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PROGRAM MLADI V AKCIJI
Je program Evropske unije, ki sledi ciljem evropskega sodelovanja 

na področju mladine. Omogoča finančno podporo projektom 

neformalnega učenja in mobilnosti mladih, ki prispevajo k ciljem 

evropskega sodelovanja na področju mladine. Namenjen je 

mladim, v starosti od 15 do 28 (z izjemo 13-30).

PREDNOSTNA PODROČJA 

Evropsko državljanstvo

Udejstvovanje mladih

Kulturna raznolikost

Vključevanje mladih z manj priložnostmi

MOŽNOSTI PROGRAMA MLADI V AKCIJI

Program s sprejemom projekta omogoča pridobitev finančne 

podpore za izvedbo projekta. 

AKCIJA 1 – MLADI ZA EVROPO

Podakcija 1.1 – Mladinske izmenjave. Mladinska izmenjava je 

skupen projekt dveh ali več lokalnih skupin mladih iz različnih 

držav, kar omogoča obravnavo posamezne tematike v širšem 

evropskem kontekstu. 

Podakcija 1.2 – Mladinske pobude. Mladinska pobuda je 

inovativen projekt skupine mladih v lokalnem okolju, s 

katerim želijo udeleženci prispevati k razvoju svoje skupnosti. 

Omogočeno je tudi mednarodno sodelovanje v mednarodnih 

projektih.

Podakcija 1.3 – Mladinski demokratični projekti. Z mladinskimi 

demokratičnimi projekti imajo različni akterji na področju mla-

dine iz vsaj dveh držav možnost, da z medsebojnim sodelovan-

jem omogočijo ali povečajo vključevanje mladih v upravljanje 

javnih zadev, zlasti na občinskih ravneh. 

AKCIJA 2 – EVROPSKA PROSTOVOLJNA SLUŽBA (EVS)

Omogočiti prostovoljcu učne izkušnje, s katerimi razvija ali krepi 

svoje sposobnosti in znanje, ter delo, ki ga opravlja, z namenom 

prispevati k razvoju gostiteljskega okolja v tujini kjer se projekt 

odvija. 

AKCIJA 3 – MLADI V SVETU

Akcija omogoča sodelovanje skupin mladih in akterjev na 

področju mladine v projektih programa MLADI V AKCIJI, ki 

prihajajo iz partnerskih držav (Jugovzhodna Evropa, Kavkaz, 

Mediteranske države).

AKCIJA 4 – PODPORNI SISTEMI NA PODROČJU MLADINE

Akcija je razdeljena na osem podakcij. Prijavitelji lahko na decen-

tralizirani ravni predlagajo v sprejem projekte iz podakcije 4.3. Us-

posabljanje in povezovanje v mrežo. Podakcija omogoča možnost 

sprejema podpornih ali razvojnih aktivnosti za vse, ki so dejavni 

pri mladinskem delu, v prostovoljnih mladinskih organizacijah in 

organizacijah za mlade. 

AKCIJA 5 – SREČANJA MLADIH

Akcija 5 je v celoti namenjena spodbujanju sodelovanja različnih 

akterjev na področju mladine, mladinskega dela in mladinske 

politike z namenom doseganja skupnih ciljev ter strukturiranega 

dialoga v okviru evropskega sodelovanja na področju mladine.

KDO LAHKO SODELUJE?

V projektih lahko sodelujejo različni akterji (organizacije in posa-

mezniki) na področju mladine, vključno z neformalnimi skupinami 

mladih. Večina projektov, ki jih lahko podpre program MLADI V 

AKCIJI, zahteva vzpostavitev partnerstva med akterji iz dveh ali več 

držav.

ROKI ZA ODDAJO PRIJAVNIC

Za projekte, ki se potegujejo za sprejem na decentralizirani ravni, je 

vsako leto pet rokov za oddajo prijavnic: 1. februar, 1. april, 1. junij, 

1. september in 1. november. Glede na datum začetka projekta 

se prijavnice pošljejo do ustreznega prijavnega roka. Prijavnice in 

dodatna navodila so na voljo na spletni strani: www.mva.si.
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Uvodnik

Spoštovani,
na predvečer 9. maja je v Ljubljani pred mestno hišo potekal glasbeni dogodek zimzele-
nih popevk. Nacionalna televizija je v kratki reportaži med drugim predstavila tudi izjave 
naključnih obiskovalcev dogodka. Ob vprašanju, ali vedo, čemu je namenjeno praznovanje, 
so starejši obiskovalci odobravali program in dokaj samozavestno pritrjevali, da gre za 
praznovanje osvoboditve Ljubljane oziroma za praznovanje dneva zmage nad okupator-
jem. Predstavnik mlajše generacije pa je s pristnim koroškim naglasom takoj povedal, da 
praznujemo dan Evrope, in dodal, da bi morali organizirati še kakšen »žur« za mlade.

Izjave niso presenetljive. Ta dan je na Orlah pri Ljubljani res potekala slovesnost v spo-
min na zadnje partizanske boje leta 1945 proti okupatorju v okolici Ljubljane in 9. maj je 
občinski praznik. Na drugi strani pa je zabava pomemben del sodobne mladinske kulture.

9. maja praznujemo dan Evrope. Vendar ne kot spomin na zmago zavezniških sil ob brez-
pogojni kapitulaciji Nemčije prav na ta dan iz leta 1945, ampak kot spomin na govor fran-
coskega zunanjega ministra Roberta Schumana iz leta 1950, ki je pomenil idejni prelom 
ter vzpodbudo za povezovanje Francije in Nemčije ter ostalih evropskih držav v proizvodnji 
jekla in premoga. S tem je naredil prvi korak na poti oblikovanja Evropske unije.

Vsekakor je izbira datuma za govor francoskega zunanjega ministra povezana z osvobodit-
vijo Evrope, a bistvo se skriva drugje. Očetje Evrope so se zavedali pomembnosti preseganja 
konfliktov in se poenotili glede svobode, miru, solidarnosti, blaginje, demokracije in vlada-
vine prava. Minilo je 50 let od podpisa Rimske pogodbe in s tem ustanovitve Evropske gos-
podarske skupnosti. To je kratka doba, če govorimo o razvoju identitete, ki ima pomembno 
vlogo pri ponotranjanju ideje vsakega posameznika o pripadnosti skupnosti, še zlasti če gre 
za skupnost, kot je Evropska unija. Z njenim razvojem predvsem na institucionalni ravni pa 
se je rojevalo tudi evropsko državljanstvo.

Evropsko državljanstvo je bilo formalno utemeljeno z Maastrichtsko pogodbo leta 1992, 
a samo formalni status ni dovolj za oblikovanje trdne evropske skupnosti. Ne nadomešča 
nacionalnega državljanstva, ta je celo pogoj za evropsko. Določa nekaj pravic, ki predstav-
ljajo most med institucijami EU in državljani. Za soustvarjanje postnacionalne identitete je 
treba reševati zapleteno politično in filozofsko problematiko.

K reševanju tega problema je po svojih močeh poklican vsak od nas. Udeleženci 
praznovanja v Ljubljani so bili vidno v zadregi, ko jim je novinarka pojasnila, da praznu-
jemo dan Evrope. Morda je tudi taka zadrega priložnost za iskanje bistva. Znanje in širina 
duha sta potrebna vsem generacijam. Kakšen »žur« pa tudi ni odveč.

 Primož Ferjančič
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Aktualno

3. EVROPSKI MLADINSKI TEDEN – 
MLADI NA POTEZI, od 3. do 10. 
JUNIJA 2007
Študijski obisk za predstavnike mladih in 
občin, Slovenija, od 4. do 9. junija 2007
Nacionalna agencija pripravlja študijski obisk, na katerem bodo pred-
stavniki pobratenih mest in občin iz tujine spoznavali slovenske primere 
dobrih praks ter predstavljali svoje izkušnje na področju mladinske politike 
in mladinskega dela. Obiskali bodo Štajersko, Primorsko in Gorenjsko ter v 
Ljubljani slovenski javnosti predstavili svoje izkušnje ter dobre prakse.

Predstavitev dobrih praks »OBČINA IN MLADI«, Grand hotel 
Union – Business, Ljubljana 8. junija 2007
V okviru študijskega obiska za pobratena mesta in občine Nacionalna 
agencija pripravlja predstavitev dobrih tujih praks mladinske politike in oblik 
mladinskega dela za širšo zainteresirano javnost (občine, mladinske in druge 
organizacije, posamezniki, mediji). Po predstavitvi primerov dobrih praks bo 
sledil odprti prostor, v katerem bomo iskali priložnosti in možnosti za razvoj 
mladinskega dela v okviru sodelovanja med občino in mladimi, kar je tudi 
ena od akcij, ki jih ponuja novi program MLADI V AKCIJI.

Seminar »Evropsko državljanstvo«, Hotel Mons, Ljubljana, 
8. junija 2007
Seminar bo s številnimi gosti, njihovimi prispevki, znanji in izkušnjami z 
različnih področij (stroka, politika, mladinsko delo) poskušal odgovoriti na 
vprašanja, ki se zastavljajo ob besedni zvezi evropsko državljanstvo. Hkrati 
pa bo seminar ponudil mladim priložnost, da se srečajo s slovenskimi po-
slanci v Evropskem parlamentu. 
Seminar je namenjen vsem mladim, ki bi radi razširili svoje vedenje o evrop-
skem državljanstvu, in vsem, ki so aktivni na področju mladine in ki bi želeli 
slišati, zakaj je pomembno, da v svoje vsakodnevne dejavnosti vključujejo 
tudi evropsko razsežnost, in kako lahko ta obogati njihove dejavnosti.

Predstavniki Slovenije v Bruslju – Velika evropska igra za 
projekte državljanstva EU
V Bruslju se bo med evropskim mladinskim tednom zbralo 175 mladih. 
Slovenska Nacionalna agencija je predlagala projekt Velika evropska igra. 
Njeni predstavniki se bodo udeležili srečanja ter predstavili svoj projekt 
in Slovenijo. Sodelovali bodo v delovnih skupinah in na plenarnem delu 
srečanja, kjer bodo razpravljali o družbeni (socialni) vključenosti in razno-
likosti mladih. Srečali se bodo tudi s predstavniki Evropske komisije in jim 
predali vsebinske sklepe razprave.

NOVA SPLETNA STRAN
Z novim programom bo zaživela tudi 
nova spletna stran Nacionalne agen-
cije (NA) programa MLADI V AKCIJI. 
Na njej lahko spremljate aktualno 
dogajanje v okviru programa – pri-
javni roki, seminarji in druge pod-
porne dejavnosti. V elektronski obliki 
lahko poiščete tudi vse gradivo, ki ga 
NA pripravlja v podporo programu. 

TEMATSKE BROŠURE
V jesensko-zimskem obdobju je 
Nacionalna agencija izdala štiri 
tematske brošure z naslovi:

Dajmo mladim zagon: Mladinsko 
delo in pomen mladinske politike 
Evropske unije
Ključne kompetence za 
vseživljenjsko učenje
Varnost in zaščita otrok in mladost-
nikov pri izvajanju mednarodnih 
projektov mladinskih izmenjav
Mentorji v projektih Evropske pros-
tovoljne službe

•

•

•

•

European
Youth Week

www.mva.si
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Zgodilo se je

SEMINAR “UČENJE UČENJA”, 16.-
17. MAJ 2007, TERME LAŠKO
Sredi maja smo organizirali nacionalni seminar 
“Učenje učenja”, čigar glavni nameni so bili:

osvetliti različne poglede na neformalno 
učenje, 
spregovoriti in pobliže spoznati ključne 
kompetence za vseživljenjsko učenje,
spoznati različne načine prepoznavanja in 
priznavanja neformalnih učnih izkušenj.

Seminarja se je udeležilo 30 posameznikov, ki 
delajo z mladimi in za mlade. Slovenski in tuji 
gostje so skupaj z udeleženci dosegli naslednja 
cilja seminarja:

oblikovali nekatere ukrepe za spodbujanje 
neformalnega učenja in prepoznavanja 
njegovih rezultatov, 
poiskali atribute dodane vrednosti 
neformalnega učenja za kompetentnejši 
vstop mladih na trg delovne sile.

Rezultati aktivnosti bodo predstavljeni jeseni 
na konferenci o neformalnem učenju, na katero 
bodo povabljeni gostje z različnih sektorjev. 
Le na tak način bodo izkušnje in znanja, 
pridobljena na neformalen način, pridobila 
vrednost in veljavo tudi izven konteksta 
mladinskega dela.

SPOZNAJ EVROPSKO 
PROSTOVOLJNO SLUŽBO, 14. - 16. 
MAREC 2007, VELENJE
Usposabljanje za pripravo in izvajanje kakovostnih 
projektov Evropske prostovoljne službe.
Nacionalna agencija programa MLADI V 
AKCIJI je pripravila usposabljanje, namenjeno 
organizacijam, ki izvajajo ali načrtujejo prihodnje 
sodelovanje v projektih Evropske prostovoljne 
službe (EVS). Usposabljanje je omogočilo 
poglobljeno razumevanje komponent, bistvenih 
za kakovostno organiziranje in izvajanje 
projektov Evropske prostovoljne službe, kot so: 
medkulturno učenje ter neformalno učenje v 
projektih EVS, vloga mentorjev v projektih EVS, 
mednarodno partnersko sodelovanje in vpetost 
projektov EVS v lokalno skupnost. 

Usposabljanja se je udeležilo 16 udeleženk 
iz različnih organizacij. Bilo je uspešno in 
učinkovito. Udeleženke, ki so imele predhodne 
izkušnje in vedenje o projektih EVS, so znanje 
poglobile, ostale pa so pridobile potrebne 
informacije in podatke o kontaktnih osebah za 
nadgradnjo osebnih in organizacijskih veščin ter 
tudi za izvajanje projektov EVS. Predvsem pa je 
seminar udeleženke spodbudil k razmišljanju o 
pomembnosti dobre priprave projektov. 

•

•

•

•

•

Vsi zneski so v evrih.
SKUPINSKE AKTIVNOSTI
A.1.1 R1 R2 R3 R4 R5

predvideno ob začetku leta 133.500 133.500 60.682 40.455 36.409

na voljo za dodelitev 133.500 189.800 132.103

dodeljeno na roku 77.200 118.379

ostalo 56.300 71.421

A.1.2 R1 R2 R3 R4 R5

predvideno ob začetku leta 22.285 37.142 37.142 37.142 14.857

na voljo za dodelitev 22.285 36.444 49.216

dodeljeno na roku 22.984 24.370

ostalo 0 12.074

A1.3 R1 R2 R3 R4 R5

predvideno ob začetku leta 25.016 25.016 25.016 25.016 19.060

na voljo za dodelitev 25.016 50.032 75.048

dodeljeno na roku 0 0

ostalo 25.016 50.032

EVROPSKA PROSTOVOLJNA SLUŽBA

A.2 R1 R2 R3 R4 R5

predvideno ob začetku leta 99.660 99.660 124.575 74.745 99.660

na voljo za dodelitev 99.660 66.698 152.569

dodeljeno na roku 132.622 38.704

ostalo 0 27.994

PODPORNE AKTIVNOSTI

A.4.3 R1 R2 R3 R4 R5

predvideno ob začetku leta 21.817 18.181 14.545 14.545 3.636

na voljo za dodelitev 21.817 23.268 21.449

dodeljeno na roku 16.730 16.364

ostalo 5.087 6.904

PREGLED RAZPOLOŽLJIVIH IN DODELJENIH SREDSTEV PO 
POSAMEZNIH PRIJAVNIH ROKIH
Nacionalna agencija programa MLADI V AKCIJI je ob začetku programskega 
leta 2007 razporedlila sredstva na posamezni akciji na 5 prijavnih rokov. Pri 
razporeditvi je upoštevana dinamika porabe sredstev na posamezni akciji v 
preteklih 3 letih. V priloženih tabelah je tako možno razbrati, koliko sredstev 
je bilo dodeljenih ob prvih dveh prijavnih rokih (R1 in R2) in koliko sredstev je 
razporejenih na preostalih rokih. V akciji Sodelovanje s svetom (3.1) in akciji 
Srečanja (5.1.) so na voljo še vsa predvidena sredstva. 

USPOSABLJANJA PROGRAMSKIH DELAVCEV 
Z vstopom v nov program je Evropska komisija v februarju 
in marcu 2007 organizirala in izvedla štiri eno- do dvodnev-
na usposabljanja za programske delavce Nacionalnih agen-
cij programa MLADI V AKCIJI iz programskih držav.
Usposabljanja so bila namenjena podrobnejšemu pregledu 
akcij in podakcij novega programa ter seznanitvi z novostmi 
in nekaterimi načrti za prihodnji razvoj akcij. Odgovorila 
so na nekatera vprašanja, precej pa jih je še vedno ostalo 
odprtih oziroma so se pojavila nova vprašanja. Usposabljan-
ja so bila koristna tudi glede izmenjave informacij oziroma 
izkušenj in načina dela v različnih Nacionalnih agencijah. 
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Za njo ni dvoma. Živi v Evropi. Toda za njo 
Evropa ni nekaj nedoločenega od Atlantika 
do Urala, od Nordkappa do Sredozemskega 
morja. Ko reče Evropa, ima pred očmi 
zelo jasno podobo. Ta podoba ima svojo 
zastavo, ima svoj parlament in še več. Ta 
podoba zajema napis Evropska unija na 
njenem potnem listu. Enak napis kot ga 
ima na svojem potnem listu najin skupni 
sodelavec iz Nemčije. In enak napis, kot ga 
ima naša skupna sodelavka iz Španije. Za 
njo je Evropa skupnost, ki ima jasne meje, 
in sicer meje držav članic Evropske unije, ki 
mejijo na tiste, ki to (še) niso. Evropejec je 
vsak, ki nosi ali bi lahko nosil po svetu potni 
list s tem napisom. Vse ostalo je evropa. 
Pozabljen geografski pojem, ki ga ne pišeš z 
veliko začetnico.  

Ta Evropa je nastala postopoma. Porojena 
je bila iz krvavenja v drugi svetovni vojni, 
spodbujena s hladno vojno. Med Evropo 
in evropo se je dvignil zid, ki je – tudi nas 
– postavljal tja onkraj. Bila je črta, kjer so se 
končale avtoceste in začenjali kolovozi. 

Morda se še kdo spomni časopisnega naslova 
z začetka devetdesetih let. Evropejci ponovno 
odkrivajo svojo celino. Potem se je zgodil 
veliki bum! Širitev Evropske unije leta 2004 
je brez primere. Vse dosedanje širitve so bile 
manjše, s perspektive velikega poka v letu 
2004 skoraj neopazne. Evropa je čez noč 
povečala svoj obseg. Več potrošnikov, več 
delovne sile, večje tržišče, več in več in več 
..., zares zgodba o uspehu. Evropa končno 
združena. Toda tudi pred širitvijo je bilo 
slišati glasove, da Evropska skupnost bolj kot 
širitev potrebuje poglobitev. Seveda, politične 
elite v prihajajočih državah članicah niso nič 
rade slišale idej o nujnosti poglobljevanja. 
In širitev se je morala zgoditi. V širitev je 
bilo vloženo preveč energije, dejansko je bila 
motor evropskega političnega življenja vse od 
začetka devetdesetih let.

Dokler se ni zgodila evropska ustava. In 
druga iraška vojna. In finančna perspe-
ktiva za obdobje 2007–2013. In še veliko 
drugega, kar je povprečnim očem skrito. 
Vsemu pa je skupno nekaj. Evropska unija, 
v katero smo vstopili, že dan po razširitvi ni 
bila več tista Evropska unija, v katero smo 
vstopali. Razlike so se povečale. Razmerje 
moči se je spremenilo. Evropska komisija je 
sprejela t. i. načrt D, s katerim želi povečati 
prepoznavnost Evropske unije med prebiv-
alci držav članic EU ter spodbuditi njihovo 
aktivnejšo vlogo pri usmerjanju in uprav-
ljanju skupne prihodnosti v Evropski uniji. 
Med programi Skupnosti se je znašel nov 
program »Evropa za državljane«, evropsko 
državljanstvo pa ima prednost tudi v drugih 
programih, med njimi tudi v programu 
MLADI V AKCIJI.
 
Prednostni cilj programa MLADI V AK-
CIJI je prispevati h krepitvi evropskega 
državljanstva. Včasih – v preteklih pro-
gramih EU na področju mladine – smo 
govorili o spodbujanju evropske identitete. 
Krepitev evropskega državljanstva med 
mladimi naj bi dosegali skozi številne 
projekte, ki bodo sprejeti v program in s 
tem pridobili pravico do finančne podpore 
iz programa. Vsebine in izvedbeni pristopi, 
ki bodo mlade udeležence spodbujali k 
razmišljanju o lastni vlogi za razvoj Unije in 
tudi o vlogi, ki naj jo ima Unija v njihovem 
vsakdanjem življenju, so podlaga za sprejem 
v program. 

Merilo za sprejem je prepoznavnost pro-
jektov v lokalnih okoljih, kjer se izvajajo 
oziroma sodelujejo sodelujoče skupine 
mladih. Pričakovanje po prepoznavnosti se 
osredotoča na promocijo tako možnosti, ki 
jih daje Evropska unija, kot samo spozna-
vanje Evropske unije, predvsem njenih 
institucij in instrumentov, ki so na voljo 
državljanom, da vplivajo na politični sistem 

od lokalne do evropske ravni in v njem 
sodelujejo. Tkanje medčloveških stikov med 
prebivalci različnih evropskih držav, ki naj 
se ne omejujejo na neposredne udeležence 
projektov, je sestavni del pričakovanj od 
prepoznavnosti projektov.

Merilo za sprejem je tudi razširjanje rezul-
tata sodelovanja mladih v teh projektih, ki 
naj ga – na primer ob sodelovanju njihovih 
lokalnih skupnosti – prenašajo med prebiv-
alce te lokalne skupnosti. Osebne izkušnje in 
spoznanja, doživeta pri izvajanju projekta v 
kateri koli vlogi, naj spodbudijo druge k ra-
ziskovanju in ustvarjanju lastnih pričakovanj 
do Evropske unije.

Vendar cilj doseganja evropskega 
državljanstva ni zgolj v krepitvi naše osebne 
pripadnosti skupnemu prostoru Evropske 
unije. To je tudi cilj, ki je povezan s krepitvijo 
naših posamičnih in skupnih prizadevanj za 
vpliv in sodelovanje v sistemih reprezenta-
tivne demokracije, kjer se naša državljanska 
moč ne izčrpa samo v sodelovanju na takšnih 
ali drugačnih volitvah. Ustvarjanje skupnih 
vizij prihodnosti naj bi bila podlaga za uprav-
ljanje družbe in njenega razvoja na kateri koli 
ravni družbene organiziranosti. Spodbujanje 
sodelovanja mladih v političnem življenju 
v svojih skupnostih je drugi prednostni cilj 
programa MLADI V AKCIJI. Evropska skupnost 
je tudi naša skupnost.

Plan D – čeprav o tem v njem ni veliko 
zapisanega – izhaja iz spoznanja, da ni 
mogoče računati na razvoj skupnosti v 
dobrobit vseh, če bo povezava oddaljena od 
prebivalcev. Igra, v kateri vse, kar je dobro, 
pripišemo nacionalnim oblastem in vse, 

Evropsko 
državljanstvo. Bum!
Še se spominjam sporočila sms, ki mi ga je poslala sodelav-
ka iz Pariza v noči s 30. aprila na 1. maj 2004: »Bienvenue 
les nouveaux citoyens europeens.«

Janez ŠKULJ, Direktor MOVIT NA MLADINA
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kar to ni, pripišemo Bruslju, je nevarna igra. 
Vendar jo igrajo politične elite v vseh državah 
članicah EU. Evropska unija ne more biti ne 
povečana Francija, ne povečana Nemčija 
ali katera koli druga država. Niti ne more 
biti le tisto, kar vsem ustreza. To stopnjo je 
razvoj že zdavnaj presegel. Nastopa čas, v 
katerem bodo včasih skupne in posamične 
koristi manjše od skupne in posamezne škode 
združevanja, vendar še vedno v dolgoročno 
korist skupnosti. To bo trenutek, ko se bo 
razgalila sposobnost skupnosti – ki je zelo 
raznolika –, da preživi, in še več, da zagotovi 
blagostanje vsem svojim prebivalcem. Zato 
načrt D predvsem nagovarja državljane 
Evropske unije, da jo spoznamo, da spoznamo 
svoje možnosti v tej povezavi ter da vizija, na 
kateri bo temeljil prihodnji razvoj, ne bo samo 
pragmatična vizija nacionalnih političnih elit, 
ampak bo temeljila tudi na močni – čeprav 
verjetno po obsegu skromni – skupni viziji 
ljudi, katerih vsakodnevna življenja uravnavajo 
tudi institucije Evropske unije. 

Evropsko državljanstvo podrazumeva 
tudi posamezne vrednote političnega in 
družbenega sistema, ki – kljub različnosti 
v evropskih državah – vsebuje skupne 
elemente, po katerih se evropski politični in 
družbeni sistemi – vključno s t. i. socialno 
državo – razlikujejo od (ne ravno vseh) 
sistemov upravljanja v državah na drugih 
celinah. 

Prvega maja 2004 naj bi se za prebivalce na 
sončni strani Alp vse spremenilo. Iz prebivalca 
dežele v Evropi sem postal državljan Evropske 
unije. Če sem bil do tega trenutka zavezan 
k odgovornosti za razvoj svoje lokalne 
skupnosti, če so mi bile pomembne politične 
debate na nacionalni ravni, naj bi bil od tega 
trenutka naprej zavezan tudi sodelovanju 
v korist obstoja in razvoja skupnosti, ki se 
imenuje Evropska unija. 
Osebno lahko rečem, da me je lastna življenjska 

pot pripeljala v stanje, ko mi ni vseeno, kaj bo 
z Evropsko unijo. Če ne drugače, moja otroka 
pripadata dvema državama v Evropski uniji. 
Za mojega otroka, čeprav je star le pet let, 
je modra zastava z zlatimi zvezdicami kljub 
vsemu okvir, ki povezuje dve zastavi držav 
članic EU. Imam prijatelje, s katerimi sedimo 
pozno v noč in debatiramo o različnosti ter 
jih poskušamo razumeti. Seveda govorimo, pri 
čemer uporabljamo jezik, ki ni od nikogar od 
nas materni jezik, o tistem, kar bi lahko skupaj 
ustvarili ravno zaradi Evropske unije. Toda 
takšnih posameznikov in posameznic, ki bi 
bili življenjsko povezani s skupnim evropskim 
okvirom, na sončni strani Alp ni ravno v 
izobilju. Niti kje drugje. 

Toda zavedam se tudi svoje preteklosti. 
Nekoč sem bil tudi državljan države, ki 
je ni več. Bila je nekaj samoumevnega 
in zanjo so ne tako redki drugi Evropejci 

predvidevali, da se je v njej govoril en sam 
uradni jezik. Šele ob razpadu te države 
so bili soočeni z našo različnostjo. Zato 
se zavedam, da nobena povezava držav 
ni dokončna. To je lahko samo »work in 
progress« Tako se spomnim nagovora 
pokojnega francoskega predsednika 
Mitterranda, ko nam je v začetku 

devetdesetih let prejšnjega stoletja dejal, 
da je samo Evropska unija zagotovilo, da 
nikoli več ne bo prišlo do koncentracije 
nemških in francoskih čet na skupni meji. 
Spominjam se besed svojega očeta, ki je 
dejal, da nihče ne ve, kaj bo z Evropo, ko 
bo odšla generacija državnikov, ki so zrasli 
s trpljenjem in krivdo druge svetovne 
vojne, ter njihovih malo mlajših sopotnikov.

Krepitev evropskega državljanstva pomeni 
tudi obnavljanje in – morda – dopolnjevanje 
temeljev, ki jih bomo zares doživljali vsi v 
vseh državah, ki danes tvorijo ali bodo jutri 
tvorile Evropsko unijo. Razlogi, ki so dali 
zalet v preteklosti, so še vedno aktualni, 
vendar jih vedno nove generacije ne 
doživljajo več tako kot generacije staršev in 
starih staršev. Zato še zlasti velja pozdraviti 
odprtost programa MLADI V AKCIJI, ki še 
posebno spodbuja k takšnim prizadevanjem. 

Toda takšna prizadevanja morajo biti tudi 
del nacionalnih politik. Sam niti približno 
ne poznam vseh odgovorov, ki jih prinašajo 
izzivi jutrišnjega dne Evropske unije. 
Verjamem pa, da je vredno skupaj z drugimi, 
ki danes živijo ali bodo jutri živeli v Evropski 
uniji, iskati in uveljavljati te odgovore. In k 
temu vabim tudi Vas. 

Evropsko državljanstvo – formalno
Vsaka oseba, ki ima državljanstvo ene 
od držav članic, je državljan Unije. 
Državljanstvo Unije je bilo utemeljeno z 
Maastrichtsko pogodbo leta 1992. Le-
ta je vključena v drugi del (členi 17-22) 
Pogodbe ES. Državljanstvo EU, dopolnjuje 
državljanstvo v državah članicah in ga ne 
nadomešča. Državljani Unije uživajo pravice, 
ki so jim dodeljene s pogodbo, in imajo 
dolžnosti, ki jih le-ta tudi določa.

Pomen državljanstva Unije leži v dejstvu, da 
imajo državljani Unije po zakonodaji Skup-
nosti resnične pravice. Temeljne pravice, ki 
jih državljanstvo v drugem delu Pogodbe ES 
določa, so:

svoboda gibanja in pravica do prebivanja 
na ozemlju držav članic; 
pravica voliti in biti izvoljen za poslanca 
na volitvah za evropski parlament in na 
občinskih volitvah v državi članici, kjer 

•

•

ima državljan stalno prebivališče; 
pravica do diplomatske in konzularne 
zaščite; 
pravica nasloviti peticijo na Evropski 
parlament, in 
pravica obrnite se na varuha človekovih 
pravic.

Več na: http://ec.europa.eu/youreurope/nav/
sl/citizens/index.html

•

•

•
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Aktivno državljanstvo pomeni delovanje, 
razmišljanje o demokraciji, vrednotah, 
zgodovini in kulturi prek sodelovanja v 
organizacijah civilne družbe in razumevanje 
tega. To je spekter različnih oblik družbene 
odgovornosti in angažiranosti, prek katerih 
skuša posameznik aktivno prispevati k 
izgradnji in oblikovanju demokratične 
družbe. Vključuje različne oblike ude-
jstvovanja, družbene odgovornosti in 
solidarnosti posameznika, ki jih lahko 
umestimo med štiri primarna področja 
socialnega življenja vsakega posameznika, 
in sicer DELO, DRŽAVA, CIVILNA DRUŽBA in 

ZASEBNA SFERA. Vse to pa zahteva pristop 
od SPODAJ NAVZGOR. Ključne razsežnosti, 
ki opredeljujejo aktivno državljanstvo, so 
torej IDENTITETA, ODGOVORNOST in 
UČINKOVITOST. 

Aktivno državljanstvo pomeni odzivanje 
na impulze iz okolja. Če si aktiven, lahko 
vplivaš na razvoj in oblikovanje okolja ter 
družbe, v kateri živiš (lokalno, regionalno, 
nacionalno, EU), ter se tako čutiš pripadnika 
te družbe, se zavedaš evropske identitete, 
prispevaš h krepitvi zavedanja o različnosti 
in njenega sprejemanja ter prek tega k 

medkulturnemu dialogu. Gre za krepitev 
strpnosti in medsebojnega razumevanja, 
spoštovanja in medkulturnega dialoga. 
Posameznik, ki je »aktiviran« oziroma 
aktiven v lokalni skupnosti, je na neki način 
posredno aktivno vpleten tudi v dogajanje 
na višjih ravneh (nacionalni, evropski).

Posameznik ima z vključevanjem v različne 
oblike družbenega delovanja možnost, da 
se preizkusi v različnih družbenih vlogah, 
spozna družbene in politične strukture, 
njihova razmerja in način delovanja. 
Posameznik, vključen v delovanje neke 

Na poti aktivnega 
državljanstva
O aktivnem državljanstvu se danes veliko govori. Toda kaj je to? Najprej moramo ugotoviti, 
da enotne definicije žal ni, saj gre za odprt proces in za eksistenčno nujo vsakega posa-
meznika. Biti aktiven državljan namreč pomeni biti dejaven del skupnosti, biti spodbujen k 
sodelovanju in biti obveščen.

Mateja Demšar, MOVIT NA MLADINA
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organizacije, pridobi tudi različna znanja, 
spretnosti oziroma razvije sposobnosti 
(delo z ljudmi, administracija, razumevanje 
demokratičnih procesov …), ki prispevajo 
k njegovemu boljšemu izhodiščnemu 
položaju na trgu dela. Po drugi strani pa 
gre tudi za družbeno vključevanje oziroma 
preprečevanje družbene izključenosti 
(marginalnih) skupin.

Ena od oblik aktivnega državljanstva je 
PROSTOVOLJNO DELO, kjer se posameznik 
odloči, da bo del svojega časa namenil 
»služenju« svoji skupnosti (na različnih 
ravneh), in ima tako aktivno vlogo v družbi. 
PROSTOVOLJSTVO pomeni zavezanost 
posameznika k neki družbi in njenemu 
življenju TER OBRATNO. Obstoj mnogih 
organizacij je odvisen od prostovoljnega 
udejstvovanja posameznikov.

Družbeno udejstvovanje oziroma aktivno 
sodelovanje mladih v javnem življenju 

skupnosti je tudi eno od štirih prednostnih 
področij spodbud Evropske komisije za 
obdobje 2007–2013.

Mlade je treba ZNATI SPODBUDITI in 
MOTIVIRATI za aktivno državljanstvo. 
Vključiti jih je treba v procese odločanja tako 
v šoli kot v njihovem lokalnem okolju. Zato 
jih je treba SPODBUJATI, da začnejo kritično 
razmišljati o svoji vlogi v družbi in svoji 
aktivni vlogi v tej družbi kasneje v življenju.

Poleg aktivnega udejstvovanja v šoli, 
kjer predstavniki učencev in dijakov 
(predsedniki posameznih razredov) v 
šolskih svetih razpravljajo in sprejemajo 
odločitve o temah, ki jih zadevajo, ter tako 
razvijajo različne spretnosti in sposobnosti 
(debatiranje, govorjenje, poslušanje, 
pogajanja, predstavljanje mnenj drugih, 
odločanje v skupini), postajajo odgovorni, 

razumejo, kako so bile sprejete odločitve 
in kako lahko sami prispevajo k tem 
odločitvam, izboljšajo medsebojne odnose 
in se učijo o demokraciji in demokratičnih 
procesih ter postanejo bolj motivirani za 
vključevanje v lastno domačo družbo, so 
lahko mladi aktivni tudi na NEFORMALEN 
način, kar jim omogočajo različne mladinske 
in prostovoljne organizacije.

Neformalna socializacija in vključevanje 
mladih v dejavnosti kot tudi omogočanje 
najrazličnejših iniciativ sta glavni namen 
delovanja mladinskih centrov. Prek svojih 
dejavnosti ti vzpodbujajo sodelovanje mladih, 
omogočajo njihovo aktivno državljanstvo, 
medkulturno vzgojo in vključevanje mladih 
na podlagi boljšega poznavanja položaja 
in vloge mladih v družbi. Mladinski sveti 
lokalnih skupnosti kot nosilci mladinskega 
dela in mladinske politike na lokalni ravni 
omogočajo sodelovanje mladih v lokalni 
skupnosti, obenem pa tudi zastopajo njihove 

interese. Namen prostovoljnih organizacij 
je razvijanje interesov mladih, opravljanje 
mladinskega dela, spodbujanje mladih k 
združevanju in sodelovanju v družbi.

Vse to kaže na pomembnost prepletanja 
formalnega in neformalnega načina 
spodbujanja mladih, da postanejo aktivni 
državljani.

V zadnjih 10 do 15 letih je bilo izvedenih 
več raziskav, osredotočenih prav na mlade 
(MLADINA 93, 95 in 2000 ter mnoge 
druge). Evropska raziskava za Spodbujanje 
aktivnega državljanstva in izvajanje 
Evropskega mladinskega pakta »MLADI V 
EVROPI«, izvedena jeseni 2005 in v kateri 
je bilo med sodelujočimi tudi 3,1 odstotka 
SLOVENCEV, je pokazala, da je najboljša 
oblika udejstvovanja članstvo v kakem 
združenju, za aktivno vključitev v družbo 

pa ima dovolj informacij komaj polovica 
sodelujočih. Od sodelujočih jih 91 odstotkov 
meni, da bi bilo treba razviti več in boljše 
priložnosti za mlade, ki se želijo udejstvovati 
v prostovoljnih dejavnostih, in sicer 
boljše informacije, več priložnosti in več 
priznavanja prostovoljnemu delu.
Zanimiv je tudi podatek, na kateri ravni se 
sodelujoči počutijo državljane. Na nacionalni 
ravni se jih čuti državljane 56 odstotkov, 55,4 
odstotka pa jih meni, da so tudi evropski 
državljani. Po njihovem mnenju so najboljša 
sredstva za razvoj evropskega državljanstva 
program MLADINA (2000–2006) oziroma 
njegov naslednik program MLADI V AKCIJI 
(2007–2013), boljše poznavanje jezikov, 
delavnice na temo evropskega državljanstva 
v šolah, evropski mediji …

Evropska prostovoljna služba, ki deluje že od 
leta 1996, omogoča mladim, da konkretno 
izkusijo evropsko državljanstvo in tako 
postanejo bolj aktivni državljani. Mlado 

osebo vključuje v družbo na tri načine: i. 
pridobivanje novih spretnosti (kar pospešuje 
družbeno in poklicno vključevanje); ii. 
sodelovanje ali udeležba v koristnih 
dejavnostih; iii. krepitev solidarnostnih vezi.

Podporo razvoju aktivnih državljanov pa 
ponuja tudi nov program Skupnosti »Evropa 
za državljane«.

Kaj boste torej storili, da postanete aktiven 
evropski državljan?

Viri:
http://ec.europa.eu/education/index_
en.html 
http://www.uradzamladino.gov.si
http://www.acs.si
http://www.citizen.org.uk/index.html
http://ec.europa.eu/youth/youthweek/
consult/consultation_sl.html
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Nov program mladim ne predstavlja več 
samo možnosti pridobitve finančne podpore, 
ampak nudi konkretno podporo politični 
iniciativi na področju mladine, ki jo je 
Evropska unija predstavila pred nekaj leti in 
za katero se vedno bolj zanima tudi slovenska 
mladina. Program prispeva k pridobivanju 
pomembnega znanja, unovčljivega na 
prihodnji poklicni poti mladostnika, in je 
zato ključni instrument pri zagotavljanju 
priložnosti za neformalno in priložnostno 
učenje za mlade. Program prav tako prispeva 
k doseganju ciljev Lizbonske strategije, 
Evropskega mladinskega pakta, okvira za 
evropsko sodelovanje na področju mladine 
ter načrta D za demokracijo, dialog in 
debato. 

V državah članicah EU je 70 milijonov mladih, 
starih med 15 in 25. V Sloveniji je mladih iste 
starostne skupine nekaj manj kot 293.000. 
Kot rezultat demografskih sprememb, 
sprememb socialnega okolja, individualnega 
in kolektivnega obnašanja, družinskih 
odnosov in razmer na trgu delovne sile 
so sociološka, ekonomska in kulturna 
podoba mladine v zadnjih letih doživele 
pomemben razvoj. Mladi so manj vključeni 
v politično dogajanje in udeležbo v sistemih 
reprezentativne demokracije. Naloga organov 
oblasti, seveda v sodelovanju z mladimi, je 
zmanjšati prepad med prizadevanji mladih 
za izražanje njihovih mnenj in metodami 
ter strukturami, ki jim jih družba ponuja. 
Evropski prostor na tem področju ponuja 
veliko možnosti za eksperimentiranje in 
izmenjavo dobrih praks. Mladim Evropa 
predstavlja dober prostor za življenje, delo, 
študij ali potovanje, evropske institucije pa se 
zdijo oddaljene in nedostopne. 

V vseh državah članicah EU – in naša 
država ni izjema – je v ospredju potreba po 
zagotovitvi razmer, ki bi mladim omogočale 
uveljaviti se kot odgovorni, aktivni, tolerantni 

in strpni državljani. Eden glavnih izzivov 
v naslednjih nekaj letih je mlade vključiti 
v življenje lokalne, nacionalne in evropske 
skupnosti in na ta način okrepiti aktivno 
državljanstvo. Da bi državljani v celoti 
podprli evropsko povezovanje, bi bilo 
treba več pozornosti nameniti njihovim 
skupnim vrednotam, zgodovini in kulturi, 
torej ključnim prvinam njihovega članstva 
v družbi, ki temelji na načelih svobode, 
demokracije in spoštovanja človekovih pravic, 
kulturni raznolikosti, strpnosti in solidarnosti, 
v skladu z Listino o temeljnih pravicah 
Evropske unije . Spodbujanje aktivnega 
državljanstva je bistveno za krepitev boja 
proti rasizmu, ksenofobiji in nestrpnosti, 
hkrati pa tudi za povezanost državljanov 
in razvoj demokracije. Vsak mlad evropski 
državljan lahko prevzame pobudo in s svojimi 
prizadevanji prispeva k boljši prihodnosti 
Evrope. Vendar pa je predpogoj, da se mladim 
zagotovi priložnost za boljšo izobrazbo, 
neformalno učenje in poklicno usposabljanje. 
Tudi dejavnosti neformalnega učenja si 
zaslužijo konkretno podporo in priznanje na 

evropski ravni, saj s svojimi učinki prispevajo 
k ciljem Lizbonske strategije in evropski 
gospodarski rasti.

Program MLADI V AKCIJI spremlja in podpira 
te ukrepe in je edini evropski program, 
ki je odprt za sodelovanje vseh mladih, 
vključno z mladimi z manj priložnostmi, 
vključevanje katerih je eno od prednostnih 
področij programa. Ta skupina mladih 

pogostokrat izpade iz sistema formalnega 
izobraževanja, zato je program, ki spodbuja 
neformalno učenje, najbolj primeren prav 
zanje. Najpomembnejše prednostno področje 
programa pa je prav gotovo evropsko 
državljanstvo. Cilj je spodbujati mlade k 
razmišljanju o evropskih temah in jih vključiti 
v razprave o gradnji in prihodnosti Evropske 
unije. Projekti v programu MLADI V AKCIJI 
morajo imeti močno evropsko razsežnost, ki 
se izraža tako v vsebini projekta kot tudi v 
dejavnostih. Mladi udeleženci naj raziskujejo 
delovanje in vpliv evropskih institucij, 
razpravljajo o gradnji, prihodnosti in širjenju 
Evropske unije ter o izzivu mobilnosti 
delavcev v Skupnosti. Pri tem je pomembno, 
da se projekti v svojem izvajanju dotaknejo 
tudi vloge državljana, njegovih pravic in 
dolžnosti. 
Poleg programa MLADI V AKCIJI je za 
spodbujanje aktivnega državljanstva 
pomemben še program »EVROPA ZA 
DRŽAVLJANE«, katerega glavni cilji so:

povezati ljudi iz lokalnih skupnosti po 
Evropi, da si bodo medsebojno izmenjavali 

izkušnje, mnenja in vrednote;
s sodelovanjem med organizacijami civilne 
družbe na evropski ravni spodbuditi 
delovanje, razpravljanje in razmislek 
v zvezi z evropskim državljanstvom in 
demokracijo, skupnimi vrednotami, skupno 
zgodovino in kulturo;
s predstavljanjem evropskih vrednot 
in dosežkov Evropo približati njenim 
državljanom.

•

•

•

Program Mladi v akciji – 
nov program za mlade Evropejce
Letos januarja je začel veljati nov evropski program MLADI V AKCIJI, ki je namenjen spod-
bujanju aktivnega in evropskega državljanstva. Odgovarja na potrebe mladih Evropejcev po 
dodatnem udejstvovanju na področju mladinskega dela. Pomembna cilja, ki jih želi Evrop-
ska komisija s programom doseči, sta tesnejše evropsko sodelovanje na področju mladine 
in okrepitev zavesti mladih o evropski identiteti. 

Katja Goršek, MOVIT NA MLADINA

V `ari{~u
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Kako torej pri državljanih zbuditi zavest o 
njihovem evropskem državljanstvu, o nje-
govih prednostih ter pravicah in dolžnostih, 
ki izhajajo iz njega? 
Nov program Skupnosti »Evropa za 
državljane« 2007–2013, ki je začel delovati 
1. januarja 2007, vzpostavlja pravni okvir 
za spodbujanje »aktivnega evropskega 
državljanstva« in želi preseči prepad med 
državljani in evropskimi institucijami. 
EU želi s programom državljanom dati 
priložnost za sodelovanje in udeležbo pri 
gradnji vse tesneje povezane Evrope, ki je 
demokratična in usmerjena v svet, njena 
kulturna raznolikost pa jo združuje in 
bogati, s čimer se razvija državljanstvo EU. 
V programu je veliko pozornosti namen-
jene razvijanju občutka skupne evropske 
identitete, ki temelji na načelih svobode, 
demokracije, spoštovanja človekovih pravic, 
kulturni raznolikosti, strpnosti in solidar-
nosti. Ne nazadnje želi program spod-
buditi zavest, da Evropa pripada svojim 
državljanom. 
Da bi dosegli te cilje, program »Evropa za 
državljane« predlaga štiri akcije, razdeljene 
na različne ukrepe: 

Akcija 1 – Aktivni državljani za Evropo, 
ki državljane vključuje prek dejavnosti, 
povezanih s partnerstvi med mesti (town 
twinning) in z drugimi vrstami projektov 
državljanov; 
Akcija 2 – Aktivna civilna družba v 
Evropi, usmerjena v organizacije civilne 
družbe, bodisi s strukturno podporo na 
podlagi programa dela na evropski ravni 
bodisi s podporo za njihove transnaciona-
lne projekte; 

•

•

Akcija 3 – Skupaj za Evropo, ki vključuje 
organizacijo večjih dogodkov (vseevrop-
ske konference, umetniški dogodki itd.), 
študije in informacijska orodja; 
Akcija 4 – Aktivno evropsko spominjanje, 
ki podpira akcije, namenjene ohranjanju 
krajev in arhivov, povezanih z deportaci-
jami, ter žalnim slovesnostim v spomin na 
žrtve nacizma in stalinizma, ter prispeva 
k razmišljanju o poreklu in prihodnosti 
evropskega povezovanja. 
Finančna sredstva za izvajanje programa 
za obdobje 2007–2013 znašajo 215 mili-
jonov evrov.

Slovenskim organizacijam civilne družbe, 
lokalnim oblastem in organizacijam, 
raziskovalnim organizacijam, nevladnim 
organizacijam, sindikatom, izobraževalnim 
ustanovam in organizacijam, dejavnim 
na področju prostovoljnega dela, ponuja 
program »Evropa za državljane« možnost 
delovanja v širšem evropskem okolju in s 

•

•

•

tem seznanitev z delovanjem institucij in 
politikami EU ter novimi finančnimi viri, ki 
so jim na voljo. 
Program je namenjen tudi mladim, saj bodo 
projekti, v katerih sodelujejo mladi, deležni 
posebne pozornosti. EU želi vzpostaviti 
primeren odnos mladih do demokracije in 
drugačnosti ter jim s tem omogočiti, da 
raziskujejo svoje vrednote in identiteto ter 
razvijajo pripadnost lokalni, državni in ev-
ropski skupnosti. Preseganje meja s tem ne 
bo ostalo le zapisano na papirju, ampak bo 
zaživelo tudi v vsakdanjem življenju. EU bo 
kot zgodba o uspehu zaživela šele, ko bodo 
vsi njeni državljani postali aktivni oblikov-
alci svoje prihodnosti.

Več informacij o programu in razpisih 
najdete na spletni strani Izvajalske agencije 
za izobraževanje, avdiovizualno področje in 
kulturo (EACEA) http://eacea.cec.eu.int/citi-
zenship/guide/index_en.htm.

Evropa za državljane
za spodbujanje aktivnega evropskega 
državljanstva za obdobje 2007–2013
V zadnjem času obstaja prepad med institucijami Evropske unije (EU) in njenimi državljani, 
ki se je po zavrnitvi Ustavne pogodbe v Franciji in na Nizozemskem še poglobil. Rezultati 
raziskav kažejo, da državljani EU sicer podpirajo evropski projekt, a jih je le malo med 
njimi vključenih v zadeve Unije, saj menijo, da njihov glas v EU ne šteje. 

Klaudija Koražija, Ministrstvo za kulturo RS

Program
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Sedim na terasi hotela v Portorožu in 
opazujem pisane rutice skavtov iz celotne 
Evrope. Sredi Evropske skavtske konference 
smo in debate so usmerjene v skupne 
projekte različnih držav, spremljanje trendov 
mladih po Evropi, vsebinske usmeritve dela 
za naslednja tri leta … Dr. France Cukjati, 
predsednik Državnega zbora Republike 
Slovenije, je v svojem govoru pred 500 
delegati konference dal skavtom priznanje 
za delo, ki ga opravljajo z mladimi ljudmi. 
Država in skavtstvo imata isti cilj, je 
prepričan, do njega pa gresta po različnih 
poteh – država postavlja meje slabemu 
obnašanju, preti, skavtstvo pa odpira vrata 
dobremu obnašanju in vzpodbuja.

Za vzgojo aktivnih državljanov si je pred 
100 leti prizadeval tudi Robert Baden 
Powell, ustanovitelj skavtov. V delo z 
mladimi fanti je začel vključevati veščine 

vojaškega ogledništva, kot so opazovanje 
in logično sklepanje, in sicer zato da bi 
jih na tak način pripravil, da bi bili vsak 
trenutek pripravljeni priskočiti na pomoč 
komur koli in v kakršnem koli položaju. Da 
je preizkusil novo metodo, je 1. avgusta 
1907 na tabor peljal 20 dečkov vseh slojev 
iz Londona. Fantje so bili nad novim 
načinom dela navdušeni in začelo se je 
skavtstvo. Do konca leta 1908 je bilo v 
novo gibanje včlanjenih 60.000 skavtov, 
novembra 1909 so bile ustanovljene ali v 
ustanavljanju skavtske organizacije v 10 
državah po svetu. Danes je na svetu čez 40 
milijonov aktivnih skavtov, v Evropi pa čez 
2.400.000.

Način, ki je takrat nagovoril in še danes 
nagovarja mlade, je skavtska metoda, ki 
odgovarja na potrebe otrok in mladih, hkrati 
pa jih vzgaja, da so sami tisti, ki usmerjajo 
lasten razvoj v samostojne, odgovorne, 
zaupanja vredne in za pomoč pripravljene 
osebe – da postanejo odgovorni državljani. 
Skavtsko metodo sestavljajo elementi, ki se 
nenehno prepletajo :

Samovzgoja (vseživljenjsko učenje) 
opogumlja ljudi, da postajajo to, kar želijo.
Učenje z delom (izkušenjsko učenje) 
vabi ljudi, da so del izzivov in dejavnosti, 
opogumlja jih, da sodelujejo po najboljših 
močeh in da dodajo pozitiven prispevek za 
dosego ciljev.
Delo v majhnih skupinah je zgodnji 
primer demokracije v življenju, kjer se 
mladi naučijo delati drug z drugim kot 
del tima ter razvijejo skupinsko in osebno 
odgovornost.
Služenje družbi (prostovoljno delo) nudi 
možnosti, da so skavtinje in skavti aktivni 
v svoji lokalni, državni in mednarodni 
skupnosti ter se v praksi naučijo, kakšno 
dodano vrednost in spremembo v razvoju 
družbe lahko prinese prostovoljno delo.
Dejaven odnos med mladimi in odraslimi 
zagotavlja, da lahko mladi delajo 
ob odraslih voditeljih v vzajemnem 
prijateljstvu in se naučijo sprejemanja 
odgovornosti, pri čemer odrasli zaupajo v 
sposobnosti mladih.
Simbolna govorica dodaja raven 
presežnosti nad dogajanjem tukaj in zdaj, 
povečuje občutek pripadnosti skupnosti in 
omogoča pogled na preteklost, sedanjost 
in prihodnost ter povezanost med njimi.
Obljuba in zakoni so spodbuda 
posamezniku, da drži dano besedo in 
»odigra« svoj del v skupnosti.
Dejavnosti na prostem krepijo v mladih 
občutek, kako pomembna je skrb za okolje 
– naravo, ljudi ..., in vlivajo mladim zavest, 
da so sposobni in da so pomemben del 
tega sveta. 

Skavtski metodi je dodan še okus, pisan 
na kožo mladega človeka – mednarodna 

•

•

•

•

•

•

•

•

razsežnost. Ko se srečujejo mladi iz različnih 
držav in zaradi skupnih dejavnosti več dni 
sodelujejo, se med njimi spleta prijateljstvo, 
razvija se spoštovanje različnosti in 
podobnosti med ljudmi in kulturami. Tako 
se mladi prek lastnih izkušenj učijo življenja 
in dela v medkulturnih skupnostih. Veščin 
aktivnega državljanstva se pri skavtih 
torej učimo na izkustven, kontinuiran in 
zabaven način. Pri tem je pomembno, da 
mladim zaupamo in nanje zares prenesemo 
odgovornost, čeprav obstaja možnost 
neuspeha. Če to naredimo samo delno, bomo 
dobili samo delne rezultate.

Tako se lahko rodijo projekti, kot je Briga 
me!, ki je združil 600 mladih slovenskih 
skavtinj in skavtov, da so izvedli 50 projektov 
za izboljšanje svojih lokalnih skupnosti. 
Ali praznovanje 100. obletnice skavtstva, 
ko je Bruselj preplavilo 100.000 belgijskih 
skavtov. Evropska skavtska regija se povezuje 
in odpira svetu z dejavnostmi sodelovanja, 
partnerstvi, usposabljanji za iskanje novih 
poti v prihodnosti, odgovarjanjem na potrebe 
mladih in lokalnih okolij. Največ projektov 
je usmerjenih v Vzhodno Evropo in države v 
razvoju.

Nekajdnevni mednarodni tabor, ki ga 24 
ur na dan preživim z mladimi z drugačnimi 
kulturnimi ozadji, pomeni, da stopim iz sebe, 
da spoznam tebe, je kot svet v eni vasi, ki se 
trudi za mir v svetu. Tudi Evropska skavtska 
konferenca ne pomeni samo zasedanj, ampak 
tudi sodelovanje, srečevanje različnih kultur, 
učenje demokracije in prenašanje idej v 
prakso.

Zabavno je biti aktiven 
– skavtstvo že 100 let
Država in skavtstvo imata isti cilj, do njega pa gresta po različnih poteh.

Alenka Oblak, Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (ZSKSS)

Refleksije
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Zakaj sta se odločila za opravljanje 
Evropske prostovoljne službe?

Anja: Pred opravljanjem EVS-a sem bila 
(in sem še vedno) prostovoljka v Škrlovcu, 
dnevnem centru za mlade in družine v 
Kranju, in članica Kluba prijateljev mladine 
Marindolus, Kranj. Največja želja po 
opravljanju prostovoljnega dela v tujini pa 
se je pojavila, ko sem poletje preživela v 
Afriki v Ugandi, kjer sem kot prostovoljka 
dva meseca delala pri projektu Edirisa. Po 
končanem študiju socialne pedagogike sem 
se takoj prijavila na projekt EVS ...  
in šla. 
Ni dovolj samo želja po življenju v tujini 
in spoznavanju drugih kultur, drugačnega 
načina življenja ali učenju tujega jezika. 
Precej pomembnejše je, da človek ve, kaj z 
EVS-om želi doseči, katera so področja dela, 
ki ga zanimajo, in kaj lahko sam prispeva h 
kakovostni izvedbi. 

Peter: Za EVS sem se odločil, ker sem si 
želel nabrati novih izkušenj in se spoprijeti 
z novimi izzivi ter za leto dni zapustiti 
(ne)lagodje lastnega nacionalnega, 
jezikovnega in kulturnega konteksta, kar je 

predvsem zaradi majhnosti in provincialnosti 
Slovenije še kako potrebno za vsakega, ki to 
želi preseči.

Meniš, da je slovenska mladina dovolj 
aktivna v družbenem življenju? Kakšni 
ste mladi Slovenci v primerjavi z drugimi 
mladimi po Evropi?

Anja: Vem, da na splošno slovenska mladina ni 
dovolj aktivna v družbenem življenju, a vendar 
verjetno še vedno bolj kot njihovi vrstniki po 
Evropi. Menim, da si mladi želijo, da bi jim bilo 
strukturno vse »postreženo«, sami pa bi radi le 
izvajali svoje programe in pri njih sodelovali. 
Morda je to posledica tega, da se mladim ne 
»ljubi« ukvarjati z birokratskimi ovirami, ki se 
pojavijo na poti, iskanjem finančnih sredstev, 
prijavami na različne razpise, logistiko in 
iskanjem primernih prostorov. 

Peter: Na to vprašanje ni enoznačnega 
odgovora. Po eni strani je slovenska mladina 

izraz slovenske družbe kot celote in temu 
primerno se mladi dokaj veliko udejstvujejo 
v dejavnostih najrazličnejših društev. Po 
drugi strani pa so vse te dejavnosti vezane 
bolj ali manj na prosti čas in nimajo širše 
politično-družbene note ali angažiranosti. 
V tem političnem aktivizmu se po mojih 
izkušnjah in gledano seveda na splošno (kajti 
povsod so posamezniki, ki od tega odstopajo) 
mladi v Sloveniji (in ostalih novih članicah 
EU) razlikujemo od sovrstnikov v Zahodni in 
Severni Evropi. 

Kaj vama osebno predstavlja Evropa 
oziroma Evropska unija?

Anja: Odprtost meja, pretok ljudi, mešanje 
različnih kultur, jezikov ... Več možnosti 
za delovanje na različnih področjih, ki te 
zanimajo. Poleg tega pa tudi nekakšen 
občutek enotnosti in enakosti. EU je 
vsekakor tudi prostor, kjer je mogoča večja 
prepoznavnost Slovenije.

Izkušnja evropskih 
državljanov
Z nekdanjima prostovoljcema EVS, Anjo in Petrom, smo se pogovarjali o vedno bolj ak-
tualni temi: evropsko državljanstvo. Oba sta eno leto opravljala prostovoljno službo v 
tujini ter se tako dobro spoznala z drugačnim načinom življenja in drugačnim načinom 
razmišljanja. Pred sodelovanjem v projektu EVS sta bila aktivna v svojih organizacijah, za 
življenje in delo v drugačnem okolju pa sta se odločila zaradi pridobivanja novih izkušenj in 
izzivov. Anja in Peter se počutita kot evropska državljana. Življenje v Evropi jima predstav-
lja njun vsakdan, saj sta nenehno v stiku z ljudmi iz drugih držav. Sodelovanje v projektu 
EVS jima je omogočilo pridobiti želeno samozavest in nove sposobnosti. Prav tako pa jima 
je prineslo občutek enotnosti in enakosti vseh evropskih državljanov.

Katja Goršek, MOVIT NA MLADINA

Intervju
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Peter: Zame je Evropa moj vsakdan. Kajti vsak 
dan sem namreč v stiku z najmanj ducat ljudi 
iz različnih delov in krajev po celotni Evropi, s 
katerimi načrtujem nove projekte, izmenjujem 
informacije o tem ali onem, prijateljsko 
klepetam ali jim telefoniram, in vse to z 
uporabo interneta. Poleg tega zame Evropska 
unija predstavlja okvir, v katerem je vsakemu 
posamezniku (in državi) dana možnost, da se 
prosto in enakovredno razvija, seveda v nenehni 
(pozitivni) konkurenci z drugimi. 

Kaj vama predstavlja evropsko 
državljanstvo? Se počutita evropskega 
državljana/državljanko?

Anja: Biti evropski državljan zame ne pomeni 
biti zgolj Slovenka v Evropi, ampak tudi 
Evropejka v Sloveniji in kjer koli drugod po 
svetu. S tem želim biti enakopravna, a vseeno 
drugačna prebivalka Evrope, ki pa to skupnost 
bogatim. Skupno zavedanje vrednot gradi 
temelje evropske zavesti, ki jo bogatijo kulturne 
in nacionalne razlike. Gradnja evropske zavesti 
pri otrocih in mladih je po mojem mnenju 
najvišja prioriteta. 

Peter: Evropsko državljanstvo zame pomeni 
emocionalno vez z Evropo. Nikoli nisem razvil 
nekega posebnega emocionalnega odnosa 
s slovensko državo, kajti jaz sem se rodil v 
Jugoslaviji, ki je danes ni več. Sicer pa nas rojstvo 
v določenem kraju samo delno določi. Seveda 
se počutim evropskega državljana, vendar ne 
zato ker je Slovenija v EU, ampak zato ker 
se poistovetim z vrednotami, ki jih EU (vsaj 
načeloma) predstavlja in zastopa. Je pa res, da se 
najprej poistovetim z dejstvom, da sem človek, 
in šele potem pridejo vse ostale opredelitve in 
popredalčkanja.   

Kaj mladim v državi, kjer si opravljal/-a 
EVS, pomeni evropsko državljanstvo? Se 
oni počutijo evropske državljane?

Anja: EVS sem opravljala na Irskem, že 
uveljavljeni članici EU, kjer pa sem vseeno dobila 
občutek, da so Irci na neki način bolj odmaknjeni 

od Evrope. Razen o Veliki Britaniji in Ameriki, 
kamor so se v preteklosti množično preseljevali, 
o ostalem svetu ne vedo veliko. Tudi v šolah se 
splošni geografiji ne posvečajo preveč. Počasi 
začenjajo spoznavati ostali svet, za potovanja pa 
si izbirajo predvsem eksotične destinacije. 

Peter: Jaz sem svoj EVS opravljal v Barceloni, 
torej prestolnici Katalonije in drugem največjem 
španskem mestu. Tam se večina mladih najprej 
zaveda katalonske identitete, saj je tamkajšnja 
družba v nenehnem spraševanju o lastni 
identiteti (posledica zgodovine in predvsem 
Frankove diktature). Res pa je, da se večina 
mladih opredeli za Katalonce in Evropejce, 
medtem ko se ne opredelijo kot španski 
državljani.  

Si opazil/-a kakšno razliko v svojem 
dojemanju evropskega državljanstva pred 
Evropsko prostovoljno službo in po njej?

Anja: Lahko priznam, da pred samim EVS-om 
o pojmu evropsko državljanstvo nisem preveč 
razmišljala. Dojemanje se je vsekakor spremenilo, 
predvsem glede tega, da se zdaj vsaj zavedam, 
kaj to pomeni, in sem vesela, da sem državljanka 
večnacionalne skupnosti. Ne glede na to, 
kako majhni smo, smo pomemben del nečesa 
velikega. To veliko mi ponuja odprte možnosti za 
uresničevanje idej na področju dela z mladimi in 
osebnostnem področju.

Peter: Lahko rečem samo to, da se je moje 
razmišljanje potrdilo. Čeprav smo si glede jezika, 
navad in kulture med sabo v Evropi zelo različni, 
se srečujemo z enakimi problemi in edino prav 
je, da se jih trudimo reševati skupaj. 

Kako, če sploh, te je spremenil EVS? Je 
življenje v drugi državi vplivalo na tvoj 
osebni razvoj in prepričanja?

Anja: Hmmmm, verjetno me je. Tako sem se 
navadila samostojnega življenja, da sem se po 
prihodu domov kmalu odselila od staršev. Prav 
tako sem postala bolj samozavestna na področju 
dela z mladimi, k čemur so pripomogle dobre 

izkušnje. Vem, kaj hočem, in se trudim, da bi 
ta cilj dosegla. Spremenilo pa se je tudi moje 
prepričanje o nekakovosti slovenskega šolskega 
sistema. Ko pobliže spoznaš irsko šolstvo, 
ugotoviš, da je naš sistem super! Drugače sem pa 
še vedno ista.

Peter: EVS mi je dal ravno to, kar sem 
potreboval – širino, izkušnje, nove jezikovne 
sposobnosti, večjo samozavest in spoznanje, 
da sem se sposoben prilagoditi številnim 
nepredvidljivim situacijam in ceniti življenje bolj 
kot prej. 

Ali lahko s pridobljenim znanjem in 
izkušnjami pomagaš pri razvoju svojega 
lokalnega okolja?

Anja: Ne vem, če gre toliko za znanje in 
izkušnje kot za veselje do dela z mladimi. Tem 
želim ponuditi čim več kakovostnih vsebin 
in programov. Prek EVS-a sem spoznala, da 
noben cilj ni neuresničljiv, le potruditi se je 
treba in na pravi način zmotivirati mlade. Na 
Škrlovcu sem za prostovoljce in ostale mlade, 
ki jih zanima EVS, organizirala predstavitev 
programov, bila sem gostja pogovorne oddaje 
na Radiu Kranj, v lokalnem časopisu Kranjčanka 
in študentski reviji Zapik pa sta bila objavljena 
intervjuja z mano. Izkušnje in znanje pa mi 
pomagajo pri uresničevanju idej za projekt 
Boljša priložnost, kjer mesečno organiziram 
delavnice in dejavnosti za mlade (športne, 
kulturne, izobraževalne), v Beli krajini v okviru 
tega projekta organiziramo raziskovalni tabor z 
naslovom Ohranimo podeželje. Idej in energije je 
še ogromno in vem, da se jih da z močno voljo 
do dela tudi uresničiti.

Peter: Načeloma lahko, če imaš seveda čas za 
to in če je tvoje lokalno okolje dovzetno za 
takšne reči, vendar pogosto tudi ni. Imam veliko 
znanja in izkušenj, ki jih z veseljem posredujem 
naprej, vendar pa v praksi to pri meni velikokrat 
pomeni, da je moje lokalno okolje dejansko 
celotna Evropa, ker sem aktiven predvsem na 
evropski ravni.
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»Hja, bi že ... Ampak kako?!? ... Tako, da bi 
hodil po zemljevidu?«
»Saj res ...«

Tako nekako so se začele utrinjati prve 
ideje ... Mladi, ki radi delamo za mlade, smo 
v začetku prejšnjega leta (2006) združili 
svoje sposobnosti in izkušnje ter začeli 
pripravljati projekt Velika evropska igra. Pri 
svojem delu z otroki in mladostniki smo 
opažali, kako uživajo (in seveda mi z njimi) 
ob najrazličnejših igrah; zlasti če te ponujajo 
zanimivo in močno ambientacijo. Velike igre 
lahko otrokom ponujajo eno od najmočnejših 
doživetij. To so daljše igre, ki so povezane z 
določeno zanimivo temo in na podlagi katerih 
udeleženci pridobivajo nove izkušnje in 
(spo)znanja.  

Za vodilni motiv projekta smo si izbrali Evropo 
– v najrazličnejših pogledih. Potovanja, 
zaposlitev v drugi državi, različnost kultur, 
mobilnost ... V geografskem in političnem 
smislu živimo v evropskem prostoru, smo 
evropski državljani, vendar večinoma Evropo 
še vedno slabo poznamo; še manj pa poznamo 
možnosti, ki se nam ob tem odpirajo. Tako 
smo s projektom želeli otrokom in mladim na 
privlačen in zabaven način približati Evropo. 
Evropska identiteta ni nekaj, kar nastane 

kar samo od sebe. To je posledica pozitivnih 
izkušenj in občutka pripadnosti ter sprejetosti 
v skupnem evropskem prostoru; je posledica 
poznavanja možnosti in aktivnega udejanjanja 
v tem prostoru. 

Na podlagi vsega tega so nastali: 10 velikih 
iger in pripomočki za le-te, spletna stran 
(www.mladinski-ceh.si/vei) ter knjižica. 
Udeleženci prek teh iger spoznavajo različne 
značilnosti in kulture, se preizkušajo v 
različnih veščinah, spoznavajo evropske 
institucije ter se tako učijo prek izkušenj in 
zabave. Igre so namenjene tako otrokom kot 

mladim in mladim z manj priložnostmi, saj so 
prilagojene različnim starostnim skupinam, 
njihovemu znanju in poznavanju evropske 
tematike.

Neformalno učenje je vedno pomembnejše. 
Pri projektu smo tako skušali (in seveda še 
vedno skušamo) z zanimivimi didaktičnimi 
pripomočki (zemljevid iz platna, letalske 
karte, žigi, turistični vodniki …) otrokom 
Evropo približati predvsem kot skupni prostor 
bivanja, pri mladih pa spodbuditi razmišljanje 
o skupni evropski kulturi in identiteti ter 
spodbuditi udejstvovanje v tem prostoru. 
Le nekaj, kar mlade dovolj pritegne, bo v 
današnjem času, ko je na voljo ogromno 
stvari, v njih pustilo pečat. Prav na to smo 
mislili, ko smo jim to tematiko skušali 
približati prek igre.

Na začetku je bila glavno gibalo projekta 
prav zagnanost mladih, ki smo sodelovali 
pri njem. Dobiti možnost, da lahko uresničiš 
svoje ideje, je še dodaten razlog za vneto 
delo. Dodatna gonilna sila projekta so bili tudi 
zelo pozitivni odzivi društev in organizacij, 
ki so v svoj program vključili Veliko evropsko 
igro. Uspešnost projekta potrjuje kar nekaj 
dejavnikov: številna izvajanja po vsej Sloveniji 
in navdušenje v posameznih lokalnih 
skupnostih, zanimanje za projekt, razširjena 
pripravljalna skupina mladih in navdušenje 
udeležencev. Pri tem, da je projekt Velika 
evropska igra zaživel v tako širokem obsegu, 
sta nam pomagala Nacionalna agencija in 
Društvo mladinski ceh. 

Idejna zasnova je nastala na podlagi 
potrebe po boljšem poznavanju Evrope. S 
projektom smo želeli raznoliko bogastvo 
Evrope približati otrokom in mladim na 
njim primeren način. Mladi mlade najbolj 
razumemo, zato smo združili moči v projektu 
Velika evropska igra. Tako smo skupaj 
potovali skozi ideje, skozi timsko delo, skozi 
izvajanja …, potovali smo po vsej Evropi. 
Čeprav (za zdaj) le po zemljevidu.   

Evropsko državljanstvo 
skozi veliko igro … 
»Si predstavljaš, kako bi bilo, če bi lahko potoval po svetu brez prevoznih sredstev ... Da 
bi lahko obiskal celotno Evropo v enem samem dnevu?« 

Petra Pucelj, Neformalna skupine Velika evropska igra
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Človekovo dostojanstvo
Prepričani smo, da je človekovo dostojanstvo 
tisto, ki zagotavlja vsaki osebi njene človekove 
pravice, in ne obratno. Vsaka oseba ima 
dostojanstvo, ne glede na to, v kakšnem stanju 
je: otroci, ostareli, invalidi, neozdravljivo 
bolni, Indijci, Perujci, Evropejci, ljudje vseh 
veroizpovedi in ateisti – vsi ga imamo! 
Dostojanstvo, namreč. Od spočetja do naravne 
smrti mora biti to spoštovano v družbi in 
zaščiteno z zakonom. 

Razvoj
Svet naj se razvija tako, da bo družba čim bolj 
pravična in svobodna, torej taka, v kateri bo 
vsak posameznik lahko rasel fizično, duhovno 
in čustveno. Da bo razvijal svoje potenciale v 
korist vseh okoli sebe in prispeval k boljšemu 
svetu. Skrbeti moramo tudi za to, da bo ta 
razvoj trajnosten in bo upošteval potrebo po 
ohranjanju čiste narave za prihodnje rodove. 

Solidarnost
Svet je skupnost, v kateri bi morali biti ljudje 
solidarni drug z drugim brez izjem, da bi se 
približali enakopravnosti in ravnovesju med 
bogatimi in revnimi, med elito in izključenimi, 
med različnimi narodi in tudi v državi, družbi, 
najožji okolici … Morda je solidarnost ena 
od najzahtevnejših nalog, ki so pred nami, 
saj se moramo v njenem imenu tudi čemu 
odpovedati, kakšno stvar ali razvado žrtvovati 
in s sočutjem gledati na ljudi, ki so v naši 
skupnosti: lokalni, regionalni, državni, evropski 
… 

Svoboda
Šele človek, ki se je sposoben čemu tudi 
odreči, je zares svoboden. Ko se odločimo, 

da ne bomo več ljubosumni zaradi uspehov 
drugih, in si za to tudi zares prizadevamo, se 
osvobodimo črnih misli in slabega mnenja o 
samem sebi! Postanemo dovolj svobodni, da 
lahko spoznamo, da vsak po svoje prispevamo 
k skupnemu dobremu, in spletemo trdnejša 
prijateljstva, ki prenesejo tudi težje 
preizkušnje. Tomaž Akvinski se sprašuje, kdo je 
svobodnejši: tisti, ki dela to, kar se mu zahoče 
– sede za klavir in hoče igrati – začne tolči po 
njem –, ali tisti, ki že deset let igra klavir in je 
zato sposoben zaigrati Mozartove in Bachove 
skladbe ali je začel ustvarjati celo svoje . Kdo 
zares ustvarja glasbo?! 

Spoštovanje
Spoštovati pomeni več kot tolerirati nekaj. Ko 
nekaj ali nekoga spoštujemo, se trudimo, da 
bi ga bolje spoznali, se o njem kaj naučili, ga 
podpremo in ga tako priznamo kot vrednega 
obstoja. Kako lepo je, ko je spoštovanje 
obojestransko!

Kultura življenja
Prva stvar, ki jo moramo spoštovati, je 
prav dostojanstvo ljudi in njihova pravica 
do življenja, spoštovati moramo vsakega 
posameznika in ga podpirati tako, da bo 
lahko uresničil svoje potenciale, prispeval 
k skupnemu dobremu, zgradil trdna 
prijateljstva, si ustvaril družino … 

Družbena vključenost
Smernice programa MLADI V AKCIJI so 
nam v veliko veselje, saj izražajo prav 
te vrednote. Družbena vključenost nam 
predstavlja prav to: zagotovilo, da je vsak 
človek, tudi tisti z zakotne kmetije, tisti 
z govorno napako ali tisti z oviranimi 

sposobnostmi gibanja, slepi, gluhi …, vsi 
smo povabljeni k temu, da prispevamo k 
skupnemu dobremu, k temu, da bodo naša 
družba, Slovenija in Evropska skupnost, 
takšna, kakršno si želimo. 

Sodelovanje mladih
Tudi mladi imamo nekaj besede pri tem, 
morali bi je imeti še več. Mladi smo tisti, ki 
sanjamo, ki študiramo, gradimo prijateljstva 
po vsem svetu, predvsem pa imamo nove 
ideje in sveže poglede na to, kakšen svet 
si želimo. Današnja politika – lokalna, 
nacionalna in evropska – je prostor odraslih, 
zato smo mladi tako veseli, da daje program 
MLADI V AKCIJI možnost tudi mladim, 
da lahko na glas povejo svoje mnenje. 
Mimogrede, letošnje leto 2007 je evropsko 
leto enakih možnosti. 
Poimenovali smo se »Mladi imamo 
prihodnost«, navdušeni smo nad delom 
mednarodne mladinske organizacije World 
Youth Alliance (www.wya.net), ki se ji 
želimo nekoč pridružiti. Prepričani smo, 
da so vrednote dostojanstva, solidarnosti 
in kulture življenja skupne vsem državam 
Evropske unije, zato želimo tudi v Sloveniji še 
dodatno poudariti njihov pomen ter pomen 
njihovega spoštovanja. Te vrednote želimo 
poudarjati, jih zagovarjati in širiti med širšo 
množico mladih sovrstnikov po vsej Sloveniji 
v okviru nacionalne mladinske pobude od 1. 
maja do konca leta 2007. To bomo počeli z 
usposabljanji, ki jih bomo vodili mladi sami, 
s spodbujanjem sodelovanja mladih na vseh 
družbenih ravneh, želimo pa tudi pridobiti 
nove sodelavce, s katerimi bomo skupaj 
zagovarjali človekovo dostojanstvo. Se nam 
pridružiš tudi ti?!

Mladi za vrednote
Uresničimo sanje o prihodnosti
 »Ideje imajo posledice, dobre ali slabe, za to, kar celo intelektualci včasih poimenujejo 
‘resnično življenje’,« je zapisal ameriški publicist George Weigel v svojem eseju o ideji 
svobode. Mladi smo namreč ugotovili, da so naša usta pogosto polna besed, ki jih sploh 
ne znamo razložiti. Svoboda je že ena od takih besed. Kaj pa sploh je svoboda? Kaj je 
človekovo dostojanstvo? Ali izhaja človekovo dostojanstvo iz človekovih pravic ali ob-
ratno? Kakšen naj bo razvoj (države, sveta …), da bo pravičen za vse ljudi? … Ni vseeno, 
kako odgovorimo na ta vprašanja, saj so te ideje temelj naših osebnih in tudi političnih 
odločitev. Zato smo začeli iskati literaturo, ki bi nam pokazala različne odgovore, mi pa jih 
tehtamo, se o njih pogovarjamo in iščemo rešitev … 

Mojca Petovar, Neformalna skupina Mladi imamo prihodnost
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V naslovu naše podporne akcije 5.1 se 
skriva dilema, ki smo jo z različnih zornih 
kotov osvetljevali lansko poletje v Ljubljani. 
Skozi pregled programov, ki jih EU danes 
(so)financira in ki podpirajo formalno 
izobraževanje, strokovno-poklicno usposa-
bljanje in neformalno izobraževanje, nas 
je zanimalo, ali je tovrstno promoviranje 
mobilnosti smiselno ali pa je mobilnost 
postala sama sebi namen. Vse prevečkrat 
se namreč zgodi, da posamezniki, ki 
veliko potujejo, v svoje lokalno okolje ne 

prinašajo novih spoznanj in zato njihove 
izkušnje, ki so v primeru programov EU 
sofinancirane s strani vseh Evropejcev, 
ostanejo le osebi sami. 

Naš namen je bil iz osebnih izkušenj 
udeležencev strniti spoznanja, ki so lahko 
uporabna širše, ne le na ravni posameznika, 
ampak tudi na ravni njegove organizacije 
in lokalnega okolja, ter jih tako povezati z 
idejo aktivnega evropskega državljanstva. 

Naša spoznanja smo strnili v knjižico, ki 
smo jo lahko zaradi prizadevnosti vseh 
udeležencev izdali še v času seminarja. 
Udeleženci so po seminarju sami poskrbeli 
za široko distribucijo naših ugotovitev in 
nasvetov. Knjižica je romala v mladinske 
centre in študentske klube, v knjižnice, 
k profesorjem in predstavnikom lokalnih 
skupnosti v 10 evropskih državah. 

Vse misli, izkušnje in pomisleke je težko 
strniti in preliti na papir, a končna in 

najpomembnejša ugotovitev je bila, naj 
ne bodo programi za mlade le druženje 
med izbranimi mladimi in v vseh evropskih 
krajih približno enaki: zbanalizirani na 
spoznavne igrice in večerne predstavitve 
držav skozi hrano in pijačo. V programih 
naj se bolj poudarjajo izkušnje v tujini in 
prenašanje izkušenj ter idej s prilagoditvijo 
novih spoznanj potrebam lokalnega okolja. 
Temu se je še najbolj približala pretekla 
Akcija 3 – Future Capital za prostovoljce 

EVS, ki pa je žal ukinjena. Če si res želimo 
evropske državljane, jih lahko »naredimo« 
le tako, da od njih zahtevamo globoke in 
močne korenine in s tem naredimo korak 
naprej ne le k evropskim državljanom, 
ampak tudi h globalnim državljanom, ki 
se zavedajo, da je Zemlja le ena in da smo 

zanjo odgovorni vsi. Spoznanja s seminarja 
so udeležence spodbudila k organizaciji in 
uspešni izvedbi dveh novih dejavnosti v 
okviru programa Mladina. 

Za več informacij o seminarju in brošuri 
lahko pišete na aboutmobility@gmail.com. 

To move or not to move?
Če veliko potujem in sem vsako leto drugje, kakšen naj bo moj prispevek k okolju, v kat-
erem sem, in kakšna je moja dolžnost do okolja, iz katerega izhajam? Ali sem zaradi mo-
bilnosti le roža iz cvetličnega lonca s šibkimi koreninami ali sem lahko tudi drevo z močnimi 
koreninami, ki naredijo razpoke celo na asfaltnih cestah? Kako naj ob individualnih ra-
zlogih, ki me silijo, da grem drugam, še upoštevam družbeno okolje, kamor se vključujem 
na novo?

Urška Novak in Anja Vidmar, Mladinski svet Ljubljane
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31. 5.–1. 6. 2007   USPOSABLJANJE 
REGIONALNIH EURODESK PARTNERJEV
Radovljica: Usposabljanje koordinatorjev re-
gionalnih mladinskih infomrež za sodelovanje v 
evropski mreži Eurodesk.

3.–10. 6. 2007   URADNE OTVORITVE 
REGIONALNIH INFOTOČK EURODESK-a TER 
PREDSTAVITVE EURODESK-a IN EVROPSKIH 
PRILOŽNOSTI ZA MLADE
Murska Sobota, Maribor, Celje, Krško, Ljubljana, 
Nova Gorica

25. 6.–26. 6. 2007   SESTANEK NACIONALNIH 
AGENCIJ PROGRAMA MvA
Bruselj: Redno delovno srečanje Evropske 
komisije z direktorji NA z namenom usmerjanja 
dela Nacionalnih agencij v programu MVA.

27. 6. 2007   SESTANEK EURODESK PARTNERJEV 
IN SALTO CENTROV 
Bruselj: Redno delovno srečanje Evropske 
komisije z direktorji NA z namenom usmerjanja 
nacionalnih Eurodesk partnerjev in SALTO–
YOUTH Resource Centrov.

10. 7. 2007   SEJA EVALVACIJSKEGA ODBORA
Ljubljana: Seja evalvacijskega odbora z na-
menom izdelave priporočil za sprejem projektov 
v program, katerih prošnje za sprejem v program 
MvA so bile posredovane ob prijavnem roku 
2007–R3.

26. 6.–27. 7. 2007   SESTANEK POSVETOVALNE 
SKUPINE ZA RAZVOJ YOUTHPASS-a
Bonn: Sestanek Posvetovalne skupine naciona-
lnih agencij za razvoj YOUTHPASS-a kot instru-
menta beleženja in priznavanja učnih rezultatov 
sodelovanja v projektih programa MvA.

22. 8. 2007   DELAVNICA ZA POMOČ PRIJAVI-
TELJEM PRI IZPOLNJEVANJU PROŠENJ
Ljubljana, Center Evropa

3.–6. 9. 2007   SEMINAR ON YOUTH POLICY IN 
SOUTH EAST EUROPE
Seminar je namenjen pregledu trenutnega stanja 
na področju mladinske politike v Jugovzhodni 
Evropi in oblikovanju predlogov za nadaljnje delo.

25.–29. 9. 2007   SEMINAR ZA ISKANJE PART-
NERJEV ZA PROJEKTE MLADINSKIH IZMENJAV
Seminar je namenjen mladinskim delavcem iz 
različnih Programskih držav, ki delajo z mladimi 
in še nimajo izkušenj v mednarodnem sode-
lovanju. Omogočil bo, da se medsebojno srečajo 
in spoznajo ter razvijejo ideje za bodoče pro-
jekte mladinskih izmenjav.

5.–6. 10. 2007   USPOSABLJANJE ZA RAZVOJ 
PROJEKTOV MLADINSKIH POBUD
Usposabljanje je namenjeno inštruktorjem, ki 
spremljajo skupine mladih in bi jim želeli sve-
tovati in jih spremljati pri izvajanju projektov 
mladinskih pobud.

10. 10. 2007   DELAVNICA ZA POMOČ PRIJAVI-
TELJEM PRI IZPOLNJEVANJU PROŠENJ
Ljubljana, Center Evropa

11.–12. 10. 2007   USPOSABLJANJE ZA 
MENTORJE V EVS PROJEKTIH
Usposabljanje je namenjeno vsem mentorjem v 
gostiteljskih in pošiljajočih EVS organizacijah in 
je pomembno za zagotavljanje večje kakovosti 
izvajanja EVS projektov.

17. 10. 2007   KONEFERENCA O NEFORMALNEM 
UČENJU 
Kot nadaljevanje dvodnevnega seminarja Učenje 
učenja, ki je potekalo v mesecu maju v Laškem. 

November 2007   LETNI EURODESK SEMINAR

15. –16. 11. 2007   USPOSABLJANJE ZA RAZVOJ 
MLADINSKIH DEMOKRATIČNIH PROJEKTOV
Usposabljanje je namenjeno razvoju sodelovan-
ja mladih in občin ter različnih akterjev na 
lokalni in regionalni ravni z namenom spodbu-
diti participacijo mladih v njihovem lokalnem 
okolju.

17.–22. 11. 2007   TRAINING COURSE ON PROJ-
ECT DEVELOPMENT WITH SOUTH EAST EUROPE 
ACCORDING TO YOUTH IN ACTION PROGRAMME 
PRIORITIES
Usposabljanje je namenjeno mladim, ki so 
zainteresirani poglobiti svoje znanje o programu 
MLADI V AKCIJI, predvsem za projekte z Jugov-
zhodno Evropo.

20.–25. 11. 2007   ATOQ USPOSABLJANJE 
ZA RAZVOJ KAKOVOSTNIH PROJEKTOV V 
PROGRAMU MLADI V AKCIJI
Usposabljanje je namenjeno različnim akter-
jem ki sodelujejo ali imajo namen sodelovati v 
programu MLADI V AKCIJI. Namen usposabljanja 
je dvig kakovosti projektov glede na zahteve 
programa.

1. 12. 2007   ZAKLJUČNO SREČANJE 
UPRAVIČENCEV V PROGRAMU MLADI V AKCIJI
Za vse udeležence, ki so s projekti sodelovali v 
programu, z namenom izmenjave izkušenj ter 
evalvacije dela.
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EUROPEAN CITIZENSHIP. BOOM.
I still remember the text message that my collegue sent me from Paris in the night of 30 April 2004: »Bi-
envenue les nouveaux citoyens europeens.« For her this is not a question. She lives in Europe. And to her 
Europe is not something undefined spreading from the Atlantic Ocean to Ural Mountains and from North 
Cape to Mediterranean Sea. When she says Europe she has a clear image of it in her head. And this image 
has its own flag, its own parliament and much more. This image includes the inscription European Union 
on her passport. The same inscription as you can find on the passport of our collegue from Germany. And 
the same inscription as you can find on the passport of our collegue from Spain. 

ON THE WAY TOWARDS ACTIVE CITIZENSHIP
In the article on European citizenship you can learn what European citizenship is, what it means to be an 
active citizen, how we can become active citizens, how this can influence our lives and what the situa-
tion in SLOVENIJA is like in this field. You will learn about the most common type of activity that makes 
us active citizens and about some basic opportunites we all have at hand to become active European 
citizens.

PROGRAMME YOUTH IN ACTION (2007 - 2013)
YOUTH IN ACTION responds to the needs of young Europeans for further participation in the field of 
youth work. The important goals that the European Commission would like to achieve with the pro-
gramme are closer European cooperation in the youth field and strengthening the awareness of the Eu-
ropean identity among young people. In this field Europe is offering many opportunities for experiments 
and exchange of best practice and one of the main challenges in the next few years is to involve young 

people in the life of local, national and Europan community and strengthen their active citizenship.

EUROPE FOR CITIZENS PROGRAMME (2007 – 2013)
With the programme »Europe for Citizens« the EU wants to bridge the gap between the institutions of 
the EU and its citizens and rise their awareness of the European citizenship, its benefits, rights and duties 
that arise from it. The programme focuses on the development of the common European identity and 
offers possibilities for acting in the wider European community. Projects involving young people will be 
given special attention. 

BEING ACTIVE IS FUN – 100 YEARS OF SCOUTING
The roots of scouting go back to the beginning of the previous century when Robert Baden Powell strove 
for raising active citizens. Today there are more than 40 millions of scouts in the world, in Europe more 
than 2.400.000. In their activities the Scouts are using methods, responding to the needs of children and 
young people and at the same time teaching them to control and direct their own personal development. 
In order to be successful the method also has to include the international dimension. 

EXPERIENCE OF YOUNG EUROPEAN CITIZENS
For this issue we have interviewed two ex EVS volunteers, Anja Stipanovič and Peter Matjašič, who per-
formed their voluntary activities in Ireland and Spain. We asked them about their perception and aware-
ness of the European citizenship, experience and knowledge they have gained and (in)activity of the 
Slovenian youth. We also tried to find out how living in another country has influenced their personal 
development.

THE GREAT EUROPEAN GAME – European citizenship through game
With the support from the YOUTH programme in 2006 an informal group of young people has imple-
mented a project BIG EUROPEN GAME. The project was based on practical animations –  games of chil-
dren and young people from different parts of Slovenia. During the project 10 games on the topic Europe 
have been developed. While playing the games children learned about Europe in a non-formal way and 
developed various competencies and skills.

LET’S MAKE THE DREAM OF THE FUTURE COME TRUE
 The article presents a youth initiative project, taking place from 1st of May till the end of this year. 
In the project the group who named itself “Young people have a future” will present and stand for the 
values such as human dignity, development, solidarity, freedom, respect, culture of living, social inclusion 
and participation of young people. 

TO MOVE OR NOT TO MOVE?
In the frame of the Support activities the Local Youth Council of the City of Ljubljana organised a semi-
nar to examine how experience gained abroad can be implemented into the local environment. They have 
gathered their findings into a booklet that was disseminated to youth centres and student clubs, libraries, 
professors and representatives of the local communities in 10 European countries.

In this issue you can read ...



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT

URAD ZA MLADINO

Publikacija je narejena s pomočjo podpore Evropske komisije in Urada RS za mladino in je izključno 
odgovornost izdajatelja.

MOVIT NA MLADINA

Nacionalna agencija programa MLADI V AKCIJI
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Tel: 01/430 47 47 
E-pošta: info@mva.si  

SPLETNE POVEZAVE: 

MOVIT NA MLADINA:  
www.mva.si
Evropska komisija, program MLADI V AKCIJI:  
http://ec.europa.eu/youth  
Izvajalska agencija za izobraževanje,  
avdiovizualno področje in kulturo:  
http://eacea.ec.europa.eu
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