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Publikacija ni namenjena prodaji!

Mnenja in stališča izražena v tej publikaciji ne izražajo 
nujno tudi mnenja in stališča Evropske komisije oziroma 
Nacionalne agencije programa MLADINA. 

Narejeno s podporo Evropske komisije in Urada RS za 
mladino pri Ministrstvu RS za šolstvo in šport. 

Slikovni material je posnet na aktivnostih sofinanciranih s 
sredstvi programa MLADINA.

Sedemletno obdobje programa MLADINA se počasi, 
a vztrajno zaključuje. Zadnji prijavni rok za predložitev 
projektov v sprejem je za nami in čeprav se bodo 
nekateri projekti izvajali vse do leta 2008, se bomo od 
programa MLADINA poslovili točno 31. 12. 2006. 
Z letom 2007 pa pričenjamo nov program MLADI V 
AKCIJI.

Tokratno številko Mladja smo zato oblikovali z mislijo 
na program, ki se zaključuje, predstavljamo vam 
nekaj statističnih podatkov programa MLADINA ter 
njegove pozitivne učinke na delo in življenje mladih 
in organizacij, ki so v njem sodelovali. Drugo vodilo 
pri pripravi prispevkov pa je bil nov program MLADI 
V AKCIJI, ki mladim ponuja obilo novih možnosti 
za sodelovanje v nacionalnem in mednarodnem 
okolju. Lahko si preberete prispevek o političnem 
okviru novega programa, spoznate novosti, ki jih le-ta 
ponuja ter se seznanite tudi z novostmi, ki jih morajo 
Nacionalne agencije pri izvajanju novega programa 
upoštevati. Naj vas tudi tokrat branje spodbudi k 
razmišljanju in spoznavanju novega. 

Vsi zaposleni v MOVIT NA MLADINA Vam ob 
tej priložnosti želimo SREČNO IN USPEŠNO 
LETO 2007, POLNO PRILOŽNOSTI, KI JIH Z 
VESELJEM ZAGRABIMO! 

Polona Lovrič

Pozdravljeni! 
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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Politični okvir novega 
programa
Pomembna novost programa MLADI V 
AKCIJI je večji poudarek na zahtevi, da mora 
program in s tem projekti, ki želijo pridobiti 
podporo iz programa, slediti političnim 
okvirom evropskega sodelovanja na področju 
mladine. 

Ob uveljavitvi sedaj iztekajočega se programa 
MLADINA je bilo težko govoriti o kakšnem 
posebnem okviru razen splošnih načel, 
ki so izhajali iz samih načel evropskega 
združevanja v okviru Evropske unije. Cilji, 
h katerim naj bi prispevali projekti, so bili 
splošni in so dajali veliko prostora za njihovo 
interpretacijo. 

Novi program izrecno poudarja, 
da je to instrument, ki naj prispeva 
k uresničevanju dveh – za sedaj 
– stolpov, in sicer k prizadevanjem v 
okviru odprte metode usklajevanja 
na področju mladine ter Evropskega 
mladinskega pakta. Podrobnejše 
določbe pa navajajo usmeritev k trem 
izzivom, ki so prepoznani kot manjko 
v sedanji realnosti evropskih družb.

Manjko pripadnosti na osebni ravni k 
skupnemu projektu – evropski integraciji 
in doživljanju Evropske unije kot okvira 
naših vsakodnevnih skupnosti je zagotovo 
manjko, ki je zaskrbljujoč. Večanje tega 
manjka zagotovo ne prispeva k utrjevanju 
Evropske unije, še manj pa vsem poskusom, 
da bi delovanje Unije lahko naredili za 
učinkovitejše v korist vseh njenih državljanov. 
Zato naj bi se program usmeril v spodbujanje 
evropskega državljanstva oziroma 
konkretneje državljanstva Evropske unije. 
Dosedanje utrjevanje evropske identitete – ki 
je bila velikokrat opredeljena že z dejstvom, 
da v projektu sodelujejo partnerji iz različnih 

evropskih držav – nadomešča pričakovanje, 
da bodo organizatorji projektov z udeleženci 
projektov več pozornosti posvečali Evropski 
uniji, njenemu delovanju ter razmislekom o 
nujnosti evropskih integracij.

Padanje interesa med mladimi za 
sodelovanje v institucijah in uporabi 
instrumentov reprezentativne demokracije 
je drugi manjko, na katerega želi program 
odgovoriti zelo neposredno. Možnost novega 
programa v obliki mladinskih demokratičnih 
projektov je neposredna posledica tega 
odgovora. Med vrsticami marsikdo 
najde tudi kar precejšnjo spremembo v 
dojemanju državljanstva. Velikokrat je bilo 
državljanstvo kot pojem pojasnjeno tudi 
kot osebni položaj, v katerem imaš pravico 
do pravic. Sedaj se pravicam državljana 
pridružujejo tudi obveznosti. Demokratičnih 
pravic državljanom ni mogoče zagotavljati 
brez demokratičnega delovanja, le-to pa ni 
mogoče, če vloge državljana ne sprejemamo 
tudi kot obveznost. Recimo do sodelovanja v 
reprezentativni demokraciji, ki naj zagotavlja 
pravice. 

Tretji manjko je povezan z gospodarsko 
rastjo ter večanjem blagostanja vseh 
prebivalcev Evropske unije, ki sledi načelu, 
da je vsak sam prvenstveno odgovoren za 
svoj položaj v družbi. Tudi tako, da čim več 
svojih lastnih prizadevanj usmerja v krepitev 
in dopolnjevanje lastne sposobnosti na 
trgu dela. Zato se novi program mnogo bolj 
kot vsi dosedanji umešča v prostor učenja. 
Projekti, še posebej dolgoročnejši projekti, 
naj prispevajo k razvoju ključnih kompetenc 
v vseživljenskem učenju za vse udeležence 
skozi neformalno učenje, ki podrazumeva 
tudi vnaprejšnje definiranju “edukativnih 
učinkov” sodelovanja v projektu. Učna 
dimenzija novega programa je razvidna tudi 
iz uveljavitve YOUTHPASS-a kot instrumenta, 
ki naj bi postal instrument validacije 
pridobljenih “edukativnih učinkov“.

Srečanje z realnostjo v 
Sloveniji
Vsebinsko zelo strukturirana in jasno 
definirana pričakovanja do novega programa, 
ki se bodo odrazila tudi pri sprejemanju 
projektov v program in s tem dodelitvijo 
finančne podpore iz programa, bodo naletela 
na zelo različen odziv v Sloveniji. Glede 
na dosedanje sodelovanje v programu je 
mogoče trditi, da se bo del akterjev na 
področju mladine zagotovo uspešno vključil 
v izvajanje novih projektov, ki bodo prispevali 
odgovore k naštetim trem manjkom. 
Zagotovo pa ne bo lahko za tiste, ki so v 
programu videli le finančni vir za svoje 
aktivnosti. 

Del srečanja bo zagotovo srečanje s 
sistemom mladinskega dela in politike v 
Sloveniji. Celotno mladinsko delo v razviti 
Evropi izhajaj iz aktivne vloge različnih 
akterjev na lokalnih ravneh. Za uspešno 
integracijo mladih v življenje lokalnih 
skupnosti so predvsem odgovorne lokalne 
oblasti. Sodelovanje lokalnih oblasti – na 
primer – pri razvoju in izvajanju mladinskih 
demokratičnih projektov je več kot zaželena. 
Vendar je potrebno priznati, da mladinsko 
delo ter ukrepi mladinske politike v 
marsikateri slovenski občini ni ravno 
predmet ukrepov lokalnih oblasti. Dejstvo, 
da le v 10 % slovenskih občinah kolikor 
toliko deluje lokalni mladinski svet, kljub 
zakonski podlagi in kljub – sicer skromnemu 
– sofinanciranju z državne ravni, pove veliko. 
Zato vsem, ki postavljajo zakonsko urejanje 
mladinskega dela kot predpogoj za hitrejši 
napredek samega področja, ta podatek 
le v razmislek. Tisto, kar je potrebno, je 
premislek in politična zaveza k ukrepom. 
Premislek mora tudi končno jasno definirati 
cilje mladinske politike in mladinskega dela. 
Z drugimi besedami, zagotavljanje pogojev 
za delovanje različnih akterjev – mladinske 
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organizacije, mladinski centri, mladinski 
sveti – je pomemben del ukrepov. Brez njih 
zagotovo ne gre. Do sedaj smo manj besed 
namenjali iskanju jasnega, celo števnega, 
cilja mladinskega dela in politike. 

Pri tem pa gre za to, da se te cilje definira 
s strani potreb družbe oziroma skupnosti. 
Če menimo, da je vse večja apatija mladih 
generacij do sodelovanja v političnem 
sistemu manjko, potem naj sledijo tudi 
ukrepi. Če menimo, da je višanje povprečne 
starosti staršev pri prvorojenem otroku 
problem, potem naj sledijo tudi ukrepi. In za 
vse zagotovo ni sredstev, zato so potrebni 
premisleki ter politične odločitve. Mladi, še 
posebej pa mladinske organizacije, naj bodo 
del procesa, v katerem se bo določilo te cilje.

Novi instrumenti
Program MLADI V AKCIJI bo ponudil 
možnost razvoja vsaj dveh novih 
instrumentov za podporo izvajanju programa 
v Sloveniji, toda njihov domet bi lahko bil 
bistveno širši od samega programa.

Prvi instrument je t.i. mreža svetovalcev za 
razvoj mladinskih pobud. Svetovalci naj bi 
stali ob strani skupinam mladih, ki želijo 
pripraviti projekte mladinskih pobud ter 
– če je projekt sprejet – nudili podporo pri 
izvajanju mladinskih pobud. Program sam 
ne predvideva posebnih sredstev za kritje 
stroškov teh svetovalcev, toda med izdatki 
vsake mladinske pobude so lahko tudi 
stroški dela takšnega svetovalca. 

Drugi instrument se nanaša na vzpostavitev 
t.i. Organizacije za svetovanje in podporo 
pri izvajanju Evropske prostovoljne službe. 
Ta organizacija naj bi se vzpostavila kot 
temelj neposredne podpore prijaviteljem 
pošiljajočih in gostiteljskih projektov ter 
seveda tudi vsem mladim, ki si želijo 
sodelovanja v Evropski prostovoljni službi. 
Za podporo njenemu celoletnemu delovanju 
bo mogoče prispevati – predvidoma – okoli 
25.000 evrov.

Oba instrumenta bosta morala biti razvita, 
ker bo to pač usmeritev, ki ji Nacionalna 
agencija mora slediti. Toda, kako jih bomo 
razvili, predvsem pa odgovor na vprašanje, 
če je mogoče ta dva instrumenta razvijati v 
sodelovanju z drugimi akterji, ki so odgovorni 
za razvoj mladinskega dela in mladinske 
politike v Sloveniji, še ni podan.
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Vsaj kar se sredstev tiče, ki so sicer na voljo 
na nacionalni ravni v Sloveniji za podporo 
mladinskemu delu, bi bilo smotrno, da je 
odgovor v tem, da želimo še kaj primakniti 
in dobiti več kot zgolj formalni obstoj 
dveh podpornih instrumentov za izvajanje 
programa. 
V okviru sredstev, ki bodo na voljo za 
podporo projektom podpornih aktivnosti 
– torej razna usposabljanja ali tematski 
seminarji, so tudi sredstva, ki so namenjena 
podpori splošnemu razvoju mladinskega 
dela. To je novost, saj je sedanji program 
predvideval le sredstva za razvoj programa. 
Slaba stran je, da je sredstev za t.i. podporne 
aktivnosti manj, kot jih je bilo do sedaj. Torej 
bo mogoče podpreti manj projektov. Zato je 
toliko bolj pomembno, da podpremo takšne 
projekte, ki bodo omogočali sodelovanje čim 
večjega števila akterjev iz različnih predelov 
Slovenije, sama vsebina podpore pa bi 
morala biti tesno povezana s prepoznanimi 
cilji v Sloveniji. In trikotnik med mladinskimi 
organizacijami in mladinskimi centri, 
pristojno nacionalno oblastjo ter lokalnimi 
oblastmi bi bil kar pravi okvir za definiranje 
takšnih ciljev. Zagotovo pa bi se morali na 
poti do teh ciljev izogniti naši posebnosti. 
Ker se ne znamo, ne moremo ali nočemo 
dogovoriti o skupnem – morda ožjem a 
učinkovitem – se odločamo za širino, ki 
naj zadovolji vse, toda za realizacijo širine 
zagotovo ne bo sredstev. 

Popotnica novemu 
programu
Za razliko od leta 2000, ko smo vstopali v 
program MLADINA brez kakšne posebne 
popotnice, se sedaj lahko opremo na 
rezultate izvajanja sedanjega sedemletnega 
programa.

Rast razpoložljivih sredstev v preteklih 
treh letih je zahtevala akcije informiranja 
potencialnih uporabnikov o možnostih 
uporabe, ki se je odrazila tudi v skokovitem 
naraščanju predloženih prošenj za 
sprejem projektov v program. V letu 2006 
je bilo predloženo 30 % več prošenj kot v 
predhodnem letu. Brez prerazporeditve 
sredstev, ki so namenjena podpori projektom 
Evropske prostovoljne službe, bi znatno 
povečali delež nesprejetih projektov v 
ostalih akcijah, še posebej pa pri projektih 
mladinskih izmenjav in mladinskih pobud. 
Toda tudi za EVS, ki ostaja tako edina 
neizkoriščena akcija, beležimo rast tako 

predlogov EVS projektov še bolj pa sprejetih 
izrazov interesa, ki je predpogoj za prijavo 
gostiteljskega EVS projekta. Trend rasti EVS 
projektov bo zagotovo še večji ob zmanjšani 
minimalni dolžini trajanja posameznega EVS 
projekta s sedanjih 6 na samo 2 meseca. To 
zmanjšanje sicer poraja zmajevanje z glavo 
vseh tistih, ki so tudi v dolžini trajanja EVS 
projekta prepoznavali pomemben edukativni 
instrument samega EVS, zagotovo pa bo 
prispevalo k večjemu številu udeleženih.

Začetek programa MLADINA je bil 
obremenjen s pomanjkanjem čezmejnih 
partnerstev, ki so nujne za veliko večino 
priložnosti, ki jih podpira tako sedanji 
kot novi program. Sedemletno izvajanje 
podpornih aktivnosti Nacionalne agencije, 
ki so ponujali tudi možnost sodelovanja 
na seminarjih za iskanje partnerjev, kaže 
rezultate. 

Izzivi novega programa
Največ izzivov je zagotovo povezanih z 
uveljavljanjem novih možnosti, ki jih podpira 
program. Mladinski demokratični projekti 
bodo zahtevali veliko mero sofinanciranja, 
ki pa jo je mogoče zagotoviti le z aktivnejšo 
vlogo občin kot partnerjev v projektih. 
Na koncu koncev, občine predvsem pa 
občinske politične elite bi morale biti tiste, 
ki so najbolj zainteresirane, da pritegnejo 
vedno nove generacije k sodelovanju pri 
upravljanju občin. Projekti Srečanj, ki naj 
zgradijo most med lokalnimi, regionalnimi 
in nacionalnimi ravnimi ter Evropskim 
mladinskim dogodkom, bodo stekli le ob 
zainteresiranosti reprezentativnih političnih 
predstavniških teles na področju mladine v 
Sloveniji.

Izziv pa je tudi obseg finančne podpore, ki jo 
je program namenjal projektom. V obdobju 
nenehne, tudi 100 % rasti sredstev iz leta 
v leto, ni bilo problema vsako leto tudi 
malenkostno povečevati obseg podpore za 
posamezne projekte. Sedaj, z eno tretjino 
manj sredstev, želimo podpreti čim večje 
število mladih udeležencev in udeleženk 
v čimbolj neokrnjenem številu projektov 
glede na sedanje stanje. To zagotovo pomeni 
zmanjševanje pavšalnih prispevkov, še bolj 
pa večjo pazljivost pri dodeljevanju vseh tistih 
zneskov, katerih dodelitev ni avtomatično 
povezana s sprejemom projekta v program. 
Ravno tako je pomembna odgovornost 
prijaviteljev pri načrtovanju posameznih 
stroškov. Lep del denarja ostane 
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neizkoriščen, ker prijavitelji zahtevajo večje 
vsote za prevoz, kot jih dejansko obračunajo 
ob zaključku projekta. Večji napovedan 
strošek prevoza zagotovo nudi večjo varnost 
organizatorjem, toda vse pogosteje se kot 
razlog zavrnitve posameznega projekta 
pojavlja pomanjkanje sredstev. 

Izziv je oblikovanje jasnih prednosti, ki 
bodo vplivale na sprejem projektov ter s 
tem dodelitev finančne podpore. Definicija 
mladih z manj priložnostmi bo morala biti 
jasna in nedvoumna v kontekstu tistega, kar 
pravzaprav ponuja program. Upoštevanje 
teh prioritet pa zna vplivati tudi na naravo 
upravičencev v programu. 

Izziv bodo tudi vsebinske prioritete 
prihajajočih predsedstev. Recimo, 
medkulturni dialog – ki bo mogoče na 
ravni politikov prijetno kramljanje – bo 
potrebno dosegati skozi vsebine in sestavo 
udeležencev v projektih, ki jih bomo 
sprejemali v program. In si zamislimo 
situacijo, ko bomo kot primer dobre prakse 
navajali projekt, v katerih sodeluje slovenska 
skupina iz nekega lokalnega okolja, v 
kateri sodelujejo tako romski kot neromski 
mladostniki. Prevajanje visokih ciljev 
evropske politike v vsakodnevne lokalne 
realnosti pa je verjetno največji izziv vsake 
nacionalne agencije.

]

Še posebej velika 
so pričakovanja do 
promoviranja sodelovanja 
v programu,, in sicer se 
pričakuje, da bo vsak projekt, 
ki se bo odvijal s pomočjo 
dotacije iz programa, na vse 
mogoče načine predstavljal 
dejstvo, da je izvedba 
projekta mogoča zaradi 
dotacije iz programa MLADI 
V AKCIJI. Na vse načine 
pomeni, da je to dejstvo 
navedeno tudi na vsakem 
dopisu, ki ga organizator 
odpošlje v povezavi s takšnim 
projektom. Za tiste, ki bodo 
predvideli in uresničili 
nadpovprečne informacijske 
aktivnosti o rezultatih 
projekta kot o podpori 
sredstev evropskega proračuna 
za projekt, se predvideva 
tudi dodatni prispevek iz 
programa. 

Zmanjšanje sredstev 
za podporo projektom 
sodelovanja s partnerskimi 
državami pomeni, da bo 
mogoče v Sloveniji podpreti 
manj projektov sodelovanja 
s partnerji iz območja 
Jugovzhodne Evrope kot v 
preteklosti. Zato še posebej 
velja opozoriti, da lahko tudi 
akterji na področju mladine iz 
območja Jugovzhodne Evrope 
predlagajo projekte neposredno 
v Bruslju, kjer je na voljo 
2.139.000 evrov za mladinske 
izmenjave ter podporne 
aktivnosti s sodelovanjem 
partnerjev iz držav v okviru 
sosedske politike.
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 Sredstva v 2006 Sredstva v 2007

AKCIJA 1: SKUPINSKE AKTIVNOSTI

     Akcija 1.1: Mladinske izmenjave 647.386 404.546

     Akcija 1.2: Mladinske pobude 157.848 148.569

     Akcija 1.3: Mladinski demokratični projekti ni obstajalo 119.124

AKCIJA 2: EVROPSKA PROSTOVOLJNA SLUŽBA 749.397  524.507

AKCIJA 3: PROJEKTI S PARTNERSKIMI DRŽAVAMI

     Akcija 3.1: Podpora projektom s partnerskimi državami v okviru sosedske politike 200.187 85.388

AKCIJA 4: PODPORNI SISTEMI

     AKCIJA 4.3 Podpora za razvoj programa in mladinskega dela 237.841 181.809

AKCIJA 5: PODPORA ZA EVROPSKO SODELOVANJE NA PODROČJU MLADINE

     Akcija 5.1: Srečanja ni obstajalo 39.171

V okviru posredno centraliziranih delov programa MLADI V AKCIJI bo mogoče v letu 2007 pridobiti podporo za naslednje tipe projektov.

Razdelitev sredstev med programskimi državami ureja ključ delitve, ki prvenstveno upošteva obseg mlade populacije v posamezni državi, 
kot dodatna ključa pa upošteva tudi geografsko oddaljenost ter indeks stroškov življenja. Podatki za nekaj izbranih držav so posredovani v 
nadaljevanju:

Kratek pregled 
možnosti v programu

Alokacija sredstev 
med državami

Država Število mladih, upoštevanih v izračunih Sredstva, ki so na razpolago v posredno decentraliziranih delih

Avstrija 1.112.210 2.080.607

Estonija 226.562 1.461.096

Finska 716.623 1.828.878

Francija 8.933.044 7.856.828

Luksemburg 57.776 955.452

Italija 6.804.488 6.441.552

Nemčija 10.645.930 9.191.735

Madžarska 1.479.723 2.410.976

Malta 64.786 1.007.959

Portugalska 1.483.141 2.653.152

Slovaška 964.766 2.000.461

Slovenija 298.786 1.503.115
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AKCIJA 1.3: Mladinski 
demokratiËni projekti

Čemu ta dodatna vzpodbuda v obliki nove 
akcije 1.3 v okviru prvega sklopa (akcija 1) 
Mladi za Evropo? Za natančnejši odgovor je 
potrebno pogledati nekoliko širše kot zgolj 
ugotoviti, da je vključenosti mladih v procese 
odločanja ali pa vsaj sodelovanje pri javnih 
zadevah vse bolj nezadovoljivo.

Ne pozabimo, od kod izvirajo programi (EU 
politike) na področju mladine. Preskočimo 
obdobje devetdesetih let prejšnjega stoletja, 
imenovali bi jih lahko tudi leta rojevanja 
celostnega pristopa na področju mladinske 
politike, ki se je z Belo knjigo Evropske 
komisije “Nova spodbuda za evropsko 
mladino“ (2001) ukoreninila v širokem 
spektru pristopov k reševanju mladinske 
problematike. Eno in prvo izmed štirih glavnih 
področji je področje participacije1. Bela 
knjigo o tem govori sledeče: “Participacija 
mladih je osnovna naloga držav članic“ 
In v nadaljevanju: “Participacijo bi morali 
predvsem razvijati v lokalnih skupnostih 
vključno s šolami, ki so za to idealna 
priložnost ...“

Poleg Bele knjige je za povečevanje 
participacije kot najbolj perečega problema 
in tudi za ostala tri področja pri evropskem 
sodelovanju na področju mladine Evropska 
komisija predlagala poseben postopek 
za sodelovanje, ki se imenuje: Odprta 
metoda koordinacije (2002), s čimer se je 
vzpostavilo sodelovanje med državami ter 
tudi sodelovanje različnih akterjev znotraj 
držav. Mladinske organizacije in s tem tudi 
posamezniki so dobili priložnost sodelovati 
pri procesu oblikovanja mladinske politike na 
ravni EU.

Spodbudo za povečanje aktivnega 
državljanstva in participacije mladih je 

prinesel tudi Evropski mladinski pakt (2005),2 
ki želi na področju mladine reševati zamaške, 
ki preprečujejo uresničevanje vizije EU o 
napredku in gospodarski rasti (Lizbonska 
strategija). 

Na tem mestu ni smiselno poglobljeno pisati 
o vseh treh opisanih ukrepih, bistvenega 
pomena je, da ugotovimo, kakšen je njihov 
glavni namen in kako se ta odslikava v 
novi akciji 1.3 programa MLADI V AKCIJI. 
Verjetno je odgovor, kakšen je njen namen, 
jasen, a kako doseči večjo participacijo in 
kako v mladih vzpodbuditi večji interes za 
javna in družbena vprašanja ter osvoboditi 
naravno pobudništvo. Evropa želi krepiti svojo 
gospodarsko vlogo, to je jasno, jasno je tudi, 
da je to lahko v nasprotju s cilji na področju 
participacije. To dokazuje potrošnja in 
razmah telekomunikacijske in informacijske 
tehnologije, ki mladim omogočajo povsem 
nove oblike “sodelovanja“. Sodelovanje stran 
od področja medosebnih odnosov in javnih 
problemov v smer trga. V tem okviru nova 
akcija: Mladinski demokratični projekti v 
programu spodbuja mlade, da se predvsem 
na lokalni ravni aktivno vključujejo v različne 
participativne aktivnosti, kjer lahko najlažje 
vidijo rezultate svojega dela. S tem si 
pridobivajo izkušnje ter predvsem povečujejo 
samozavest, pripadnost ter integriteto. 
Na tem mestu pa se dotaknemo področja 
neformalnega učenja v njegovem bistvu, ki je, 
če je kvalitetno, tudi vzgojno. 

Mladi so danes zahtevni do avtoritet in 
do okolja, v katerem živijo. Vprašanje je, 
kako naj to na konstruktiven način tudi 
pokažejo. Mladinski demokratični projekti 
so lahko velika priložnost za oblikovanje 
konstruktivne in odgovorne drže. 
Predvsem preko vzgajanja za hvaležnost, 

s čimer se vzpostavlja vez med osebnim 
vložkom in videnimi rezultati lastnega 
dela, ki tako lahko prispeva k integriteti 
posameznika ter posledično prispeva k 
odgovornemu ravnanju ter spoštovanju 
drugega ter zavedanju državljanstva, ki se 
preko lokalne umeščenosti ter identitete 
prenaša na nacionalno in tudi na raven 
evropskega državljanstva, ki ga je vzpostavila 
Maastrichtska pogodba. Taka vzgojno učna 
izkušnja mora temeljiti na oblikovanju 
kreposti modernega državljanstva, ki naj 
jih mlad človek izoblikuje. Te vrline oz. 
kreposti so: 

- upor proti avtoriteti – individualno odzivanje 
na probleme in sposobnost argumentacije;

- sposobnost prisluhniti drugemu – ločevanje 
zasebnega in javnega življenja;

- spodobnost (civiliziranost) – spoštovanje 
in razvijanje pridobljenih civilizacijskih 
dosežkov in stremljenje k vrednotam.

Akcija 1.3: Mladinski demokratični projekti 
spodbujajo:
- promocijo vključevanja mladih v 

participativne strukture;
- aktivnosti za razvoj dialoga med javnimi 

oblastmi in mladimi;
- podporne mehanizme za razvoj dialoga s 

ciljem približati mlade k procesu oblikovanja 
javnih politik;

- razvoj dialoga, ki vključuje mlade, ki niso 
člani mladinskih organizacij;

- identifikacijo in premostitev ovir, ki mladim 
onemogočajo participacijo ...

Spodbujajo participacijo na različnih ravneh in 
z različno intenzivnostjo. Vključena pa morata 
biti vsaj 2 akterja na področju mladine na 
lokalni ali regionalni ravni, ki oblikujeta svojo 
povezavo in s katero se povežeta z enako 
povezavo vsaj dveh akterjev v drugi državi. 

Kot idejo lahko predstavimo sledečo možnost. 
Mladinski svet lokalne skupnosti ter občina 
poiščeta podobna partnerja med partnerskimi 
povezavami z občinami v drugih (EU) državah. 
Skupaj razvijajo mehanizem seznanjanja 
mladih o dogajanju v občinskem svetu ter 
prihajajočih predlogih občinske uprave. 
Seveda, ta mehanizem ne bi bil idealen, če ne 
bi omogočal tudi možnosti za posvetovanja 
z mladimi ob posameznih vprašanjih iz 
dnevnega reda občinskega sveta.

]

1

2

1. Participacija, 2. Informiranje, 3. Prostovoljno delo med 
mladimi, 4. Boljše razumevanje mladine.
O tem smo natančneje pisali v 12. številki Mladja.

Novi program MLADI V AKCIJI kot 
nadgradnja dosedanjega programa 
MLADINA dodatno spodbuja pobudništvo 
mladih t.i. participacijo.
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AKCIJA 2: Evropska 
prostovoljna služba 
v novem programu 

Vključitev prostovoljnega udejstvovanja 
med štiri prednostna področja evropskega 
sodelovanja na področju mladine je posledica 
pomena, ki ga ima prostovoljno udejstvovanje 
za razvijanje občutka solidarnosti ter za 
krepitev osebne pripravljenosti sodelovati v 
družbi. Zato ima prostovoljno udejstvovanje 
mladega človeka, kot del njegove socializacije 
in integracije v družbo, še poseben pomen. 
 
Akcija 2 – Evropska prostovoljna služba – bo 
v novem programu doživela nekaj korenitih 
sprememb. Še vedno bo prostovoljno 
udejstvovanje težilo k spodbujanju razvoja 
solidarnosti in povečanju tolerantnosti ter 
medsebojnega razumevanja z namenom 
okrepitve povezanosti državljanov Evropske 
unije, vendar pa bo z zvišanjem starostne 
meje udeležencev na 30 let in skrajšanjem 
dolžine trajanja aktivnosti na 2 meseca 
bistveno večje število mladih lahko sodelovalo 
v EVS projektih. V novem programu je 
poudarjen pomen aktivnega državljanstva. 
Opravljanje prostovoljnega dela, predvsem 
pa prispevek k lokalnim skupnostim izven 
države svojega prebivališča, ima pomembno 
dimenzijo za integracijo v veliko evropsko 
skupnost.

Za EVS projekte so, poleg prioritet, 
ki so skupne vsem akcijam v 
novem programu, zaželene še 
naslednje prioritete: vključitev 
mladih z manj priložnostmi, prvi 
prijavitelji v EVS projektih, krepitev 
nastalih partnerskih odnosov med 
organizacijami ter sodelovanje z 
drugimi partnerskimi državami sveta: 
Afrika, Karibi in Pacifik, Latinska 
Amerika in Azija.

Bolj kot v prejšnjem programu bo v 
EVS projektih poudarjeno učno obdobje 
prostovoljca, v katerem bo s pomočjo metod 
neformalnega učenja pridobival kompetence 
za osebni, vzgojni in profesionalni razvoj 

prostovoljca. Že pred samim začetkom 
aktivnosti bo potrebno temeljito razmisliti 
o pričakovanih učnih učinkih, ki jih bo 
prostovoljec deležen. Potrebno se je zavedati 
dejstva, da EVS projekt ni samo aktivnost 
prostovoljnega udejstvovanja v drugi državi, 
ampak je tudi temeljita priprava na to 
aktivnost in nadgradnja po končani aktivnosti. 
Tu pa stopi v ospredje še ena pomembna 
komponenta: partnersko sodelovanje med 
organizacijami v EVS projektih. Njihovo 
sodelovanje naj bi vodilo h graditvi evropskih 
mrež civilnodružbenega življenja in s tem 
doseglo prepletanje nove kvalitete evropske 
realnosti. Partnersko sodelovanje bo 
morda izboljšala tudi obvezna akreditacija 
EVS organizacij, ki bo, poleg gostiteljskih, 
zajemala tudi pošiljajoče organizacije. Tako 
je že na prvi pogled jasno, da se povečuje 
odgovornost EVS organizacij, pa naj gre za 
pošiljajočo ali gostiteljsko organizacijo, saj bo 
vloga Nacionalnih agencij manjša, še posebej 
ob delovanju “EVS Advice and Support 
Organisations“.

Novost predstavlja tudi skupinski 
EVS. V eni sami aktivnosti bo lahko 
sodelovalo do 100 prostovoljcev, ki 
bodo prostovoljno delo opravljali v eni 
ali več gostiteljskih organizacijah. S 
to potezo želi Evropska komisija povečati 
dostopnost in prepoznavnost EVS-a. Takšen 
skupinski EVS bo vsekakor težje izvedljiv 
predvsem z vidika zagotavljanja učnega 
procesa. Poraja se vprašanje, ali bo imela 
skupina prostovoljcev enake možnosti 
za učenje in pridobitev kompetenc kot 
prostovoljec, ki bo v gostiteljski organizaciji 
prostovoljno delo opravljal sam. Poleg tega 
je praksa do sedaj pokazala, da slovenske 
neprofitne organizacije nimajo kapacitet 
za gostiteljstvo več kot treh ali štirih 
prostovoljcev hkrati.

Za prijavitelje bo olajšan način 
prijave projektov v program. Ne bo več 

potrebno pošiljati dveh ločenih prošenj na 
dve Nacionalni agenciji, ampak bo prijavitelj 
– koordinacijska organizacija prevzel 
odgovornost prijavljanja projekta in celoten 
projektni management, vključno z razdelitvijo 
finančnih sredstev med partnerje v projektu. 
Prošnjo bo tako prejela samo ena Nacionalna 
agencija, kar pa zaenkrat kaže na zmedo v 
spremljanju prejetih prošenj, ker do tega 
trenutka še ni vzpostavljenega mehanizma, 
ki bi nadzoroval dvojno financiranje projektov. 
Po sprejemu projekta v program in pred 
začetkom EVS aktivnosti pa bo potrebno 
Nacionalni agenciji posredovati kopijo t.i. 
“Activity agreement“, ki bo podpisan s strani 
zakonitih zastopnikov partnerjev v projektu, 
tudi prostovoljca, in bo obsegal naslednje 
postavke:

- delovne naloge, urnik dela, praktične 
ureditve;

- pričakovan učni proces in učne cilje;
- ukrepe v primeru kriznih situacij;
- odgovornosti posamezne partnerske 

organizacije;
- razporeditev dotacije med partnerji.

Več pozornosti bo v novem EVS-u 
namenjeno vrednotenju in ocenjevanju 
rezultatov projekta v sodelovanju vseh 
partnerskih organizacij. Drugačno 
obliko bo dobila tudi nadgradnja 
projekta. Prostovoljec bo lahko najkasneje 
6 mesecev po zaključku svoje EVS aktivnosti 
en mesec posvetil nadgrajevanju pridobljenih 
izkušenj v pošiljajoči ali gostiteljski državi. 
Prostovoljec bo imel za nadgradnjo možnost 
pridobiti dodatna sredstva, za katera pa 
bo potrebno zaprositi že v sami prošnji 
za sprejem projekta v program. Lahko 
izpostavimo še dve novosti: “EVS Advice and 
Support Organisations“ ter YOUTHPASS, o 
katerih pa lahko več preberete v samostojnih 
člankih v tej številki našega glasila.
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Tudi pravila financiranja so malo 
spremenjena, vendar ne prihaja do večjega 
odstopanja v številkah. Morda je največja 
razlika v višini mesečne prostovoljčeve 
žepnine, vendar pa se je hkrati zvišala višina 
prispevka za stroške gostiteljskih aktivnosti. 
V povprečju bo skupen znesek za EVS 
projekt zelo podoben znesku iz programa 
MLADINA. Kar predstavlja večji izziv, je že 
zgoraj omenjeno skrajšanje minimalnega 
časa sodelovanja v EVS z današnjih 6 
mesecev na samo 2 meseca, in sicer z vidika 
doseganja želenih učnih učinkov. Po mnenju 
mnogih dosedanjih prostovoljcev je namreč 
dolžina opravljanja EVS pomemben dejavnik, 
predvsem ko se govori o osebnostnem 
razvoju, doseganju avtonomije in vključitvi 
v lokalno okolje gostiteljske organizacije. 
To skrajšanje pa posledično pomeni 
tudi vprašanje zagotavljanja obveznih 
usposabljanj za prostovoljce, predvsem v 
organizacijskem smislu. Dosedanja bodo 
morda nadomestila usposabljanja, ki jih bodo 
realizirali upravičenci sami.

Uporaba Evropske prostovoljne službe 
kot učne izkušnje je zelo zaželena 
med vsemi mladimi, ki iz takšnega ali 
drugačnega razloga nimajo nobenih 
možnosti sodelovanja v drugih 
evropskih mobilnostnih programih. 
Zaradi relativne varnosti, ki jo lahko zagotovi 
le dobro sodelovanje med pošiljajočo in 
gostiteljsko organizacijo, je primerna tudi za 
sodelovanje mladih, ki jih morda kdo opisuje 
kot rizične skupine mladih. Verjetno se pa vsi 
strinjamo, da obdobje Evropske prostovoljne 
službe prinaša neverjetno paleto čisto 
konkretnih rezultatov in spodbudi zanimanje 
posameznika ali posameznice za dogajanje 
v svojem domačem okolju in velikokrat večjo 
angažiranost pri posameznih vprašanjih po 
povratku v domovino.

]

AKCIJA 5: Podpora za 
evropsko sodelovanje na 
podroËju mladine

Akcija 5 novega 
programa MLADI V 
AKCIJI je razdeljena na 
tri podakcije, in sicer:

5.1 Srečanja mladih in tistih, ki so  
 odgovorni za mladinsko politiko

5.2 Podpora aktivnostim, ki prispevajo  
 k boljšemu razumevanju in znanju  
 na področju mladine 

5.3 Sodelovanje z mednarodnimi  
 organizacijami

Tokrat vam bomo podrobno predstavili 
Akcijo 5.1 Srečanja mladih in tistih, ki so 
odgovorni za mladinsko politiko, ki omogoča 
organizacijam v Programskih državah 
prijavo projektov na decentralizirani ravni. 

5.1 Srečanja mladih in tistih, ki so 
odgovorni za mladinsko politiko

Pod to akcijo je možno prijaviti dva 
tipa aktivnosti:
- mednarodni mladinski seminar,
- nacionalni mladinski seminar.

Za oba tipa aktivnosti veljajo 
naslednje zahteve:
- vključevati morajo vsaj 60 udeležencev 

starih med 15 in 30 let,
- trajanje projekta vključno s pripravami, 

izvedbo seminarja in nadaljevalnimi 
aktivnostmi je lahko do 9 mesecev,

- trajanje seminarja mora biti med tremi in 
šestimi dnevi (brez potovanja).

Ključna razlika med obema 
aktivnostima:
- mednarodni mladinski seminar mora 

vključevati partnerje iz VSAJ petih 
programskih držav. Sodelujejo lahko tudi 
organizacije iz sosedskih držav, ki pa teh 
projektov ne morejo same prijavljati,

- nacionalni mladinski seminar mora 
vključevati najmanj eno organizacijo iz ene 
države članice EU. Partnerji iz tujine za 
izvedbo projekta niso potrebni. 

Prispevek programa MLADI V AKCIJI lahko 
krije do 60 % vseh dejanskih stroškov 
povezanih z organizacijo in izvedbo takšnega 
projekta, vendar največ do 50.000,00 evrov.

V letu 2007 bo za prijavo teh projektov v 
Sloveniji na voljo 39.171,00 evrov.

]
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YOUTHPASS - orodje 
za prepoznavanje in 
priznavanje neformalnih 
uËnih izkušenj

V okviru prepoznavanja in priznavanja 
pridobljenih izkušenj v izvajanju projektov 
bodo ključne kompetence v pomoč pri 
opisu učenja v kontekstu evropskega 
vseživljenjskega učenja. Ključne kompetence 
se bodo uporabljale z namenom povezovanja 
z drugimi evropskimi prizadevanji za 
prepoznavanje učenja, mobilnosti mladih 
in evropske identitete. YOUTHPASS ponuja 
priložnost in možnost za oblikovanje skupne 
ocene z vidika organizacije in udeleženca, 
obenem pa dopušča tudi druge možnosti 
za “prenos“ ključnih kompetenc na druga 
področja.

YOUTHPASS naj bi pripomogel k dvigu 
družbene zavesti o dejstvu, da se mladi skozi 
udejstvovanje v aktivnostih programa učijo 
in pridobivajo različna znanja, spretnosti, 
veščine in sposobnosti. Več o samem 
YOUTHPASSu si lahko preberete na spletni 
strani www.saltoyouth.net/youthpass/ 

Z namenom, da bi bilo tovrstno učenje in 
pridobljena znanja ter spretnosti primerljive 
tudi s formalno pridobljenim znanjem, 
je Generalni direktorat za izobraževanje 
in kulturo razvil in oblikoval ključne 
kompetence, ki zavzemajo in opredeljujejo 
kompetence, ki jih evropski državljani 
pridobivamo skozi proces vseživljenjskega 
učenja.

Kaj YOUTHPASS lahko pomeni 
udeležencem v projektih?

YOUTHPASS ponuja udeležencu možnost, 
da na zelo konkretni ravni reflektira svoje 
osebne učne izkušnje, svoje zavedanje o 
različnih pridobljenih ali okrepljenih znanjih, 
spretnostih in pristopih in jih predstavi 
v posebnem dokumentu (YOUTHPASS 
achievement report), ki ga bo z namenom 
osebnega in profesionalnega razvoja lahko 
uporabljal na svoji nadaljnji življenjski poti.

Skozi ta proces pridobijo priznanje 
tudi organizacije (upravičenci) in njeni 
predstavniki, saj so se na ta način soočili z 
lastnimi učnimi potenciali ter zastavljenimi 
in realiziranimi cilji v projektu. 

YOUTHPASS poročilo o dosežkih 
(YOUTHPASS achievement report)

YOUTHPASS poročilo o dosežkih je 
dokument, ki ga lahko dobi vsak udeleženec 
projektov v programu MLADI V AKCIJI. V 
primeru EVS projektov je vsebina poročila 
prostovoljčeva odgovornost, pri pripravi 
poročila pa ga podpira in mu pomaga 
predstavnik gostiteljske organizacije 
oziroma njegov mentor v EVS projektu. 
Prostovoljec tako že pred povratkom v 
domovino izdela in dobi poročilo o učnih 
dosežkih svojega EVS projekta, ki je 
podpisan s strani zakonitega zastopnika 
gostiteljske organizacije.

Da bi opisali učne učinke, ki jih je udeleženec 
projekta dosegel, se v YOUTHPASS poročilu 
o dosežkih uporabljajo priporočene ključne 
kompetence. Udeleženci, ki so sodelovali v 
mednarodnem projektu, so pridobili izkušnje 
na zelo specifičen in edinstven način in da bi 
naredili te izkušnje vidne in razumljive tako 
v Evropi kot v svetu, so pozvani k uporabi 
koncepta ključnih kompetenc.

YOUTHPASS poročilo o dosežkih vsebuje 
poročilo in evalvacijo izvedene aktivnosti. 
Pridobljene izkušnje, znanja in spretnosti 
so informacije, ki so zajete v YOUTHPASS 
poročilu in so izrednega pomena za 
posameznika na njegovi nadaljnji poti, pri 
vključevanju v nadaljnje izobraževanje, pri 
iskanju zaposlitve ali pri vključevanju v 
podobne projekte na nacionalni ali evropski 
ravni.

]

YOUTHPASS je evropska strategija za 
prepoznavanje in priznavanje neformalnih učnih 
izkušenj mladih v okviru novega programa 
MLADI V AKCIJI. Namenjena je razvoju 
orodja za dvig prepoznavnosti posameznih Akcij 
v programu, podpori učnega procesa mlade 
osebe in zvišanju zaposljivosti mladih v Evropi.
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Tudi v novem programu bo Evropska 
komisija nadaljevala prizadevanja za 
vzpostavljanje struktur bivših prostovoljcev, 
ki so uspešno zaključili svoj EVS projekt. 
Organizacije bivših prostovoljcev, ki naj 
bi temeljile na članskem principu, so 
predvidene kot redne strukture programa, 
kar pomeni, da so nacionalne oblasti v 
vsaki državi pristojne za nominacijo takšne 
strukture pri Evropski komisiji. Nacionalne 
oblasti naj bi – tako kot za vse strukture v 
programu – prispevale tudi del finančnih 
sredstev, potrebnih za delovanje takšne 
strukture. Finančno podporo za delovanje 
organizacije bivših prostovoljcev EVS naj bi 
zagotovila tudi Evropska komisija.

Organizacija bivših prostovoljcev EVS, 
ki si ga dolgoročno v Sloveniji lahko 
zamišljamo samo kot samostojno 
društvo, bi lahko imelo pomembno 
vlogo pri zagotavljanju kvalitete EVS 
projektov. S svojimi izkušnjami bi lahko 
pomagali tako pošiljajočim kot gostiteljskim 
organizacijam, še najbolj pa prostovoljcem, 
ki odhajajo v druge države na svoj EVS. 
Vključili bi jih lahko v sistem akreditacije EVS 
organizacij. Nova ureditev EVS bo namreč 

“EVS Advice 
and Support 
Organisations”

V programu MLADI V AKCIJI bo zagotovljena 
pomoč prijaviteljem in vsem, ki jih zanima 
karkoli o programu, skozi vse faze, od 
prvega stika s programom in postopki 
prijave do realizacije projektov in končne 
evalvacije. To pomoč bodo zagotavljale 
Nacionalne agencije, SALTO centri in 
EURODESK.

V projektih Evropske prostovoljne 
službe pa bodo imele pomembno vlogo 
pri zagotavljanju pomoči tudi tako 
imenovane “EVS Advice and Support 
Organisations“ (ASO), ki bodo delovale 
na nacionalni ravni in bodo identificirane s 
strani Nacionalnih agencij. ASO bodo nudile 
pomoč pri iskanju prostovoljcev, gostiteljskih 
ali pošiljajočih organizacij, prav tako pa 
bodo lahko pomagale pri usklajevanju 
interesov in pričakovanj med prostovoljci 
in organizacijami, kot tudi pri organizaciji 
seminarjev za iskanje partnerjev. Vendar pa 
bosta končna rekrutacija in proces izbora 
prostovoljcev še vedno ostali odgovornost 
pošiljajočih, gostiteljskih ali koordinacijskih 
organizacij. Poleg teh glavnih nalog bodo 
lahko ASO sodelovale tudi pri razvijanju 
tematskega ali geografskega obsega 
Evropske prostovoljne službe ali pri 
vzpostavljanju kontaktov in nudenju podpore 
določeni ciljni skupini.

ASO ne bodo smele prevzeti pogodbenih in 
finančnih obveznosti Nacionalnih agencij, 
lahko pa bodo nastopale v vlogi pošiljajočih, 
gostiteljskih ali koordinacijskih organizacij. 
Za ta namen bodo pridobile finančna 
sredstva iz programa, v kolikor bodo, 
seveda, ustrezno akreditirane.

]

V obdobju 2005–2006 je imela 
status strukture bivših prostovoljcev 
EVS v Sloveniji Mladinski 
svet Slovenije kot nadomestna 
struktura, ki je status pridobila 
na razpisu Evropske komisije na 
podlagi soglasja Urada RS za 
mladino.

]

poleg dosedanje akreditacije gostiteljske 
organizacije zahtevala tudi akreditacijo 
pošiljajoče organizacije. In nenazadnje, 
društvo bi lahko ohranjalo pomen izkušnje 
vsakega prostovoljca, ki je krajši ali daljši 
čas preživel kot EVS prostovoljec.

Žal pa ne gre računati na veliko finančno 
podporo Evropske komisije za delovanje 
društev bivših prostovoljcev EVS v Evropi. 
Za vse države oziroma za vsa takšna telesa 
skupaj je predvidena podpora v višini 100.000 
evrov, kar bi znalo – glede na veljavne ključe 
– predstavljati za društvo v Sloveniji približno 
1.800 evrov kot višino celoletnega prispevka 
za delovanje.

Društvo bivših 
prostovoljcev evropske 
prostovoljne službe
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Novosti v delovanju 
nacionalne agencije

Pravila, ki jih narekuje Evropska komisija, 
bodo spremenila odnos osebja Nacionalne 
agencije do potencialnih prijaviteljev ter 
seveda upravičencev. Poslovili se bomo od 
do sedaj znanega sodelovanja, v katerem 
je prijavitelj sodeloval z isto osebo iz 
Nacionalne agencije v vseh stopnjah 
prijavljanja in izvajanja projekta. Do sedaj 
je bil stik z Nacionalno agencijo pogosto 
razumljen kot stik s čisto konkretnim 
programskim delavcem, ki je prijavitelju 
svetoval pri pripravi prošnje in s tem 
– vsaj na ravni nasvetov – sooblikoval 
projekt. Ista oseba je obravnavala prošnjo 
ter jo zagovarjala v selekcijskem odboru. 
Kasneje je ta ista oseba izvajala tudi 
aktivnosti spremljanja projekta, na primer s 
kontrolnim obiskom ter se zopet srečala z 
upravičencem pri pregledovanju zaključnega 
poročila.

Vloge svetovanja ter vloge obravnave 
prošenj bomo striktno ločevali. Ravno 
tako aktivnosti spremljanja projektov ter 
obravnave zaključnega poročila. Tudi tisti, 
ki bodo obravnavali prošnjo ter zaključno 
poročilo, naj ne bi bile iste osebe. Na 
kratko, dosedanji osebni kontakt z enim 
programskim delavcem bo nadomeščen 
tako, da bo prijavitelj in upravičenec prihajal 
v stik z različnimi osebami v življenju svojega 
projekta.

Nacionalne agencije so v večji meri 
postavljene v vlogo finančnega posrednika. 
Do sedaj smo govorili, da v programu 
MLADINA govorimo o centraliziranih 
skladih, o katerih se odloča v Bruslju, in 
o decentraliziranih skladih, s katerimi 
razpolagamo na nacionalnih ravneh. Toda, 

kot se kdaj pa kdaj zgodi, živeli smo v zmoti. 
Tisto, kar smo imenovali decentralizirana 
sredstva, so dejansko posredno 
centralizirana sredstva. Ta – morda za koga 
drobna sprememba – spreminja tudi vlogo 
Nacionalnih agencij.

Nova vloga selekcijskega odbora

Ena izmed najpomembnejših sprememb bo 
doletela tudi vlogo selekcijskega odbora. 
Kot je znano, je selekcijski odbor sprejemal 
odločitve o sprejemu projektov v progam 
MLADINA. Z začetne tričlanske sestave se 
je razširil na sedemčlansko sestavo (Urad 
RS za mladino, Mladinski svet Slovenije, 
predstavnik Mladinskih svetov lokalnih 
skupnosti, Mreža Mama ter Skupnost in 
združenje občin Slovenije), samo imenovanje 
sestave selekcijskega odbora pa je bila v 
pristojnosti Urada RS za mladino.

Sodelovanje v selekcijskem odboru bo 
prepovedana za vse, ki se potegujejo 
za pridobitev podpore iz programa 
MLADI V AKCIJI (vsaj ob posameznem 
prijavnem roku). Namesto končnih 
odločitev o sprejemu bo selekcijski odbor 
sprejemal le priporočilo za sprejem ali 
zavrnitev, dejanska odločitev o sprejemu 
vseh projektov pa bo v rokah direktorja 
Nacionalne agencije. Slednji bo moral 
pridobiti pisno soglasje Evropske komisije 
za kakršenkoli prenos svojih pristojnosti na 
drugo osebo.

V Sloveniji želimo ohraniti sestavo 
selekcijskega odbora, v kateri bi se srečevali 
posamezni akterji na področju mladinskega 
dela. Žal v tej sestavi ne bo prostora 

za nacionalne oblasti, ki bodo prevzele 
kontrolno vlogo nad delovanjem Nacionalnih 
agencij. Od drugih akterjev pa pričakujemo, 
da bodo predlagale osebe, ki niso več aktivno 
povezane z vodenjem svojih organizacij 
oziroma niso v stanju nasprotja interesov. 
Seveda je tudi strah, da bo manj interesa za 
sodelovanje v selekcijskem odboru, če ne 
bodo člani – kljub prepovedi sodelovanja v 
tistem delu seje, kjer se odloča o “njihovih“ 
projektih – videli svojih projektov. Pa tudi 
dejstvo, da njihova odločitev ni dokončna, ter 
da je še vedno predmet potrditve, zna vplivati 
na interes po sodelovanju.

Toda selekcijski odbor bo z zunanjimi člani 
obdržal pomembno funkcijo, ki je predvsem 
pomembna za preglednost postopkov. Preko 
njega bo javnost imela vpogled v postopke, 
njihovo izvajanje ter tudi na težave ob 
njihovem izvajanju. 

Druge spremembe

Izvajanje programa bo prineslo tudi druge, 
morda za prijavitelje prijetnejše spremembe. 
Tako ne bo potrebno predlagati prošnje za 
sprejem projekta v dveh izvodih. Odpravili 
bomo tudi dvojnost pri obveščanju o 
sprejemu ali zavrnitvi projekta ter kasneje 
pri urejanju pogodbenih razmerij za sprejete 
projekte. Vsakdo, katerega projekt bo sprejet 
v program, bo ob obvestilu o sprejemu prejel 
tudi pogodbo o uporabi dotacije iz programa. 

Manj prijetna pa bo najverjetneje ureditev, 
po kateri predlagatelji prošenj za sprejem 
projektov ne bodo mogli dopolnjevati 
svojih prošenj po dnevu prijavnega roka. 
V sedanji ureditvi izpuščeni list obrazca 
ali manjkajoči originalni partnerski 
sporazum s sodelujočimi partnerji ni 
predstavljal problema. V bodoče, vsaj kot 
kaže sedaj, naknadne priložitve vsaj do seje 
selekcijskega odbora naj ne bi bile mogoče.

Bo pa nekaj več manevrskega prostora za 
sodelovanje mladih z manj priložnostmi 
v projektih Evropske prostovoljne 
službe. Takšne projekte bo mogoče 
vlagati najkasneje sedem dni pred sejo 
selekcijskega odbora, njihovo izvajanje pa 
se bo lahko začelo takoj, ko bo podpisana 
pogodba o uporabi dotacije iz programa. 

Podporne aktivnosti Nacionalne 
agencije

Obseg podpornih aktivnosti Nacionalne 

Nov program s seboj prinaša tudi nova pravila, 
še posebej za delovanje Nacionalnih agencij. 
Večina teh novih pravil izhaja iz nove finančne 
regulative, ki ob začetku sedanjega programa ni 
bila v veljavi, zato je v marsičem veljala izjema.
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agencije – predvsem mednarodnih 
– se bo zmanjšal zaradi manjšega obsega 
razpoložljivih sredstev. Vseeno pa upamo, 
da bomo lahko letno še vedno ponudili 2 
do 3 mednarodne aktivnosti v Sloveniji. 
Spremembe naj bi doživelo tudi pošiljanje 
udeležencev na podporne aktivnosti v 
druge države. Sodelovanje naj bi podpirali 
z dodelitvijo dotacije za kritje stroškov 
sodelovanja na podlagi pogodbe in ne tako 
kot sedaj, ko je Nacionalna agencija v večji 
meri organizirala celotno potovanje. 

Zagotovo bodo med podpornimi aktivnostmi 
ostale delavnice za prijavitelje, ki jih bomo 
tako kot doslej organizirali petkrat letno, in 
sicer v začetku meseca pred posameznim 
prijavnim rokom. Glede na novosti v 
programu, še posebej pa zato, ker naj ne 
bi bilo več mogoče dopolnjevati prošnje, je 
sodelovanje na teh delavnicah priporočljivo 
tudi za najbolj pogoste dosedanje 
uporabnike programa MLADINA.

Novi spletni naslov

Z nastopom novega programa bomo 
uveljavili tudi novi spletni naslov, na katerem 
bo mogoče pridobiti vse informacije o 
programu. Sestavljen bo iz začetnic novega 
programa in se bo glasil www.mva.si . Za 
splošne informacije o programu pa bo 
mogoče kontaktirati naslov info@mva.si 

Za vse, ki želite biti tekoče informirani 
o novostih v programu ter o možnostih 
sodelovanja v podpornih aktivnostih, pa še 
vedno velja priporočilo k prejemanju naših 
elektronskih novic. Za prejemanje le-teh se 
lahko prijavite na naših spletnih straneh. 

Prvi prijavni rok v letu 2007 je 
1. februar 2007. Prošnjo lahko 
posredujete s posredovanjem 
pisemske pošiljke z izpolnjenim 
obrazcem prošnje s prilogami ter 
pripisom »prošnja za razpisni 
rok 1. februar 2007« v levem 
spodnjem kotu pisemske ovojnice. 
Obrazci prošenj in podrobnih 
navodil bodo dostopni na 
spletnih straneh www.mva.si 

Delavnice za prijavitelje so 
namenjene pregledu obrazcev 
prošenj za sprejem projekta v 
program. Udeleženci delavnice 
dobijo nasvete, kako izpolniti 
prijavnico, na kaj je potrebno 
biti še posebej pozoren, katere 
priloge je potrebno priložiti 
prijavnici ipd. 
Delavnice za prijavitelje 
bodo potekale v drugi polovici 
januarja 2007 na sedežu 
MOVIT NA MLADINA na 
Dunajski 22 v Ljubljani.

]
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eurodesk – evropske 
informacije za mlade

Evropsko mrežo Eurodesk danes sestavlja 
že 31 nacionalnih Eurodesk partnerjev, 
podporna koordinacijska enota v Bruslju 
ter več kot 600 regionalnih in lokalnih 
partnerskih organizacij po vsej Evropi. Vse 
enote so med seboj povezane s pomočjo 
internega komunikacijskega omrežja, ki 
mreži Eurodesk omogoča hitro in zanesljivo 
iskanje informacij, po katerih sprašujejo 
mladi.

V Sloveniji Eurodesk deluje že od leta 2001. 
Na nacionalnem spletnem portalu www.
eurodesk.si ureja zbirko uporabnih povezav 
do evropskih informacij za mlade, objavlja 
razpise Evropske komisije in Sveta Evrope 
ter aktualne evropske novice na področju 
mladine in mladinske politike na ravni EU, 
po telefonu (01/430-47-48) in elektronski 
pošti (info@eurodesk.si) odgovarja na 
vprašanja mladih in mladinskih delavcev, 
mladinskim organizacijam pomaga 
pri iskanju partnerjev za mednarodno 
sodelovanje, vzdržuje slovenske povezave na 
Evropskem mladinskem portalu Evropske 
komisije (www.emp.si) in prevaja novice 
za objavo na portalu v slovenskem jeziku, 
enkrat mesečno pa izdaja tudi elektronske 
novice z informacijami, zanimivimi za mlade 
ter mladinske organizacije in delavce. 

V letu 2007 Eurodesk načrtuje 
širitev svoje mreže po Sloveniji z 
oblikovanjem regionalnih Eurodesk 
partnerjev. Pri tem nameravamo 
uporabiti že obstoječe mladinske 
infostrukture, jim ponuditi vključitev 
v evropsko mrežo Eurodesk in jim 
tako omogočiti neposreden dostop 
do evropskih informacij za mlade 
ter neposreden stik z mladinskimi 
infoservisi v drugih evropskih 
državah.

Regionalni partnerji bodo izbrani na podlagi 
razpisa, v poštev pa bodo prišle predvsem 
regionalne strukture, ki imajo razvito 
strategijo mladinskega informiranja ali celo 
lastno mrežo lokalnih mladinskih infotočk.

Namen širitve mreže je približati informacije 
mladim in jim omogočiti dostop do njih 
v njihovem lokalnem okolju, lokalnim 
mladinskim informatorjem olajšati iskanje 
evropskih informacij, po katerih mladi vse 
pogosteje povprašujejo, povezati mladinske 
infoservise s sorodnimi strukturami v tujini, 
omogočiti izmenjavo izkušenj in dobrih 
praks, v mladinsko informiranje v Sloveniji 
vnesti evropsko dimenzijo, ga evropeizirati, 
in s tem prispevati k uresničevanju skupnih 
ciljev držav članic na področju mladinskega 
informiranja, določenih z Resolucijo sveta z 
dne 25. novembra 2003.

]

Prva 
petletka

V Društvu zaveznikov mehkega pristanka 
lahko rečemo, da nam je v zadnjih petih 
letih program Mladina prinesel zelo veliko. 
Postopoma smo odkrivali nove možnosti, ki 
nam jih ta ponuja in tako izvedli praktično 
vse akcije, ki so zelo veliko pripomogle k 
razvoju udeleženih posameznikov, ostalim 
mladim in tudi širi skupnosti. 

Ko smo bili leta 2001 povabljeni na 
predstavitev, se nam je zdelo: “Kaj pa 
lahko sploh s tem počnemo?” Ko smo 
videli vso zahtevano proceduro, obrazce 
… sprva nismo vedeli, kako bi uresničili 
naše ideje znotraj programa. Postopoma 
pa so začele prihajati tudi konkretne ideje. 
Nekako istočasno smo v društvu oblikovali 
dve aktivnosti. V eni smo se ukvarjali z 
etnologijo, kar nas je napeljalo na idejo, 
da bi izvedli mednarodno mladinsko 
izmenjavo ob starem vodnem mlinu. 
Tanja, ki je bila pobudnica projekta, se je 
odpravila na seminar za iskanje partnerskih 
organizacij na Nizozemsko, kjer je tudi 
našla zainteresirano skupino mladih. Ko so 
prispeli, je bila večina udeležencev precej 
presenečenih. Že po zunanjem izgledu so 
bili precej drugačni od nas, večina jih je 
pripadala hip-hop subkulturi, nosili so široke 
hlače in debele zlate verižice, kar tisti čas 
v Krškem ravno ni bilo nekaj običajnega. V 
začetku projekta je izgledalo, da bomo le 
s težavo našli skupne interese, ob pomoči 
mentorjev in mladinskih delavk pa so se 
mladi postopoma bolje spoznali, skupaj 
sodelovali pri zastavljenih nalogah in bili na 
koncu zadovoljni. Večina Nizozemcev so bili 
potomci priseljencev iz revnejših predmestij, 
tako da smo veliko izvedeli tudi o njihovem 
življenju in problemih. Vsekakor je bila 
izkušnja sodelovanja s skupino mladih iz 
precej drugačnega kulturnega okolja zelo 
zanimiva, spoznali smo nekoliko drugačno 
evropsko realnost, ki je bila vsaj nekaterim 
od nas do takrat manj znana. Prav gotovo 
se projekt ne bi zgodil brez podpore 

Tom Gomizelj
Društvo zaveznikov mehkega pristanka

Eurodesk brezplačni infoservis Evropske 
komisije, namenjen mladim in tistim, ki z 
njimi delajo – mladinskim informatorjem in 
voditeljem, učiteljem, socialnim delavcem, 
skratka vsem, ki se pri svojem delu srečujejo 
z mladimi in – seveda – njihovimi vprašanji.



1�

evropskih sredstev, ob pomoči delavcev 
Nacionalne agencije pa smo spoznali, da tudi 
izpolnjevanje prošenj ni tako zelo zahtevno, 
da tega ne bi zmogli.

Približno v istem obdobju se je v društvu 
oblikovala skupina mladih, ki jih je zanimalo 
izražanje s pomočjo filma in videa. Idejo 
so oblikovali v enoleten projekt Mladinske 
pobude, v sklopu katerega so potekale 
različne delavnice za pridobitev osnovnih 
znanj, ki so jim omogočala ustvarjanje 
mladinskih TV oddaj. V enem letu se je 
osnovni skupini pridružilo še kar nekaj 
mladih s podobnimi interesi in ob koncu 
projekta so skupaj dosegli cilj: samostojno 
ustvarjanje mladinske oddaje na lokalni 
televiziji. Iz projekta Mladinske pobude se 
je tako pred tremi leti rodila Mladinska 
televizija, v sklopu katere mladi sami 
pripravljajo redne mesečne oddaje. V 
različnih prispevkih osvetljujejo življenje 
in poglede mladih, poročajo o različnih 
dogodkih s področja mladinske kulture, 
predstavljajo mlade ustvarjalce in jim 
večajo prepoznavnost ter ugled ... Možnost 
aktivne participacije skozi medije je ena od 
pomembnih prednosti tega projekta, hkrati 
pa ta privablja nove in nove mlade.

Pozitivne izkušnje s tema dvema 
projektoma so napeljale k idejam za nove, 
ki so bili nekako vsi povezani s filmom in 
videom. Z udeleženci iz različnih koncev 
Evrope pa so bili seveda vsakič nekaj 
posebnega. Posamezniki iz društva se 
ves čas udeležujemo različnih podpornih 
aktivnosti (Akcija 5), kar je poleg ostalega 
lepa priložnost za navezovanje stikov s 
potencialnimi partnerji. Prav tako smo 
sodelovali na več mednarodnih mladinskih 
izmenjavah, ki niso bile neposredno 
prijavljene v Sloveniji. Ena od teh je bila 
v Wallesu, kjer so se naši udeleženci 
spoznali s partnerji iz Nizozemske, ki so 
kasneje prišli k nam na izmenjavo. Tudi ta 
je navdušila vse udeležene, kar je porodilo 
želje za izvedbo novih projektov. Se pa je 
pojavil problem. Leta 2003 je Nacionalna 
agencija zaradi pomanjkanja sredstev 
zaostrila pogoje sodelovanja. Ker smo v 
okviru društva izvedli že nekaj projektov, 
Posavska regija pa je po naši in zaslugi 
Mladinskega centra Brežice bila že takrat 
ena od uspešnejših regij, smo imeli 
avtomatično manj možnosti pred ostalimi, 
ki še niso sodelovali oz. so prihajali iz regij z 
manj projekti. 

Pokazala se nam je edina možnost 
– čezmejno sodelovanje. Pravzaprav nismo 
poznali nikogar iz obmejnih regij Italije, 
Avstrije ali Madžarske, ki bi jih zanimale 
podobne zadeve, zato smo začeli aktivno 
iskati potencialne partnerje. Dobili smo 
nekaj kontaktov in se odpeljali v Gorico, od 
tam pa preko Italije še na Koroško. Takrat 
še nismo vedeli, da se je s tem začelo eno 
najplodnejših sodelovanj, iz katerega so se 
razvila trdna partnerstva in vsako leto kar 
nekaj skupnih projektov, v katere je bilo 
vključenih že preko 100 mladih. Med temi so 
se spletla trdna prijateljstva, relativno kratka 
medsebojna oddaljenost pa omogoča, da 
se redno videvamo in sodelujemo tudi izven 
projektov programa Mladina. Z različnimi 
partnerji iz čezmejnih regij smo izvedli štiri 
mednarodne mladinske izmenjave in dva 
projekta mreženja (Akcija 3). Projekt “Youth 
TV goes international” je bil lansko leto tudi 
nominiran za nagrado v okviru Evropskega 
tedna mladih v Bruslju. Menimo, da prav 
projekti čezmejnega sodelovanja omogočajo 
trajnejše oblike sodelovanja, saj se po 
naših izkušnjah lažje razvijajo nove skupne 
aktivnosti in projekti, intenzivnejše druženje 
pa je tudi priložnost za sklepanje poznanstev 
in trdnejših prijateljstev med mladimi ob 
meji. V našem primeru se je prav po zaslugi 
programa Mladina rodilo cel kup takšnih 
vezi. Lahko rečemo, da si zaradi projekta 
mreženja “Džumbus” mlade glasbene 
skupine iz Slovenije in Italije tudi po 
končanem projektu medsebojno pomagajo 
iskati koncerte in redno nastopajo na obeh 
straneh meje.

Verjetno pa izmed vseh akcij prav 
program Evropske prostovoljne 
službe omogoča najbolj poglobljena 
medsebojna poznanstva in 
sodelovanje navkljub posamičnim 
kulturnim razlikam med mladimi. 
Do sedaj smo gostili osem evropskih 
prostovoljk, dve naši prostovoljki pa 
sta trenutno na Portugalskem in na 
Nizozemskem. Tovrstno izkušnjo bi 
priporočil večini mladim, saj verjamemo, 
da je lahko pomembna izkušnja na poti 
osamosvajanja, pomaga pri odločanju o 
nadaljevanju poklicne poti, hkrati pa si 
pridobijo nekatere ključne kompetence, ki 
jim pomagajo naprej v življenju. Prisotnost 
tujih prostovoljcev pa vidimo tudi kot zelo 
pomembno izkušnjo in dodatno prednost 
znotraj organizacije. Tukajšnji mladinci 
na nek način doživijo “Evropo” doma, saj 
ob delu z evropskimi prostovoljci hkrati 

spoznavajo njihovo kulturo, določene 
razlike med nami, se učijo prilagajati drug 
drugemu ter pridobivajo pomembne izkušnje 
delovanja v mednarodnem okolju. V našem 
primeru je aktivna vloga mladih Evropejk 
in Evropejcev v nastajanju mladinske 
oddaje zelo opazna tudi na lokalni televiziji. 
Preko ustvarjanja video prispevkov so 
njihovi pogledi na tukajšnje okolje in svet 
poznani širši javnosti, aktivno sodelovanje 
s tukajšnjimi mladimi in redno pojavljanje 
v medijih pa v lokalno okolje dodatno vnaša 
medkulturno, evropsko dimenzijo. 

Vsekakor smo si preko izvajanja 
aktivnosti znotraj programa Mladina 
nabrali veliko znanja in izkušenj. 
Zgolj s podporo lokalnih in državnih 
sredstev vse to ne bi bilo možno, 
prav gotovo pa naše aktivnosti ne 
bi pogosto presegle lokalnih meja. 
Prav “zaplankanost”, samozadostnost, 
nepoznavanje in celo strah pred drugimi 
kulturami ter nezmožnost usklajevanja 
različnih mnenj so problemi, ki jih vse 
prevečkrat opažamo, še posebej v manjših 
okoljih. Mednarodne aktivnosti, ki jih 
podpira program Mladina nam med drugim 
dajejo možnost, da se bolje pripravljeni 
soočimo s temi problemi. Tudi zato se ves 
čas, predvsem preko različnih medijskih 
aktivnosti, trudimo večati vidnost in 
prepoznavnost tovrstnih projektov in hkrati 
celotnega programa med mladimi. 

Poleti smo organizirali podporno aktivnost 
(Akcija 5), v sklopu katere smo želeli povezati 
in spodbuditi medsebojno sodelovanje med 
različnimi organizacijami, ki se v Evropi 
ukvarjamo s projekti medijske in filmske 
vzgoje mladih. Skupaj s čezmejnimi partnerji 
imamo v načrtu tudi izdelavo informativnega 
DVD-ja – video vodnika po novem programu 
Mladi v akciji, s katerim bi radi seznanili in 
na osnovi pridobljenih znanj in izkušenj v 
dosedanjih projektih spodbudili tudi ostale 
mlade k tovrstnim aktivnostim. 

]
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Doletela nas je Ëast 
– imenovani smo bili za enega 
najuspešnejših prijaviteljev v 
programu Mladina

 

Ob zaključku leta vsakdo ocenjuje preteklo 
leto: kaj smo naredili, kaj lepega doživeli, kaj 
smo zamudili, a bi radi nadoknadili v novem 
letu. V Mladinskem centru Dravinjske doline 
lahko rečemo, da je bilo preteklo leto v 
celoti plodno in uspešno. Veliko smo naredili 
na našem področju – veliko z mladimi za 
mlade. Naš celoten program pa smo dodatno 
obogatili tudi z različnimi akcijami programa 
Mladina, ki so ga odlično sprejeli in usvojili 
tako zaposleni mladinskega centra kot mnogi 
mladi, ki obiskujejo naše aktivnosti. Številni 
seminarji, tečaji usposabljanja, mladinske 
izmenjave ipd., ki smo se jih udeleževali 
širom Evrope in jih organizirali v našem 
lokalnem okolju, so na nas pustili velik 
pozitiven pečat, zaradi katerega nameravamo 
s tem programom, pa čeprav nekoliko 
spremenjenim, nadaljevati tudi v letu 2007. 
Seveda pa si nismo upali niti pomisliti, da 
smo v programu Mladina eni najuspešnejših 
prijaviteljev. Deležni smo bili te časti in osvojili 
ta naslov, hkrati pa bili povabljeni, da o svojem 
delu na programu Mladina spregovorimo 
nekaj besed.

Zakaj smo bili izbrani za enega 
najuspešnejših prijaviteljev?
V bistvu je bila sama t.i. nominacija s strani 
Slovenske Nacionalne agencije za nas dokaj 
nepričakovana, a hkrati seveda velika pohvala 
našemu delu in trudu, ki smo ga vložili v vsak 
posamezen projekt. Naj na hitro preletimo, 
kaj vse smo v okviru programa Mladina v 
Mladinskem centru naredili, da bodo bralci 
revije Mladje lahko sami ocenili, ali smo si ta 
naziv resnično zaslužili. 
Leto 2006 se je začelo zelo intenzivno, saj 
smo že takoj po novem letu med svoje vrste 
sprejeli prvo EVS prostovoljko iz Španije. V 
februarju smo z udeleženci na našem prvem 
tečaju usposabljanja RUBIKON iskali najboljše 
prakse znotraj vseh akcij programa Mladina. 
Tega meseca smo sprejeli tudi drugo EVS 

prostovoljko iz Norveške. Toliko bolj pester je 
bil za nas avgust, ko smo najprej gostili tečaj 
usposabljanja Let’s play, kjer so udeleženci 
neposredno spoznavali različne tipe iger ter 
jih ocenjevali glede na njihovo učinkovitost 
in primernost. Sledila je izmenjava The 
future of Europe depends on us, kjer smo 
k sodelovanju povabili tudi štiri partnerske 
države. Evropski mesec mobilnosti, kot smo 
ga poimenovali, pa smo zaključili z mladinsko 
izmenjavo Aladin, kjer nas je obiskalo 
7 evropskih držav. Septembra smo tim 
sodelavcev obogatili še za dve prostovoljki iz 
Španije in Francije. Prijavljena in odobrena sta 
bila tudi CMS Come Together in mladinska 
izmenjava Glue, ki se bosta odvijala v letu 
2007. Seveda smo ves ta čas potovali tudi 
sami. Tako smo imeli priložnost preko 
programa Mladina obiskati Luksemburg, 
Latvijo, Slovaško, Švedsko, Estonijo, Grčijo, 
Španijo, Ciper, Nemčijo, Malto, Francijo, Italijo 
in celo Izrael.

Sodelovanje in vključevanje mladih 
- Mladi za mlade 
Že od začetka delovanja na programu 
Mladina, leta 2003, smo spoznali, da se 
te aktivnosti odlično pokrivajo z našimi 
osnovnimi dejavnostmi, kot so informiranje 
in svetovanje mladim ter nenazadnje 
neformalno učenje na različnih področjih. 
Čeprav je naš mladinski center edina tovrstna 
organizacija za mlade v našem lokalnem 
okolju, smo dostikrat imeli nemalo problemov 
s spodbujanjem in vključevanjem mladih v 
naše, tako rekoč nekoliko manj zanimive 
dejavnosti, kot je neformalno učenje. Slika 
pa je bila popolnoma drugačna, ko smo 
začeli z izvajanjem mednarodnih projektov 
programa Mladina. Mogoče je bila sama želja 
po potovanju v tuje države prvi povod, ki je 
pritegnil mlade k številčnejšemu sodelovanju, 
a so ta motiv kaj kmalu prerasli drugi, kar 
smo lahko videli že v množičnem sodelovanju 
na mednarodnih projektih, ki smo jih izvajali 
na domačih tleh. Mladi so se z veseljem 

pripravljali na tematiko različnih 
mednarodnih projektov, na novo in 
globlje spoznavali lastno slovensko 
kulturo, ki jo je vsak po svoje želel čim 
bolje ter v najboljši luči predstaviti 
ostalim sodelujočim državam. Videli 
smo lahko, kako se je v njih postopoma 
na novo rojevala nacionalna zavest 
in ponos, ki pa nikoli nista prerasla 
v nestrpnost do sebe drugačnih. 
Ravno nasprotno. Na ta način so lažje začeli 
dojemati druge ter se začeli zavedati širšega 
sveta okoli sebe. Strpnost, solidarnost, 
potrpežljivost in spoštovanje drugačnosti 
so bili ene temeljnih ideoloških sprememb, 
katerih razvoj smo lahko spremljali preko 
sodelovanja mladih na različnih aktivnostih 
programa Mladina. To je še posebej prišlo do 
izraza, ko smo v mladinskem centru začeli 
gostiti EVS prostovoljke. Vsak posameznik, 
ki je prišel v stik z njimi, si je na svoj način 
prizadeval, da bi se pri nas počutile čim bolj 
domače, hkrati pa z veliko vnemo sprejemali 
kakršnokoli informacijo iz njihovih kultur. Še 
posebej se je to pokazalo v velikem številu 
udeležencev na tečajih, ki jih izvajajo naše 
prostovoljke in ki poleg osnovne dejavnosti 
tečaja (jezik, ples ipd.) omogočajo globlji 
vpogled v navade naroda, katerega del so 
same. In nenazadnje smo jih na ta način lahko 
spretno aktivirali v aktivnosti neformalnega 
učenja, za katere smo se prej morali veliko 
bolj potruditi. 

Zakaj je program Mladina tako 
poseben?
Marsikdo vidi v programu Mladina le 
priložnost za pridobitev finančnih sredstev, 
a je denar le majhna kaplja v morje vsega, 
kar nam ta program ponuja. V končni fazi bi 
lahko denarna sredstva za podobne projekte 
pridobili tudi iz drugih skladov ali občinskega 
proračuna. Je pa seveda vprašanje, ali bi 
tovrstni projekti dejansko dosegli takšne 
dimenzije, že samo z vidika geografske 
razsežnosti, kot jih dosegajo mednarodni 
projekti programa Mladina. Sam neposredni 
stik z udeleženci iz tujih držav, pa naj bo to na 
domačih ali tujih tleh, obogati posameznika 
ne le z vidika dojemanja osnov evropskega 
državljanstva kot takega, temveč daje 
udeležencem nova spoznanja in izkušnje, ki 
jim bodo prišla še kako prav v prihodnje. 

Sami lahko preprosto rečemo, da nam je 
program Mladina dal veliko. V osnovi je 
obogatil naš program, ki ga delamo z mladimi 
za mlade, ter množično povečal zanimanje 
za neformalno učenje kot samoiniciativnost 

Nina Malec
Mladinski center Dravinjske doline
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DŠIS in MLADINA – vedno v akciji 

Društvo študentov invalidov Slovenije je 
združenje študentov in mladih diplomantov z 
različnimi vrstami in stopnjami invalidnosti, 
učnimi težavami in dolgotrajnimi boleznimi. 
Poleg programov pomoči in podpore pri 
študiju za naše člane in tudi druge mlade 
invalide skušamo organizirati tudi čim več 
obštudijskih in neformalno izobraževalnih 
programov, saj so jim le-te zaradi njihovih 
posebnih potreb težje dosegljive. Mednje 
prav gotovo sodijo tudi dejavnosti v programu 
Mladina, ki zagotovo pripomorejo, da imajo 
tudi študentje invalidi bogato in pestro 
družabno študentsko življenje. 

V društvu nam med številnimi idejami, ki jih 
uresničujemo skozi projekte in aktivnosti, 
vedno večji izziv postajajo prav “tiste“, ki so za 
nekatere “neverjetne“. In v programu Mladina 
smo videli veliko pril-m-ožnosti za njihovo 
realizacijo. Z njim smo se najprej seznanili 
preko drugih organizacij, ki so že sodelovale 
v programu, a nismo dolgo zdržali, da se tudi 
sami ne bi preizkusili na tej poti. Kmalu smo 
pričeli s sodelovanjem na različnih seminarjih 
za iskanje partnerjev in tako vzpostavili mrežo 
partnerskih organizacij, ki v svoje dejavnosti 
vključujejo tudi invalide. Tudi v Sloveniji smo 
maja 2004 organizirali seminar za iskanje 
partnerskih organizacij, ki je bil zelo uspešen, 
saj so iz njega nastali kar trije novi projekti 
mladinskih izmenjav. 

Poznavalci vseh akcij ...
Med najbolj zaželenimi oziroma najdaljšo 
tradicijo pri nas imajo zagotovo Mladinske 
izmenjave, ki so postale del naše stalne 

ponudbe članom. Sami smo jih gostili 
štiri. Udeleženci so se na njih ukvarjali s 
prilagojenimi športi za invalide, s plesom, 
raziskovali dostopnost Ljubljane in spoznavali 
tehnike sproščanja. Hkrati smo tudi kot gostje 
sodelovali na mnogih izmenjavah v tujini. 
Družili smo se z mladimi iz različnih koncev 
Evrope in se ukvarjali s športom, kuhanjem, 
plesom, fotografijo, sprejemanjem novih 
izzivov, arhitekturno dostopnostjo itd. 
Sledijo jim Mladinske pobude, v katerih 
uresničujemo svoje sanje, podiramo lastne 
meje in meje v drugih ljudeh – ljudeh okoli 
nas. S pomočjo programa Mladina smo 
v letošnjem letu izvedli dve zelo zanimivi 
Mladinski pobudi, v katerih smo pripravili 
plesno predstavo in si pridobili izkušnjo biti 
fotomodel. 

V letošnjem letu smo pričeli še z eno novo 
aktivnostjo: z izvajanjem projektov Evropske 
prostovoljne službe. V okviru tega je naš 
prvi prostovoljec delal z mladimi in z otroki 
v Estoniji, njemu pa bo drugo leto sledila še 
ena članica. Mi pa se že veselimo gostovanja 
Fabiena iz Francije. Prepričani smo, da se bo 
v prihodnje, glede na dobre izkušnje prvega 
prostovoljca, za EVS odločalo tudi vedno več 
invalidov.

Sodelavci DŠIS in nekateri člani smo s 
sodelovanjem na mladinskih seminarjih 
pridobili nova znanja in nove ideje za 
mladinsko delo z invalidi in z mešanimi 
skupinami. Spoznali smo veliko zanimivih 
partnerskih organizacij in izboljšali svoje delo 
na mednarodnem področju. 

Večina naših članov je s sodelovanjem na 
mladinskih izmenjavah prvič potovala z 
letalom, bila izven Slovenije in se družila z 
mladimi iz različnih koncev Evrope. To je bila 
za vse nas zares izjemna izkušnja. Pogoji so 
bili ponavadi daleč od idealnih, vendar smo 
z dobro voljo, sodelovanjem in pomočjo vseh 
udeležencev uspeli premagati vse ovire. 

Eden od ciljev programa Mladina je tudi 
krepitev zavesti o skupni evropski pripadnosti. 
Z gotovostjo lahko rečemo, da smo kot 
udeleženci različnih aktivnosti spoznavali in 
iskali naše skupne korenine. Tako kot smo 
si po eni strani kulturno in jezikovno različni, 
tako si po drugi strani delimo isti kontinent, 
ki je v svoji zgodovini črpal iz skupnih vrednot. 
Kakor so nas različni politični sistemi in 
blokovska delitev ločevali, tako so nas 
kulturne in umetniške smeri povezovale. 
Dosežke velikih evropskih umetnikov, kot 
sta recimo Beethoven in Picasso, smo 
Evropejci vzeli že skoraj za svoje. Mlade 
pa v Evropi povezuje še mnogo več. Lahko 
bi rekli, da so nam nekatere države, kjer 
smo se udeležili izmenjav, in tiste, katerih 
predstavniki so bili pri nas, postale veliko bolj 
domače in prepoznavne. Spoznali smo, da 
imamo veliko več skupnega, kot smo 
pričakovali, in da nas veliko več stvari 
povezuje, kot pa ločuje. Pravzaprav 
smo kot ena velika družina pod skupno 
evropsko streho. Želimo si, da bi bilo 
takšnega povezovanja tudi v bodoče 
veliko in da bi spoznali še več različnih 
držav.

]

Daniela Šorc
Društvo študentov invalidov Slovenije

mladih, da so sami celo začeli prijavljati in 
organizirati tovrstne projekte in ne le v njih 
aktivno sodelovati. In ker nam je že v osnovi 
dal toliko, si nismo upali pomisliti, da bi 
nam lahko dal še več – naziv enega največjih 
prijaviteljev programa Mladina. Iskreno se 
zahvaljujemo zanj in zagotavljamo, da bomo 
v programu še v prihodnje aktivno sodelovali. 
Nikoli ne veste, mogoče nas berete ponovno v 
naslednjem letu. 

]
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StatistiËni kazalci izvajanja programa 
MLADINA (2000–200�*)
I. Pregled števila prijavljenih in sprejetih projektov
V preglednici prijavljenih in sprejetih projektov je razvidna 
rast števila prijavljenih in sprejetih projektov po posameznih 
programskih letih. V celotnem obdobju programa MLADINA je bilo 
sprejetih 73 % vseh prijavljenih projektov.

II. Pregled višine razpoložljivih in dodeljenih sredstev po 
posameznih programskih letih
V preglednici višine razpoložljivih in dodeljenih sredstev je razvidna 
rast višine razpoložljivih sredstev in hkrati tudi rast dodeljenih 
sredstev po posameznih programskih letih. V celotnem obdobju 
programa MLADINA je bilo dodeljenih 91,83 % vseh razpoložljivih 
sredstev.

Število prijavljenih projektov
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PREGLED prijavljenih in sprejetih projektov po posameznih letih in 
odstotek sprejetih projektov 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*

Število prijavljenih 
projektov 50 77 115 118 182 238 309

Število sprejetih projektov 34 60 84 82 140 163 228

% sprejetih projektov 68 % 78 % 73 % 69 % 77 % 68 % 74 %

Višina razpoložljivih sredstev
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* Postopki za zadnji prijavni rok v letu 2006 še niso zaključeni, zato so vsi podatki za to leto ocena predvidenega stanja.

PREGLED prijavljenih in sprejetih projektov po posameznih letih in 
odstotek sprejetih projektov 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*

Višina razpoložljivih 
sredstev 380.960 351.417 510.247 546.317 1.092.635 1.487.928 2.188.424

Višina dodeljenih 
sredstev 227.413 327.420 487.670 542.190 956.574 1.398.887 2.082.000

% dodeljenih 
sredstev 59,69 % 93,17 % 95,58 % 99,24 % 87,55 % 94,02 % 95,14 %

III. Število upravičencev 
Spodnja tabela prikazuje število upravičencev po posameznih 
programskih letih. Upravičenci so tiste organizacije ali skupine 
mladih, ki so uspele pridobiti sredstva iz programa MLADINA. V 
prvem letu izvajanja programa je iz programa pridobilo sredstva 26 
različnih upravičencev, medtem ko se je v zadnjem letu ta številka 
povzpela že na 117 različnih upravičencev iz Slovenije.

IV. Število sodelujočih mladih
Tabela prikazuje število mladih in mladinskih delavcev, ki so bili v 
posameznih programskih letih podprtih s strani sredstev programa 
MLADINA.
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Podporne aktivnosti TCP (Training and 
cooperation plan) za razvoj programa 
MLADINA v Sloveniji
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 osvojiti 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.

Pregled sodelovanja v TCP aktivnostih 
v obdobju 2000–2006

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006* SKUPAJ

Število mednarodnih in nacionalnih podpornih aktivnostih, 
kjer so sodelovali slovenski udeleženci 12 12 7 25 40 59 16 171

Število podpornih aktivnosti, ki so se izvedle v Sloveniji 2 3 2 3 4 5 4 23

Število slovenskih udeležencev na podpornih aktivnostih v tujini in doma 39 35 23 56 62 105 82 402

Število slovenskih organizacij, ki so na podpornih aktivnostih 
v tujini in doma imeli svoje predstavnike ** 38 34 11 47 51 83 56 320

* Za TCP programsko leto se šteje obdobje izvajanja aktivnosti od 1. aprila tekočega leta do 31. avgusta prihodnjega leta, zato podatki za TCP 2006 še niso dokončni.
** Posamezna organizacija je v enem programskem letu šteta samo enkrat.

Tinkara BIZJAK ZUPANC, Nina BROVČ, Mateja DEMŠAR, Luka DOLENC, Matjaž DRAGAR, Primož FERJANČIČ, Katarina GORENC, Katja 
GORŠEK, Silvija KIREVSKI, Damjan MAVRI, Nataša MILHARČIČ, Sonja MITTER ŠKULJ, Polona PEČJAK, Marija PILIPOVIČ, Sabina RAJGELJ, 
Katja ŠPUR, Manca TURK, Barbara ZUPAN in Janez ŠKULJ.

Osebje nacionalne agencije 2000 - 2006



INTRODUCTORY NOTES ON THE NEW 
PROGRAMME 
The article introduces the new YOUTH IN 
ACTION EU Programme on youth. The 
Programme will be implemented between 
1st January 2007 and 31st December 2013. 
The new Programme succeeds the YOUTH 
Programme (2000-2006). For the sake of 
continuity, some comparisons have been 
made between the two Programmes in 
the following article. The new Programme 
introduces two new instruments: the Network 
of Coaches to develop Youth Initiatives and the 
EVS Advice and Support Organisations. The 
article also lists the challenges offered by the 
new Programme.

A SHORT OVERVIEW OF POSSIBILITIES AND 
ALLOCATION OF THE BUDGETS AMONG 
COUNTRIES
New Actions of the Programme Youth 
in Action are described in the first table 
alongside availability of funds for each Action 
in comparison with the allocation of funds for 
the YOUTH Programme in 2006. In the second 
table you can find data on allocation of funds 
among some Programme Countries.

YOUTH DEMOCRACY PROJECTS
This is a new sub-Action 1.3 of the Youth in 
Action EU Programme. The Youth Democracy 
Projects aim to increase the level of active 
participation of young people on the local, 
regional, national or international levels 
by supporting their participation with the 
mechanisms of representative democracy. 
The young can develop their ideas through 
a vision of Europe’s future; they can build 
confidence in European citizenship and 
much more. All this can be achieved through 
participation of the young and cooperation 
with the local, regional and national 
authorities. At least two partners from two 
different Programme Countries have to take 
part in a project, resulting in four partners and 
a minimum of 16 participants.

EUROPEAN VOLUNTARY SERVICE IN THE 
NEW PROGRAMME YOUTH IN ACTION
Volunteering usually increases solidarity 
and promotes tolerance among young 
people, in particular in order to foster 
social cohesion in the European Union. The 
Action 2 – European Voluntary Service has 
undergone some fundamental changes: 
the duration of European Voluntary Service 
has been shortened to two months and the 
age limit raised to 30 years. These changes 
are expected to increase the number of 
participants in Action 2.
Unlike in the previous Youth Programme, the 
EVS projects in the new Programme Youth 
in Action emphasize the learning period of 
a volunteer. This is the period in which the 
volunteer achieves personal, educational 

and professional development through non-
formal learning. The use of EVS as a learning 
experience is strongly recommended to all 
youngsters who, due to different reasons, do 
not have any other possibilities to participate 
in other European mobility programmes.

ACTION 5: EUROPEAN COOPERATION IN THE 
YOUTH FIELD
The following article describes Action 5 
which consists of three sub actions. Action 
5.1 - Meetings of Young People and Those 
Responsible for Youth Policy - is presented in 
detail.

YOUTHPASS: THE TOOL FOR RECOGNITION 
AND VALIDATION OF NON-FORMAL 
LEARNING EXPERIENCES
Youthpass is the European strategy of 
validation and recognition of non-formal 
learning experience of the young in the 
framework of the new Programme Youth in 
Action. Its objective is to develop a new tool for 
the recognition of Actions in the Programme, 
to support the learning process of the young 
and to increase their employability in Europe.
The key competences will help to describe 
learning processes within the framework 
of European lifelong learning processes 
in order to recognize and validate the 
learning experiences gained through the 
participation in different projects. The 
European Commission will use the Youthpass 
certificate to guarantee that the learning 
experience gained through the Youth in Action 
Programme is recognized as an educational 
experience and a period of non-formal 
learning and informal learning.

CHANGES IN THE FUNCTIONING OF THE 
NATIONAL AGENCY
The new Programme brings new rules for 
the functioning of the National Agency. The 
majority of the new rules stem from the New 
Financial Regulation which was not in force 
at the beginning of the Youth Programme. 
This article describes the changes, originating 
from the new rules that the European 
Commission set for the functioning of the 
National Agency.

EURODESK – EUROPEAN INFORMATION FOR 
THE YOUNG
European network “Eurodesk” consists of 
31 national Eurodesk partners, a supporting 
coordinating body in Brussels and more than 
600 regional and partner organizations all 
over Europe. The whys and hows of Eurodesk 
operation are described in the continuation of 
the article.

FORMER EVS VOLUNTEER STRUCTURES
The European Commission will continue 
supporting the activities of the national 
structures of former EVS volunteers during 

In this issue you can read ...
or after they complete the EVS. Former 
EVS volunteer structures are based on 
membership. The Commission wants 
these structures to turn into a regular 
structure of the Programme, which in turn 
enables the national governments for the 
nomination of such structures. The following 
article describes the former EVS volunteer 
structures in Slovenia, their organisation and 
the available funds. 

EVS ADVICE AND SUPPORT ORGANISATIONS
The EVS Advice and Support Organisations 
help on request with the identification of 
volunteers and the sending and hosting 
organisations of the EVS. They can also help 
in complying with the interests, profiles and 
expectations of volunteers and organisations 
and assist with partnership-building.
Within the European Voluntary Service, 
quality and technical support to the young and 
organisations is provided by National Agencies 
and EVS Advice and Support Organisations at 
the national level. 

STATISTICAL DATA ON THE 
IMPLEMENTATION OF THE YOUTH 
PROGRAMME (2000-2006)
We have prepared some tables of the 
implementation of the Youth Programme:
- the number of submitted and approved 

projects per programme year; 
- available and granted funds per each 

programme year; 
- and the number of beneficiaries and number 

of participants in the Youth Programme.

SUPPORTING ACTIVITIES TCP
TCP stands for activities organized and 
financed by all 31 National Agencies. It also 
allows SALTO Resource Centers to take 
part. The table shows the number of training 
activities that were carried out abroad and 
in Slovenia and which involved Slovenian 
participants.

OUR FIRST FIVE YEARS; WE WERE NAMED 
OF ONE OF THE MOST SUCCESSFUL 
BENEFICIARIES IN THE YOUTH PROGRAMME; 
DŠIS (The Slovene Association of Disabled 
Students) IN YOUTH – Always in Action
The three biggest beneficiaries of funds 
from the Youth Programme in Slovenia 
wrote the articles where they describe 
their participation within the framework 
of the Youth Programme. Their articles 
describe the impact of cooperation in the 
Youth Programme on the young and their 
local environment, give us a possibility 
to read about the possibilities that the 
Programme had offered to them and the 
achievements, only made possible by the 
help and opportunities, offered by the Youth 
Programme.


