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Evropski mladinski portal - novo orodje za
75 milijonov mladih v Evropi

Kako lahko najla‘je pridem do informacij o mo‘nostih opravljanja prosto-
voljnega dela v Estoniji? Kako lahko najla‘je izpolnim svoje sanje in najdem
poletno delo v Italiji? Kako lahko izmenjam poglede na raz{irjeno Evropo z
mladimi iz drugih dr‘av? Kako lahko izvedem projekt v svoji lokalni skupnosti?
Poleti odhajam na po~itnice v Prago, pa ne vem, kako naj najdem informacije
o mladinskih hotelih in popustih za mlade, ki so na voljo na ^e{kem. Zanimajo
me {tudijski programi univerz na Finskem - kako naj jih najdem?

1 Evropski mladinski portal je namenjen kot za~etna to~ka za vse mlade, ki
‘elijo odkriti in sodelovati v Evropi.

2 Evropski mladinski portal je za mlade in v sodelovanju z mladimi razvil Euro-
desk (http://www.eurodesk.org) v sodelovanju z Evropskim mladinskim foru-
mom. (http://www.youthforum.org). Zahvaljujo~ razli~nim mladinskim mre-
‘am v Evropi in dlje, portal ‘e vsebuje 10.000 spletnih povezav na nacional-
ne, regionalne in lokalne spletne strani ter se bo v prihodnje {e {iril in poso-
dabljal.

Vabljeni k ogledu Evropskega mladinskega portala na spletni strani
http://europa.eu.int/youth in vabljeni k prebiranju Mladja, ki vas tokrat pope-
lje od vizije novega programa, preko projektnega mened‘menta, do tistih naj-
bolj{ih iskric mednarodnega sodelovanja posameznikov ali organizacij.
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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.
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8 pet akcij  

 Janez [kulj, direktor MOVIT NA Mladina

NOVI PROGRAM ZA 

Novi program naj bi potekal
v okviru petih akcij. Akcija 1 naj
bi zajemala skupinske izmenja-
ve mladih tudi sedanje skupinske
mladinske pobude s ciljem pod-
pore mladih ter njihovim projek-
tom in aktivnostim za sodelova-
nje v demokrati~nem ‘ivljenju.
Ravno tako ni predvidenih bist-
venih sprememb v Akciji 2, ki jo
danes poznamo tudi pod ime-
nom Evropska prostovoljna slu‘-
ba, pri ~emer naj bi bila dva ci-
lja celotne akcije: podpora mla-
dim, da izrazijo in uresni~ijo svo-
je osebne zaveze, ter njihova
vklju~enost v solidarnostne akci-
je Evropske unije.

Od tu naprej pa so prakti~no
najavljene same novosti. Akcija
3 naj bi nudila podporo sodelo-
vanju s tretjimi dr‘avami. Politi~-
ni sladokusci so ‘e opazili, da
objava opredeljuje teritorialne
skupine dr‘av, s katerimi naj bi
sodelovanje potekalo tudi ob
podpori te akcije. Gre za »so-
sednje regije«, med njimi pa so
posebej izpostavljene pristopajo-
~e dr‘ave, dr‘ave Zahodnega
Balkana in EFTA dr‘ave.

^etrta akcija je zdru‘itev pod-
pore za delovanje mladinskih or-
ganizacij, ki so aktivne na evrop-

Evropska komisija je v za-
~etku marca 2004 objavila
svojo vizijo nekaterih komu-
nitarnih programov po letu
2006, med njimi tudi vizijo
programa na podro~ju mladi-
ne, ki naj bi nadaljeval priza-
devanja evropskega sodelo-
vanja sedanjega programa
MLADINA ter njegovih pred-
hodnikov, ki so potekali od le-
ta 1987 naprej
ski ravni in delujejo v splo{nem
interesu Unije, ter sedaj pozna-
ne Akcije 5, vklju~no s podporo
podpornim strukturam v progra-
mu, torej Nacionalnim agenci-
jam, SALTO in drugim podpor-
nim strukturam v programu. ^e-
prav naj bi sredstva te akcije nu-
dila podporo aktivnostim vseh, ki
se vklju~ujejo v mladinsko delo,
bo prva prednost {la aktivnostim,
ki jih bodo razvili mladi v svojih
(mladinskih) organizacijah.

Akcija 5 je predvsem najavlje-
na kot konkretno sredstvo finan~-
ne podpore za vse bolj razgiba-
no sodelovanje v okviru procesa

Bele knjige ter sodelovanju med
Evropsko komisijo in mednarod-
nimi (medvladnimi) organizaci-
jami na podro~ju mladine.

Zanimive pa so tudi {tevilke re-
zultatov, ki jih Evropska komisi-
ja pri~akuje od izvajanja nove-
ga programa. Najbolj o~itna
razlika je v Akciji 2, kjer Evrop-
ska komisija pri~akuje pretok
10.000 prostovoljcev in prosto-
voljk v posameznem letu, med-
tem ko je dana{nja realnost
letnega pretoka prostovoljcev in
prostovoljk v vsej Evropi ob pod-
pori programa MLADINA nekje
okoli 3.500. 

[e bolj pa je zanimivo dejst-
vo, da je – tako ka‘e – program
MLADINA izlo~en iz danes po-
znanega troj~ka na podro~ju iz-
obra‘evanja, usposabljanja in
mladine. Program je predstavljen
skupaj s pri~akovanimi bodo~i-
mi programi na podro~ju kultu-
re, avdio vizualnih komunikacij
in civilno dru‘bene participaci-
je. Kot ka‘e – odlo~itev, da se
sedanja programa Socrates in
Leonardo da Vinci zdru‘ita, med-
tem ko ostane samostojen pro-
gram na podro~ju mladine – ni
ve~ samo govorica. V prid temu
govori dejstvo, da se je ‘e za~e-
la debata o lo~itvi programa
Mladine od drugih komunitarnih
programov na podro~ju izobra-
‘evanja.

Sedanjemu – programu MLA-
DINA – se rok trajanja izte~e
31. 12. 2006 in predlog nove-
ga programa mora biti sprejet
pred koncem leta 2006, da bi
lahko z njegovim izvajanjem za-
~eli v samem za~etku leta
2007. In pri~akovati je – take so
dosedanje izku{nje – da bo edi-
no sporno vpra{anje obseg sred-
stev, ki naj bi jih program nosil.
Pri tej odlo~itvi pa bo sodelova-
la tudi slovenska vlada v Svetu
EU in slovenski evropski poslan-
ci.

Ocenjevati poteze novega
programa ob tako malo pozna-
nem, predvsem pa neznanih po-
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drobnostih v zvezi z izvajanjem,
je te‘ko. Vseeno pa je mogo~e
na osnovi do sedaj objavljene-
ga oceniti nekatere premike in
nekatere zares prepoznati kot
tektonske premike.

Zagotovo je objavljeni na~rt
novega programa mnogo bolj
politi~en od sedanjega. Politi~en
je v ciljih, ki naj bi jim sledil in ki
so – v veliko podrobnostih – iden-
ti~ni s ciljem prvega programa
»Mladi za Evropo«, ki se je za-
~el v letu 1987. Na prvo mesto
je postavljen namen spodbujanja
izku{nje evropskega dr‘avljan-
stva. Zagovarja spodbujanje so-
lidarnosti in medsebojnega razu-
mevanja med ljudmi v Evropski
uniji in preko njenih meja. In –
ne nazadnje – ustvarja instrument
za neposredno podporo politi~-
nemu sodelovanju, ki ima jasne
usmeritve v resolucijah Sveta EU
glede prednostnih nalog evrop-
skega sodelovanja na podro~ju
mladine.

Objava novega programa ta-
ko – na nek na~in – kon~uje ob-
dobje, ko je program v nekate-
rih okoljih pridobival predvsem
podobo instrumenta socialnih po-
litik. Poudarek je dan mladinskim
organizacijam, torej ~lanskim or-
ganizacijam, in njihovim priza-
devanjem, poudarjeno pa je tu-
di mladinsko delo po na~elu mla-
dih za mlade v korist mladih kot
naj{ir{a oblika neformalnega
u~enja mladih izven prostorov si-
cer »formalnega« izobra‘evanja
in usposabljanja. Ti poudarki pa
znajo udariti ob realnosti v ne-
katerih dr‘avah – ~lanicah Evrop-
ske unije.

Slovenija je zagotovo ena iz-
med teh dr‘av. Pa poglejmo za-
kaj.

Samo veliki idealisti zares pri-
~akujejo, da bo pri~akovani po-
rast {tevila izmenjanih prostovolj-
cev in prostovoljk posledica ve~-
jega finan~nega obsega progra-
ma. Ob sedanji ali malenkostno
pove~ani finan~ni poga~i pri~a-
kovane {tevilke ni mogo~e dose-

po letu 2006

~i samo z zmanj{evanjem ~asov-
nega obdobja trajanja EVS pro-
jektov. Dose~i jih je mogo~e sa-
mo z zmanj{evanjem vi{ine pri-
spevka na posameznega prosto-
voljca. In upravi~enci v Sloveniji
ugotavljajo, da ‘e sedanji niso
ravno veliki. In ko smo ravno pri

tovoljna slu‘ba je morda v Slo-
veniji na {iroko odprla mo‘nost
dolgoro~ne prostovoljne slu‘be,
toda v dr‘avah, kjer je nastajal
koncept sedanjega EVS, odhod
posameznikov kot prostovoljcev
preko meja ni bilo nekaj revolu-
cionarno novega. Nasprotno, {e

SKUPNI CILJI NA PODRO^JU PARTICIPACIJE

Svet EU je ‘e 25. novembra 2003 sprejel skupne cilje, ki naj bi jih dr‘ave

~lanice dosegale na podro~ju participacije mladih v dru‘bi kot sestavni del

procesa po objavi Bele knjige Evropske komisije. Svet EU je dolo~il tri

prednostne naloge, in sicer:

· pove~anje sodelovanja mladih v civilno dru‘benem ‘ivljenju njihovih

skupnosti,

· pove~anje sodelovanja mladih v sistemu predstavni{ke demokracije,

· ve~ja podpora za razli~ne oblike u~enja za sodelovanje.

Svet EU je ob dolo~itvi teh treh prednostnih nalog tudi pozval dr‘ave

~lanice, da pripravijo na~rt uresni~itve teh ciljev ter do konca leta 2005

izdelajo poro~ilo o uresni~evanju teh ciljev vklju~no s posvetovanji z

mladimi in njihovimi organizacijami ter nacionalnimi ali regionalnimi

mladinskimi sveti.

danes je {tevilo mladih, vklju~e-
nih v tak{ne ali druga~ne sheme
dolgoro~ne ~ezmejne prostovolj-
ne slu‘be, ve~je od {tevila mla-
dih, ki opravljajo EVS. EVS je bil
zasnovan predvsem kot shema s
poudarjeno izobra‘evalno vred-
nostjo, kar pa se financ ti~e, EVS
naj bi predstavljal le dodatek si-
cer{njim finan~nim potencialom
vklju~enih.

In tu smo pri slovenski realnos-
ti. Sredstva iz programa MLADI-
NA velikokrat pomenijo izklju~-
no osnovo za izvedbo ne~esa,
kar podpira program MLADINA
in ne samo dodani vir, ki naj za-
gotovi bolj{o kvaliteto. ^e bi
sredstva programa MLADINA bi-
la le dodani vir, se nam ne bi
bilo potrebno bati za usodo iz-
vajanja EVS ob zmanj{anih pri-
spevkih. Tako velja za veliko mla-
dinskih izmenjav.

Objava novega programa pri-
na{a tudi odgovor na te dileme.
Odgovor je zelo preprost. Novi
program je le komplementaren
instrument podpore, ki jo sicer
tovrstnim dejavnostim namenja-
jo nacionalne, regionalne in lo-
kalne oblasti. Vpra{anje je, kaj
lahko v Sloveniji vidimo kot in-
strument podpore mladinskemu
delu, ki bi ga zagotavljale nacio-
nalne in lokalne oblasti. Slednji
naj bi – poleg podpore splo{ne-
mu mladinskemu delu – ob zmanj-
{anih vi{inah prispevkov iz pro-
grama – zagotavljali tudi podpo-
ro mednarodnim dimenzijam si-
cer{njega mladinskega dela.

Evropski prostovoljni slu‘bi, de-
le‘ ne~lanskih organizacij, ki iz-
vajajo EVS danes v Sloveniji, je
sorazmerno velik. Najmanj{i je
ravno dele‘ tistih, ki bi jih zares
lahko ozna~ili kot mladinske or-
ganizacije, {e posebej pa lokal-
nih mladinskih organizacij.

Za razumevanje konflikta se je
potrebno ozreti v ~as nastanka
Evropske prostovoljne slu‘be, ki
sega v leto 1997. Evropska pros-
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Za~etek projekta
Zgodba se pri~ne, ko zazna{

problem in ga ‘eli{ re{iti. Z idejo
za projekt mora{ jasno pokaza-
ti, kako bo{ s projektom prinesel
pomembno in trajno re{itev. Kar
zahteva dobro poznavanje prob-
lema in predvsem razumevanje
vzrokov zanj. ^e je ideja dobra,
je to prilo‘nost za uspe{en pro-
jekt in osebni uspeh. Ve~ina na-
{ih idej izhaja iz vsakodnevnih
problemov in prina{a re{itve za
nas in za podro~je, ki ga pozna-
mo. Le manj{i dele‘ idej je nekaj
zares novega, posebnega in pre-
sega prej{nje stanje. Za vsakr{-
no razvijanje idej in projektov je
nujno ustvarjalno razmi{ljanje,
kar od nas zahteva, da presko~i-
mo ovire, ki so nam dane iz oko-
lja, vzgoje in damo svojim ide-
jam svobodo. Ko se projekt za-
klju~i, se pojavi rezultat, ki prine-
se nekaj novega, nekaj kar prej
ni obstajalo. Zato so projekti po
naravi inovativni in odli~na me-
toda za spreminjanje sveta.

Vsaka nova ideja je spremem-
ba in s seboj nosi dolo~eno tve-
ganje. Vedno obstaja mo‘nost,
da ne uspe{. Vendar je vredno
poskusiti in se skozi ustvarjalen
razvojni proces u~iti in preizku-
{ati. Nikoli ne ve{, kje te ~akajo
prave prilo‘nosti, ki pomenijo
premik v osebnem in dru‘benem
smislu.

Vedi, da je vsaka nova ideja
re{itev nekega problema, a hkra-
ti je vsaka nova re{itev za~etek
novega problema. V dana{njih
idejah, re{itvah, projektih, izdel-
kih, storitvah in programih lah-
ko na eni strani vidi{ v~eraj{nje
probleme in hkrati jutri{nje na
drugi. Vsaka uspe{na inovacija
v poslu, umetnosti ali znanosti iz-
haja iz tega, da je nekdo s po-
stavitvijo pravega vpra{anja ob
pravem ~asu in pravem kraju
identificiral pravi problem in po-
iskal pravo re{itev zanj.

Ocena vrednosti projektne
ideje

Preden se loti{ ve~jih stro{kov

Uporabi projektno vodenje in spremeni svet

Prelet skozi projektno
vodenjeKsenja Perko

Vodja projekta za mlade TiPovej!
ksenja@tipovej.org

Projektno vodenje je eno-
stavna in u~inkovita metoda,
s katero lahko dose‘e{ zastav-
ljene cilje, spozna{ nova dejst-
va, dobi{ ideje za nove projek-
te in izku{nje ter spreminja{
obstoje~e stanje. Je sklop ak-
tivnosti, ki so izvedene v do-
lo~enem ~asu, z omejenimi
sredstvi, z dolo~enimi cilji in
nameni ter po naprej izdela-
nem na~rtu. Ima ~asovne ro-
ke in prora~un, ki omeji {tevi-
lo sodelavcev ter koli~ino ma-
terialnih in denarnih sredstev,
ki se lahko porabijo za dose-
go zastavljenih rezultatov. Po-
teka skozi znan ‘ivljenjski pro-
ces, ki definira razli~ne faze v
‘ivljenju projekta z dobro de-
finiranimi aktivnostmi in po-
stopki odlo~anja.

idejo za projekt natan~no ovred-
noti. Vedeti mora{, kaj ‘eli{ do-
se~i, iz kak{nih vrednot izhaja{,
kak{na so tvoja in pri~akovanja
drugih, kak{ni so tvoji nameni,
kako bo{ dosegel cilje in kdo ti
bo pri tem pomagal. Poskusi jas-
no pokazati, kako bo  ideja po-
membno in trajno re{ila prob-
lem ali zadovoljila dolo~eno po-
trebo. Vzemi si ~as, da analizi-
ra{ relevantnost vsake projekt-
ne ideje. Ta analiza vklju~uje
analizo stanja, predvsem prilo‘-
nosti in ovire, ki se ka‘ejo v oko-
lju in analizo klju~nih subjektov,
ki lahko vplivajo na uspeh pro-
jekta. Pomembno je poznavanje
in analiza ciljne skupine, vklju~-
no z identificiranjem in defini-

ranjem problemov, s katerimi se
boste soo~ali, pomembno je
poznati tudi koristi, ki jih pro-
jekt lahko prinese. Potem je po-
trebno poiskati mo‘nosti, ki lah-
ko re{ijo identificirane proble-
me ali pa vzroke za njih. Ved-
no identificiraj tudi vsa potenci-
alna tveganja. Dol‘ine analiz so
odvisne od kompleksnosti in vrs-
te posameznega projekta.

Analiza klju~nih subjektov
Projekt ni odvisen samo od de-

narja, ampak v veliki meri tudi
od podpore klju~nih subjektov
in udele‘be ciljne skupine. Vsak
projekt vklju~uje ve~ notranjih in
zunanjih subjektov, ki so na raz-
li~ne na~ine udele‘eni v projek-
tu in lahko vplivajo na njegove
rezultate. Ti posamezniki, sku-
pine in organizacije se v razli~-
nih fazah projekta pogosto za-
menjajo, ali pa se spremeni nji-
hov interes. Zato moramo ‘e na
za~etku identificirati vse, kar
lahko vpliva na potek ali rezul-
tat projekta, razvrstiti njihova
pri~akovanja in vplive, predvi-
deti, kako se bodo spreminjale
njihove zahteve, pri~akovanja
in potrebe skozi razli~ne faze
projekta ter za vsakega posa-
meznika ali skupino posebej pri-
praviti strategije komuniciranja
in sodelovanja. Razmisli o tem,
kaj lahko naredi{, da dobi{ pod-
poro in/ali zmanj{a{ nasproto-
vanje vseh klju~nih subjektov.

Oblikovanje ciljev
Klju~ni pri projektu so jasno

opisani cilji, ki morajo v zadost-
ni meri opravi~iti projekt. Cilji
so rezultati, ki so koristni za nas,
na{e ciljne skupine in financer-
je. Opisujejo situacijo, v kateri
bi ‘eleli biti po preteku dolo~e-
nega ~asa, v katerem dovr{imo
zastavljene aktivnosti. Pomisliti
je treba na vse skupine ljudi in
posameznike, ki jim bo realiza-
cija projektne ideje prinesla ko-
risti. Poleg tega, da so jasno
opisani, naj bodo merljivi, ima-
jo naj kon~en rok, naj bodo iz-
zivalni, a hkrati uresni~ljivi. V

kolikor je le mogo~e, navedi {te-
vilke, zneske, odstotke, koli~ine,
standarde. Za dosego zastavlje-
nih ciljev potrebuje{ pravo raz-
merje ve{~in, energije in virov.
Ker imamo ponavadi ve~ ciljev,
kot jih lahko uresni~imo z enim
projektom, je potrebno postavi-
ti prioritete, kateri cilj je prvi in
kateri lahko po~akajo.

Projektni cikel
Uspe{en projekt je rezultat

ravnovesja med rezultati, ~a-
som, viri, kot so ljudje in denar
in zadovoljnimi uporabniki. Pro-
jekt je metoda, ki nam omogo-
~i, da se od ideje premaknemo
k akciji. Vsi projekti imajo fa-
ze, ki so predvidljive in obvlad-
ljive. Zna~ilno je, da se za~ne-
jo z idejo, da nekaj naredimo
in kon~ajo z ‘elenimi rezultati.
Govorimo lahko o petih fazah,
ki so: uvod, planiranje, izved-
ba, kontrola in zaklju~ek.

V prvi in zelo pomembni fazi
UVODA ugotovimo, da mora bi-
ti projekt izveden, oblikujemo vi-
zijo, ki opisuje situacijo, ki jo
‘elimo dose~i po koncu projek-
ta, dolo~imo cilje, ki jih mora-
mo s projektom dose~i in sesta-
vimo delovno skupino, ki pri~ne
s planiranjem. Zelo mo‘nim ne-
sporazumom se lahko izognemo
tako, da vsi ~lani projektne sku-
pine, vodstvo in financerji ‘e v
tej fazi izrazijo svoja pri~ako-
vanja v zvezi s svojim sodelo-
vanjem pri projektu.

V drugi fazi PLANIRANJA
opredelimo potrebna sredstva,
oblikujemo na~rt in dolo~imo
prora~un. Aktivnosti te faze so
podrobna dolo~itev podro~ij de-
la, seznam nalog in aktivnosti,
ki nas vodijo do postavljenih ci-
ljev, dolo~itev zaporedja aktiv-
nosti in razvoj terminsko akcij-
skega na~rta. Ko je plan kon-
~an, je potrebno pridobiti potr-
ditve vseh ~lanov delovne sku-
pine, izvajalcev in financerja.
Priprava plana je pribli‘no 80
odstotkov razmi{ljanja in zbira-
nja podatkov ter 20 odstotkov
pisanja. Vzemi si ~as, da razi{-
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~e{, katere so poti, ki te lahko
pripeljejo do ciljev, katera od
njih je najkraj{a, katera je tebi
najbolj{a, katere ovire lahko sre-
~a{ na tej poti, kdo ti lahko po-
maga prehoditi pot, kdo ne ‘e-
li, da pride{ do konca in kaj vse
mora{ narediti, da pride{ na
cilj. Pripravi si podroben na~rt,
ki bo vseboval odgovore kaj,
kdo in do kdaj. Izdelaj plan, v
katerem bodo usklajene tvoje
‘elje in dejanske mo‘nosti. Poti
so razli~ne, odvisne so od {tart-
ne to~ke in prilo‘nosti, ki jih pre-
pozna{, sprejema{  ali zavrne{
na tej poti. Pot do cilja je lahko
te‘avna, vendar hkrati polna
prilo‘nosti. Pri tem je pomemb-
no, kaj si ‘eli{ in kaj resni~no
od tega potrebuje{ za uresni~i-
tev svojih ‘elja. Skoraj vedno se
zgodi, da se plana ne da na-
tan~no dr‘ati, vendar nam pred-
stavlja smernice in je merilo za
oceno napredovanja del in za
oceno pribli‘evanja zastavlje-
nim ciljem.

V tretji fazi IZVEDBE koordini-
ramo vse aktivnosti, vodimo de-
lovne skupine do zastavljenih ci-
ljev ter usmerjamo vire in ljudi
na delo, ki mora biti narejeno.
Ta faza vsebuje vodenje delov-
ne skupine, delovna sre~anja s
~lani te skupine in drugimi izva-
jalci, po potrebi sestanke  s fi-
nancerji in drugimi klju~nimi sub-
jekti, re{evanje konfliktov in prob-
lemov, ki se vedno pojavljajo ter
zagotavljanje potrebnih virov,
kot so denar, oprema in potre-
ben ~as, da se plan realizira.

Pomembna faza, ki poteka
vzporedno in je klju~na za us-
peh, je faza KONTROLE, ko me-
rimo napredek pri doseganju ci-
ljev in aktivnosti, ki so potreb-
ne, da odstopanja od plana ne
vplivajo na uresni~itev zastavlje-
nih ciljev. Vendar moramo imeti
razumevanje za nepri~akovane
zamude, preseganja zastavlje-
nih finan~nih postavk in druge
spremembe. Ko pridobimo ve~
izku{enj, lahko vse to ‘e tudi
predvidimo in vedno pripravimo
optimisti~no in pesimisti~no ver-
zijo plana. Ta faza nadzora nad
projektom vklju~uje naslednje
aktivnosti: merjenje odstopanj
od plana, delovanje v smeri do-
seganja planiranega napredka,
sprejemanje in evalviranje spre-
memb, ki jih predlagajo ~lani
delovne skupine, izvajalci ali fi-
nancerji, prestrukturiranje na-
predka, ~e je to potrebno, pri-
dobitev dodatnih virov, spre-
memba ali zmanj{anje name-
nov, ciljev in vra~anje v fazo
plana, ko je potrebno spreme-
niti plan in ga ponovno potrditi
z vsemi vpletenimi.

V zadnji fazi ZAKLJU^KA je
~as, ko proslavljamo uspeh, pri-
pravljamo kon~na poro~ila,
evalviramo in definiramo nova
spoznanja, ki nas vodijo v no-
ve projekte. Poudarek je na do-
se‘enem kon~nem rezultatu in
na pravilnih zaklju~kih. Vklju~u-
je potrditev dose‘kov in rezul-
tatov, pregled projektnega pro-
cesa skupaj z delovno skupino
in financerji, zaklju~ek dejav-

nosti, razpustitev delovne skupi-
ne, definiranje novih spoznanj
iz pridobljenih izku{enj in sesta-
vo kon~nega poro~ila.

V posameznih fazah projekta
uporabljamo tehnike in orodja,
ki nam pomagajo strukturirati na-
{a razmi{ljanja, organizirati
dejstva in ugotovitve ter prihra-
niti ~as. V zadnjem ~asu se pred-
vsem v okviru prijav za evrop-
ska sredstva zahteva poznava-
nje in uporaba naslednjih oro-
dij za na~rtovanje projektov:
analiza zainteresiranih udele-
‘encev, problemsko drevo, dre-
vo re{itev in logi~ni okvir. Za vsa

ta orodja obstajajo sheme in ta-
bele, ki poenostavijo oceno re-
levantnosti uvedbe projekta, na-
~rtovanje in implementacijo pro-
jekta.

Uspe{ni projekti
Uspe{ni projekti, ki prina{ajo

nove pomembne rezultate, ima-
jo nekaj skupnih to~k. Imajo na-
tan~no definirano poslanstvo, vi-
zijo, cilje, vrednote, strategije
in organizacijsko strukturo, ki
ustreza delovni skupini. Ta so-
deluje pri planiranju in potrdit-
vi vseh klju~nih elementov in
sprememb. Cilje, ki si jih zasta-
vi, so realni in znotraj razpolo‘-
ljivega prora~una.

Financiranje projektov
Ko i{~e{ ljudi, podjetja, orga-

nizacije, ki lahko podprejo tvo-
jo idejo, si vzemi ~as in dobro
preu~i posameznega potencial-
nega financerja oziroma pod-
pornika  in mu poskusi predsta-
viti svojo  idejo tako, da jo bo
razumel in jo lahko uvrstil v svoj
prioritetni sistem. Pomagaj si z
internetom, drugimi mediji in z
osebnimi poizvedovanji. Veliko
lahko ‘e izve{, ~e pokli~e{ na

organizacijo. Tudi iz tega, kako
se oglasijo na telefon. Pripravi
prijavo ali ponudbo, da bo  fi-
nancerju, na katerega se obra-
~a{, jasno kak{ne koristi dobi s
podporo ideje in opi{i  korake,
ki bodo izgradili vajin partnerski
odnos. Razvij argumente, zakaj
naj posamezni financer podpre
tvoj projekt. Dobra prilo‘nost za
financiranje idej mladih sta pro-
gram Mladina in projekt Urada
RS za mladino TiPovej!

Korakaj naprej kljub nejem,
ki jih sre~a{ in vedno znova i{-
~i nove poti za dosego svojih
ciljev in izpolnitev svojih sanj.
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Pri vsakem projektu je potreb-
no tudi finan~no na~rtovanje, kar
omogo~a realno izpeljavo pro-
jektov. S pomo~jo finan~nega na-
~rtovanja predvidimo mo‘ne
stro{ke, ki nastanejo pri izvedbi
projekta in mo‘ne projektne fi-
nan~ne vire. Eden od takih virov
je tudi program MLADINA. Fi-
nan~no na~rtovanje lahko deli-
mo na na~rtovanje prihodkov in
na~rtovanje stro{kov.

Prihodkovno na~rtovanje pri
projektih, sprejetih v program
MLADINA, je dokaj olaj{ano s
strani pravil programa. Program
MLADINA financira ve~ino pro-
jektov na podlagi pav{alnih pri-
spevkov. Prispevek iz programa
MLADINA lahko lo~imo na spre-
menljivi del in na fiksni del.

Fiksni del prispevka sestavlja-
jo pav{alni prispevki za aktivnost
in pav{alni prispevki za pripra-
ve. Vi{ina teh prispevkov je do-
lo~ena za vsako Akcijo v okviru
programa MLADINA. Takoj, ko
organizacija zaprosi za sofinan-
ciranje projekta in v prijavnici za-
prosi za taka sredstva in je pro-
jekt sprejet v program MLADI-
NA, je vi{ina takih prispevkov
znana.

Spremenljivi del prispevka je
odvisen od {tevila dni ali mese-
cev trajanja aktivnosti in od  {te-
vila udele‘encev glede na posa-
mezne Akcije v programu MLA-
DINA. Tako je lahko izra~un ta-
kega dela prispevka mo‘en na
tak na~in: {tevilo udele‘encev
krat {tevilo dni oziroma mesecev
krat pav{alni prispevek. Na tak
na~in je mo‘no zlahka izra~u-
nati vi{ino mo‘nega prispevka.

Poleg sofinanciranja s pav{al-
nimi prispevki pa program MLA-
DINA uporablja tudi odstotkov-
ni na~in sofinanciranja. Poleg
posameznih vrst projektov v ok-
viru Akcije 5 se tak na~in sofi-
nanciranja najpogosteje uporab-
lja pri sofinanciranju potnih stro{-
kov in izrednih stro{kov.

Na~rtovanje stro{kov je pri
projektih zelo pomembno. Po-
udariti je potrebno besedo sofi-
nanciranje, iz katere je razvid-

Finan~no na~rtovanje
in poro~anje

Luka Dolenc
MOVIT NA Mladina no, da program MLADINA po-

maga pri uresni~evanju projek-
tov in jih ne financira. Zato mo-
rajo organizacije primerno na-
~rtovati stro{ke v okviru projek-
tov, ki so podprti s strani progra-
ma MLADINA, da lahko izra~u-
najo potrebno vi{ino dodatno
potrebnih sredstev za izvedbo
projektov.

Sestavni del pridobivanja fi-
nan~nih virov za izvedbo projek-
ta so tudi razna poro~ila o iz-
vedbi projekta. V okviru progra-
ma MLADINA poznamo kon~no
poro~ilo, ki je sestavljeno iz vse-
binskega in finan~nega dela. V
finan~nem delu poro~ila je po-
trebno navesti vse pomembne
podatke za kon~ni izra~un pri-
spevka. Vi{ina prispevka je nam-
re~ odvisna od {tevila udele‘en-
cev, trajanja projekta in od de-
janskih stro{kov. Kot smo omeni-
li, se fiksni del prispevka ne spre-
minja. Spremenljivi del pa je od-
visen od ‘e navedenih dejavni-
kov. Tako se lahko kljub ustrezni
izvedbi projekta vi{ina prispev-
ka spremeni zaradi manj{ega
{tevila udele‘encev, kraj{e aktiv-
nosti ipd. Odstotkovni del sofi-
nanciranja je mo‘no to~no do-
lo~iti le ob predlo‘itvi ustrezne
dokumentacije, ki potrjuje nasta-
le stro{ke. Zato je mo‘no, da je
vi{ina prispevka ni‘ja od pred-
videne. Pri tem je potrebno opo-
zoriti na slede~e. Prispevek pri
sofinanciranju projektov iz pro-
grama MLADINA je lahko manj-
{i ali enak prispevku, kot je bilo
odobreno s strani Nacionalne
agencije, nikakor pa ne more biti
ve~ji.

Torej je potrebno za potrebe
finan~nega poro~anja za projek-
te, sofinancirane s strani progra-
ma MLADINA, poro~ati o {tevi-
lu udele‘encev, trajanju projek-
ta in aktivnosti v okviru projek-
ta, o dejanskih stro{kih vse v ok-
viru navodil za posamezno Ak-
cijo.

Nadzor porabe sredstev
Kot orodje za nadzor porabe

sredstev uporablja Nacionalna
agencija kon~na poro~ila in nad-
zorne obiske. Nadzorni obiski
imajo ve~ namenov.

Glavni namen je preverjanje
pravilne porabe sredstev, ki so
jih prejele organizacije za iz-
vedbo posameznih projektov.
Nadzorni obiski se opravljajo
na sede‘ih organizacij, ki so
prejele sredstva za sofinancira-
nje projekta. Pri teh obiskih se
ugotavlja, ali so bili uresni~eni
vsi pogoji za zaklju~ek posa-
meznega projekta. Pogoji za
zaklju~ek projekta so, da je iz
predstavljene dokumentacije
razvidno, da je bil projekt izve-
den, da je bil izveden v skladu
s podpisano pogodbo in da je
bil projekt v skladu s pravili in

navodili programa MLADINA.
Do sedaj je Nacionalna agen-

cija opravila nekaj nadzornih
obiskov. Pokazalo se je, da ne-
kaj organizacij upo{teva nasve-
te in navodila NA, druge ne. Kot
najve~ji problem je bilo izpostav-
ljeno na~elo sofinanciranja. Po-
trebno je ponovno poudariti, da
je program MLADINA namenjen
sofinanciranju projektov in ne fi-
nanciranju. Razlika ni samo sim-
boli~na. Sofinanciranje projek-
tov pomeni, da program MLADI-

Do sedaj je Nacionalna agencija opravila nekaj

nadzornih obiskov. Pokazalo se je, da nekaj

organizacij upo{teva nasvete in navodila NA,

druge ne. Kot najve~ji problem je bilo

izpostavljeno na~elo sofinanciranja. Potrebno je

ponovno poudariti, da je program MLADINA

namenjen sofinanciranju projektov in ne

financiranju.

NA prispeva del sredstev k iz-
vedbi projektov. Ostala sredstva
mora zagotoviti organizacija, ki
pripravlja projekt. Drug problem,
ki smo ga opazili, je bil prob-
lem upo{tevanja splo{nih stro{-
kov. Stro{ke pisarni{kega mate-
riala, stro{ke osebja ipd je mo‘-
no upo{tevati le v skladu z navo-
dili programa MLADINA in to v
dolo~enih dele‘ih in ne v celoti.
^e zaklju~im: sredstva iz progra-
ma MLADINA morajo biti porab-
ljena v skladu s pravili in to v
celoti. Poraba sredstev je dokaz-
ljiva z uradnimi dokumenti (urad-
ni ra~un, …).
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V Sloveniji namre~ nimamo
dobro razvite strategije medna-
rodnega sodelovanja na podro~-
ju mladine. Mednarodni sporazu-
mi na podro~ju mladine so po ve-
~ini v kulturnih sporazumih, pa {e
tam so definirani kot izmenjava
informacij med dvema dr‘ava-
ma. Pri Mladinskem svetu Slove-
nije (MSS) upamo, da se bodo ti
sporazumi ~imprej obnovili, tako
da bodo vsebovali konkretne
opredelitve sodelovanja. Sedaj
pa mednarodno mladinsko sode-
lovanje poteka tako, da vsaka or-
ganizacija sodeluje s sorodno or-
ganizacijo iz druge dr‘ave, ali
pa se kak{en ~lan organizacije
odpravi v drugo dr‘avo in tam
po naklju~ju najde partnerja za
sodelovanje. Seveda je s tak{nim
sodelovanjem vse v redu, vendar
menimo, da to naj ne bi predstav-
ljalo 100 % mednarodnih bilate-
ral, trilateral ali multilateral. Na
ravni dr‘ave bi se morali lotiti
mednarodnega sodelovanja bolj
na~rtno in izoblikovati prioritete,
izbrane na podlagi mo‘nosti
medsebojnega dopolnjevanja z
vidika mladinskih organizacij.

V MSS ‘elimo bilaterale, ki jih
‘e izvajamo, pribli‘ati tudi lokal-
nemu nivoju. To trenutno pome-

Zakaj mednarodno
sodelovanje?

ni, da posku{amo k sodelovanju
pritegniti ~imve~ predstavnikov lo-
kalnih mladinskih organizacij in
da tujim delegacijam vedno pred-
stavimo nekaj krajev in organiza-
cij po celi Sloveniji. Dolgoro~no
pa ‘elimo ‘e vzpostavljena so-
delovanja v celoti prepustiti lokal-
nim organizacijam.

Prav tako se trudimo vzpostav-
ljati nove stike z novimi dr‘ava-
mi. Izbira novih partnerjev za so-
delovanje temelji na medseboj-
nem dopolnjevanju. ^e odkrije-
mo organizacijo oz. dr‘avo, ki
ima nekaj, kar bi mi ‘eleli imeti,
se potrudimo ugotoviti, kako so
to dosegli. Iz  izku{enj tovrstne-
ga partnerja se verjetno lahko
marsi~esa nau~imo; novih strate-
gij dela z mladimi, re{evanja
problemov, sodelovanja z vlad-

nimi strukturami ipd. Seveda se
pozanimamo tudi, kaj bi mi lah-
ko ponudili temu partnerju, saj je
tudi pri nas veliko podro~ij, na
katerih smo uspeli. V Litvi na pri-
mer imajo zelo dobro razvit ko-
mened‘ment med vladnimi in ne-
vladnimi mladinskimi strukturami,
nimajo pa razvitega lokalnega ni-
voja organizacij. Za Slovenijo pa
velja ravno nasprotno. Sodelova-
nje in izmenjava izku{enj z litvan-
skimi organizacijami je zato ko-
ristno tako za nas kot zanje.

Lani maja smo v okviru Progra-
ma MLADINA izpeljali medna-
rodno usposabljanje z imenom
MUMS (mednarodno usposablja-
nje mladinskih svetov lokalnih
skupnosti). Cilj te aktivnosti je bi-
lo vzpodbuditi mednarodno so-
delovanje na lokalnem nivoju, za-
to so bili tudi udele‘enci izbrani
iz slovenskih, litvanskih, danskih
in belgijskih lokalnih mladinskih
organizacij. Na tej aktivnosti so
se mladi nau~ili dolo~enih ve{~in
mladinskega voditelja, kot na pri-
mer projektno vodenje, na~rtova-
nje, komuniciranje in obvladova-
nje konfliktov.  Izmenjali smo pri-
mere dobre in tudi slabe prakse
pri njihovem in na{em delu.

Poleg »formalnega« u~enja so
se udele‘enci spoznavali tudi na
osebnem nivoju. To je olaj{eval-
na okoli{~ina pri vzpostavljanju
nadaljnjega sodelovanja. Kajti ko
nekoga osebno pozna{, ga je ve-
liko la‘je poklicati in se dogovo-
riti za medsebojne projekte, ali
pa ti ta novi prijatelj pomaga s
svojimi poznanstvi in pa seveda
s svojim poznavanjem lastne dr-
‘ave. Lahko te priporo~i svojim
kolegom za sodelovanje, ali ti po-
ve, kak{ne vrste sodelovanje bi
bilo zanimivo za mlade in njiho-
ve organizacije v tej dr‘avi.

Ne spoznava{ pa samo ljudi,
spoznava{ tudi njihove obi~aje in
kulturo. Na MUMS-u smo pripra-
vili mednarodni ve~er, kjer so ude-
le‘enci  predstavili nekaj kulina-
ri~nih zna~ilnosti iz njihovih dr-
‘av, ki smo jih seveda vsi posku-
sili. Poleg tega smo se skupaj na-
u~ili nekaj fraz, kak{no kitico tu-

je pesmi; nekateri udele‘enci so
nam tudi zaplesali. Tovrstno zna-
nje nam lahko prav tako poma-
ga, da lahko kasneje vzpostavi-
mo stike z drugimi ljudmi iz do-
ti~ne dr‘ave, saj se lahko pohva-
limo, da znamo npr. nazdraviti s
pija~o po dansko.

Tudi kot organizator tak{nega
seminarja se nau~i{ ogromno ko-
ristnih zadev, ki ti olaj{ajo pripra-
vo naslednjih projektov. Po tem
projektu so se za nas stvari pre-
maknile na bolj{e, pridobili smo
veliko.
- Sedaj imamo stike z novimi or-

ganizacijami in posamezniki v
dr‘avah, kjer jih prej nismo
imeli;

- prav tako je projekt doprinesel
k na{emu sodelovanju s sloven-
skimi lokalnimi mladinskimi or-
ganizacijami;

- tudi nekaj predstavnikov sloven-
skih organizacij je pridobilo
znanje, ki ga bodo lahko upo-
rabljali sami in prenesli na dru-
ge;

- nau~ili pa smo se tudi bolj na-
tan~nega vsebinskega in fi-
nan~nega na~rtovanja projek-
tov, saj je Program MLADINA
zastavljen tako, da si pravza-
prav primoran k temu.
 Pri slovenskih partnerskih orga-

nizacijah mnogokrat sli{imo, da
za tak{no sodelovanje nimajo de-
narja, da so pri Programu MLA-
DINA preve~ zapleteni ‘e razpis-
ni pogoji itd. Za financiranje to-
vrstnih aktivnosti je dejansko ve-
liko mo‘nosti: od Urada RS za
mladino RS, program Mladina,
razni evropski viri, fundacije itd.
Pri pripravi prijavnice in zagotav-
ljanja izpolnitve razpisnih pogo-
jev pa so nam na Nacionalni
agenciji MLADINA na voljo za-
posleni, ki so vedno pripravljeni
prisko~iti na pomo~. Tudi mi smo
‘e oddali nepopolno prijavnico,
ker nismo natan~no poznali pro-
grama. Zato smo dobili ob~utek,
da so zgoraj omenjeni razlogi za
nesodelovanje bolj izgovori, de-
jansko pa je to klju~no prevze-
manje odgovornosti za projekt
marsikomu te‘ko sprejeti. Iz last-
nih izku{enj lahko povemo, da
mednarodni projekt res zahteva
visoko stopnjo odgovornosti, ve-
liko logisti~nega dela in seveda
sposobnost timskega dela. Ven-
dar pa je vse to popla~ano, ko ti
tak{no aktivnost uspe izvesti, saj
si bogatej{i za celo vrsto novih
razli~nih izku{enj, ki ti odprejo tu-
di nove mo‘nosti in dajo ideje za
nadaljnje delo.

^lanice MSS so se odlo~ile da
bo leto 2004 leto informiranja,
to pomeni da bodo aktivnosti

Sloveniji se po vstopu v EU
obetajo novi izzivi tudi na
podro~ju mladinskega
mednarodnega sodelovanja.
Kot ~lanica EU ima bolj{i
polo‘aj, kakor ga je imela
prej; vsaj na podro~ju
financiranja za projekte z
dolo~enimi dr‘avami.

▼

Matja‘ [tolfa
Mladinski svet Slovenije
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usmerjene k zagotavljanju
~im bolj{ega informiranja
mladih - tako da bodo infor-
macije res prihajale do kon~-
nega uporabnika. Zato ima-
mo letos v na~rtu izvesti {e
eno usposabljanje, kjer naj
bi se udele‘enci nau~ili
predvsem ve{~in informira-
nja: kako se delajo koncep-
ti informiranja, spletne stra-
ni, kako zastaviti odnose z
javnostmi, kako napisati ~a-
sopis, ki bo privla~en in
hkrati imel vsebino, kako
»pravilno« informirati mla-
de, tako da jih informacija
dose‘e ipd. Vse to v konteks-
tu mladinskih organizacij in
seveda mednarodne dimen-
zije projekta.

Oba omenjena projekta
imata dolo~en cilj; usposo-
biti mlade ljudi za delo na
konkretnih podro~jih (v teh
primerih lokalno organizira-
nje, informiranje). Mladi, ki
jih tako usposobimo, nam-
re~ nato delujejo kot multi-
plikatorji. To pomeni, da pri-
dobljena znanja in ve{~ine
prenesejo v svoje okolje, v
svojo organizacijo. Poleg te-
ga, da so ta podro~ja ko-
ristna za organizacije kot
tak{ne, so tudi klju~na pri
delu na novih mednarodnih
in drugih projektih, kar je
pravzaprav cilj usposabljanj
programa MLADINA.

MSS kot krovna mladinska
organizacija mladine v Slo-
veniji ima kot enega izmed
petih klju~nih delovanj prav
mednarodno sodelovanje.
Temeljni cilj za nas na tem
podro~ju je razvijati nove ob-
like mednarodnega sodelo-
vanja ter s tem to sodelova-
nje olaj{ati in ga pribli‘ati
~im ve~jemu {tevilu organiza-
cij in posameznikov. Meni-
mo, da je {irjenje obzorij,
pridobivanje novih prijatelj-
stev in nenazadnje neformal-
no u~enje (od poznavanja
razli~nih kultur do jezika do
ljudi) pomemben dejavnik pri
razvoju posameznika in or-
ganizacije. Ta razvoj pa je
pomemben tudi za razvoj
skupnosti, ki ji pripadate.
Vse, kar se nau~imo in nato
uporabimo ali prena{amo na
druge, je dodana vrednost
posamezni skupnosti. Pridob-
ljena znanja in izku{nje so
nekaj, kar nam nih~e na mo-
re vzeti; samo od vsakega po-
sameznika pa je odvisno, ~e
in kako bomo to znanje in iz-
ku{nje uporabili.

[tudentskem,
mladinskem in otro{kem
centru La{ko, kraj{e

[MOCL, kjer imamo duri odprte
skozi celo leto, skrbimo za
klubsko dejavnost, kulturo in
umetnost, neformalno
izobra‘evanje, informiranje ter
socialno dejavnost. Ta podro~ja
pokrivamo z razli~nimi
aktivnostmi in projekti. V
programu Mladina smo na{li
dopolnitev in nadgradnjo
na{ega dela. Za program sem
izvedel od kolegov iz drugih
mladinskih centrov, nato sem se
prijavil na elektronske novice in
kmalu za tem na seminar za
iskanje partnerjev v Gozdu
Martuljku. Veliko novih
informacij in novih ljudi. Glede
na idili~no okolje in ~as petih
dni je seveda nastal tudi projekt
oziroma zametki multilateralne
izmenjave Eurocompass.
Mladim iz dr‘av Evropske unije
‘elimo podrobneje predstaviti
kulturo na ozemlju biv{e
Jugoslavije in nesmisel vojne ter
njene {kodljive posledice. V
Martuljku pa se je za~elo tudi
prijateljstvo z Robertom
Muscherlinom iz sosednje

ot v vsaki pravljici, se je
tudi na{ EVS projekt za~el
neko~ in za devetimi

gorami – v Radovljici. Komaj na
tem seminarju sem spoznala,
kaj je to EVS in komu je
namenjen. In kar se {moclovci
nau~ijo na seminarjih, to
{moclovci izpeljejo! Tako smo
leta 2002 kot gostiteljska
organizacija prijavili svoj prvi
EVS projekt.
Prvi~ je, jasno, najte‘je, je pa
tudi najbolj vznemirljivo – {e
posebej po seminarju za
mentorje, kjer ti Movit predstavi
najhuj{e mo‘ne scenarije.
Projekt smo sicer dobro
zastavili, samo najbolje se
nismo zna{li v njem. Na{ prvi
prostovoljec Katalan Eudald se
je bolj kot pri TV oddaji izkazal
pri drugih projektih in delih, a
ker krivda za pomanjkanje
elana ni bila le na njegovi
strani, smo to vzeli v zakup.
Za isti projekt je leto kasneje v
na{e zakotje priromala
Francozinja Celine, ki je ‘e prvi
teden pokazala, da misli resno
in to takoj. Pod njenim
vodstvom se je projekt za~el
izvajati tako reko~ s svetlobno
hitrostjo in na na~in, ki je
presenetil vse, ki poznamo
razmere v [MOCL-u. Celine je
namre~ izredno ekstravertirana
in vsak dan je ve~ mladih, ki se
‘elijo pridru‘iti TV oddaji.
Prakti~no utele{a cilj projekta!
V [MOCL-u smo si ‘eleli postati
tudi po{iljajo~a organizacija,
zato sem ‘e lansko leto
pripravila kratko predavanje o
EVS. O~itno je bila beseda
’predavanje’ usodna, saj ni bilo
nikogar. A vendar vsaj zase
vem, da na vsakem koraku
maham z EVS zastavico, saj
me, v malem mestu, kot je
La{ko, ljudje povezujejo s tujci,
ki ‘ivijo pri nas; »Od kod pa je
ta?«, »Ja, kako je pa pri{el
sem?«, »A to je kak{na
izmenjava?« - »Ne, ne,
evropska prostovoljna slu‘ba,
veste ...«  -   »Kak{na slu‘ba?« -
»To so tak{ni projekti, veste, pa
Evropska komisija da denar
zato ...«. Ljudje me poslu{ajo in
zadovoljno kimajo z odprtimi
o~mi, veseli, da so se meje,
vsaj za njihove otroke podrle. A
kaj, ko ravno njihovi otroci
dobrobiti (razen nintenda)

sodobnega ~asa ne ‘elijo
izkoristiti. Razen ...
... Ane Lipov{ek, ki bo prva
prostovoljka v zgodovini
[MOCL-a in za katero upamo,
da bo s svojimi zgodbami o
do‘ivetjih na son~ni strani
Atlantika, prepri~ala {e kak{no
izgubljeno du{o.
O tem, da bi se morali vpra{ati
ne le, kaj lahko prostovoljec
naredi za gostiteljsko
organizacijo, ampak tudi, kaj
lahko
gostiteljska
organizacija
naredi za
prostovoljca,
je ‘e bilo
marsikaj
napisanega in
povedanega
in vendar se
vse dobre
‘elje kon~ajo
pri denarju.
Majhna
organizacija z
majhnim
{tevilom
zaposlenih si
te‘ko privo{~i
prostovoljca, za katerega bi
skrbela kot mati. La‘je je delati
s ~lovekom, ki svoje delo
razume, ki ‘e ima ob~utek
odgovornosti in smisel za
organizacijo, vendar vemo, da
bo tudi ta ~as pri{el.
Najlep{e pri EVS projektih je
interkulturno u~enje! Prodajalke
in natakarji, ki so gotovo
sovra‘ili svoje u~itelje
angle{~ine v srednji {oli, ko so
jim dopovedovali, kako bodo
pri svojem delu potrebovali tuj
jezik, navdu{eno spremljajo
prve korake sloven{~ine na{ih
prostovoljcev in skrivaj
obnavljajo svojo angle{~ino.
Doma~ini se muzajo ob misli,
da je nekdo izbral ‘ivljenje
ravno v njihovem kraju in
mlade‘ poseda ob teh
eksoti~nih tujcih in vpija njih
besede ... Romantika, vam
re~em!
Kako to, da se preoble~ete, ko
pridete domov? Hecno, da
imate copate za goste! Pri vas
je vse tako pospravljeno! Zakaj
kupujete smreke na trgu, ~e pa
imate gozd na vsakem vogalu?
Pri nas mladi sploh ne nosijo
de‘nika! A veliko ljudi

uporablja predpasnik? Vi pa
veliko daste na mobitele in
avtomobile! Neverjetno, koliko
mladih gre pri vas v cerkev! Kaj
pri vas mladi ne gledajo
poro~il?
Mi bo{ kdaj pa kdaj poslala
ajvar, hren in bu~no olje? –
Bom, Celine! Ve{ da bom!

Ur{ka Knez
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Zgodba o tem,
kako je pri{la Evropa v La{ko
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Stvari, ki jih ima{ rad, ni nikoli preve~. Potovanj, poletja, smeha,
poljubov, dobrih filmov, pa tistega ob~utka, ko ve{, da si to~no, am-
pak res ~isto to~no tam, kjer si ‘eli{ biti, in da si z ljudmi, s katerimi
ho~e{ biti. Trudim se, da bi bilo teh trenutkov v mojem ‘ivljenju ~im
ve~ in ko mi uspe, me to tako napolni, da si ‘elim svoje navdu{enje
deliti z vsemi okoli sebe. Ker me pre{ine, da jaz tega skorajda ne
zaslu‘im in zaslutim, da vsega obilja, ki ga prejemam, nisem dobila
kar brez namena.

Julij 2003 sem pre‘ivela v Andaluziji, v najbolj romanti~ni pokra-
jini [panije. Lorca in oleandri, flamenko, oljke, bele vasice sredi od
sonca po‘ganih hribov, Costa del Sol, (nizki) temni temperamentni
mo{ki in vitke ~rnolaske z lilijami v laseh … Tako sem sanjala, pre-
den sem od{la. Preko programa MLADINA sem namre~ dobila pri-
lo‘nost, da sem se v majhni vasici en mesec u~ila {pan{~ino. @iveli
smo v mladinskem centru, ki so ga preuredili iz biv{ega zapora,
zdaj je prav vse prebarvano na rumeno, povsod cvetijo oleandri in
zorijo pomaran~e. Potepali smo se po Andaluziji, spoznavali doma-
~ine, cele no~i preplesali ... Zvezde mi {e nikjer niso bile tako blizu;
da zdaj v~asih pomislim, da sem najbr‘ letela. Bilo nas je okoli
sedemdeset iz cele Evrope, severne Afrike in Bli‘njega Vzhoda. Cel
mesec smo ‘iveli odrezani od vsake realnosti, na na{em rumenem
planetu smo imeli popolnoma vse.

Téma na{ega tabora je bila »interculturalidad«, medkulturnost. O
tem smo se veliko pogovarjali, tako pri predavanjih kot mimogrede
med kosilom. Ve~ kot pogovori o tem pa je prav gotovo pomenilo
na{e skupno bivanje: da smo kosili za isto mizo dva Nemca, Izrael-
ka, Romun, [vedinja in jaz. Da smo se cel mesec zabavali, u~ili,
potovali, molili – skupaj, vsak po svoje: kristjani, muslimani, strogi
ljudje, ateisti, pa Srbi in Hrvati (in Slovenci), Al‘irci, Armenci, Nor-
ve‘ani … Ko sem Hrvatu Mi~u omenila, da se mi zdi vsaka stvar, ki
jo po~nemo, prav nora, pa ~eprav gre samo za igro tenisa ali spre-
hod pred ve~erjo, mi je tudi on navdu{eno rekel: »Stvarno, vri{ti ti
mozak!«

Ko bom umrla, bodo moja nebesa rumene barve.
Na Koro{kem so imeli pred nekaj ~asa ~udno antimuslimansko

akcijo. V Izraelu gre situacija iz dneva v dan na slab{e, tako da me
skrbi za prijateljico iz Jeruzalema. V Istanbulu je v jeseni eksplodira-
lo. V Madridu, na postaji, kjer sem prestopala tudi jaz na poti nazaj
domov, je umrlo dvesto ljudi.

^eprav zdaj v Sloveniji vlada optimizem ‘e samo zaradi vseh
prireditev okoli prvega maja, po nebu se sprehaja vsak dan bolj
rumeno sonce, se mnogi, ki jih sre~ujem na ulicah, na faksu, kjerkoli,
{e vedno ne veselijo ‘ivljenja. Bojijo se druga~nih, bojijo se celo
sami biti druga~ni. Meni se zdi, da je za tisto iskrenost treba vendar
tako malo, komu drugemu pa se to zdi nekaj nedosegljivega. Pa ni!
Na{a [panija je bila zame dokaz, da razli~ni ljudje lahko sobiva-
mo, da se je mo‘no vsako jutro zbuditi dobre volje, da ni ni~ grozne-
ga, ~e ob dobri glasbi zapre{ o~i in ple{e{, da ne bo javnega pohuj-
{anja, ~e se pri 23-ih ali pa 46-ih {e vedno igra{ … In {e veliko
mladih v Sloveniji to ve, ~eprav morda celo nikoli {e niso bili v [pa-
niji. Idealisti, bo kdo rekel. Ampak – saj so bili vsi veliki ljudje idealis-
ti. Tudi pri nas imamo odtenke rumene, prav sredi Kongresnega trga,
ali pa kje v starem rudarskem naselju pod kako goro, kjer se zvezde
samo svetlikajo. Prav mladi lahko na tak ali druga~en na~in: z mla-
dinskim delom, preko umetnosti, s podporo institucij ali pa tako pod-
talno {irimo vso to energijo, neobremenjenost, igrivost med druge
mlade, pa morda tudi med odrasle, tudi med ostarele. Da bomo vsi
imeli ‘ivljenje v izobilju. Tega ni nikoli preve~.

Mojca Petovar

La{kega. V zavetju
obzidja Kartuzije iz
dvanajstega stoletja
smo imeli idealne
pogoje za nemoteno

delo. Drugi dan je bila nevidna
stena prebita in komunikacija
med mladimi je stekla brez
te‘av. Pogovori so potekali v
angle{kem jeziku, mladi pa so
bili presene~eni, koliko tujk v
la{kem dialektu je nem{kega
izvora. Pomemben pe~at so
pustili tudi pogovori o
stereotipih, mladi so se za~eli
zavedati, da njihovi predsodki
do drugih narodnosti temeljijo
na informacijah iz druge roke
in na prevelikem posplo{evanju
posameznih primerov na celoto.
Cultura skok je potekala na
osnovi kulturno-umetni{kih
aktivnosti. Navezo s Katalonci
smo vzpostavili preko Eudalda
Camprubija Subirane, ki je
La{kem pre‘ivel eno leto kot
prostovoljec. Mladi iz
mladinskega centra La Fadulla,
podkovani z igralskimi
izku{njami, so svoje katalonske
korenine prepletli s slovenskimi
in ustvarili devet stripov pod
svin~nikom Milo{a
Radosavljevi~a, sedem
enominutnih filmov pod
vodstvom Simona Oble{~aka in
Dimitra Anakieva ter tolkalski
koncert pod taktirko Zlatka
Kau~i~a. V prostorih
mladinskega centra pa se je
gnetlo ustvarjalcev in
radovedne‘ev. Katalonci so
pustili mo~an vtis pri lokalni
mladini s svojo politi~no in
narodno zavestjo. Zavedati se,
kdo si, biti ponosen na svojo
zgodovino in kulturo in  ju {iriti
dalje, se je glasilo sporo~ilo,
prisotno v ozra~ju v osmih
dneh. Filmi, katerih avtorji so
La{~ani, vsi po vrsti
izpostavljajo problematiko
zasvojenosti. Pogled mladih na
dru‘bo brez filtra je presenetil
marsikaterega krajana. Filmi so
bili na ogled v letnem kinu in v
posebnem prispevku na lokalni
televiziji.

Alja‘ Cestnik

Avstrije, ki je obrodilo sadove
{e na ostalih podro~jih  mojega
dela in me obogatilo.
V okviru programa Mladina
smo zau‘ili ali prisostvovali pri
{tirih akcijah od petih mo‘nih.
Pre‘et s pozitivnimi posledicami
seminarja sem si ‘elel obiskati
{e seminar za iskanje EVS
partnerjev, vendar zaradi
ostalega dela nekako nisem
na{el ~asa. Za EVS
koordinatorja se je odlo~ila
Ur{ka Knez. Tudi ostali
sodelavci v [MOCLu so obiskali
seminarje za razli~ne Akcije in
skoraj vsi so obrodili sadove.
Jasna Krmelj je prisostvovala
»Cirkusu u~enja« v Rastenbergu
v Avstriji. Jure Krhlanko in Jure
Plahuta sta obiskala dvodnevno
usposabljanje za razvoj
projektov Mladinskih pobud v
Ravnah na Koro{kem. Rezultat
usposabljanja je prijava na
1. aprilski rok mladinske
pobude, predstavitev dela in
problematike mladih preko
televizije kot medija »Izpod
korenin«.
V okviru Akcije 1 se letos prvi~
podajamo na tuje. V mesecu
juliju gremo v Barcelono na
kulturno izmenjavo s
Katalonskimi prijatelji, ki so bili
pri nas preteklo poletje v
Cultura skoku. Leto poprej pa
smo gostili mlade iz sosednje
Avstrije. Z Robertom
Muscherlinom  iz Jugend und
Kulturzentrum »House« Mureck
smo pripravili sociolo{ko
usmerjeno izmenjavo, Na begu-
Auf der Flucht. Mladi La{~ani in
prebivalci Murecka so odkrivali
razloge za migracije ljudi in
dejansko stanje beguncev v
Sloveniji in Avstriji. V tednu
dru‘enja smo obiskali begunski
center ter Azilni dom v Ljubljani.
Pre~kali smo Schengensko mejo
in ugotovili, da pu{~a tudi na
uradnih mejnih prehodih.
Rezultat izmenjave je bil, da se
mladi zavedajo dru‘benih in
ekonomskih pogojev, ki jih
imajo za nemoteno rast in
osebnostni razvoj. Bazni tabor
izmenjave je bil v vasi Jurklo{ter
15 kilometrov jugovzhodno od
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V dobi odra{~anja vsak posameznik i{~e
svoj navdih, osebno izku{njo in mo‘nost iz-
obra‘evanja na razli~nih podro~jih in v raz-
li~nih dejavnostih. Ali je to zgolj predpostav-
ka v na{ih glavah, ali so to res dejanska
pri~akovanja, ki jih mladi gojijo in kako jih
uresni~ujejo? Ob vsej poplavi informacij je
pojem mladinsko delo verjetno {e vedno ne-
kak{en tujek v na{em okolju, ki ga ne zna-
mo razumeti in opredeliti kot dru‘beno za-
‘eleno aktivnost. [port pa najve~krat zna-
mo opredeliti in ga tudi umestiti, tako kot so
nas nau~ili in kot ga vsakodnevno vidimo
na televiziji. Ali lahko govorimo, da trener v
telovadnici, kjer se igrajo otroci, opravlja
mladinsko delo in kaj bi bilo potrebno, da
bi trenerja videli kot mladinskega delavca?
Verjetno si je eno od takih vpra{anj postavi-
la tudi Evropska komisija, ko se je odlo~ila
za akcijo evropskega leta izobra‘evanja sko-
zi {port. Vzpostaviti nek zdrav osebni od-
nos do obeh pojmov je klju~nega pomena.
Da bi la‘je razumel, ali je ta ideja uresni~-
ljiva, sem se odlo~il, da tudi sam sko~im v
ta vrtinec brez kak{nih posebnih zadr‘kov.
Zaenkrat si {e nisem odgovoril na vsa vpra-
{anja, ki se mi stalno porajajo, zato bom v
nadaljevanju posku{al opisati svoje osebno
videnje, ki sem si ga ustvaril pri projektih in
aktivnostih v okviru programa MLADINA.

Leto 2004 je Evropsko leto izobra-
‘evanja skozi {port. Namen tega je pred-
vsem pove~evanje zavesti o tem, kako
pomemben je {port, kak{ne so njegove
tradicionalne vrednote, kak{na je moder-
na vloga {porta in kak{ni so lahko u~inki
u~enja, ki jih posameznik lahko dose‘e z
vklju~evanjem v {portne aktivnosti. [port
je pomemben pri razmi{ljanju o prihod-
nosti evropske dru‘be, evropskemu na-
~inu ‘ivljenja ali evropski kulturi. [port
je dru‘beni fenomen, ki igra pomembno
vlogo pri oblikovanju globalne kulture.
Seveda pa ima {port tudi zelo pomemb-
no ekonomsko komponento.

Mladinski delavec v {portu
Mladi se sre~ajo z mladinskim delom naj-

ve~krat v prostovoljnih zdru‘enjih in dru{t-
vih, ravno tako kot pri {portu z razliko, da
je {port enostavneje razumeti zgolj kot {port,
mladinsko delo pa naj bi predstavljalo ne-
kaj ve~. Tako je povsod. [port je razumljen
bolj kot dopolnilo oz. ima ‘e v osnovi zelo
poudarjen ozko dolo~en cilj, ki pomeni biti
uspe{en v dolo~enem {portu. Splo{no zna-
na opredelitev dela, ki ga opravlja delavec
v {portu, je zgolj strokovno delo, ki ima en
sam cilj za udele‘enca; izbolj{anje psihofi-
zi~nih lastnosti in doseganje bolj{ih rezulta-
tov. Vendar pri programu MLADINA ne gre
za formalno izobra‘evanje, saj naj bi {port
skozi program Mladina omogo~al fleksibil-
nej{o zasnovo, gradil bolj{i odnos do oko-
lja, iskal globlje cilje predvsem pa mlade
navdihoval za aktivnosti, ki niso zgolj {port-
no obarvane in njim samim dal mo‘nost za
ve~jo aktivno vlogo. [portnik, ki redno tre-
nira, pa si te‘ko zamisli {e kaj ve~ kot treni-
ranje. Ali je potem la‘je vklju~iti {port v de-
javnosti mladinskih dru{tev, ki imajo {irok
spekter aktivnosti, ali pa mladinsko delo v
okvir {portnega dru{tva?

Mladinsko delo v {portnih
organizacijah

V preteklem letu sem kot vodja projekta
mladinske izmenjave NATURE PRESERVA-
TION AND ORIENTEERING - OHRANJANJE
NARAVE IN ORIENTACIJA, ki je potekala
od 26. 7. - 4. 8. 2003 v Sloveniji in se jo je
udele‘ilo 24 mladih v starosti od 16-24 let
(prete‘no mladoletne osebe), posku{al
mladinsko delo vklju~iti v {portno organiza-
cijo, ki ima seveda {portne cilje. Poizku{al
sem izvedeti, ~e res dr‘i, da imajo mladi, ki
so vklju~eni v {portno organizacijo, zgolj ci-
lje na {portnem podro~ju pri izvajanih ak-
tivnostih. Mladinsko izmenjavo smo izvedli
med Orientacijskima kluboma Azimut Idrija
- Cerkno in klubom Ori-estarreja iz Portugal-
ske. V program aktivnosti smo vklju~ili raz-
li~ne {portne aktivnosti, izlete, dru‘abne ak-
tivnosti predvsem pa aktivnosti povezane z
naravo (~istilna akcija, naravne posebnosti,
delavnice v zvezi z okoljem) in u~enje mla-
dih v {portnih organizacijah. Namen mla-
dinske izmenjave je bil povezati razli~na
podro~ja s ciljem, kako mladi gledajo na
probleme, s katerimi se sre~ujejo v {portu
ter vplivajo na njihov odnos do okolice. V
sklopu aktivnosti smo pripravili delavnico na
temo odnosa do okolja v Sloveniji in na Por-
tugalskem, kjer so pri{le na dan vse njihove
ideje in razmi{ljanja, ki so si jih ustvarili v
preteklih dneh. Presene~enje o stopnji ~isto-
~e okolja v Sloveniji je bila neizmerna. Sa-

Samo Kofol

5 akcij  

Mladinsko delo na podro~ju
{portnih aktivnosti



▼

mi so na{teli samo slabe vplive in posledi-
ce, ki dejansko ‘e v veliki meri vplivajo na
njihov ekosistem in ‘ivljenjske razmere, kar
opazijo tudi v vsakdanjem ‘ivljenju. S po-
mo~jo {portnih aktivnosti v naravi in ogledu
pokrajine so la‘je na{li tisti svoj zanos in
‘eljo, da bi bilo potrebno nekaj spremeniti.
Tudi v nadaljevanju poteka izmenjave so bi-
le tovrstne teme pogovor med mladimi (kviz,
ogled naravnih znamenitosti ter na~in vode-
nja regionalnih in nacionalnih parkov v Slo-
veniji).

Mladi so tako imeli mo‘nost spoznavanja
razli~nih aktivnosti, ki jih verjetno druga~e
ne bi spoznali, na tako neprisiljen na~in,

brez kontrole, kar je zmeraj povod za strah
pred lastno vlogo v projektu in ob~utkom,
da te nekdo na vsak na~in ‘eli ocenjevati.
Ve~ina mladih se je tako zna{la v vlogi, ki
je niso bili vajeni; biti aktiven. Aktiven v smis-
lu, da razmi{lja{, pove{, kar ho~e{ in si za
to tudi pripravljen nekaj narediti, da se ide-
ja uresni~i. Da bi za sebe lahko rekel, da
sem v projektu opravljal mladinsko delo, bo
verjetno preteklo {e kar nekaj ~asa. Delo mla-
dinskega delavca v {portu, kot ga vidim jaz,
je bolj v smislu pomo~i mladim, da osebno
odrastejo v pozitivnem smislu z ob~utkom
za probleme v okolju, ne samo na okolje-
varstvenem podro~ju. So~asno pa tudi na-
mi{ljeno »podiranje barikad«, ki jih je sis-
tem postavil v smislu la‘jega udejstvovanja
mladih. Vendar pa zaradi tak{ne velike od-
visnosti od sistemskih re{itev v {portu sam
sistem povzro~a tudi probleme, da se mladi
brez na~rtne podpore ne znajdejo ve~ v ‘iv-
ljenju in se po~utijo negotovi. V {portu, {e
posebno v primerih, kjer je vzpostavljen sis-
tem profesionalnega odnosa, je tak{nih pri-
merov kar nekaj. Prav zaradi tega se mi zdi
smiselno, da ~eprav se mladi radi prvenstve-
no dru‘ijo zaradi {porta, da imajo mo‘nost
tudi {ir{ega izobra‘evanja in aktivne vloge
znotraj {portnih organizacij, kar ponujajo
ravno tovrstni programi, ki niso striktno ve-
zani na sistemske re{itve. Na ta na~in lahko
mladi najdejo tudi ve~ji motiv na {portnem
podro~ju in se dejansko ne ustra{ijo izzivov,
ki so pred njimi. [port zahteva veliko odre-
kanja na samo enem podro~ju. Skozi pro-
gram mladinske izmenjave pa je pomemb-
no, da ho~e{ biti aktiven in rezultat ni vna-
prej dolo~en. Oblikuje{ si ga po lastni meri
in to je ta izobra‘evalni proces, ki si ga mladi
lahko vzamejo in prikrojijo po lastnih za-
mislih. Dobiti ob~utek, da lahko zadiha{ in
stvari pove‘e{ na lasten na~in, je v letih, ko
se mladi odlo~ajo za profesionalen odnos
do {porta, {e kako pomembno.

Sredstva za program {portne organizaci-
je v ve~ini pridobivajo zgolj na osnovi do-
se‘enih {portnih rezultatov in je te‘ko pri~a-
kovati, da bo zato mladinsko delo cenjeno.
Za mene je bilo to zgolj »delo«. Da sem
opravljal mladinsko delo, bi si upal re~i {e-
le ~ez nekaj let, ko si bo nekdo iz skupine
tudi na podlagi te mladinske izmenjave sam
pri sebi upal re~i, da bi se brez tovrstnih
izku{enj te‘ko odlo~il za {tudij geografije,
da bo v ve~ji meri skrbel za okolje. [port
mora biti ve~ kot samo rezultat. Na{ kratko-
ro~ni rezultat je predvsem v tem, da smo si
zaupali, sodelovali, se spoprijateljili in vi-
deli, da so super tako {portne kot ostale ak-
tivnosti. Sodelovali bomo tudi letos pri po-
vratni izmenjavi, kar bo nova prilo‘nost za
vse. Koliko jo bo kdo izkoristil, je odvisno
tudi od vsakega posameznika in se bo po-
kazalo {ele na dolgi rok.

Mladinske organizacije in {port
[port je mo~ povezovati tudi znotraj ak-

tivnosti mladinskih organizacij, ki imajo pri-
marni cilj na socialnem, kulturnem, izobra-
‘evalnem in drugih podro~jih, ki niso tesno
povezana s {portom. [port predstavlja me-
todo vklju~evanja. To je prvi korak, ki mla-
de pritegne, saj je {port enostaven za razu-
meti in je sodelovanje mo‘no, ~eprav si zgolj
za~etnik. Tukaj ni v ospredju rezultat, am-

pak program, ki nudi mo‘nost, da se lahko
preko njega la‘je vklju~i{ v druge progra-
me mladinske organizacije. Verjetno je za
nekoga, ki se ne ukvarja z ni~emer, dosti
la‘je, da sprva pride s prijatelji v dvorano
zgolj na neobvezno igranje nogometa, kot
pa slikati na platno in se u~iti plesa. Tak{ne-
ga pristopa se poslu‘ujejo mladinske orga-
nizacije in mladinski centri, ki sem jih spoz-
nal na kratkem {tudijskem obisku v
Belgiji od 8.–15. februarja 2004. Te-
ma obiska je bila vklju~evanje mladih v {port-
ne aktivnosti s socialnimi problemi. »Sport
as a method for the inclusion of social di-
sadvantaged youngsters and/or youngsters
at Risk. «

Na kratkem {tudijskem obisku je sodelo-
valo 14 mladinskih delavcev iz cele Evro-
pe. Program je bil zelo raznolik in smo spoz-
nali vrsto razli~nih mladinskih organizacij.
Izpostavil bom pozitiven primer in primer or-
ganizacije, ki uporablja {port kot vstopnico
za mlade za ve~jo aktivnost mladih.

Organizacija Youth Club De Nieuwe
Kempen iz vzhodne Belgije blizu meje z Ni-
zozemsko se ukvarja z outdoor projekti za
mlade (kampi v naravi, plezanje, taborje-
nje, ...), kjer si mladi nabirajo izku{nje in
sodelujejo pri skupinski delu, kjer je potreb-
na medsebojna pomo~. To ne bi bilo {e ni~
posebnega, ~e ne bi organizacija predstav-
ljala pomemben ~len v smislu povezovanja
mladih, saj je mesto z okolico rasno zelo
pisano in v njem ‘ivijo prebivalci razli~nih
nacionalnosti. Organizacija je povezana tu-
di z ostalimi {portnimi in mladinskimi dru{t-
vi, tako da sistem zagotavlja, da se mladi
ne lo~ijo na Belgijce in tujce. Enostavno ne-
verjetno, kak{no simbiozo so si zgradili tudi
s pomo~jo mladinskih in {portnih organiza-
cij.

V lanskem letu je regija financirala pokri-
to rolkarsko dvorano, ker je to ‘elela ve~ina
mladih. Zelo je poudarjena predvsem vloga
mladih pri odlo~anju. Omogo~ajo jim kvali-
tetno pre‘ivljanje prostega ~asa tudi na dru-
gih podro~jih s povezovanjem storitev za
mlade (bazen, izposoja koles, prevoz, …) v
kolikor star{i nimajo sredstev ali nimajo ~a-
sa, da obiskujejo dejavnosti skupaj z otro-
ki. Zelo je poudarjen tudi razvoj mladinske
politike in njena implementacija ter evalva-
cija programov na podlagi katerih izvajajo
nadaljnje aktivnosti. Mladinsko delo je splo{-
no priznano kot koristno za lokalno skup-
nost in zato prihaja do stalnih povezav in
skupnih projektov med razli~nimi organiza-
cijami, ki la‘je pridobivajo tudi sredstva na
nivoju EU. V pogovoru z lokalnimi predstav-
niki smo izvedeli, kako skrbijo za implemen-
tacijo mladinskega dela in kak{na je njiho-
va vloga v zagotavljanju informacij, pove-
zovanju in skrbi za vklju~enost mladih v raz-
li~ne mladinske centre. Glavni poudarek je
na celovitem re{evanju mladinskega podro~-
ja in omogo~anju ~im {ir{e palete mo‘nosti
pre‘ivljanje prostega ~asa za mlade.

Vsi centri omogo~ajo tudi vklju~evanje mla-
dih pri odlo~anju in organizaciji aktivnosti,
kar omogo~a veliko zaupanje med razli~ni-
mi organizacijami in mladinskimi delavci na
tem podro~ju. Veliko je zaupanje tudi med
razli~nimi nacionalnimi skupinami, saj je s
strani regije in mestnih vlad postavljen sis-

programa Mladina
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tem poobla{~enja tudi do najni‘jih nivojev.
Organizacija Jeugdhuis De Kaarde-

rij in Gent pa predstavlja mladinski center
za imigrante. Center je ravno tako usmer-
jen v prosto~asne dejavnosti mladih v me{a-
ni ~etrti (Afri~ani, Turki in doma~ini). Zaradi
razli~nih kultur je delovanje centra pri {port-
nih aktivnostih razdeljeno po narodnosti.
Mladi, ki pa si ‘elijo sodelovati tudi v dru-
gih aktivnosti (ples, glasba, gledali{~e), se
morajo vklju~evati v me{ane skupine. Tak-
{en na~in organiziranja aktivnosti je nastal
zaradi ‘elje Belgijskih star{ev, ki druga~e
niso dovolili svojim otrokom sodelovanje pri
aktivnostih centra skupaj z ostalimi otroki.

Sodelovanje med razli~nimi kulturami v
me{anih skupnostih in mestih z me{ano po-
pulacijo je zelo ote‘eno, vendar pa centri
i{~ejo mo‘nosti za postopno vklju~evanje
imigrantov v belgijsko dru‘bo. Programi za
mlade, ki jih organizirajo za »social disad-
vantaged youngsters and/or youngsters at
risk« v belgijski dru‘bi pomeni, da se  go-
vori o programih za imigrante.

Tovrstni programi dejansko omogo~ajo
sodelovanje med razli~nimi nacionalnimi
skupnostmi in prihaja do poobla{~anja, dru-
god pa so centri bolj oblika zmanj{evanja
socialne in kulturne napetosti med razli~ni-
mi skupnostmi. Podro~je mladinskega dela
je v Belgiji zelo razvito, saj ima ve~ina or-
ganizacij urejeno financiranje in tudi dr‘a-
va nameni veliko sredstev za razli~ne mla-
dinske projekte in zaposlitvene mo‘nosti za
mladinske delavce, ki skrbijo za razvoj cen-
trov in programov za mlade.

Glede na slovensko realnost je mogo~e
dobro izpostaviti na~in financiranja dejav-
nosti mladih in splo{no dru‘beno prizna-
nje, da je mladinsko delo v ve~ini primerov
dobrodo{lo in potrebno. Ve~ina se nas je
strinjala, da velika finan~na podpora v Bel-
giji zelo stimulativno vpliva na obseg izva-
janih projektov pa tudi vodenje mladinske
politike, ki usmerja organizacije v povezo-
vanje znotraj in zunaj dr‘ave. Povezova-
nje na mednarodnem podro~ju je toliko la‘-
je, ker imajo za osnovno dejavnost organi-
zacije dovolj sredstev in ustrezno {tevilo
strokovnih kadrov.

Pomen mladinskega dela v povezavi
s {portom

Odlo~itev za mladinsko delo pomeni v
ve~ini primerov odlo~itev za prostovoljstvo,
vsaj v Sloveniji. Da se odlo~i{ za »mladin-
sko delo« je stvar odlo~itve posameznika,
~eprav zavestno in ne nujno dolgoro~no,
saj je ekonomski interes premalo izra‘en v
samem delu in je zato {koda, da podro~je
ni urejeno tako kot v nekaterih dr‘av po
Evropi in ne nudi statusa, ki bi v ve~ji meri
omogo~al samo evalvacijo predvsem tistih,
ki delajo na tem podro~ju. Tako pa ostane-
jo mladinski delavci pristojni zgolj na tistih
podro~jih, kjer imajo za sabo mo~ne orga-
nizacije, pa ~eprav ni nujno, da lahko re-
~emo za delo, ki ga nekdo opravlja,  da
gre za mladinsko delo. Je pa~ lahko tudi
zgolj administrativno delo, ki ga organiza-
cija pla~a preko sredstev, ki jih je zmo‘na
pridobiti. Ni samo podro~je dela tisto, ki
dolo~a kaj je mladinsko delo, ampak bi mo-
ral biti sam proces dela ovrednoten kot mla-

dinsko delo. ^eprav je organizacija temu
posledi~no zadovoljna z delom mladinske-
ga delavca, ta ne more bistveno vplivati
na to, da bi izku{nje mladih prenesel v sis-
temske re{itve.

Prav zaradi tovrstnih dejstev je mladin-
sko delo tako razvrednoteno, ker rezulta-
tov ne more{ prijeti in so kratkoro~ni uspe-
hi zgolj navidezni in nemerljivi. Zakaj bi
sistem verjel, da ko si mlad in bi rad bil
mladinski delavec, da si dejansko usposob-
ljen in bo{ koristen za dru‘bo. Mladinski
delavec  bi moral imeti vlogo nekak{nega
voditelja, ki razume {tevilne probleme in
jih zna mladim predstaviti na neobremenjen
na~in, odprt za {tevilne poglede, zna po-
vezovati, iskati re{itve ter i{~e nove mo‘-
nosti in razume, da zadovoljstva ne more
iskati zgolj na enem podro~ju, pa naj gre
potem za delo v {portu ali pa v mladinskih
organizacijah. Ista figa. Sistem je verjetno
malo alergi~en na to, da se i{~e dlaka, kjer
je ni in je zato bolje, da so stvari urejene
»simple and easy«, saj je tako vpliv siste-
ma na mladinsko delo mo~nej{i kot pa bi
moral v resnici biti.

Uspe{no povezati obe podro~ji je te‘av-
no, saj so rezultati najve~krat vidni {ele kas-
neje, ravno tako pa je energija, ko jo mora
imeti mladinski delavec, skoraj neskon~na,
lahko bi rekel, da si vsakem primeru mora
vsak majhen uspeh v delu z mladimi izbo-
jevati posebej in so tak{ni projekti ne samo
zahtevni, ampak, ~e ho~emo biti uspe{ni,
tudi naporni. Kvaliteta dela je opazna {ele
na dalj{i rok, za kar pa mora imeti mladin-
ski delavec vztrajnost, saj se mora boriti z
vsemi ovirami, ki jih sistem postavlja. Eno-
stavno mladinsko delo in {port nista nikoli
bila mi{ljena kot povezovalna elementa.
Mladinski delavec je bolj mi{ljen za druga
podro~ja in v sklopu dela mladinskih orga-
nizacijah, kjer ima ve~jo vlogo in problemi
‘e obstajajo ter so definirani, zato je tudi
najve~ mladinskih delavcev na socialnem
podro~ju. S {portom se ukvarjajo prete‘no
mladi, ki nimajo tako ekstremnih problemov
na ekonomskem, socialnem ali kak{nem dru-
gem podro~ju in te‘ave nastopijo {ele, ko
mladi odrastejo in so prepu{~eni samim se-
bi. Delo mladinskega delavca v {portu pa
ni zato tako ni~ la‘je in manj zahtevno, {e
posebej, ~e ho~e delo opraviti kvalitetno.

Trener v telovadnici, ki sem ga omenil na
za~etku, je potem bolj trener kot kaj druge-
ga, saj je odnos do dela povezan samo s
{portnimi atributi, njegovo delo pa bi se lah-
ko spremenilo v mladinsko delo, ne glede
na status zaposlitve, ~e bi vklju~il integral-
ni proces in posku{al povezati mlade z dru-
go skupino mladih. Za~etek, ki pa verjetno
ni najbolje zapisan v slovenski mentaliteti.

Vsekakor nisem ‘elel v preveliki meri po-
udarjati splo{no znanih dejstev, ki lo~ijo de-
lo na obeh podro~jih, ampak lahko po iz-
ku{njah, ki sem si jih pridobil, re~em, da je
smisel izobra‘evanja skozi {port v ve~ji me-
ri izziv za {portne organizacije kot pa mla-
dinske organizacije, saj je za njih {port sa-
mo sredstvo za doseganje drugih pomemb-
nih ciljev pri delu z mladimi in je {port ra-
zumljen kot del celote, v {portu pa je mla-
dinsko delo na podro~ju {porta mo‘no kva-
litetno integrirati zgolj kot ‘ivljenjski pro-
ces.

Moje ime je Kathy Schroeder.
Rojena sem v Kanadi, sedaj ‘ivim
na Nizozemskem, kjer delam sa-
mostojno kot trenerka.  Pripravljam
in izvajam razli~na mednarodna
usposabljanja, ampak moja “spe-
cialiteta” je Evropska prostovoljna
slu‘ba. [e prav posebej me zani-
ma vklju~evanje in podpora mla-
dim z manj prilo‘nostmi za vklju~i-
tev v projekte v okviru programa
MLADINA.

V zadnjih dveh letih se mi je po-
nudila tudi prilo‘nost, da sem so-
delovala z Nacionalno agencijo
programa MLADINA iz Slovenije,
nazadnje na usposabljanju “U~e-
nje skozi {port”, ki je potekal feb-
ruarja 2004 v Radovljici. Spozna-
la sem kar nekaj udele‘encev iz
Slovenije, zato me je presenetilo
dejstvo, da se Nacionalna agenci-
ja soo~a s problemom pridobitve
udele‘encev za posamezna uspo-
sabljanja. In to kljub dejstvu, da je

Kathy Schroeder
Schroeder Intercultural Consulting
kathy.schroeder@planet.nl

Vklju~evanje in
potreba po
mednarodnih
usposabljanjih
pri programu

Nacionalna
agencija
programa
MLADINA vas
sr~no vabi ...

MLADINA
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di, ki se vklju~ijo v te projekte, lah-
ko s tem naredijo tudi pomemben
korak k bolj{i vklju~enosti v celot-
no dru‘bo.

Po mojem mnenju je vklju~eva-
nje izrednega pomena. Med cilji
programa MLADINA najdemo tu-
di integracijo mladih v dru‘bo, po-
mo~ pri pridobivanju novih znanj,
ve{~in in sposobnosti, boj proti ra-
sizmu. Ni dvoma, da lahko prav
vsi mladi v Evropi pridobijo zara-
di programa MLADINA, ampak
mogo~e bi lahko najve~ pridobili
prav tisti, ki so najbolj izklju~eni.
Seveda je zelo pomembno, da
ostaja program MLADINA odprt
vsem mladim, in ne le mladim s
“prilo‘nostmi”. In vklju~evanje
mladih z manj prilo‘nostmi je ve~
kot le pisanje o tem ... Vklju~eva-

kdaj program MLADINA, da bo
mladim prinesel kar najve~. Pri tem
pa je lahko usposabljanje zelo po-
membno.
 Kak{na usposabljanja
poznamo?

 Program poudarja izobra‘eval-
ne u~inke mednarodnih aktivnosti
in mladim ponuja izku{njo u~enja,
in ne promovira turizma. Vendar
kaj to~no to pomeni? Kako naj bi
izgledale aktivnosti? Kaj naj bi se
mladi nau~ili iz te izku{nje? Kateri
mladi so tisti “pravi” za dolo~eno
aktivnost? Ni lahko najti odgovo-
rov na ta vpra{anja in zaradi tega
je usposabljanje – kot spoznava-
nje in raziskovanje mo‘nosti pro-
grama MLADINA – lahko zelo po-
membno.

tivnosti lahko opazimo kar nekaj
novih projektov v razli~ni evropskih
dr‘avah, ki mladim ponujajo nji-
hovo prvo mednarodno izku{njo
u~enja preko projektov Evropske
prostovoljne slu‘be.
Kako izgleda mednarodno
usposabljanje?

Ponavadi na mednarodnem
usposabljanju sodeluje okoli 25
oseb iz razli~nih dr‘av, mo{ki in
‘enske iz severa, juga, vzhoda in
zahoda. Ta razli~nost ustvarja pri-
jetno okolje za u~enje o razli~nih
na~inih dela, pa tudi o dr‘avah,
kulturah in jezikih.

Ponavadi usposabljanje traja od
4 do 6 dni, lahko pa je tudi dalj{e.
Usposabljanje izvaja tim dveh do
{tirih ljudi, trenerjev, izku{enih mla-

bilo izpeljanih ‘e veliko projektov
z mladimi z manj prilo‘nostmi. To-
rej mladinski delavci ‘e veliko de-
lajo na podro~ju vklju~evanja, ven-
dar zakaj jih ne pritegnejo te vse-
bine, ki se ponujajo na mednarod-
nih usposabljanjih.

Kot trenerka mislim, da je na
splo{no premalo informacij o vklju-
~evanju in potrebah po usposab-
ljanju, ki se ve‘ejo na to vsebino.
Kaj je vklju~evanje in kaj je po-
membno? Zakaj potrebujemo
usposabljanje? Kako izgleda med-
narodno usposabljanje? V ~lanku
bom posku{ala odgovoriti na ta
vpra{anja in upam, da bo ~lanek
prepri~al ve~ mladinskih delavcev
o tem, zakaj pripraviti projekte, ki
vklju~ujejo mlade z manj prilo‘-
nostmi.

Vklju~evanje – zakaj je
pomembno?

Pomembna prioriteta pri progra-
mu MLADINA je vklju~evanje mla-
dih z manj prilo‘nostmi. Po podat-
kih so mladi, ki izvajajo projekte v
okviru programa MLADINA, pred
tem ‘e imeli neko izku{njo potova-
nja v drugo dr‘avo, imajo visoko
stopnjo izobrazbe in ponavadi go-
vorijo vsaj en tuj jezik. Vendar pa
je po Evropi veliko mladih ljudi, ki
tega nimajo. Imajo nizko stopnjo
izobrazbe, ali so {olo ‘e zgodaj
zapustili. Mogo~e {e nikdar niso
sli{ali kak{nega drugega jezika in
{e niso od{li iz svojega kraja. So
hendikepirani. So imigranti, ali ‘i-
vijo v rev{~ini.

Niti ni tako pomemben razlog
kot samo dejstvo, da je veliko mla-
dih, ki ne izkoristijo prilo‘nosti, ki
jim jih ponuja program MLADINA.
“Vklju~evanje” znotraj programa
MLADINA ima torej dva pomena.
Prvi~; mladim, ki se po normalnih
poteh ne bi vklju~ili v program, nu-
di dodatno podporo in drugi~; mla-

nja ne bo brez usposabljanja in
podpore.

Zakaj potrebujemo
usposabljanje?

Program MLADINA, ki se je za-
~el v letu 2000, je odprl mnogo
novih vrat. Spodbuja mlade iz
manj{ih, lokalnih organizacij k pri-
lo‘nostim mednarodnega sodelo-
vanja. Program MLADINA je lah-
ko fantasti~na nova prilo‘nost. Ven-
dar pa korak k mednarodnim pro-
jektom ni nujno najbolj enostaven.
Za majhne, neizku{ene organiza-
cije z malo ali ni~ izku{njami na
podro~ju mednarodnega prosto-
voljnega dela, mladinskih izme-
njav, projektnega in finan~nega na-
~rtovanja, je lahko program MLA-
DINA prav zastra{ujo~.

Prav gotovo je potreben ~as, da
se nau~imo vse o postopkih, pri-
javnicah in drugih administrativnih
podrobnostih pri programu MLA-
DINA, vendar pa je za mladinske
delavce, {e posebej za tiste, ki de-
lajo z mladimi z manj prilo‘nost-
mi, pomembno, da vedo, kako in

Veliko vsebin ponuja program
MLADINA. ^e na{tejem nekatere:
- spoznavanje dolo~ene oblike

projektov ( npr. projekti mladin-
skih izmenjav ali projekti Evrop-
ske prostovoljne slu‘be, ipd.),

- izpopolnjevalni te~aji usposablja-
nja za organizacije, ki ‘e imajo
leto ali dve izku{enj pri Progra-
mu,

- usposabljanje s to~no dolo~eno
vsebino (npr. u~enje skozi {port,
vklju~evanje hendikepirane mla-
dine ipd.),

- seminarji za iskanje partnerskih
organizacij,

- usposabljanje za prakti~na izva-
janja projektov (npr. projektni me-
ned‘ment, ipd.).
V zadnjih letih je bilo ve~ uspo-

sabljanj namenjenih tudi vklju~eva-
nju mladih z manj prilo‘nostmi. V
juniju 2003 je Nacionalna agen-
cija programa MLADINA v Slove-
niji pripravila usposabljanje, ki je
posve~alo pozornost mo‘nosti
vklju~evanja mladih z manj prilo‘-
nostmi v projekte Evropske prosto-
voljne slu‘be. Med rezultati te ak-

dinskih delavcev, prostovoljcev, ...
Vsemu skupaj gre {e podpora na-
cionalne agencije, ki skrbi za prak-
ti~no izvajanje usposabljanja (or-
ganizacija poti, nastanitve ipd.).

Delovni jezik je najve~krat an-
gle{~ina, v~asih tudi nem{~ina in
franco{~ina. ^e dvomite v svoje
sposobnosti komunikacije v tujem
jeziku, potem brez panike! Udele-
‘enci imajo vedno razli~ne ravni
znanja jezika. Vem, da je govorje-
nje v tujem jeziku pred ve~jo skupi-
no ljudi lahko kar velik izziv, ven-
dar pa se lahko hitro navadimo te-
ga. Usposabljanje je tako tudi od-
li~na prilo‘nost, da izpopolnimo
svoje znanje tujega jezika. Vsi smo
namre~ na istem ladji in drug dru-
gemu pomagamo, da se najde res
“ta prava” beseda.
Zakaj naj bi se mladinski
delavci udele‘ili
usposabljanja?

Velikokrat je prva reakcija mla-
dinskih delavcev, ko dobijo pova-
bilo za sodelovanje na usposablja-
nju: »Hvala, ampak ne, ker imam ▼
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preve~ dela.« Vsi vemo, da imajo
mladinski delavci hekti~no slu‘bo,
ampak pomemben razlog za so-
delovanje na usposabljanju je raz-
lika med »hitrim« in »po~asnim«.
Na{e vsakdanje delo nas tako po-
srka, da pozabimo na na{e dol-
goro~ne cilje. Preve~ smo zaposle-
ni z nujnimi opravili in pozablja-
mo, zakaj sploh smo nekje. To {e
posebej velja za tiste, ki delajo s
skupinami mladih z manj prilo‘-
nostmi. Na{e slu‘be so polne “hit-
rosti”, usposabljanje pa nam po-
nudi prilo‘nost, da se malo ustavi-
mo ali si vzamemo ~as. Po~asnej{i
ritem nam ponudi, da znova zadi-
hamo, reflektiramo na{e aktivnosti
in strategije in razmislimo, ali so le
te {e vedno uporabne in koristne
za mlade. To, da si znamo vzeti ~as,
je prav gotovo zelo pomembno za
kvaliteto na{ega dela.

Seveda lahko upo~asnimo svoj
ritem tudi na lokalnih ali nacional-
nih aktivnostih, vendar pa imajo
mednarodna usposabljanja neko
dodano vrednost. Na mednarod-
nem usposabljanju se sre~ajo mla-
dinski delavci, ki s svojim delom
sledijo podobnim ciljem, vendar pa
lahko uporabljajo zelo razli~ne me-
tode za dosego le-teh. Mladinski
delavci iz razli~nih dr‘av ponava-
di tudi zelo razli~no re{ujejo prob-
leme. Mednarodno usposabljanje
uporabi te razlike in s tem poma-
ga udele‘encem, da preu~ijo svo-
je lastno delo, ga primerjajo z de-
lom ostalih in poi{~ejo nove poti
dela z mladimi.

Dodatno so mednarodna uspo-
sabljanja tudi odli~na prilo‘nost,
da si najdemo partnersko organi-
zacijo, s katero bi lahko sodelova-
li v bodo~e. Usposabljanje je uni-
katna prilo‘nost, da spoznamo svo-
je kolege iz tujine, njihov na~in de-
la, njihove ciljne skupine in dolgo-
ro~nej{e na~rte. Veliko mednarod-
nih partnerstev je ravno rezultat
skupnega dela na projektih v ~asu
usposabljanja. Ker usposabljanje
traja ve~ dni, imajo udele‘enci po-
navadi dovolj ~asa, da se spozna-
jo in ugotovijo, ali jih dru‘ijo skup-
ni cilji ali ne. In ravno slednje je
osnova za uspe{no in dolgoro~no
partnerstvo, ki je {e posebej po-
membno pri projektih, kamor vklju-
~ujemo mlade z manj prilo‘nost-
mi. Zaupanje med partnerji je vi-
talnega pomena pri mednarodnih
projektih, ki vklju~ujejo “ranljivej-
{e” skupine mladih.

Moram povedati, da je udele‘-
ba na usposabljanju lahko tudi od-
li~en na~in, da pridemo do nove
energije in dodatne motivacije za
na{e delo. Veliko slovenskih udele-
‘encev na usposabljanjih mi je
omenilo, da so bili presene~eni, ko
so ugotovili, koliko novih mo‘nosti

V na{i viziji mirovni{tva se pre-
pozna mnogo mladih, ki jih zani-
ma mednarodno prostovoljno de-
lo. Tako vsako leto po{ljemo mno-
go prostovoljcev v tujino na med-
narodne prostovoljne delovne ta-
bore. Zadnjih nekaj let pa nara{-
~a tudi {tevilo mladih, ki odhajajo
na dolgoro~ne projekte za 6-12
mesecev – EVS prostovoljci. Pro-
jekt je poimenovan Evropska pros-
tovoljna slu‘ba oziroma Europe-
an voluntary service (EVS).

V prvih treh letih izvajanja EVS
projektov v na{i organizaciji – do
konca 2002 – smo poslali na pro-
jekte v tujino kar nekaj prostovolj-
cev in tako naleteli na najrazli~-
nej{e probleme, s katerimi se po-
{iljajo~a in gostiteljska organiza-
cija lahko sre~ata pri izvajanju EVS
projekta. Da bi poglobili znanje
mentorjev EVS prostovoljcev, ki so
klju~ne osebe za EVS prostovolj-
ce (pa tudi tisti, ki pripravijo EVS
projekte), smo decembra 2002 v
Sloveniji organizirali »EVS Mentor
Training«. Udele‘ilo se ga je 22
mentorjev iz 9 dr‘av. Trening je
vodilo 6 usposobljenih vodij.

Za mlade, ki se odlo~ajo za dol-
goro~no prostovoljno delo v tuji-
ni, je ta odlo~itev gotovo pomem-
ben in velik korak. Zato tudi pri-
pravam na tak{en projekt posve-
~amo mnogo ~asa in aktivnosti.
Kot pripomo~ek za ta pomemben
del projekta smo po zaklju~ku tre-
ninga izdali bro{uro, ki je name-
njena tistim, ki usposabljajo men-
torje za EVS prostovoljce. Bro{ura
zahteva predznanje v smislu po-
znavanja EVS projektov in poseb-
nosti, ki so zna~ilne za ta program.
Hkrati zahteva tudi predznanje pri
vodenju delavnic na usposablja-
nju. Narejena je kot pomo~ pri se-
stavljanju delavnic, namenjenih
mentorjem EVS prostovoljcev. Pred-
stavljene delavnice lahko slu‘ijo
kot ideje za podobne delavnice.
Kot celota je bro{ura namenjena
tudi pomo~i pri sestavljanju tak{ne-
ga treninga, in sicer v smislu na-
potka, katere teme je potrebno po-

na mednarodni ravni obstaja za
mlade. Niso pri~akovali, da si bo-
do na usposabljanju na{li nove pri-
jatelje iz drugih dr‘av, in to v tako
kratkem ~asu, in prav gotovo niso
pri~akovali, da je usposabljanje
lahko tudi zelo zabavno. Domov
so se vra~ali z novo energijo, pred-
vsem pa s kupom novih idej za pro-
jekte na lokalni in mednarodni rav-
ni.
Ali moram iti v tujino, ali
obstaja tudi drug na~in?

Kljub vsem na{tetim razlogom
za se mnogo mladinskih delavcev
ali njihovih organizacij {e ne ~uti
pripravljene za udele‘bo na uspo-
sabljanju v tujini. Mladinski delav-
ci v Sloveniji so lahko kar zado-
voljni, saj Nacionalna agencija vlo-
‘i veliko energije in sredstev za pri-
pravo mednarodnih usposabljanj
v Sloveniji. To je lahko primeren in
dober prvi korak k mednarodnim
aktivnostim in {e odpotovati nam
ni potrebno v tujo de‘elo.

[e ena prednost je pri usposab-
ljanjih, ki se izvajajo v Sloveniji.
Ponavadi je skupina slovenskih
udele‘encev ve~ja kot na usposab-
ljanjih v drugi dr‘avi, kjer sta mo-
go~e eno ali dve mesti predvideni
za udele‘ence iz posamezne dr-
‘ave. Torej poleg koristi, ki jih lah-
ko prina{a mednarodna aktivnost,
imajo udele‘enci tudi mo‘nosti, da
spoznajo druge organizacije iz
Slovenije in si poi{~ejo nove poti
za sodelovanje na lokalni ali na-
cionalni ravni.
Za zaklju~ek

Ne glede na to, ali usposablja-
nje poteka znotraj ali zunaj meja
Slovenije, je najpomembnej{e, da
se mladinski delavci aktivirajo (kot
pravi Nike: ... Just Do It!). Vklju~e-
vanje mladih z manj prilo‘nostmi
je visok cilj in dolgoro~ni proces,
zato je {e toliko pomembnej{e, da
imajo mladinski delavci prilo‘nost,
da se u~ijo drug od drugega, pri-
merjajo metode svojega dela in si
izmenjajo izku{nje. Medtem ko
program MLADINA ponuja ~udo-
vite nove prilo‘nosti, potrebujejo
mladinski delavci ~as in podporo,
da spoznajo program in na~in, ka-
ko lahko program na najbolj u~in-
kovit na~in odgovori na potrebe
mladih.

Mednarodne aktivnosti zahteva-
jo mednarodna usposabljanja, za-
to si obri{ite prah z va{ega potne-
ga lista in spakirajte svojo prtlja-
go. Kar v imenu Nacionalne agen-
cije vas sr~no vabim k udele‘bi na
naslednjem usposabljanju. Upam,
da se vidimo.

(Ve~ informacij o mednarodnih
usposabljanjih lahko dobite na na-
cionalni agenciji)

Za mentorje pri
EVS projektih

kriti na usposabljanju mentorjev
EVS prostovoljcev.

Posebno vrednost pa je bro{uri
dodala biv{a EVS prostovoljka, ki
je bro{uro oblikovala.

Trening poudarja pomembnost
selekcije projektov za prostovolj-
ce, pomembnost priprav prosto-
voljcev pred odhodom na projekt,
orientacije in treninga ob prihodu
prostovoljcev v drugo dr‘avo in
kulturo, poznavanje obdobij oseb-
nih sprememb in stisk, ko je {e po-
sebej pomembno, da mentorji pre-
poznajo faze, v katerih se prosto-
voljci znajdejo zaradi ‘ivljenja in
dela v tuji kulturi; pomembnost po-
mo~i prostovoljcem pri vsebini pro-
jekta, pomembnost vnov~itve izku-
{enj, pridobljenih med opravlja-
njem Evropske prostovoljne slu‘-
be po vrnitvi s projekta v lokalnem
okolju. Del treninga smo namenili
tudi vzpodbujanju k projektom
kratkoro~ne EVS slu‘be, namenje-
ne deprivilegirani mladim ter pred-
stavitvi prakse delovanja znotraj
mednarodne organizacije SCI na
tem podro~ju.

Prvi del treninga se je ukvarjal
predvsem s po{iljajo~o organiza-
cijo – vloga mentorjev preden
prostovoljec nastopi prostovoljno
slu‘bo, od interesa za evropsko

Irena Lengar
Zavod Voluntariat

Organizacija Voluntariat –
SCI Slovenia je aktivna pred-
vsem na podro~ju mednarod-
nega prostovoljnega dela. Za-
vod Voluntariat – SCI Slove-
nia je slovenska podru‘nica
mednarodne organizacije za
prostovoljno delo Service Ci-
vil International (SCI). V letu
1987 je bil SCI dodeljen na-
slov »Znanilec miru«, ki mu
ga je podaril Generalni sek-
retariat Zdru‘enih narodov
kot pohvalo SCI za napore pri
promoviranju miru in medna-
rodnega razumevanja.
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med drugim naleteli na pomo~
in razumevanje prof. Artnakove
iz O[ Ivan Kav~i~ in vodstva De-
lavskega doma Zagorje, kjer
smo decembra postavili razsta-
vo del z delavnic in fotografsko
razstavo Ivana @upi~a, Gregor-
ja Skoka in Jerneja Brvarja.
8. 12. v ve~ernih urah pa je sle-
dilo predavanje na temo VOJNA
IN MIR. V lokalnih medijih, ~a-
sopisu Zasavc in Va{hau pa so
bila objavljena izbrana dela na
temo strpnosti.

Projekt sta zaokro‘ili dve zlo-
‘enki, ki sta se razna{ali po Za-
gorju in drugod po Zasavju, in
na koncu {e kresovi solidarnosti.
Luftrajder je torej za‘ivel in v za-
savskem prostoru pustil svoj pe-
~at. Udele‘enci so se obogatili
z novimi znanji in izku{njami,
obiskovalci pa z raz{irjenimi ob-
zorji.

Ob~utki pozitivni, odzivi na ak-
cijo ugodni. Upajmo, da bo v bo-
do~e tudi nekako v tem stilu, do
takrat pa SRE^NO!

 m@tej
Kulturno dru{tvo KNAP

▼

prostovoljno slu‘bo do odhoda na
projekt. Drugi del je bil bolj name-
njen gostiteljskim organizacijam v
projektu – vloga mentorjev pri pri-
pravi gostiteljskega projekta, orien-
taciji, usposabljanju za ‘ivljenje v
novem okolju in usposabljanje za
delo, ki ga bo prostovoljec oprav-
ljal, supervizija in osebna podpo-
ra, prepoznavanje kulturnega {o-
ka, ki ga prostovoljec do‘ivlja, po-
membnost kvalitete odnosov med
zaposlenimi v organizaciji in pros-
tovoljci.

Naj navedem primer delavnice
za bolj{o predstavo, kar vsebuje
tudi bro{ura.

Delavnica »Priprava prostovolj-
cev« je zaklju~evala prvi del tre-
ninga, ki se je osredoto~al na po-
{iljajo~e organizacije. Priprave
prostovoljcev so zelo pomembne,
ker prostovoljce usposabljajo v
smislu, kako ravnati v razli~nih si-
tuacijah, ki se bodo verjetno poja-
vile tekom njihove prostovoljne slu‘-
be. Priprave prostovoljcev vklju~u-
jejo priprave na delo, na ‘ivljenje
v drugi kulturi, osebnostne pripra-
ve in jezikovne priprave.

Namen delavnice »Priprava
prostovoljcev« je bila osve{~anje
mentorjev EVS prostovoljcev o
pomembnosti dobrih priprav
prostovoljcev pred odhodom na
projekt. Priprave morajo prosto-
voljce pripraviti na uspe{no spo-
padanje s problemi, ki se poja-
vijo med EVS slu‘bo in tudi po
kon~ani EVS slu‘bi. Namen de-
lavnice je bil tudi usposobiti men-
torje, kako na~rtovati priprave,
da bodo vsebovali vse pomemb-
ne elemente.

Cilji delavnice so bili predsta-
viti strukturo priprav, razlo~eva-
nje med »pre-departure« pripra-
vami – pripravami pred odho-
dom na projekt – in »on-arrival«
pripravami – pripravami po pri-
hodu na projekt –, pripraviti ak-
cijski na~rt, ki mu mentor sledi,
od prvega interesa prostovoljca
za EVS slu‘bo do odhoda pros-
tovoljca na projekt, izmenjava iz-
ku{enj mentorjev in predstavitev
modela treninga za prostovoljce
pred odhodom na projekt (»pre-
deaprture training).

Metode za izvedbo delavnice

AKCIJA 1

KDO? IME PROJEKTA TIP PROJEKTA DATUM AKTIVNOSTI

Dija{ki dom Ivana Cankarja, Ljubljana Gledali{~e in gib tristranska gostiteljska 17. 06. - 22. 06.04
Ob~ina Izola, Izola Ug 2004: More than words -

Taking Action fot Understanding ve~stranska, gostiteljska 20 .06. - 27. 06.04
Dru{tvo [OLT,  Ljubljana EUROWEEK 2004 -Ethno Art Breakthrough ve~stranska, gostiteljska 01. 07. - 11. 07.04
KUD Krsnik, ^rna na Koro{kem 25 Countries & 25  Cultures dvostranska, po{iljajo~a 02. 07. -16. 07.04
Dru{tvo mladih Osmica, Maribor S fotografijo provokativno proti drogi ve~stranska, gostiteljska 03. 07. -10. 07.04
Zavod Voluntariat, Ljubljana Gypsies 2004 ve~stranska, gostiteljska 06. 07 - 16. 07.04
Mladinski klub Jar{e pri Mladinskem domu S {portom proti rasizmu in ksenofobiji dvostranska, gostiteljska 07. 07. - 16. 07.04
Jar{e, Ljubljana
Mladinsko dru{tvo pod Ple{ivcem, [o{tanj Mednarodno sre~anje ve~stranska, gostiteljska 09. 07. - 19. 07.04

s tretjimi dr‘avami
Mladinski center Celje, Celje ME.MO tristranska, po{iljajo~a 12. 07. -19. 07.04
Mestno dru{tvo gluhih, Ljubljana Gluhi za gluhe dvostranska, gostiteljska 13. 07. - 23. 07.04
Rotaract Club Celje, Celje Going Europe dvostranska, gostiteljska 13. 07 - 22 . 07.04
ZSKSS- Triglavski steg – Kranj 1, Kranj Raz{irimo obzorja dvostranska, po{ijlajo~a 15.07. - 31. 07.04
KUD France Pre{ern, Ljubljana The Gate of Friendship tristranska, po{iljajo~a 16. 07. - 27. 07.04
Javni zavod Triglavski narodni park, Bled Mladi nadzorniki za ohranjanje

kulturne dedi{~ine v narodnih parkih dvostranska, gostiteljsko 18. 07. - 24. 07. 04
Dru{tvo INTERES, Ljubljana Many Friendships - One Nature ve~stranska, gostiteljska 18. 07. - 26. 07.04
Mladi glasovi Slovenije, Izola Mo~ Mladih - Mladina za sredozemsko

pode‘elje ve~stranska, gostiteljska 19. 07. - 29. 07.04
Mladinski center [MOCL, La{ko La tornada dvostranska, po{iljajo~a 19. 07 - 29. 07.04
Dru{tvo za razvijanje prostovoljnega dela Voice ve~stranska, gostiteljska 20. 07 - 30. 07.04
Novo Mesto, Novo Mesto s tretjimi dr‘avami
Ekolo{ko dru{tvo Ru{evec, Ru{e On Mountain paths 3 ve~stranska, gostiteljska 20. 07. - 28. 07.04
ZSKSS, Steg Ljubljana 4, Ljubljana Far away so close dvostranska, po{iljajo~a 31. 07. - 28. 08. 04
Dru{tvo zaveznikov mehkega pristanka, U‘ivanje narave in dru‘be dvostranska, gostiteljska 31. 07. - 10. 08.04
Kr{ko
Kulturno dru{tvo Priden Mo‘ic, Kamnik Mesto duhov ve~stranska, gostiteljska 02. 08. - 09. 08.04
Klub Koro{kih [tudentov, Ravne Afroditin otok in De‘ela na son~ni strani dvostranska, po{iljajo~a 03. 08. - 17. 08.04
na Koro{kem Alp skupaj v prihosnost

so bile delo v majhnih skupinah,
skupinska predstavitev, kratko pre-
davanje, diskusija. Udele‘enci de-
lavnice so v majhnih skupinah na-
~rtovali priprave za fiktivne pros-
tovoljce, ki so se v svojih izku{njah
s prostovoljnim delom in potova-
njih v tujino precej razlikovali. Sku-
pine so predstavile svoj model pri-
prav za posameznega prostovolj-
ca. Razli~ne modele priprav smo
primerjali, ugotavljali skupne ele-
mente ter analizirali smisel prila-
gajanja priprav predhodnim izku{-
njam prostovoljcev. Sledilo je krat-
ko predavanje o elementih priprav,
ki naj bi se zvrstili v vseh pripra-
vah prostovoljcev. V prav tako krat-
kem predavanju je bil predstavljen
model »pre-departure training-a«.
Delavnica se je kon~ala z diskusi-
jo, ki je povzela nove informacije
in izku{nje mentorjev. Predvsem so
udele‘enci izmenjali izku{nje gle-
de vsebine priprav in ~asovnih ter-
minov priprav prostovoljcev.

S tem je opisan tudi ‘e potek
delavnice.

Izid delavnice je bil, da so ude-
le‘enci razumeli pomembnost

dobrih priprav prostovoljcev, po-
membnost prisotnosti vseh elemen-
tov priprav, razumeli so odnos
med razli~nimi elementi priprav ter
spoznali model »pre-departure tra-
ining-a«. Izid delavnice je bil tudi,
da so bile priprave prostovoljcev
razumljene kot proces.

Trudimo se, da ne bi bilo EVS
prostovoljcev, ki bi bili prepu{~eni
sami sebi v svoji izku{nji na poti k
{irjenju obzorij, medkulturnemu ra-
zumevanju, osebnostni rasti, samo-
stojnosti, u~enju tujih jezikov. Pros-
tovoljci tudi sami prepoznajo po-
membnost priprav in podpore
mentorjev v tem projektu, najve~-
krat takrat, ko se vrnejo. Vsi tudi
poudarijo, da je to neprecenljiva
izku{nja, ki pa se je ne da ni~ dru-
gega kot – do‘iveti.

Vsi tisti, ki bi radi izkusili nekaj
novega, kar vam bo kot lep spo-
min ostalo vse ‘ivljenje,  spozna-
li nove ljudi, dobili nove prijate-
lje, ali do‘iveli kulturni {ok, po-
tem je EVS prava stvar za vas.
Pridobili boste tudi ve{~ine, ki vam
bodo koristile pri kasnej{i zapos-
litvi.

I

Kje vse je program MLADINA v prihajajo~ih mesecih? *
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K.D. FOLK, Ljubljana Etno Histria 2004 ve~stranska, gostiteljska 13. 08. - 19. 08.04
Dru{tvo zaveznikov mehkega pristanka, CROSSVIDEO tristranska, gostiteljska 13. 08. - 23. 08.04
Kr{ko
Orientacijski klub Azimut Cerkno – Idrija, Ohranjanje narave in orientacija dvostranska, po{ijlajo~a 14. 08. - 21. 08.04
Idrija
Ob~ina Piran, Piran Morje 2004 dvostranska, gostiteljska 20. 08. - 31. 08. 04
AEGEE Ljubljana, Ljubljana 3 Cultures - 1 Europe tristranska, po{iljajo~a 21. 08. - 6. 09.04
Fotografsko dru{tvo Postojna, Prestranek Healthy Spirit for Healthy Europe dvostranska, gostiteljska 21. 08. - 29. 08.04
Center {olskih in ob{olskih dejavnosti, Ljubljana Videti z o~mi drugega ve~stranska, gostiteljska 22. 08. - 29. 08.04
AEGEE Maribor, Maribor S {portom do strpnosti ve~stranska, gostiteljska 25. 08. - 02. 09. 04
Dru{tvo POVOD, Ptuj Ptuj - Odprto mesto dvostranska, gostiteljska 28. 08. - 05. 09.04
Glasbena {ola Slavka Osterca, Ljutomer Ritmi in glasovi Evrope dvostranska, po{iljajo~a 10. 09. -19. 09.04
Dru{tvo TAKA TUKA, Ljubljana Balkan Express ve~estranska, po{iljajo~a 17. 09. - 26. 09.04

s tretjimi dr‘avami
Ljudska univerza Murska Sobota, Equal opportunities for socially excluded dvostranska, gostitelska 18. 09. - 25. 09.04
Murska Sobota
Dru{tvo BEST, Ljubljana Run for Life dvostranska, gostiteljska 23. 10. – 01. 11.04

AKCIJA 2

Dru{tvo za teorijo in kulturo hendikepa – Volunteer for equal opportunities EVS gostiteljski projekt 01.05.04 – 01.05.05
YHD, Ljubljana
Hudournik Go~e, Vipava Residencia de la Merce EVS po{iljajo~i projekt 01.05. – 01.11.04
Zavod TIN, Ljubljana Dynamique culturelle EVS po{iljajo~i projekt 15.05. – 30.06.04
Dru{tvo Interes Ljubljana Yearly Collage - YC EVS gostiteljski projekt 20.05. – 20.11.04
Mladinski center Podlaga, Se‘ana Volunteer in the Yuuth center »basement« EVS gostiteljski projekt 01.06. – 31.11.04
Zavod Voluntariat – Materinski dom, Shelter for single mothers EVS gostiteljski projekt 15.06. – 15.12.04
Ljubljana
Dru{tvo Center za pomo~ mladim, Because It counts! EVS po{iljajo~i projekt
Ljubljana s tretjimi dr‘avami 01.07. – 31.12.04
Mladinski center [MOCL, La{ko Centro Internacional da Accao Jovem para EVS po{iljajo~i projekt 01.07.04 – 30.06.05

a Paz - AJP
Dru{tvo Interes,  Ljubljana Yearly Collage - YC EVS gostiteljski projekt 05.07.04 – 05.07.05
Novi Paradoks, Ljubljana Paradoks’s Open house EVS gostiteljski projekt 13.07.04 – 12.05.05
Dru{tvo zaveznikov mehkega pristanka, Multimedia center and TV-magazine EVS gostiteljski projekta 01.08.04 – 31.07.05
Kr{ko
Art center – zavod za kulturo, umetnost Residential Art centre EVS gostiteljski projekt 01.08.04 – 31.07.05
in razvoj, Sredi{~e
Art center – zavod za kulturo, umetnost Residential Art centre EVS gostiteljski projekt 01.08.04 – 31.07.05
in razvoj, Sredi{~e
Tehnolo{ko inovacijski zavod Dravinjske castle Trebnik – multidisciplinary project EVS gostiteljski projekt 01.08.04 – 01.02.05
doline, Slovenske Konjice in Slovenia
Mladinski center,  Kr{ko Spirit of Europe in Youth center Kr{ko EVS gostiteljski projekt 01.09.04 – 30.06.05
Zavod TIN, Ljubljana Project learning for young adults EVS gostiteljski projekt 01.09.04 – 01.08.05
Zavod TIN, Ljubljana Project learning for young adults EVS gostiteljski projekt 01.09.04 – 01.08.05
DKL Loesje, Ljubljana You don’t need wings to be an angle EVS po{iljajo~i projekt 01.09.04 – 01.08.05
Zavod TIN, Ljubljana Project learning for young adults EVS gostiteljski projekt 01.09.04 – 01.08.05
Ustanova Gallus J. Carniouls, Ljubljana Ferron EVS po{iljajo~i projekt 01.09.04 – 31.08.05
Mariborska knji‘nica, Maribor Library & Media volunteer EVS po{iljajo~i projekt 01.10.04 – 01.10.05

AKCIJA 3

Kulturno dru{tvo Galerija GT, Ljubljana Willowart mladinska pobuda 01. 05. – 15. 12. 04
Dru{tvo center za pomo~ mladim – Delo - Igra mladinska pobuda 01. 05. 04 – 31. 04. 05
podru‘nica Maribor, Maribor
Javni zavod Veternica, Slovenj Gradec Mladi na ulicah Slovenj Gradca mladinska pobuda 01. 05. – 31. 11. 04
Ljudska univerza Radlje, Radlje ob Dravi A je to… mladinska pobuda 01. 07.  – 01. 12. 04
[portno dru{tvo FOW^ Wajdu{na, FOW^ mladinska pobuda 01. 07. 04 –01. 06. 05
Ajdov{~ina
Neformalna skupina – vodja Marja Gu~ek, Prijazna ulica mladinska pobuda 01. 07.  – 31. 12. 04
Maribor
Mladniski center [MOCL, La{ko TV oddaja izpod korenin mladinska pobuda 01. 07. 04 –31. 06. 05

AKCIJA 5

Center Spirala – center za razvoj Usposabljanje za razvoj samo-mobilnosti Podporna aktivnost za
medosebnih odnosov, Ljubljana mladih kvaliteto in inovativnost 22.07.– 25.09.04
Dru{tvo mladi evropski federalisti Balkan training days – Strenghtening mednarodni seminar s tretjimi
Slovenija, Ljubljana Civil Society in SEE Countries dr‘avami 15.09. – 19.09.04
Zavod Voluntariat, Ljubljana EVS in the Balkans mednarodni te~aj 21.09. – 26.09.04

usposabljanja s tretjimi
dr‘avami

MISSS – Mladinsko informativno Aktivna participacija mladih v informativno mednarodni seminar 22.09.– 26.09.04
svetovalno sredi{~e Slovenije,  Ljubljana svetovalnih dejavnostih
Zveza SON^EK, Ljubljana Breaking barriers 2004 obisk za preverjanje

izvedljivosti 01.10. – 3.10.04 *Na{teti
projekti so bili predlo‘eni ob februarskem in aprilskem roku 2004. 


