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Kazalo
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 mladine iz
vsaj dveh držav možnost, da z medsebojnim sodelovanjem 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 – SODEL0VANJE S SOSEDNJIMI PARTNERSKIMI DRŽAVAMI
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 – USPOSABLJANJE IN MREŽENJE
Akcija je razdeljena na osem podakcij. Prijavitelji lahko na decentralizirani
ravni predlagajo v sprejem projekte iz podakcije 4.3 - Usposabljanje 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 MED MLADIMI
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 posamezniki) 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

Protest
Izobraževalni moratorij in s tem mladost je tisto obdobje, kjer se križajo tako vloge
odraslosti kot igre otroškosti. Odkritje mladosti tako predstavlja inkubator pridobivanja vlog in kompetenc za vključevanje v kompleksne postindustrijske družbe.
Pomeni, da so mladi sposobni marsikaj prispevati v družbi in na drugi strani
vseeno še nimajo »dovoljenja« za polno vključevanje in prevzemanje odgovornosti za skupno dobro.
Imamo torej razlog za začudenje in obsojanje protestov mladih, ki v zadnjem
času vznikajo po vsej Evropi? V zadnjih letih lahko spremljamo nezadovoljstvo
med mladimi po vsej Evropi. Začelo se je v getih Francije, proti kapitalu so protestirali mladi v Moskvi, vroče je bilo tudi hrvaškim dijakom in kasneje študentom,
italijanski študentje zahtevajo kakovosten študij, francoski študentje so zahtevali
priznanje svojemu znanju in enakopraven dostop do trga dela. Tudi v Španiji in
na Finskem so študentje protestirali proti komercializaciji javnih univerz, ki naj
bi jo prinesla bolonjska reforma. In ne nazadnje je bilo v zadnjem času najhuje
v Grčiji, kjer se je morda najbolj jasno izrazilo sporočilo, ki je lahko skupni
imenovalec vseh omenjenih konfliktov. Kaj sporočajo mladi? Jih slišimo ali jih le
poslušamo?
Romunsko-francoski komediograf Eugene Ionesco, ustanovitelj absurdnega
teatra, je nekega dne »mitičnega« leta 1968 skozi okno svojega pariškega
stanovanja nahrulil mimoidočo protestno reko študentov. Dejal jim je, naj nehajo
s tem cirkusom in naj utihnejo ter se spravijo domov, saj bodo na koncu enako
malomeščansko zakrknjeni in birokratizirani kot njihovi očetje. Reakcije protestnikov si ni težko predstavljati ...
Te besede se zdijo preroške. Poglejmo. Protesti generacije 68 so izražali upor
proti za njih nenapredni, patriarhalno urejeni družbi, protest za razvoj, znanje in
svobodo. Vzniknile so subkulture in ponujale odgovore proti večinski popularni
kulturi. V naslednjih desetletjih so se laicistične in libertarne ideje o neideološki
družbi pravičnosti stapljale v morda novi ideologiji, ki sicer ni tako strukturirana,
vendar na nov način, nezavedno in prikrito obvladuje mišljenjske vzorce. Paradoksalno subkulture postanejo glavni vir navdiha razvijajoče se brezoblične pop
industrije in kapitala. So protesti mladih po Evropi izraz spoznanja prav tega, da
so se ujeli v past neideološkosti, so odraz reakcije na zlorabe potencialov mladih
in obljube brez dejanj? Zdi se, da mladi zopet iščejo svoj del, svoj glas in prostor
v družbi.
Ionesco je zmogel kritizirati okostenelost starega in razgaliti površnost, kratkovidnost in dvoumnost novega. Pred nami so leta suhih krav, z željo za 2009, da bi
bili v korist vseh družbenih skupin bolj ambiciozni in širokovidni kot pisci grafita
na pročelju pokrite tržnice v Ljubljani, ki pravi, da je študentski boj delavski boj.
Vse dobro v letu 2009!


Primož Ferjančič
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Aktualno
PREDNOSTNE USMERITVE PROGRAMA MvA
V SLOVENIJI V LETU 2009
Ukrepi in prioritete bodo del kriterijev za sprejem projektov in za izvajanje ostalih aktivnosti
Nacionalne agencije. Letne prioritete programa MLADI V AKCIJI za leto 2009:
•
Ukrepi na 4 stalnih prednostnih nalogah: evropsko državljanstvo, participacija,
kulturna raznolikost, vključevanje mladih z manj priložnostmi. Projekti morajo imeti
jasno izražene cilje na posameznih področjih;
•
Nadaljevanje usmeritev iz leta 2008: medkulturni dialog, šport kot orodje za
promocijo aktivnega državljanstva in socialne vključenosti;
•
Prioritete za leto 2009: Evropsko leto inovativnosti in ustvarjalnosti, volitve v
Evropski parlament, trajnostni razvoj in klimatske spremembe, sodelovanje pri
novem okviru sodelovanja na področju mladine, delo z mladimi s posebnimi
potrebami.

Naj Vam prihajajoče leto
2009 prinese vsaj 2009 iskrenih
nasmehov, vsaj 2009 trenutkov
osebne sreče, vsaj 2009 drobnih
zadovoljstev, vsaj 2009 novih
spoznanj in izkušenj, vsaj
2009 poglobljenih vezi s tistimi,
ki jih imate radi, vsaj 2009
novih izzivov, vsaj 2009 novih
priložnosti, vsaj 2009 odličnih
idej za aktivnosti in vsaj 2009
sprememb na bolje za
prihodnost mladih!
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Nacionalne prioritete po posamezni akciji :
•
Mladinske izmenjave (Akcija 1.1): mladi z manj priložnostmi, članske
organizacije, jasna opredelitev evropske dimenzije in participacije mladih v vseh
fazah projekta, vključevanje lokalne skupnosti v projekte (jasna vloga občine).
•
Mladinske pobude (Akcija 1.2): neformalne skupine, participacije mladih v vseh
fazah projekta; jasna in ustrezna vloga inštruktorja, ustvarjanje priložnosti in orodij
za vključevanje mladih v družbeno življenje lokalne skupnosti in prvi prijavitelji.
•
Projekti mladih za demokracijo (Akcija 1.3): članske organizacije, sodelovanje
mladih pri odločanju v občini, več sodelovanja na področju mladine med
partnerskimi (pobratenimi) lokalnimi skupnostimi.
•
Evropska prostovoljna služba – EVS (Akcija 2.1): Kvaliteta projektov za razvoj
organizacij kot učnih okolij in uporabi mobilnostnih programov EU z namenom
večanja avtonomije mladih in njihove zaposljivosti.
•
Sodelovanje s sosednjimi partnerskimi državami Evropske unije (Akcija
3.1): večstranske mladinske izmenjave s partnerji, ki niso iz jugovzhodne Evrope,
projekti za preverjanje izvedljivosti, seminarji za oblikovanje partnerstev. Prednost
imajo projekti s partnerji iz Mediteranskih držav in Vzhodne Evrope in Kavkaza.
•
Usposabljanje in povezovanje akterjev na področju mladinskega dela in
organizacij (Akcija 4.3): kvaliteta projektov, ki omogočajo trajnejše produkte in
metode dela v mladinskem delu za širšo javnost.
•
Srečanja mladih in odgovornih za mladinsko politiko (Akcija 5.1): razprave
o novem okvirju sodelovanja na področju mladine, razvoj politik na lokalnem,
regionalnem in nacionalnem nivoju.

Več informacij je dosegljivih na: http://www.mva.si/mladi-v-akciji/info-o-programu/
Razporeditev sredstev, ki so na voljo za posamezne akcije na petih
prijavnih rokih v letu 2009.

R1
A 1.1
A 1.2
A 1.3
A 2.1
A 3.1
A 4.3
A 5.1

130.386,00
31.312,20
42.763,00
161.926,00
29.132,00
22.712,00
23.462,00

R2
152.118,00
31.312,20
21.381,00
80.963,00
29.132,00
22.712,00
23.463,00

R3
43.462,00
31.312,20
26.272,00
161.926,00
14.566,00
11.356,00

R4
43.462,00
31.312,20
10.690,00
107.951,00
9.710,00
7.570,00

R5
65.195,00
31.312,20
5.802,00
26.998,00
14.569,00
11.359,00

skupaj
434.623,00
156.561,00
106.908,00
539.764,00
97.109,00
75.709,00
46.925,00

*V kolikor se na prijavnem roku ne odobri vseh sredstev, ki so na voljo se ostanek prenese na naslednji
prijavni rok v isti akciji.

NOV VODNIK PO PROGRAMU IN OBRAZCI 2009

V začetku januarja 2009 bo na voljo nov Vodnik po programu in obrazci za prijavo
prošenj. Vsi projekti prijavljeni v letu 2009 morajo biti prijavljeni na obrazcih, ki bodo
veljavno od 1. januarja 2009 dalje. Vse informacije bodo na voljo na:
http://www.mva.si/

Zgodilo se je
Zaključno srečanje upravičencev programa MLADI V AKCIJI,
11. december 2008, Hostel Celica

Slovenska Nacionalna agencija programa MLADI V AKCIJI je organizirala srečanje za
vse, ki so v letu 2008 sodelovali v aktivnostih tega programa. Direktor Nacionalne
agencije, Janez Škulj, je v svojem nagovoru podal nekatere značilnosti programa v
letu 2008 in pričakovanja za prihodnje programsko leto. Osrednji dogodek večera
je bil kviz, na katerem so morali tekmovalci pokazati svoje znanje o ključnih kompetencah vseživljenjskega učenja. Druženje je potekalo ob projekciji kratkih filmov,
ki so jih naredili upravičenci v okviru posameznih akcij. Kolektivu Hostla Celica se
zahvaljujemo za vso pomoč in podporo pri organizaciji in izvedbi našega zaključnega
srečanja.

BODI PRIHODNOST. BODI EVROPA. –
Slovenski nacionalni dogodek ob Evropskem tednu mladih, 5. – 6. november
2008, Brdo pri Kranju

Nacionalna agencija programa MLADI V AKCIJI je skupaj z Uradom RS za mladino
ob Evropskem tednu mladih pripravila osrednji nacionalni dogodek, na katerem
je bilo prisotnih 110 udeležencev. Namen dogodka je bil spodbuditi mlade, da
spregovorijo o tem, kateri izzivi jih čakajo v prihodnosti, tako v Sloveniji kot tudi v
Evropi, ter kako odgovoriti nanje. Več v rubriki Odmevi.

Value the Difference and the
Media, 21. – 26. oktober
2008, Radovljica

SALTO Cultural Diversity RC ter
švedska in slovenska Nacionalna agencija programa MLADI V
AKCIJI so organizirali mednarodno usposabljanje z namenom
razmišljanja, raziskovanja in
učenja o področju kulturne raznolikosti v okviru mladinskega dela
v Evropi, s poudarkom na medijih
oz. njihovi moči in njihovem vplivu
na zavedanje kulturne raznolikosti
v Evropi. Osrednji del usposabljanja je bil obisk Ljubljane, kjer
je bila organizirana okrogla miza,
na kateri so razpravljali o tem,
kako mediji predstavljajo kulturno
raznolikosti in ali s tem prikazom spodbujajo predsodke ali jih
razbijajo. Temu so sledile terenske
raziskave, kjer so se udeleženci
razdelili na pet skupin, vsaka od
njih pa je imela nalogo, da obišče
eno od institucij ali organizacij,
ki so povezane z mediji, in tam
opravijo pogovor z odgovorno
osebo. Opravili pa so tudi anketo z naključnimi mimoidočimi.
Drugi dan so si skupine med seboj
predstavile rezultate svojega dela.
Usposabljanja se je udeležilo
dvajset udeležencev iz petnajstih
programskih držav.

Spremljevalno srečanje,
Učinki mladinskih izmenjav
in pobud, 8. oktober 2008,
Ljubljana

Dajmo mladim zagon, 22. – 24. oktober 2008, Celje

Usposabljanje za razvoj projektov mladinskih pobud je klasična oblika usposabljanja,
ki jih Nacionalna agencija programa MLADI V AKCIJI pripravlja za vse potencialne
prijavitelje projektov v akciji 1. 2. – mladinske pobude. Udeleženci so na usposabljanju spoznali idejo in namen mladinskih pobud, koncepte v mladinskem delu, pridobili so veščine in znanja za načrtovanje in vodenje projektov mladinskih pobud ter
organiziranje aktivnosti v teh projektih. Rezultati teh usposabljanj se kažejo v čedalje
boljši kakovosti projektov, ki se prijavljajo v program MLADI V AKCIJI.

Spremljevalna srečanja programa
MLADI V AKCIJI so organizirana
z namenom, da programski
delavci pridobijo informacije
o dogajanju na terenu in da
udeleženci programa MLADI V
AKCIJI pridobijo informacije od
programskih delavcev ter izmenjujejo izkušnje med seboj. Tema
tega spremljevalnega srečanja
pa je izhajala iz potrebe po večji
vpetosti projektov v okolje in po
kakovostnejšem ovrednotenju in
ozaveščanju učnih učinkov projektov programa MLADI V AKCIJI.
Evalvacija srečanja je pokazala,
da je potrebno krepiti učinke
projektov, izmenjati dobre prakse
med projekti, dvigniti kakovost
načrtovanja in evalvacije učinkov
ter povezati projekte z okoljem, ker
projekti izhajajo iz okolja in tudi
učinkujejo na okolje.
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V žarišcu
Janez Škulj, MOVIT NA MLADINA

Učinek evropskega
sodelovanja na področju
mladine v Sloveniji
Ob zaključevanju sedanjega okvirja evropskega sodelovanja na področju mladine se je dobro
ozreti nazaj in si zastaviti preprosto vprašanje: Kakšen učinek je imelo to sodelovanje v Sloveniji?
V okviru Odprte metode usklajevanja (OMU) so bila določena štiri prednostna področja, in sicer
informiranje, participacija, prostovoljne aktivnost in boljše razumevanje mladih. Na teh področjih
naj bi vse države članice, torej tudi Slovenija, zagotovile viden razvoj glede na »zatečeno« stanje
ob začetku sodelovanja v letu 2002.
Odprta metoda usklajevanja je
predvidevala posebej dogovorjen red
dela. Začelo se je s prispevki držav
članic, ki so naredile »inventar« na
posameznem področju in določile lastne
željene razvojne usmeritve. Na podlagi
le-teh je Evropska komisija pripravila
predlog skupnih razvojnih smeri, ki so
dobile formalno potrditev v resoluciji

Sveta ministrov, odgovornih za mladino,
ki je predvidevala poročanje držav
članic o doseženem napredku čez dve
leti. Takrat je Evropska komisija, na
podlagi nacionalnih poročil, pripravila
nov predlog nadaljnjih skupnih razvojnih
smeri, Svet ministrov je resolucijo
ponovno sprejel, čez dve leti pa so bile
zopet na vrsti države članice s svojim

poročilom o napredku na posameznem
področju.
Dogovorjeni red dela pa je predvideval tudi
vključevanje mladih in njihovih organizacij
v posvetovanja o vsakem nacionalnem
poročilu, preden bi ga nacionalne oblasti
posredovale Evropski komisiji. S tem
ukrepom so želeli zagotoviti vsaj dvoje: po
eni strani doseči čim večjo objektivnost
samega poročila, po drugi pa tudi na ta
način zagotoviti, da bo doseganje skupnih
željenih razvojnih usmeritev postala tema
v vseh akterjih na področju mladinskega
dela in mladinske politike.
In kakšni so učinki v Sloveniji, recimo
na ravni procesov, ki jih predvideva
OMU? Še danes sta, vsaj na spletni
strani Urada RS za mladino, objavljeni
le dve poročili iz prvega kroga, in sicer
za področje informiranja in udeležbe
mladih ter na področju prostovoljnih
aktivnosti mladih, čeprav naslov poročila
govori o prostovoljnem delu. V obeh
primerih so bila izvedena tudi kratka
posvetovanja z zainteresirano javnostjo,
ki jo je najbolje poimenovalo »senčno«
poročilo Evropskega mladinskega foruma
kot »posvetovanje, z namenom narediti
kljukico«.
O ostalih šestih nacionalnih poročilih pa
nič. Verjetno tudi ta poročila natančno
popisujejo vsak tolar in kasneje evro, ki je
bil dodeljen v okviru vsakoletnih razpisov
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in te številke se zagotovo povečujejo. Kaj
pa učinek?
Pod drobnogled lahko vzamemo le področje
udeležbe mladih, ki je tudi pomembna
kategorija v programu MLADI V AKCIJI.
Ali je v letu 2008 kaj drugače kot v letu
2002? Je bil morda uveljavljen kakšen nov
instrument javne politike, ki bi spodbujal
mlade k vključevanju in sodelovanju v
civilno-družbenih pobudah ter k vključevanju
v odgovorno (so)odločanje v sistemu
reprezentativne demokracije? Se je razvil
kakšen pomembnejši posvetovalni proces
med in z mladimi? Se je kaj od obstoječega
v letu 2002 okrepilo?
Najbolj pošteno je, da si odgovore na ta
vprašanja vsakdo poišče v svojem okolju.
Gledano v kontekstu splošnega razvoja
pa je mogoče reči le, da kaj posebnega
ni opaziti. Morda le to, da so se kot motor
»družbene participacije« mladih najbolj
okrepile strukture, ki so sestavni del javnih
služb, v nasprotju z željenim, da bi se čim
več mladih vključevalo v prostovoljne oblike
združevanja med mladimi ter da zopet
ustvarjamo posebnost s tem, da akterji
javnega sektorja prevzemajo tudi vlogo
političnega predstavnika mladih.
V času slovenskega predsedovanja Svetu
EU je bila v Svetu ministrov, odgovornih

za mladino, sprejeta tudi Resolucija o
vključevanju mladih z manj priložnostmi.
Urad RS za mladino je na to resolucijo
še posebej ponosen, saj je brez dvoma
odločilno prispeval k njenemu sprejetju.
Toda ali lahko pričakujemo kakšne
posebne ukrepe na nacionalni ravni,
ki bodo spodbujali večje vključevanje
različnih skupin mladih v družbeno
življenje, vključno v tistem delu, ki se
nanaša na upravljanje z družbo ter
prevzemanje soodgovornosti za lasten
razvoj in razvoj družbe. O teh ukrepih ni
nobenega govora, kar ne pomeni, da jih
ne bo. Zagotovo pa bi bilo primerno, da se
pred njihovo uveljavitvijo začne razprava
o tem, zakaj jih potrebujemo, kaj želimo
z njimi doseči in kje je njihova uveljavitev
dodana vrednost za celotno jutrišnjo
skupnost. Brez konkretnih ukrepov danes,
ki bi jutri spodbudili nastanek strategij
vključevanja mladih z manj priložnosti v
mladinskih združenjih ter njihovo izvajanje
pojutrišnjem, bo poudarjanje dosežka
slovenskega predsedovanja pridobilo
ciničen priokus.
Vendar pa ta odsotnost uresničevanja,
sprejetega v Bruslju, ni le slovenska
posebnost. Sprva smo mislili, da je razlog
nekje v zraku med Brusljem in ostalimi
prestolnicami, vendar so nas belgijski
kolegi in kolegice opozorili, da se to dogaja

tudi njim. Sedaj verjamemo, da mora biti
razlog skrit nekje na izhodu iz mogočnega
poslopja Sveta.
Zgodba pa se zna spremeniti. V programu
MvA bodo uveljavljeni indikatorji učinkov,
ki jih bo mogoče meriti in predvsem
dokumentirati. Indikatorji bodo predvsem
zasledovali uresničevanje ciljev, h katerim
je program zavezan. Tako ne bo šlo več
le za navajanje številk, pa naj gre za višine
sredstev, število projektov ali udeležencev.
Tem pokazateljem bomo morali dodajati
preverljive meritve učinkov v življenju mladih
ljudi in v njihovem odnosu do lastnega
položaja ali položaja družbe. Recimo, ali
sodelovanje v projektu, ki bo izpeljan s
podporo programa MvA, pomeni, da ima
mlad človek večji občutek pripadnosti EU
kot pred začetkom projekta? Ali pa, če je
njegovo sodelovanje v projektu povečalo
njegovo pripravljenost, da bi se šolal,
delal ali živel v drugi državi? Zagotovo
bodo ti indikatorji, tako kot uveljavljanje
Youthpass-a, spremenili podobo pokrajine,
ki ji rečemo dežela programa MLADI V
AKCIJI.
Na izrecno vprašanje Evropski komisiji, ali
je mogoče pričakovati uvedbo indikatorjev
učinkov dogovorjene skupne politike na
področju mladine v okviru novega okvirja
Evropskega sodelovanja na področju
mladine, je dala Evropska komisija
pozitiven odgovor. Stvar je preprosta
in gre v okvir debat v mnogih evropskih
državah, kjer je vprašanje vloženih vsot
vse bolj povezano z dejanskimi doseženimi
učinki, zato je mogoče pričakovati tudi
naklonjenost držav članic do uvedbe
takšnih indikatorjev.
Razkorak med željenim na evropski ravni
ter realnostjo lokalnih okolij pa občutijo
tudi naši upravičenci v programu MvA.
Pričakovanja, ki jih morajo zadovoljiti
projekti, so vse višja. Ustvarja se veliko
praznega prostora med evropskimi
pričakovanji in domačimi realnostmi.
Ta prostor lahko zapolnijo le ukrepi
nacionalnih oblasti, začenši z jasno
ugotovitvijo, kaj je družbena funkcija in
dodana vrednost mladinskega dela glede
na ostale prostore odraščanja vedno
novih generacij mladih. Če bo napovedani
zakon o mladinski politiki in mladinskem
delu uveljavil samo to, bo to velik korak
naprej.
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MOVIT NA MLADINA

Bodoči razvoj EVS v Sloveniji
V letu 2008 beležimo padec prijav EVS projektov. Glede na to, da smo v preteklih treh letih
beležili konstanto rast in da smo v letu 2007 dosegli vrh, vsaj kar se tiče sredstev podpore v
Sloveniji, je bil padec presenečenje. Večina EVS organizacij, ki ne prijavlja več EVS projektov,
pravi, da si EVS prostovoljca »ne morejo« privoščiti. EVS prostovoljec jim jemlje čas in energijo,
pa tudi »poceni« ni. Seveda so še drugi razlogi. Večina organizacij bi potrebovala »človeka za
delo na terenu«, pri čemer je ovira jezik, poznavanje okolja, skratka mnogo tistega, kar tujec
težko ponudi.
EVS kot čezmejni učni prostor
EVS se razlikuje od drugih priložnosti
mednarodnega prostovoljnega dela ravno
v tem, da gre predvsem za učni proces,
katerega učni učinki so osredotočeni
predvsem na EVS prostovoljca. Seveda
so pomembni tudi učinki prispevka
prostovoljca v gostiteljski organizaciji in
lokalnem okolju ter učinki, ki jih pošiljajoča
organizacija lahko uresniči z bivšim EVS
prostovoljcem po vrnitvi. Vsekakor pa EVS
za organizacijo ni priložnost, da predvsem
pridobi »dodatno delovno silo«, s katero bo
krila kronično pomanjkanje osebja v svojih
vrstah.
Zato je odgovor, da EVS prostovoljci
jemljejo čas in energijo, vračajo pa
»premalo«, več kot zaskrbljujoč. Pomeni,
da nismo dovolj dobro ozaveščali o naravi
in namenu EVS-a. Bolj bi morali skrbeti za
zavedanje, da je EVS organizacija dejansko
prostor učnega procesa.
Premajhen obseg aktivnosti za EVS
prostovoljce
Analiza EVS projektov, ki se predčasno
končajo zaradi odhoda prostovoljcev,
kaže, da je prevečkrat razlog ravno v
pomanjkanju primernih aktivnosti.
To, velikokrat v povezavi z nezmožnostjo,
da je prostovoljec vključen v procese
odločanja v EVS organizaciji, še posebno v
zadevah, ki se neposredno tičejo njegovega
življenja in dela, je včasih težko doseči
brez premišljene vzpostavitve razširjenih
ali popolnoma novih aktivnosti v EVS
organizaciji. Premišljene zato, ker EVS
prostovoljec s seboj prinaša nekaj ovir,
zaradi katerih ga je težje vključiti v obstoječe
aktivnosti organizacije – neznanje jezika in
nepoznavanje realnosti lokalnega okolja sta
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gotovo dva izmed teh izzivov. Toda primeri
dobre prakse v Sloveniji kažejo, da to ni
nemogoče. Potrebno je le sprejeti dejstvo,
da vstop v EVS pomeni tudi sprejetje novih
obzorij v organizaciji.
Nadaljnji koraki Nacionalne agencije
Odgovor, ki ga lahko ponudimo na
omenjene in druge izzive, je večplasten:
• Po eni strani moramo okrepiti proces
akreditacije, predvsem EVS gostiteljskih
– v razumevanju in sprejemanju EVS-a
kot učnega prostora ter v vzpostavitvi in
trajnosti organizacijskega in vsebinskega
okolja znotraj vsake EVS organizacije,
vključno s funkcijami oseb, ki morajo
sodelovati v vsakem EVS projektu
(koordinator, mentor, zakoniti zastopnik).
• Po drugi strani pa želimo obstoječim
EVS organizacijam ponuditi možnost, da
dohitijo zamujeno, predvsem v oblikovanju
organizacije kot učnega prostora.

• Drugi vidik je spodbuda za razvijanje
takih aktivnosti v organizacijah, kjer
ovire, ki jih s seboj prinaša EVS
prostovoljec, ne bodo omejevale.
• Tretja dimenzija bo posvečena
spodbujanju trajnih partnerstev med
EVS organizacijami v Sloveniji in tujini.
Naš cilj je, da si bodo organizacije v
Sloveniji oblikovala trdna in dolgoročna
partnerstva, znotraj katerih bo potekal
tok prostovoljcev v obe smeri.
• Četrta dimenzija bo posvečena
lokalnim skupnostim, kjer želimo
predvsem dvigniti zavedanje o
priložnostih, ki jih EVS lahko ponudi
mladim, še posebno obrobnim
skupinam mladih. Predvsem za njih je
lahko opravljanje EVS-a nov začetek
ali druga možnost, kar potrjujejo
tudi zgodbe posameznih bivših EVS
prostovoljcev iz Slovenije.

V žarišcu

Ni vsak projekt mladinska
pobuda, vsaka mladinska
pobuda pa je projekt
MOVIT NA MLADINA

Namen mladinskih pobud je, da v skupini sodelujoči mladi spodbudijo razvoj inovativnosti, podjetnosti in kreativnosti ter omogočijo izkušnjo neformalnega učenja. Umestitev mladinskih pobud znotraj programa MLADI V AKCIJI (v nadaljevanju MVA) pa splošnemu namenu dodaja tudi
druge vidike, ki sledijo prednostnim področjem programa. So učna izkušnja udeležbe (participacije mladih) demokratičnega odločanja. Z rezultatom mladinske pobude se vključujejo kot
civilnodružbena iniciativa v širše lokalno okolje z družbeno relevantnimi spremembami. Pot do
rezultata pa je pri pobudah vsaj toliko pomembna, kot rezultat sam.
Mladinska pobuda, ki bo sprožala
vprašanja zaposljivosti mladih v okoljih,
kjer mladi in družba praktično ne občutijo
brezposelnosti mladih, ni zelo relevantna.
In če takšno pobudo izvajajo mladi, ki
imajo v svojem okolju največ možnosti
za zaposlitev, težje govorimo, da v njej
sodelujejo mladi z manj priložnosti, čeprav
so trenutno brez zaposlitve. Definicija,
kdo je mlad človek z manj priložnosti,
ni splošna, pač pa se odgovor oblikuje
glede na namen in vsebino posamezne
mladinske pobude glede na lokalno okolje.
Na žalost se vse pogosteje dogaja, da
marsikateri predloženi projekt enostavno
ni mladinska pobuda. Je zgolj zbiranje
sredstev za uresničitev določenega cilja, je
sofinanciranje delovanja nekega društva,
je neinovativen in nerelevanten projekt
za lokalno okolje, sam sebi namen itd. V
tem segmentu je obžalovanja vredno, da
se potencialni prijavitelji ne udeležujejo
različnih oblik podpor, ki jih Nacionalna
agencija ponuja.

svetovalec pri »predmetu dela«. Vloga
inštruktorja je zaželena oz. relevantna
predvsem v podpori procesu dela skupine.
Gre za osebo, najpogosteje mladinskega
delavca, ki bo pomagala oblikovati
projekt kot učno pot neformalnega učenja
(identifikacijo učnih potreb), ki bo previdno
posegala v dinamiko dela skupine z
namenom rednih periodičnih evalvacij
prehojenega in bo znala motivirati mlade
za nadaljevanje možnosti povezovanja
pričakovanega rezultata v lokalnem okolju.
Ukrepi Nacionalne agencije v
bodoče
Nacionalna agencija bo nadaljevala
z aktivnostmi podpore, ki so na voljo

potencialnim prijaviteljem, z neposrednim
svetovanjem, vključno s svetovanjem o
primernih inštruktorjih. Več pozornosti pa
bomo posvetili tudi samim inštruktorjem.
Prispevek za kritje stroškov dela inštruktorjem
bomo dodelili le, če bo Nacionalna agencija
menila, da je njegova vloga res le podpora
oblikovanju in spremljanju procesa dela
mladih. Organizirali bomo tudi kratke
seminarje, ki bodo namenjeni spoznavanju
osnovnih nalog inštruktorja v mladinskem
delu in njihovo obvezno udeležbo na
spremljevalnih srečanjih. S tem bomo krepili
kompetence inštruktorjev in hkrati mladim
omogočali kakovostno podporo pri procesu
učenja, ki je eden izmed ključnih ciljev
projektov mladinskih pobud.

Inštruktor v mladinski pobudi
Uveljavitev instituta inštruktorja v
mladinskih pobudah je izraz potrebe po
dodatni podpori skupinam mladih, da
zares oblikujejo in izvedejo mladinsko
pobudo. Uveljavitev pa je postavila novo
vprašanje: Kdo pa je lahko inštruktor v
mladinski pobudi? Prve izkušnje uvajanja
inštruktorjev kažejo na to, da je vloga in
smisel inštruktorja predmet najrazličnejših
razumevanj. Pogosto je to strokovni
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Refleksije

Nič o mladih
brez mladih

Urška Mali, skavtinja in udeleženka nacionalnega dogodka Bodi prihodnost, bodi Evropa

»Hočemo štipendije! Hočemo stanovanja! Hočemo službe!
Hočemo varne sobe za injiciranje drog! Hočemo …« Nastop
mladih v javnosti je mnogokrat napačen. Obnašamo se kot razvajeni otroci, ki s svojim egocentričnim načinom razmišljanja
niso sposobni preseči samih sebe in svojih želja. Temu vsaj do
neke mere botruje odnos, ki ga imajo odločevalci do nas. Ko
nikogar ne zanima tvoje mnenje, si pa prepričan, da imaš prav,
delaš revolucijo. Revolucija kot edina rešitev?
»Ne!« je bil odgovor ob zaključku
nacionalnega dogodka ob tednu mladih
na Brdu. Mladi si želimo dialoga, želimo si,
da bi nam prisluhnili in dali našemu delu
priznanje in veljavo.
Mladi in tisti, ki delajo z mladimi iz vse
Slovenije, predstavniki številnih organizacij
in društev ... Ta raznolikost je predvidevala
določeno mero strpnosti in dialoške
odprtosti, ki so jo ob nacionalnem
dogodku pričakovali od nas. Organizatorji
so izpostavili sedem področij. V delovnih
skupinah smo nato s strokovnjaki
spregovorili o problematikah in iskali rešitve
zanje.
Nostalgično zremo v preteklost in
ugotavljamo, da je bilo nekoč življenje
lepše in lažje. Neprestano poslušamo,
kako je mladina pokvarjena (pozabljamo
pa, da so to že pred več kot dva tisoč leti
napisali Rimljani). Mladi moramo odločno
in samozavestno vstopiti v življenje. Samo
z aktivno participacijo lahko sooblikujemo
družbo. Družbo, ki nas določa, oblikuje,
šola … in znotraj katere bomo še dolgo
ustvarjali. Poznamo težave, s katerimi se
srečujemo (in ki so ljudem na položajih
preveč oddaljene), med nami obstajajo
številni primeri dobrih praks (npr. skavtska
okoljska vzgoja na področju varstva okolja),
vendar pa se o takih primerih premalo ve.
Na nek način smo »vrtičkarji« – vsak skrbi
samo za svoje najožje področje, premalo
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se povezujemo, premalo sodelujemo …
Z mreženjem bi lahko poskrbeli za pretok
informacij in si tako sami olajšali delo.
Kot stol ne stoji, če mu odžagamo nogo,
tako se moramo tudi mladi zavedati svojih
korenin. Potrebno je priznavanje preteklega
izročila (kar ne pomeni nekritično
sprejemanje), spoštovanje do starejših,
bolj izkušenih, in njihovega dela.
Ogromno časa je naša delovna skupina
namenila pogovoru o krizi tradicionalne
oblike družine. Otroci in mladi, s katerimi
delamo, so nevzgojeni, nimajo priučenih
delovnih navad, so popolnoma ravnodušni
in apatični. Zavedamo se, da smo kot
voditelji zgled. Precej manj besed in
prepričevanja je potrebnega, če to,
kar želimo mladim priučiti, sami živimo.
Naše besede pa na ta način dobijo
verodostojnost. Šola postaja vzgojna
ustanova, kar ni prav. Šola je v prvi meri
prostor, kjer se otrok izobražuje. Vzgoja je
naloga staršev. Ker pa danes žal ni tako,
smo prepričani, da prihodnost mladinskih
organizacij in dela z mladimi ni samo delo
na projektih, saj le-ti hitro postanejo sami
sebi namen. Potrebna je celovita vzgoja,
celosten pogled na mladostnika. Mlade
in otroke, s katerimi delamo, moramo
spremljati in skupaj z njimi oblikovati
program dela. Potrebno je zaznavati
potrebe v družbi, potrebe mladostnikov
in program dela oblikovati tako, da
zadovoljimo nastale potrebe.

V današnji družbi opažamo še enega
večjih problemov. Ne samo, da se obdobje
mladostništva podaljšuje, večja težava je v
tem, da mladi nismo pripravljeni prevzemati
odgovornosti. Hotel mama, vse daljše
obdobje študija, vse preveč ljudi študira,
delo na študentske napotnice pri tridesetih,
kasnejše poroke in (tudi) s tem povezano
manjše število rojstev … Na tem področju
pravzaprav mladi najtežje sami naredimo
spremembe, ker je problem najbolj
oseben in najbolj življenjski (in vsi dobro
vemo, da je najtežje spreminjati samega
sebe). Potrebujemo pomoč. Predlagali
smo celo, da se ukine študentsko delo
(ker diplomanti ne dobivajo služb, ker se s
tem podaljšuje čas študija), da se uvedejo
šolnine in istočasno štipendije, da država
skupaj z mladinskimi organizacijami poskrbi
za promocijo deficitarnih poklicev, da nam
pomaga, da se osamosvojimo (stanovanja),
da podpira poroko in pomaga mladim
družinam ...
Ker pa »nič velikega ne zraste naenkrat,«
kot pravi Epiktet in nadaljuje, da je
»potreben čas«, verjamem, da dialog
med mladimi in odločevalci (na različnih
področjih) ima prihodnost in da je bil na
Brdu narejen pomemben korak. Imamo
ogromno sposobnih mladih ljudi z željo po
sooblikovanju, z vizijo, kako to izpeljati.
Ravno tako pa je bilo s strani odločevalcev
moč zaznati zanimanje za naše delo in
pripravljenost za sodelovanje.
Smo mladi. Smo Evropa. In želimo si: »Nič
o mladih brez mladih!«

Refleksije

Okolje kot
izziv za mlade

Redni prof. dr. Mihael J. Toman, univ. dipl. biol., Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo

Če kdo, potem so predvsem mladi tisti, ki morajo v svoja vsakodnevna razmišljanja vključiti pojme, kot
so narava, okolje, človek. Jih zares poznajo in razumejo njihov pomen? Sem del Narave, del okolja ali
le nezainteresiran opazovalec dogajanja?
Imam dovolj znanja in vedenja, da bom s
svojimi dejanji prispeval k počasnejšemu
in zmernemu obremenjevanju okolja
in stremel za nečem, kar družba in
politika razumeta kot trajnostni razvoj,
ali bolje rečeno, takšen razvoj, ki bo
vsem organizmom, vključno s človekom,
zagotavljal odnose, kot jih določa Narava in
ne mi, človeška družba, ki se postavljamo
nad Naravo in izven nje?
Kakšno je torej primerno okoljsko in
ekološko obnašanje in kako ga zagotavljam
sam pri sebi in v skupini? Vzpostavitev
mreže mladinskih aktivnosti in izobraževanj
vsakodnevno na vseh nivojih je le majhen,
a pomemben korak, ki zagotavlja uspeh.
Bistvena in osnovna pa je pravilna vzgoja,
ki poleg potrebnega znanja zagotavlja
spoštovanje Narave in vedno temelji

na treh stebrih: družini, šoli in družbi.
Šola in družba sta torej mesti, kjer se
mladi srečujejo z mladimi, mesti, kjer se
na sproščen način prenašajo temeljna
izkustva ekološke zavesti, ki so zagotovilo
spoštovanja Narave. Naravo moramo
predvsem spoštovati; samo varovanje je
slepa pot. Varujemo tisto, kar je naše,
varujemo torej družino, otroke, dobrine, ki
smo jih ustvarili. Narave ne moremo zgolj
varovati, saj ni naša lastnina.
Narava je prožna in elastična; prilagaja
se zunanjim vplivom, človeštvo pa k temu
izdatno prispeva. Človeštvo pa ni imaginaren
pojem. Vsak izmed nas je pomemben
člen, zato je tudi vpliv vsakega izmed
nas pomemben in ne ničen. To mora biti
izhodiščna misel vseh, ki mladim odpirajo
oči pri spoznavanju okoljskih resnic. Vsak

posameznik je najprej odgovoren sam sebi in
svojemu odnosu do okolja ali Narave, pa najsi
bo to povezano z vprašanjem trajnostnega ali
sonaravnega razvoja, globalnih sprememb
in danes preveč spolitiziranih klimatskih
sprememb. S prvim korakom se prične vsaka
pot, tudi še tako dolga, vsak naš korak, ki je
v sozvočju z Naravo, je pomemben doprinos
k razbremenjevanju. Potrošništvo, kapital in
napredek za vsako ceno, preko vseh trupel
(organizmov) pa so koraki na poti k začetku
konca. Narava bo preživela tudi to, tako kot
je preživela potrese, vulkane, ogenj in vodo.
Če pa bo tudi človek in človeštvo ter kako
dolgo, pa je v naših rokah. Narave to sploh
ne zanima.
Oprimo se torej na primere dobrih
praks, ko postavljamo cilje delovanja
med mladimi, ne bodimo pesimistični
in katastrofični. Naj bodo mladi nosilci
pozitivističnih in optimističnih dejanj,
zgledov in vsakodnevnih dobrih novic.
Mladinska gibanja naj ne dovolijo
miselnega vdora vsakodnevne politike, ki
jo vendarle ženeta predvsem napredek
(gospodarska rast) in posledično
potrošništvo vsakega izmed nas. Ta ista
politika je odkrila klimatske spremembe
in jih prodaja kot najbolj strašljivo opcijo
prihodnosti. Tematika je postala idealna
megla, s katero ovijamo nevedneže in
skrivamo realne probleme sedanjosti, npr.
odpadke vseh vrst in slabšanje kvalitete
pitnih voda v Sloveniji. Navduševanje nad
modnimi okoljskimi trendi vodi v dejanja
prikritih akutnih nevarnosti in potapljanje
v nove in vedno večje težave. Prav zato
vsi od mladih pričakujemo veliko mero
kritičnosti in razmišljanja izven ustaljenih
okvirjev, ki jih postavlja politika. Tudi
okoljska.
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Intervju
Primož Ferjančič, MOVIT NA MLADINA

Modernejši pristopi za viden položaj

mladih v družbi

Pogovarjali smo se z mag. Petrom Debeljakom, direktorjem Urada RS za mladino. Poudarja, da
je nujno potrebno iskati sinergije in postaviti vprašanje mladih na politični dnevni red. Čeprav
poudarja, da bo Urad zaveznik mladih, pa vrača žogico tudi mladim in akterjem na tem področju.

koncu tega desetletja Urad ponovno
prepoznaven?
To ni ključno vprašanje. Bolj pomembno je, ali se
bo uspel v mladinskem sektorju (bolj) ustrezno
umestiti. Menim, da je imel v preteklosti Urad s
tem kar precejšnje težave. Predvsem pri vprašanju
definiranja vloge in aktivnosti Urada pri ustvarjanju
t. i. mladinske dimenzije v posameznih javnih
politikah. Tukaj moramo biti drznejši. Ustvariti
moramo bolj učinkovite mehanizme, ki bodo
omogočali prevod teh interesov v posamezne
sektorske politike. Prepoznavnost nam bo
omogočila, da posledično krepimo naš položaj
tudi v očeh ključnih odločevalcev znotraj vlade.
Treba je biti trdno na tleh in se zavedati, da brez
tega ne moremo pričakovati bistvenega preboja.
Minilo je že kar nekaj časa, odkar ste bili
imenovani za direktorja Urada. Kakšni so sedaj
vtisi? Medtem se je zamenjala tudi vlada …
Glede na to, da sem imel v zadnjih letih »po službeni
dolžnosti« priložnost od blizu spremljati razvoj in
aktivnosti Urada, kakšnih večjih presenečenj niti
nisem pričakoval. Tudi prevzemanje nalog je bilo
zato dokaj preprosto. Praktično vse neznanke so
bile bolj povezane z zunanjimi okoliščinami, na
katere kot direktor urada nimam neposrednega
vpliva. Dejstvo je, da smo v mladinskem polju
zadnje mesece priča zelo zanimivemu in hkrati
izjemno intenzivnemu procesu iskanja novega
okvira za oblikovanje in izvajanje mladinske
politike v Sloveniji. V veliki meri gre razloge za
to iskati v splošnih političnih dogodkih in s tem
povezano novo dinamiko. Hkrati pa so ti procesi
povezani tudi s povečano ambicijo Urada, da
gremo v Sloveniji na tem področju (končno) korak
naprej.
V zadnjih dveh desetletjih je imel Urad
ob nastanku v začetku in ob koncu
devetdesetih kar aktivno vlogo. Bo ob
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“Ustvariti
Tukaj moramo biti drznejši.
moramo bolj učin

kovite mehanizme, ki bodo
omogočali prevod teh intere
sov v posamezne sektorske
politike.

„

Kakšno strategijo bo vodil Urad?
Lahko zgolj nadaljujem zgoraj začeto misel …
Vse sladke besede o pomenu mladih v družbi
in o potrebi po intenzivnejšem vključevanju
mladinskih interesov pri sprejemanju odločitev
nimajo nobenega pomena, če ne bomo uspeli
razumeti in v našem delovanju upoštevati
osnovnih pravil (političnega) odločanja ter če
ne bomo znali potreb, ki jih beleži mladinski
sektor, postaviti v širši okvir razvoja naše družbe.
Upravičeno lahko sicer pričakujemo, da bo mlada
generacija zaradi objektivnih razlogov deležna
tudi nekaj več simpatij vlade, vendar pa se na to
ne gre zanašati. Pravo »lekcijo« v potrditev tej tezi

smo lahko spremljali v preteklih mesecih – kot da
se svet vrti okoli upokojencev in njihovih penzij.
In to je politična realnost, na katero opozarjam.
Zato moramo najprej okrepiti notranje kapacitete
celotnega mladinskega sektorja. To je osnova za
ustvarjanje mladinske dimenzije v javnih politikah.
Kako vidite urejanje področja, ki je vaši
pristojnosti? Koliko bo tu Urad ujetnik
siceršnjih že obstoječih, bolj uveljavljenih
javnih politik?
Urad je dokaj suveren v vertikali urejanja
vprašanj mladinskega dela, čeprav smo tudi
tukaj omejeni z razpoložljivimi finančnimi,
kadrovskimi in konceptualnimi resursi. Menim
pa, da bi storili napako, v kolikor bi gojili ambicijo
po povečevanju pristojnosti v zadevah, ki se že
urejajo znotraj obstoječih javnih politik. Ubrati
moramo modernejši pristop. Poskrbeti, da bomo
uspeli v večji meri zagotavljati naš vpliv pri urejanju
vprašanj, ki so v našem interesnem polju. Veliko
si obetam od Sveta Vlade RS za mladinska
vprašanja, ki lahko zapolni razvojno vrzel na tem
področju. Vendar se ne sme zgoditi, da bo ta
organ zgolj v funkciji ustvarjanja občutka, da so
mladi formalno vključeni v organiziran strukturni
dialog. V tem primeru po mojem mnenju tak organ
ni potreben, oziroma je celo škodljiv.
Pričakujete, da boste pri tem deležni
podpore s strani vlade?
Naše naloge in prihodnje ambicije so izrazito
horizontalne narave. Naj povem, da smo na
praktično vse resorne ministre že naslovili pobudo,
da se skupaj z mladinskimi akterji sestanemo
in prevetrimo možnosti bolj aktivne vključitve
mladih v procese odločanja na ravni sektorskih
politik. Njihova odzivnost na tej točki bo resničen
»lakmusov papir« resnosti javno izraženih zavez
po večji pozornosti mladinski problematiki. Zdi

Intervju
se sicer, da smo očitno v predsedniku vlade
dobili neke vrste naravnega zaveznika. Tudi glede
ključnih resornih ministrov, predvsem Lukšiča in
Svetlika, imam kar dober občutek. Bomo videli …
Kaj prinaša sprememba – pozicija Urada
kot vladnega urada, ki jo predvideva nova
koalicijska pogodba? Kdaj naj bi se to
uresničilo?
Omenjeno »prepozicioniranje« gre razumeti bolj v
psihološkem smislu. Kot sporočilo, da obstaja volja,
da se mladinski politiki daje v prihodnosti večja teža.
Očitno je prevladalo prepričanje, da Urad znotraj
šolskega ministrstva ne more dovolj dobro izvajati
svojega poslanstva. Skratka, da je ta okvir pretesen.
Sam s to tezo sicer, tudi zaradi izkušenj v preteklosti,
ne soglašam. Zdi se, da ideja konceptualno ni do
konca ravno najbolje domišljena. Sem pa vesel,
da je Urad v zadnjem času zelo intenzivno vključen
v ta proces. Sam bom zagovarjal stališče, da se
moramo izogniti vsakršnemu institucionalnemu
eksperimentiranju, dokler ne bomo razrešili vseh
dilem, tudi kadrovskih in finančnih.
Torej je prehod že dejstvo?
Menim, da je zaveza do realizacije tega vprašanja
premočna, da bi jo lahko kdorkoli ignoriral.
Kako sicer ocenjujete vaše odnose s
ključnimi akterji v mladinskem polju?
Upam si trditi, da imamo nek zelo pozitiven
medsebojni moment. Da smo dosegli stopnjo
zrelosti, ki nam omogoča, da lahko skupaj
zastavimo nekatere večje skupne cilje. Sam dajem
temu segmentu zelo veliko težo. V prihodnjih
tednih bomo uveljavili tudi nekatere nove
(formalizirane) oblike medsebojnega sodelovanja,
s katerimi želimo mladinske akterje še v večji meri
vključiti v oblikovanje naših politik in stališč.
Kako vidite poslanstvo mladinskega
dela, v Sloveniji še vedno uporabljamo
izrazoslovje prostega časa in interesnih
dejavnosti – torej nekako 30 let stare
koncepte. Zdi se, da tudi poslovni
svet šele počasi odkriva vrednost
neformalnega učenja, praktičnih
kompetenc, mednarodneih izkušenj?
Bojim se, da ima tudi veliko deležnikov na
mladinski sceni podobno razlago mladinskega
dela. Vendar gre »krivdo« iskati širše. Tudi
splošna družbena percepcija mladih, če se
lahko tako izrazim, je osredotočena na mlade
kot objekte v družbi, ne kot njihove aktivne
subjekte. Ta fenomen je še posebej prisoten
na lokalnih ravneh. Strinjam se, da je čas, da
poskusimo uveljaviti širši pogled na mladinsko
delo. Torej v kontekstu osamosvajanja mladih,
pridobivanja širših družbenih kompetenc ter
gibala, ki lahko celo (pa naj se za nekatere,
ki pripadajo bolj kozervativni generaciji, sliši

še tako čudno) prispeva tudi k razreševanju
nekaterih širših družbenih vprašanj.
Se v naši kulturi dovolj zavedamo,
da je mladinska organizacija »mlala
demokracija« oziroma šola demokracije in
da ni vse v tem, »kaj bo naredila država« oz.
kakšnih programov se lahko nekdo udeleži?
Ne bi želel biti kennedyjevski, vendar je to, kar
omenjate, dejansko eden ključnih problemov
slovenske mladinske scene. Če sem ob vašem
prejšnjem vprašanju negodoval zaradi staromodnih
pristopov naših starejših kolegov, moramo biti na tem
mestu tudi samokritični. Na svoje vprašanje lahko
odgovorite kar sami, če naredite zgolj kratko analizo
prijav na ukrep 5. 1. programa »Mladi v akciji«.
Če greva še naprej. Na eni strani imamo
izredno močno študentsko gibanje
in organiziranje, ki pa ne temelji na
prostovoljnem članstvu in na drugi
strani ozko mladinsko civilnodružbeno
organizirnaje. Slovenija je ena izmed tistih
držav, kjer je po spremembah v začetku
devetdesetih najmanj novih mladinskih
združenj. Močan zagon pa je doživel javni
sektor, saj so mladinski centri v okviru
javnih zavodov velikokrat najmočnejši
igralci na terenu. Imate tudi vi morda
razlago za takšno stanje?
Uh, za cel roman vprašanj naenkrat … Okvir
tega intervjuja ne omogoča, da v celoti razvijem
svojo tezo. Storili pa bi napako, če bi rešitve
mladinskega sektorja v kakršnikoli pojavni obliki
videli v morebitnem omejevanju avtonomije
študentskega organiziranja. Kot kompenzacijo
za razvoj mladinskega polja v celoti. Te
pomisleke v mladinskem polju večkrat slišim.
Želim biti jasen in poudariti, da temu močno
nasprotujem. Prava pot je ravno obratna.

“rešitve
Storili pa bi napako, če bi
mladinskega sektorja

v kakršnikoli pojavni obliki vi
deli v morebitnem omejevan
ju avtonomije študentskega
organiziranja – temu močno
nasprotujem.

„

Kar se pa tiče razvoja mladinskega sektorja, je pa
ta simptomatičen. Menim, da imamo pojavno krizo
nacionalnih mladinskih organizacij, ki je v segmentu
razvoja mladinskih politik celo logična. Mladinski
centri tukaj zgolj polnijo nezaseden prostor, kar je
kratkoročno sicer dobro, dolgoročno pa ti subjekti
ne morejo prevzemati svoje družbene vloge na tak
način. Njihovo poslanstvo, ki je zelo pomembno,
je drugje. Opisano stanje zgolj potrjuje potrebo po
redefiniciji vlog posameznih subjektov v mladinskem
polju in to je ena od nalog, ki jih bomo v Uradu prav
gotovo imeli v mislih v prihodnje.

V Sloveniji je razprava o regionalizaciji še
vedno aktualna. Nova ministrica prihaja
iz Razvojne agencije Kozjansko, kjer se
je pogosto srečevala tudi s programi
EU in pozna problematiko mladinskih
politik. Je to priložnost, da se vprašanje
urejanja področja mladine prenese na nižje
ravni odločanja? Tudi občine vedno bolj
prepoznavajo te potrebe. Lahko zakonodaja
o regionalizaciji pri tem pomaga?
Gospa Ploštajner kot ministrica prav gotovo
spada v naš »prvi interesni krog«. Njena
javno izražena zaveza k nadaljevanju procesa
regionalizacije, predvsem pa naklonjenost
povečevanju izvirnih pristojnosti in finančnih virov
lokalnih skupnosti, obeta dodaten prostor tudi
razvoju mladinskih politik na lokalni ravni. Ne
želim preveč filozofirati, pa vendar … Mladinsko
delo mora potekati po načelu subsidiarnosti, kjer
so višje oblike organiziranosti zgolj v podporo
procesom na nižjih ravneh. Danes pa živimo v
čudni situaciji, kjer je Urad po načelu »hočeš,
nočeš« prisiljen podpirati lokalne iniciative, ki jih
hkrati lokalne skupnosti ne prepoznavajo. Upam,
da bomo že od morebitnih spremembah Zakona
o financiranju občin uspeli vsaj deloma urediti to
polje, se pa zavedam, da nas v term segmentu
čaka dolg in naporen proces. Obžalujem, da smo
se temu problemu vrsto let preveč izogibali.
S tem pa se tudi odpira vprašanje zakona
o mladini in nacionalnem programu. Je
to še vedno aktualno? Še posebno, ker je
veliko pričakovanj, morda tudi med seboj
konfliktnih pričakovanj.
Vprašanja, povezana s krovnim mladinskim
zakonom, so že davno presegla polje racionalnosti.
Že zavoljo psihološkega naboja, ki se je ustvaril
okrog priprave zakona, je potrebno to temo čim
prej pospraviti z mize. Cilj ni tako daleč, kot se zdi.
Mogoče je problem bolj v tem, da so postopoma
pričakovanja že presegla možnosti, ki jih v praksi
zakon lahko prinese. Imam pa občutek, da smo
v mladinskem polju že ustvarili neko temeljno
soglasje o tem, kaj naj zakon ureja. Moja osebna
ambicija je, da se vsi ključni mladinski akterji v
zakonu prepoznajo in da postane ta akt neke vrste
»mala mladinska ustava«. Kot okvir, ki bo določal
temeljna razmerja v mladinskem polju. Za začetek
bi bilo že to dovolj.
Je še kaj, na kar smo pozabili opozoriti?
Gotovo. Ampak za vašo novoletno izdajo bo
verjetno za vaše bralce kar dovolj. Naj izkoristim
priložnost in vsem vam v nacionalni agenciji ter
predvsem vašim bralcem zaželim lepe praznike
in vse dobro v novem letu.
Hvala. Tudi v imenu bralcev vam želim vse
dobro ter veliko uspehov. Odločnost je
vidna.
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DVORišce
nik
Brusil
Veseli december
v Bruslju
Ta mesec v Bruslju vsekakor ponuja
dogodke, ki se jih je vredno udeležiti; no,
ne le prostočasne dogodke, ampak tudi
delovno obarvane.
V začetku meseca je tako v organizaciji
Bruseljske regije (Brussels Capital Region)
in v sodelovanju s Skupščino evropskih
regij (ustanovljena je bila leta 1985 in je
največja neodvisna mreža regij v širši Evropi,
ki združuje preko 270 regij iz 33 držav)
potekal dogodek »What can Europe do for
you(th)?«. Šlo je za neke vrste informativni
dan, ki je udeležencem ponudil informacije
in odgovore na vprašanja s področja
zaposlitve, izobraževanja, kulture, potovanj,
jezikov, ki se ga je udeležilo preko 1000
mladih.
The Centre, bruseljski prvi »think-do thank«,
je organiziral okroglo mizo na temo Boj proti
nasilju nad ženskami, na kateri so sodelovale
tudi različne nevladne organizacije.
Razpravljavci so podali različne praktične
nasvete za oblikovanje strategij in izvedbo
aktivnosti namenjenih preprečevanju in odzivu
na spolno ter na spolu temelječe nasilje.
V okviru mednarodnega dneva invalidov
(3. december) je v Bruslju potekala tudi
konferenca o oblikovanju politike, namenjene
invalidnim osebam, ki jo lahko vidimo tudi
kot rezultat slovenskega predsedovanja EU.
Skladnost zakonodaje o nediskriminaciji in
konvencije ZN o pravicah invalidnih oseb, kot
tudi vključevanje relevantnih akterjev v proces
oblikovanja politike, je namreč dodatno
spodbudilo prav slovensko predsedovanje
EU v prvi polovici leta.
Za tiste, ki bi si vseeno želeli nekoliko
odpočiti od delovnega vzdušja, pa je
že osmo leto zapored vsak četrtek
vse od konca septembra pa do druge
polovice decembra na voljo tudi večerni
obisk muzejev, ki ponujajo vodene
oglede, eksperimentiranje, delavnice
in interaktivne dogodke v prijetnem
vzdušju. Morda boste deležni tudi manjše
postrežbe in koncerta.

Mateja Demšar, Bruselj,

december 2008
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Uspešen Eurodeskov projekt
»... torej misliš, da veš vse?«
v letu 2008 in načrti za prihodnje leto
Eurodesk Slovenija je v letu 2008 skupaj s tremi najaktivnejšimi regionalnimi partnerji
- Celjskim mladinskim centrom, Mladinskim centrom Nova Gorica in Zavodom Regio
iz Krškega - na srednjih šolah izvajal delavnice za ozaveščanje mladih o politikah EU
na področju mladine ter priložnostih, ki jih EU ponuja mladim. Delavnice so potekale v
Celju, Radovljici, Novi Gorici in Brežicah, na njih pa je sodelovalo kar 215 dijakov. Na
men delavnic je bil mladim predstaviti Evropsko unijo, jim predstaviti priložnosti, ki jim
jih ponuja Evropska unija, predstaviti teme, ki jih pokriva Evropska unija in ki vplivajo
na njihovo vsakodnevno življenje, predstaviti strukturirani dialog z mladimi ter zbrati nji
hove odzive, mnenja o življenju mladih v Evropski uniji in vprašanja, ki jih zanimajo kot
mlade v zvezi z življenjem in priložnostmi v Evropski uniji.
V okviru delavnic so mladi postavili veliko vprašanj.
Na nekatera smo odgovorili sami, pri drugih
smo za odgovore zaprosili pristojne institucije.
Vsa vprašanja in odgovore, ki so že na voljo, si
lahko ogledate na www.eurodesk.si/aktivnosti/
delavnice.

Odzivi, mnenja in vprašanja mladih
Od 215 dijakov, ki so sodelovali na delavnicah, jih
je 135 oddalo razglednice s svojimi vprašanji in
komentarji, to je 63 %.
Odzive mladih smo razdelili na glavna področja
in sešteli, kolikokrat se je pojavilo posamezno
področje. Upoštevali smo vsa področja, navedena na eni razglednici, na eni razglednici je bilo
lahko pokritih tudi več področij (posamezniki so
lahko navedli da jih skrbijo plače in cene, želijo
pa si študirati v tujini), zato
je ena razglednica v statistiki upoštevana večkrat, v
kolikor je bilo na njej več
različnih vprašanj in komentarjev.
V odstotkih so upoštevane
le oddane razglednice in ne
celotno število prisotnih na
delavnicah.
Kar 60 mladih, to je 45,50
%, je kot svojo glavno skrb izpostavilo prenizke
plače in strmo naraščanje cen. Na drugem mestu
so štipendije, izpostavilo jih je 44 mladih, to je
32,60 % – zanimali so jih kriteriji za dodeljevanje
štipendij, želja, da bi vsak dijak prejemal štipendijo
in želja po višji štipendiji. Iz teh dveh številk lahko
sklepamo, da mlade najbolj skrbi ekonomski status. 2 osebi (1,50 %) podražitve neposredno povezujeta z Evropsko unijo in uvedbo evra.
7 oseb (5,20 %) je izrazilo željo po ukinitvi mature,
ki naj bi dijake preveč obremenjevala.
5 oseb (3,70 %) si želi nadaljevanja šolanja v tujini, 4 osebe (3 %) so izrazile skrb nad iskanjem
zaposlitve, prav toliko si jih želi legalizacije marihuane. 3 osebe (2,20 %) bi rade videle, da se več
sredstev nameni za kmetijstvo in kmetijsko mehanizacijo, prav toliko pa si jih želi več sredstev za
zabavo in koncerte.
Po ena ali dve osebi sta še izpostavili neučinkovit
šolski sistem, cene nafte in bencina, cene izrednega študija, pomanjkanje prostorov za mlade,
željo po izgradnji športnih igrišč (košarkaških in
nogometnih), previsoko inflacijo, željo po nižjih kaznih za prehitro vožnjo, spraševali so zakaj je cena

avtošol tako visoka, izpostavili so, da imajo dijaki
premalo privilegijev v primerjavi s študenti, eden
si želi legalizacijo prostitucije, drugi pocenitev
cigaret, pojavilo se je vprašanje pristopa Hrvaške
k EU, zaskrbljenost nad uporabo drog med mladimi, želijo si še zavetišča za živali in na splošno več
posluha za mlade.

Ocena delavnic s strani mladih
Na evalvacijskih listih so mladi ocenjevali, kakšna
se jim je zdela delavnica, metode, uporabljene
na delavnici, in pripravljenost za akcijo. Iz rezultatov evalvacijskih listov lahko sklepamo, da
so delavnice za mlade zelo dobrodošle, saj so
večinoma menili, da so se veliko naučili o Evropski
uniji, da so obravnavane teme za njih pomembne.
Tudi delavnica sama jim je bila všeč, pozitivno so se
odzvali tudi na letak, uporabljen
... p
na delavnici, splošno mnenje o
svoovej
delavnici je zelo pozitivno. Venmn je
enj
dar je zelo malo mladih izrazilo
e!
pripravljenost za konkretno
akcijo. Po drugi strani so na
razglednicah mladi večinoma
izpostavljali skrb glede stanja
plač in rasti cen, premajhnih in nepravično razdeljenih
štipendij, strah glede mature.
Le nekaj jih je izrazilo željo po študiju v tujini.
Želja po večji informiranosti o Evropski uniji in
priložnostih za mlade je torej velika. Mladim so
tovrstne delavnice všeč, zdijo se jim uporabne in
želijo si še več podobnih delavnic.

Načrti za 2009
Zaradi izjemne uspešnosti delavnic nameravamo s
projektom nadaljevati tudi v letu 2009 ter v prvi polovici leta 2009 izvajanje delavnic ponoviti, tokrat z
več partnerji, ki bodo pokrili več slovenskih mest.
Glede na to, da je ena osnovnih usmeritev Eurodeska spodbujanje aktivne participacije mladih
v družbi ter ozaveščanje mladih o EU, bomo
v naslednjem letu fokus delavnic prestavili na
prihajajoče evropske volitve. Mlade želimo s tem
na zanimiv način informirati o pomenu evropskega
parlamenta in posledično pomenu udeležbe na
evropskih volitvah ter hkrati od njih zbrati sporočila
za evropske poslance, ki jih bomo nato po volitvah
predali na novo izvoljenim evropskim poslancem.
Več informacij je na voljo na
www.eurodesk.si/aktivnosti/delavnice.

Evropski natečaj stripov na temo Evropska unija in državljanstvo

Cilj tega natečaja je povabiti državljane Evropske unije ali državljane tretjih držav, ki v njej
živijo, da opišejo svojo izkušnjo življenja kot državljana v Evropski uniji.
Pojem življenja državljana v Evropski uniji, in ne zgolj državljana Evropske unije, bo Uniji
omogočil, ne le to, da v to dejavnost aktivno vključi mlade ljudi, ki živijo v EU (vendar pa
niso nujno tudi njeni državljani), temveč tudi to, da upošteva zelo široko razsežnost pojma
državljanstvo.
Zato so mladi, ki so stari 16 let in več, zlasti pa študenti likovne umetnosti in grafičnega
oblikovanja, vabljeni, da izdelajo vsak svoj enostranski strip (»ilustracijo«) brez besedila, ki
bo prikazal temo državljanstva v Evropski uniji in odgovoril na vprašanje: »Kaj pomeni biti
državljan v Evropi?«
Rok za oddajo izdelka je 27. februar 2009!
Več informacij lahko najdete na
http://www.eurocartoon.eu/index_sl.htm

Fotografski natečaj Mleko Drink it up!

Zgrabi svoj fotoaparat in posnemi nekaj slik, ki prikazujejo, kako tvoja družina ali prijatelji
uživajo v pitju mleka. Naj te navdihne tvoja ustvarjalnost! Kako spremeniti mleko v nagrado?
Na natečaju lahko sodeluješ, če hodiš v osnovno ali srednjo šolo v Evropski uniji in od
1. oktobra 2008 dalje nisi starejši od 20 let. Oddaš lahko največ dve fotografiji, prijava
pa poteka preko spleta. Fotografije iz ožjega izbora bodo na ogled v spletni fotogaleriji,
najboljše pa bodo uporabljene na spletni strani Evropske komisije.
Rok za oddajo fotografij je 28. februar 2009.
Več informacij o natečaju lahko najdete na
http://www.drinkitup.europa.eu/index.php?id=5

Natečaj za oblikovanje spletnih strani ThinkQuest 2009

Ekipe učencev, starih od 9 do 19 let z vsega sveta, so vabljene, da sodelujejo pri
vsakoletnem natečaju, ki spodbuja ustvarjanje spletnih izobraževalnih gradiv . Učenci morajo
skupaj s svojimi mentorji razviti inovativne izobraževalne spletne strani. Ekipe so razdeljene
v tri starostne skupine, spletne strani pa so lahko ustvarjene v eni izmed dvanajstih kategorij
(npr. umetnost in zabava, zdravje in varnost, zemljepis in potovanje).
Rok za oddajo prispevkov je 2. april 2009.
Vse potrebne informacije so na voljo na
http://www.thinkquest.org/competition/.
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Mladinske zadeve visoko na političnem dnevnem redu ministrov za mladino
27 ministrov za mladino, ki jim predseduje Bernard Laport, francoski minister za
šport, mladino in prostovoljstvo, se je 20. in 21. novembra sestalo v Bruslju na Svetu
za izobraževanje, mladino, kulturo in avdiovizualno področje. Na sejah so sprejeli dva
pomembna dokumenta na področju mladine, in sicer Resolucijo o zdravju in blaginji
mladih ter Priporočilo o mobilnosti mladih prostovoljcev v Evropi.
http://www.consilium.europa.eu

Posvetovanje z evropskimi državljani o prihodnosti Evrope

Pred volitvami v Evropski parlament 2009 bodo naključno izbrani državljani iz 27 članic
EU razpravljali o ključnih izzivih, s katerimi se sooča Evropska unija, svoje zaključke pa
bodo predstavili tudi glavnim odločevalcem. Posvetovanje z državljani se bo osredotočalo
na teme, ki evropske državljane najbolj skrbijo – iskali bodo odgovor na vprašanje: »Kaj
lahko Evropska unija naredi za oblikovanje naše ekonomske in socialne prihodnosti v
globaliziranem svetu?«
www.cnvos.si

Prostovoljstvo mladih – države EU so se dogovorile za tesnejše sodelovanje

Več mladih bi moralo dobiti priložnost opravljati prostovoljno delo v drugi državi EU.
To je cilj prvega priporočila Sveta Evrope na področju mladine Mobilnost mladih
prostovoljcev v Evropski uniji, ki so ga države članice EU sprejele 20. novembra
2008. Priporočilo želi spodbuditi sodelovanje med organizatorji prostovoljnih
aktivnosti v državah članicah Evropske unije. Aktivnosti, ki jih razvijajo civilna družba
ali javne oblasti, bi morale biti odprte tudi za mlade iz drugih držav Evropske unije.
To ne bi nadomestilo Evropske prostovoljne službe, temveč bi jo dopolnjevalo
in omogočilo več priložnosti za participacijo. S sodelovanjem v prostovoljnih
aktivnostih bi imeli mladi priložnost razširiti svoje znanje o drugih državah, jezikih in
kulturah.
http://ec.europa.eu/youth/news/news1304_en.htm

Mednarodni forum o enakih priložnostih – simpozij o mednarodnem
mladinskem delu in migracijah

Nemška nacionalna agencija MLADI za Evropo je spodbudila posebno iniciativo in išče
aktivno sodelovanje in podporo. V sodelovanju z različnimi partnerji v Nemčiji organizira
projekt, ki bi vključil mlade z migrantskim ozadjem v vse vrste mednarodnih mobilnostnih
aktivnosti, še posebej v okviru programa MLADI V AKCIJI.
http://www.webforum-jugend.de/

DOLCETA – spletno izobraževanje za potrošnike

Evropska komisija je, v odziv na pomanjkanje uporabnih pedagoških
informacij in materiala na temo varovanja potrošnikov, razvila spletno
osnovani informacijsko izobraževalni center imenovan Dolceta v vseh
jezikih Evropske unije. Do spletnega portala Dolceta lahko dostopate na
spletni strani www.dolceta.eu.

Podelitev nagrad Zlate zvezde 2008

13. novembra 2008 je na stotine ljudi sodelovalo na podelitvi Zlatih
zvezd 2008, ki je potekala na shajališču Concert Noble v Bruslju, ob
prisotnosti Jana Figela, komisarja za izobraževanje, usposabljanje,
kulturo in mladino. Dvanajst projektov iz 22 držav članic je za svoj
prispevek pri spodbujanju aktivnega evropskega državljanstva na
lokalni, regionalni, nacionalni ali evropski ravni z uporabo inovativnih
metod oz. doseganjem vidnih rezultatov v smislu državljanske
participacije prejelo nagrado Zlata zvezda za svoje pomembno delo.
Več na: www.eurodesk.si/eurodesk/novice.

Ne zamudite:
 30. januar 2009: Pripravništvo pri Evropskem centru za preprečevanje in
kontrolo bolezni
 31. januar 2009: Evropska univerza za podiplomske raziskave
 31. januar 2009: Pripravništvo pri Svetovni banki
 31. januar 2009: Natečaj za umetniško fotografijo Epson 2009
 01. februar 2009: Kultura (2007 – 2013): akcija 1 – podpora za
kulturne akcije
 01. februar 2009: Evropska mladinska fundacija – podpora za
mednarodne mladinske aktivnosti
 01. februar 2009: MLADI V AKCIJI – akcija 1: Mladi za Evropo
 01. februar 2009: MLADI V AKCIJI – akcija 2: Evropska prostovoljna
služba
 01. februar 2009: MLADI V AKCIJI – akcija 3. 1: Sodelovanje s
sosednjimi državami EU
 01. februar 2009: MLADI V AKCIJI – akcija 4. 3: Usposabljanje in
mreženje aktivnih v mladinskem delu in mladinskih organizacijah
 01. februar 2009: MLADI V AKCIJI – akcija 5. 1: Srečanja mladih in tistih,
ki so odgovorni za mladinsko politiko
 06. februar 2009: Vseživljenjsko učenje – Leonardo da Vinci
 13. februar 2009: Vseživljenjsko učenje – program Jean Monnet
 15. februar 2009: Svetovni festival kreativnosti v šoli v Sanremu
 15. februar 2009: Evropa za državljane – aktivna civilna družba za
Evropo (akcija 2)
 19. februar 2009: Ljudje (FP7) – akcije Marie Curie
 20. februar 2009: Comenius Regio partnerstva: nove priložnosti za
regionalno sodelovanje v šolskem izobraževanju
 27. februar 2009: Evropski natečaj stripov na temo Evropska unija
in državljanstvo
 28. februar 2009: Fotografski natečaj Drink it up!
 28. februar 2009: Pripravništva pri Uradu za harmonizacijo notranjega
trga (blagovne znamke in dizajn)
 01. marec 2009: Pripravništvo pri Evropski komisiji – usposabljanje za
opravljanje administrativnih del
 01. marec 2009: Pripravništvo pri Evropski komisiji – za prevajalce
 31. marec 2009: Mednarodni natečaj za scenarije za radijske igre
 31. marec 2009: Pripravništvo pri Odboru regij
 02. april 2009: Natečaj za oblikovanje spletnih strani ThinkQuest 2009
 15. april 2009: Program za štipendije (arhitektura, ples, film, video,
filozofija, glasba, ...) Bogliasco
 30. april 2009: Naravoslovni natečaj za šole Xperimania: raziščite
lastnosti vsakodnevnih predmetov
Več informacij o programih:
http://www.eurodesk.eu/edesk/Deadline.do in
http://www.eurodesk.si/eurodesk/razpisi/
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V akciji
Anja Stipanovič, Škrlovec – dnevni center za mlade in družine, CSD Kranj

Medkulturna
mavrica

Pod naslovom Medkulturna mavrica smo v dnevnem centru za mlade in družine Škrlovec konec
oktobra organizirali osemdnevno usposabljanje mladinskih delavcev, prostovoljcev in drugih,
ki delajo z mladimi z manj priložnostmi in mladostniki, ki prihajajo iz kulturno mešanega okolja.
Usposabljanje je potekalo v okviru akcije 4. 3. programa Mladi v akciji in se ga je udeležilo 24
posameznikov iz dvanajstih evropskih držav.
NALETELI SMO NA PROBLEM
V Škrlovcu, dnevnem centru za mlade
in družine, ki deluje v okviru Centra za
socialno delo Kranj, se vsakodnevno
srečujemo z mladimi z manj priložnostmi
iz različnih kulturnih in etničnih skupin.
Predvsem gre za pripadnike skupin
priseljencev iz držav bivše Jugoslavije
(Bosna, Srbija). Delo s kulturno mešano
populacijo nam predstavlja izziv, hkrati pa
predstavlja problem, kako v vsaki situaciji
delovati po principu enakih možnosti,
kako pri mladostnikih razviti strpnost in
spoštovanje različnosti.

Mladinski delavci se zavedamo, da
je pri vseh korakih potrebna velika
mera strpnosti in pozitivno dojemanje
drugačnosti. Večkrat pa se nam pri našem
delu pojavi vprašanje, kako kulturno
raznolikost približati naši ciljni populaciji,
s katero se ukvarjamo – mladi z manj
priložnostmi, kulturno mešane skupine
... Glede na to, da smo k sodelovanju
povabili organizacije, ki se ukvarjajo s
podobno ciljno populacijo in problemi,
je tema usposabljanja povezovala vse
udeležence in jih spodbujala k aktivni
participaciji in kreativnemu reševanju

nastalih situacij, povezanih s kulturno
raznolikostjo.
V okviru programa Mladi v Akciji smo
videli pot k rešitvi – usposabljanje
mladinskih delavcev »Medkulturna
mavrica«.

TAPE?
K usposabljanju smo pristopili v okviru
pojma neformalnega učenja skozi metodo
izkustvenega učenja, imenovano TAPE.
Metoda TAPE je procesna metoda, kjer
gredo udeleženci aktivno skozi štiri faze:
Okušanje (T – Taste): Udeleženci so
skozi različne delavnice raziskovali kulture,
medkulturno učenje, odprto komunikacijo
in medkulturni dialog. Obiskali smo primere
dobrih praks v Ljubljani (Cona Fužine,
Mozaik).
Analiza (A – Analyse): S pomočjo
predstavitve na Centru za socialno delo
Kranj in podrobnejše predstavitve Škrlovca
smo z udeleženci analizirali dejansko
stanje in potrebe mladostnikov v naši in v
partnerskih organizacijah, analizo potreb
mladinskih delavcev …
Produkcija (P – Production): Udeleženci
so, razdeljeni v manjše programske
skupine, oblikovali program za Mavrični
dan, ki smo ga organizirali za otroke in
mladostnike iz širše lokalne skupnosti
Kranj. V dopoldanskem času smo skupaj z
mladostniki pripravili medkulturno kosilo, v
popoldanskem času pa izvedli gledališko,
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strpnosti in sprejemanju drugačnosti. Tako
je bila učinkov programa deležna širša
lokalna skupnost v MO Kranj.
Evalvacija (E – Evaluation): Poleg
vsakodnevnih evalvacijskih skupin in časa,
namenjenega Youthpass-u, smo opravili
tudi končno evalvacijo Mavričnega dne,
celotnega usposabljanja in že mislili na
nadaljnje projekte.

plesno, ustvarjalno in družabno delavnico.
Mavrični dan je bil fenomenalno izpeljan
in boljšega vrhunca usposabljanja si tako
udeleženci kot organizatorji ne bi mogli
želeti. Z organizacijo Mavričnega dneva v
MO Kranj smo v lokalno skupnost vnesli
duh usposabljanja, prisotnim skozi program
medkulturnega dneva približali tuje kulture
in jih na neposreden način pozvali k večji

Različne delavnice, igre vlog in študije
primerov so nam pomagale pri povezovanju
in uvidu povezave programa Mladi v akciji
in koristnosti našega usposabljanje za
ciljno populacijo. S pomočjo vizualnih
in drugih medijev smo spoznavali druge
kulture, države. Učenje zase (self-directed
learning approach) v kombinaciji s podporo
trenerjev je bilo izhodišče za izdelovanje
novih projektov in spodbuda za nadaljne
sodelovanje med organizacijami.

Z NOVIMI ZNANJI
GREMO NAPREJ!
Skozi vsakodnevno druženje, interaktiven
in raznovrsten program ter izkušnjo
iz produkcijske faze Mavričnega dne
(oblikovanje in realizacija medkulturnega
programa za ciljno populacijo) smo med

udeleženci spodbudili njihov socialni
in osebnostni razvoj ter krepili občutek
samozavesti za udejanjanje njihovih lastnih
projektov znotraj organizacije in širše.
Z usposabljanjem smo motivirali in
spodbudili udeležence k uresničevanju
lastnih idej v lokalnih skupnostih, iz
katerih prihajajo. Udeleženci so pridobili
informacije s področja medkulturnega
dialoga, spoznali nove metode dela in
skozi strokovno vodene delavnice poglobili
svoja znanja. Verjamemo, da so izbrani
udeleženci po samem usposabljanju
zmožni in bolj kompetentni za izvajanje
tovrstnih dejavnosti v lokalnih okoljih in tudi
širše. Skozi projekte, izdelane na samem
usposabljanju, bodo vidni pomnoževalni
učinki, ki se bodo odražali v širši mreži
potencialnih partnerskih organizacij
in skupini mladostnikov, s katerimi
vsakodnevno delamo.
Z željo po nadaljnem vključevanju različnih
organizacij v medkulturne projekte bomo
oblikovali publikacijo, v kateri bodo
predstavljene vse sodelujoče organizacije,
države, opis usposabljanja, hkrati pa bo to
uporaben pripomoček pri izvajanju delavnic
medkulturnega učenja.
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Tina Bezek, Neformalna skupina UPS!

Kako postati vroča
žemljica na trgu
delovne sile?
Ali se kdaj vprašate, kaj delate danes, da boste jutri lažje zaposljivi? Mi želimo, da bi se mladi to
večkrat vprašali in predvsem, da bi se zavedali, da lahko za svojo zaposljivost veliko naredijo tudi
sami. Tako kot to delamo mi.
Smo skupina sedmih mladih, ki deluje kot
študijski krožek. Prijavili smo projekt pod
akcijo 1. 2. transnacionalna mladinska
pobuda. Projekt smo začeli uresničevati
maja, trajal pa je do konca julija.
Sodelujemo s partnersko organizacijo
Top Vakantie iz Belgije, ki se ukvarja
predvsem z organizacijo počitnic za
otroke pod vodstvom prostovoljcev
– trenerjev. V oktobru smo se z njimi
srečali v Belgiji. Skupaj smo spoznavali
in primerjali naš in njihov šolski sistem,
organiziranost mladinskega dela,
urejenost študentskega dela, priznavanje
neformalno pridobljenega znanja, stopnjo
brezposelnosti mladih … Na povabilo
evropskega poslanca Alojza Peterleta smo
obiskal tudi Evropski parlament. Tam so
nam med drugim predstavili tudi možnosti
za mlade, ki se želijo zaposliti v evropskih
institucijah.
Konec novembra pa smo organizirali
osrednji dogodek našega projekta. Na
ta dogodek smo povabili strokovnjake s
področja zaposlovanja mladih, mladinskega
in prostovoljnega dela, podjetnike,
kadrovike, posredovalce zaposlitev,
ZRSZ itd. Dogodka se je udeležilo nekaj
manj kot sto mladih. Delo je potekalo po
skupinah, mladi pa so se sami odločili,
katero področje jih zanima. Skupaj s
strokovnjakom z določenega področja pa
so nato skozi dejstva in izzive poskušali
priti do kar najboljših rešitev. Iz zaključkov,
ki so jih oblikovale skupine, bomo napisali
priročnik z naslovom Kako postati vroča
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žemljica na trgu delovne sile? Zaključke in
ugotovitve dela v skupinah bomo poslali
tudi vsem ustanovam in osebam, ki na tem
področju lahko kaj storijo. Mladi so se na
dogodek zelo dobro odzvali, saj smo poleg
resnega dela poskrbeli tudi za zabavni
del z improligo ter pevkama Evo Moškon
in Tadejo Ozebek s kitaristom Aljošo
Žvokljom.
Vsak izmed nas pa si je zastavil tudi
individualne cilje, ki jih bo tekom projekta
skušal doseči. O uresničevanju teh ciljev
bomo posneli film Moja zgodba, s katerim
bomo mladim dali osebni zgled in jih
spodbudili, da si nabirajo izkušnje že v
času šolanja – s prostovoljnim delom, z
delom v mladinskih organizacijah, društvih.

Realnost je, da je med mladimi približno
dvakrat višja stopnja brezposelnosti kot
v celotni populaciji. Še več možnosti, da
namesto v svoji sanjski službi pristanemo
na Zavodu za zaposlovanje, imamo, če
smo družboslovci in še več, če smo
ženskega spola. Mi želimo na lastni koži
dokazati, da ni kriv zgolj sistem, pač pa
da imamo mladi možnost skozi različne
oblike izobraževanj in z lastno aktivnostjo
in angažiranostjo poskrbeti za svojo večjo
zaposljivost.
Sami smo tekom projekta pridobili veliko
izkušenj, spoznali veliko zanimivih ljudi ter
izvedeli toliko novega. Skratka, postali smo
prave vroče žemljice.

V akciji

Sobivanje
raznolikih svetov
Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice

Projekt videodelavnica Sobivanje raznolikih svetov izvaja Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice. V središču projekta sta problematika socialne izključenosti in brezdomstvo.
V skupini sodeluje šest mladih z različnim
kulturnim, socialnim, etničnim, verskim in
ekonomskim ozadjem. Večina udeležencev
je tudi brezdomnih. V projekt pa smo vključili
tudi ostale zainteresirane mlade – tudi tiste,
ki imajo dom. Na ta način smo povezali dva,
mnogokrat zelo ločena svetova – tistega s
streho in tistega brez.
Glavna aktivnost projekta je videodelavnica,
v kateri mladi spoznavajo teoretično
podlago in osvajajo praktična znanja
v zvezi s snemanjem videomateriala.
Cilj videodelavnice je izdelava DVDja s samostojnimi kratkimi portretnimi
filmi (videoklipi), s katerimi se bodo
mladi predstavili širši javnosti, in skupni
daljši predstavitveni film, v katerem bo
predstavljeno delovanje društva Kralji
ulice skozi življenje in pogled njegovih
uporabnikov.
Poleg tega bomo v cestnem časopisu Kralji
ulice objavili deset člankov, v katerih se
bomo predstavili tudi bralcem, izdelali bomo
internetno stran z rezultati delavnice, naredili
in razdelili bomo letake, s katerimi bomo
oglaševali ta projekt, na koncu pa bomo
pripravili tudi predstavitveni seminar ter z
njim zainteresiranim mladinskim skupinam
predstavili ta projekt z namenom, da se
podobnih projektov lotijo tudi sami.
Temeljni cilji, ki jih želimo s projektom
Sobivanje raznolikih svetov doseči, so:
predstavitev brezdomske kulture širši družbi,
s čimer ji bomo omogočili boljši vpogled v
življenje brezdomnih in lažje razumevanje
le-tega. Preko medijev bodo mladi vzpostavili
(boljšo) komunikacijo z družbo in tako
dobili priložnost, da se izrazijo in so pri tem
tudi slišani. To bo za marsikatero mlado

brezdomno osebo pomenilo ponovno
vključevanje v družbo. Brezdomni mladi
bodo končne izdelke (DVD) tudi prodajali,
kar jim bo omogočilo dodaten vir zaslužka,
predvsem pa bo to alternativa beračenju,
ki jim bo omogočila tudi ekonomsko
vključevanje v družbo.
Bolj kot sami izdelki pa so za naš projekt
pomembni: aktivna participacija in
opolnomočenje mladih, predvsem tistih
z roba družbe, razvijanje in vzpodbujanje
medosebnih odnosov med njimi,
povezovanje in sodelovanje mladih iz
različnih okolij, gojenje enakovrednih
odnosov, širitev strpnosti med mladimi ter
na ta način krepitev družbene povezanosti in
medkulturnega dialoga v Evropski uniji. Mladi
bodo skozi projekt deležni tudi neformalne

izobrazbe na področju videoprodukcije in
bodo dobili možnost, da se kulturno izrazijo.
V slabih treh mesecih, kolikor naš projekt sedaj
poteka, smo se naučili osnov snemanja in že
posneli prvi samostojen material. V naslednjih
mesecih načrtujemo učenje montaže
posnetega videomateriala ter snemanje
samostojnih kratkih portretnih videoklipov. Ker
pa se nam je že na samem začetku projekta
ponudila priložnost za realizacijo snemanja
skupnega predstavitvenega filma, smo s
pomočjo bolj izkušene ekipe ta film že posneli.
Marko, kot smo poimenovali film, je bil do
sedaj uspešno prikazan na dveh slovenskih
filmskih festivalih, in sicer na DokMi, 5.
mednarodnem festivalu dokumentarnega filma
v Mariboru, in na Vidovinu 2008, odprtem
festivalu etnografskega in dokumentarnega
filma z obrobja.
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V akciji

Priložnost je
nova možnost
Mateja Rozman Amon, PUM Radovljica

V programu Mladi v akciji sodelujemo že od leta 2001. Izvajamo mladinske izmenjave in EVS.
PUM-ovci so mladi, ki so izpadli iz šolskega sistema, niso zaposleni in se običajno spopadajo z
mnogimi problemi. V celostni obravnavi mladega človeka, ki pride v program PUM, so mladinske
izmenjave in EVS nepogrešljiv delček v mozaiku.

Ne samo, da imajo udeleženci možnost oditi
v tujino, čeprav sami za to nimajo sredstev, ali
pa o tem niti ne razmišljajo. Najpomembnejša
je možnost, da zamenjajo okolje in se za
nekaj dni odmaknejo od vsakodnevnih
problemov. Tako si razširijo obzorje in vidijo
nove možnosti, spoznajo vrstnike iz druge
države ter njihov način življenja.
Tokrat smo se odpravili na Nizozemsko.
V Amsterdamu smo preživeli devet dni.
Partnerja smo našli preko baze za mladinske
izmenjave, ki nam jo je posredoval Matjaž
Dragar. Organizacija se imenuje Stichting
Mondiale Samenleving in deluje na področju
pomoči migrantom in beguncem z vojnih
območij. Skupino so v glavnem sestavljali
mladostniki iz afriških držav in Kosova,
muslimani. Na Nizozemsko so prišli kot otroci,
sedaj pa so mladostniki in so bolj ali manj
vključeni v vsakodnevno življenje. Njihovi
problemi so povezani s kulturnimi razlikami,
vključevanjem v izobraževanje in delo.
Vodja nizozemske skupine, Ismail Awil, je
pred šestnajstimi leti prišel iz Somalije, sedaj
pa živi in dela v Utrechtu. Tema izmenjave
so bile človekove pravice in kršenje le-teh, v
tednu dni pa so se zvrstile številne delavnice
na to tematiko. V obliki kratkih filmov smo
spoznali deklaracijo o človekovih pravicah, ki
prav letos praznuje 60 let, in pravice otrok.
Mladi so izražali svoje predstave in stališča
z besedami, preko ustvarjalnih dejavnosti:
mavčnih skulptur in fotografij. Najbolj
dragocena pa je bila izkušnja njihovega
druženja. Ustvarjali so v manjših mešanih
skupinah, se pogovarjali in izmenjavali svoje
izkušnje. Včasih se je po delavnicah vnela
vroča debata o smiselnosti vojne in o položaju
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žensk v različnih kulturah. Obiskali smo več
organizacij, ki se ukvarjajo s pomočjo ljudem
v Afriki. Obiskali smo tudi Haag, kjer smo
si ogledali Palačo miru, prijazno pa so nas
sprejeli tudi na slovenskem veleposlaništvu.
Ogledali smo si tudi nizozemski parlament, ki
je zelo liberalno usmerjen. Posledice njihovih
odločitev smo lahko videli v centru mesta,
kjer je ena večjih »rdečih ulic«. V številnih
izložbenih oknih dekleta čakajo na stranke.
Trgovinice ponujajo vse mogoče seksualne
pripomočke, med temi trgovinami pa so
kavarnice, imenovane Coffee Shop, kjer se
sme kaditi marihuano.
Seveda smo pripravili tudi multikulturni večer,
kjer smo predstavili Slovenijo in še posebej
mesto Radovljica, skuhali žgance z zeljem in
ponudili potico, ki smo jo prinesli od doma.
Mi pa smo poskusili burundski riž in afriško
omako iz ovčjega mesa, ki je bilo kupljeno v

posebni trgovini, kjer prodajajo meso živali,
ki so bile zaklane na human način (halal).
Pravzaprav je bil celoten predel Amsterdama,
kjer smo pripravili ta večer, muslimanski,
ženske so bile zakrite in v muslimanskih
oblačilih. Amsterdam je na splošno zelo
odprto mesto, polno različnih ljudi in zdi se,
da vsak lahko živi, kakor želi. Veliko je turistov,
ljudi različnih narodnosti, domačinov in čutiti
je močan utrip sprejemanja in svobode.
Doživeli smo veliko novih stvari in se tudi nekaj
naučili. Spletli smo nove vezi, prijateljstva
in simpatije. Tudi čas, ki smo ga preživeli
v skupini, v mešanih sobah, v mladinskem
hotelu in pred njim, je prinesel tesnejše
vezi med udeleženci in veliko poglobljenih
pogovorov in razmišljanj o življenju. Poslovili
smo se z obljubo, da se v naslednjem letu
srečamo v Sloveniji in preverimo, kakšno je
stanje človekovih pravic pri nas.

V akciji
Primož Jakop, Mladinsko-informacijski center, Ljubljana

EVS se izplača!

MIC-ova prva EVS izkušnja
Kaj lahko mladinski center, kot je MIC, ponudi mlademu človeku iz tujine, ki želi kot prostovoljec
preživeti eno leto v Sloveniji? Dejavnosti je sicer veliko in precej jih presega običajne dejavnosti mladinskega centra, vendar to še ni razlog, da se bo nekdo uspel najti v vsej tej množici
možnosti. A dokler ne poskusiš, enostavno ne veš …
Prav zato smo se odločili, da spišemo
prošnjo za (takrat še) HEI, ker bi bilo to
lahko nekaj novega in zanimivega. Odziv
(število elektronskih sporočil v prvem
tednu) je bil tako bliskovit in številčen, da
nas je dobesedno vrglo po tleh – nihče
nam ni povedal, da bo tega toliko! Kako
izbrati, na kaj biti pozoren, kako vedeti ...?
Pa vendar – ko se je pojavil Baptiste, nismo
imeli veliko pomislekov. Takoj smo našli
skupni jezik o možnostih, ki jih ponuja MICova prilagodljivost, glede novih programov
in idej, ki jih je prinašal on kot prostovoljec.
Dogodivščina se je lahko pričela!
Pogled nazaj hitro pove, da čas njegovega
prihoda ni bil najbolje izbran: Baptiste je prišel
junija, ko se aktivnosti v prostorih centra
počasi zaključujejo. Julija in avgusta je sicer
veliko pomagal pri MIC-ovih počitniških
dejavnostih, vendar obenem ostajal bolj
udeleženec kot sodelavec. Ker je Baptiste
pri sebi vedno bolj odkrival, da si želi
neposrednega dela z ljudmi, MIC pa je tudi
v začetku septembra še relativno prazen,
smo na njegov predlog začeli iskati možnosti
njegovega sodelovanja tudi drugje in z izborom
smo res imeli srečo! Z delom v vrtcu v Azilnem
domu (preko Jezuitske službe za begunce
JRS), druženjem z umetnikom – paraplegikom
(projekt Človek za druge) in občasnim
sprehodom v družbi ostarelega gospoda na
invalidskem vozičku je hitro pridobil dovolj
samozavesti, da se je potem zlahka znašel
tudi v mozaiku MIC-ovih dejavnosti in se vanje
vključil s svojimi idejami in projekti.

obiskovalcem pomagalo do drugačnega
uvida v bogastvo medkulturnega dialoga.
Zelo pa se je vživel tudi v tečaj francoske
konverzacije, skozi katerega je pridobil
dovolj znanja, predvsem pa samozavesti,
da se je po končani EVS izkušnji odločil
ostati v Ljubljani, kjer je našel zaposlitev kot
učitelj na francoski osnovni šoli na Livadi.
Glede na to, da je njegova osnovna stroka
bolj povezana z vodnim gospodarstvom,
smo na MIC-u ponosni in veseli, da smo
s tem, ko smo premagali svoje pomisleke
v zvezi z EVS, pomagali tudi prostovoljcu
samemu odkriti nove možnosti za razvoj

lastnih darov in sposobnosti ter mu s tem
odpreti nova obzorja glede poklicnih in
zaposlitvenih možnosti.
Da njegova prisotnost na MIC-u ni minila
neopažena, morda priča tudi dejstvo, da se
je, opogumljena z Baptistovim zgledom, za
EVS v Belgiji odločila tudi njegova učiteljica
slovenščine. To nas krepi v zavesti, da v
ponudbi EVS v resnici (lahko) pridobijo
prav vsi udeleženci ter nas opogumlja,
da se, takoj ko bodo razmere v centru to
omogočale, za EVS ponovno odločimo.

Za ilustracijo je dovolj omeniti samo dva
najuspešnejša projekta. Baptiste nam je
pomagal postaviti na noge projekt Večeri
svetovnih kultur, v katerem smo tuje kulture
spoznavali skozi oči domačinov, kar je vsem
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EVS osebno
Dnevnik
Pravzaprav se niti ne spomnim, kako se je vse skupaj začelo; vem le, da me je gnala
velika želja, izkusiti še kako drugače svojo deželo.
Že od nekdaj sem se rada vračala v Španijo, zato sem tudi tukaj začela svoje iskanje.
Skupaj s pošiljajočo organizacijo Mladinski center Nova Gorica, ki je predstavljala velik
del mojega popoldanskega časa, smo kar eno leto pred mojim odhodom intenzivno
iskali primeren projekt. Po moji izkušnji je primerno gostiteljsko organizacijo in projekt
včasih kar težko najti.
Ker sem vedno delala samo z določeno populacijo otrok in mladostnikov, sem se tokrat
odločila za delo z mladimi z manj priložnostmi, natančneje z mladostniki s posebnimi
potrebami. Gostiteljska organizacija Inter Europa Rioja me je bila vesela prav zaradi vseh
izkušenj, ki jih imam na področju kreativnosti in znanja dela z otroki in mladimi. Skupaj
pripravljamo različne delavnice za njihov prosti čas, druženje, izlete ter njihovo čim večjo
integracijo v samo mesto.
Tako se je začela moja pot v Španijo; Španijo ki je v vseh merilih spremenila moje
življenje in pogled nanj.
Začetek je bil izredno težak, saj jezika še nisem dobro obvladala, mesto pa mi je bilo
precej tuje. Potrebno je omeniti tudi podnebje, saj je ob prihodu deževalo kar mesec
dni in te dni smo že okušali prvi sneg. Na delovnem področju sem velikokrat samo
opazovala, kar me je precej jezilo, ker sem navajena hitro poprijeti za delo in se znajti
v situaciji, tu pa ti ljudje ne zaupajo, zato moraš vse nekako graditi znova ... Še in še bi
lahko naštevala majhne vsakodnevne ovire, ob katerih se znajdeš čisto na začetku. Pa
vendar bi zdaj lahko rekla, da mi je uspelo in to z veliko začetnico. Imam namreč zelo
veliko prijateljev, ki so domačini in da, imam tudi svoje osebno življenje, poleg programa,
s svojimi konjički, varovance, ki me imajo za eno izmed sester in me prosijo naj ostanem
za vedno v tem mestu … končno sem se integrirala!
S tem projektom sem se naučila in pridobila mnogo stvari – delo z določeno ciljno
skupino, jezik in njihovo kulturo, najbolj pa je dozorela moja osebnostna rast. Tukaj
vidiš, kaj je resnično pomembno v življenju in naučiš se sam spopadati s problemi, ker si
navsezadnje vedno sam za vse.
Ob koncu projekta v teh dneh mi je seveda precej težko, ampak vem, da sem to storila
zase. Vem, da sem našla odgovor na marsikatero vprašanje in moja pot se je bistveno
spremenila, čeprav ljudje tega včasih ne znajo razumeti. Vedno sem imela ob sebi ljudi,
ki me imajo radi in to je zame tudi najpomembnejše. Če me kdo vpraša, kaj pogrešam iz
svoje dežele, so to vedno in samo družina in prijatelji. Vse ostalo je nadomestljivo.
Zdi se mi, da je življenje kot iskanje poti po neznanem mestu – včasih se je bolje zgubiti
in vprašati za pot – pa čeprav samega sebe. Jaz sem svojo našla – ostajam tukaj.

Jana Vodopivec

Društva bivših
EVS prostovoljcev
Slovenije (EVSi)

Biti prostovoljec evropske prostovoljne
službe (EVS) je nepozabna izkušnja, polna
dogodivščin, spoznavanja novih ljudi in
kulture. Tako kot doživiš na začetku šok, ko
prideš v novo okolje, se ista zgodba ponovi ob
prihodu domov. Poleg nostalgičnega obujanja
spominov občutiš nek manko, za katerega
ne veš, kako ga zapolniti. Pri vsem tem pa je
najhuje, da te nihče ne razume, da z nikomer
ne moreš deliti svojih občutkov.
To so razlogi, zaradi katerih smo se odločili
ustanoviti društvo, katerega namen je
promocija in informiranje o programu
Evropske prostovoljne službe. »Predvsem je
želja društva, da ostanemo tudi po prihodu
domov aktivni in pridobljeno znanje uporabimo
v lokalni skupnosti oziroma za organizacijo
pobud v okviru društva,« pravi Irena Bolko,
predstavnica Društva bivših EVS prostovoljcev
Slovenije (EVSi). Društvo, ki smo ga ustanovili
konec poletja, se zavzema za povezovanje
slovenskih in tujih EVS prostovoljcev.
Pohvalimo se lahko že z zanimivimi izkušnjami.
Prelomni dogodek je bil seminar Prostovoljci
na prostem, ki je konec avgusta potekal
v francoski vasici Le Viel Audon. Namen
seminarja je bil povezati bivše in bodoče EVS
prostovoljce, izmenjati izkušnje, spoznati
primere dobrih praks in priprav dobrih
projektov v okviru programa Mladi v akciji.
Z novimi poznanstvi in znanji se je povečala
želja po uresničitvi zastavljenih ciljev. Člani
društva, ki prihajamo z vseh koncev Slovenije,
se sestajamo na enomesečnih sestankih. »Za
začetek želimo k sodelovanju povabiti bivše,
sedanje, tuje EVS-ovce v Sloveniji in bodoče
prostovoljce, v bližnji prihodnosti pa imamo
namen organizirati mladinsko pobudo, zato so
nove ideje vedno dobrodošle,« dodaja Irena.
Vsi, ki vas zanima več, ste vabljeni na naš blog
http://sexevs.blogspot.com, z vprašanji
pa nas lahko zasipate po elektronski pošti
evsvsi@gmail.com.
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Maja Tomšič

Fokus
Petra Pucelj, trenerka

Mentorstvo
Bistvo mladinskega dela je, da mladi uresničujejo svoje ideje, cilj pa je, da bi se tudi sami aktivno udejstvovali. Za to
imajo veliko možnosti – skoraj vse, kar si zamislijo, lahko tudi
uresničijo, če imajo le dovolj volje in energije. Uspe pa jim
lahko le, če poznajo možnosti, ki jih imajo. Kako pa lahko
mladi prepoznavajo možnosti in priložnosti?
Mlade pri njihovi aktivni participaciji najbolj
motivira to, da so lahko samostojni; veliko
jim pomeni tudi to, da lahko drugim nekaj
dajo – svoj čas, sposobnosti ... Ob vsem
tem pa pogosto pozabijo na to, kaj z vsem
tem pridobijo zase. Tako se zgodi, da se
naveličajo, ne vidijo več smisla – pregorijo
in zapustijo mladinsko sceno. Kako to
preprečevati?
Mladi so zelo sposobni ter imajo ideje
in možnosti. Vendar – ali mladim samim
vedno uspe vse v najboljši možni meri?
Še precej podobnih vprašanj bi si lahko
zastavili. Mladim pa je lahko kljub vsemu
navdušenju kdaj tudi težko. Težko je začeti
delati iz nič in biti ob tem uspešen. Eden
od možnih odgovorov na zgornja vprašanja
je, da imajo mladi ob sebi nekoga, ki jim
lahko pomaga v kritičnih trenutkih, jih
spodbuja, jim nudi podporo – to je koncept
mentorstva (mentor, oziroma v programu
MvA inštruktor, je lahko mladinski voditelj,
prostovoljec, strokovnjak). Mentor je tako
nekdo, ki:
• mladim stoji ob strani in jih usmerja
pri njihovem delu; to pomeni, da
jim s svojimi izkušnjami svetuje
na različnih področjih, tako na
strokovnem (svetovanje pri vsebinskem
delu projekta, možnih izboljšavah,
spremembah …) kot osebnem (težave
pri delu v skupini, vprašanja glede vloge
posameznika …) področju in tako z
zunanjim pogledom pomaga, da učni in
projektni procesi tečejo s čim manjšimi
zapleti;
• mladim pomaga v različnih kritičnih
trenutkih, saj so »krize« zelo odvisne od
percepcije posameznika, od njegovih
izkušenj, osebnosti – mladi se lahko

soočajo z različnimi vprašanji, ki jih
morda drugi mladi ne razumejo. Pri
tem mu mentor lahko pomaga odkriti
nove perspektive na situacijo ali možne
rešitve;
• mlade vodi naprej do novih izzivov,
ki jih morda sami takoj ne vidijo, saj
vsaki dejavnosti mladih lahko sledi
nadaljevanje projekta in
• z vsem tem spodbuja k osebnostni rasti.
Mentor je torej tisti, ki s svojimi izkušnjami
usmerja in nudi nove vire, vsekakor pa ne
dela namesto tistih, ki jih spremlja. Prav
tako sam ne išče rešitev, odgovorov ali
novih izzivov.
Dostikrat so mentorji neformalni, mladi
pa se spontano obrnejo na nekoga
in ga sprašujejo, kako naprej. Ker pa
mladi ne delujejo vedno le v »lastni
režiji«, ampak v okviru neke organizacije,
je prav, da organizacija omogoči, da
imajo mladi možnost mentorstva, četudi
se tega sami ne zavedajo in imajo le
»tihega opazovalca«. Kako je mentorstvo
vpeljano, pa je odvisno od posamezne
organizacijske kulture.

Na te
renu

Forum Sistemska
ureditev
prostovoljstva
Področje prostovoljstva je bogato v svoji
pestrosti in tej pestrost je pogosto težko
določiti skupni imenovalec. Kljub temu
kar nekaj slovenskih organizacij, ki se
ukvarjajo s prostovoljci, meni, da bi bilo
nekatere stvari potrebno urediti za vse
prostovoljce in tako je prišla pobuda za
zakon o prostovoljnem delu. Na Forumu z
naslovom Sistemska ureditev prostovoljstva
je 5. 12. 2008 sto predstavnikov različnih
organizacij, skupaj s predstavniki vlade in
državnega sveta, razpravljalo o smiselnosti
zakona o prostovoljnem delu in njegovi
vsebini.
Delovna skupina bo proučila vse
posredovane komentarje, oblikovala
dopolnjen predlog osnutka zakona, ga
obravnavala na sestanku 8. januarja in ga
prepustila v nadaljnji postopek medresorski
skupini, ki jo bo sklicalo Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve in s katero bodo
sodelovali tudi predstavniki prostovoljnih
organizacij.
Delovna skupina za sistemsko ureditev
prostovoljstva bo še naprej obravnavala
osnutek zakona. Sestaja se vsak prvi
četrtek v mesecu v prostorih Slovenske
filantropije, kamor so vabljeni vsi, ki bi želeli
sodelovati. Več na www.prostovoljstvo.org.


Alenka Oblk, MOVIT NA MLADINA

Mladinsko delo lahko mladim omogoča
kvalitetno izrabo prostega časa, preko katere
krepijo in pridobivajo različne kompetence in
se osebnostno razvijajo. S tem tudi postajajo
bolj konkurenčni na trgu dela, kar je ena
glavnih tematik današnjega časa. Pri vsem
tem pa jim lahko pomaga nekdo, ki lahko s
svojimi izkušnjami spodbuja, motivira in kaže
nove poglede na dano situacijo. Mentorstvo
je tako še ena od možnosti, kako lahko še
izboljšamo in okrepimo mladinsko delo in s
tem mlade nasploh.
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Napovednik
Januar 2009: DELAVNICE ZA POMOČ PRI IZPOLNJEVANJU PROŠENJ ZA SPREJEM PROJEKTOV
V PROGRAM MLADI V AKCIJI
Delavnice so namenjene svetovanju in pomoči pri prijavi projektov na prvi prijavni rok (1.2.2009)
Januar 2009: KVALITETEN VSTOP V EVS SVET
Usposabljanje je namenjeno akreditatorjem EVS organizacij in je pomembno za zagotavljanje večje kakovosti
izvajanja projektov EVS.
Februar 2009: CREATE OPPORTUNITIES FOR BETTER COMMUNITIES
Mednarodni seminar za iskanje partnerjev je namenjen razvoju projektov družbenega vključevanja mladih z manj
priložnostmi na nacionalni in mednarodni ravni.
Februar 2009: DELAVNICE ZA EVS AKREDITACIJO
Delavnice so namenjene svetovanju in pomoči za kvalitetno in celostno prijavo izraza interesa za EVS.
Marec 2009: PRILOŽNOSTI MLADINSKIH POBUD
Namen usposabljanja za inštruktorje mladinskih pobud je podpora kvaliteti projektov v akciji 1.2.
Marec 2009: DELAVNICE ZA POMOČ PRI IZPOLNJEVANJU PROŠENJ ZA SPREJEM PROJEKTOV
V PROGRAM MLADI V AKCIJI
Delavnice so namenjene svetovanju in pomoči pri prijavi projektov na drugi prijavni rok (1.4.2009)
Marec 2009: SPREMLJEVALNO SREČANJE ZA AKCIJO 1 IN AKCIJO 3.1.
Srečanje je namenjeno spremljanju izvajanja projektov, reševanju odprtih vprašanj in izboljšanju kvalitete projektov.
April 2009: DELAVNICE ZA EVS AKREDITACIJO
Delavnice so namenjene svetovanju in pomoči za kvalitetno in celostno prijavo izraza interesa za EVS.
April 2009: USPOSABLJANJE ZA EVS KOORDINATORJE – 1. del
Prvi del usposabljanja, namenjenega podpori kvalitete v izvajanju projektov EVS v gostiteljskih organizacijah –
partnerstva, okolje, učni proces...
Maj 2009: DELAVNICE ZA POMOČ PRI IZPOLNJEVANJU PROŠENJ ZA SPREJEM PROJEKTOV
V PROGRAM MLADI V AKCIJI
Delavnice so namenjene svetovanju in pomoči pri prijavi projektov na tretji prijavni rok (1.6.2009).
Maj 2009: EU PODPORA ZA RAZVOJ MLADINSKEGA DELA NA OBČINSKIH RAVNEH - Informativni seminar za
upravne delavce v občinskih upravah
Junij 2009: SPREMLJEVALNO SREČANJE ZA AKCIJE 5.1, 4.3 in 3.1
Srečanje je namenjeno spremljanju izvajanja projektov, reševanju odprtih vprašanj in izboljšanju kvalitete projektov.
Junij 2009: DELAVNICE ZA EVS AKREDITACIJO
Delavnice so namenjene svetovanju in pomoči za kvalitetno in celostno prijavo izraza interesa za EVS.
Avgust 2009: DELAVNICE ZA POMOČ PRI IZPOLNJEVANJU PROŠENJ ZA SPREJEM PROJEKTOV
V PROGRAM MLADI V AKCIJI
Delavnice so namenjene svetovanju in pomoči pri prijavi projektov na četrti prijavni rok (1.9.2009)
September 2009: USPOSABLJANJE ZA EVS KOORDINATORJE – 2. del
Drugi del usposabljanja je namenjen nadaljevanju iz prvega dela na podlagi praktičnih izkušenj koordinatorjev med
obema treningoma.
September 2009: DELAVNICE ZA EVS AKREDITACIJO
Delavnice so namenjene svetovanju in pomoči za kvalitetno in celostno prijavo izraza interesa za EVS.
Oktober 2009: DELAVNICE ZA POMOČ PRI IZPOLNJEVANJU PROŠENJ ZA SPREJEM PROJEKTOV
V PROGRAM MLADI V AKCIJI
Delavnice so namenjene svetovanju in pomoči pri prijavi projektov na peti prijavni rok (1.11.2009)
Oktober 2009: LET’S EVALUATE WITH OUR NEIGHBOURS
Mednarodnima seminarjema LET’S MEET OUR NEIGHBOURS in LET’S WORK WITH OUR NEIGHBOURS sledi še
tretji, namenjen predvsem sledenju in evalvaciji učinkov celotnega cikla.
Oktober 2009: QUALITY IN EVS TRAINING
Trening je namenjen trenerjem, ki delujejo pri usposabljanjih EVS prostovoljcev.
November 2009: MLADINSKO DELO KOT POLJE UČENJA
Konferenca o neformalnem učenju v mladinskem delu
November 2009: SPREMLJEVALNO SREČANJE ZA EVS MENTORJE
Srečanje je namenjeno spremljanju izvajanja projektov, reševanju odprtih vprašanj in izboljšanju kvalitete projektov.
November 2009: DELAVNICE ZA EVS AKREDITACIJO
Delavnice so namenjene svetovanju in pomoči za kvalitetno in celostno prijavo izraza interesa za EVS.
December 2009: DAJMO MLADIM ZAGON
Usposabljanje za razvoj kakovosti v načrtovanju in izvajanju projektov mladinskih pobud – akcija 1.2.
December 2009: ZAKLJUČNO SREČANJE
Srečanje je namenjeno predstavitvi projektov in rezultatov programa v letu 2009.
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V ŽARIŠČU

IMPACT OF EUROPEAN LEVEL COOPERATION IN
THE YOUTH WORK AND YOUTH POLICY FIELD IN
SLOVENIA
European cooperation in the field of youth work and youth policies
should not stay on the declarative level. Still, there is often a
discrepancy between the European Commission directives
and their implementation. A good example is participation of
youth in the preparation of national reports, or rather, lack
thereof. Evaluation of not only the immediate outcomes of youth
programmes and youth policies but also documentation of their
impact poses a challenge for the near future.

FUTURE EVS DEVELOPMENT IN SLOVENIA
A recent decline of applications for Action 2 of the Youth in
Action Programme in Slovenia seems to be rooted in several
misconceptions about the mission and aims of EVS. The
National Agency plans to implement a support strategy for raising
awareness on the local level, strengthening the accreditation
process for hosting organizations, developing a scheme of
appropriate activities and tasks for EVS volunteers, and fostering
long term partnerships between organizations in Slovenia and
abroad.

YOUTH INITIATIVES
What is and what is not a youth initiative? This article discusses the
main ideas behind Action 1.2 of the Youth in Action Programme,
leading to the conclusion that while not every project is a youth
initiative every youth initiative is a project.

REFLEKSIJE

Two reflections from the national event ‘Be the future. Be Europe.’
Participant Urška Mali takes a critical stance towards the common
perceptions of youth as a threat instead of an opportunity. She
argues that the young people themselves, however, should use
dialogue with policy makers instead of direct demands to reach the
goal of youth participation in public life more efficiently.
Dr. Michael J. Toman on the other hand served as expert support
for one of the working groups and believes that young people
should not let themselves be influenced by the reality, language,
trends and restrictions of political life, but should remain the
carriers of positive and optimistic attitudes and messages.

INTERVJU

CONTEMPORARY APPROACH FOR VISIBILITY OF
YOUTH IN SOCIETY
Peter Debeljak, M.S., comments on his vision for youth policy
issues in Slovenia. Since he became the head of the Ministry
of Education and Sport’s Office of Youth in August 2008, he
has been working towards the goal of engaging young people
in a structured dialogue with policy makers, and sees the role
of his office in supporting the local-level structures as well as in
instigating discussion about relevant legislature in the field.

DVORišče

Short reports about EU events concerning social justice issues
that took place in Brussels in December and a few suggestions on
how to spend some relaxing, quality time in the city.

V AKCIJI
INTERCULTURAL RAINBOW
Using an experiential learning method called TAPE, the
participants of this Action 4.3 project targeting youth workers
dealing with challenges of youth work in intercultural environments
got a taste of different cultures, analyzed the needs in their
organizations, produced a program with an intercultural activity,
and evaluated the value of the acquired knowledge for their every
day life and work.

HOW TO BECOME THE HOT STUFF ON
THE JOB MARKET
A trans-national youth initiative dealing with the pressing problem
of youth unemployment explores ways to increase employability of
young people, enhancing their transferable skills and developing
efficient job seeking strategies.

CO-EXISTENCE OF DIFFERENT WORLDS
This youth initiative uses video workshops and video clip
production to explore social exclusion and homelessness. In
addition to fostering their creativity, the six young people involved
in the project come from different economic, cultural, religious and
social backgrounds and are learning to work together and enrich
each other through sharing their often very different ways of living.

AN OPPORTUNITY IS A NEW POSSIBILITY
PUM, an organization targeting young people who have or are
in risk of dropping out of school, uses international experiences
as one of the alternative ways of helping young people develop
skills and attitudes that will give them a competitive edge in the job
market.

EVS WORKS! YOUTH INFORMATION CENTRE’S
FIRST EVS EXPERIENCE
A reflection of an EVS project by a first-time hosting organization
offers a set of useful tips on how to avoid the pitfalls and ensure
a successful and rewarding EVS experience for the volunteer and
the organization.

EVS OSEBNO
Jana Vodopivec, an EVS volunteer in Spain, reflects on her work
with children with special needs using creative arts, and a short
article about the mission and activities of the Association of Former
EVS Volunteers Slovenian.

FOKUS
Petra Pucelj, a trainer, defines the role of a mentor in as someone,
who supports young people in their work, challenges, during
crisis, and facilitates their personal growth. The second article
comments on the draft of the new law on volunteering.

ODMEVI
The European Youth Week left lasting impressions on young
people participating in national and international events. In
addition, participants in three international trainings, Open Your
Eyes, Roma Youth in Action and InterCOM, share their stories.
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Odmevi

Bodi prihodnost. Bodi Evropa.
Brdo pri Kranju, 5. – 6. 11. 2008

V okviru Evropskega tedna mladih je slovenska Nacionalna agencija programa MLADI V AKCIJI
skupaj z Uradom za mladino RS pripravila osrednji nacionalni dogodek z geslom Bodi prihodnost. Bodi Evropa.
Namen dogodka je bil povabiti mlade
k pogovoru ter spodbuditi participacijo
mladih pri zanje pomembnih javnopolitičnih vprašanjih. Po pozdravnih
nagovorih Janeza Škulja, direktorja
Nacionalne agencije programa MLADI
V AKCIJI, Kamala Izidorja Shakerja,
predsednika Mladinskega sveta Slovenije,
ter Petra Debeljaka, direktorja Urada
RS za mladino, je posvetovanje otvorila
okrogla miza z naslovom Vloga mladih v
prihodnosti – izzivi, ki nas čakajo z gosti
Vlasto Nussdorfer, Antonom Komatom,
Androm Ocvirkom in Majo Delak. 110
mladih udeležencev je nato v sedmih
delovnih skupinah razmišljalo, kateri izzivi
čakajo mlade v prihodnosti v Sloveniji
in Evropi in kako se z njimi spopasti.
Dogajanje je popestril Evropski večer s
predstavitvijo učinkov sedmih projektov,

podprtih s strani programa MLADI V
AKCIJI, in praznovanje dvajsetletnice
evropskih programov na področju mladine.
Na javni tribuni Izzivi za prihodnost, ki jo
je vodil dr. Andrej Fištravec, so mlade so
med drugimi pozdravili evropska poslanka
Romana Jordan Cizelj ter štirje mladi
poslanci v parlamentu RS Eva Irgl, Dejan
Levanič, Alenka Jeraj in Matevž Frangež.
Sedem skupin pa je predstavnikom
strokovne in politične javnosti posredovalo
prve rezultate svojega dela.

spoštljivega odnosa do narave, spodbujanja
okolju prijaznih tehnologij ter ohranjanja
ekosistemov.

Več narave! Skupina je ob strokovni
podpori dr. Mihaela Jožefa Tomana
iskala odgovore na vse bolj aktualne
izzive okoljskih
sprememb,
predvsem glede
oblikovanje

Več učenja! Pomembni izzivi na področju
neformalnega in priložnostnega učenja
kot komplementarnosti formalnemu so
zagotavljanje dostopnosti in pestrosti
ponudbe neformalnega izobraževanja
ter vrednotenje in priznavanje
neformalnega izobraževanja, so
ugotavljali mladi skupaj z mag. Slavo
Pevec Grum.

Več dialoga! Skupina se je z dr. Mirjam
Milharčič Hladnik posvečala izzivom migracij
in medkulturnemu dialogu. Glavne izzive
so prepoznali v promociji medkulturne
strpnosti, vključevanju medkulturnega
dialoga v izobraževalni proces na vseh
ravneh in spodbujanju odprtega dialoga
med mladimi ter med mladimi in odločevalci.

Več odločanja! Ob podpori dr. Andreja
Fištravca se je skupina spopadla z izzivi
enakopravne obravnave vseh mladih
pri participaciji, ustvarjanju pogojev
in oblikovanju mehanizmov zanjo ter
ozaveščanju, aktiviranju in motiviranju za
družbeno odgovornost.

2.- 9. novemb

er 2008
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Več mladih! Mladi so se z dr. Milivojo
Šircelj spopadli tudi z demografskimi izzivi
in priložnostmi, kot so medgeneracijsko
povezovanje, vloga vzgoje in izobraževanja
v skrbi za demografsko uravnoteženost
družbe, vprašanja zgodnjega starševstva,
prostovoljstva in zaposlovanja mladih.
Več zdravja! Izzive za zdravje in zdrav način
življenja mladih so udeleženci z Mojco
Gabrijelčič Blenkuš prepoznali v dostopnosti
in primernosti zdravstvenih storitev za mlade z
manj priložnostmi ter zagotavljanju preventivnih
ukrepov in promociji zdravja mladih.
Več samostojnosti! Zadnja delovna
skupina je z dr. Metko Kuhar razmišljala
in izpostavila problematiko zaposljivosti
mladih ter orodja za doseganje avtonomije
mladih, usklajevanje družinskega in
poklicnega življenja ter pomen spodbujanja
psihosocialnih kompetenc mladih.
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Odmevi
Evropski teden
mladih v Bruslju

V Bruslju je od 2. do 6. novembra potekal centralizirani
mladinski dogodek. Zbrali smo se mladi iz cele Evrope in
dosegli skupna stališča na petih področjih: participacija
in informiranje; prostovoljstvo; zaposlovanje, podjetništvo, socialno vključevanje in dobrobit mladih; izobraževanje in razvijanje sposobnosti ter pravice mladih, enakopravnost in antidiskriminacija.
Med najbolj zanimivimi sklepi, ki smo jih dosegli, so:
zagotoviti prepoznavnost prostovoljnega dela tudi s prostovoljsko kartico, skupni standardi v EU na področju
izobraževanja, ukinitev viz za mladinske delavce in prostovoljce, ki ne prihajajo iz EU, zagotoviti učenje aktivne
participacije ter jasno strukturo dialoga med mladimi in
odločevalci na ravni EU.
Po mojem mnenju je zelo dobro, da Evropska komisija
spodbuja in organizira takšna srečanja. Na tak način se
zagotavlja dialog med mladimi in institucijami, prav tako
pa je delovanje institucij bolj prilagojeno potrebam mladim. Po drugi strani pa so se pojavila mnoga vprašanja in
dvomi: Zakaj so bile teme za diskusije vnaprej določene
in kdo jih je določil? Zakaj nekateri postopki tečejo po
zelo omejenih poteh in zakaj se ne izkoristi mladostnih
načinov? Zakaj smo mladi prihodnost, in ne sedanjost?
Veliko dela bo še potrebno vložiti, da bo EU pisana na
kožo svojim prebivalcem, torej tudi mladim. To področje
je zelo posebno, saj se mladi vseskozi spreminjamo.
Kljub temu mislim, da smo na pravi poti in da tudi s takšnimi dogodki dodajamo kamenček v mozaik kvalitetnejše
Evrope za vse.


Nina Arnuš, mladinska trenerka

Utrinki z mednarodnih
usposabljanj
OPEN YOUR EYES, 27. september — 3. oktober
2008, Györ, Madžarska (Nataša Kalin)

Madžarska Nacionalna agencija
je organizirala usposabljanje na
temo medkulturne raznolikosti.
Usposabljanje je bilo namenjeno vsem, ki delajo s kulturno
raznolikimi skupinami in so želeli izvedeti, kaj pravzaprav kulturna raznolikost je in pri tem
spoznati metode, ki jih bodo
lahko uporabili pri delu s takšnimi skupinami. Usposabljanja se
je udeležilo dvajset mladinskih
delavcev, predvsem iz srednje Evrope. Vsak od udeležencev je predstavil svojo organizacijo. Skozi različne delavnice in aktivnosti smo spoznali
različne kulture, stereotipe in predsodke, ki so zelo pogosti v sodobni
evropski družbi.

ROMA YOUTH IN ACTION, 15. — 21. september,
Budimpešta, Madžarska (Maja Žunič)

Usposabljanje je bilo namenjeno
romski mladini in vsem, ki delujejo na področju vključevanja romske mladine. Na usposabljanju
smo z metodami neformalnega
učenja (delo v manjših skupinah,
različne delavnice ...) spoznavali
in pridobivali različna znanja, informacije, teorije in koncepte o
drugih nevladnih organizacijah,
ki delujejo na področju vključevanja romske mladine. Z udeleženci smo si izmenjali izkušnje, informacije, znanja, ideje in primere dobrih praks. Pridobili smo tudi praktična
znanja na področju komuniciranja in interakcij v angleškem jeziku ter izpopolnili znanja o pisanju projektov in pridobivanju sredstev.

InterCOM, 22. — 28. september 2008, Črno
morje, Bolgarija, Romunija (Janja Rižnar)

Namen aktivnosti je bil, da v
skladu z evropskimi ključnimi
kompetencami povečamo zavest o tem, kako kultura vpliva
na sporazumevanje, izboljšamo
razumevanje
uravnoteženosti
med kulturo in jezikovnimi sposobnostmi za učinkovito sporazumevanje, pregledamo jezik in
žargon, razvijemo strategije in
smernice za sporazumevanje z
namenom zaupanja v medkulturno sporazumevanje ter ponudimo vpogled v podobnosti in razlike v
sporazumevanju (jezik, obnašanje). Učenje je potekalo skozi delavnice
in interaktivno, saj smo snemali tudi film in pripravili gledališko predstavo.
Aktivnosti so se udeležili mladi iz dvanajstih evropskih držav.
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INFORMACIJE
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

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.

