevanju, prav tako
pa spoznajte osebne
izkušnje udeležencev
TCP aktivnosti ter
spoznanja prijaviteljev
v program MLADINA,
ki opisujejo, kako so
TCP usposabljanja
obogatila delo v njihovih
organizacijah.

SOHO – Mednarodno
usposabljanje za EVS
mentorje
Mentorji v EVS projektih predstavljajo ključno
točko v trikotniku: pošiljajoča organizacija –
gostiteljska organizacija – prostovoljec (Sending
Organization – Host Organization – Volunteer).
V okviru teh usposabljanj se na mednarodni
ravni srečujejo mentorji različnih pošiljajočih
in gostiteljskih organizacij ter si izmenjujejo
izkušnje in pričakovanja ter se učijo o
kvalitativnih vidikih EVS projektov. Glavni

namen usposabljanja je izboljšanje
prihodnjih EVS projektov.

SOHO usposabljanja koordinira in spremlja
SALTO Training and Cooperation RC za
skupno okrog 250 mentorjev po vsej Evropi.
Usposabljanja gostijo Nacionalne agencije,
izvajajo pa jih trenerji, izbrani iz skupnega
trenerskega bazena 6 trenerjev.

]

Slovenski udeleženci imajo do marca
2007 možnost udeležbe na dveh SOHO
usposabljanjih:
- SOHO v Sloveniji (7.–11. junij 2006), ki bo
vključevalo tudi udeležence iz Turčije,
Velike Britanije, Poljske, Litve, Švedske in
Avstrije;

- SOHO v Nemčiji (marec 2007), ki bo
vključevalo tudi udeležence iz Nemčije,
Poljske, Velike Britanije, francosko
govoreče skupnosti v Belgiji, Bolgarije in
Grčije.
SOHO usposabljanje je odprto za 31
Nacionalnih agencij Programa MLADINA
in nagovarja dva od treh partnerjev v
dolgoročnih EVS projektih: pošiljajoče in
gostiteljske organizacije.

1. Glavne teme:
1. Vloga mentorja v EVS projektih;
2. Medkulturna dimenzija EVS projektov;
3. Partnerstva v EVS.

2. Ciljna skupina
Usposabljanje je namenjeno mentorjem EVS
prostovoljcev.



Udeleženci na usposabljanju naj bi že
imeli nekaj izkušenj z EVS (minimalno se
od udeleženca zahteva, da je bil v procesu
pošiljanja ali gostiteljstva prostovoljca
oziroma še bolje, če je že opravil te
aktivnosti).

BiTriMulti – Usposabljanje
za zaËetnike v projektih
Mladinskih izmenjav

TIC TAC – Usposabljanje za
podporo kvaliteti v Akciji 5
Programa MLADINA

Mladinske izmenjave so klasične mednarodne
aktivnosti z dolgoletno tradicijo v Evropi ter v
mednarodnem mladinskem delu.

Podporne aktivnosti Akcije 5 programa MLADINA so potreben in
uporaben instrument za podporo mladinskim delavcem in voditeljem pri
njihovem delu z mladimi, ko pripravljajo in izvajajo projekte Mladinskih
izmenjav, Evropske prostovoljne službe ali Mladinskih pobud.

Udeleženci prihajajo iz 4-6 držav iz
pošiljajočih in gostiteljskih organizacij.
Maksimalno prisotnih je 26 ljudi.
Usposabljanje poteka v angleškem jeziku.

3. Cilji
- Pridobiti boljše razumevanje koncepta
EVS;
- pridobiti izkušnjo medkulturne dimenzije
EVS projektov;
- izboljšati možnosti za sodelovanje in delo
pri EVS partnerstvih;
- dvigniti zavest za kakovost v EVS projektih;
- izboljšati odnos, sposobnosti in znanje o
vlogi/delu mentorja;
- zvišati samozavest za organiziranje EVS
projektov;
- reflektirati vlogo/delo mentorja;
- izmenjati izkušnje in dobre prakse z
drugimi udeleženci.

4. Program
Rdeča nit SOHO usposabljanje je projektni
cikel. V teku usposabljanja se udeleženci
seznanijo z vsemi fazami EVS projekta
(planiranje – pisanje – pregledovanje
– prijavljanje) zahvaljujoč simulacijskim
igram, študijam primerov in delom po
skupinah. Poleg tega trenerji zagotavljajo
aktivnosti za razvoj skupinske dinamike in
končne evalvacije.

Akcija 5 vključuje kar 9 različnih aktivnosti
in za zagotavljanje zadostne kvalitete teh
aktivnosti je potrebno upoštevati določena
merila – standarde.

Za podporo razvoju mladinskih
izmenjav je na voljo precej
možnosti tako na nacionalni kot
tudi mednarodni ravni in ena
izmed možnosti je tudi BiTriMulti
usposabljanje.
BiTriMulti (BTM) je usposabljanje, ki
temelji na simulacijskih igrah, spodbudah
in skupinskem delu. Usposabljanje je
namenjeno začetnikom v programu
MLADINA, ki se tako usposobijo za pripravo
in izvedbo projekta mladinske izmenjave v
okviru Akcije 1 programa MLADINA.

]

Glavni namen BTM je nuditi mladinskim
delavcem taka znanja, da izvedejo mladinske
izmenjave na ustrezni kvalitativni ravni.
SALTO Training and Cooperation RC
koordinira in spremlja nekaj BTM
usposabljanj za skupno okrog 250
mladinskih voditeljev po vsej Evropi.
Usposabljanja gostijo Nacionalne agencije,
izvajajo pa jih trenerji, ki so izbrani iz
skupnega trenerskega bazena 7 trenerjev.

1. Ciljna skupina
Predvsem je usposabljanje namenjeno
prostovoljnim in profesionalnim mladinskim
delavcem, ki želijo sodelovati pri pripravi
in izvedbi mladinskih izmenjav. Poudarek



Glavni namen TIC TAC usposabljanja
je podpreti mladinske delavce in
voditelje pri doseganju pričakovanih
kvalitativnih standardov pri
mednarodnih projektih. Usposabljanje

ni na iskanju in spoznavanju partnerskih
organizacij, temveč na sami vsebini.

poteka v angleškem jeziku.

Že izvedena mladinska izmenjava ni pogoj
za udeležbo, ampak je dovolj že sam
interes za pripravo tovrstne aktivnosti.
Na usposabljanju pa lahko sodelujejo tudi
organizacije z nekaj izkušnjami s projekti
mladinskih izmenjav.

SALTO Training and Cooperation RC
koordinira in spremlja nekaj TIC TAC
usposabljanj za skupno okrog 100
mladinskih voditeljev in delavcev po vsej
Evropi. Usposabljanja gostijo Nacionalne
agencije, izvajajo pa jih trenerji, ki so izbrani
iz skupnega trenerskega bazena 3 trenerjev.

2. Cilji
- Omogočiti udeležencem (prvo)
mednarodno izkušnjo,
- usposabljati se v projektnem delu
(menedžmentu),
- pridobiti si informacije o Programu
MLADINA in še posebej o Mladinskih
izmenjavah.
- pridobiti si potrebna znanja, odnos in
sposobnosti za uspešno izvedbo Mladinske
izmenjave.
- omogočiti udeležencem, da spoznajo
potencialne partnerske organizacije.

aktivnostmi, a ne nujno v Programu
MLADINA;
- imajo osnovne informacije o Programu
MLADINA;
- imajo zanimanje za uporabo Akcije 5 kot
orodja za razvoj mednarodnih partnerstev
in za kvalitetno pripravo mednarodnih
projektov;
- imajo podporo svoje organizacije
in bodo načrtovali in bili udeleženi
pri implementaciji Akcije 5 v svojih
organizacijah;
- so stari vsaj 18 let.
Udeleženci prihajajo iz 8-12 evropskih
držav. Maksimalno število udeležencev na
usposabljanju je 28.

2. Cilji
1. Ciljna skupina
Usposabljanje je namenjeno mladinskim
voditeljem in delavcem ki:
- imajo izkušnje z mednarodnimi

- Spoznavanje ciljev Akcije 5;
- spoznavati, kako aktivnosti v okviru
Akcije 5 ustrezajo potrebam udeleženih
organizacij;
- pridobiti izkušnjo kvalitetnih projektov v

okviru Akcije 5;
- načrtovanje projekta Akcije 5 v okviru
mednarodnega tima;
- razviti sposobnosti za pripravo projektov
Akcije 5;
- motivirati udeležence za pripravo projektov
v okviru Akcije 5.

3. Program
Rdeča nit TIC TAC usposabljanja je
strateško načrtovanje in projektni cikel. V
teku usposabljanja udeleženci in trenerji
spoznavajo vse faze projektov Akcije 5
(planiranje – pisanje – pregledovanje
– prijavljanje) zahvaljujoč simulacijskim
igram, študijam primerov in delom po
skupinah. Poleg tega trenerji zagotavljajo
aktivnosti za razvoj skupinske dinamike in
končne evalvacije.
]

3. Program
BTM usposabljanje je zgrajeno s pomočjo
simulacijskih iger, delavnic, informacijskih
delavnic, aktivnosti za razvoj skupinske
dinamike in kot zadnjo točko BTM
usposabljanje nudi evalvacijo.
]



PoroËilo s TCP aktivnosti:
Seminar o razlikah med
spoloma
Melitka Križman
Slovenska demokratska mladina

Kazimierz Dolny je večja vasica, pravzaprav
že mestece, ki leži dobre tri ure severno do
Varšave. Kraj sem, poleg preostalih 37 udeleženk
in udeležencev iz skupno 18 evropskih držav,
obiskala v začetku lanskega februarja. Preživeli
smo teden neformalnega učenja na Poljskem
na temo problematike razlik med moškim in
ženskim spolom danes, v naši družbi.
Težko bi rekla natančno od kdaj, vendar v
sebi že dolgo časa nosim željo po iskanju
odgovorov na vprašanja, ki se mi zastavljajo
tekom mojega vsakdanjika. Že kot majhna
deklica nisem videla kakega posebnega
smisla v krilih in zakaj jih fantki ne smejo
nositi. Prav tako mi je šla ideja, da so solze
rezervirane le za dekleta, strašansko na
živce. Ker se pač meni fantje niso zdeli prav
nič mevžasti, če so jokali, ko jih je bolelo, še
manj pa sem se zdela mevžasta sama sebi,
kadar sem jokala.
Danes si lahko z lahkoto odgovorim na vsa
vprašanja iz mlajših let. Norme, ki so veljale
zame, in norme, ki so veljale zate, so se že
od otroštva razlikovale. Drugače so naju
vzgajali, drugače oblačili. Takoj, ko sva se
rodila, so naju začeli opisovati z različnimi
pridevniki. Ti si bil velik korenjak, jaz pa
majhna in nežna, čeprav sva bila oba velika
tistih 54 cm, z nekaj več kot tremi kilogrami.
Celo oblečena sva bila v iste bele pajace.
Moja nežnost in tvoje korenjaštvo sta bila le
ideji najinih okolij o tem, kakšna morava biti.
Preselimo se sedaj eno leto nazaj, na
Poljsko, v tisto majhno, takrat je bilo
popolnoma prekrito s snegom, in idilično
mestece. Vse skupaj se je začelo v …
… torek. Bil je zadržan torkov večer, ki
je mineval v duhu učenja in pozabljenja
imen udeležencev ter ustvarjanju skupne



atmosfere. Za vsemi udeleženci je bila
bolj ali manj dolga pot, ki nas je pripeljala
skupaj, zato se je naše prvo skupno druženje
hitro končalo.
Sredino dopoldne je minilo v nizu naših idej o
popolni deželi enakovrednih spolov. Delitev
po spolih namreč temelji na bioloških
razlikah, vrednotenje spolov pa je družbeno
pogojeno. Družbene lastnosti moškega in
ženske so družbeni konstrukt in variirajo
glede na različna družbena in kulturna
okolja. Kako zgraditi enakovredni svet in
kaj so ovire, ki nam danes preprečujejo, da
bi bil že naš svet ta popolna dežela., so bile
iztočnice sledečim diskusijam.

Delo je tekom seminarja večji del
potekalo v manjših skupinah, ki so
nato predstavile svoje rezultate,
sledila pa je odprta diskusija.
Omembe vreden je način medsebojnega
sporazumevanja. Vsak kandidat oziroma
kandidatka je imel dolžnost govoriti o svojih
občutjih, deliti mnenja in ideje o vsakem
trenutku seminarja. Program je bil sicer
zelo strjen, a po drugi strani je na nas čakalo
toliko tem, vprašanj in raziskovanj.
Še vedno sem pri sredi, le da je sedaj že
popoldne. Popoldne smo preživeli na snegu,
predstavljajoč si, da smo nasprotni spol od
dejanskega. Na ta način smo se naučili novo
metodo, ki pomaga pri boljšem razumevanju

počutja nasprotnega spola. Sledila je
predstavitev še ene, in sicer 3R metode.
3R je metoda, ki se uporablja po celem svetu
za merjenje dejanske zastopanosti moških
in žensk na različnih področjih družbenega
življenja. Gre za to, da nastajajo odkloni
med občutjem in dejansko enakovrednostjo
v družbi, kar se zelo nazorno izkaže ravno
ob uporabi 3R metode (po ugotovitvah
nanašajoč se na švedske podatke, je
povprečje udeležbe žensk in moških na
družbenih področjih v zahodnem svetu 30 :
70, nekoliko izstopajo le severne evropske
države, kjer je razmerje 40 : 60).
Četrtek mi je ostal za vedno v spominu.
To je bil dan socializacije oziroma učenja,
kako smo postali ženska in moški v družbi.
Na presenečenje marsikoga se je ustvarila
poleg ženske in moške skupine še tretja,
ki se ni mogla definirati z najpopularnejšo
delitvijo glede na spol, moški in ženski.
Sama sem se udeležila ženske skupine,
kjer sem bila popolnoma fascinirana nad
načinom dela in učinkovitostjo skupine. Na
dan so prišle mnoge ovire, ki jih ženske
doživljamo; kompleksi, predsodki, misli,
čustva. Na koncu so tekle celo solze. Zame
je bila neprecenljiva izkušnja, kako je
trenerki skupine, ki se je zgradila iz do tedaj
skoraj popolnih tujk, različnih narodnosti
in življenjskih zgodb uspelo ustvariti
pristno okolje, v katerem se počutiš dovolj
sproščenega, da poveš zelo osebne izkušnje,
da se celo zjočeš.
Petek. Kako hitro čas beži … Ko smo se
prebudili in pozajtrkovali, si najbrž nihče
od nas ni predstavljal, da bo sledil najtežji
dan celega tedna. Petek je bil namreč dan
mnogih konfliktov ter velikih osebnostnih
spoznanj o drugih in o sebi. Za nekatere je
bil petek ena sama velika frustracija, drugi
bi najraje pobegnili kar domov, večina se je z
njim sprijaznila. Mnoga čustva, ki so nastala
v petek, se niso ohladila vse do zadnjega
dne, do zadnjega skupnega trenutka.
Kaj se je zgodilo? Spoznali smo še dve
metodi. Metodi, ki nam pomagata pri
razumevanju vodenja. Pokažeta (zelo
nazorno), kako skupina dobi vodjo, kakšne
osebnostne značilnosti imajo vodje, katere
poteze uporabljajo itd. Do odgovorov ni
bil nihče pretirano strpen in rahločuten.
Razkrile so se do tedaj neslutene plati
vseh posameznikov, ki igramo svoje vloge v
vsakodnevnih, medsebojnih interakcijah. A s
to razliko, da se jih preprosto ne zavedamo.
Po dnevu nam je nekako uspelo preživeti
večer in smo se, čeprav mogoče z zadržki,

tudi zabavali. Gostiteljica nam je namreč
pripravila zelo zanimivo kombinacijo
prijetnega presenečenja, in sicer
romantično vožnjo s konji po poljski preriji
ter ribjo večerjo v mestecu.
Sobota. Naš predzadnji dan. Tekom
celega dne je bilo veliko časa za dodatno
dogovarjanje o programih, izmenjavanju
metod ter razvoju naših idej. Taka in
podobna neformalna učenja in srečanja,
ki se organizirajo v okviru programa
MLADINA, so namreč namenjena
aktivnemu vključevanju in delovanju nas,
mladih.
In tako smo prispeli do konca, do nedelje.
Slovo in odhod domov. In sedaj sem že kar
nekaj časa tu, v Sloveniji, vendar priznam,
z mislimi sem ta trenutek na Poljskem.
Zame je bila ta izkušnja ena izmed
najboljših, kar sem jih doživela v svojem
formalnem in neformalnem študijskem
procesu do sedaj! Delo trenerjev se mi
je zdelo naravnost fascinantno. Vsi smo
imeli opravka z občutljivimi temami, za
katere pa so nam vedno dali le ideje, potek
nadaljevanja pa je bil nato odvisen le od
nas. Vse je bilo odvisno od nas! Vedno smo
bili mi tisti, ki smo na koncu odločali o
črnem ali belem, najpogosteje pa smo se
ustavili nekje vmes.
Na sestanku v Sloveniji pred odhodom na
Poljsko mi je bilo rečeno, naj bom odprtih
misli. Izkazalo se je, da je bil to najboljši
nasvet, ki bi ga sploh lahko dobila. Dodala
bi le še radovednost.
Na seminarju sem spoznala kar nekaj ljudi,
s katerimi smo se strinjali, da sta odprtost
in radovednost lahko način življenja. Z
mnogimi udeleženkami in udeleženci bi
lahko postali veliki prijatelji, če bi le imeli
več časa skupaj. Da si ga zagotovimo, bomo
skupaj naredili projekte in spremenili svet!
Jaz sama ga ne morem! Skupaj pa je vedno
mogoče.
]

PoroËilo s TCP aktivnosti:
S kolesom na kratek
študijski obisk
Simon Kozina
Klub belokranjskih študentov

Projekt: Kratek študijski obisk v okviru čezmejnega
sodelovanja »Cross border cooperation along
Germany-Poland-Czech border by bike.«
Datum projekta: 18.–25. 9. 2005
Študijskega obiska sta se udeležila dva
udeleženca iz Slovenije.
Najino potovanje se je začelo v nedeljo,
18. 9. 2005, na brniškem letališču, od
koder sva letela naprej preko Frankfurta
v Dresden. Od tam sva morala iti naprej z
vlakom do Löbau-a, kjer sva vzpostavila
kontakt z voditeljem, ki naju je prišel iskat
na železniško postajo. Še pol ure vožnje
naju je ločilo do najine končne destinacije
Großhennersdorf. Tako sva po celodnevni
vožnji končno prispela na najin cilj in zaradi
izmučenosti kar takoj zaspala.
Naslednji dan se je začel z zajtrkom in
tradicionalnimi jedmi, ki smo jih udeleženci
prinesli s seboj. Po dobrem zajtrku
smo imeli predstavitveni in spoznavalni
dopoldan, kjer smo predstavili sebe in svoje
organizacije. Kasneje se nam je predstavila
tudi tamkajšnja predstavnica nacionalne
agencije, ki nam je razložila vse o Mladinskih
izmenjavah. Tako se je dopoldan prevesil v
popoldan in mi smo se odpravili na naš prvi
kolesarski podvig. Naredili smo en krog
po mestu in se ustavili pri stari pekarni,
kjer nam je njen lastnik Andreas podrobno
predstavil zgodovinsko dogajanje v Vzhodni
Nemčiji in kako je le-to vplivalo na razvoj
Großhennersdorfa. Bilo je že pozno in konec
je bilo še enega lepega dneva.
Tretji dan smo se že zgodaj zjutraj s kolesi
odpravili proti Görlitzu, ki naj bi leta 2010
postal evropska prestolnica kulture. Med
potjo smo si ogledali sedaj več ne delujoč

rudnik rjavega premoga, ki ga bodo uredili
v turistično pokrajino z jezerom in golf
igriščem. Preden smo prišli do cilja, smo
‘’skočili’’ še na Poljsko in si tam privoščili
kosilo. Nato so nam predstavili projekt
“Görlitz – European cultural capital 2010”
in nam zaupali, da če dobijo projekt, bodo
sodelovali tudi s poljsko stranjo. Sledil je še
vodeni ogled mesta in odhod domov.
Četrti dan je bila na vrsti tudi Češka in ogled
njenih organizacij. Najprej smo si ogledali
organizacijo, ki se ukvarja z naravovarstvom
in hoče znova obuditi naravo na češkonemški meji, zato načrtno pogozdujejo tista
območja in skrbijo za ohranjanje avtohtonih
vrst. Nato smo se zapeljali do Libereca,
kjer smo si ogledali mesto. Nato je sledil
še en ogled in sprehod po podeželju. Tako
smo tudi prečkali mejo in znova smo
bili v Nemčiji. Sledila je le še vožnja do
Großhennersdorfa.
V četrtek smo dopoldan imeli malo več časa
zase. Pogovorili smo se tudi o tem, kar smo
videli, kar še bomo videli in kakšni so naši
načrti za prihodnost. Popoldan pa je bila
čisto drugačna zgodba, saj smo se s kolesi
odpravili na našo zadnjo pot na teh prevoznih
sredstvih. Odpravili smo se proti Zittau, ki
je največje mesto v predelu ob tromeji, z
nekaj več kot 100.000 prebivalci. Tam smo si
ogledali delovanje njihove agencije, ki skrbi
za izobraževanje mladine, in pa razstavo,
ki prikazuje rusko zasedbo Prage in s tem
Češke leta 1968 in kako so se Čehi borili in
nasprotovali Rusom. Na koncu smo vrnili



kolesa nazaj v izposojevalnico in se odpravili
domov.
Peti dan (petek) smo se zbudili že zelo
zgodaj, saj je bila pred nami zelo dolga pot.
Odpravljali smo se namreč na Poljsko, kjer
smo si podrobno ogledali enega od njihovih
projektov za združevanje mladine “Parada”.
Videli smo, da so skozi leta ustvarili veliko
mednarodnih projektov in da so vsako leto
bolj organizirani in bolj razpoznavni v svetu.
Po kosilu je sledil sprehod na Češko in ogled
tamkajšnjega muzeja I. svetovne vojne.
Seveda smo morali pešačiti tudi nazaj in ko
smo bili znova pri paradi, se je že znočilo in
sledil je odhod domov.
Zadnji dan (sobota) nismo imeli v načrtu
nobenih posebnih ogledov oz. potovanj. Vzeli
pa smo si čas, da smo razmišljali o našem
delu in se poskušali dogovoriti o sodelovanju
v prihodnosti. Izmenjali smo kontakte,
naredili dnevnike in pripravili prezentacijo,
da bomo vsi imeli lep spomin na ta teden.
Na koncu dneva smo se odpravili v Zittau na
koncert. Ob prihodu domov smo se poslovili,
saj smo vedeli, da se v nedeljo več ne bomo
vsi videli. Tako smo se odpravili v postelje
in razmišljali, kaj vse smo doživeli in če se
bomo še kdaj srečali.
Vseh 7 dni je bilo zame nekaj posebnega.
Takrat sem tudi prvič letel z letalom, zato
je bilo tudi to zame nekaj izrednega. Že

ob prvem stiku z organizatorji sva lahko
začutila, da so ljudje, ki se res radi ukvarjajo
s tem, kar sva videla v vsaki stvari, ki so
jo izpeljali. Tako sem čez cel teden

izvedel mnogo različnih stvari,
videl mnogo projektov, ki so me kar
osupnili, saj kaj taksnega Slovenija
ni možna izpeljati oziroma tega ne
bi moglo izpeljati nobeno slovensko
društvo, saj imajo tam za takšne
projekte že dolgo tradicijo oziroma se
s tem ukvarjajo že od druge svetovne
vojne.

Tako da moram res pohvaliti organizatorje,
da so se potrudili in izpeljali takšen projekt,
ki ni bil mačji kašelj, saj so naša potovanja
zajemala oglede v vseh treh državah. Res
pa je, da se je pri vsem tem pojavil majhen
problem, kajti urnik je bil zelo natrpan in
smo zato imeli zelo malo prostega časa in
časa za sprostitev. To se je videlo na vseh
udeležencih, saj smo bili konec tedna že
vsi izmučeni in rahlo bolni. Sem pa tam
dobil tudi navdih za projekt, saj smo imeli
veliko sestankov in smo predebatirali veliko
različnih možnosti, kako izvesti projekt, tako
da sem jaz eno takšno možnost predlagal
tudi predsedniku našega kluba in je bil
seveda takoj za akcijo.
]

Preko TCP
aktivnosti v
stik z Evropo
Kajetan Čop
direktor Zavoda za kulturo Šoštanj

Zavod za kulturo Šoštanj skrbi za kulturno
politiko občine Šoštanj. Ker je osnova
kulture medsebojni odnosi oziroma se
naučiti, kako skupaj bivati, se učiti drug
od drugega, se spoštovati in ustvarjati,
smo v zavodu iskali način, kako v našo
kulturno ponudbo in aktivnosti vključiti
mlade ljudi. V občini Šoštanj je za mlade
dobro poskrbljeno, predvsem v ruralnem
okolju. Mladi se vključujejo v razna gasilska,
kulturno umetniška in turistična društva.
V samem centru občine, mestu Šoštanj,
obstajajo tudi taborniki, razna športna
društva, turistična društva, gasilci ipd.
Vendar je vseeno problem z mladimi,
ki so na ulici, ki izhajajo večinoma iz
socialno šibkejših družin. Za te mlade
dejansko ni ponudbe, ki bi jih zanimala.
Zato smo v zavodu iskali način, kako jih
privabiti oziroma jim ponuditi možnosti
za ustvarjanje, razmišljanje o življenju, o
prihodnosti. Začeli smo tako, da smo že
v lanskem letu zbrali skupino mladih,s
katerimi smo delali razne gledališke
delavnice, pisali scenarije in se pogovarjali o
življenju oziroma, kaj si oni mislijo o družbi,
kakšni so medsebojni odnosi itd. Skupina se
je ves čas spreminjala, saj se je pokazalo,
da dejansko mladi, ki so socialno ogroženi
oziroma “na drugi strani ulice”, radi veliko
govorijo, se pritožujejo, manj pa dejansko
delajo vsak dan na iskanju rešitve. Ugotovil
sem, da to ni samo napaka mladih, ampak
tudi moja z nepravilnim pristopom. Seveda
se je skupina na koncu ustalila in začela
resno delovati. Najtežje je bilo prepričati
mlade, da so oni tisti, ki sprejemajo
odločitve, kaj in kako se bo naredilo. Da s
tem prevzemajo odgovornost.
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Preko žene Alice, ki je v tem času sodelovala
z Mladinskim centrom Velenje, sem
izvedel za seminar za iskanje partnerskih
organizacij “Teater v mladinskem delu”,
ki ga je organiziral Movit NA Mladina v
Preddvoru. Z ženo se oba profesionalno
ukvarjava z gledališčem. Imava društvo
Burekteater. Veliko sodelujeva s festivali
Lent in Ana Desetnica, z MC Velenjem,
Gimnazijo v Velenju in mladimi od vrtcev do
srednjih šol. V preteklosti sem že sodeloval
kot predavatelj na podobnih usposabljanjih
preko MC Velenje. Usposabljanje v
Preddvoru je bilo zame zelo zanimivo. Nova
izkušnja. Spoznal in navezal sem stike z
ljudmi iz cele Evrope. Predvsem iz Francije,
Škotske, Nemčije, Španije, Švedske, Belgije
in Irske. Z izmenjavo izkušenj sem

doumel marsikatero napako, ki sem
jo storil pri delu z mladimi.

V organizaciji Nacionalne agencije pa je
bilo to moje prvo usposabljanje. Sama
organizacija usposabljanja in vsebina sta bili
zame zadovoljivi, dobil sem kar sem iskal.
Najpomembnejše na tem usposabljanju je
bilo to, da sem tam spoznal čudovite ljudi, s
katerimi smo sklenili sodelovanje, ki upam
da bo v zadovoljstvo vseh. Izdelali smo
osnutek projekta imenovanega RE-ACT,
kjer smo teoretično razmišljali o načinih
in možnostih mladinske izmenjave, katere
metode dela bi temeljile na gledališkem

pristopu. Dogovorili smo se, da doma
predstavimo idejo mladim, s katerimi
delamo in da mladi sami izberejo naslov
in glavno temo srečanja. Komunikacija
med voditelji je potekala preko interneta.
Obveščali smo se o delu mladih in ga sproti
predstavljali našim skupinam. Seveda

se mi je na začetku usposabljanja v
Preddvoru zdelo skoraj neverjetno,
da bi lahko po enem tednu takoj našel
resne partnerje. Na srečo sem se motil.
In to je razlog, zakaj je nujno organizirati
usposabljanja in se jih udeleževati, da
spoznaš in navežeš osebne ter poslovne
stike z Evropo. Letos januarja smo se
ponovno srečali (Akcija 5) v Berlinu, kjer smo
imeli gledališke delavnice in smo si izmenjali
ter uskladili informacije glede izmenjave.
Naša skupina mladih, ki deluje pod okriljem
Zavoda za kulturo Šoštanj, je imela v Berlinu
tudi svojo predstavnico. Pred Berlinom
smo znotraj skupine najprej razpravljali
s pomočjo gledaliških tehnik o raznih
socialno-kulturnih vsebinah v evropskem
kontekstu, ki so se izpostavile v Preddvoru,
tako smo prišli do izbire vsebine, ki smo
jo tudi predstavili v Berlinu. Vsak voditelj
oziroma predstavnik je predstavil delo svoje
skupine. Po vrnitvi iz Berlina smo prijavili na
prijavnem roku 1. 2. 2006 našo izmenjavo
z naslovom RE-ACT/MY RESPONSIBILITYYOUR RESPONSIBILITY.

Všeč mi je način razpisa oziroma način,
kako poteka komunikacija med prijaviteljem
in NA. Prijaznost in predvsem koristne
informacije, glede poudarkov na vsebini
pri izpolnjevanju formularjev. Tudi to, da
se vedno večji poudarek daje na odločitve
in želje mladih ter to, da je skupina znana
že v naprej, se mi zdi absolutno pozitivno.

Vendar je problem, kar se je videlo
pri nas, kako motivirati mlade. Saj se
mi zdi, da so ti projekti predvsem za mlade z
manj možnostmi. Zato bi mogoče bilo dobro
še povečati poudarek na usposabljanjih za
organizatorje oziroma mentorje.
Naša prijava je bila uspešna. To bo naš prvi
mednarodni projekt, izmenjava. Že samo
to, da smo postali upravičeni do uporabe
evropskih sredstev je uspeh oziroma začetek
uspeha. Verjamem, da ga bomo skupaj z
partnerji pripeljali do konca. Ta uspeh za nas
pomeni začetek resnega dela na področju
mladih. Predvsem pa to delo vidimo tudi kot
delo z okolico, da sprejme mlade takšne, kot
so in da jih poskusi razumeti ter spoštovati.
Za naš zavod in kraj se je s tem odprla
čudovita možnost, kako mladim in starim,
torej celemu okolju, v katerem delujemo,
odpreti oči in pokazati, kaj je Evropa,
združena Evropa. Evropi pa pokazati, kaj
oziroma kje je Šoštanj.
]
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projekt mreženja, pa so ostali stiki, ki so
vodili k drugim skupnim aktivnostim v okviru
programu Mladina – predvsem mladinskim
izmenjavam.
Verjetno tudi ne bi bilo ravnokar končanega
in zelo uspešnega projekta mreženja
(Džumbus) med skupino mladih iz Slovenije
in Italije, če se Enej pred tem ne bi udeležil
usposabljanja za izvedbo projektov
mladinskih pobud, ki ga je organizirala
Nacionalna agencija. Z idejo o snemanju
promocijskega cedeja mladih glasbenih
skupin se je odpravil na tridnevni seminar v
Črnomelj, od koder se je vrnil s koristnimi
znanji in poln zagona za pripravo projekta.
„Po dobrem letu in pol je kot končni izdelek
izšel multimedijski dvd, na katerem so
demo posnetki, glasbeni video spoti ter
dokumentarni prispevki mladih glasbenikov
in video ustvarjalcev iz Slovenije ter Italije,“
je na končni izdelek ponosen Enej.

Z udeležbo na
usposabljanjih do uspešnih
projektov
Petra Jagrič
DZMP Krško

V Društvu zaveznikov
mehkega pristanka
smo v petih letih
izvedli 16 različnih
projektov v okviru
programa Mladina.
V teh je sodelovalo
preko 300 mladih iz
12 različnih držav, vse
skupaj pa se je začelo
prav z udeležbo na
usposabljanju.
V okviru društva je bila takrat aktivna
skupina mladih, ki jih je med drugim
zanimala kulturna dediščina. Nacionalna
agencija je objavila vabilo na usposabljanje
za izvedbo projektov mednarodnih
mladinskih izmenjav, kar je ob pravem času
v elektronskih iskricah NA Mladina opazila
Tanja. Kmalu je odpotovala na Nizozemsko,
od koder se je vrnila vsa navdušena, tako da
ni bilo potrebno veliko truda, da je pritegnila
tudi ostale k pripravi mednarodnega
raziskovalnega tabora ob starem mlinu.
“Po naključju sem na usposabljanju srečala
predstavnike organizacije s podobnimi
interesi. Znanje, ki sem ga pridobila, pa je
zadostovalo za izpolnjevanje na prvi pogled
precej zahtevne prijave”, se svojega prvega
stika s programom Mladina spominja Tanja.
“Seznanila sem se tudi z osnovami vodenja
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V sklopu projekta je bilo na obeh straneh
meje izpeljanih tudi več izobraževalnih
delavnic, koncertov, projekcij, vse skupaj pa
je objavljeno na spletni strani (www.drustvodzmp.si/dzumbus).
projektov, kar je pomagalo pri izpeljavi, na
trenutke zelo kompleksnega mednarodnega
projekta“, še doda.
Tudi sedaj se člani DZMP-ja redno
udeležujemo različnih podpornih aktivnosti,
kjer poleg koristnih znanj skoraj vedno
najdemo vrstnike s podobnimi interesi.
Z večino naših dosedanjih partnerskih
organizacij smo navezali stike prav na
različnih usposabljanjih, seminarjih in
izmenjavah, kjer je običajno dovolj možnosti
za druženja, tako med delom kot pri
zabavi, kar je zelo pomembno za kasnejše
sodelovanje. “No, do sedaj še nismo bili
razočarani nad partnerji, ki smo jih spoznali
na ta način,“ tu dodaja Tom.

Če se ozremo nazaj, ugotovimo,
da smo se skoraj vsakič, ko se je
porodila določena ideja, posamezniki
iz naše organizacije pred tem udeležili
ustreznih usposabljanj.
Potrebno znanje za izpeljavo prvega projekta
mreženja smo pridobili v Stockholmu, na
seminarju “Vključi se! Mreženje v Evropi”,
ki ga je organizirala švedska nacionalna
agencija.
V našem društvu smo ravno zaključili
mladinsko iniciativo, v okviru katere smo se
naučili izdelave filmov in reportaž, ki smo
jih prikazovali v okviru mladinske oddaje,
sama pa sem ravno zaključevala opravljanje
evropske prostovoljne službe v Gradcu. Ideja

povezave naših aktivnosti s sosedi Avstrijci
je bila kot na dlani, le ustrezno znanje za
pripravo projekta takšne vrste nam je takrat
manjkalo.
Seminar v Stockholmu je bil kot po srečnem
naključju namenjen temu, kako načrtovati,
pripraviti in izvesti projekt, ki dolgoročno
povezuje mlade s podobnimi zanimanji iz
dveh ali več držav.
Pod vodstvom trainerjev in predstavnikov
švedske in poljske nacionalne agencije so
bile na seminarju najprej predstavljene
teoretične osnove programa Mladina s
poudarkom na projektih mreženja. Nato
smo udeleženci poskušali ideje, ki smo jih
prinesli s seboj, dodelati, preveriti njihovo
ustreznost in najti potrebne partnerje.

Izkazalo se je, da je komunikacija
s predstavniki nacionalnih agencij
v fazi priprave izjemno pomembna,
ker se tako lahko izognemo morebitnim
nesporazumom pri razumevanju navodil za
izvedbo projektov, poleg tega pa tudi dobimo
nasvete, kako uskladiti cilje in načrtovane
aktivnosti s cilji programa Mladina.
Pomembno je bilo tudi, da smo se na
seminarju zbrali udeleženci iz mnogo držav,
ki nas je zanimalo izključno mreženje. Tako
smo se lahko dodobra posvetili temi, ki jih
je takrat zanimala in imeli dovolj časa za
natančen razvoj idej. Čeprav na seminarju
sicer nismo pridobili partnerjev za naš prvi

TOY – spletna baza
evropskih trenerjev
(Trainers Online for
Youth)

Odločitev za izvedbo zelo zahtevnega
enoletnega projekta ni nikoli ravno
enostavna, tako za udeležence kot
tudi za samo organizacijo. Sodelovanje
pobudnikov projektov na usposabljanjih
Nacionalne agencije, kjer pridobimo
potrebne informacije in določena znanja
za izvedbo tovrstnih aktivnosti, gotovo
pozitivno vpliva na ostale, da idejo oz. projekt
podprejo. Zelo pomembno je namreč, kako
idejo predstaviti ostalim udeležencem,
partnerjem, financerjem in pridobiti
podporo organizacije, kadar je to potrebno.
Z udeležbo na tovrstnih usposabljanjih smo
pridobili tudi na tem področju. Predvsem pa
prihrani marsikakšno vprašanje in beljenje
glave. Ob tem pa ni nepomembno prijetno
druženje in spoznavanje novih ljudi in
marsikdaj tudi novih držav.
Iz lastnih izkušenj bi vsem, ki se lotevate
projektov v okviru Programa Mladina,
priporočili udeležbo na kateri od delavnic
oz. usposabljanju nacionalne agencije. Kljub
temu da včasih slišiš že znane stvari, je do
sedaj vedno prevladalo število uporabnih
informacij in koristnih napotkov, ki jih s
pridom uporabljamo pri našem delu.
]

Kaj je spletna baza TOY?
Zapis podatkov v spletni bazi TOY (www.
salto-youth.net/toy) pomeni možnost za
izkušene trenerje, da postanejo vidni in
prepoznavni tudi izven meja svoje domovine
s pomočjo svetovnega spleta. Na ta način
pridejo do izraza njihove sposobnosti in
izkušnje, s tem pa pridobijo večjo možnost
za opravljanje trenerskih aktivnosti. Baza

je praktično orodje za Nacionalne
agencije in vse organizacije, ki želijo
organizirati razna usposabljanja
in tečaje, pa ne najdejo primernih
trenerjev. Vsi, ki so navedeni v spletni

bazi, imajo izkušnje z neformalnim
izobraževanjem na področju mladinskega
dela in so aktivni trenerji mednarodnih
usposabljanj, ki jih organizirajo npr. SALTO,
Evropski mladinski centri Sveta Evrope,
Nacionalne agencije programa MLADINA,
mladinske neprofitne organizacije ipd. Baza
s profili izkušenih trenerjev prispeva k večji
preglednosti in mednarodnemu sodelovanju
evropskih trenerjev. Z njeno uporabo
pridobijo tako trenerji kot tudi tisti, ki jih
iščejo.

TOY je nastal na podlagi praktične ideje
– ustvariti seznam aktivnih trenerjev, ki bo
dostopen tudi na spletu. Večina evropskih
mladinskih organizacij je prirejala razne
tečaje, seminarje in usposabljanja, vendar
je pogostokrat prišlo do problema najti
ustreznega trenerja. Konec 90-ih sta
Direktorat za mladino Sveta Evrope (Youth
Directorate of the Council of Europe) in
Enota za mladino pri Evropski komisiji
(Youth Unit of the European Commission)
strnila seznam trenerjev Sveta Evrope in
Nacionalnih agencij programa MLADINA,
ki pa, žal, ni bil dostopen na spletu. Zato
je belgijski SALTO sprožil idejo o večji
dostopnosti podatkov o trenerjih in tako je
nastal TOY.
Do tega trenutka je v bazi registriranih
skoraj 180 aktivnih evropskih trenerjev na
področju mladinskega dela. Po statističnih
podatkih 2/5 žensk in 3/5 moških, od tega
15 odstotkov več trenerjev prihaja iz držav
zahodne Evrope.
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Katere kriterije moram izpolniti pred
prijavo v TOY bazo?

Prednosti uporabnikov spletne TOY
baze

Minimalni kriterij, ki mu trener, ki se
želi vpisati v bazo, mora zadostiti, so
opravljene vsaj tri mednarodne trenerske
aktivnosti (vsaka mora trajati najmanj tri
dni) na področju mladinskega dela, pri
tem pa morajo biti uporabljene metode
neformalnega izobraževanja. Izpolnjevanje
tega pogoja jasno pokaže, da trener pozna
kontekst neformalnega izobraževanja, je
vajen delati v mednarodnem kulturnem
okolju, zna ustvariti koncept tečaja ter
uporabljati pestre in učinkovite učne
metode. V profilu vsakega trenerja so podani
naslednji podatki: razumevanje koncepta
trenerskih aktivnosti, izbira možnih metod,
vloga medkulturne dimenzije v aktivnosti in
odgovornosti trenerja.

- TOY omogoča uporabnikom učinkovito in
enostavno iskanje glede na več kriterijev
(trenerske sposobnosti, znanje jezikov,
spol, država). Na ta način je lažje najti
primerne trenerje, ki jih organizacija
potrebuje za izvedbo aktivnosti.
- Veliko organizacij iz cele Evrope išče po
spletni bazi TOY trenerje in jih tudi najde.
- SALTO-YOUTH uporablja TOY za objavo
razpisov in informacij, povezanih z
mladinskim delom.
- Uporabniško ime za spletno bazo TOY je
hkrati tudi uporabniško ime za SALTO,
ki uporabnikom omogoča dostop še do
nekaterih orodij na spletnih straneh
SALTO-YOUTH, kot “Toolbox for Training”
- www.salto-youth.net/toolbox, kjer
je pestra ponudba učnih metod, iger,
predstavitev in poročil raznih tečajev in
drugih usposabljanj.
]

Prijavi se torej lahko vsak, ki izpolnjuje
zahtevane pogoje. Registracija v spletno
bazo se opravi na spletni strani: www.saltoyouth.net/toytrainer. Po navedbi zahtevanih
podatkov se sproži aktivacija profila
trenerja in njegovi podatki so v spletni bazi
dostopni vsem, ki iščejo trenerje za svoje
aktivnosti. Vsakemu novemu prijavljenemu
trenerju je omogočena direktna povezava do
osebnega TOY profila (primer lahko vidite
na spletni bazi: http://trainers.salto-youth.
net/tonygeudens, ki ga lahko posameznik
uporabi tudi v druge namene. Vse v zvezi
s prijavo v spletno bazo lahko najdete na
TOY-evih spletnih straneh, namenjenim
pomoči uporabnikom: www.salto-youth.
net/toytrainerhelp ali naslovu elektronske
pošte: toy@salto-youth.net.

EVS
usposabljanja
Projekti Evropske prostovoljne službe
(EVS) mladim omogočajo, da določeno
časovno obdobje preživijo v drugi državi, kjer
izvajajo različne aktivnosti, preko katerih
jim je omogočeno pridobivanje novih znanj,
veščin, sposobnosti oziroma aktivnosti, ki
spodbujajo njihovo neformalno izobraževanje
ter pridobivanje izkušenj za življenje.
Ker EVS vključuje daljše bivanje mladih
v drugi državi, je zelo pomembno, da je
zagotovljena ustrezna mera usposabljanja
za vse prostovoljce na vseh stopnjah
izvajanja projekta. Da bi bili EVS projekti
čimbolje izvedeni, edukativni učinki tem večji
in z namenom čim boljšega razumevanja
in doseganja zastavljenih ciljev, se vsi
prostovoljci udeležijo cikla treh usposabljanj
in sicer:
- usposabljanje pred odhodom v tujino,
- usposabljanje ob prihodu v tujino,
- sredinsko srečanje.
Na teh usposabljanjih sodelujejo vsi
prostovoljci, ki v danem trenutku odhajajo v
tujino oziroma ki v danem trenutku izvajajo
svoj EVS projekt v določeni državi.

Usposabljanje pred odhodom
Namen usposabljanja pred odhodom je
seznanitev prostovoljcev s programom
MLADINA in še posebej z Akcijo 2 (EVS),
spoznati osnove projektnega managementa,
potek EVS projekta in razumeti različne
vloge, ki jih imajo vpleteni akterji pri EVS
projektih. Prostovoljci imajo možnost, da
v skupini spregovorijo o svoji motivaciji,
pričakovanjih in strahovih, da pridobijo
informacije o gostiteljski državi, o možnostih
integracije v okolje ter o interakciji z lokalno
skupnostjo v tuji državi, kjer se bodo
srečevali z drugačnimi kulturnimi vzorci
in življenjskimi navadami. Pomembno

prostovoljci, ter njihovo reševanje.
Usposabljanje je namenjeno tudi seznanitvi
z vsemi informacijami, potrebnimi za
praktično izvedbo projektov, od informacije o
vizah, zavarovanju, žepnini, številu delovnih
ur, prostih dnevih ipd. Prostovoljci spoznajo
in razumejo, da EVS projekt ni le izvajanje
določenih del in nalog pri gostiteljskih
organizacijah, temveč je pomembno tudi
njihovo vključevanje v celotni projekt, od
same priprave do končne evalvacije oziroma
nadgradnje izkušenj pridobljenih na EVS
projektu.
Predvideni termini za Usposabljanje
pred odhodom (3 dni) – za slovenske
prostovoljce, ki odhajajo v tujino
Projekti prijavljeni
na rok:

Termin:

2006 – R1

24.– 26. april 2006

2006 – R2

26.– 28. junij 2006

2006 – R3

28.– 30. avgust 2006

2006 – R4

27.– 29. november 2006

Usposabljanje po prihodu
Glavni namen tega usposabljanja je
predstavitev gostiteljske države oz. okolja,
v katerem poteka EVS projekt, kar olajša
delo in življenje prostovoljca v tuji državi.

Usposabljanje pomeni podporo
prostovoljcu za sprejemanje novih
osebnih izzivov, povezanih tudi z
bivanjem v drugem kulturnem okolju.

To je tudi priložnost, da prostovoljci spoznajo
drug drugega, si poiščejo možnosti za
nadaljnje sodelovanje in si s tem zagotovijo
še dodatno podporo.
Prostovoljci spoznajo različne metode
za uspešno komunikacijo, kot del
medkulturnega učenja in kot del učenja
jezika. Osnovno znanje jezika gostiteljske
organizacije namreč prostovoljcu omogoča
lažjo in hitrejšo integracijo v gostiteljsko
skupnost. Prostovoljci so prav tako bolj
osveščeni o kulturnih razlikah in razumejo
različne vedenjske vzorce. Prostovoljci si
na usposabljanju pripravijo načrt dela za
prihajajoče mesece oziroma si postavijo
osebne cilje povezane s projektom
prostovoljne službe.
V primeru, da so prostovoljci že prebili del
časa v gostiteljski državi, je usposabljanje
priložnost, da si med seboj izmenjajo
izkušnje in/ali oblikujejo jasna vprašanja
povezana z gostiteljskim projektom.
Predvideni termini za Usposabljanje ob
prihodu (5 dni) – za tuje prostovoljce, ki so
prišli v Slovenijo
Projekti prijavljeni
na rok:

Termin:

2006 – R1 in R2

24.– 28. julij 2006

2006 – R3

2.– 6. oktober 2006

Vmesno srečanje
To srečanje je priložnost, da prostovoljci
ocenijo in reflektirajo svoje dosedanje
izkušnje z EVS aktivnostjo. Srečanje je
pomembno tudi z vidika preventive pred
različnimi riziki in kriznimi situacijami
oziroma če je potrebno, je to priložnost,
da se seznanijo z različnimi možnostmi za
reševanje takih situacij.

Srečanje je izmenjava dobrih izkušenj
in s tem pridobivanje dodatne
motivacije za nadaljnje delo na EVS
projektih. Prostovoljci se lahko torej
veliko naučijo drug od drugega in njihovih
življenjskih zgodb.
Usposabljanje omogoča, da prostovoljci
razmišljajo o možnih izboljšavah in razvoju
svojega EVS projekta. Pomembna je
tudi razprava o tem, kaj lahko sledi EVS
projektu – razgrajevanje idej, ki jih imajo
prostovoljci za nadaljnje življenje. Na tej
točki prostovoljci tudi dobijo vse potrebne
informacije in svetovanje za izvedbo projekta
Vložka v prihodnost (Akcija 3.2 v programu
MLADINA).
Evalvacijsko srečanje poteka v prijetnem
vzdušju, kjer se prostovoljci počutijo udobno
in varno, da lahko spregovorijo o tem, kar
želijo spregovoriti.
Predvideni termini za Vmesno srečanje (3
dni) – za tuje prostovoljce, ki so v Sloveniji
Projekti prijavljeni
na rok:

Termin:

2005 – R4 in R5

5.– 7. julij 2006

2006 – R1, R2 in R3 18.– 20. oktober 2006

]

je torej vzpostaviti izhodišča za
neformalno izkušnjo medkulturnega
učenja.
Zelo pomembno je, da se prostovoljci
seznanijo s pravicami in odgovornostmi
vpletenih akterjev, kar je tudi izhodišče
za spoznavanje možnih konfliktnih in
kriznih situacij, v katerih se lahko znajdejo
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Obrisi novega akcijskega
programa EU na
podroËju mladine
Finančni obsegi novega programa
Kot je znano, je Evropska komisija
predlagala finančni obseg novega
sedemletnega programa v višini 915
milijonov evrov oziroma manjše povečanje
od doseženih obsegov v obstoječih treh
programih EU na področju mladine1.
Novi program namreč združuje te tri
programe v en sam program. Sprejeta
finančna perspektiva, ki so jo dosegli
na novembrskem Evropskem svetu, je
ta znesek – če bi se zgodilo linearno
zmanjšanje vseh predlogov Evropske
komisije – zmanjšala za tretjino. V okviru
finančne perspektive, kot jo je sprejel
Evropski svet, je najboljši rezultat pogajanj
zmanjšanje predlaganega obsega za dobro
desetino sredstev. Z drugimi besedami,
finančni obseg novega programa, ki po
vsebinski plati ponuja več možnosti, ostaja
enak obsegom sedanjih treh programov.

Kako premagati domotožje in željo
po domaËi goveji juhi oziroma
kako usposabljanja ob prihodu v tujino
pripomorejo k prilagoditvi v tuje okolje
Irena Kranjc
bivša EVS prostovoljka na Nizozemskem

Bivanje in delo v tujini je lahko zelo lepa
izkušnja, če pa nanjo nisi pripravljen oziroma
v gostiteljski ali pošiljajoči organizaciji ne
najdeš prave podpore, hitro postane prava
nočna mora. Tudi zato nacionalne agencije
organizirajo srečanja oziroma usposabljanja
pred odhodom in po prihodu na EVS in na
tak način pripomorejo k ublažitvi kulturnih in
drugih šokov.

In takrat prejmeš pismo nacionalne agencije
države, v kateri opravljaš projekt. Vabijo na
petdnevno usposabljanje, kjer se boš imel
možnost srečati z ostalimi prostovoljci ter
deliti svoje izkušnje in doživljanje krušne
domovine z njimi. Idealna priložnost, da
izveš nekaj uporabnih nasvetov o življenju
v deželi gostiteljici, pomeni pa tudi izhod iz
zdaj že skoraj rutinskega vsakdana.

delovanja v neznanem okolju, z neznanimi
ljudmi. Soočaš se s strahovi in drugimi
negativnimi čustvi, do rešitev prideš (ali pa
tudi ne) na različne načine. Vse to za boljšo
prilagoditev na tuje okolje, ki ti bo dom še
naslednjih nekaj mesecev.

Prvih nekaj mesecev je za
prostovoljca, ki se znajde v tuji kulturi,
pravzaprav zelo zanimivih. Nimaš dosti

Ponavadi so ta srečanja izven kraja, kjer živiš
in delaš, kar je že samo po sebi dobrodošla
sprememba. Vzdušje držita na višku dva
izkušena animatorja, ki preko pogovorov
in ostalih dejavnosti s prostovoljci najbrž
vsakič izvesta kaj novega o sebi, svojem
narodu in domovini. Tam sta tudi zato,
da posredujeta informacije v zvezi z EVS
projekti, svetujeta in predvsem usmerjata
prostovoljce v primeru težav.

tudi kup naslovov in obljub, da se boste v
kratkem videli. Če ne prej, na naslednjem
usposabljanju, ko bo za večino polovico
projekta že mimo.

Aktivnosti v teh petih dneh je ogromno,
od različnih socialnih in družabnih iger,
pogovorov, evalvacij, neformalnega
druženja, do spoznavanja države malo
drugače. Vse poteka v skupinah in preko
dejavnosti voditelja, pa tudi ti sam, opazujeta
skupinsko klimo. Vsekakor je to krasen
način za spoznavanje samega sebe, svojega

Odprite vrata in
pojdite. Svet čaka!

časa za razmišljanje, saj odkrivaš čare
novega okolja, spoznavaš sodelavce, delo,
tamkajšnje navade in običaje. Počutiš se kot
Kolumb sredi novega sveta. V vrtincu novosti
je vse lepo in prav.

Ko pa se ustališ in navadiš na vse
skupaj, padeš na realna tla. Prikradejo
se valovi domotožja in želja po nedeljski
goveji juhi pri mami, po pogovoru z
najboljšimi prijatelji, seveda v slovenskem
jeziku, hrepeniš po sprehodu ob Ljubljanici,
kjer so pravkar postavili “veselodecembrske” stojnice. Ti dnevi znajo biti, še
posebej na severu in v zimskem času, zelo
depresivni.
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Druga pomembna posledica odločitev
novembrskega Evropskega sveta pa je
dejstvo, da se sredstva programa med

njegovim izvajanjem ne bi skokovito
večala iz leta v leto, temveč bo rast
le v prvih treh letih, naslednja štiri pa
se ne predvideva nobene rasti. Glede

Po petih dnevih se posloviš, poln
navdušenja in potolažen, da nisi
sam v tej situaciji. K temu pripomore

Čeprav tekom opravljanja EVS projekta
doživiš tudi marsikaj neprijetnega, je spomin
na to obdobje po enem letu predvsem nekaj
najlepšega. Pridobljene izkušnje in prijatelji
so neprecenljivi, življenje pa tudi zaradi tega
veliko lepše.

na to, da tudi v Sloveniji beležimo vsako leto
večje povpraševanje po podpori iz programa
MLADINA, si ni težko predstavljati, kaj to
pomeni. Predvsem za vse tiste akterje, ki
so se dodobra usidrali v najbolj popularnih
akcijah v Sloveniji. Toda Evropska
komisija igra na možnost, da bi se – v že
dogovorjenem polčasu sprejete finančne
perspektive – proračun finančne perspektive
povečal v drugi polovici.

]
1 Poleg programa MLADINA sta tu še program
za sofinanciranje delovanja Evropskega
mladinskega foruma ter program podpore
evropskim mladinskim organizacijam

Kakšna podpora bo dosegljiva v novem
programu
Novi program bo razdeljen na pet akcij,
od katerih se bo lahko večina akterjev na
področju mladine potegovala za pridobitev
sredstev v naslednjih štirih akcijah:
Akcija 1; omogoča pridobitev podpore
za izvajanje skupinskih aktivnosti, kot so
mladinske izmenjave, mladinske pobude
in mreženje mladinskih pobud ter LPD;
Akcija 2; omogoča pridobitev podpore za
izvajanje pošiljajočih oziroma gostiteljskih
projektov Evropske prostovoljne službe
tako s programskimi kot partnerskimi
državami; Akcija 3; omogoča pridobitev
podpore za projekte mladinskih izmenjav
ter podpornih ali razvojnih aktivnosti s
sodelovanjem partnerskih držav; Akcija 4;
omogoča pridobitev podpore za mednarodne
podporne aktivnosti v korist razvoja
programa oziroma mednarodne razvojne
aktivnosti za razvoj mladinskega dela in
politike. V tej akciji bodo tudi sredstva
za sofinanciranje delovanja Evropskega
mladinskega foruma, za podporo evropskim
mladinskim organizacijam ter za podporo
strukturam za izvajanje programa.
Akcija 5; naj bi zagotavljala podporo za
razvoj evropske mladinske politike ter
evropsko sodelovanje na področju mladine,
vendar pa – kot kaže – ta akcija ne bo
decentralizirana.

Drugačni geografski obsegi izvajanja
programa

Program bo dopuščal možnost
vključitve novih držav – nečlanic
EU med programske države. Poleg
že obstoječih kandidatk za članstvo v
Evropski uniji so tu še države evropskega
gospodarskega prostora, Švica ter vse
države Zahodnega Balkana. Njihova
dejanska vključitev pa bo odvisna od
njih samih, pri čemer je pogoj za njihovo
sodelovanje tudi njihov finančni prispevek
za sodelovanje v programih notranjih

politik Evropske unije. Slednji zna biti velik
zalogaj, vstop Hrvaške, ki velja za najbolj
perspektivno, pa je malo verjeten že v letu
2007.
Sodelovanje z vsemi sedanjimi partnerskimi
državami bo politično uokvirjal razvoj v
okviru t.i. sosedske politike. Sodelovanje
s partnerji iz teh držav bo imelo absolutno
prednost, sam program pa ne bo – na
načelni ravni – izključeval sodelovanja s
partnerji iz katerekoli države ali teritorija,
razen s krogom t.i. industrijskih držav.

Možnost zmanjševanja podpore za
skupinske aktivnosti
Ob ohranjevanju razmerja enakih obsegov
sredstev za Akcijo 1 in Akcijo 2, kar je
načelna usmeritev danes, ter združitvi
sedanje akcije 3.1 Skupinske ponude in
sedanje akcije 1. mladinske izmenjave,
to pomeni manj možnosti za podporo
projektom mladinskih izmenjav in projektom
mladinskih pobud, za katere velja, da sta
med najpopularnejšimi v Sloveniji.

Lažje delovanje izvajalcev Evropske
prostovoljne službe
Pridobitev podpore za izvajanje Evropske
prostovoljne službe bo olajšano z
vzpostavitvijo t.i. okvirnih dveletnih pogodb s
posamezno EVS organizacijo, pri čemer bo
EVS organizaciji dodeljena kvota sredstev
za do 150 prostovoljcev ali prostovoljk v
dvoletnem obdobju. Postopek pridobitve
podpore bo tako enak za projekte malih
razsežnosti – na primer gostovanje 1
prostovoljca – kot za velike projekte.

Zmanjšana bo tudi minimalna dolžina
trajanja Evropske prostovoljne
službe s sedanjih šestih mesecev na
samo dva meseca. Predvideva se tudi
možnost podpore za delovanje t.i. podpornih
organizacij Evropske prostovoljne službe,
katerih namen bo zagotavljanje posameznih
storitev za večanje kvantitete ali kvalitete
projektov Evropske prostovoljne službe.
Pomembna novost bo tudi, da se ukinjajo
projekti Vložka v prihodnost, razmišljanja
pa vseeno tečejo v smer, da bi lahko
pošiljajoča organizacija pridobila podporo za
aktivnosti prostovoljca po njegovi vrnitvi iz
opravljenega EVS.
Možnost prijavljanja več projektov na eni
prijavi, še posebej vsebinsko med seboj
povezanih projektov – na primer mladinske
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izmenjave, ki se nadaljuje v mladinsko
pobudo, bo omogočena tudi v Akciji 1.

Razširitev vsebin podpornih oziroma
razvojnih aktivnosti
Novost je tudi usmeritev, da se okvir
podpornih aktivnosti, ki obstaja v akciji 5
sedanjega programa, razširi s t.i. razvojnimi
aktivnostmi, katerih cilji ne bodo neposredno
vezani na razvoj programa, ampak na
razvoj evropskega mladinskega dela in
politik, predvsem v okvirih prednostnih tem
Odprte metode usklajevanja ter Evropskega
mladinskega pakta. Toda že obstoječi
predlog Evropske komisije zmanjšuje
sedanji obseg sredstev, ki so bili na voljo
upravičencem v sedanji akciji 5.

projektov – na primer Evropske prostovoljne
službe – kjer nekaj slovenskih organizacij
že sodeluje v testnem preizkušanju novih
instrumentov vrednotenja.

Spremembe v mandatu Nacionalnih
agencij
Dosedanji mandat delovanja nacionalnih
agencij se je osredotočal – več ali manj
– na izvajanje programa v njegovih
decentraliziranih delih. Evropska komisija
pričakuje, da se bo v novem programu
njihova vloga razširila na podporo razvoju
mladinskega dela na nacionalnih ravneh,
še posebej v povezavi z novim dodanim
namenom v Akciji 4, ter zagotavljale podporo
evropskemu sodelovanju na področju
mladine.

Več rezultatov za isti obseg sredstev
Posledice za akterje v Sloveniji

Pomembno izhodišče v snovanju
novega programa je tudi zahteva,
da program občutno poveča
število mladih, ki bodo sodelovali
v aktivnostih s podporo programa.
Najbolj drastična je pričakovano
število 10.000 udeležencev Evropske
prostovoljne službe na leto v primerjavi z
doseženim številom 4.000 v letu 2004. Ta
računica se ne bo izšla brez drastičnega
zmanjševanja obsegov projektov, toda tudi
z zmanjševanjem obsega finančne podpore,
ki ga lahko na posamezno enoto pridobi
upravičenec. Tako, na primer, stroški
prevoza EVS prostovoljca naj bi bili povrnjeni
le v višini 70 % dejanskih stroškov namesto
sedanjih 100 %. Močno naj bi se zmanjšale
tudi žepnine prostovoljcev, in sicer – takšen
je predlog za Slovenijo – s sedanjih 140 €
na 45 €.

Vrednotenje rezultatov sodelovanja
Vrednotenje rezultatov sodelovanja
udeležencev in udeleženk v projektih, ki
bodo potekali s pomočjo novega programa,
zagotovo ni novost, saj je vrednotenje sicer
že potekalo marsikje in marsikdaj. Novost
pa je, da se naj bi vrednotenje osredotočilo
na področje t.i. ključnih prenosljivih
kompentenc. YOUTHPASS, ki ga predvideva
novi program, zelo jasno postavlja
pričakovanja do edukativnih učinkov
projektov, ki – v najširšem okviru – morajo
slediti Lizbonskim ciljem – v ožjem okviru pa
prednostnim skupnim ciljem v okviru Odprte
metode sodelovanja na področju mladine.
Najočitneje bo to pri izvajanju dolgoročnih
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Najbolj občutne posledice lahko
pričakujemo v Evropski prostovoljni službi.
Zmanjšana dolžina minimalnega trajanja
bo povečala interes za sodelovanje med
mladimi v Sloveniji, saj je dosedanje
zahtevano šestmesečno obdobje odvrnilo
marsikaterega zainteresiranega. Vprašanje
pa je, kaj zmanjšanje dolžine pomeni za
edukativne učinke bivanja v tujini. Toda
izvajanje projektov v okviru krovnih dvoletnih
pogodb bo predstavljalo poenostavitev
predvsem za tiste EVS organizacije, ki so
dobro vključene v mednarodne mreže.
Samo izvajanje vsakega EVS projekta bo

zahtevalo več sredstev iz drugih virov poleg
virov novega programa. Sprememba k
podpori le na eni strani namesto ločenega
podpiranja tako gostiteljske kot pošiljajoče
organizacije ter večje število prostovoljcev
v okviru dveletne pogodbe pa bo – kot kaže
– zahtevalo tudi večjo zmožnost zalaganja
potrebnih sredstev do zaključka pogodbe.
In – če je bil EVS kje razumljen kot dodatna
dejavnost, ki organizaciji ne prinaša bistveno
več dodatnih stroškov, bo z zmanjševanjem
prispevkom potrebno na novo umestiti EVS v
marsikateri gostiteljski organizaciji.
Zato bi morali slediti ukrepi, ki se lahko
izvedejo le v okviru nacionalnih ukrepov
podpore mladinskemu delu, med katere
zagotovo sodi spodbujanje vključevanje v
mednarodne povezave med organizacijami
in ustanovami, ki so osredotočene na
izmenjave prostovoljcev oziroma druge
oblike izmenjav mladih; Med ukrepi
so zagotovo tudi praktične rešitve, ki
bodo ustvarjene na podlagi sodelovanja
med posameznimi EVS gostiteljskimi
organizacijami.

In this issue you can read ...
Support for Developing of International
Cooperation in the Field of Youth
In the article you can read all about the role
of the National Agency (NA) that it has at
development of international cooperation in
the field of youth, about trainings offered by
NA and the results of these training s, about
the demands of organisation practicing this
kind of activities and at last but not least
you can read also about big European youth
organisations in Slovenia.

Support activities TCP
What is TCP, who is it for, why it is practised
by NA … you can find the answers to all
these questions in the following article,
where also the procedure of selection
of support activities is introduced, which
is going to be published in the open call
together with the way of informing of all
interested participants.

SOHO, BiTriMulti, TIC TAC
Three typical trainings are described which
NA implements in the cooperation with the
SALTO Training and Cooperation RC. These
are:
- SOHO trainings for development of EVS
training,
- BiTriMulti trainings which are intended to
all candidates interested in development of

Potrebni pa so tudi ukrepi, ki bodo
osmislili sicer današnje točkovno izvajanje
posameznih podpornih aktivnosti. Čeprav
bodo posamezni ukrepi še vedno točke, je
potrebno zarisati črte, ki jim bodo sledile
te točke. Za zaris te črte pa so najbolj
pristojne nacionalne in lokalne oblasti ter
reprezentativna politična predstavniška
telesa mladinskih organizacij.

projects dealing with Youth Exchange,
- TIC TAC trainings that are intended for
improvement of quality of projects in
Action 5.

TOY – a web database of European
trainers

Reports from TCP activities
In the period from 2000 to 2005 322 different
Slovene participants from 159 organisations
participated at several different TCP
trainings. As soon as the activity finishes and
the participant comes back, each participant
has to write a report from the activity. In
this issue two reports are available for you
to read. The first one is a report from the
seminar: “Differences between the two
sexes” and the other one is a report from the
short study visit: “Along the German-PolishCzech border by bicycle” .

“With the participation on the trainings
to successful projects”
“Through TCP activities to the contact
with Europe”
… are the articles written by less and
more experienced beneficiaries in the
Youth Programme where they share with
us how the TCP activities, at which they
participated last year, enriched their work
in the organisation and also improved their
international cooperation.

In the article the history and the purpose of
the database are described, how to use it
either being a trainer who wants to enter the
base or looking for a good trainer.

EVS training
Each NA implements trainings for EVS
volunteers on regular basis. The whole
training consists of three parts: PreDeparture Training, On-Arrival Training, and
Midterm Training.
In another article that follows you can
read about volunteer’s experience of the
On-Arrival Training that she attended when
coming to Netherlands.

In the sketches of the new European
Action Plan in the filed of Youth
The upcoming programme Youth in Action
is introduced, where the structure of action,
novelties and eligibility of cooperation from
Programme and Partner Countries are
explained. The sketches also forecast the
consequences for actors dealing with the
Youth Programme in Slovenia.
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10 najveËjih prejemnikov iz programa
MLADINA (do prijavnega roka 2006-R2)
Podatki so na ravni dodeljenih sredstev
upravičenec

sedež

dodeljeno (v EUR)

delež v vseh dodeljenih sredstvih

1

DRUŠTVO ZAVEZNIKOV MEHKEGA PRISTANKA

Krško

171,670

3.56%

2

ZAVOD VOLUNTARIAT

Ljubljana

146,312

3.03%

3

MLADINSKI CENTER DRAVINJSKE DOLINE

Slov. Konjice

124,967

2.59%

4

DRUŠTVO MOZAIK

Šmarje Sap

104,673

2.17%

5

DRUŠTVO ŠTUDENTOV INVALIDOV SLOVENIJE

Ljubljana

102,460

2.12%

6

DRUŠTVO TAKA TUKA

Ljubljana

90,169

1.87%

7

MLADINSKI CENTER BREŽICE

Brežice

86,110

1.79%

8

ZAVOD TIN

Ljubljana

84,042

1.74%

9

DRUŠTVO ZA RAZVIJANJE PROSTOVOLJNEGA DELA

Novo mesto

80,782

1.68%

10

MLADINSKI CENTER CELJE

Celje

79,460

1.65%

Ponudba usposabljanj v letu 2006, ki jih
za mladinske delavce pripravlja slovenska
Nacionalna agencija
AKTIVNOST

MEDNARODNA

ČAS IZVEDBE (vse v letu 2006)
NACIONALNA

Tečaj SOHO*

7.-11. junij
Tečaj za mentorje v projektih EVS

Seminar in evalvacijsko srečanje za
sodelujoče v projektih “čezmejnega
sodelovanja” (CBC)

5.-7. julij
september

Seminar za razvoj projektov Mladinskih
pobud (Akcija 3)

september ali oktober

Seminar za iskanje partnerskih organizacij
za izvajanje projektov Evropske prostovoljne
službe
(Akcija 2, EVS)*

11.-15. oktober

Seminar za iskanje partnerskih organizacij
za izvajanje projektov Mladinskih izmenjav
(Akcija 1)*

november

Seminar “Spoznaj Evropsko prostovoljno
službo” (Akcija 2)
Študijski obisk*

november
jeseni

Seminar “Neformalno izobraževanje v
mladinskem delu”

jeseni

Evalvacijsko srečanje z upravičenci v
programu MLADINA

december

* Za usposabljanja označena z * je potrebno plačati kotizacijo v višini 10.000 SIT (41,73 EUR), ostala usposabljanja in srečanje pa so za udeležence brezplačna.
Vsi razpisi za omenjena usposabljanja in srečanja bodo objavljeni na spletni strani: http://mladina.movit.si/razpisi

Iz Nacionalne agencije programa MLADINA
1. februarja 2006 se nam je v Nacionalni agenciji pridružila KATJA GORŠEK kot programska delavka za Akcijo 2. Njene delovne naloge so
predvsem promocija Akcije 2, znala pa vam bo odgovoriti tudi na vsa druga vprašanja, povezana s programom MLADINA.

V sredo, 17. 5. 2006, smo v Centru Evropa slovesno podelili EVS certifikate 60-im prostovoljcem (nekateri so bili žal odsotni zaradi različnih
aktivnosti v tujini), ki so uspešno zaključili EVS projekt. S temi certifikati Evropska komisija zagotavlja, da je prostovoljno delo priznano kot
izobraževalno obdobje neformalnega značaja.

