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Eno izmed klju~nih podro~ij Bele knjige Evropske komisije »Nova spodbuda za evropsko mladino« je participacija mladih. Eden izmed osnovnih ciljev
programa MLADINA je spodbujanje aktivne vloge mladih pri izgrajevanju
Evrope in {e posebno spodbujanje dru‘benega vklju~evanja tistih mladih, ki
‘ivijo v te‘kih okoli{~inah in imajo posebne potrebe. V ~asu leto{njih jesenskih volitev poslancev v Dr‘avni zbor RS smo veliko sli{ali o tem, kako je
pomembno, da gredo mladi na voli{~a in izrazijo svojo voljo. Z besedo »aktivna participacija mladih« se sre~amo prav pri vsakem projektu v programu
MLADINA. Mladi s sodelovanjem v ‘ivljenju {ol, sosesk, lokalnih skupnosti ali
zdru‘enj pridobijo pomembna znanja, izku{nje in samozavest za korakanje
skozi ‘ivljenje, hkrati pa s svojo dejavnostjo prispevajo k bolj solidarnostno
ozave{~eni dru‘bi.
O tem, kaj bi lahko pomenila participacija mladih v dru‘bi, smo razglabljali v deveti {tevilki Mladja. Velik poudarek je na informiranju, saj je posredovanje informacij v ospredju, kadar govorimo o mo‘nostih za participacijo
mladih. Na vse skupaj lahko pogledamo tudi z o~mi znanstvenika, ki mlade
vidi kot atome oziroma jedro atoma, njih razcepitev pa kot spro{~anje energije, ki jo potrebujemo za na{o lep{o prihodnosti.
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Na~eloma naj bi veljalo, da
o dr‘i aktivnega dr‘avljana v
dru‘bi lahko govorimo takrat,
ko ima posameznik lasten in
aktiven odnos do svojega polo‘aja v dru‘bi, do razvoja
svoje lokalne in {ir{ih skupnosti. Vendar participacija, kot
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dr‘avljana, nima enostavne
opredelitve, s katero bi dolo~ali, kaj je in kaj ni participacija. Prakti~no je mogo~e re~i, da je te‘ko karkoli ozna~iti kot »ne-participacijo«, mnogo la‘je je govoriti o tradicionalnih in netradicionalnih
oblikah participacije mladih v
dru‘bi.
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Biti aktiven dr‘avljan pa ne
sme in ne more pomeniti samo dobro poznavanje svojih
dr‘avljanskih in drugih pravic.
@e to, da so na{e pravice kot
dr‘avljani omejene z drugimi,
jasno nakazuje na na{o povezanost z drugimi. In te pravice
nam – ve~ ali manj – zagotavlja dr‘ava. Ta dr‘ava pa ni oddaljen cesar, h kateremu se
obra~amo za pomo~ in razsojo. Ta dr‘ava je skupnost ljudi, torej nas. In svoje lastne
pravice zagotavljamo sami sebi, le ~e pravicam dodamo tudi svoje dr‘avljanske dol‘nosti. Aktivno dr‘avljanstvo ne
pomeni samo obisk voli{~a,
pomeni tudi lastna prizadevanja, da preko drugih instrumentov, poleg instrumentov parlamentarne demokracije, prispevamo k uresni~itvi tak{ne dru‘be, ki bo skupek pri~akovanj
vseh njenih ~lanov.
Marsikateri predlog v slovenski dru‘bi je ozna~en kot prispevek k pove~evanju participacije mladih v dru‘bi oziroma k ve~ji vlogi mladih v javnem ‘ivljenju. Med slednje zagotovo spada predlog o volilni pravici od 16 leta naprej.
Mo‘nost aktivne ali pasivne volilne pravice zagotovo predstavlja pomemben instrument
za sodelovanje v javnem ‘ivljenju, vendar vse prepogosto
naletimo na mnenje, po katerem je edina »zares smiselna«
oblika participacije samo tista, v kateri direktno – s pre{te-

vanjem glasov – sodelujemo
pri sprejemanju neke odlo~itve. Osebno menim, da so tak{ne oblike le vrh gore, pod vrhom pa je mnogo ve~ja gmota, ki jo predstavljajo razli~ne
oblike in na~ini sodelovanja tako posameznika kot ve~jih ali
manj{ih skupin. Ravno o tak{nih oblikah ni velikokrat govora, predstavljajo pa osnovo
za sodelovanje »na vrhu«.
V kontekstu programa MLADINA je participacija mladih
v projektih sorazmerno nedvoumno opredeljena. Ob vsakem
predlogu projekta si zastavimo
nekaj vpra{anj. Od kod in ~igava je ideja za projekt, kdo

je razvijal in kako je razvijal
projekt, kdo in kako so se sprejemale odlo~itve pri razvoju
projekta, kdo bo izvajal projekt ter komu je projekt oziroma njegovi potencialni rezultati namenjeni. ^e je odgovor
v vseh primerih isti, torej mladi udele‘enci in udele‘enke,
na primer mladinske izmenjave v projektu, in je operativna
vloga t.i. mladinskega delavca ali mladinskega voditelja
»zanemarljiva«, ugotavljamo
visoko stopnjo aktivne participacije mladih. Program MLADINA svojo definicijo aktivne
participacije mladih ~rpa bolj
iz tradicionalnih oblik participacije mladih v dru‘bi.
Med najbolj klasi~ne oblike
tradicionalne participacije
mladih {teje sodelovanje s sovrstniki in sodelovanje v mladinski organizaciji. Torej govorimo o skupini mladih pribli‘no istih let, ki kot enakopravni ~lani sodelujejo na ve~
podro~jih »svoje« organizacije. Svoje v smislu, da jo skupaj upravljajo, jo skupaj razvijajo, z njo rastejo in jo – ~e
je potrebno – tudi skupaj ukinejo. S tega vidika je zanimivo opazovati spremembe statutov razli~nih dru{tev, ki zaradi pomanjkanja aktivnega
sodelovanja ~lanov v organih
dru{tva in v prid u~inkovitemu
delu zmanj{ujejo ali prakti~no
ukinjajo kvorume za sprejem
odlo~itev. V isti lu~i lahko opa-

ANSTVO
zujemo porast trenda nastajanja zavodov in prenos dejavnosti iz dru{tev, ~eprav so za
tak razvoj tudi drugi razlogi.
Poskus definiranja mladinske
organizacije ne more dati absolutnega rezultata. Zagotovo
pa lahko dolo~imo nekaj elementov, ki bi se morali prepletati v vsaki izmed organizacij,
ki zase trdi, da je mladinska
organizacija. Na tem mestu
lahko omenimo dva elementa.
Prvi je element demokrati~nosti, po katerem v upravljanju organizacije pod enakimi
pogoji sodelujejo vsi ~lani. Pri
tem pa ne govorimo samo o
formalni enakopravnosti, ampak zahtevamo ~imve~ dejanske enakopravnosti. Dru{tvo, ki
zase trdi, da ima 3.000 ~lanov iz vse Slovenije, za svoj
osrednji organ pa dolo~a ob~ni zbor vseh ~lanov ter isto~asno ob~ni zbor pripravlja v
majhni dvorani ali celo v sejni
sobi, vabilo pa obesi na oglasno desko v dru{tveni pisarni,
ne daje zares dejanske prilo‘nosti vsem ~lanom, da bi sodelovali. Za ve~ dejanskih prilo‘nosti bi se morali organizirati v teritorialne enote ter svoj
osrednji organ sestaviti iz
predstavnikov in predstavnic
teh teritorialnih enot.
Drugi element je dejstvo, da
organizacija ponuja izobra‘evalne prilo‘nosti svojim ~lanom. Za mladinsko delo velja,
– in v tem kontekstu delujejo
mladinske organizacije – da
svoje izobra‘evalne u~inke dosega z metodami izkustvenega u~enja. Pristop »Learning
by doing« je v sredi{~u izobra‘evalne funkcije mladinske organizacije, navezuje pa se
prav na vse vidike delovanja
organizacije. Vendar to ne pomeni, da nekaj po~nemo in se

ob tem kaj nau~imo, ~e se
sploh kaj nau~imo. Tuja literatura pozna dva pojma in sicer
»informal learning« in »nonformal learning«, ki ju v Sloveniji pogosto prevajamo z
enim izrazom, to je: neformalno u~enje. Pri~akovanje izobra‘evalnih rezultatov bi zagotovo spadalo na podro~je
»informal learning«. »Non-formal learning pa zahteva nekaj
ve~ organiziranega in vnaprej
predvidenega pristopa. Kot prvo zahteva vnaprej predvidene mo‘ne izobra‘evalne u~inke in kot drugo, po~etje ~esarkoli sledi zastavljeni poti,
vklju~no s trenutkom na koncu,
ko se ozremo na prehojeno pot
in vsak zase in skupaj ugotavljamo »rezultat«. Morda s preprostim vpra{anjem, ali bi kaj
spremenil, ~e bi to po~eli v drugo, in zakaj.
Prepletanje teh dveh elementov daje del odgovora na vpra{anje, kaj je mladinska orga-

nizacija. Bistveni element izobra‘evalne vloge mladinske
organizacije se skriva v odgovoru, kdo postavlja pri~akovane izobra‘evalne u~inke. In
odgovor je en sam. Dolo~anje
teh ciljev je izklju~na pravica
in odgovornost samo tistih, ki
bodo tudi dejansko sodelovali kot udele‘enci v pe{a~enju
na poti, ki naj jih pripelje do
‘elenih rezultatov. Upravljanje
z organizacijo je del izobra‘evalnega procesa, v katerem
se oblikuje dr‘a aktivnega dr‘avljanstva.
Marsikaj bi {e bilo mogo~e
povedati o elementih, ki naj bi
tvorili okvir prepoznavanja
mladinske organizacije. Zagotovo je to prostovoljnost ~lanstva, starostne omejitve oziroma organiziranost, ki omogo~a sodelovanje na enakopravnih osnovah glede na sicer{nje psihofizi~ne sposobnosti
mladega posameznika in posameznice, organiziran pristop v usposabljanju mladinskih voditeljev in voditeljic za
delo v organizaciji in seveda
jasno formulirano sporo~ilo
oziroma odgovor na vpra{anje, kaj je sr‘ organizacije (zakaj ji ‘elim pripadati) in ne kaj
ponuja. S slednjim preskokom
se velikokrat sre~ujemo na razli~nih podpornih aktivnostih
Nacionalne agencije progra-

Volitve so za nami. Veliko strank je
izpostavilo dejstvo, da so na njihovih
kandidatnih listah tudi mladi. Nekatere so
iskale tudi druga~ne pristope, s katerimi
so izkazovale svojo pripravljenost za
vklju~evanje mladih v upravljanje dru‘be,
mlade kot potencialne volilce, za katere ni
samoumevno, da bodo obiskali voli{~a.
Mladi kot kategorija volilnega telesa.
Mladost kot osnova in izhodi{~e
politi~nega delovanja. Sedaj je ~as, da
zares spregovorimo o spodbujanju
aktivnega dr‘avljanstva. Tudi in predvsem
z mladinskim delom.

ma MLADINA, ko je udele‘encem in udele‘enkam la‘je
predstaviti, kaj po~ne organizacija, zaplete pa se pri predstavitvi razlogov, zakaj nekaj
po~ne razen sicer pomembnega razloga – ker »uporabniki« za to izkazujejo interes.
Te‘je je govoriti o netradicionalnih oblikah participacije v
dru‘bi. Nekaj zaradi svoje
pestrosti, nekaj tudi zaradi
»neulovljivosti« v razli~ne »absolutne« definicije vsakodnevnih realnosti razli~nih okoljih.
Vendar naj bi bila vsem skupna osnovna predpostavka, da
v svojem skrajnem dometu
odra‘ajo prizadevanja posameznika ali posameznice samega in / ali v sodelovanju s
sovrstniki po lastnem in aktivnem odnosu do svojega polo‘aja v dru‘bi, do razvoja svoje lokalne in {ir{ih skupnosti.
Pomemben je pridevnik »lasten«. Torej izhodi{~e, ki ga je
osvojil vsak posameznik sam
ali v skupini, na katerem gradi svojo pozicijo do lastnega
polo‘aja ali polo‘aja svoje
skupnosti. Predpogoj za tak{no izhodi{~e je posedovanje
informacij, na podlagi katerih
je mogo~e zastaviti u~inkovito akcijo. Zato informiranje
mladih prihaja v ospredje {e
posebej takrat, ko govorimo o
mo‘nostih za participacijo
mladih v dru‘bi. Dostopnost informacij ter njihova razumljiva, razli~nim vidikom prilagojena sporo~ilnost ter seveda
objektivnost (kolikor se le da),
je predpogoj za razvoj participacije mladih v dru‘bi. V
vsakodnevni realnosti pri oblikovanju »ponudbe« informacij
pa znova stojimo pred dilemo.
Koliko informacij, ker »uporabnik« tako ‘eli in koliko informacij, ker »nekdo« ‘eli, da so
mladi o tem obve{~eni. Tu se
odpira tudi prostor za aktivno
vlogo mladinskih reprezentativnih in politi~nih predstavni{tev, ki so lahko pomemben del
sooblikovanja »ponudbe informacij« na informacijskih to~kah in v informacijskih centrih
za mlade.
Pomemben je pridevnik »aktiven«. Torej korak naprej od
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spoznanja, da nam nekaj ni
v{e~ ali v skladu z na{imi pri~akovanji in korak naprej od
mi{ljenja, da ni~esar ni mogo~e spremeniti. Res je, da marsi~esa na kratek rok ni mogo~e spremeniti. To dejstvo velikokrat ubija voljo do poskusov
biti aktiven, toda ob tem velja
le ponavljati staro modrost::
kakor si bomo postlali, tako bomo spali.
Oblikovanje lastnih stali{~
ter izvajanje aktivnosti v skladu s temi stali{~i za dosego ‘elenih ciljev pa morajo imeti tudi svoje naslovnike. Mladi, ki
jih spodbudimo k dru‘beni anga‘iranosti, morajo imeti zagotovljene kanale, preko katerih lahko »komunicirajo« s
strukturami v dru‘bi. Kanale,
ki ne bodo vezani na dobro
voljo posameznika v neki strukturi, ~eprav bo veliko dobre volje potrebno, da bomo pri{li do
primernih na~inov medsebojne komunikacije med mladimi
ter njihovimi sogovorniki. In
predvsem je potrebno te oblike razvijati na lokalnih ravneh.
Ne nazadnje, tu je tudi vloga
medijev, predvsem lokalnih
medijev.
In vendar, ko govorimo o instrumentih participacije mladih
v dru‘bi, o strukturah, ki so ‘e
danes tu in jih lahko le izbolj-
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{amo, se lahko opremo na obstoje~e. Obstaja kar nekaj mladinskih organizacij. Morda v
njih ne vidimo vedno instrumenta participacije in zagotovo je nujno ve~ narediti za prepoznanje vloge mladinske organizacije kot instrumenta tako za njihov aktiven odnos do
skupnosti kot instrumenta za
doseganje izobra‘evalnih
u~inkov s pomo~jo izkustvenih
pristopov. Obstaja Mladinski
svet Slovenije in ve~a se {tevi-

lo mladinskih svetov lokalnih
skupnosti. Obstajajo dija{ki
parlamenti in obstajajo {tudentske skupnosti. Kar nekaj
struktur, ki naj bi bile izklju~no v rokah mladih.
Iz na{tetega je mogo~e razbrati vsaj nekaj vsebin, ki bi
bile lahko osnova za razvoj
projektov, ki bodo upravi~eni
do finan~ne podpore iz programa MLADINA v okviru
prednostne vsebine »aktivnega
dr‘avljanstva«.

Mladinsko delo marsikje ozna~ujejo tudi kot
steber dr‘avljanske vzgoje. Mladinsko delo
ponuja prilo‘nosti preizku{anja lastne
zmo‘nosti, mladinsko delo mora omogo~ati
prostor za napake in u~enje iz napak, toda
zahteva tudi, da prevzamemo odgovornost
za storjene napake. V mladinskem delu
rastemo. Male napake so velika {ola in –
ponavadi – ne stanejo veliko. Preden imamo
mo‘nost narediti velike napake – in izpeljava
projekta v programu MLADINA s tri ali ve~
milijoni tolarjev vsekakor ponuja veliko
prilo‘nosti za velike napake – je dobro
narediti nekaj manj{ih napak. Da se
izognemo ve~jim napakam.

Med mladinskimi pobudami
so to lahko zagotovo iniciative mladih, ki bodo vodile k
ve~jemu in – ~e je tako potrebno v posameznem okolju – za
ve~jo mo‘nost informiranja
mladih na eni strani in na drugi strani k uporabi oziroma sledenju teh informacij. Tak{na
iniciative, z dolgoro~no zavezo lokalne skupnosti za sodelovanje in podporo tak{nemu
projektu tudi po zaklju~ku finan~ne podpore iz programa
MLADINA, so vsekakor lahko
podprte iz programa MLADINA. Tudi iniciative mladih, ki
bodo oblikovale prostor za izra‘anje stali{~ mladih in skozi
projekt oblikovale dolgoro~nej{e mo‘nosti za »komunikacijo« med mladimi in razli~nimi strukturami na lokalnih ravneh, so dobrodo{le v tem okviru.
Osrednja nit neke mladinske
izmenjave je lahko posve~ena
vlogi mladih pri upravljanju
svoje lokalne skupnosti. Izmenjava o stanju, kot ga ‘ivijo
sodelujo~e skupine mladih v
svojem vsakodnevnem okolju,
lahko rezultirajo v povzemanju
‘e preizku{enih oblik, lahko
pa tudi ustvarijo nove. Seveda je potrebno v tak projekt
pritegniti tudi samo lokalno
skupnost, pri~akovani rezultat

programa MLADINA
Tvoja prilo`nost:
Informiranje in svetovanje za mlade

Informativne vsebine
in mladi
Matja‘ Medve{ek
Mladinsko informativno svetovalno sredi{~e Slovenije

Da so informacije pomembne v
~asu, ko smo korenito zakora~ili
v informacijsko dru‘bo, je
nepomembno poudarjati.
Informacijsko dru‘bo pogosto
povezujemo z informacijskimi
tehnologijami. ^eprav so le te
izjemno pomembne, lahko
ugotavljamo, da sposobnost
uporabe informacij ne dosega
mo‘nosti, ki jih nudi
informacijska tehnologija. Brez
vsebine so tudi tehnologije brez
pravega pomena. Informacije
lahko s pomo~jo tehnologije
pribli‘amo ciljnim skupinam,
toda v sodobnih razvitih
dru‘benih sistemih potrebujemo
posrednika. Tehnologija
omogo~a neselektivno
pridobivanje podatkov, kar pa v
veliki meri povzro~a te‘ave pri
odkrivanju dejansko potrebnih
informacij.

@ivimo v ~asu boja za informacijski prostor
in dosego kon~nega uporabnika. Tako se
je med mno‘ico razli~nih, podobnih ali
enakih informacij razmeroma te‘ko znajti,
to {e posebej velja za populacijo mladih.
Ob mno‘ici razli~nih informacij in informa-

tivnih virov se razvijajo oblike informiranja,
ki u~inkovito pokrivajo potrebe mladih.
U~inkovito informiranje zagotavlja mo‘nost
la‘jega razumevanja procesov v sodobni
dru‘bi, {e posebej ob pravkar raz{irjeni
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– ‘e na srednji rok – pa so lahko
uresni~ene iniciative, ki bodo na
eni strani tvorile skupek pogojev
za delo mladih, na drugi strani
pa zagotavljale u~inkovito projiciranje rezultatov njihovega dela v lokalni skupnosti. Lahko pa
je osrednja vsebina izmenjave tudi primerjave med razli~nimi netradicionalnimi oblikami sodelovanja mladih v dru‘bi. Recimo z
izra‘anjem svojih stali{~ ali reakcij na dru‘beno dogajanje preko grafitov. Sam sem bil presene~en, ko me je prvi~ vpra{al tujec v Ljubljani, kje si lahko ogleda grafite, ker ga zanima, s ~im
je mlaj{a generacija »preokupirana«.
Delo prostovoljcev in prostovoljk, ki v okviru EVS projektov
gostujejo v Sloveniji, je lahko posve~eno razvijanju razli~nih oblik participacije mladih – na primer – znotraj mladinskega centra in k doseganju predvsem tistih skupin mladih v lokalnem okolju, ki sicer prevzemajo kve~jemu vlogo »uporabnika« storitev
ali ponudbe mladinskega centra.
Med mo‘nimi podpornimi aktivnostmi velja omeniti kar nekaj
vsebin, ki bi vsekakor prispevale
k razvoju programa MLADINA
ter isto~asno spodbujale tudi pristope za pove~evanje aktivne vloge mladih tako znotraj projektov
v programu MLADINA kot tudi v
okoljih, iz katerih prihajajo mladi in z njimi zamisli za izvedbo
projektov. V prvo vrsto postavljamo Seminarje za oblikovanje
partnerstev, katerih namen bo
sre~anje tistih organizacij iz Slovenije in drugih dr‘av, ki ‘elijo
ve~ narediti ravno pri promociji
aktivnega dr‘avljanstva med mladimi ter v ta namen uporabljati
oblike dela, ki jih podpira program MLADINA. Koristni bi bili
tudi seminarji, ki bodo kot svoj rezultat ponudili nove oblike dela
med mladimi, ki bodo spodbujali
njihovo lastno kreativnost za pripravo kak{nega projekta v okviru programa MLADINA. In ne nazadnje, sodelovanje s partnerji v
obmejnih regijah Italije in Avstrije bi lahko vzpostavilo tudi trajnej{e »prekomejne« povezave, ki
bodo omogo~ale medsebojno
podporo pri uveljavljanju aktivnej{e vloge mladih v njihovih vsakodnevnih skupnostih.

akcij programa MLADINA

55 akcij programa MLADINA
Evropski uniji, ko se je {tevilo mladih in
mo‘nosti doseganje ciljev v njej bistveno pove~alo. Informiranje mladim omogo~a ali olaj{a odlo~itve s tem, ko jim
posreduje informacije in jim, kadar je to
potrebno, nudi ustrezno podporo. Na ta
na~in mladi postanejo bolj usposobljeni
za nadaljnje vklju~evanje v dru‘beno
‘ivljenje in v aktivno dr‘avljanstvo.

Informiranje in svetovanje – u~inkovita
oblika informiranja mladih
Prav zaradi specifi~nosti mladostni{kega
obdobja pri Mladinsko informativno
svetovalnem sredi{~u Slovenije (v nadaljevanju: MISSS) razvijamo sistem
informativno svetovalne dejavnosti, ki
mladim namenja posebno skrb. Poleg
tega je MISSS s svojimi partnerji splo{ni
ponudnik informacij, kar pomeni, da
informacij ne omejuje po vsebinah in
kon~nih uporabnikih.
Informativno svetovalna dejavnost je
sodobna metoda ravnanja pri posredovanju informacij. Kot strokovna metoda
zajema na~ine, s pomo~jo katerih naj
bo posredovana informacija za mlade
ne le vsestransko koristna, marve~ tudi
u~inkovita. Zajema vsa vsebinska informativna podro~ja in se ne omejuje zgolj
na re{evanje stisk mladih. Osnovni namen je ponuditi najve~ji mo‘ni izbor
ustreznih informacij tako, da mladi lahko sami izberejo najustreznej{o, glede
na njihovo specifi~no situacijo.
Informativno svetovalni sistemi lahko
mladim ponudijo podporo in modele, ki
jim olaj{ujejo socialno integracijo, pove~ajo mobilnost in s tem prispevajo k
ve~ji kakovosti ‘ivljenja. V primeru informiranja in svetovanja gre v prvi vrsti za
proces usmerjanja posameznika, dru‘in,
skupin ali skupnosti z dajanjem nasvetov, odpiranjem razli~nih mo‘nosti pri
opredeljevanju ‘elenih ciljev in hkratnim
posredovanjem ustreznih informacij.
V ve~ini primerov se informiranje in svetovanje omejuje na svetovanje o tem,
kako dobiti, ovrednotiti in uporabiti informacijo. Uporabnikom pomaga najti
in oblikovati prava vpra{anja, razbrati
razliko med informacijo in interesom
uporabnika, sprejeti odlo~itev in poda
razmislek o prednostih in slabostih razli~nih re{itev.
Informiranja in svetovanja ne moremo
primerjati s svetovalnim razgovorom ali
terapijo, lahko pa v dolo~eni situaciji

6/M L A D J E

pod strokovnim vodstvom privede do
svetovalnega razgovora.
Postopke informiranja in svetovanja izvajajo usposobljeni informatorji svetovalci za mlade v informativno svetovalnih
centrih, kjer obstajajo pogoji za izvajanje tovrstnega dela. Informatorje svetovalce za tovrstno delo usposabljajo mednarodno verificirani izvajalci izobra‘evanja.
O razvoju informiranja in svetovanja v
Sloveniji govorimo od leta 1996 dalje,
ko je bil vzpostavljen nacionalni izvajalec (Zavod MISSS) in je Slovenija postala polnopravna ~lanica Evropske informativno svetovalne agencije ERYICA.

ERYICA razvija dejavnost
informiranja in svetovanja
od leta 1986. Danes je
vanjo vklju~enih 26 dr‘av,
ki zdru‘uje preko 7000
centrov, kamor lahko mladi
vstopijo in dobijo ‘elene
informacije. Ve~ informacij
na www.eryica.org.

Organizirana mladina in neformalne
skupine mladih lahko aktivno pripomorejo k uresni~evanju temeljnih ciljev informiranja ter zlasti informiranja in svetovanja. S svojimi idejami in aktivno udele‘bo olaj{ajo pot do informacij in prevzemajo vlogo sodelavcev. Na ta na~in
informacije la‘e, nevsiljivo in hitreje
dosegajo ciljno populacijo (adolescenti,
priseljenci, marginalne skupine …).
Mladi prostovoljci in njihova mre‘a vrstnikov so posredniki do dela populacije,
ki je te‘e dosegljiva. S pomo~jo sprejemljivej{ega na~ina komunikacije vanjo
prena{ajo uporabne informacije in sporo~ila.
Odgovorni izvajalci informiranja in svetovanja za mlade s strokovno vodenim
usposabljanjem, usmerjanjem in spremljanjem njihovega dela pomagajo uresni~evati njihova prizadevanja.
Vrstni{ki informatorji in svetovalci nujno
potrebujejo strokovno vodenje in prav v
tem je vloga profesionalnih mladinskih
informatorjev.
Mladi s svojim delom odraslim sporo~ajo svoje ideje in razmi{ljanja ter svoje
potrebe (tudi po razli~nih informacijah),
kar je za odrasle pomembna spodbuda
za pomo~ pri razvoju novih metod dela
z mladimi. Danes ‘e poznamo oblike
vklju~evanja mladih informatorjev v Ljubljani, Mariboru in Bre‘icah.

Vrstni{ko informiranje

Mre‘enje in medmre‘enje

Upo{tevanje in vklju~evanje mladih v
posamezne razvojne faze mladinskih
dejavnosti je rezultat spoznanja, da
mladina ni homogena populacija z enotnimi interesi, zato je potrebno prisluhniti
specifi~nim karakteristikam vsake skupine.
Vklju~evanje mladih kot sodelujo~e partnerje v projektnih dejavnostih izkazuje
ve~je upo{tevanje mladine v demokrati~ni dru‘bi. Izhaja iz njihovih iniciativ in
izpolnjuje pobude, ‘elje, spodbuja k
aktivnemu dr‘avljanstvu ter na razli~ne
na~ine izpolnjuje njihove interese.
S pomo~jo vklju~evanja mladih v informativne procese se mladi u~ijo prepoznavanja in sprejemanja druga~nosti ter
jih spodbujamo k sprejemanju odgovornosti in avtonomiji; vklju~evanje mladih
prispeva k ob~utku pripadnosti dolo~eni
skupini ali skupnosti, kar preventivno
u~inkuje v primeru individualizacije in
socialne izolacije.

V Sloveniji je trenutno 16 lokalnih informativno svetovalnih centrov, ki v svoje
delo vklju~ujejo {e 11 informativnih
to~k. Posebnost delovanja informativno
svetovalnega sistema v Sloveniji je mre‘no povezovanje znotraj posameznih
skupnosti. Tako se povezujejo razli~ne
organizacije z informacijami za mlade v
mestne in podro~ne mre‘e (Ljubljana,
Maribor, Posavje).
Poleg ‘e omenjenih splo{nih ponudnikov
informacij so se v zadnjih letih oblikovali ponudniki specifi~nih informacij za
mlade. Sem pri{tevamo organizacije, ki
nudijo informacije natan~no dolo~enih
vsebin, kot so zaposlovanje in poklicno
usposabljanje (CIPS), mobilnost in EU
programi za mlade (Eurodesk), popusti,
mo‘nosti potovanja (EURO 26). Povezovanje med mre‘ami tako postaja realnost in nujnost pri zagotavljanju kvalitetnega informiranja ter doseganja naj{ir{e
mo‘ne populacije mladih.
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RAZCEP ATOMA [M
IZHODI[^E ZNANSTVENO RAZISKOVALNEGA PROCESA
RAZCEPA ATOMA [M
znanstvenik Zavoda O, Zavoda
{kofjelo{ke mladine

V tekmi za razcep atoma so
se bili Ameri~ani in Nemci.
Kdo bo prej sprostil neizmerne koli~ine energije nakopi~ene v vsaki masi? Kdo bo
prej proizvedel bombo, s katero bo obvladoval svet? Borba za surovo mo~, borba za
kon~no zmago nad sovra‘nikom.
Fantje (bilo je tudi nekaj
deklet) so mrzli~no obstreljevali jedro atoma z vedno ve~jo mo~jo, ve~jo hitrostjo in
ve~jo intenziteto. Preganjal
jih je strah pred sovra‘nikom
in stvari so se odvijale precej
hitro.
V laboratorijski bitki
znanja je prej uspelo
Ameri~anom …
Spodaj podpisani atomik, v
vsakdanjem ‘ivljenju, sem skupaj s sodelavci vzel v roke
atom, imenovan {kofjelo{ka
mladina, zgradili smo laboratorij imenovan Rde~a ostriga,
atelje CLOBB in info-to~ko z ra~unalnico.
Nadeli smo si znanstveno
ime Zavod O, Zavod {kofjelo{ke mladine.

Hipoteza
V atomu, imenovanem {kofjelo{ka mladina (po periodnem
sistemu za ta element velja

oznaka [M), se nahajajo neizmerne koli~ine energije. Izra~unamo jih lahko po ena~bi:
E = m x c2
Energijo atoma {kofjelo{ka
mladina (v nadaljevanju [M),
ki bi se sprostila ob pospe{ku
mase jedra atoma [M do svetlobne hitrosti, bi ob kontroliranem procesu dejansko lahko
uporabili za nadaljnji razcvet
mesta [kofja Loka, lahko bi celo metali zdravilne ali ru{ilne
energijske bombe na ljudi, s katerimi energetsko nismo usklajeni. Te ljudi v na{em okolju najraje poimenujemo ‘sovra`niki’
namesto ‘neusklajenci’.

prepletajo~i se mo{ko-‘enski
[M-ji in denarni [M-ji, ki so,
gledano na dani material, za
za~etek reakcij zelo uporabni,
predstavljajo pa te‘ave za nadaljevanje reakcij.

Oprema laboratorija
Z opremo laboratorija v [kofji
Loki za razcep atoma [M smo
za slovenske razmere lahko zadovoljni. Skrbi nas dejstvo, da
v Sloveniji primanjkuje kvalitetnih tovrstnih laboratorijev za
kontrolo, pomo~ in razdelitev
delov procesov na podprocese
med partnerji. Situacija se izbolj{uje, vendar glede na svetovne in evropske razmere
znanstveno {e nismo konkuren~ni.
Za pridobitev opreme smo
uporabili vse mo‘ne tehnike. V
veliki meri smo uporabljali
znanstveno tehniko pretep do
zmage, ki se je v okolju, znanem tudi po nenehnem iskanju
sovra‘nikov, najbolje obnesla.
Seveda smo uporabljali {e vse
ostale metode, kot so poriv, obhod in tudi zelo redko naklju~no-zvezdno-konstelacijsko uresni~itev upanja.

Jedro atoma
Jedro atoma [M sestavljajo
posamezniki imenovani tudi

Okolje razcepa
{kofjelo{ki mladec in mladenka.
Na~eloma so [M-ji {e vedno
najbolj{i in hkrati sve‘ material za razcep.
Glede na mo‘nost izbire materiala [M nas ne presene~a
dejstvo, da ima atom [M precej veliko maso, ki se ka‘e v
te‘kih negativnih mislih, ustaljenih vzorcih in navadah, dolgo~asju, negodovanju, slepem
~rednem nagonu, neupiranju
neza‘elenim situacijam, ve~ji
koli~ini ega in vedno bolj nara{~ajo~em k sebi grabljenju.
Izmed danih [M-jev smo izbrali nekaj najla‘jih po masi
(dobro-misle~ih), ki smo jih uporabili za za~etek ‘elenih veri‘nih reakcij. Glede na skupno
te‘o [M, so se za za~etek reakcij zelo dobro obnesli tudi

Oprema laboratorija, kot osnova okolja razcepa, je zgoraj ‘e opisana in delno pojasnjena.
Okolje mesta [kofja Loka je
zelo prijazno za razcep atomov [M, vendar samo do meje, ko reakcija ne ogro‘a mirnega spanca in ustaljenih tirnic
za to pristojnih organov. Vsak
premik od bolj{ega k {e bolj{emu je pospremljen z ovacijami.
Z dobrimi ovacijami takrat,
ko so udele‘enci ovacij prisotni pri procesu in proces uspeva, in s slabimi, kadar udele‘encev ni zraven procesa, ali
proces ne poteka v pravi smeri. Presene~a nas predvsem koli~ina slabih ovacij uspe{nih
projektov.
Okolje na dr‘avni slovenski
M L A D J E/
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Izob~eni ali
internetna
participacija
mladih
Ali zakaj mladi po~nejo nekaj ve~, kot jim
je nujno treba za to, da pre‘ivijo.
Janez Moli~nik
http://www.kud-krsnik.si

ravni se spreminja na bolje.
Glede po~asnosti in upo~asnjevanja procesov zaradi tega dela okolja je na{e mnenje smotrno. Predstavljajte si, kam bi
pri{li ob neizmernih koli~inah
reakcij v vseh slovenskih laboratorijih. Stvar bi lahko imela
dolgoro~ne posledice za vso dr‘avo.

finan~nih sredstev za zaposlitev ustreznih znanstvenikov,
- vse te‘ave, ki sledijo iz neurejenih osebnih stanj atomov
[M.
Ko proces ste~e in smo uspeli
s kontrolo in prevodom energije v ustrezne cilje in ‘elje, je zelo pomembno skrbeti za higieno
procesa in okolja.

Kontrola reakcij

Zaklju~ek

Ob vsem zgoraj napisanem
lahko poudarimo, da smo lahko ponosni, da smo pri lokalnem razcepu [M ohranili in
ohranjujemo za~eto reakcijo.
Kontrola reakcij se namre~ v
ve~ini laboratorijih kon~a z ‘e
ugaslo za~etno reakcijo, kar
gre pripisati predvsem neurejenem okolju, neustrezni izobrazbi znanstvenikov in nezadostni koli~ini dovedene energije v za~etek procesa. Seveda ne pozabljamo tudi na nacionalno te‘o atomov.

Kot znanstvenik, ki se ‘e
dalj ~asa ukvarja z razcepom
najrazli~nej{ih vrst atomov, {e
posebej atoma [M, ugotavljam, da je vsakr{no spro‘anje energije ob razcepu atomov blagodejno za znanstvenike v obliki energije prihodnosti znanstveniku lastnega
‘ivljenja.
Iz izhodi{~ razcepa atoma
[M bi lahko vnovi~no tudi povzeli za proces najbolj pomembno dejstvo italijanskega
znanstvenika Vita La Dolce, ki
je do uspeha prej pripeljalo
tudi Ameri~ane:
- za razcep atomov [M ne
gre uporabljati zgolj pove~evanja mo~i obstreljevanja,
pa~ pa predvsem kreativno
obstreljevanje jedra atoma
[M iz razli~nih smeri, razli~nih intenzitet, barv in mo~i.

Te‘ave s kontrolo nadaljnjih
procesov nastanejo predvsem
zaradi:
- pubertetne koreakcije atomov
[M;
- kvazipoliti~nih pritiskov na laboratorije;
- pomanjkanja goriva v obliki
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Ve~krat sem se vpra{al zgornje vpra{anje. Poleg trivialnih odgovorov, ki vklju~ujejo vse od zabave, dru‘enja in osebnih koristi, mislim, da nimamo iti kam
dlje.
Toliko skupin ali ignorira ali se trudi kanalizirati ogromno energijo mladih v konkretne re~i in situacije z ve~ ali manj uspeha. Nih~e pa ne pogleda na posameznika in njegove motive. S tega stali{~a je
marsikaj bolj jasno. Namre~ vpra{aj se,
ali so vsi mladi {portniki, literati, ra~unalni~arji, ali pa obstajajo tudi tak{ni, ki
se sicer radi zabavajo in dru‘ijo, niso
pa {e ~isto na{li sebe in svoje identitete v
svetu. In vsak namig, ki ga najdejo, jim
pride prav. Tukaj nekje v sliko vstopi na{
mladinski kolektiv Krsnik. Odprtost, ki smo
si jo od za~etka zadali z razpr{enim planom aktivnosti, ne pa s fokusiranjem na
dolo~en odsek mladih s partikularnimi
zmo‘nostmi, nam je omogo~il razcvet
vseh mogo~ih aktivnosti in znanj. Kar bi
lahko videli kot pomanjkljivost, namre~
pomanjkanje trdno dolo~ene agende, se
nam ka‘e kot svojevrsten eksperiment.
Prednosti malega kraja, kjer se dogaja
malo zanimivih stvari in se pe{~ica skupaj dolgo~asi, nam pomagajo pri prepoznavnosti, ne bi pa rekel, da je to edinstvena situacija, ki se je ne da prenesti
tudi drugam. Za~etek je bil pa~ tak, da
smo se skupina prijateljev in znancev odlo~ili, po nekaj skupnih organiziranih dru‘enjih, pripeljati ljudi in prakse iz {irnega sveta v na{o lokalno obmo~je. Ne
vem, zakaj smo delali dobro, vsej neizku{enosti navkljub smo ob vsaki novi stva-
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veliko zgradbo, kot raste s ~asom Krsnik
www-ja. Navsezadnje postaja prava zakladnica idej, znanja, informacij, kratko~asenja, slik in komunikacij, ki bo s ~asom samo {e ve~ja. A da ne bom nepo{ten. Tako kot se zavedam, da mladi, ki
delujejo skupaj, zaslu‘ijo kakr{nokoli nagrado in nekaj njihovega, kar pove‘e skupino, kot so to skupni izleti, lastni prostori in podobno, ravno tako potrebujejo tudi svoj prostor za lastno mnenje, ki ga
ponuja dana{nja moderna tehnologija.
^e dobijo priznanje tudi tam, lahko to
samo pomaga pri uspe{nosti skupine.
Ravno pred dnevi je bil na RTV SLO objavljen prispevek o forumih, kjer so jih
ocenili kot nekoristne, s prekratkim dometom in nasploh za bluzenje. Marsikaj
zelo dr‘i od tu na{tetega, a ker je tehnologija tako napredovala, da npr. ni potrebe, da bi celotna Slovenija imela samo en forum, kjer zaradi koli~ine uporabnikov nujno prihaja do transgresij in
kjer se izni~ijo vsi pozitivni u~inki, pa so
kar naenkrat mo‘ni forumi za vsako interesno skupino. In ti bodo nujno koristili
tej skupini, pa ~eprav bodo zaradi tega
zaprti in na njih nikoli ne bo pri{la ostala
internetna populacija. A tudi to ne dr‘i
~isto. Kar se objavi na straneh, to iskalniki pre~e{ejo in nemalo je obiskovalcev,
ki jih na na{o stran prinese dolo~ena besedna zveza, ki jo i{~ejo, pa jih iskalnik
usmeri k nam.
Za konec pa {e beseda o tistem najpomembnej{em. Kaj ima namre~ vse to
zvezo s programom MLADINA in zavzemanju za ve~jo odprtost ter mednarodnim sodelovanjem. Tukaj lahko opi{em
zgolj pozitivno izku{njo, ki se je za~ela
z objavo takrat na{e nove ~lanice v forumu, z naslovom »Kdo bi {el poleti v [panijo?«. Pri~akovano je bil odziv zelo velik, kljub meglenosti in nejasnostim, se je
po~asi v tej temi oblikovala skupnost, ki
je za~ela sodelovati tudi onstran interneta. In sodeluje {e po izpeljavi projekta
pol leta pozneje. Sedaj namre~ pripravljamo {e izmenjavo za [pance. Lahko govorim za celotno skupino, ki je obiskala
[panijo, ~e izrazim presene~enje, ki smo
ga do‘iveli ob stiku z novo kulturo. Vsaj
za ve~ino od nas je bila to pozitivna izku{nja, ki spodbuja duh odprtosti in prestavlja lokalne ograde. Pohvalno je, da
se program MLADINA trudi vklju~iti razli~ne in mnoge dr‘ave. Kajti le ~love{ki
stik lahko prinese novi veter idej v zaprte
lokalne skupnosti, in svet je v 21. stoletju
‘e preblizu, da bi ga z lahkim srcem ignorirali.

▼

ri pridobili kak{nega ~loveka, ki je za~el
pomagati, ~eprav je to v nasprotju z egoisti~no logiko, ki priznajmo, deluje. Premagala pa sta jo veselje do novih re~i,
ki so se z malo dela zgodile in prijaznost
med ~lani. A kot je bil razdrobljen in neurejen na{ letni plan ter finance, tako smo
bili tudi ~lani. Marsikdo je {tudiral dale~
pro~, ali v Mariboru ali v Ljubljani, dobivali smo se po gostilnah in v za~asnih
prostorih, kjer smo debatirali, kaj bi bilo
kul in kaj super. Internet je bil na sceni
‘e osem let in veliko kdo ga je ‘e znal
uporabljati. Poleti 2003 pa so se izjemno raz{irili tako imenovani CMS sistemi
(Content Managment Sistem), ki so temeljili na bazah in omogo~ali sprotno spreminjanje internet strani, seveda z vklju~ujo~imi dobrotami, kot so forumi, komentarji in nenazadnje ~lanstvom virtualne
skupnosti. In avgusta je za‘ivel tudi Krsnik www.
Prvo prednost, ki jo je prina{al, je bila
komunikacija med oddaljenimi osebami,
ki je tudi ostala tam za ostale ~lane. Hkrati
pa se je v forumu za~ela razvijati tudi
svojevrstna kultura na splo{nih oddelkih,
kot so klepet in ideje. Kar naenkrat so
vsi, tako ~lani kot obiskovalci, lahko za~eli govoriti in prepu{~ati svoje ideje
vsem, ki so pri{li pogledat njihovo objavo v forumu. S klepetom so se ~lani bolj
povezali pri idejah, zdaj pa lahko u‘ivajo pri branju stvari, ki smo jih uspeli izvesti in so na za~etku same ideje izgledali {e ~isto nemogo~e, kjer si nih~e ni
predstavljal kako, kaj in kdo, le osnovno
idejo, ki jo je podal nekdo, smo po~asi
izklesali in uresni~ili. Tiste, ki {e ~akajo,
pa so seveda v planu, da se razvijajo
naprej.
Do danes, oktobra 2004, imamo 151
~lanov, po pravici povedano, ne vem, kako da so se le-ti v~lanili, tudi aktivno {e
zdale~ ne sodelujejo vsi, a se vra~ajo nazaj in v anonimnosti pre‘ijo, kaj se novega zgodi na www Krsniku. S~asoma se
potem tudi kdo pridru‘i v debato, ali pa
se sre~amo v realnem svetu. Imeli smo
tudi nekaj problemov, kajti anonimnost
lahko spro‘i strastna prerekanja in dokazovanja, ne vem natanko ~esa. Prav zdaj
smo bili prisiljeni prvi~ uvesti osnovna pravila obna{anja na forumu, saj se je nov
~lan za~el vesti zelo malomarno do ostalih. Do sedaj jih ni bilo, ker tudi ni bilo
problemov. A iskreno povedano, vsi plusi ali minusi forumov oziroma strani mi
ne pomenijo prav veliko, ko se vpra{am,
zakaj se mi zdi vredno vlagati trud v to
zgradbo. Mislim, da razlog bolj le‘i v
tem, da imam kot strukturalist rad tak{no
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MLADI PREPROSTO
VEDO
Matja` Rupnik
Je ~lan dru{tva za razvoj mladinskih iniciativ Carnium iz Kranja.

V za~etku septembra me

medijev.

zavest, da lahko tudi oni

je poklicala Barbara

Najpomembnej{a

sami kaj prispevajo.

Zupan z MOVIT-a.

izku{nja je bila, da

Seveda mora biti vsaka

Vpra{ala je, ~e sem

mladi potrebujejo

spodbuda v to smer

pripravljen napisati

ob~utek, da lahko

predstavljena na

~lanek za jesensko

pridejo do informacij in

primeren na~in.

{tevilko njihovega
~asopisa. Ta {tevilka
Mladja naj bi govorila o
aktivni udele‘bi mladih
v dru‘benih procesih.
Sam sem bil 6 mesecev
na Danskem kot EVS
prostovoljec za
nevladno organizacijo
Future Kulture
(www.futurekulture.com ),
ki med svoje primarne
cilje {teje tudi
informiranje mladih
skozi bogato paleto
aktivnosti in programov.
S sodelovanjem sem si
pridobil nove izku{nje in
znanja na podro~ju

Kak{en je primeren na~in?
Na~in, ki bo omogo~il mladim, da sprejmejo pobudo za
vklju~evanje in njeno sporo~ilo kot svoje. V Sloveniji smo
pri~e velikih uspehov razli~nih
komercialnih ogla{evalskih akcij. Ve~inoma so na~rtovane
brezhibno s strani timov, ki
imajo ve~letne izku{nje na slovenskem trgu in vklju~ujejo tudi mlade, nadarjene ljudi. Sporo~ilo je skoraj vedno enako:
To je izdelek/storitev zate!
Normalno, saj je to ena od osnov komercialnega ogla{evanja.
Pa je mo‘no uporabiti enake metode pri delu NVO in dobiti enake rezultate? Mladi menijo, da so nekatere stvari ”in”
druge ”out”! Ogla{evalski tim
se mora zavedati pomembnosti prej{njega stavka, saj druga~e rezultati, objektivno gledano, niso najbolj spodbudni.

Kako biti ”in”?
Najbolj preprost odgovor bi
bil, da mladi preprosto vedo.
Toda po pravici povedano, natan~na definicija ne obstaja.
Nekdo se tega nau~i pri delu
z mladimi, nekdo pa le dobi
ob~utek, da se je nau~il.
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Najpomembnej{e znanje,
ki sem ga pridobil pri Future
Kulture, je mogo~e ravno to,
ali pa imam le tak ob~utek.
U~il sem se na lastnih napakah in gradil svoje znanje na
mnenjih mladih, ki so bili soudele‘eni ter posledi~no bolj
ali manj kriti~ni do skupnega
dela in rezultatov. Vsak teden
smo namre~ imeli obveznost
izdelati 24 minutno TV oddajo Kulture Guide ( www.kultureguide.com), ki je eden izmed stalnih, lahko bi rekel
”hi{nih” projektov Future Kulture. Namen oddaje je informiranje mladih o dejavnostih
partnerskih organizacij in programov ter promocija lastnih
projektov. Sodeluje lahko
vsak, ki se mu zdi, da lahko
kaj prispeva. Namen sodelovanja je pridobivanje tehni~nih ali novinarskih izku{enj na
podro~ju elektronskih medijev. Seveda je mo‘no izvajati tak projekt le ob skrbno na~rtovanem in izvedenem prora~unu. Finan~na sredstva prispevajo vladne in evropske institucije, ki seveda ‘elijo vidne rezultate. Ker je projekt v
nekaj letih presegel meje Danske, s pestro mednarodno
udele‘bo pri ustvarjanju krat-

kih reporta‘, obstaja {e danes.

Mladi in informacije v
Sloveniji
Moje skromno mnenje je,
da mladi potrebujejo dostop
do informacij, ki so relevantne za njihov razvoj in ‘ivljenje. Ravno tako potrebujejo izku{nje pri posredovanju teh informacij in svojih mnenj vrstnikom in dru‘bi nasploh. Edino tako bodo lahko razumeli
in prakticirali svobodo govora, objektivnost medijev in podobne koncepte, na katerih temelji na{a dru‘ba. Veliko mladih nima interesa iskati informacije. Razumljivo, saj vsakodnevno informacije i{~ejo
njih. Pomislite samo na vsa tista reklamna sporo~ila v po{tnem nabiralniku in v medijih.
Informacije moramo mladim
dostaviti. Mladi sami lahko to
izvedejo z najve~jim u~inkom.
V Kranju pripravljamo te dni
info to~ko za mlade. Mladim
bomo posredovali informacije o mo‘nostih, ki jih imajo v
na{em mestu. Distribucija informacij o info to~ki bo potekala s pomo~jo nekaj vzporednih akcij, katerih namen bo
motivirati mlade v Kranju in {ir-

PET AKCIJ PROGRAMA MLADINA

programa MLADINA
1. MLADINSKE
IZMENJAVE

2. EVROPSKA
1. MLADINSKE
PROSTOVOLJN
IZMENJAVE
SLU@BA
2. EVROPSKA
PROSTOVOLJNA
SLU@BA

Pri projektu trenutno sodeluje okrog 50 prostovoljcev,
starih med 15 in 25 let. Skupina nas starej{ih za zdaj {teje nekaj manj kot 10 prostovoljcev, katerih osnovna naloga je administrativno omogo~iti nemoteno delo info to~ke. Mladi so tisti, ki so dali
idejo, kak{en mora biti logotip na{ega projekta, kje naj
bi bili prostori in katere vsebine naj bi ponujali. Pri~akujemo, da bomo mladim pribli‘ali {tevilne koristne ideje in
projekte. Seveda se zavedamo pomembnosti izku{enj,
zato smo za sodelovanje pridobili nekaj poklicnih strokovnjakov, ki so pripravljeni svetovati in pomagati. Ta skupina vklju~uje oblikovalca, ra~unalni{kega programerja,

socialno delavko in tr‘nika.
Pa~ skladno s potrebami projekta.

Zaklju~ek
@e leta 2003 je Svet Evropske Unije v dogovoru s predstavniki takratnih vlad ~lanic
EU oznanil namen pove~ati
aktivno udele‘bo mladih v
dru‘benih procesih, posebej
demokrati~nih, ter podpreti
u~enje mladih o razli~nih na~inih aktivne udele‘be. Ravno tako so sklenili omogo~iti
mladim ve~ji dostop do pri-

prave in posredovanja informacij ter pove~ati oskrbo s koristnimi, kvalitetnimi informacijami.
Koncept je torej preverjen in
potrjen, vsaki posamezni
NVO pa pripade odgovornost, da anga‘ira mlade, s katerimi sodeluje v procesu informiranja in promocije. Za‘eleno je pustiti mladim, da sami
izpeljejo ~imve~. Zato je ve~je sodelovanje med organizacijami, na tem podro~ju, v Sloveniji lahko zelo koristno, saj
ve~ glav ve~ ve.

4. SKUPNE
4. SKUPNE
AKTIVNOSTI
PROGRAMA
AKTIVNOSTI
SOKRATES,
PROGRAMA
LEONARDO DA
VINCI IN
SOKRATES,
MLADINA
D
LEONARDO
5. PODPORNE
VINCI
IN
AKTIVNOSTI ZA
MLADINA
MLADINSKE
DELAVCE IN
DELAVKE

5. PODPORNE
AKTIVNOSTI
ZA MLADINSK
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

▼

{e, da obi{~ejo infoto~ko v ‘ivo ali na internetu. Celotna
ogla{evalska ideja temelji na
zanimivem logotipu, za katerega menimo, da je ”in”. Rezultat bo pokazal, ali je na{e
mnenje pravilno. Logotip bomo mladim dostavili na letakih, posterjih, grafitih (legalnih) ter s kratko animacijo na
internetu. Odziv bomo bele‘ili s {tevilom novih aktivnih
~lanov na{e NVO.

3. MLADINSKE
POBUDE:
3. MLADINSKE
SKUPINSKE
POBUDE:
POBUDE
IN
SKUPINSKE
POBUDE IN V
VLO@EK
VLO@EK V
PRIHODNOST
PRIHODNOST
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Sodelovanje
s sosednjimi regijami
Italije in Avstrije
Raz{iritev Evropske unije je zgodovinski trenutek in predvsem prilo‘nost za mir in razvoj
v Evropi. Podpora dr‘avljanom in dr‘avljankam Evrope pa je prav gotovo klju~ do tega
uspeha.
Barbara Zupan

Kljub temu da so nove dr‘ave ~lanice EU dosegle velik
napredek v razvoju svojega
gospodarstva in politike, je {e
vedno opaziti velike razlike v
razvoju. Gospodarske prepade je predvsem mo‘no zaznati med obmejnimi regijami novih dr‘av ~lanic EU, ki mejijo
na »stare« dr‘ave ~lanice Evropske unije. @e v letu 2000
je Evropska komisija opravila
razli~ne analize gospodarskega polo‘aja v novih dr‘avah
~lanicah EU, takratnih dr‘avah kandidatkah za vstop v
EU. Na podlagi rezultatov teh
analiz so bili sprejeti dolo~eni ukrepi za premagovanje
prepadov in zagotovitev enakomernega in trajnostnega
gospodarskega razvoja vseh
dr‘av ~lanic EU.
Program MLADINA spodbuja mlado generacijo k aktivnej{emu sodelovanju, k strpnej{emu, bolj razumevajo~emu in solidarnej{emu na~inu
‘ivljenja vsakega posameznika skupnosti, k novemu znanju in izku{njam, ki jih mladi
lahko pridobijo ob izvajanju
razli~nih projektov, predvsem

mednarodnih, kjer se sre~ujejo in sodelujejo razli~ne kulture.
Slovenija je v letu 2002 dobila dodatna denarna sredstva, s katerimi lahko sofinancira projekte, ki so bili namenjeni spodbujanju sodelovanja mladih, ki prihajajo iz
regij, ki so bile prepoznane
kot regije, upravi~ene za dodatne spodbude za skladnej{i in trajnej{i razvoj.
V letu 2002 in 2003 je Nacionalna agencija podprla
preko 20 razli~nih projektov
mladinskih izmenjav, Evropske prostovoljne slu‘be in tudi izobra‘evanj. Vsem je bil
skupen osnovni namen: narediti nekaj, da se zmanj{ajo visoke pregrade sicer nevidnih
mej.
Spodbujanje sodelovanja
mladih, ki prihajajo iz obmejnih regij, ostaja {e vedno
prednostna naloga programa
MLADINA in vse do leta
2006, ko se zaklju~i program
MLADINA, bodo na voljo dodatna sredstva za sofinanciranje projektov, takih kot jih
sicer sofinancira program

MLADINA. Poleg dodatnih denarnih sredstev so na voljo {e
nekateri drugi in{trumenti, s
katerimi bo izgrajevanje dobrih sosedskih odnosov {e zanimivej{e.
V nadaljevanju so opisani
okviri, ki vam bodo pomagali pri oblikovanju va{e ideje
za projekte sodelovanja s sosednjimi regijami – dr‘ave, ki

lahko sodelujejo v teh projektih in oblike projektov, ki lahko pridobijo finan~no podporo.
Upravi~ene dr`ave:
Avstrija, Bolgarija, Ciper,
^e{ka, Estonija, Finska, Gr~ija, Nem~ija, Mad‘arska,
Italija, Poljska, Slova{ka in
Slovenija.
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vane glede na dr‘ave, ki lahko sodelujejo v teh projektih,
in sicer:
PRVA prednostna skupina
so projekti, v katerih sodelujejo organizacije iz Slovenije z organizacijami, ki prihajajo iz avstrijske Koro{ke, [tajerske in Gradi{~anske ter italijanskih pokrajin Veneto in Julijska Krajina.
DRUGA
prednostna
skupina, ki daje mo‘nost priprave ve~stranskih projektov,
so projekti, kjer poleg Avstrije
in/ali Italije ter Slovenije sodelujejo obmejne regije upravi~enih dr‘av (glej zgoraj).
TRETJA prednostna skupina
pa ponuja mo‘nosti oblikovanja projektov med vsemi dr‘avami, upravi~enimi za ~ezmejno sodelovanje, vendar pa morajo biti cilji in vsebina teh projektov povezani z nameni, ki
jih ‘elimo dose~i pri ~ezmejnem sodelovanju.
Ostale programske dr‘ave,
ki niso na{tete med upravi~enimi dr‘avami, ne smejo sodelovati pri projektih ~ezmejnega sodelovanja, pa ~eprav
bi bila na primer njihova vsebina tesno povezana s spodbujanjem sodelovanja mladih, ki ‘ivijo na dveh straneh
ene meje.
Oblike projektov:
Denar se lahko pridobi za
projekte v okviru Akcije 1, Ak-

cije 2, Akcije 3 in Akcije
5. Pri tem na~eloma veljajo
isti pogoji, kot veljajo za vse
projekte pri programu MLADINA, mo‘na pa so dolo~ena odstopanja, s katerim ‘eli Evropska komisija {e dodatno spodbuditi projekte med
sosedi, in sicer:
Akcija 1:
MLADINSKI IZMENJAVE
- Finan~na podpora za mladinske izmenjave, ki na~eloma trajajo najmanj 6 dni,
pri izmenjavah s sosednjimi regijami pa je mo‘nost,
da se ena izmenjava izvaja v dveh ali treh delih (npr.
2 x 3 dni ali 3 x 2 dni);
zagotoviti je potrebno le,
da izmenjava v ve~ delih
vklju~uje isto skupino.
- izmenjave so lahko dvostranske, tristranske in ve~stranske, in sicer med dr‘avami/regijami, ki so zgoraj na{tete kot upravi~ene
za sodelovanje.
Akcija 2:
EVROPSKA PROSTOVOLJNA SLU@BA
Evropska prostovoljna slu‘ba omogo~a mladim prostovoljno delo v tuji dr‘avi za
~as od 6-ih mesecev do enega leta. Pri projektih sodelovanja s sosednjimi regijami
so mo‘na tudi kraj{a obdob-

Program MLADINA spodbuja mlado
generacijo k aktivnej{emu sodelovanju, k
Iz na{tetih dr‘av lahko sodelujejo tiste regije, ki mejijo na sosednje dr‘ave, na
primer v Italiji sta dve regiji:
Veneto in Julijska krajina. Le
Ciper, Estonija in Slovenija
so prepoznane kot ena regija.
Prednostne usmeritve za
sodelovanje s sosednjimi regijami v Sloveniji so obliko-

strpnej{emu, bolj razumevajo~emu in
solidarnej{emu na~inu ‘ivljenja vsakega
posameznika skupnosti, k novemu znanju
in izku{njam, ki jih mladi lahko pridobijo
ob izvajanju razli~nih projektov, predvsem
mednarodnih, kjer se sre~ujejo in
sodelujejo razli~ne kulture.

ja prostovoljnega dela mladih, vendar ne kraj{a od 3
tednov. Mo‘ni so tudi kratkoro~ni projekti prostovoljnega
dela, kjer sodelujejo skupine
mladih iz upravi~enih regij
(npr. delovni tabori).
Akcija 3:
Mladinske pobude so znane mladim po Sloveniji; v okviru teh projektov mladi uresni~ujejo svoje ideje na lokalni ravni. Te ideje pa je mo‘no uresni~evati tudi s partnerji iz sosednjih regij in oblikovati projekte mre‘enja mladinskih pobud.
Akcija 5:
Podporne aktivnosti ({tudijski obiski, pripravljalni obiski, seminarji, te~aji usposabljanja, ipd). Te so namenjene razvijanju ~ezmejnega sodelovanja med mladimi, {e
posebej v okviru mladinskih
izmenjav in Evropske prostovoljne slu‘be. Seminar, na
katerem bi se zbrali mladinski delavci in delavke iz za
~ezmejno sodelovanje upravi~enih dr‘av in poiskali mo‘ne re{itve za spodbujanje sodelovanja mladih iz sosednjih dr‘av, je lahko eden od
primerov podporne aktivnosti.
Vi{ine prispevkov so enake
vi{inam, ki jih sicer lahko pridobijo prijavitelji pri programu MLADINA. Tudi obrazci
pro{enj in poro~il so enaki
obrazcem, ki jih ve~ina ‘e
pozna.
Izku{nje prvih projektov ka‘ejo na prednosti teh projektov, predvsem majhna razdalja je tista, ki sodelujo~e {e
tesneje pove‘e med sabo in
ohranja partnerstvo na dolgi
rok. Prav tako je la‘je pridobiti sredstva za dvostranske
izmenjave, kjer sodelujejo isti
partnerji in mladi, ki bi ‘eleli
opravljati dolgoro~no slu‘bo
v teh dr‘avah, bodo la‘je
na{li svojo gostiteljsko organizacijo.
Vredno razmisleka!
M L A D J E/
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Pomembno

iz Nacionalne agencije
programa Mladina

Novosti v izvajanju
programa MLADINA v
letu 2005
18. in 26. oktobra 2004 je nacionalni programski odbor programa MLADINA dolo~il nekatere osnovne usmeritve za izvajanje programa MLADINA. Pomembnej{e
povzetke podajamo v nadaljevanju. Usmeritve, kot jih
je dolo~il nacionalni odbor mora {e potrditi Evropska
komisija, zato lahko pri posamezni usmeritvi {e pride
do sprememb.

Evropske prednostne teme
Predlagatelji projektov so pri dolo~anju tematike svojih
projektov svobodni, Evropska komisija pa je dolo~ila,
da bodo prednost pri sprejemu projektov v program imeli
projekti, ki si bodo za osrednjo temo dolo~ili vklju~evanje mladih z manj prilo‘nostmi in projekti, ki so namenjeni spodbujanju solidarnosti v Evropi in podpirajo boj
proti rasizmu in ksenofobiji.

Definicija skupin mladih z manj
prilo`nostmi v Sloveniji
Za skupine mladih z manj prilo‘nostmi se {tejejo mladi
v starosti od 15 do 25 let, ki se nahajajo v eni ali ve~
naslednjih situacij:

ter ‘ivijo na obmo~jih z ni‘jim BDP na prebivalca, na
obmo~jih, kjer je prisotna vi{ja stopnja brezposelnosti
med mladimi, oziroma na obmo~jih, kjer ‘ivijo razli~ne
etni~ne, kulturne ali druga~ne skupnosti.

Splo{ne usmeritve v Sloveniji
Pri sprejemu projektov v program bo dana prednost
projektom:
● ki jih predlagajo prvi prijavitelji oziroma projektom,
ki med udele‘enci in udele‘enkami predvidevajo mlade iz skupin mladih z manj prilo‘nostmi,
● ki jih predlagajo prijavitelji iz naslednjih (statisti~nih) regij v Sloveniji: Podravska, Savinjska, Gorenjska, Jugovzhodna Slovenija, Gori{ka, Notranjsko-kra{ka in Zasavska regija,
● ki jih predlagajo prijavitelji, ki so ‘e uspe{no izvedli
projekt v katerikoli drugi akciji programa MLADINA,
vendar ne v akciji, v okviru katere naj bi potekal
predlagani projekt.

Akcija 1.1
Mladinske izmenjave
Izvedba dvostranske izmenjave bo omogo~ena le naslednjim prijaviteljem:
● ki bodo kot osrednjo temo svoje izmenjave posvetili
evropskim prednostnim temam,
● ki bodo med udele‘enci in udele‘enkami vklju~evali
mlade z manj prilo‘nostmi,

● se v danem obdobju ne izobra‘ujejo redno,

● ki so t.i. prvi prijavitelji v programu MLADINA1 .

● so brezposelni,

Partnerja v dvostranskih izmenjavah morata – na~eloma – oba predlo‘iti pro{njo za sprejem projekta pri
svoji Nacionalni agenciji. Izjemoma je mogo~e sprejeti
tudi projekt, v katerem samo eden izmed partnerjev predlo‘i pro{njo, drugi partner pa eksplicitno izjavi, da za
kritje stro{kov svojega sodelovanja ne potrebuje dotacije iz programa MLADINA.

● sodijo med mlade s posebnimi potrebami (mladi z
motnjami v du{evnem razvoju, slepi in slabovidni, gluhi
in naglu{ni, mladi z govorno-jezikovnimi motnjami,
gibalno ovirani, dolgotrajno bolni, mladi s primanjkljaji na posameznih podro~jih u~enja ter mladi z motnjami vedenja in osebnosti)
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● katerih prijavitelji so v preteklosti uspe{no izvedli
dvostransko ali trostransko izmenjavo in novi projekt predstavlja nadgradnjo z raz{iritvijo partnerstev
na tro ali ve~stranski projekt,
● katerih prijavitelji delujejo kot akterji na podro~ju
mladine na lokalni (ob~inski) ravni, predvsem pa mladinskim organizacijam ~lanskega tipa (dru{tva),
● ki med partnerji vklju~ujejo partnerje iz ene ali ve~
naslednjih dr‘av: Belgija, Ciper, ^e{ka, Danska, Gr~ija, Finska, Luksemburg, Irska, Mad‘arska, Norve{ka, Poljska in Portugalska oziroma partnerje iz partnerskih lokalnih skupnosti,
● ki si bodo za izvedbo svojega projekta prizadevali
pridobiti podporo lokalnih skupnosti (ob~in).

Akcija 1.2
Mladinske izmenjave s tretjimi dr`avami
Prednost pri sprejemu bo dana projektom, katerih prijavitelji so v preteklosti uspe{no izvedli projekt v Akciji
1.1 Mladinske izmenjave.

Akcija 2.1
Evropska prostovoljna slu`ba
Prednost pri sprejemu projektov v program bo
dana:
● po{iljajo~im projektom Evropske prostovoljne slu‘be,
● projektom, ki vklju~ujejo partnerje iz novih ~lanic EU
(Estonija, Latvija, Litva, Ciper, ^e{ka, Mad‘arska,
Malta, Poljska, Slova{ka), ter Avstrije, Belgije, Danske, Finske, Gr~ije, Italije, Irske, Norve{ke in [vedske,
● projektom, ki si bodo za izvedbo svojega projekta
prizadevali pridobiti podporo lokalnih skupnosti (ob~in).

Akcija 2.2
EVS s tretjimi dr`avami
Brez posebnih prednosti. Opozarjamo le na slabo izkori{~ene mo‘nosti sodelovanja s partnerji iz dr‘av
bli‘njega vzhoda in severnoafri{kih dr‘av (Mediteranske dr‘ave).

Akcija 3.1
Skupinske mladinske pobude
Prednost pri sprejemu bodo imeli projekti, ki:
● imajo za svoj cilj jasen in {teven rezultat, katerega
uporaba / namen bo osredoto~en na {ir{i krog mladih v lokalni sredini,
● v svojem na~rtu predvidevajo vklju~evanje mladih in
organizacij iz svoje lokalne sredine v druge akcije
programa MLADNA.

Akcija 3.2
Vlo`ek v prihodnost
Prednost pri sprejemu bodo imeli projekti, ki temeljijo
na izrabi izku{enj, pridobljenih med opravljanjem EVS
projekta z namenom ustvarjanja delovnega mesta za
biv{ega EVS prostovoljca ali prostovoljko.

Akcija 5.1.1
Podporne aktivnosti
Prednost pri sprejemu bodo imeli projekti:
● preverjanja mo‘nosti za izvedbo projekta (fesability
visits), {e posebej za projekte, kjer se predvideva vklju~evanje mladih iz skupin mladih z manj prilo‘nostmi,
● seminarji za iskanje partnerjev (contact making seminars), ki bodo omogo~ili mo‘nost pridobitve partnerjev za organizacije v posamezni (statisti~ni) regiji, {e
posebej za razvoj akcije 2, Evropska prostovoljna slu‘ba in projektov, ki jih je mo~ podpreti s sredstvi ^ezmejnega sodelovanja.
Nadalje bo prednost dana projektom, ki jih prijavljajo
prijavitelji z ‘e uspe{no izvedenim projektom mladinske izmenjave ali Evropske prostovoljne slu‘be (razen
za projekte preverjanja mo‘nosti za izvedbo projektov
in projekte pripravljalnih sestankov).

Akcija 5.1.2
Podporne aktivnosti s tretjimi dr`avami
Brez posebnih prednosti. Opozarjamo le, da morajo
biti vsi projekti v okviru podpornih aktivnosti namenjeni
neposrednemu u~inku razvoja programa MLADINA ter
opozarjamo na manjko projektov EVS s tretjimi dr‘avami ter projektov mladinskih izmenjav in EVS projektov s
tretjimi dr‘avami z Mediteranskimi dr‘avami.
M L A D J E/
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Prednost pri sprejemu bo dana projektom,

Sredstva na voljo za
dodelitev v letu 2005
Prijaviteljem v Sloveniji so v programskem letu 2005 na voljo
naslednja sredstva po posamezni akciji programa:

pro{nje za sprejem projekta je potrebno ozna~iti »PRO[NJA ZA
SPREJEM PROJEKTA OB PRIJAVNEM ROKU (DATUM PRIJAVNEGA ROKA)«, pro{nji na obrazcu pa je potrebno prilo‘iti posamezne priloge. Informacijo o zahtevanih prilogah ter obrazce
lahko pridobite na spletnih straneh programa MLADINA v Sloveniji.

Teko~e informacije

Vse vsote v EUR
Akcija

Sredstva za dodelitev

A.1.1
A.1.2

427.754
88.104

A.2.1
A.2.2
A.3.1
A.3.2
A.5.1.1
A.5.1.2

459.571
35.587
104.297
60.000
76.966
44.168

Povpre~na vi{ina
dodeljene dotacije
za projekt v letu 2004
7.000
24.000
6.8002
1.7003
6.000
4.500
4.100
7.700
11.500

Sredstva CBC
Za podporo projektom, ki jih je mogo~e podpreti s sredstvi
^ezmejnega sodelovanja, je na voljo 104.400 EUR, podporo
pa je mogo~e pridobiti za mladinske izmenjave, projekte mre‘enja skupinskih pobud, EVS ali podporne aktivnosti.
Dvostranske projekte mladinskih izmenjav lahko predlagajo vsi
prijavitelji, ne glede na poprej{nje sodelovanje v programu.

Nov prispevek za okrepljeno mentorstvo v
kratkoro~nih EVS projektih
V dodatno spodbudo kratkoro~nim EVS projektom, ki so namenjeni izklju~no mladim z manj prilo‘nostmi in lahko trajajo od
treh tednov do {estih mesecev, je Evropska komisija dolo~ila novo prispevek, s katerim se pove~a celotna vi{ina dotacije za tovrstne projekte.
Nov prispevek je namenjen kritju stro{kov okrepljenega mentorstva in je razli~en glede na to, ali gre za po{iljajo~i ali gostiteljski projekt.

O vseh novostih v programu, o razpisih za sodelovanje na
podpornih aktivnostih, regionalnih svetovalnih dnevih ter drugih
pomembnih informacijah iz izvajanja programa ste lahko hitro
seznanjeni, ~e si zagotovite prejemanje elektronskih novic in iskric.
Za brezpla~no prejemanje e-novic in e-iskric se lahko prijavite na
spletnih straneh programa MLADINA v Sloveniji.

IN [E :

POSREDNO SODELOVANJE [VICE V
PROGRAMU MLADINA
[vica ni programska dr‘ava, niti ne spada med upravi~ene tretje dr‘ave v programu MLADINA, zato sodelovanje partnerjev iz [vice ni mogo~e druga~e kot v obliki t.i.
tihega partnerstva. To pomeni, da {vicarska skupina sicer
sodeluje v – na primer – mladinski izmenjavi – vendar dotacija iz programa MLADINA ne sme biti porabljena za
kritje kateregakoli stro{ka njihovega sodelovanja.
[vicarska zvezna vlada omogo~a s skromnim skladom
sodelovanje {vicarskih partnerjev kot tihih partnerjev v projektih programa MLADINA, pri ~emer iz razumljivih razlogov ni mogo~e oblikovati dvostranskih projektov, temve~ le
tro ali ve~stranske projekte. Sklad upravlja {vicarska nevladna asociacija organizacij mladinskih izmenjav z imenom INTERMUNDO, ki nudi tudi dolo~ene podporne aktivnosti za vklju~evanje akterjev na podro~ju mladine iz
[vice v projekte programa MLADINA. Dotacije, ki jih lahko pridobijo {vicarski partnerji, so enaki dotacijam, ki jih
lahko pridobijo partnerji iz programskih dr‘av. Dotacija
bo nakazana neposredno {vicarskemu partnerju, delitev in
kritje stro{kov udele‘be {vicarskih udele‘encev in udele‘enk pa je stvar dogovora med vsemi sodelujo~imi partnerji.

Tip projekta

Dodatno

Po{iljajo~i kratkoro~ni EVS projekt

450 EUR na projekt

Partnerji iz [vice se lahko za ve~ informacij

Gostiteljski kratkoro~ni EVS projekt
~as trajanja aktivnosti

230 EUR/mesec za

obrnejo na: »INTERMUNDO«, Coordination

Informacijo o vi{ini drugih prispevkov iz programa MLADINA
lahko pridobite na spletnih straneh programa MLADINA v Sloveniji in so enake kot v letu 2004.

office YOUTH, Gerechtigkaitsgasse 12,
3000 Bern 8, tel: 031/326 29 22,
www.jfeuropa.ch

Posredovanje pro{enj za sprejem projektov
Pro{nje za sprejem projektov je potrebno posredovati s priporo~eno po{tno po{iljko, najkasneje na dan razpisnega roka, ne
glede na to, ali je nedelja ali praznik. Pismo z dvema izvodoma
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1
Za prvega prijavitelja velja vsak prijavitelj, ki v zadnjih treh programskih letih ni imel sprejetega projekta v program MLADINA.
2
za gostiteljski projekt
3
za po{iljajo~i projekt

