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Tisti, ki redno prebirate revijo nacionalne agencije Mladje, ste gotovo `e ugoto-
vili, da `elimo s prispevki v tej reviji predstaviti program MLADINA v lu~i, kot ga
vidijo tisti, ki so izvajali razli~ne projekte v okviru programa. Tokrat se pred vami
razgrinja tretja akcija programa ali Skupinske pobude mladih. Mo`nost pridobit-
ve finan~nih sredstev za projekte mladih na lokalni ravni se ponuja `e od leta
1999, ko je Slovenija vstopila v program Mladi za Evropo in se nadaljevala tudi
v okviru programa MLADINA. Analize projektov v zadnjih letih nam ka`ejo dobre
rezultate, predvsem pa smo na Nacionalni agenciji prepri~ani, da te rezultate
lahko ob~utijo tudi mladi, ki so izvajali te projekte. Vendar pa so mnenja o po-
membnosti te akcije zelo razli~na in vse mo~nej{e so te`nje, da se program usme-
ri izklju~no v spodbujanje mednarodnih projektov in se ne namenja dodatnih
denarnih sredstev za projekte Skupinskih pobud. Prav gotovo ni vsak projekt, ki
ga mladi izvajajo v svojem kraju, projekt, ki je upravi~en do denarnih sredstev iz
programa, vendar pa lahko re~emo, da projekti, ki so bili podprti v preteklih letih,
vna{ajo pomembno dinamiko k razvoju programa MLADINA in njegovih ciljev.
Predvsem je pomembno, da pri razvijanju ideje za projekte na lokalni ravni raz-
mi{ljamo tudi o evropski dimenziji ali o tem, zakaj bi na{ projekt lahko bil podprt
z denarjem Evropske unije. Samo zaradi tega, ker nimamo drugih mo`nosti ali
mogo~e tudi zaradi tega, ker lahko vidimo svoj projekt kot dejanski prispevek k
doseganju tistih ciljev, ki jih opredeljuje programa MLADINA.

Poleg mo`nosti za pridobitev finan~ne podpore za projekte Skupinskih pobud
pa tretja akcija programa ponuja tudi denarna sredstva za projekte mladih, ki so
opravljali dolgoro~no prostovoljno delo v tujini (projekti Evropske prostovoljne
slu`be). Projekti Vlo`ka v prihodnost so prilo`nosti za nadgradnjo znanja in izku-
{enj, ki so jih mladi pridobili v ~asu `ivljenja in dela v tuji dr`avi. Ker pa je v tem
trenutku le veliko idej, ki se {e razvijajo pri prostovoljcih in {e ni~ konkretnih
projektov, vam bomo te mo`nosti, seveda v lu~i njihovih izvajalcev, prikazali v eni
od prihodnjih {tevilk Mladja.
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Mnenja in stali{~a
izra‘ena v tej publikaciji
ne izra`ajo nujno tudi mnenja in
stali{~a Evropske komisije oziroma
Nacionalne agencije programa
Mladina.

Narejeno s podporo Evropske
komisije in Urada RS za mladino
pri Ministrstvu RS za znanost,
{olstvo in {port.

MAREC 2002

EVROPSKA
KOMISIJA

EU `e ves ~as namenja
veliko pozornosti ustvarjanju
prilo`nosti za tak{na
sre~anja. [tudijske
izmenjave so ena najbolj
vidnih oblik sre~evanja
mladih. Preko razli~nih
programov, kot so na primer
Erasmus ali Socrates, je `e
veliko mladih za nekaj
mesecev ali dlje odpotovalo
od doma in izpostavilo svoje
pridobljeno znanje novim
idejam, novim u~iteljem in
profesorjem ter novim
prijateljem. Konec lanskega
leta je na primer na {tudij v
tujino preko programa
Erasmus odpotoval milijonti
{tudent. To dokazuje, da je
program uspe{en in koristen.
Vem, da so mo`nosti {tudija
povsod po Evropi izkoristili
tudi slovenski {tudentje in

Erwan Fouéré
Vodja Delegacije evropske komisije v Sloveniji

Evropska unija
in mladi

V dr`avah ~lanicah Evropske unije `ivi ve~ kot 50 milijonov
mladih ljudi, starih med 15 in 25 let. @e zdaj velika {tevilka,
ki pa se bo {e pove~ala, ko se bo EU pridru`ilo {e deset novih
~lanic. Morda bo zvenelo nekoliko obrabljeno, toda mladi so
najve~je bogastvo Evropske unije. Prihodnost EU bo tak{na,
kot si jo bodo zamislili oni. Evropa potrebuje njihove ideje,
da ne bo obti~ala na vedno istih tirnicah. Te ideje pa najbolj
izrazito pridejo na dan takrat, ko se mladi sre~ajo in izme-
njajo mnenja – in nenazadnje tudi skujejo prekomejna prija-
teljstva.

u~enci. Po vstopu v EU bo
prilo`nosti za to {e ve~, in
upam, da jih boste izkoristili!

Toda ~eprav mlade
preve~krat posplo{imo v
{tudente in u~ence, vemo, da
to ni vse, kar so. Evropska
unija `e dolgo razvija tesno
sodelovanje med mladimi
tudi na drugih podro~jih.
Podpiramo tudi nevladne
organizacije tako v dr`avah
~lanicah EU kot izven nje.
Toda nismo {e naredili
dovolj. Lahko re~emo, da se
je v Evropi zmanj{alo
zaupanje v obstoje~e sisteme
odlo~anja na nacionalni in
evropski ravni. Nastajajo
nove oblike participacije v
demokrati~nem javnem
`ivljenju, s katerimi so si
mladi bolj »doma~i«, ki pa
se {e niso dovolj uveljavile,

da bi lahko preko njih polno
izrazili svoja mnenja. Na
tem podro~ju moramo {e
marsikaj narediti – omogo~iti
torej mladim, da se bo
njihov glas zagotovo sli{al.

Slovenija je dr`ava, ki so se
je zaradi zgodovinskih
razlogov dotaknile posledice
zgodovinskih lo~itev v
Evropi. Ko se je va{a dr`ava
osamosvojila, je naredila
prvi korak izza ideolo{ke
pregrade med evropskimi
dr`avami. Ko bo skupaj z
dr`avami, ki so bile prav
tako – ali {e bolj – za to
pregrado, vstopila v
Evropsko unijo, jo bo
dokon~no poru{ila. ^eprav
se je v tem ~asu `e zgodilo
mnogo pozitivnih premikov,
ki so omogo~ili bolj{e stike
med mladimi (in starimi)
Evropejci, bo zdaj Evropa {e
bolj odprta. S pove~ano
mobilnostjo mladih bo tudi
ve~ prilo`nosti za delo in
{tudij kjerkoli v Evropi. Z
odprtimi mejami bo tudi
la`je pre~esati celo Evropo
po dolgem in po~ez kar
tako, za zabavo. Opazil
sem, da mladi Slovenci zelo
radi potujejo. Tudi sam zelo
rad potujem, in imam to
sre~o, da sem zaradi
svojega dela spoznal `e
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precej drugih dr`av in kultur,
med drugim Latinsko
Ameriko in Ju`no Afriko.
Potovanja pretresejo
spoznanja o svetu, ki se nam
razvijejo doma, in tako
odprejo duha za druga~ne
na~ine razmi{ljanja in

razumevanje, okrepili temeljne
vrednote, kot so ~lovekove
pravice in boj proti ksenofobiji
in rasizmu. Vsi bomo morali
razviti ob~utek solidarnosti,
podpirati podjetnost,
domiselnost in pobude
mladih. Poskrbeti bomo
morali tudi, da bomo znali
skrbeti za okolje, da bomo
priznavali tudi nove,
netradicionalne oblike
izobrazbe, in da bomo
okrepili sodelovanje vseh
ljudi, ki delajo z mladimi.
Precej dela nas torej ~aka.
Toda verjamem, da bodo
mladi s svojo `eljo po
soustvarjanju sveta, kjer
vladata mir, blaginja in
svoboda, in z njihovo voljo
ter pozitivno energijo
premagali vse ovire na tej
poti. Slovenija je de`ela, ki je
mlada po letih in mlada v
duhu. V zadnjih dneh sem
dobil veliko dokazov za to,
saj obiskujem {ole po vseh
Sloveniji, kjer se z mladimi
pogovarjamo o prihodnosti
Evropske unije.

Zato verjamem, da bodo
mladi iz Slovenije in ostalih
dr`av pristopnic prinesli sve`
veter v Evropsko unijo, in
veselim se `e njihovega
sodelovanja pri oblikovanju
Evrope, kakr{no si
zaslu`imo.

1. MLADINSKE
IZMENJAVE

2. EVROPSKA
PROSTOVOLJN
SLU@BA

3. MLADINSKE
POBUDE:
SKUPINSKE
POBUDE IN
VLO@EK V
PRIHODNOST

4. SKUPNE
AKTIVNOSTI
PROGRAMA
SOKRATES,
LEONARDO D
VINCI IN
MLADINA

5. PODPORNE
AKTIVNOSTI
ZA MLADINSK
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Opazil sem, da mladi

Slovenci zelo radi potujejo.

Tudi sam zelo rad potujem,

in imam to sre~o, da sem

zaradi svojega dela spoznal

`e precej drugih dr`av in

kultur, med drugim Latinsko

Ameriko in Ju`no Afriko.

Potovanja pretresejo

spoznanja o svetu, ki se

nam razvijejo doma, in tako

odprejo duha za druga~ne

na~ine razmi{ljanja in

`ivljenja. Ob~utki

ksenofobije in rasizma se

najpogosteje razvijejo ravno

zaradi nepoznavanja

druga~nih od nas.

`ivljenja. Ob~utki
ksenofobije in
rasizma se
najpogosteje
razvijejo ravno
zaradi
nepoznavanja
druga~nih od
nas. Zato so
potovanja najbolj
u~inkovit na~in,
kako prepre~evati
ti dve sovra`ni
nastrojenosti.

Toda zato, ker ne
bo ve~ ovir za
tak{ne in
druga~ne
medsebojne stike,
{e ne pomeni, da
se ne bomo
morali potruditi,
da bo do ve~jega
sodelovanja med
mladimi in

upo{tevanja njihovih pobud
tudi res pri{lo. Pred nami je
torej izziv: ustvariti moramo
tak{ne pogoje, da bodo
mladi, otroci, in cela dru`ba
lahko razvili medkulturno
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O NOVOSTIH

 Janez [kulj, direktor NA Mladina

v izvajanju programa
MLADINA v letu 2003
in 2004

ju mladine, ki do sedaj {e niso sodelova-
li v programu MLADINA.

Namera po uravnote`enosti izvajanja
programa v vseh delih Slovenije kot na-
mera po pritegnitvi novih prijaviteljev se
bo odrazila tudi pri izbiri udele`encev
in udele`enk za sodelovanje v podpor-
nih aktivnostih Nacionalne agencije pro-
grama MLADINA ter sprejemanju odlo-
~itev o finan~ni podpori za t.i. podpor-

Izvajanje programa MLADINA v prihodnjih 21. mesecih bo zaznamovano z nekaj
spremembami. Nekatere so nam `e poznane in jih na kratko predstavljamo v
nadaljevanju. Druge – vse povezane s 1. majem 2004 -  so nam {e nepoznane.
Pri~akujemo pa, da se bodo nekatere stvari spremenile, saj bomo z vstopom v
Evropsko unijo sodelovali v programu kot ~lanica EU, kar bi se moralo odraziti v
dolo~enih spremembah – na primer – pri pogojih sodelovanja s tretjimi dr`avami
ali pa pri pogojih dvostranskih projektov EVS, ki lahko danes potekajo samo med
Slovenijo in sedanjimi ~lanicami EU.

Mo`nost dvostranskih projektov
mladinskih izmenjav

Najpomembnej{a novost pri izvajanju
programa MLADINA v prihajajo~em ob-
dobju je omejitev mo`nosti pridobitve fi-
nan~ne podpore za dvostranske projekte
mladinskih izmenjav. Do slednje bodo
upravi~eni le tisti prijavitelji, ki bodo bo-
disi izpeljali prvi projekt mladinske izme-

ne aktivnosti, kjer si {e posebej `elimo
ve~ kratkih mednarodnih seminarjev, ki bo-
do omogo~ili spoznavanje partnerjev ter
oblikovanje prvih idej za njihove skupne
projekte.

Evropska prostovoljna slu`ba
Izvajanje projektov Evropske prostovolj-

ne slu`be bo ostalo – ve~ ali manj – v
za~rtanih okvirih z izjemo omejitve pri {te-
vilu prostovoljcev pri posamezni gostitelj-
ski organizaciji oziroma gostiteljskem pro-
jektu. V prihajajo~em obdobju bomo tudi
ocenili dosedanje rezultate izvajanja po-
{iljajo~ih projektov s pomo~jo t.i. pripo-
ro~enih po{iljajo~ih organizacij. Dejstvo
je, da sedaj skoraj polovico po{iljajo~ih
projektov namre~ ustvarijo le-te, ~eprav

V letu 2004 bo posebna pozornost

dodeljena tudi projektom, ki bodo v

svojem pristopu in med metodami dela

vklju~evali tudi {portne aktivnosti,

vendar {portno udejstvovanje ne bo cilj

samega projekta. Raziskave namre~

ka`ejo, da se veliko mladih vklju~uje v

{portne aktivnosti, ki so pomemben del

njihovega vsakdanjika. Iste raziskave

ka`ejo na upad zanimanja nad

tradicionalnimi oblikami mladinskega

dela, zato od tak{ne usmeritve

pri~akujemo predvsem razvoj novih

metod in pristopov, ki bodo zdru`ili

sicer{njo zanimanje mladih za {port ter

mladinsko delo.

njave v okviru programa MLADINA, bo-
disi bodo v izmenjavo vklju~ili skupine
mladih s specifi~nimi lastnostmi, zaradi
katerih bi bila izvedba ve~stranskega pro-
jekta mladinske izmenjave bistveno ote-
`ena.

S to novostjo se uresni~uje smisel pro-
grama MLADINA kot program, ki podpi-
ra ve~stranske projekte na evropski rav-
ni, dvostransko sodelovanja pa se ponov-
no umika v meddr`avna dogovarjanja o
sodelovanju na podro~ju mladine.

Raznoli~nost upravi~encev
Pravico do finan~ne podpore iz progra-

ma MLADINA je do sedaj pridobilo 107
upravi~encev v Sloveniji. Levji dele` vseh
dosedanjih upravi~encev izhaja iz osred-
njeslovenske in posavske regije. Zato si
je program MLADINA v Sloveniji zadal
cilj, da k sodelovanju v programu MLADI-
NA pritegne ve~ prijaviteljev in – posle-
di~no – tudi upravi~encev iz drugih slo-
venskih regij, kar se bo odrazilo pri infor-
mativnih in svetovalnih dejavnostih Na-
cionalne agencije programa MLADINA
kot pri odlo~itvah o sprejemu projektov v
program.

Poleg uravnote`enega pristopa k izva-
janju projektov programa MLADINA v
vseh slovenskih (statisti~nih) regijah bo
drugi pomemben cilj tudi pritegnitev no-
vih prijaviteljev, torej akterjev na podro~-



M L A D J E  /      5 5 5 5 5

naj bi bilo sodelovanje
t.i. priporo~enih po{ilja-
jo~ih organizacij bolj iz-
jema kot pravilo, pred-
vsem pa zmanj{uje mo`-
nost ustvarjanja novih
partnerstev med po{iljajo-
~imi in gostiteljskimi orga-
nizacijami. Slednje –
ustvarjanje dolgoro~nih
partnerstev med gostitelj-
skimi in po{iljajo~imi or-
ganizacijami in ne samo
za izmenjavo prostovolj-
cev – je lahko pomemben
cilj v prihajajo~em ob-
dobju.

mo`nost izvedbe dvostranskih projektov
mladinskih izmenjav dostopna vsem pri-
javiteljem, ne glede na njihovo doseda-
nje sodelovanje v programu MLADINA.

Na vsebinski ravni bodo {e posebej ce-
njeni projekti, ki v svoje `ari{~e postav-
ljajo teme, povezane z raz{iritvijo Evrop-
ske unije ter na eni in drugi strani spod-
bujajo razli~na vpra{anja in strahove.

Sodelovanje s tretjimi dr`avami
V prihajajo~em obdobju bomo uresni-

~ili odlo~itev o decentralizaciji odlo~a-
nja o podpori projektom, ki predstavlja-
jo sodelovanje s t.i. tretjimi dr`avami. De-
centralizacija odlo~anja bo sicer pospe-
{ila proces odlo~anja in sklepanja po-
godb med upravi~enci in Nacionalno
agencijo, vendar ima ta odlo~itev za Slo-
venijo tudi manj svetlo plat. Sredstva, ki
bodo na voljo upravi~encem v Sloveniji,
bodo izjemno omejena in zato bo mo`-
nost podpore projektom sodelovanja s
tretjimi dr`avami v Sloveniji temu primer-
no skromna. Na~eloma bomo podpirali
le projekte, ki vklju~ujejo sodelovanje part-
nerjev iz obmo~ja Jugovzhodne Evrope.
Sredstva so namre~ razdeljena po poseb-
nem klju~u, ki upo{teva velikost posamez-
ne programske dr`ave ter njene mlade po-
pulacije. Zato priporo~amo akterjem na
podro~ju mladine v Sloveniji, ki `elijo or-
ganizirati katerikoli projekt s sodelova-
njem t.i. tretjih dr`av, da s svojimi part-
nerji iz dr`av ~lanic EU preverijo mo`-
nost predlo`itve pro{nje za sprejem pro-
jekta v eni izmed dr`av ~lanic EU.

Selekcijski odbor
programa MLADINA v
Sloveniji
Odlo~itve o sprejemu projektov v

program MLADINA sprejema

tri~lanski selekcijski odbor, ki ga

sestavljajo predstavniki Urada RS za

mladino, Mladinskega sveta

Slovenije in Skupnosti ob~in

Slovenije.

Najpomembnej{a novost pri izvajanju

programa MLADINA v prihajajo~em

obdobju je omejitev mo`nosti

pridobitve finan~ne podpore za

dvostranske projekte mladinskih

izmenjav. Do slednje bodo upravi~eni

le tisti prijavitelji, ki bodo bodisi

izpeljali prvi projekt mladinske

izmenjave v okviru programa

MLADINA, bodisi bodo v izmenjavo

vklju~ili skupine mladih s specifi~nimi

lastnostmi, zaradi katerih bi bila

izvedba ve~stranskega projekta

mladinske izmenjave bistveno

ote`ena.

deljena tudi projektom, ki bodo v svo-
jem pristopu in med metodami dela vklju-
~evali tudi {portne aktivnosti, vendar
{portno udejstvovanje ne bo cilj samega
projekta. Raziskave namre~ ka`ejo, da
se veliko mladih vklju~uje v {portne ak-
tivnosti, ki so pomemben del njihovega
vsakdanjika. Iste raziskave ka`ejo na
upad zanimanja nad tradicionalnimi ob-
likami mladinskega dela, zato od tak{ne
usmeritve pri~akujemo predvsem razvoj
novih metod in pristopov, ki bodo zdru-
`ili sicer{njo zanimanje mladih za {port
ter mladinsko delo. V ta namen si `elimo
tudi predlogov podpornih aktivnosti, ki
bi jih skupaj pripravile mladinske in {port-
ne organizacije in v katerih bi omogo~i-
li prenos pozitivnih elementov iz obeh
podro~ij.

Poudarek na sodelovanje s partnerji
v sosednjih dr`avah

Dodatna sredstva, ki jih je Evropska ko-
misija namenila za spodbujanje sodelo-
vanja med regijami na obeh straneh ~r-
te, ki deli sedanje in bodo~e ~lanice Ev-
ropske unije, odpirajo izjemne mo`nosti
za pridobitev finan~ne podpore za pro-
jekte za organizacije iz vse Slovenije ter
njihovimi partnerji v sosednjih de`elah v
Italiji (Julijska Krajina in Veneto) ter v Av-
striji (Koro{ka, [tajerska, Gradi{~anska).
Projektom sodelovanja s sosednjimi re-
gijami bomo pomagali tudi tako, da bo-
do sicer{nja pravila, ki veljajo za pro-
jekte v programu MLADINA, tu malo bolj
ohlapna. To velja predvsem za dol`ino
aktivnosti, saj bo mogo~e mladinsko iz-
menjavo organizirati v dveh delih ter ta-
ko dose~i predpisano minimalno dol`i-
no trajanja {estih polnih dni trajanja vsa-
ke mladinske izmenjave. Ravno tako boPozornost na projekte, ki vklju~ujejo

invalidno mladino
Posebne pozornosti bodo dele`ni pred-

logi tistih projektov, ki bodo med udele-
`ence znali pritegniti mlade invalide. S
tak{no usmeritvijo `eli program MLADI-
NA v Sloveniji prispevati k ve~jemu vklju-
~evanju mladih invalidov v sicer{njo mla-
dinsko delo in delovanje prostovoljnih
mladinskih organizacij ter seveda spod-
buditi akterje na podro~ju mladine k ve~ji
odprtosti ter aktivnemu pristopu za spod-
bujanje sodelovanja mladih invalidov v
mladinsko delo.

[port kot metoda dela z mladimi v
mladinskem delu

V letu 2004 bo posebna pozornost do-
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Skozi skupinske pobude ̀ eli
Evropska komisija spodbujati
inovativnost, kreativnost in ak-
tivno vklju~evanje mladih v
razvoj svoje lokalne skupnos-
ti. Mladi sami najbolje veste,
kaj si `elite, kaj vam ni v{e~
in kaj bi lahko storili. Zato
mladinske pobude ponujajo
mo`nost za razvoj inovativnih
projektov, ki jih boste sami
razvili in izvajali.

Bolj natan~no, skupinske
pobude so namenjene:

- spodbujanju iniciativnosti,
podjetnosti in ustvarjalnosti
mladih;

- spodbujanju aktivnega
vklju~evanja v dru`bo sko-
zi lastne pobude;

- podpori razvoju socialnih in
drugih ve{~in z namenom
izbolj{anja mo`nosti za za-
poslovanje.
In od kod ime? Skupinske,

ker jih vedno izvajajo skupi-
ne (vsaj {tirje udele`enci ozi-

ne situacije, projekt, s katerim
boste kandidirali za pridobi-
tev sredstev iz programa Mla-
dina, pa naj ima, med drugim,
natan~no opredeljene nasled-
nje elemente:
- trajanje projekta; projekt

Skupinske pobude lahko tra-
ja najmanj 3 in najve~ 12
mesecev;

- priprave; kaj ste `e storili in
kaj je {e potrebno, natan~-
no razlo`ite, kako se je va-
{a skupina pripravljala na
projekt (sestanki skupine, sti-
ki z zunanjimi partnerji (~e
je smotrno), proces obliko-
vanja odlo~itev …);

- aktivno vklju~evanje vseh
~lanic in ~lanov skupine;
opisali boste, kako ste sami
vklju~eni v vse faze projek-
ta, to so priprave, izvajanje
in zaklju~evanje projekta;

- cilje; ~e ne znate odgovori-
ti na vpra{anje, kaj bi s pro-
jektom radi dosegli, bo pot
precej nejasna in zmedena.
Ko razmi{ljate o ciljih, jih
razdelite na cilje, ki so po-
vezani z va{im osebnostnim
razvojem, z vklju~evanjem
ostalih mladih oziroma lo-
kalne skupnosti in seveda z
vsebino projekta. Poleg te-
ga pa morajo biti cilji jasni,
realno dosegljivi in merljivi.
^e ste projekt zastavili sa-
mi, pa tako ali tako ni dvo-
ma, da cilji ne bi odgovar-
jali va{im potrebam in inte-
resom;

- vpliv na lokalni ravni; vklju-
~evanje lokalne skupnosti in
njena podpora projektu (fi-
nan~na ali druga), u~inki iz-
vajanja projekta na lokalno
skupnost ... Vsekakor pa
mora biti povezava z lokal-
no skupnostjo jasno izra`e-
na;

- ~asovni okvir; projekti Sku-
pinskih pobud morajo trajati
najmanj 3 mesece in najve~
1 leto, ob prijavi pa morate
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MISLI
GLOBALNO,
DELUJ
LOKALNO
(za mlade od 15. do 25. :-)

@e ve~krat sli{ane besede iz naslova so mi najprej
pri{le na misel, ko sem razmi{ljala o tem, kako
se lotiti tega prispevka, s katerim `elim
predstaviti del Akcije 3 programa Mladina,
SKUPINSKE POBUDE, katerim je namenjena
tokratna izdaja Mladja.

roma udele`enke) in pobude,
ker izhajajo iz dejanskih po-
treb skupine in nanje odgovar-
jajo.

Se vam je `e kdaj zgodilo,
da ste s prijatelji sedeli ob je-
zeru, ki vsako zimo zamrzne,
in poleti vabi na kopanje, vi
pa nikakor ne morete priti zra-
ven, ne da bi si potrgali hla-
~e na robidovju, ki ga obkro-
`a? Morda je Skupinska po-
buda pravi odgovor za vas.
Skupina ste, idejo pa tudi ima-
te. Kako naprej? Razmislite,
kako se lotiti naloge. Kdo vam
lahko da dovoljenje za uredi-
tev okolice, kaj vse je potreb-
no storiti za ureditev in pro-
mocijo, kako bi bilo potreb-
no poskrbeti za varnost kopal-
cev oziroma drsalcev, kateri
~as je najbolj primeren za iz-
vedbo del, katere od nalog
lahko opravite sami in kje po-
trebujete pomo~ … Seznam
vpra{anj je neiz~rpen in od-
visen od vsakokratne specifi~-

prilo`iti natan~en delovni
na~rt oz. ~asovnico, ki bo
odgovarjala tudi zastavlje-
nim ciljem;

- evalvacijo; kako boste me-
rili u~inke projekta in kak-
{ne aktivnosti nadgradnje
predvidevate.

POMEMBNO!
Pri pripravi projekta vam

lahko pomaga mladinski

delavec/voditelj, izvajali pa

ga boste sami.

In {e …
Posebno pozornost `elim

posvetiti zelo pomembnemu
elementu projektov, to je EV-
ROPSKA DIMENZIJA projek-
tov, zato sem temu posvetila
nekaj ve~ vrstic.

»Kako pa vi razumete Ev-
ropsko dimenzijo projektov?«
je vpra{anje, ki smo ga na
zadnjem sre~anju Nacional-
nih agencij, kjer smo govorili
o pobudah, najve~krat sli{ali
in temu vpra{anju posvetili ce-
lo delavnico.

Zakaj? Prvi~ zato, ker je se-
danji program Mladina spre-
jet le do leta 2006 in so dis-
kusije o vsebini novega pro-
grama ̀ e v polnem teku. Med
drugim se v njih postavlja
vpra{anje o smiselnosti pod-
pore Evropske komisije Sku-
pinskim pobudam oziroma
projektom, ki se odvijajo na
lokalni ravni. In drugi~, ker se-
daj v programu sodeluje 30
dr`av in v vsaki se mladinsko
delo razume malo druga~e,
vsaka dr`ava pa ima svojo re-
alnost.

Pa vendar, ker smo na po-
lovici izvajanja programa, so
ocene, evalvacije, kritike in
uspehi izvajanja `e vsakda-
njik na{ega dela. ^e `elimo
zagovarjati Skupinske pobu-

 Katarina Gorenc
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de, moramo jasno pokazati,
na kak{en na~in ti projekti pri-
spevajo k prepoznavanju
skupne Evropske kulture in de-
di{~ine.

Evropska dimenzija se lah-
ko odra`a v razli~nih zna~il-
nostih projektov: tema projek-
ta je lahko aktualna evropska
tema; projekt se lahko izvaja
skupaj z mladimi iz drugih ev-
ropskih dr`av; rezultate pro-
jekta bi lahko prenesli tudi v
druge dr`ave in skupine;
omogo~a vam neformalno in-
terkulturno u~enje in sodelo-
vanje; spodbuja ob~utek ev-
ropskega dr`avljanstva, …

Dodano vrednost in nad-
gradnjo va{emu projektu lah-
ko predstavljajo tudi PROJEK-
TI MRE@ENJA (za katere je
nekaj sredstev na voljo tudi v
okviru programa Mladina).
^e bi se skupina odlo~ila, bi
morda lahko projekt nadalje-
vala v projektu mre`enja, sku-
paj z vsaj eno partnersko sku-
pino, ki mora delovati v eni
od sodelujo~ih dr`av v pro-
gramu. Primeri tak{nih projek-
tov so npr. vzpostavitev splet-
nih strani, izmenjava informa-
cij in izku{enj, sre~anje sku-
pin itd.

Skupinske pobude pogosto
dajo mladim prvo izku{njo iz-
vajanja in vodenja projekta
in prvi stik s programom Ev-
ropske unije, s tem pa tudi do-
ber za~etek za razvoj drugih,
mednarodnih projektov v ok-
viru programa Mladina ali pa
katerega izmed {tevilnih dru-
gih programov EU.

^e se v tem trenutku spra-
{ujete, ali je va{o idejo sploh
mogo~e spraviti na papir, ali
{e huje, ali je sploh {e mogo-
~e kaj spremeniti, pokli~ite na
Nacionalno agencijo, preve-
rite na{o doma~o stran na in-
ternetu, vpra{ajte koga, ki je
`e realiziral svojo idejo, …
in se tako sami prepri~ajte!
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@elja mladih in vseh prebival-
cev KS Zabukovje je, da posta-
ne Ajdovski gradec kraj, kjer
bodo  turisti in ostali mladi
spoznali ̀ ivljenje iz 5. in 6. sto-
letja.

Dru{tvo pode`eljske mladine
Zabukovje je tako skupaj z Raz-
vojno raziskovalnim zavodom
2010 Sevnica s pomo~jo Ob-
~ine Sevnica in mladinskega
programa MLADINA v maju
2001 za~elo razvijati projekt.
Cilj projekta je ve~ja prepoz-
navnost Ajdovskega gradca in
krajev v KS  Zabukovje. Projekt
smo zasnovali na osnovi izde-
lave spletnih strani za Ajdov-
ski gradec.

Celoten projekt je potekal v
dveh fazah. Prva faza je pred-
stavljala pripravo in ureditev ra-
~unalni{ke sobe, druga faza je
bila izdelava spletnih strani in
organizacija  izobra`evanj za
mlade in krajane KS Zabukov-
je, kar se je izvajalo v zimskih
mesecih. V okviru druge faze
smo poiskali literaturo in zgod-
be Ajdovskega gradca ter oko-
li{kih vasi, organizirali izobra-
`evanje na podro~ju interneta
in izdelave internetnih strani, or-
ganizirali smo izobra`evanje
mladih za lokalne turisti~ne vo-
di~e in tudi analizirali mo`nos-
ti izvedbe razli~nih delavnic in
taborov v kraju samem.

Evropsko dimenzijo vi-
dimo predvsem v povezo-
vanju drugih krajev z na-
{im, pomembna je tudi
povezava mladih iz oko-
li{kih krajev, medsebojna
izmenjava izku{enj in

PROJEKT – TR@ENJE
AJDOVSKEGA
GRADCA

Ideja o ureditvi ra~unalni{ke
sobe se je oblikovala v
okviru CRPOV-a (Celostni
Razvoj Pode`elja in Obnova
Vasi) krajevne skupnosti
Zabukovje, kjer so mladi
skupaj z Razvojno
raziskovalnim zavodom
2010 Sevnica, ki je izvajalec
dopolnitve razvojnega
programa, idejo razvili in
projekt prijavili na razpis
programa MLADINA, ki je bil
objavljen na njihovih
spletnih straneh.

 Anita Gole

Luna

znanj. Druga dimenzija,
ki je prav tako izvedljiva,
je, da bi se organizirala
arheolo{ka mre`a zgod-
njekr{~anskih cerkva v vi-
{inskih naseljih v naveza-
vi z mladimi po Evropi.

In kaj je projekt prinesel
mladim?

Projekt je bil eden izmed pr-
vih, ki je povezal mlade pri re-
alizaciji skupne ideje. Dose`en
je bil cilj, da se mladi v kraju
pove`ejo, skupaj organizirajo
in realizirajo projekt. Glavni
pobudniki projekta so bili Re-
nata Podlesnik, Darja Cesar, Jo-
`e Kun{ek, Valentina @ibert,
Ga{per Jane`i~, Bojan Kobal
in Andreja Kobal. Idejni vodja
projekta je bil vseskozi Ga{per
Jane`i~, ki je skupaj z RRZ (Raz-
vojno Raziskovalni Zavod)
2010 Sevnica projekt tudi iz-
peljal. Petkovi skupni ve~eri so

bili zanimivi, potekali so v ra-
~unalni{ki sobi, kjer so skupaj
pregledovali naloge, ki jih je
bilo potrebno izpeljati in re{e-
vali probleme, ki so nastajali.

Skupina mladih se je vsesko-
zi vklju~evala v vse aktivnosti,
projekt so predstavili na otvorit-
vi ra~unalni{ke sobe, povabili
medije, s katerimi so izvedli tu-
di intervjuje, organizirali izobra-
`evalne programe in v kon~ni
fazi izdelali tudi internetno stran.

Kon~ni cilj je bil dose`en:
· mladi so se povezali,
· nau~ili so se izdelovati inter-

netno stran,
· izpeljati seminarje,
· voditi in organizirati projekt.

Prva finan~na spodbuda s
strani programa MLADINA jim
je tako omogo~ila zagon aktiv-
nosti, saj so v leto{njem letu `e
izdelali nadaljnji plan izobra`e-
valnih programov, ki jih bodo
izvedli. Veliko podporo pri pro-
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jektu so pridobili tudi s strani Ob-
~ine Sevnica.

Njihov za~etek pri tem pro-
jektu je tako spro`il mno`ico na-
daljnih aktivnosti, ki jih bodo se-
veda izpeljali v prihodnosti in
se povezali z ostalimi mladimi
pri skupnih projektih.

In kaj vam `e sedaj lahko
povemo o Ajdovskem
gradcu?

Utrbina le`i v dolini nad Bo-
horjem. Visoka je 445 m, nad
okolico pa se dviga do 100 m
visoko. Ajdovski gradec je sta-
ra kr{~anska anti~na naselbina,
ki sega v 5.-6. stoletje. Zaton an-
ti~ne civilizacije in veliko prese-
ljevanje ljudstev je vplivalo na
izoblikovanje podobe Evrope.
Utrdba je ena redkih, ki ni edin-
stvena samo za slovenski pros-
tor ampak tudi za srednjeevrop-
ski. Rezultati ob~ih dogajanj
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zlasti pa rezultati izkopavanj na
Ajdovskem gradcu so pomemb-
no obogatili na{e vedenje o za-
tonu antike v na{ih krajih in o
prihodu Slovencev na to ozem-
lje. Do tukaj segajo na{e kore-
nine, zgodovina pa je pomemb-
na u~iteljica ̀ ivljenja, saj pravi-
jo, kdor se iz zgodovine ni~ ne
nau~i, jo mora ponavljati.

Naselbina je zaklju~ena ce-

Okrasna zaponka

PosodeBoginja Luna

•elezni glavniki za ovce

Ajdovski Gradec
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lota z obzidjem. V sredi{~u na-
selbine, ki je bila zgrajena iz
lomljencev po enotnem na~rtu,
sta stali dve  enoladijski cerkvi,
od katerih ima manj{a in ni`je
le`e~a ohranjen sede` za {ko-
fa in polkro`no klop za duhov-
nike ter krstilnico. Cerkvene stav-
be je obdajalo sedem stanovanj-
skih hi{ in vodni zbiralnik.

V hi{ah so izkopali {tevilne
predmete za vsakdanjo upora-
bo (lon~enina, vretenca za pre-
jo, ro`ene glavnike, kamnite
`rmlje, tehtnice, razli~no orod-
je …). V vodni zbiralnik se je
stekala voda s streh, imel je pros-
tornino 120 000 litrov. Nasel-
bino je varovalo obzidje, ki {e
ni raziskano in obrambni stolp
na vzhodnem pobo~ju. Severno
pod naselbino je bilo na sedlu
Gri~ pokopanih 41 ljudi.

Posebno imenitna je bila hi{a
poleg cerkve. V njej so na{li bro-
nasto ute` boginje Lune, srebr-
no iglo in tehtnico. Najdeni
predmeti v drugih stanovanjskih
objektih nam dajo vedeti, da so
se prebivalci ukvarjali z `ivino-
rejo, s kova{tvom, pa tudi z lo-
vom.

Na naselbini je stalno prebi-
valo okoli dvesto ljudi. Njihova
`ivljenjska doba je bila soraz-
merno nizka, kar 58 % ljudi je
umrlo med 21 in 35 letom sta-
rosti.

V drugi polovici 6. stoletja je
bilo naselje nasilno uni~eno, kar
so pri~ali ostanki pepela in ̀ ga-
nine ob izkopavanjih.

Danes se vidijo na Ajdovskem
gradcu pozidani temelji sakral-
nih in stanovanjskih zgradb. Aj-
dovski gradec nam nudi ~udo-
vit razgled po bli`njih vaseh,
pa tudi mir in ti{ino narave, kar
pa je dovolj, da se z mislimi
izgubimo za kratek ~as v 5. sto-
letje na{ega {tetja.

Ve~ informacij lahko dobite
na na{i internetni strani, ki smo
jo oblikovali v okviru projekta
Tr`enje Ajdovsekga gradca -
www.ajdovski-gradec.8m.net.
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Mladinska televizija
Kr{ko ni ravno kraj, ki bi ponujal obilico mo`nosti za uresni-

~evanje interesov mladih. Vsekakor nismo zadovoljni s situaci-
jo, v kateri `ivimo, zato smo se odlo~ili, da s pomo~jo medijev
sku{amo vplivati na svet okoli nas. Obi~ajno medije pritegnejo
zgolj „velike“ teme in ~im bolj spektakularni dogodki, hkrati
pa so edino oro`je majhnih in {ibkih. ^e obstoje~ih medijev ne
zanimajo na{i „mali“ problemi, nam preostane mo`nost ustva-
riti svoj medij, v katerem bomo sami oblikovali teme. Ve~ino
~lanov skupine nas zanimata film in video, hkrati pa je {e ved-
no najmo~nej{i medij televizijia, torej oddaja na televiziji.

Osnovna ideja o mladinski te-
leviziji se je razvila med obisko-
vanjem filmskega in video semi-
narja v za~etku leta 2001. Izde-
lali smo koncept oddaje, kaj kma-
lu pa smo ugotovili, da vse sku-
paj {e zdale~ ne bo enostavno,
{e posebej ker nismo imeli niti
dovolj znanja niti potrebne opre-
me.

Izvedeli smo, da obstaja pro-
grama Mladina, s pomo~jo ka-
terega je mo`no realizirati tudi
tovrstne pobude, vendar smo se
skoraj premislili, ko smo videli
obrazce za prijavo projekta. Od
nas so zahtevali cel kup uteme-
ljitev in podrobnih podatkov o
projektu. No, na pomo~ so nam

prisko~ili bolj izku{eni ~lani Dru{t-
va zaveznikov mehkega pristan-
ka, na dodatna vpra{anja pa so
nam prijazno odgovorili tudi z
nacionalne agencije. Kasneje se
je samo pisanje prijave izkaza-
lo za zelo koristno, saj smo tako
tudi sami mnogo bolje vedeli, kaj
sploh `elimo in potrebujemo.

Po nekajmese~nem obdobju
priprav se je v za~etku februarja
2002 projekt za~el izvajati. Za-
~eli smo z dodatnim izobra`e-
vanjem s podro~ja filma, TV no-
vinarstva, oblikovanja in izdela-
ve spletnih strani. Povabili smo
razli~ne strokovnjake, ki so nam
v obliki predavanj, delavnic, su-
pervizije in prakti~nih nasvetov

podajali svoje znanje, ki smo ga
kasneje uporabili za izdelavo
razli~nih prispevkov. V obdobju
trajanja projekta smo izvedli pre-
ko 200 ur izobra`evanj in pre-
ko 500 ur prakti~nega dela, v
okviru ~esar smo ustvarili 18 ig-
ranih in dokumentarnih prispev-
kov, {tevilo naslovov pa se ves
~as pove~uje. Prispevke smo pri-
kazali na lokalni televiziji v Kr{-
kem in Bre`icah ter na razli~nih
javnih projekcijah. Distribuiramo
jih tudi na VHS kasetah, CD ro-
mih ter preko svetovnega sple-
ta.

S posameznimi oddajami oz.
prispevki `elimo vplivati pred-
vsem na zavedanje problemov,
ki obstajajo v dru`bi. Predvsem
tistih, ki jih imamo mladi ter ob-
robne dru`bene skupine. V pri-
spevkih kriti~no prikazujemo lju-
di, dogodke in organizacije v na-
{em okolju, hkrati pa `elimo po-
magati mladim ustvarjalcem in
organizacijam, za katere ocenju-
jemo, da na tem podro~ju delu-
jejo v pozitivni smeri. Geograf-
sko se ne omejujemo, s predstav-
ljanjem tujih pozitivnih zgledov
pa `elimo vplivati tudi na spre-
membe doma.

Z javnim prikazovanjem (pred-
vsem preko televizije) smo doseg-

Sa{o Petan, Tom Gomizelj
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li bolj{e informiranje mladih in
ostale populacije o konkretnih
zadevah ter spro`ili razmi{ljanja
in razprave o posameznih tema-
tikah, kar gotovo vpliva na od-
nos ve~inske populacije do nas
mladih in problematike obrobnih
dru`benih skupin.

S prispevkom „Lov na mlade“
smo o~itno globoko dreznili v
problematiko mladih v Kr{kem,
kar se je odrazilo z najrazli~-
nej{imi (tudi zelo burnimi) ko-
mentarji, ki so sledili javnem
predvajanju. Od pohval (v veli-
ki ve~ini) pa do (posameznih)
gro`enj s to`bami. Da smo do-
segli svoj cilj, pri~a izjava gle-
dalke, ki se ne strinja s tovrst-
nim (kriti~nim) prikazovanjem
problematike, saj naj bi na ta
na~in ljudje videli, da v tem oko-
lju „nekaj ne {tima“. Na drugi
strani smo s prikazovanjem po-
zitivnih zgledov (npr. prispevek
o projektu „Art of tolerance“, Se-
minar Gverila produkcija, Mo~-
vara ...) pokazali, da smo mla-
di zmo`ni poskrbeti zase, da ve-
mo kaj ho~emo in da ne izko-
ri{~amo svojega prostega ~asa
zgolj za „pohajkovanje in po-
pivanje“. Prav tako smo na nek
na~in uspeli predstaviti polo`aj
mladih v razli~nih okoljih ter nji-
hove programe in dejavnosti
(Mo~vara, Otokultivator ...). Ob-
robne dru`bene skupine obrav-
navamo v prispevku „Gadjo hi-
ke“, kjer smo osvetlili romsko

problematiko in predstavili pro-
grame Dru{tva zaveznikov meh-
kega pristanka, ki potekajo v tu-
kaj{njem najve~jem romskem na-
selju Kerinov grm.

Nastale prispevke prikazuje-
mo tudi v tujini. Po projekciji na
Peacefestu v Wallesu smo nave-
zali stike s holandsko organiza-
cijo, s katerimi smo v februarju
izvedli projekt mladinske izme-
njave, dogovarjamo pa se tudi
o ustanovitvi evropske mre`e so-
rodnih organizacij oz. skupin,
kar bi v bodo~e olaj{alo medse-
bojno sodelovanje. Z izmenja-
vo tovrstnih prispevkov in izva-
janjem skupnih projektov bomo
imeli mladi iz razli~nih okolij do-
datne mo`nosti medsebojnega
spoznavanja in u~enja o drugih
kulturah.

S pomo~jo projekta v okviru
programa Mladina smo si za-
gotovili znanje in tehni~ne po-
goje za nadaljevanje tovrstnih
prispevkov, s katerimi v okolju
spodbujamo razmi{ljanje in raz-
prave o temah, ki obi~ajno osta-
jajo zunaj kroga medijske po-
zornosti. Poleg tega smo uspeli
popularizirati tovrstno aktivnost
med mladimi, kar se na na{e ve-
liko veselje odra`a tudi s postop-
nim prilivom novih sodelavcev.
Pridobljeno znanje in izku{nje
bomo lahko s pridom uporabili
v prihodnosti, olaj{alo pa je tu-
di na{e odlo~itve o nadaljeva-
nju poklicne poti.
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Sale:
Po koncu tega projekta
lahko re~em, da sem svoje
znanje o filmu, videu in
medijih do dobra poglobil.
Sli{al sem veliko novih in
zanimivih stvari, kar sem si
tudi `elel. Skozi delo sem
spoznal tudi veliko ljudi, na
katere se lahko obrnem pri
nadaljnjem dejstvovanju,
nekaj tudi iz tujine. [e
vedno pa se mi ne zdi, da
bi to znanje bilo dovolj, da
bi se s tem tudi
profesionalno ukvarjal, kar
si potihem `elim. Zato si
`elim izvedeti {e ve~.

Petra:

V na{em okolju so sistemi
komunikacije mladih z
okoljem, predstavitev na{ih
interesov in na{ega
delovanja ter izra`anje
na{ega mnenja {e na dokaj
nerazviti stopnji.
Izobra`evanje na podro~ju
videa, filma in televizije in s
tem vzpostavitev tedenske

mladinske TV oddaje na
lokalni televiziji nam je
ponudilo prilo`nost, da
poka`emo ljudem, kdo smo,
da nas spoznajo, mnogim
mladim pa je omogo~ilo tudi,
da se vklju~ijo v neformalne
oblike izobra`evanja na
podro~ju, ki pri nas do sedaj
{e ni obstajalo. S tem
preverijo svoje interese,
imajo vpogled v svoje
bodo~e zaposlitve ali zgolj
uporabijo TV in video medij
za izra`anje svojih idej.
Osebno sem se na seminarjih
veliko nau~ila, vsekakor
dovolj za samostojno
kreacijo lastnih prispevkov,
reporta` in kraj{ih filmov,
dobila pa sem tudi vpogled v
film kot umetnost, ki je v
na{em formalnem
izobra`evanju ~isto
zanemarjen in ve~ini
gledalcev ne ponuja znanja
za kriti~no oceno. Moja
znanja so pripomogla tudi k
temu, da so me sprejeli v
program Evropske
prostovoljne slu`be v letu
2003 v Gradcu, ki je leto{nje
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Za kak{en projekt sploh gre?
Projekt zajema vse tri medije ozi-
roma {tiri: v prvi vrsti televizijo,
internet ter povezavo z radijem
in ~asopisom z namenom, da
mlade v lokalnem okolju in {ir-
{e seznanimo, kaj se dogaja
okoli njih. Nekak{en kulturni
vodnik za mlade. Cilji, ki smo
jih zastavili, so:
· celovito medijsko pokrivanje

neprofitnih mladinskih dejav-
nosti mladine, ki se ukvarja s
kulturo (MKC-jev, kulturnih dru-
{tev in mladinskih iniciativ);

· predstavitev mladinskih orga-
nizacij in dru{tev, ki druga~e
nimajo mo`nosti medijske pro-
mocije;

· omogo~iti mladim neoviran
dostop do medijev;

· mo`nosti brezpla~ne predsta-
vitve,saj mladi druga~e nima-
jo mo`nosti predstavitve de-
javnosti {ir{i javnosti;

· mladim pribli`ati medije, da
bodo znali izkori{~ati te mo`-
nosti tudi sami.
Na{a motivacija pri projektu

je dejstvo, da smo tudi mi sami
del mladih, ki potrebujemo {ir-
{o medijsko predstavitev, ker jav-
nost oziroma mladi niso dovolj
seznanjeni z na{imi aktivnostmi,
ki jih za njih organiziramo.

Na{a skupina se namre~ v ok-
viru Mladinskega sveta Kranj in
njegovih ~lanic ukvarjamo z raz-
li~nimi kulturnimi dejavnostmi
(razstavami, kulturnimi ve~eri,
{portnimi dogodki, gledali{kimi
dogodki, zabavnimi prireditva-
mi, filmskimi projekcijami, {tu-
dentskimi ve~eri, glasbenimi in
koncertnimi dogodki), ki so v na-
{em okolju o~itno premalo ozi-
roma skoraj nezastopane. Sku-

evropsko mesto kulture in
kjer so izmed 80 prijavljenih
izbrali 15 sre~ne`ev oziroma
tistih, ki smo imeli pa~
potrebna znanja in lastnosti.
Na tem podro~ju mislim
delovati tudi v bodo~e, {e
posebej, ~e bo na{e dru`enje
v DZMP-ju tako prijetno in
zabavno in zanimivo in ~e bo
{e dosti seminarjev in
zajebancije in pa{ta solate in
~okolade in medeksovih
keksov, ki jih ni nikoli preve~
in ki jih tudi nikoli ne
zmanjka (~eprav zdaj jih je)
in ~e bomo {e naprej na
popoldanskih delih
predavanj gledali filme, ker
po kosilu itak ne more{
razmi{ljati ...

Nina:
Zelo pozitivno se mi zdi, da
celotna stvar ni ostala na
nivoju na{ih idej in `elja. [e
bolj kot to, da je bil projekt
uspe{no izveden, da nam je
dal mnogo novih informacij
in prakti~nih izku{enj, se mi
zdi pomembno dejstvo, da je

projekt in rezultati projekta
pritegnil kar nekaj
zanimanja in lokalnega
odziva. To pa je tudi
zagotovilo, da vsa stvar v
prihodnje ne bo zamrla, nam
pa kot motivacija za nove
zmage.

Tina:
Moram priznati, da rezultati,
ki smo jih dosegli, dale~
presegajo zastavljene cilje. Z
realizacijo samega projekta
sem izredno zadovoljna. Kar
se mi je zdelo zelo v redu, je,
da sem lahko v okviru
seminarjev pridobila tako
teoreti~no kot prakti~no
znanje. Predvsem to zadnje
mi je sedaj v veliko pomo~ pri
izdelavi kratkih filmov in pa
prispevkov za mladinsko
oddajo, ki jo v Kr{kem
pripravljamo enkrat mese~no.
Pomembno pa se mi zdi tudi,
da so mladi iz mesta in
okolice videli, da prostori in
oprema za to vrsto dejavnosti
so, in da so med nami
dobrodo{li.
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Projekt Zbudi se je bil
zastavljen z namenom, da
mladim, skozi njim v{e~ne
na~ine, torej medije
predstavimo vsebine, ki so
jim zanimive in morda
nimajo toliko mo`nosti
prodreti skozi ustaljene
medijske tokove. Hoteli smo
ustvariti projekt, ki temelji
na na~elu od mladih za
mlade.

Janez ^erne Vodja skupine

pina je oblikovana na osnovi
mladih, ki imamo velike ̀ elje za
delo z mediji in si `elimo skozi
projekt pridobiti potrebna zna-
nja oziroma jih {e dopolniti. V
projekt smo vklju~ili {tevilno sku-
pino mladih, ki se bodo pred-
stavili v oddajah, pomagali pa
bodo tudi pri razli~nih delih pro-
jekta. Tako bodo bolj neposred-
no vklju~eni v projekt, pri ~emer
bodo imeli mo`nost spoznava-
nja dela z mediji.

Prve ideje o tem projektu se-
gajo v pozno poletje 2002, ko
je Mladinski svet Kranj priprav-
ljal svoje prve projekte. Pri teh
projektih je sodelovala ve~ina
na{e ekipe. Ekipo danes sestav-
ljajo Janez ̂ erne, Toma` Er`en,
Toni Cahunek, Domen Verbi~,
Boris Rupnik-Sichrovsky in Zla-
tan Pu{kar. Takrat nas je pri pro-
jektih sodelovalo pet, ker smo
imeli skupen cilj: storiti nekaj gle-
de mladinske kulture v Kranju.
Za sedanji projekt je bil najpo-
membnej{i {tirinajstdnevni pro-
jekt, ki je zajemal vse od kon-
certov, ve~erov poezije in filma,
impro dogodkov in {portnih tur-
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1. Kako smo pri{li do ideje
za projekt “Ustavimo nasilje
mladih”

^eprav se je ~love{tvo skozi
stoletja `e veliko nau~ilo o strp-
nosti do so~loveka, je v zad-
njem ~asu vedno bolj opazen
trend pove~evanja {tevila prime-
rov nasilnih dejanj med mladi-
mi. Tako opa`amo porast {tevi-
la primerov uporabe nasilja kot
sredstva za doseganje razli~nih
ciljev. Veliko je primerov nasi-
lja nad druga~e misle~imi, isto-
spolno usmerjenimi, ljudmi dru-
ga~ne veroizpovedi ali druga~-
nih prepri~anj. Prihaja pa tudi
do nasilja iz ~istega koristoljub-
ja, ko gre za pridobivanje do-
lo~enih virov, ki jih nekdo ima,
drugi pa ne. Tako v zadnjem ~a-
su skoraj ni bilo dneva, da ne

nirjev. Projekt je bil v veliki meri
zelo uspe{en, saj je prispeval k
ve~ji prepoznavnosti Mladinske-
ga sveta Kranj, s tem pa smo se
pribli`ali namenu, da se mladi
zdru`ujejo in aktivno sodeluje-
jo v svojem prostem ~asu. Prire-
ditve so bile navkljub slabi me-
dijski podpori dobro obiskane,
saj jih je obiskalo pribli`no dva
tiso~ ljudi. Najve~ ljudi je obis-
kalo ve~je dogodke, kot so bru-
covanje in predavanje, dobro
obiskane pa so bile tudi manj-
{e prireditve, v povpre~ju 30 lju-
di na prireditev. Kar nekaj mla-
dih je tako pristopilo z ̀ eljo, da
bi naredili nekaj, da bi kon~no
za~eli aktivno sodelovati.

MSK je dokazal, da se lahko
z metodo mladi za mlade nare-
di veliko. Prej omenjena slaba
medijska podpora je z vidika
medijev razumljiva, je pa na{o
skupino prisilila v agresivnej{e
medijsko udejstvovanje. Prvi ko-
rak je bil, da smo pripravili splet-
no stran, ki je ponujala vse in-
formacije o projektu. Ta stran se
sedaj {e nadgrajuje in upamo,
da bo postal nekak{en spletni
portal za mladino. Mediji so bili
za mlade bolj nedostopni kot
dostopni, ~eprav so mladi naj-
ve~ji uporabniki medijev. Ko
smo `eleli svoje projekte spra-
viti v medije, smo naleteli na {te-
vilne ovire, v veliki ve~ini pred-
vsem na finan~ne, zato je bila
najla`ja re{itev, da smo te vse-
bine oblikovali sami. Poleg in-
ternetne strani smo sami pisali
~lanke za ~asopis in radio, sa-
mi pa smo tudi posneli prispev-
ke za televizijo. Tu nam je po-
magal Matja` Rupnik, ki ima ve-
liko izku{enj s televizijo; kot sne-
malec in monta`er. S Toma`em
sva dobila kamero v roke z na-
logo, da posnameva nekaj res-
nih prispevkov. Prvi izdelki so
bili bolj povpre~ni, vendar pa
smo kmalu osvojili osnove za
nadaljnje resno delo. Prispevki
so bili uspe{ni in nekega dne je
v {ali padla ideja, da bi posne-
li svojo oddajo in da bi jo po-
vezali z drugimi mediji. Ta {ala
je kmalu prerasla v resno ide-
jo. Vendar smo se zna{li pred
resnim problemom, kako prido-

biti potrebna sredstva za izva-
janje. Matja` je takrat kot biv{i
prostovoljec EVS predlagal, da
bi se zatekli k programu Mladi-
na Evropske unije. Tako smo se
prijavili in bili pogojno sprejeti.
Preden smo bili dokon~no spre-
jeti, smo morali poslati {e nekaj
dopolnil. Takratna ekipa – Ja-
nez, Toma`, Domen ter Matja`
in Matej – je bila v teoriji odli~-
na, vendar ko je bilo treba za-
~eti delati, se zadnja ~lana nis-
ta izkazala kot resna sodelav-
ca, zato smo v ekipo namesto
dveh pripeljali tri nove ~lane –
~lane, ki so sodelovali `e od
vsega za~etka, a le kot sode-
lavci. Nova ekipa se je izkaza-
la za odli~no, ne le da je bila
produktivnost in operativnost
ve~ja, nastala je pozitivna siner-
gija in kreativnost. Nova ekipa
je dosegla nekaj pomembnih re-
zultatov in vzpostavila nekaj
dobrih kontaktov, ki nam bodo
koristili pri nadaljnjih nadgrad-
njah projekta. Najpomembnej-
{i dose`ek je povezava s {tu-
denti s Fakultete za organiza-
cijske vede v Kranju. V za~etku
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nismo vedeli, kako bomo svoje
vsebine tedensko razporedili v
druga dva medija, a povezava
z njimi je to omogo~ila. Imajo
namre~ svojo radijsko oddajo
in stran v ~asopisu, tako da smo
se dogovorili za skupne teden-
ske redakcije, kjer si redno iz-
menjujemo informacije in ima-

jo tako na{e informacije pot v
radijski in ~asopisni medij in
obratno. Ena izmed na{ih dob-
ro obiskanih internetnih strani se
bo v kratkem raz{irila; priprav-
lja se ob{iren spletni portal, kjer
bo poleg vseh informacij, ki jih
dobivamo, od prireditev do in-
formacij o kraju in mo`nosti pre-
`ivljanja ~asa, tudi mo`nost, da
si oddajo pogledate preko in-
terneta. Zdaj, ko smo posneli ̀ e
{tiri oddaje, lahko re~em, da je
sedanja ekipa odli~na. Odda-
ja pa je ena najve~jih osve`itev
v Kranju, postaja {iroko gleda-
na. Ker je zanimiva, jo na pri-
marni postaji, Gorenjski televi-
ziji, predvajajo kar {tirikrat na
teden, za~eli pa so jo predvaja-
ti tudi na drugih lokalnih kabel-
skih postajah po Sloveniji.

^eprav je imela na{a skupina
na za~etku nekaj pomislekov gle-
de uspe{nosti, nas uspeh vedno
manj presene~a in nam daje ved-
no ve~ji zagon in navdu{enje za
naprej. Ekipa se je ogromno na-
u~ila, `elimo pa si {e ve~. Poleg
lastne uspe{nosti projekt za~enja
izpolnjevati cilje, ki smo jih za- Pr
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Ale{ Bu~ar-Ru~man
Vodja projekta

stavili. Pridru`ilo se nam je kar
nekaj sodelavcev. ^e bo {lo ta-
ko naprej, bomo te`ko vklju~ili
vse kandidate. Sam sem najbolj
zadovoljen, ko vidim druge sku-
pine iz drugih krajev, ki smo jih
navdu{ili za idejo in za~enjajo
sami s podobnimi projekti. Zbu-
dite se tudi vi!
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ustrahovanja vrstnikov na osnov-
nih {olah in srednjih {olah, dru-
ga anketa pa je bila opravlje-
na med gojenci Rade{kega pre-
vzgojnega doma, z njo pa smo
sku{ali ugotoviti vzroke za na-
silno vedenje mladih.

V okviru projekta smo izvajal-
ci projekta in {tudentje FDV, ki
so nam pomagali pri projektu,
obiskali tudi Prevzgojni dom Ra-
de~e, se seznanili z razmerami,
v katerih ̀ ivijo gojenci doma in
se pogovorili z njimi, z njihovi-
mi vzgojitelji ter upravnikom do-
ma. Poleg tega smo opravili tu-
di obisk sodne obravnave na
okro`nem sodi{~u v Ljubljani,
kjer smo si ogledali kazensko
obravnavo, v kateri je {lo za pri-
mer kaznivega dejanja z ele-
menti nasilja, t.j. rop v skupini.

Ker se zavedamo dejstva, da
prihaja do {tevilnih napadov na
mlade, pri tem pa so najbolj
grozljivi zlasti napadi na dekle-
ta, ki se velikokrat kon~ajo s

POBUDE

bi ob branju dnevnega ~asopis-
ja na straneh ~rne kronike za-
sledili vsaj enega ~lanka o do-
gajanju, ki je povezano z eno
izmed oblik nasilja, npr. ropi na
ulicah, pretepi v lokalih, na no-
gometnih tekmah; vedno pogos-
teje prihaja do streljanj, posil-
stev, umorov in drugih  kaznivih
dejanj. Vedno ve~ je tudi nasi-
lja v dru`inah, {olah, itd..

Na podlagi teh spoznanj smo
znotraj Dru{tva mladinski kultur-
ni center Novo mesto oblikova-
li skupino mladih, ki si je zada-
la cilj raziskati problem nasilja
mladih in se soo~iti z njim. Za-
vedamo se, da se nasilje mla-
dih ne pojavlja zgolj v Sloveni-
ji, temve~ je neslavna zvezda
stalnica vseh dru`b. Tako so se
nam v fazi razmi{ljanja o tem,
kako naj zastavimo projekt, po-
rodila vpra{anja: kako se z na-
siljem soo~ajo v drugih dr`a-
vah? Kak{ne so razmere tam?
Ali obstajajo skupne povezave
med evropskimi dr`avami, nek-
danjimi socialisti~nimi dr`ava-
mi, biv{imi republikami Jugosla-
vije, …? Po zastavljenem  kon-
ceptu projekta smo se zna{li v
fazi mu~nega premi{ljevanja o

na~inu pridobitve sredstev za iz-
vajanje projekta. Nato smo iz-
vedeli, da Evropska unija znot-
raj programa Mladina namenja
del sredstev tudi za izvajanje
projektov, ki predstavljajo no-
vost v dru`beni skupnosti ter jih
izvajajo mladi. Po nekaj sre~a-
njih s predstavniki Nacionalne
agencije smo tako dokon~no za-
stavili okvir za izvajanje na{e-
ga projekta.

2. Izvajanje projekta
“Ustavimo nasilje mladih”

Izvajalci projekta smo se od-
lo~ili, da bo najbolj{e in tudi nuj-
no potrebno za razumevanje
pojava nasilja mladih najprej
ugotoviti vzroke zanj. Tako smo
pri{li do zaklju~ka, da bomo
najprej izvedli anketo med mla-
dimi, ki so `e imeli probleme z
nasilnim vedenjem in so bili sa-
mi akterji le tega. V sodelova-
nju s profesorji in {tudenti FDV
smo obdelali naslednje teme,
povezane z nasiljem mladih v
Sloveniji: {olsko nasilje, cestno
nasilje, samomori, nasilje v dru-
`ini, navija{ko nasilje. Izpeljali
smo dve anketi: ena anketa je
temeljila na ugotavljanju razmer

spolnim nasiljem in posilstvom,
smo v na{em projektu organizi-
rali tudi posebno delavnico sa-
moobrame za dekleta. V okviru
te delavnice so se dekleta na
uvodnem predavanju seznanila
z osnovami samoobrambe,
opozorili smo jih tudi, na kaj mo-
rajo biti pozorna pred samim
napadom, kako naj ravnajo v
primeru tak{nega napada, ipd.
Po uvodnem predavanju so se
dekleta udele`ila prakti~nega
dela delavnice, kjer so se na-
u~ile ukrepanja v konkretni situ-
aciji. Te~aj samoobrambe sta
vodila profesionalna trenerja sa-

moobrambe. Delavnica je tra-
jala 30 ur, v katerih so se dekle-
ta nau~ila osnov branjenja in
odvra~anja napada ter re{eva-
nja iz rok napadalcev. Pouda-
rek je bil na ohranjanju priseb-
nosti (prepre~itvi napada pani-
ke in reakcija `e pred samim
napadom), u~enju preprostih, a
u~inkovitih prijemov in udarcev
(primernih za fizi~no {ibkej{i
spol) in pa  na samoobrambi s
pomo~jo dolo~enih predmetov,
ki jih imajo ̀ enske pri roki (de`-
nik, torbice, itd.).

V okviru projekta smo na raz-
li~na mesta postavili tudi plaka-
te in letake, ki so pozivali k ob-
sojanju nasilja mladih. Izpeljali
smo tudi dve okrogli mizi, na
katerih smo se pogovarjali o
problemu nasilja mladih in obli-
kah le tega ter na~inih re{itve
problema. Izvajalci projekta
smo pri analizi problema nasi-
lja mladih opravili tudi primerja-
vo slovenskih razmer z razme-
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rami v Estoniji, na Mad`arskem
in v Srbiji.

3. Ugotovitve raziskave
problema nasilja mladih v
Sloveniji

Ugotovimo lahko, da {tevilo
primerov nasilja mladih nara{-
~a ter da mladi izvajajo vedno
huj{a nasilna dejanja. Nasilje
mladih je prisotno skoraj po-
vsod, kjer se mladi zbirajo, za-
dr`ujejo … Do nasilja mladih
prihaja tako v  mra~nih ulicah
kot v na zunaj lepo razsvetlje-
nih {olah. Vzroki za nasilje so
razli~ni. Najve~krat lahko ugo-
tovimo, da je nasilje mlade ose-
be posledica delovanja razli~-
nih dejavnikov, med katerimi
prevladujejo neurejene dru`in-
ske razmere, ki so za~etek poti
v kriminalno kariero. Mladi to
pot najve~krat nadaljujejo v
skupinah vrstnikov s pribli`no
enakimi `eljami, prepri~anji in
pogledi na svet.

Pri nadaljnjem analiziranju
dejavnikov, ki vplivajo na ag-
resivnost mladih, smo se poglo-
bili tudi v vpliv dru`ine. Tako
smo ugotovili, da je dru`ina tisti
dejavnik, ki bistveno vpliva na
razvoj otrokove percepcije, kaj
je prav in kaj ne. Star{i morajo
pri otroku jasno vzpostaviti spo-
sobnost zaznavanja, kaj v dru`-
bi velja za sprejemljivo in tudi
vzpostavili mehanizme, kako se
je treba soo~ati s problemi. Ot-
roku spodbude in zgledi njemu
najbli`jih oseb zasnujejo nje-
gov vrednostni sistem, na~in iz-
ra`anja samega sebe, sposob-
nost za re{evanje in premago-
vanje vsakodnevnih te`av in
obremenitev. Posredno in nepo-
sredno v odnosih s star{i in dru-
gimi dru`inskimi ~lani dobiva
napotke za socialno vedenje
za kasnej{e samostojno `ivlje-
nje.

Ugotavljamo, da je dru`i-
na dejavnik, ki je bistve-
nega pomena pri obliko-
vanju vedenjskih vzorcev
neke osebe. Ve~ina mladih,
ki so akterji nasilnega vedenja,
izhaja iz problemati~nih in ne-
urejenih dru`in, v katerih so bi-

niki od trdih drog. Ti nam-
re~ potrebujejo denar za svoj
odmerek, ki pa ni poceni. Tako
se zgodi, da bi nemalokrat sto-
rili vse, da bi pri{li do denarja
(prihaja do oboro`enih ropov,
vlomov, tatvin …).

Ugotovimo lahko tudi, da se
v Sloveniji pojavlja nasilje za-
radi nestrpnosti v dveh ob-
likah: prva oblika je rasna in
verska nestrpnost ter nestrpnost
do homoseksualnosti. Akterji pr-
ve oblike so v najve~ primerih
pripadniki razli~nih skupin skin-
headov, medtem ko se jim pri
izvajanju nasilja druge oblike
pridru`ijo tudi drugi.

Vedno ve~ je primerov
nasilja na {portnih prire-
ditvah. Krog panog, kjer se
pojavlja nasilje, se {iri. Tako se
nasilje pojavlja v {portnih pa-
nogah, za katere smo pred leti
mislili, da je to nemogo~e. Pri
nasilju na {portnih prireditvah
je v ospredju nasilje na nogo-
metnih tekmah. Pojavlja pa se
tudi na ko{arka{kih in hokejskih
tekmah ter na tekmah svetovne-
ga pokala v alpskem smu~anju.
Slednje je posledica delovanja
nogometnih navija~ev hrva{ke-
ga nogometnega kluba Dina-
mo, ki tako vzdr`ujejo svojo
“kondicijo“ tudi v obdobju, ko
je nogometna sezona prekinje-
na zaradi zime.

Pri analizi nasilja mladih v
Sloveniji sem pri{el do ugoto-
vitve o nemo~i policije in
neuspehu sodstva. Policija
po opravljenem delu preda
osumljence storitev nasilnih kaz-
nivih dejanj pravosodju. Zna-
~ilno za sodne mline pa je po-
~asno mletje. Tako so nasilne`i
za svoja dejanja kaznovani (~e
sploh so, saj {tevilni primeri za-
starajo) {ele ~ez 4, 5, 6 let. Na-
silne` pa lahko v tem ~asu se-
znani {e marsikatero ̀ rtev s svo-
jim na~inom re{evanja proble-
mov. Skoraj ironi~no se je prav
problem nasilja zgrnil tudi nad
pravosodje, saj so `rtev le te-
ga postali tudi sodniki in to`il-
ci.

Nasilje je prisotno tudi
v slovenskih {olah (kljub

li tudi sami izpostavljeni nasi-
lju in zlorabam v dobi svojega
odra{~anja. Vsi pogovori s stro-
kovnjaki in literatura vodijo v
to, da se lahko strinjamo z na-
slovom Me{kove knjige “Dru-
`inske vezi na zato`ni klopi“
in  z njegovimi besedami, da
je dru`ina tista, ki najve~krat
pade na izpitu.

Mlad ~lovek ima veliko po-
trebo po dru`enju z vrstniki. Ta-
ko s ~lani skupine vrstnikov ob-
likuje skupna stali{~a, vredno-
te, hkrati pa lahko utrjuje skup-
ne predsodke in spodbuja po-
dobne obrambe, ki niso vselej
prilagojene dru`benim nor-
mam. Vrstniki so ponavadi tisti
krog ljudi, ki mu mlada oseba
zaupa in z njimi pre`ivi velik
del svojega prostega ~asa.
Vpliv dru`enja z vrstniki na mla-
do osebo je odvisen od njego-
vih osebnostnih lastnosti. Kljub
temu pa lahko ugotovimo, da
tudi trdna oseba, ki so ji doma
preko vzgoje vnesli pravilno
ocenjevanje konkretnih situacij
kot dru`beno (ne)sprejemljivih,
lahko podle`e vplivu vrst-
nikov in sprejme njihove vred-
note in stali{~a. Na{e predvi-
devanje o povezanosti nasil-
nosti dolo~ene mlade osebe in
njene dru`be, t.j. kroga vrstni-
kov okoli nje, so potrdile tako
teorija kot analize primerov in
raziskava med gojenci rade{-
kega prevzgojnega doma. Na
podlagi tega lahko ugotovimo,
da  so vrstniki dejavnik, ki zelo
vplivajo na oblikovanje vedenj-
skih vzorcev neke osebe. Ve~i-
na mladih akterjev nasilnega
vedenja se dru`i z vrstniki, ki
so tudi sami nasilni in re{ujejo
probleme z uporabo fizi~nega
nasilja. Ugotavljamo tudi, da
akterji nasilnih dejanj delujejo
v ve~ini primerov v skupinah,
saj so tako mo~nej{i tudi od fi-
zi~no mo~nej{ih posamezni-
kov. @alostna pa je zlasti ugo-
tovitev, da se v tak{ne skupine
povezujejo tudi otroci stari le
13, 14 in 15 let.

V Sloveniji se pojavlja ved-
no ve~ primerov nasilnih de-
janj, ki jih povzro~ajo odvis-

varnostnikom, kameram itd.).
Prihaja pa do umika nasilja na
nenadzorovana mesta (npr.
dvori{~a, okolica {ole itd.). Za
{olsko nasilje je zna~ilno tudi
neprimerno ukrepanje u~iteljev
in vodstva ob nasilju v {olah.
U~itelji in vodstvo {ol tudi v pri-
merih, ko pride do povzro~it-
ve telesnih po{kodb, ne ukre-
pajo pravilno. [e vedno pre-
vladuje strah pred izgubo ugle-
da {ole v primeru vme{avanja
policije. Tako se ve~ina prime-
rov re{i s pogovori s storilci in
njegovimi star{i (pri tem pa naj
samo opozorim na na{o ugo-
tovitev o povezanosti dru`ine
in nasilja mladih). V skrajnih
primerih pride do izklju~itve na-
silne`a (oz. “prisilnega“ izpi-
sa, kar je lep{e videti). Pri tem
je potrebno opozoriti, da je po-
vzro~itev telesne po{kodbe
kaznivo dejanje, ki se prega-
nja na predlog. Se pravi, ~e
pride do telesne po{kodbe, lah-
ko `rtev (ali njeni zastopniki)
zahtevajo pregon in ukrepanje
v skladu s kazenskim zakoni-
kom.

Nasilje pa se pojavlja tudi v
zaporih. Ta je v teh ustano-
vah posledica predvsem pros-
torske stiske oz. skupinskega
prestajanja kazni, hiearhije za-
pornikov, preprodaje oz. upo-
rabe droge itd..

Nasilje se je pojavilo tudi v
prostorih za katere bi mislili, da
se v njih to ne dogaja, t.j. v
voja{nicah. Tako so mladi za-
radi razli~nih dejavnikov v ~a-
su slu`enja voja{kega roka bolj
agresivni in prihaja do re{eva-
nja `e manj{ih konfliktov s po-
mo~jo sile. Pojavlja pa se tudi
nasilje (zlasti psiholo{ko) nad-
rejenih nad podrejenimi voja-
ki.

Nasilje je pri nas prisot-
no tudi v dru`inah. Tako se
dogaja, da mladi fantje prete-
pajo svoja dekleta in kasneje
tudi otroke. Najve~krat je pri
dekletu prisotno pomanjkanje
samozavesti, poguma, slabe
dru`inske izku{nje, v {tevilnih
primerih pa je pri vztrajanju v
tak{nih razmerah prisoten tudi
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strah pred fantom, saj ti dekle-
tom grozijo z novim tepe`em
in celo s smrtjo. Pri tem pa je
potrebno omeniti tudi nesre~no
dejstvo, da  je pri pomo~i dek-
letom zelo omejena tudi po-
licija, saj ta lahko ukrepa
{ele, ko je ̀ e pri{lo do kaz-
nivega dejanja oz. prekr{ka.
Policija nima mo`nosti preven-
tivnega delovanja, kar je v {te-
vilnih primerih usodno.

Pojavlja se tudi nasilje ot-
rok nad star{i. To je v {tevil-
nih primerih verbalne oblike,
lahko pa pride tudi do fizi~nih
obra~unov (lahko je to obra~un
trpin~enega otroka z nasilnim
star{em ali pa gre zgolj za pri-
dobitev materialnih dobrin).

Ugotovimo lahko tudi izraz-
ito kurativno (namesto preven-
tivno) delovanje {tevilnih usta-
nov, ki se soo~ajo z mladimi.
Poleg tega pa policija v {te-
vilnih primerih ravna po
na~elu “vsi mladi so ba-
rabe” in posledi~no odmi-
ka mlade od sebe. Tako se
dogaja, da mladi napadov na-
nje ne prijavijo, saj se zna zgo-
diti, da jim policisti pou~no raz-
lo`ijo, da so si sami krivi, da
so hodili ven v lokale, diskote-
ke, ... saj vedo, da se tam tak-
{ne re~i pa~ dogajajo. Poleg
tega pa med {tevilnimi mladi-
mi velja prepri~anje, da polici-
ja in sodstvo ne re{ita ni~esar
in je tako prijava napada le iz-
guba ~asa in energije. Pomem-
ben dejavnik pri odmiku mla-
dih od policije pa je tudi poli-
cijsko nasilje. Sklepamo lah-
ko, da verjetno nobena oseba,
ki je `e imela slabe izku{nje s
policijo in njeno uporabo sile,
ne bo ve~ zaupala tej organi-
zaciji, pa ~eprav bi morala le
ta predstavljati enega izmed
glavnih temeljev boja proti na-
silju mladih.

Nasilje se je priklatilo v vse
prostore in smo mu pri~a  (v ve~-
ji ali manj{i meri) skoraj vsak
dan. [ele sedaj razumem za-
skrbljenost na{ih star{ev, ko so
nas vsaki~, ko je kdo od{el ven
spra{evali, kam gre{, s kom
gre{, kdaj pride{ ...  Zavedati

RAZPISI ZA SODELOVANJE NA
KRATKIH [TUDIJSKIH OBISKIH V
RAZLI^NIH EVROPSKIH DR@AVAH

Kratki {tudijski obiski so namenjeni spodbujanju kvalitete medna-
rodnih mladinskih izmenjav in prostovoljnega dela mladih skozi no-
ve vsebine dela, u~enje novih metod dela ali oblikovanjem novih
partnerstev za bodo~e projekte.  Udele‘ba na kratki {tudijskih obis-
kih je namenjena vsem, ki so aktivni v mladinskih organizacijah ozi-
roma organizacijah za mlade ter pri svojem delu v organizaciji po-
trebujejo dodatna znanja in izku{nje za spodbujanje mladih pri pri-
pravi projekta mladinske izmenjave, mladinske iniciative ali projek-
ta izmenjave prostovoljcev/prostovoljk. Namen kratkih {tudijskih obis-
kov je lahko tudi iskanje partnerske organizacije za pripravo teh
projektov.

V Mladju objavljamo kratko informacijo o mo‘nostih za sodelova-
nje na kratkih {tudijskih obiskih. Ve~ informacij o pogojih sodelova-
nja in o namenu kratkih {tudijskih obiskih pa vam bomo z veseljem
posredovali v Nacionalni agenciji.

PREGLED KRATKIH [TUDIJSKIH OBISKOV:
Belgija
»[port kot metoda vklju~evanja mladih z manj prilo‘nostmi«;
8.- 15. februar 2004. 

Francija
“Vklju~evanje in mobilnost: izku{nje organizacij iz regije Rhone-
Alpes«; Lyon in okolica, 8. – 14. september 2003. 

Italija
“Aktivna participacija mladih kor preventiva pri delu na podro~ju
socialnega izklju~evanja« , od 8. – 15. februar 2004, Cosenza –
region Calabria.
»Spodbujanje vrstni{kega Informiranja o mladinskih izmenjavah,
Evropski prostovoljni slu‘bi in programu MLADINA«

Lihten{tajn
“Razvijanje med-regijskega sodelovanja z uporabo Akcije 1 in 3
programa MLADINA; januar 2004. 

Litva
»Kulturne mladinske izmenjave in neformalno u~enje«; marec 2004.

Luksemburg
»Informiranje na podro~ju mladine v »Grande –Region« in ~ezmejno
sodelovanje; Eisenborn, 9. – 16. november 2003. 

Nizozemska
»Aktivna participacija mladih«; september 2003. 

Portugalska
»[port kot metoda za vklju~evanje mladih z manj prilo‘nostmi«;
marec 2004. 

Poljska
»Mladinsko delo v manj{ih lokalnih skupnostih«: Sorkwity,
5. – 11. oktober 2003. 

Romunija
“Razli~na kulturna okolja kot orodje pri vklju~evanju manj{in«; Cluj
Napoca, 22 – 28. september 2003. 

[panija
“Vklju~evanje mladih imigrantov in otrok v organizacije na lokalni
ravni kot na~in za njihovo vklju~evanje v odprto dru`bo«; Barcelona,
10. – 16. november 2003. 

[vedska
»Gluhost in mladina v Evropi«; 16. – 21. september 2003, Orebro.

Velika Britanija
»Mladinsko delo na pode‘elju«; Severna Irska, 13. – 19. oktober
2003. 

se moramo, da se je z nasiljem
mladih potrebno soo~iti in se
mu postaviti po robu. ^e ga
ho~emo odpraviti, nas ~aka
te`ka pot, saj moramo delova-
ti na zelo {irokem podro~ju od
`ivljenja v dru`ini, vzgoje, {ol-
skega sistema, do pre`ivljanje
prostega ~asa itd. Nikakor pa
si ne smemo pred nasiljem za-
tiskati o~i, saj tako dolgoro~no
obsojamo sami sebe na pro-
pad.

4. Nadaljevanje projekta
“Ustavimo nasilje mladih”

Idej, kako se soo~ati z nasi-
ljem mladih, je {e veliko in upa-
mo, da nam jih bo nekaj uspe-
lo realizirati tudi v bli`nji pri-
hodnosti (npr. nate~aj in javna
razstava slik osnovno{olskih ot-
rok na temo “Nenasilje“, izbor
najbolj{e slike in postavitev le-
te za motiv po{tne znamke, ob-
likovanje gledali{kih igric, …).

5. O izvajalcih projekta
Projekt je izvajala skupina

mladih, sestavljena iz {est oseb,
ki imamo znanja na razli~nih
podro~jih. Tako smo npr. dru`-
boslovci opravili anketo in nje-
no obdelavo, absolvent Filozof-
ske fakultete je skrbel za stike s
tujimi organizacijami in prevod
ugotovitev raziskave v tuje je-
zike, fant, ki obvlada ra~unal-
ni{ko grafiko, je sestavil plaka-
te in letake, dekleta so skrbela
za izvajanje delavnice samo-
oobrambe in organizacijo
okroglih miz itd.

Izvajalci projekta smo v ~asu
izvajanja projekta dobro spoz-
nali razmere na podro~ju nasi-
lja mladih v Sloveniji in tudi v
nekaterih drugih evropskih dr`a-
vah. Vzpostavili smo stike z raz-
li~nimi organizacijami doma in
v tujini, utrdili smo svoj ugled v
akademskih krogih, nekaterim
so raziskovalno dejavnost pri-
znali tudi na fakultetah. Najpo-
membnej{e pa je to, da smo si
pridobili izku{nje, ki nam bodo
vedno koristile in bomo v prime-
ru izvajanja novih projektov (ali
nadaljevanju tega) samo sledili
zastavljenemu vzorcu.
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Pomembno
iz
Nacionalne
agencije
programa
Mladina

Pretekli meseci v Nacionalni
agenciji so bili osredoto~eni na
postavljanje prednostnih usme-
ritev programa MLADINA v Slo-
veniji in analizi potreb potenci-
alnih upravi~encev do sredstev
iz programa MLADINA. Nacio-
nalna agencija bo v letu 2003
izvajala ve~ usposabljanj, s ka-

terimi `elimo spodbujati kako-
vost projektov mladih v Sloveni-
ji, spodbujati nove vsebine,
predvsem pa ̀ elimo odpreti ~im
ve~ vrat skupinam mladih z manj
prilo`nostmi. [e vedno je v Slo-
veniji veliko tako imenovanih
podpovpre~nih regij ali regij z
zelo majhnim {tevilom projektov,

ki so pridobili finan~na sredstva
iz programa MLADINA, zaradi
tega bomo pri izbiri kandidatov
za sodelovanje pri podpornih
aktivnostih in pri izbiri projek-
tov za sofinanciranje upo{teva-
li tudi regijsko porazdelitev ozi-
roma se potrudili, da bodo in-
formacije o mo`nostih, ki jih po-
nuja program MLADINA, pri{le
tudi do najbolj oddaljenih slo-
venskih krajev.

Velik poudarek v letu 2003
bo Nacionalna agencija daja-
la tudi spodbujanju sodelova-
nja s sosednjimi regijami Avstri-
je in Italije. V januarju 2003 je
Nacionalna agencija omogo~i-
la udele`bo 4-ih oseb, ki `e
imajo izku{nje s programom
MLADINA, na usposabljanju za
multiplikatorje, ki je potekalo v
Avstriji. Januarsko usposablja-
nje se bo nadgradilo s seminar-
jem za iskanje partnerskih or-
ganizacij, ki bo maja 2003 po-
tekalo v Sloveniji. Na tem uspo-
sabljanju bodo imeli mladi mo`-
nost navezovanja stikov z mla-
dimi iz sosednjih regij in seve-
da mo`nost razvijanja idej za

projekte pri programu MLADI-
NA. @e v juliju 2003 bo sledila
druga, kraj{a, podporna aktiv-
nost, ki bo prav tako namenje-
na razvijanju projektov s sosed-
njimi regijami Italije in Avstrije.
V drugi polovici leta 2003,
predvidoma v oktobru, pa na-
cionalni agenciji iz Slovenije in
Italije pripravljata skupno aktiv-
nost, s katero `elimo pove~ati
sodelovanje med sosednjima dr-
`avama.

Ve~ o tem in drugih prednost-
nih usmeritvah si lahko prebe-
rete v ~lanku, ki govori o novos-
tih pri programu MLADINA.

V spodnji tabeli lahko najde-
te aktivnosti, ki se bodo odvija-
le v letu 2003 in v prvi polovici
leta 2004 in so oblikovane kot
podporne aktivnosti, namenje-
ne mladinskim delavcem oziro-
ma tistim, ki neposredno dela-
jo z mladimi v okviru razli~nih
neprofitnih organizacij. Nacio-
nalna agencija si tudi pridru`u-
je pravico do spremembe do-
lo~enih aktivnosti oziroma kra-
ja ali datuma izvajanja teh ak-
tivnosti.

Koledar nekaterih aktivnosti v prihajajo~ih mesecih
Aktivnost ^as izvajanja Kraj izvajanja

Nacionalni seminar za mentorje pri EVS projektih 23.-25. april 2003 Slovenija
Mednarodni seminar za iskanje partnerskih organizacij 13.-18. maj 2003 Slovenija
za spodbujanje projektov sodelovanja s sosednjimi regijami
Mednarodni te~aj za spodbujanje kratkoro~nih EVS projektov 14.-20. junij 2003 Slovenija
Mednarodni seminar za iskanje partnerskih organizacij 3.-6. julij 2003 Slovenija
za spodbujanje projektov sodelovanja s sosednjimi regijami
Nacionalni seminar za razvijanje projektov mladinskih pobud, 1. del junij 2003 Slovenija
Spodbujanje mednarodnih projektov v okviru sodelovanja september 2003 Mad`arska
s sosednjimi regijami
Nacionalni seminar za razvijanje projektov mladinskih pobud, septembra 2003 Slovenija
2. del
Dvostranski seminar za iskanje partnerskih organizacij oktober 2003 Slovenija
za spodbujanje projektov sodelovanja Slovenije in sosednjih
regij Italije
Te~aj usposabljanja za mladinske delavce, ki delajo november 2003 Avstrija
z mladimi z manj prilo`nostmi, z namenom spodbujanja
projektov mladinskih izmenjav in uporabe novih metod
dela z mladimi
Te~aj za organizacije, ki pripravljajo gostiteljske in po{iljajo~e november 2003 Romunija
projekte Evropske prostovoljne slu`be
Mednarodni te~aj usposabljanja za spodbujanje projektov marec 2004 Slovenija
mladinskih izmenjav, ki vklju~ujejo {portne aktivnosti kot metodo
za delo z mladimi
Bitrimulti usposabljanje za spodbujanje projektov mladinskih marec 2004 Italija
izmenjav


