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ERASMUS+: MLADI V AKCIJI V
LETU 2018

Program Erasmus+ združuje dosežke več kot 25-letne zgodovine programov na področju izobraževanja, poklicnega usposabljanja in mladine
z namenom spodbujanja novih sinergij in sodelovanja med različnimi področji s ciljem, da postane EU največje na znanju temelječe, trajnostno in
vključujoče gospodarstvo. Nov program v svojih širokih okvirih združuje
različne dosedanje programe EU na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine, dodano pa je tudi novo področje športa.
Po svoji vsebinski zasnovi in priložnostih, ki jih ponuja, je program
razdeljen na tri velika področja:
•
izobraževanje in poklicno usposabljanje, vključno s programom
Jean Monnet,
•
mladina in
•
šport.
Zavod Movit kot ena od dveh nacionalnih agencij programa Erasmus+
upravlja področje mladine, ki se v programu promovira pod blagovno znamko Erasmus+: Mladi v akciji. Ta poleg splošnih ciljev programa
zasleduje predvsem cilje prenovljenega okvira za evropsko sodelovanje
na področju mladine (2010–2018). Program spodbuja učno mobilnost za
mlade v kontekstu mladinskega dela, prispeva k razvoju kakovosti dela
akterjev na področju mladinskega dela in razvoju mladinskih politik na
vseh ravneh. V takšni umestitvi še posebej podpira vključevanje mladih
z manj priložnostmi, poleg ostalih splošnih kompetenc poudarja pričakovanje po krepitvi jezikovnih kompetenc sodelujočih in pričakuje, da bodo
pridobljene izkušnje ustrezno zabeležene in ovrednotene z Youthpassom – instrumentom programa za beleženje in vrednotenje pridobljenega v neformalnem učenju skozi aktivnosti v programu.

Ukrepi programa so na področju mladine razporejeni v naslednje tri
ključne ukrepe:
•
ključni ukrep 1: učna mobilnost posameznikov;
•
ključni ukrep 2: sodelovanje za inovacije in izmenjava dobrih
praks;
•
ključni ukrep 3: podpora za reformo politik.

kazalo

Ključni ukrep 1 je posvečen predvsem učni mobilnosti posameznikov ali
skupin, kjer je osrednji namen sodelovanja učna korist za sodelujočega
posameznika ali posameznico. Področje mladine pri tem ukrepu pokriva
mobilnost mladih in mladinskih delavcev.
Ključni ukrep 2 je namenjen strateškemu sodelovanju partnerjev iz različnih držav z namenom uresničitve otipljivega in trajnostnega rezultata
za razvoj različnih področij izobraževanja, usposabljanja in mladine, za
boljše povezovanje med svetom učenja in svetom dela ali prenos dobrih praks na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine. V okvir
tega ključnega ukrepa na področju mladine sodijo tudi transnacionalne
mladinske pobude.
Ključni ukrep 3 je namenjen podpori reformam politik, pri čemer program v tem ukrepu podpira tudi sodelovanje mladih pri oblikovanju politik, še posebno mladinskih politik, ter njihovo vključevanje v evropsko
sodelovanje na področju mladine.
Informacije o prijavnih rokih, prijavnice in navodila so na voljo na
spletni strani www.movit.si.
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Uvodnik
Program Erasmus+: Mladi v akciji v letu 2018
Primeri dobrih praks

MLADINSKA IZMENJAVA:
E-VILLE SKUPNOSTI V BOJU PROTI SOVRAŽNEMU GOVORU IN
RADIKALIZACIJI MLADIH, Celjski mladinski center
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PROJEKT PROSTOVOLJSTVA:
POINT AND SHOOT – MULTIMEDIJSKA DELAVNICA, Javni
zavod Sotočje Medvode

10

MOBILNOST MLADINSKIH DELAVCEV:
PODJETNOST: MOST DO PRIHODNOSTI, TiPovej, Zavod za
ustvarjalno družbo

12

STRATEŠKO PARTNERSTVO:
PARTNERSTVO ZA AKTIVNEJŠE ŽIVLJENJE MLADIH Z
MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU, Zveza Sožitje

14

STRUKTURIRANI DIALOG:
POSVETOVANJE Z MLADIMI O KAKOVOSTNEM OKVIRU
VAJENIŠTVA IN PRIPRAVNIŠTVA V SLOVENIJI, Sindikat
študentov, dijakov in mladih brezposelnih

16

IZPOSTAVLJENO:
Spremljanje in beleženje učnih rezultatov ter uporaba orodja
Youthpass: ACCEPTANCE IS THE KEY, Mladinski center Trbovlje

18

Vključevanje mladih s posebnimi potrebami:
USTVARJALNOST SKOZI PROSTOR IN ČAS, Društvo študentov
invalidov Slovenije

20

Podelili smo priznanje KLJUČ DO PARTICIPACIJE

22

Primož Ferjančič,
MOVIT

SPREMEMBE

Ko že govorimo o prelomnih trenutkih, ne pozabimo na brexit, ki prav tako odpira nova vprašanja
za prihodnost. Vsaka takšna situacija je lahko tudi trenutek za razmislek o novih izzivih in novih
priložnostih. Erasmus+ je program, ki je strukturiran tako, da lahko vedno ponudi priložnost za
financiranje projektov, ki so kakovostni, odgovarjajo na potrebe in tudi prinašajo novosti v okolja,
kjer se projekti odvijajo.
V zadnjem obdobju se je program Erasmus+ tudi v Sloveniji stabiliziral. Projekti so se povprečno
v letu 2018 tako strukturno kot finančno povečali – sprejeti so bili projekti z več mobilnostmi, več
aktivnostmi in več partnerji. To pomeni, da so izkušene organizacije in upravičenci utrdili svoj položaj
v sektorju in v programu, novi prijavitelji pa prinašajo novo konkurenco in tudi sveže ideje. Predvsem
te so dobrodošle, saj se po njih lahko zgledujejo vsi, ki izvajajo projekte v okviru programa Erasmus+.

Sama velikost projektov sicer še ne pomeni nujno tudi kvalitete. Znano je, da ekonomija obsega
prinaša določene pozitivne finančne učinke, vendar če je cilj le to, taki projekti nimajo veliko možnosti za sprejem v program. V tem kompendiju so zbrani kakovostni projekti, ki so
tudi svetilnik drugim. To so projekti, ki kažejo nove smeri za nadaljnjo implementacijo
programa. Predvsem pa so z vidika mladih to projekti, ki jim omogočajo polno, odgovorno, strpno vključevanje v družbo, v kateri so pridobljene kompetence bistvenega
Leto 2018 je bilo na svoj način
pomena za njihov osebni razvoj in solidarno sobivanje vseh v sodobni družbi.
prelomno za program Erasmus+,

saj se je iz programa odcepilo
prostovoljstvo, ki smo ga več kot
20 let poznali pod nazivom EVS –
evropska prostovoljska služba. Nov,
manjši program z več možnostmi
je bil poimenovan Evropska
solidarnostna enota. Erasmus+
pa ostaja še vedno eden najbolj
prepoznavnih programov in politik
Evropske komisije.
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V letu 2018 je bilo v program Erasmus+: Mladi v akciji predlaganih 279
projektov, ki so vključevali 389 aktivnosti v skupni vrednosti 8.489.535,52
evrov. V primerjavi z letom 2017 gre za 18 % zmanjšanje števila prijavljenih
projektov in 23 % zmanjšanje števila aktivnosti, kar je vsaj delno posledica
tega, da prostovoljski projekti na 3. razpisnem roku niso bili več del
programa Erasmus+. Sprejetih je bilo 127 projektov oz. 196 aktivnosti –
15 % projektov manj kot leto prej (1491 ) oz. 16 % aktivnosti manj kot leto prej
(2342). Skupno je bilo za projekte oz. aktivnosti dodeljenih 2.991.324,12
evrov (271.242,09 evrov3 oz. 9 % manj kot leto prej). S sredstvi, ki so bila
razdeljena na treh razpisnih rokih, smo lahko podprli 45 % prijavljenih
projektov.

PROGRAM E+:
mladi v akciji
V LETU 2018

LETO 2018
V ŠTEVILKAH

KLJUČNI UKREP 1

KLJUČNI UKREP 2

KLJUČNI UKREP 3

SKUPAJ

Število predlaganih projektov
(aktivnosti)

234 (344)

34

11

279 (389)

Število odobrenih projektov
(aktivnosti)*

114 (183)

7

6

127 (196)

Odstotek odobrenih projektov
(aktivnosti)

49 % (53 %)

21 %

54 %

45 % (50 %)

Višina zaprošenih sredstev (EUR)

4.611.268,32

3.663.929,00

214.338,20

8.489.535,52

Višina odobrenih sredstev (EUR)

2.323.698,12

561.535,00

106.091,00

2.991.324,12

Odstotek odobrenih sredstev

50 %

15 %

49 %

35 %

Višina razpoložljivih sredstev
(EUR)**

2.142.785,00

541.388,00

108.388,00

2.792.561,00

* Upoštevajo se projekti, za katere je NA podpisala pogodbo za dodelitev sredstev.
** Brez upoštevanja sredstev za aktivnosti TCA (aktivnosti mednarodnega usposabljanja in sodelovanja) in sredstev za usposabljanja prostovoljcev.
1 Podatek vključuje tudi dva projekta, ki sta bila sprejeta dodatno preko rezervne liste. V kompendiju Odtisi mladih+: Erasmus+: Mladi v akciji v letu 2017 je podatek
drugačen, saj ne vključuje omenjenih dveh projektov, ki sta bila sprejeta preko rezervne liste.
2 Glej opombo 1.
3 Glej opombo 1.
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KLJUČNI UKREP 2
KLJUČNI UKREP 1

Ukrep omogoča sodelovanje organizacij
z različnim statusom, ki ustvarjajo projekte izmenjave praks, uvajanja inovativnih
pristopov in sodelovanja med partnerji iz
različnih programskih držav, ki predstavljajo pomemben prispevek h krepitvi kompetenc akterjev v mladinskem sektorju za
višjo kakovost mladinskega dela, krepitev
participacije mladih in njihovega aktivnega
državljanstva oziroma spodbujanje (socialnega) podjetništva mladih. Za sprejem
v program ostaja pomembno, da imajo
projekti trajnosten ali otipljiv rezultat na
področju mladine. Pričakujemo, da bo v
prihodnje prijavljenih vse več kakovostnih
projektov in da bo postopoma na voljo več
sredstev. Posebnost tega ukrepa so transnacionalne mladinske pobude.

Ključni ukrep 1 krije aktivnosti mladinskih
izmenjav, mobilnosti mladinskih delavcev in projektov prostovoljstva. Projekte
prostovoljstva je bilo mogoče v okviru
programa Erasmus+ prijaviti le na 1. in 2.
prijavnem roku, saj je oktobra v veljavo
stopil novi program Evropska solidarnostna enota, v katerega so se prenesli
projekti prostovoljstva. Po obsegu aktivnosti, številu prijavljenih projektov in višini
razpoložljivih sredstev je ključni ukrep 1
najobsežnejši in najbolj raznolik, zato je
za sprejem projekta v progam potrebno
dosegati visoko raven kakovosti. Je edini
ukrep, pri katerem je mogoče prijaviti več
aktivnosti, zato na tem mestu predstavljamo podatke o prijavljenih in sprejetih
aktivnostih in ne projektih.
389

Število prijavljenih in
sprejetih projektov
po prijavnih rokih

R1

52

35

R2

55

Spremljanje in beleženje učnih rezultatov ter uporaba orodja
Youthpass
Eden od ključnih elementov projektov, izvedenih v okviru programa Erasmus+: Mladi v akciji, je neformalno učenje. Predvsem
v ključnem ukrepu 1 gre za učno mobilnost posameznikov, vendar pa je učni proces pomemben tudi v drugih dveh ključnih
ukrepih. Za zagotavljanje kakovosti in doseganja želenih učnih
rezultatov je pomembno, da je proces učenja skrbno načrtovan
in primerno podprt, o učnih izkušnjah pa se opravi refleksijo in
se zabeleži končne učne rezultate. Z namenom spremljanja in
beleženja učnih rezultatov je v programu Erasmus+: Mladi v akciji
na voljo orodje Youthpass. Izpostavljamo projekt, v katerem
so procesu spremljanja in beleženja učnih rezultatov posvetil
posebno pozornost.

44

39
24

R3

Mladinske izmenjave

27
R1

35

33
9

R2

Projekti
prostovoljstva

R1

22

11

R2

20

11

R3

Mobilnost mladinskih
delavcev

Število prijavljenih in sprejetih
projektov v okviru Ključnega
ukrepa 2
34

12
87

Projekte v tem ukrepu prijavlja malo organizacij, saj so tu podprte aktivnosti, ki
omogočajo reformo politik in strukturirani dialog, kar zahteva veliko število
vključenih mladih, dobro organizacijo,
poznavanje politik in strukturiranega
dialoga. Osrednji cilj tovrstnih projektov
je omogočiti mladim, da se spoznajo s
posameznim izzivom, si ob tem oblikujejo
svoje mnenje ali razvijejo lastne predloge
ukrepov lokalnih, državnih ali evropskih
institucij ter dobijo možnost predstaviti
svoja mnenja in predloge odločevalcem
v obliki argumentiranega dialoga.

2

89

R1

10

3

R2

12

6

R2

R3

skupaj

praks

2
R3

Število prijavljenih in
sprejetih projektov
v okviru Ključnega
ukrepa 3
11
6

2
R1

7
skupaj

38
R1

primeri dobrih

Število prijavljenih in sprejetih aktivnosti v
okviru Ključnega ukrepa 1
31

131
71

V letošnjih Odtisih mladih+ izpostavljamo dve tematski področji
in primera dobrih praks:

79

196

169

KLJUČNI UKREP 3

Število prijavljenih projektov / aktivnosti
Število sprejetih projektov / aktivnosti

3 3
R2

2

6
1
R3

skupaj

Primer dobre prakse je projekt, ki dosega visoko raven kakovosti
v vseh svojih fazah (načrtovanju in pripravi, izvedbi in evalvaciji ter
širjenju rezultatov), po vsebini posamezne aktivnosti in projekta kot
celote povsem odgovarja na enega ali več ciljev programa Erasmus+: Mladi v akciji, odraža namen aktivnosti, kot ga predvideva
program, in udeležencem omogoča pridobitev številnih ključnih
kompetenc. Zelo pomemben je vpliv projekta na lokalna okolja
vseh vključenih partnerjev in njegovi dolgoročni učinki. Na vsakem
prijavnem roku je prijavljenih mnogo dobrih in kakovostnih projektov.
V vsaki aktivnosti izpostavljamo tistega, ki na področjih, ključnih za
kakovosten projekt, izstopa bolj kot ostali.

Vključevanje mladih s posebnimi potrebami
Mladi s posebnimi potrebami pogosto nimajo enakih priložnosti
kot njihovi vrstniki. Za omogočanje razvoja ključnih kompetenc
vsem mladim v programu Erasmus+ posebno pozornost namenjamo vključevanju in podpori mladih, ki se soočajo z različnimi
ovirami. Na tem področju izpostavljamo projekt, v katerem so
sodelovali mladi s posebnimi potrebami in skupaj z vrstniki
razvijali svoje znanje in spretnosti na različnih področjih ter
hkrati pletli nova prijateljstva.
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E-ville skupnosti v boju
proti sovražnemu govoru in
radikalizaciji mladih
KLJUČNI UKREP 1:
UČNA MOBILNOST
POSAMEZNIKOV

KDO?
Celjski mladinski center, javni zavod za mladinsko kulturo,
izobraževanje, informiranje in šport

ZA KOLIKO?
13.932,00 €5

vedanje o posledicah problematike na mlade. V projektu je
sodelovalo 31 mladih, ki so se posredno ali neposredno že
soočili s sovražnim govorom, spletno nestrpnostjo, nadlegovanjem in celo s poskusi radikalizacije preko spleta ali
osebno. Mladi iz različnih kulturnih, ekonomskih in socialnih
okolij so prepoznali možnost izboljšanja komunikacije med
vrstniki ter opozorili na pojav sovražnega govora in radikalizacije med mladimi po vsej Evropi. Poleg tega so se želeli
učiti iz izkušenj drugih mladih in skupaj pripraviti predloge
za boj proti sovražnemu govoru in radikalizaciji mladih, ki
bi lahko bili v pomoč tistim, ki se bodo s tem kdaj srečali.
V pripravljalni fazi so tako prepoznali pet različnih področij,
specifičnih za sodelujoče države. Skupaj s partnerji in ostalimi udeleženci so opredelili naslednja področja: v Španiji
ekstremni nacionalizem, v Latviji spletno nadlegovanje in
sovražni govor, v Italiji socialni in ekonomski radikalizem,
usmerjen predvsem proti mladim beguncem in migrantom,
ter v Sloveniji kulturni radikalizem in sovražni govor.

KAJ?
Motivacija za izvedbo mladinske izmenjave je izhajala iz
opažanja mladih, da se na spletu med mladimi povečuje
prisotnost sovražnega govora in poizkusov radikalizacije. S tem projektom so mladi zato dodatno ozavestili pomembnost strpnosti v družbi, krepili medkulturni dialog,
spodbujali medkulturno sodelovanje med mladimi, spodbujali varno uporabo interneta med mladimi in spodbujali za-

Z izvajanjem različnih delavnic, predavanj, razstavo in terenskim delom so mladi prepoznavali načine, vzroke in
posledice sovražnega govora in radikalizacije ter pripravili
predloge, kako se v takih situacijah pravilno odzvati. Ob
tem so se naučili prepoznati sovražna sporočila in razmislili,
kako jih lahko preoblikujejo v pozitivna sporočila. Rezultate
aktivnosti so na koncu projekta združili v e-priročniku, ki
je napisan v angleškem jeziku in prosto dostopen vsem,

S KOM?
Backslash (Španija), European Association World – Our
Home (Latvija), Forme (Italija)4
KDAJ?
3. maj – 2. november 2018
O ČEM?
mladi (sodelovanje, mladinsko delo, mladinska politika),
ključne kompetence – osnovne spretnosti, evropsko državljanstvo, zavest o EU in demokracija
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4 V prijavljenem projektu so sodelovali štirje partnerji, vendar je eden izmed njih naknadno odpovedal sodelovanje.
5 V času nastajanja kompendija je bil projekt že zaključen, zato na tem mestu navajamo informacije, ki so bile navedene v zaključnem poročilu. Končni znesek
dotacije je tako nekoliko nižji od prvotno odobrenega.

ki si želijo okrepiti znanje na področju omenjene
problematike. V sklopu projekta so vzpostavili projektne skupnosti E-ville na Facebooku v angleškem
jeziku in nacionalnih jezikih sodelujočih organizacij,
ki služijo kot prostor, kjer so predstavljeni vsi rezultati
projekta, e-priročnik, video in fotografsko gradivo
mladinske izmenjave, koristne informacije ter povezave na organizacije, ki se borijo proti sovražnemu
govoru in radikalizaciji. Skupnosti E-ville ponujajo
tudi prostor, kjer mladi lahko poiščejo pomoč, če
se srečujejo s podobnimi izkušnjami.
Udeleženci so skozi aktivno sodelovanje pridobivali
in razvijali ključne kompetence, krepili zavedanje o
kulturni raznolikosti in spoštovanju drugačnosti, na
koncu pa postali e-ambasadorji proti sovražnemu
govoru in radikalizaciji v okviru projekta E-ville ter
nudili oporo drugim mladim v lokalnih skupnostih
(preko spleta in v živo), ki se ali se bodo v prihodnje
soočali s podobnimi izkušnjami. Poleg tega so se
mladi naučili tudi projektnega vodenja – od tega,
kako se projekt pripravi, oblikuje, organizira in razvija, do tega, kako ga voditi in koordinirati.

mladinska
izmenjava

ZAKAJ SMO JIH OPAZILI?
Projekt je izhajal iz opažanj mladih o povečanju prisotnosti sovražnega govora in poizkusov radikalizacije na spletu med mladimi. Mladi so tekom projekta
raziskali omenjeno tematiko in pripravili oprijemljive
rezultate, kot je e-priročnik in vzpostavitev spletnih skupnosti E-ville. Ti rezultati so uporabni tudi
dolgoročno in za širšo javnost. Učinki projekta se
tako kažejo tako na udeležencih kot na vključenih
organizacijah, prav tako pa so s projektom mladi
učinke razširjali tudi na vrstnike.
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Point and Shoot
– multimedijska delavnica
KDO?
Javni zavod Sotočje Medvode

KLJUČNI UKREP 1:
UČNA MOBILNOST
POSAMEZNIKOV

S KOM?
Association pour le Développement des Initiatives Citoyennes et Européennes (Francija), Asociación Cultural
Muxelka (Španija)
KDAJ?
10. september 2018 – 9. marec 2019
O ČEM?
IKT (nove tehnologije, digitalne kompetence), mladi (sodelovanje, mladinsko delo, mladinska politika), ustvarjalnost
in kultura
ZA KOLIKO?
9.490,00 €
KAJ?
S projektom so želeli v Javnem zavodu Sotočje Medvode predvsem mladim z manj priložnostmi omogočiti integracijo v lokalno skupnost preko delovanja na področju
multimedijskih tehnik, ki so v današnjih časih za mlade še
posebno aktualne.
Prostovoljca, ki ju je organizacija prijaviteljica gostila, sta se
na multimedijski delavnici spoznala s snemalno, avdio-video opremo in multimedijskimi programi, se naučila osnov
snemanja zvoka in videa ter osnov montiranja avdio-video
posnetkov. Novo znanje sta nato uporabila pri vodenju
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svoje avdio-video delavnice in pri pripravi svojih izdelkov,
ki sta jih objavila tudi na družbenih omrežjih. Preko delavnic
na področju multimedijske tehnologije so želeli v organizaciji prostovoljcema pomagati pri razvoju kompetenc in
izboljšanju možnosti za zaposlitev. Z izvajanjem delavnic za
mlade z manj priložnostmi pa sta prostovoljca svoje znanje
razširjala na lokalno okolje in pridobivala znanje na področju dela z otroki in mladimi ter na področju timskega dela.

svojo zaposljivost. Hkrati pa
sta s svojim delom pomagala mladim iz ranljivih skupin
razvijati njihove kompetence, ki jih bodo tudi oni lahko
uporabili za dvigovanje svoje zaposljivosti. Na ta način
projekt s svojo solidarnostno
noto predstavlja tudi dober
prehod v program Evropska
solidarnostna enota.

V sklopu projekta sta prostovoljca poleg snemanja video
posnetkov in vlogov pripravljala tudi različne grafične materiale, spoznavala uporabo različnih programov za montažo
filmov in oblikovanje grafik. Poleg razvijanja digitalne pismenosti prostovoljcev so v organizaciji prijaviteljici želeli
prostovoljca spodbujati tudi pri razvijanju samoiniciativnosti,
kulturne zavesti in izražanju, komunikaciji v tujem jeziku in
družbeni angažiranosti.
Projekt je vplival tudi na lokalno okolje, in sicer so se v organizaciji pri načrtovanju učinkov osredotočili na izboljšano
kakovost mladinskih programov, vključevanje več mladih
v njihove programe in zagotavljanje varnega prostora za
aktivno delovanje mladih. Preko udeležbe na multimedijskih
delavnicah so svoje kompetence krepili mladi iz lokalnega
okolja organizacije gostiteljice in na ta način izboljševali
svoje možnosti za zaposlitev.
ZAKAJ SMO JIH OPAZILI?
Preko projekta sta prostovoljca razvijala svoje kompetence na področju uporabe digitalnih orodij, timskega
dela, izvedbe delavnic in dela z otroki ter se tem krepila

projekt
prostovoljstva
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Podjetnost:
most do prihodnosti
KDO?
TiPovej, Zavod za ustvarjalno družbo

KLJUČNI UKREP 1:
UČNA MOBILNOST
POSAMEZNIKOV

S KOM?
Nectarus (Litva), Sisters in business (Švedska), Culture Goes
Europe (CGE) – Soziokulturelle Initiative Erfurt e.V. (Nemčija),
Ha Moment, CRL (Portugalska), IFTE (Avstrija), Asociación
Cazalla Intercultural (Španija), Breakthrough Foundation
(Nizozemska), Youth Action Ltd (Velika Britanija), Udruženje
građana Libero (Srbija), Better Internet Centre (Ukrajina),
Institutul de Instruire în Dezvoltare MilleniuM (Moldavija),
LEPL Children and Youth National Center (Gruzija), Espaces
Centre of KASA Swiss Humanitarian Foundation (Armenija)6
KDAJ?
1. januar – 30. junij 2019
O ČEM?
mladi (sodelovanje, mladinsko delo, mladinska politika),
priznavanje (neformalno in priložnostno učenje / kreditne
točke), učenje podjetnosti – podjetniško izobraževanje
ZA KOLIKO?
20.705,007 €
KAJ?
V projektu so organizacije oblikovale enotedenski seminar,
na katerem so si mladinski delavci iz 12 držav izmenjali dobre prakse na področju programov za spodbujanje
podjetnosti med mladimi, pri čemer so se osredotočali na
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uporabo digitalnih odprtih značk za potrjevanje, prepoznavanje in priznavanje kompetenc, razvitih v takih programih.
Cilji projekta so bili poleg deljenja dobrih praks povezani
z razvojem kompetenc mladinskih delavcev, ki izvajajo
programe podjetnosti in so aktivni na področju prepoznavanja kompetenc. Poleg tega so bili cilji razvoj in testiranje
prototipov programov podjetnosti, izboljšanje uporabe
digitalnih značk pri izvajanju programov podjetnosti ter
krepitev mednarodnega sodelovanja med organizacijami
iz programskih in partnerskih držav programa Erasmus+.
Za spremljanje učnega procesa so med samo aktivnostjo
uporabljali dnevne refleksije z ozaveščanjem učenja udeležencev, hkrati pa so med in po seminarju uporabljali digitalne učne značke, ki so sodelujočim omogočale zastavljati
različne naloge, ki naj bi jih izvedli po zaključku seminarja
kot del nadaljnjega spremljanja in naj bi jim ponudile dodatno spodbudo za dejansko izvajanje teh aktivnosti.

mobilnost
mladinskih delavcev
vnesle tudi aktualen element
digitalnega mladinskega dela.
Po glavni aktivnosti pa je projekt smiselno vključeval tudi
nadaljnjo fazo preizkušanja in
snovanja novih izobraževalnih programov za mlade, ki jih
oblikujejo sodelujoče organizacije partnerice. V projektu
so se združile organizacije iz
različnih držav in si izmenjale dobre prakse. Prav tako
je projekt dobro uravnotežil
partnerstvo organizacij, ki prihajajo iz različnih partnerskih
in programskih držav.

Po zaključenem seminarju so udeleženci razširili svoje
znanje v svoje organizacije ter skupaj s sodelavci oblikovali in preizkusili prototipe za nadgradnjo obstoječih
in oblikovanje novih izobraževalnih programov za mlade.
Povzetke oblikovanih prototipov in dobrih praks so ob
koncu projekta zbrali v skupen dokument v obliki priporočil
za organizacije, ki izvajajo podobne programe.
ZAKAJ SMO JIH OPAZILI?
Projekt se je osredotočal na razvoj kompetenc mladinskih
delavcev, ki oblikujejo programe, s katerimi spodbujajo podjetnost med mladimi, hkrati pa so organizacije v projekt

6 V prijavljenem projektu je sodelovalo štirinajst partnerjev, vendar sta dva izmed njih naknadno odpovedala sodelovanje.
7 V času nastajanja kompendija je bil projekt že zaključen, zato na tem mestu navajamo informacije, ki so bile navedene v zaključnem poročilu. Končni znesek
dotacije je tako nekoliko nižji od prvotno odobrenega.
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Partnerstvo za aktivnejše življenje
mladih z motnjami v duševnem razvoju
KDO?
Zveza Sožitje
S KOM?
Společnost pro podporu lidi s mentálnim postiženim v
Česke republice, z.s. (Češka)

KLJUČNI UKREP 2:
SODELOVANJE ZA
KDAJ?
INOVACIJE IN IZMENJAVA 15. oktober 2018 – 14. april 20208
DOBRIH PRAKS

O ČEM?
socialna vključenost, mladi (spodbujanje kakovostnega
mladinskega dela, spodbujanje opolnomočenja)
ZA KOLIKO?
67.138,00 €
KAJ?
Spolnost oseb z motnjami v duševnem razvoju je tabu
tema, mladi med 18. in 29. letom, pri katerih je to ena od socialnih razvojnih nalog, pa te naloge ne morejo opraviti, saj
imajo zelo omejene vire informacij, ki bi jim lahko pomagale.
Raziskav na tem področju pri nas še ni bilo, po dolgoletnih
opažanjih članov Zveze Sožitje iz vsakodnevnega dela z
mladimi in sodelovanja z institucijami, v katere so vključeni (VDC-ji , šolski programi, zavodi itd.), pa za to obstaja
več vzrokov. Kot prvega od vzrokov vidijo v podaljšani
roditeljski pravici staršev mladih z zmerno in težjo motnjo
v duševnem razvoju ter pomanjkanju informacij in znanja
o podpori svojih otrok pri odraščanju na tem področju.

S projektom sta partnerski organizaciji želeli mladim z motnjami v duševnem razvoju povečati dostop do strokovnih
informacij o spolnosti, odnosih, spolnem življenju in zdravju
v njim prilagojenem jeziku ter jim s tem omogočiti večjo
samostojnost in lažjo udeležbo v dogajanju, ki se tiče njih in
njihovega počutja. Ker v življenju mladostnikov pomembno
vlogo igrajo tudi starši in so ti najpogosteje posredniki med
mladimi z motnjami v duševnem razvoju in okoljem, so v
projektu želeli tudi njim ponuditi informacije in vsebine,
ki bi jim pomagale pri zagotavljanju najboljših možnosti
njihovim otrokom.
V dejavnosti projekta so vključili mlade z motnjami v duševnem razvoju s podpornimi osebami, predstavnike organizacij in strokovne delavce, kot so specialni pedagogi,
mladinski delavci in strokovnjaki za pripravo besedil in
ilustracij v lahko berljivi obliki. Organizaciji sta v skupnem
partnerstvu oblikovali »Knjižice za fante in dekleta«, publikacijo v 7 zvezkih v slovenščini in angleščini, zapisano v
lahko berljivem in razumljivem jeziku, in publikacijo »Moj
otrok odrašča«, namenjeno informiranju staršev mladih z
motnjami v duševnem razvoju in strokovnih delavcev v
slovenskem, češkem in angleškem jeziku.

8 V času pisanja kompendija je bil projekt sredi izvajanja, zato opis temelji na informacijah v prijavnem obrazcu in delnih vmesnih rezultatih projekta.
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V projektu so se osredotočili na
vprašanja vključevanja in različnosti, ki mladim z manj priložnostmi prinašajo koristi, tudi tistim v
širši skupnosti, ki v projekt niso
bili vključeni neposredno. Organizaciji sta preko svojega številnega članstva rezultate projekta
vpeljali in razširili v lokalno okolje
obeh držav in z rezultati projekta dosegli veliko število mladih
z motnjami v duševnem razvoju,
njihovih staršev in strokovnjakov.

Drugi vzrok vidijo v pomanjkanju primernih in prilagojenih
informacijskih materialov, ki bi predstavili ključne vsebine o
odnosih, spolnosti in spolnem zdravju. Tretji vzrok pa vidijo
v tem, da tudi strokovni delavci in sodelavci ter prostovoljci
pogosto nimajo modela, kako se teme lotiti.

stratesko
partnerstvo

ZAKAJ SMO JIH OPAZILI?
Organizaciji sta se s projektom
lotili tematike, ki je pomembna
za vse mlade, še posebno pa
za mlade s posebnimi potrebami, ki imajo pogosto omejen
dostop do potrebnih virov. Z izdelanimi gradivi so tako podprli
mlade s posebnimi potrebami in
njihov razvoj, hkrati pa zagotovili
podporo tudi njihovim staršem
in strokovnim delavcem. Oblikovane publikacije sta organizaciji
razširili v svoja lokalna okolja, zaradi svojega številčnega članstva
pa sta imeli tudi velik doseg vseh
ciljnih skupin, ki sta jih s projektom naslavljali in s tem poskrbeli
za velik učinek projekta.
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Posvetovanje z mladimi o kakovostnem
okviru vajeništva in pripravništva
v Sloveniji
KDO?
Sindikat študentov, dijakov in mladih brezposelnih

KLJUČNI UKREP 3:
PODPORA
ZA REFORMO POLITIK

KDAJ?
30. september 2018 – 30. julij 2019
O ČEM?
doseganje ravni politike/dialoga z odločevalci, mladi
(sodelovanje, mladinsko delo, mladinska politika), teme
s področja trga dela (vklj. s kariernim vodenjem / brezposelnostjo mladih)
ZA KOLIKO?
14.499,8110 €

Srečanja mladih in
oblikovalcev politik
na področju mladine9
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KAJ?
Prehod mladih na trg dela je eden ključnih dejavnikov
njihove osamosvojitve, vendar pa je ta prehod v zaposlitev pogosto zahteven. Sistema pripravništva in vajeništva
sta tista, ki po mnenju organizatorjev mladim omogočata
poklicno socializacijo in lažji prehod na trg dela. Na Sindikat študentov, dijakov in mladih brezposelnih (Sindikat
Mladi plus) se mladi večkrat obračajo po pomoč, kako naj
najdejo pripravništvo, kje lahko dobijo več informacij ipd.
S projektom so želeli prispevati k razrešitvi neurejenega
pripravništva, dati glas mladim, srečati med sabo mlade
in odločevalce ter vplivati na sistemsko urejanje področja

političnim odločevalcem ter
delodajalcem in sindikatom,
brošura pa je v pomoč tako
mladim kot Sindikatu Mladi
plus pri razširjanju rezultatov
projekta ter zagovorništvu
mnenja in pravic mladih.

vajeništva in pripravništva.
Organizatorji so skozi različne aktivnosti v projekt vključili
mlade, dijake in študente ter jim s tem omogočili aktivno
participacijo v procesu urejanja področij pripravništev in
vajeništva. Prav tako so mladim omogočali deljenje svojih
izkušenj z vrstniki in političnimi odločevalci in jim omogočili,
da so lahko izrazili svoje potrebe v zvezi z vajeništvom oz.
pripravništvom. Med aktivnostmi, ki so jih izvedli, so bila
posvetovanja, s pomočjo katerih so mladi razmišljali o svojih
pravicah, o pogojih dela, ki so zanje sprejemljivi, o lastni fleksibilnosti in zaposljivosti. Mladi so preko posvetovanj razvijali svoje kompetence, krepili svoje aktivno državljanstvo,
zavedanje o pomenu demokracije in procesov odločanja
ter pridobili informacije o strukturiranem dialogu in tem,
kako se lahko tudi oni vključujejo v dialog z odločevalci.

ZAKAJ SMO JIH OPAZILI?
Projekt je mladim omogočil,
da izrazijo svoje potrebe in
predloge za ureditev področja vajeništva in pripravništva
ter jih predajo političnim odločevalcem. Z lokalnimi posvetovanji so organizatorji
mlade spodbudili k aktivni
participaciji, hkrati pa jim
omogočili, da povedo svoje
mnenje in sooblikujejo ureditev področja, ki je zanje
pomembno. Rezultate posvetovanj so v projektu zbrali v
brošuri s priporočili in zapisanimi ukrepi na področjih
vajeništva in pripravništva, s
čimer so prispevali k nadaljnjemu razširjanju rezultatov
tudi po koncu projekta.

V sklopu projekta so izvedli več lokalnih posvetovanj z
dijaki in študenti, na katerih so mladi oblikovali svoje predloge za ureditev področja vajeništva oziroma pripravništva,
ter nacionalni posvet, na katerem so se mladi srečali s
političnimi odločevalci in jim predali svoja priporočila za
področje vajeništva in pripravništva v Sloveniji.
Zbrane predloge mladih, predstavljene na nacionalnem
posvetu, so nato oblikovali v brošuro s priporočili, sestavljeno iz dveh delov, z ukrepi za vajeništvo in z ukrepi
za pripravništva. Ukrepi so bili prvenstveno namenjeni

9 V Vodniku za prijavitelje programa Erasmus+, veljavnem za leto 2019, so se aktivnosti ključnega ukrepa 3 preimenovale v Projekti Dialog mladih.
10 V času nastajanja kompendija je bil projekt že zaključen, zato na tem mestu navajamo informacije, ki so bile navedene v zaključnem poročilu. Končni znesek
dotacije je tako nekoliko nižji od prvotno odobrenega.

strukturirani
dialog
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Acceptance is the key
KDO?
Mladinski center Trbovlje

IZPOSTAVLJENO
SPREMLJANJE IN
BELEŽENJE UČNIH
REZULTATOV TER
UPORABA ORODJA
YOUTHPASS

Projekt na je na
sistematičen
način vključeval
spremljanje in
beleženje učnih
rezultatov in
uporabo orodja
Youthpass skozi
celoten potek.
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KDAJ?
1. avgust – 31. december 2018

oblikovanje skulptur. Med mladinsko izmenjavo so izvedli
različne delavnice na temo vrstniškega nasilja in ustvarjalne
delavnice ter skupaj pripravili tri različne rezultate projekta:
skulpturo Pusti mi (od)rasti, gledališko predstavo in video
o obravnavani tematiki. Gledališko predstavo so izvedli
na zaključni prireditvi, video so naložili na portal Youtube
in ga delili preko družbenih omrežij, skulptura pa je bila
razstavljena na različnih točkah v Trbovljah, in sicer v mladinskem centru, steklenem razstavnem prostoru na ulici,
v osnovni in nato še v srednji šoli.

O ČEM?
medkulturno/medgeneracijsko izobraževanje in (vseživljenjsko) učenje, priznavanje (neformalno in priložnostno
učenje / kreditne točke), ustvarjalnost in kultura

Na mladinski izmenjavi je sodelovalo 20 mladih v starosti
od 17 do 25 let, ki so v projekt vnašali konkretne izkušnje
z vrstniškim nasiljem, s katerim so se sami srečali oziroma
se srečujejo.

ZA KOLIKO?
10.985,44 €11

Tekom projekta so udeleženci razvijali svoje kompetence
na različnih področjih, posebno pozornost pa so namenili
spremljanju učnega procesa. S tem namenom so v program
vključili različne aktivnosti, ki so udeležencem pomagale pri
razmisleku o posameznem dnevu, spoznavanju in pripravi
Youthpassa. V prvem dnevu mladinske izmenjave so izvedli
delavnico Youthpass Islands, preko katere so udeleženci
spoznali osem ključnih kompetenc in jih preko krajših nalog
tudi ozavestili. V nadaljevanju so izvedli refleksije posameznih delavnic in dnevne refleksije, pri tem pa uporabljali
metode, kot so reka čustev, meditacija, skupinski pogovor,
lonec čustev, pismo sebi, reflektivna vprašanja in kartice
Dixit. Ob tem so dajali poudarek na izražanje občutij, in
sicer preko razmisleka o občutjih in njihovega ubesede-

S KOM?
Druskininkų jaunimo užimtumo centras (Litva), The Yellow House (Združeno kraljestvo), Teaterskolen Kastali'a
(Danska)

KAJ?
Kaj je vrstniško nasilje (angl. bullying)? Je izražanje mnenj
tudi vrstniško nasilje? Ali to lahko koga užali? Kje so meje
med izražanjem mnenja in žaljenjem? Ta in podobna
vprašanja so si zastavljali mladi, ki so zasnovali projekt
Acceptance is the key, s katerim so želeli svoje vrstnike
seznaniti s to temo, se o njej pogovarjati in prepoznavati
različne vrste nasilja, ki se pojavljajo med mladimi v različnih
državah. Temo so obravnavali s pomočjo kreativnih metod
neformalnega učenja, ki so jih izbrali na podlagi veščin in
znanja sodelujočih, in sicer so izbrali gledališče, film in

11 V času nastajanja kompendija je bil projekt že zaključen, zato na tem mestu navajamo informacije, ki so bile navedene v zaključnem poročilu. Končni znesek
dotacije je tako nekoliko nižji od prvotno odobrenega.

nja. Zadnji dan izmenjave so se
udeleženci v okviru svoje nacionalne skupine pogovorili o vseh
osmih ključnih kompetencah,
obnovili, katere so, in raziskali,
katere kompetence so razvili in
v kolikšni meri, ter ugotovitve zapisali v Youthpass.

ZAKAJ SMO JIH OPAZILI?
Spremljanje učnega procesa je
bilo vključeno v celotno aktivnost
mladinske izmenjave z uporabo
raznolikih metod, s pomočjo katerih so mladi raziskovali svoje
učenje. Poleg tega so v aktivnost
smiselno vključili tudi predstavitev orodja Youthpass in okvira
ključnih kompetenc ter samo
uporabo orodja Youthpass za
zapis kompetenc, ki so jih udeleženci med mladinsko izmenjavo razvili.
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Ustvarjalnost skozi prostor in čas
KDO?
Društvo študentov invalidov Slovenije

IZPOSTAVLJENO
VKLJUČEVANJE
MLADIH S
POSEBNIMI
POTREBAMI

S KOM?
Centre of Education and Rehabilitation for the Blind (Grčija),
Udruga za promicanje kvalitetnog obrazovanja mladih s
invaliditetom ZAMISLI (Hrvaška)

ZA KOLIKO?
13.307,25 €12

Ker so v projektu sodelovali mladi s posebnimi potrebami,
ki so potrebovali dodatno podporo, je bil ključnega pomena
predhodni načrtovalni obisk, v okviru katerega so dodelali
program in dodatno prilagodili določene aktivnosti ter se
seznanili z dejanskimi potrebami posameznih udeležencev.
Med mladinsko izmenjavo so aktivnosti organizirali v različnih oblikah, od orientacijskega pohoda, ustvarjalnih
delavnic, dramske uprizoritve, debate v obliki za in proti,
priprave radijske oddaje do večerje v temi, preko katere
so spoznavali svet slepih, in mnogo drugih.

KAJ?
Leto 2018 je bilo evropsko leto kulturne dediščine, zato so
s projektom sodelujoči želeli po svojih močeh prispevati k
prizadevanjem za prepoznavanje pristnosti evropskih narodov in njihovih kultur. Projekt je združeval mlade z različnimi
vrstami in stopnjami invalidnosti ter mlade, ki se z invalidnostjo ne soočajo, vendar imajo interes in željo pomagati oz.
sodelovati z ljudmi z različnimi oblikami posebnih potreb.
Z mladinsko izmenjavo so preko različnih aktivnosti želeli
spodbuditi medsebojno sodelovanje in strpnost v smislu
slogana »Vsi drugačni – vsi enakopravni«. Kot cilje projekta

ZAKAJ SMO JIH OPAZILI?
Projekt je združeval mlade s posebnimi potrebami in mlade
študente specialne pedagogike ter udeležencem tako
omogočil medsebojno druženje in skupno raziskovanje
teme kulturne dediščine. Mladim udeležencem so v projektu zagotovili primerno podporo in s pomočjo predhodnega načrtovalnega obiska prilagodili program in prostor
vsakemu posamezniku. Udeleženci so aktivno sodelovali
tekom priprav ter soustvarjali vsebino in metode, z aktivno
udeležbo pa so pridobili novo znanje in izkušnje, kar je za
mlade s posebnimi potrebami še posebej pomembno, saj

KDAJ?
1. avgust – 30. november 2018
O ČEM?
ustvarjalnost in kultura, invalidnost – posebne potrebe,
medkulturno/medgeneracijsko izobraževanje in (vseživljenjsko) učenje

V projektu so skupaj
sodelovali mladi
z invalidnostjo
in mladi brez
invalidnosti, se
skupaj učili o
kulturni dediščini
in preko različnih
aktivnosti razvijali
svoje kompetence.
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so si zastavili sodelovanje in komunikacijo na meddržavni
oziroma evropski ravni, širitev obzorij, spoznavanje drugačnosti in razvoj večje strpnosti s poudarkom na vsakodnevni
kreativnosti ob srečevanju z različnimi področji naše kulture. Poleg tega pa so s projektom želeli spodbuditi mlade k
večji aktivnosti in jim omogočiti pridobivanje novih izkušenj,
krepitev kompetenc in razširitev obzorja.

12 V času nastajanja kompendija je bil projekt že zaključen, zato na tem mestu navajamo informacije, ki so bile navedene v zaključnem poročilu. Zaradi odpovedi
enega izmed partnerjev v času projekta je bil znesek dotacije skladno s podpisanim aneksom k sporazumu o dotaciji znižan. Končni znesek dotacije, naveden
na tem mestu, je tako nižji od prvotno odobrenega.

jim to znanje, ki ga pridobijo preko aktivnosti neformalnega izobraževanja, pomaga pri
dvigovanju njihove zaposljivosti.
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Priznanje Ključ do participacije

do participacije
Programi EU na področju mladine s svojim razvojem vse bolj spodbujajo aktivno participacijo mladih v projektih od snovanja do evalvacije. Program
Erasmus+ spodbuja organizacije, da ob načrtovanju
projektov razmislijo, kako lahko projekt izpeljejo z
mladimi in jih vključijo tako v pisanje prijavnice kot
tudi v izvedbo in evalvacijo projekta.

Ena izmed aktivnosti, preko katerih tudi Movit
spodbuja in prepoznava projekte, ki skrbijo
za aktivno participacijo mladih, je podelitev
»Ključa do participacije«, ki smo ga podelili
projektu, ki je najbolje zasledoval načela aktivne participacije, kar pomeni, da so mladi
sodelovali pri projektu od začetka do konca,
od priprave in prijave projekta do izvedbe
in končne evalvacije.
V izbor so se uvrstili projekti, katerih zaključno
poročilo je bilo oddano med 1. oktobrom 2017
in 1. oktobrom 2018. Takih projektov je bilo
141, v ožji izbor se jih je uvrstilo 12, izmed teh
pa je štiričlanska komisija izbrala štiri finaliste.
Izbor je bil težak, saj je participacijo težko
meriti in primerjati, nominirani projekti pa so
vsak na svoj način prispevali h krepitvi aktivne
participacije mladih.

Priznanje Ključ do participacije 2018 za spodbujanje
aktivne participacije mladih pa je prejel:
Projekt CONNECT SLOVENIA v izvedbi Zveze,
zavod za razvoj Walfdorskih šol in vrtcev Slovenije
Da bi mladi lahko vstopili v svet in postali aktivni pobudniki sprememb, potrebujejo pozitivne zglede in
namige, kako se je mogoče lotiti nekega problema.
Na aktivnost mladinske izmenjave so se udeleženci, dijaki in dijakinje iz Belgije, Češke, Romunije in
Slovenije, stari od 15 do 19 let, pripravljali čez celo
leto. Iz lastne ideje, lastnega oblikovanja projekta in
prijavnice so mladi ustvarili manjše projekte, ki so jih
predstavili tako v svojih domačih krajih kot tudi na
osrednji aktivnosti mladinske izmenjave v Ljubljani.
Ti projekti so zajemali področja socialnega ozaveščanja, skrbi za okolje in izražanja preko umetnosti.
V času osrednje aktivnosti, t. i. tedna Connect, so
sodelujoči drugim dijakom v sklopu jutranjih razprav,
delavnic in pogovornih skupin predstavili aktualne
dogodke, ki se dogajajo po svetu, in jih seznanili z
možnostmi, ki jih ponuja svet po srednji šoli. S tem
so jim pokazali, da je lahko vsakdo sprememba, ki
jo želi videti v svetu.
Projekt je bil v ožji izbor uvrščen, ker so ga pripravili
in izpeljali mladi sami ob pomoči mentorjev in je
najbolj šolski primer tega, kako si predstavljamo
aktivno participacijo mladih in vključenost v vse
faze projekta.
Projekt je imel izjemen učinek tako na mlade, ki so
izmenjavo pripravljali, kot na vse vpletene, saj so
sodelujoči organizirali manjše projekte tako v svojih
lokalnih skupnostih kot tudi na sami aktivnosti mladinske izmenjave, ki je potekala v Sloveniji.
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do participacije

priznanje
za najboljši projekt na področju aktivne participacije mladih
v programu Erasmus+: Mladi v akciji
v letih 2017/2018 podeljujemo

zveza, zavod za razvoj waldorfskih
organizaciji sol iN vrtcev sloveNije

za projekt

coNNect sloveNia - postaNi aktiveN
drzavljaN sveta

ki je potekal 1. 1. 2018 - 30. 6. 2018

Ključ do participacije
2018
Programi EU na področju mladine vse bolj
spodbujajo aktivno participacijo mladih v
projektih od snovanja do evalvacije. Program
Erasmus+ spodbuja organizacije, da ob
načrtovanju projektov razmislijo, kako lahko
projekt izpeljejo z mladimi in jih vključijo
tako v pisanje prijavnice kot tudi v izvedbo in
evalvacijo projekta.
Projekt Connect Slovenia je bil zasnovan od
začetka do konca s strani mladih samih in na ta
način okrepil tako mlade, ki so ga pripravili in
ob tem spoznavali program Erasmus+: Mladi v
akciji, kot tudi mlade iz vključenih organizacij.
Poleg tega, da so projekt pripravili, izpeljali
in evalvirali mladi sami, je imel projekt tudi
izjemen vpliv na lokalno raven. Organizaciji
priznanje izročamo z največjim veseljem
in vsem sodelujočim čestitamo za njihovo
predano in kakovostno delo ter izjemno
izpeljan projekt.

V Ljubljani, dne: 7. 12. 2018
Podpis: uros skriNar
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OSTALI NOMINIRANI PROJEKTI
SLOVENSKA FILANTROPIJA S
PROJEKTOM SKUPAJ ZMOREMO!
Na mednarodni mladinski izmenjavi »Skupaj
zmoremo!« je skupina 26 mladih in 8 mladinskih voditeljev iz Slovenije, Hrvaške in Nemčije preživela 12 dni. Med udeleženci so bili
tudi mladi begunci. Izmenjava je omogočila
mladim kakovostno preživljanje počitnic v
medkulturnem okolju, ki so ga soustvarjali, pri
tem pa so imeli možnost odkrivanja samega
sebe in svojih talentov. Vrhunec izmenjave
so dosegli v sklopu medkulturne prireditve,
ki so jo izpeljali v Logatcu ter nanjo povabili krajane in prebivalce azilnega doma. V
okviru prireditve so mladi v različnih točkah
predstavili svoje spretnosti, nato pa povabili
obiskovalce, med katerimi je bilo veliko otrok
in družin, da se jim pridružijo pri ustvarjanju
in igranju. Projekt je bil v ožji izbor uvrščen,
ker so bili mladi vključeni v pripravo in izvedbo celotnega projekta. Vključili so tudi mlade begunce, ki jih je sicer težje motivirati za
aktivno participacijo, in tako dokazali, da je
mogoče ustvariti varen prostor in hkrati spodbujati informiranje in vključevanje ranljivih
skupin mladih na vključujoč način.
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JAVNI ZAVOD CENTER ZA MLADE
DOMŽALE S PROJEKTOM GOODBYE,
INTOLERANCE! HELLO, RESPECT &
ACCEPTANCE!
V projektu so se z namenom naslavljanja problematike večanja nestrpnosti združili partnerji iz Slovenije, Estonije, Turčije in Španije.
Projekt je bil sestavljen iz treh delov: treninga
za mladinske delavce, lokalnih akcij za mlade
in mladinske izmenjave. Na treningu za mladinske delavce so razvili metode za ulično
delo z mladimi, ki so jih mladinski delavci nato
uporabili v lokalnih akcijah. Udeleženci teh
akcij so se nato udeležili mladinske izmenjave, kjer so z vrstniki razpravljali o svojih izkušnjah in razmerah v njihovi državi. Na treningu
mladinskih delavcev so udeleženci pripravili
tudi fotografsko razstavo – v objektive so ujeli simbole nestrpnosti v Domžalah ter izvedli
ulično akcijo, ki je potekala na prvi šolski dan.
V okviru mladinske izmenjave pa so mladi
pripravili dve delavnici, ki so ju nato izvedli na
bližnji osnovni šoli. Projekt je bil v ožji izbor
uvrščen, ker odlično umešča pomembnost
vključenosti in aktivne participacije v lokalno
okolje in preprečevanje sovražnega govora.
Z uličnimi akcijami so dokazali, da se spremembe lahko dosežejo na vsakem koraku,
če le imaš pravi pristop k temu.

ZAVOD LEEWAY COLLECTIVE S
PROJEKTOM WILD RIVERS CAMP
Namen projekta je bil okrepiti glas mladih
in jih spodbuditi k aktivnemu vključevanju v
programe in politike varovanja vodnih virov.
Mlade so s projektom povezali in jim omogočili razvijanje znanja in možnost za izmenjavo
mnenj s predstavniki politike, administrativnih
teles in civilne družbe. Ena izmed poglavitnih nalog srečanja je bila pokazati mladim,
da je dialog z odločevalci mogoč in zaželen.
V okviru projekta so organizirali tabor, ki je
bil osredotočen na povezovanje mladih in
odločevalcev na temo voda in njihovega
varstva. Udeleženci so dobili priložnost pripraviti javno akcijo. Njihov dolgoročni cilj je bil
prispevati h krepitvi neformalne mreže Youth
Network for River Action, ki temelji na odločanju od spodaj navzgor, in na ta način z
mladimi sodelovati tudi v večjih evropskih akcijah za varstvo voda. Projekt je bil v ožji izbor
uvrščen, ker predstavlja za slovenski prostor
unikatno vrsto strukturiranega dialoga, ki je
mlade vključeval od začetka do konca, hkrati
pa je naslavljal temo ohranjanja okolja, ki je
zelo pomembna, a se o njej premalo govori.
Veliko dodano vrednost je predstavljal tudi
dokument Youth manifesto for wild rivers, ki
so ga mladi pripravili v času tabora, v njem pa
so zapisali vizijo in zahteve mladih po ohranitvi naravne dediščine.
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MOVIT izvaja naloge nacionalne agencije v programih Evropske unije (EU)
na področju mladine od maja 1999, ko je Slovenija vstopila v program
Mladi za Evropo III., ki se je nadaljeval s programom Mladina (2000–
2006), programom Mladi v akciji (2007–2013) ter Erasmus+: Mladi v
akciji (2014–2020), leta 2018 pa je v dobil upravljanje tudi novi program
Evropska solidarnostna enota.
V tej vlogi MOVIT upravlja posredno centralizirana sredstva proračuna
EU in omogoča pridobitev podpore za različne oblike učnih mobilnosti
v mladinskem delu, istočasno pa izvaja aktivnosti za splošni razvoj
mladinskega dela in neformalnega učenja, še posebej pa tiste, ki s
svojo obliko in vsebino prispevajo h krepitvi evropskega sodelovanja na
področju mladine. Program Evropska solidarnostna enota je ta področja
razširil še na druga področja in akterje, kot so organizacije, institucije in
podjetja, ki izvajajo solidarnostne aktivnosti z namenom krepitve družbene
kohezije, solidarnosti, demokracije in državljanstva v Evropi.
Poleg vloge nacionalne agencije MOVIT izvaja tudi dejavnost Eurodesk-a,
brezplačnega infoservisa Evropske komisije, ki nudi evropske informacije
za mlade. Namenjen je tako mladim samim kot tudi tistim, ki se pri svojem
vsak-danjem delu srečujejo z mladimi in njihovimi vprašanji – svetovalcem,
učiteljem, mladinskim delavcem, informatorjem in drugim. Po pomoč pri
iskanju informacij se lahko tako vedno obrnete na Eurodesk Slovenija ali
katerega izmed regionalnih Eurodesk partnerjev.
Od leta 2002 v okviru MOVIT-a deluje tudi SALTO South East Europe
Resource Centre, ki z organizacijo usposabljanj, kontaktnih seminarjev in
številnimi drugimi ukrepi, orodji in viri spodbuja in podpira sodelovanje s
partnerji iz držav Zahodnega Balkana v okviru programov Erasmus+: Mladi
v akciji in Evropska solidarnostna enota. V sodelovanju s pomembnimi
akterji in ob pomoči bazena trenerjev, akrediterjev in regionalnih
kontaktnih točk programa prispeva tudi k razvoju mladinskega dela in
mladinske politike v regiji.
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