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ERASMUS+: MLADI V AKCIJI V
LETU 2019

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 evropskega sodelovanja na področju mladine.
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.
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.

kazalo

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.

ERASMUS+: MLADI V AKCIJI
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Uvodnik
Program Erasmus+: Mladi v akciji v letu 2019
Primeri dobrih praks

MLADINSKA IZMENJAVA:
LET'S G.R.O.W., Klub študentov Kranj
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MOBILNOST MLADINSKIH DELAVCEV:
BUILDING BRIDGES, Društvo za kulturo inkluzije
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STRATEŠKO PARTNERSTVO:
MREŽA MLADINSKIH DELAVCEV,
Zavod mladinska mreža MaMa

12

STRUKTURIRANI DIALOG:
NACIONALNA KONFERENCA O PARTICIPACIJI
OTROK: DRŽAVLJANI PRIHODNOSTI,
Zveza prijateljev mladine Slovenije

14

PRIMER USPEŠNE KOMBINACIJE
RAZLIČNIH VRST AKTIVNOSTI
VIVO.19,
Prostovoljno gasilsko društvo Šinkov Turn

16

IZPOSTAVLJENO:
Digitalno mladinsko delo
KOMPETENCE DIGITALNE PISMENOSTI,
SLOAM, Agencija za mlade

18

Aktivno državljanstvo
MLADI ZA ŠPORT V SLOVENSKIH KONJICAH,
Zavod za šport Slovenske Konjice

20

Podelili smo priznanje KLJUČ DO UČENJA

22

Primož Ferjančič,
MOVIT

UTRJEVANJE
PROGRAMA
ERASMUS+:
MLADI V AKCIJI

Utrjevanje mladinskega dela in krepitev
kakovosti dela na področju mladine
je tudi eden izmed poglavitnih ciljev
programa Erasmus+. Poleg njega pa tudi
širina implementacije in prepoznavnost
programa Erasmus+, kar tudi kažejo
statistike in v tej publikaciji izpostavljeni primeri. Program Erasmus+: Mladi v
akciji v Sloveniji je prepoznan, omogoča
vključevanje širokemu krogu organizacij s kakovostnimi projekti in tudi na
vsebinskem področju daje zaželene in
načrtovane rezultate.
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Če je bilo leto 2018 na nek način prelomno in stresno zaradi brexita in oddvojitve prostovoljstva
v nov program Evropska solidarnostna enota, je leto 2019 leto stabilizacije in nadaljnjega razvoja
programa Erasmus+: Mladi v akciji s poudarkom na klasičnih ciljih in vrednotah mladinskega dela in
dela na področju mladine. Predvsem pa je leto 2019 predzadnje programsko leto, ko se že začnejo
procesi za pripravo nove generacije programov. To pa na implementacijo aktualnega programa v
letu 2019 še ne vpliva. Leto 2020 bo kot zadnje v sedemletnem obdobju Erasmus+: Mladi v akciji
že nekoliko drugačno.
V letu 2019 izpostavljamo široko paleto projektov in organizacij, ki imajo zelo različna poslanstva
in delujejo na različnih družbenih in javnopolitičnih področjih. Vsi pa imajo skupno točko, da so to
projekti mladih in projekti za mlade. Mladinsko delo je prepoznano v vseh – od klasične mladinske
participacije in odgovornega državljanstva preko projektov s poudarkom na učenju in kompetencah
do projektov zagovorništva ter ozkega, a vse bolj zanimivega področja digitalnega mladinskega
dela. V sektorju in tudi širše se utrjuje zavedanje o pomenu strokovnih kompetenc mladinskih
delavcev, torej profesionalcev in na drugi strani tudi tistih, ki se z mladinskim delom ukvarjajo na
prostovoljni osnovi.

PROGRAM E+:
mladi v akciji
V LETU 2019

V letu 2019 je bilo v program Erasmus+:
Mladi v akciji predlaganih 220 projektov,
ki so vključevali 271 aktivnosti v skupni
vrednosti 7.307.427,58 evrov. Primerjavo
z letom 2018 otežuje dejstvo, da je bilo
v letu 2018 na dveh prijavnih rokih v
okviru ključnega ukrepa 1 mogoče prijaviti
tudi projekte prostovoljstva, na tretjem
prijavnem roku pa je bilo tovrstne projekte
mogoče prijaviti le v novem programu
Evropska solidarnostna enota. V nadaljnjih
primerjavah z letom 2018 smo zato iz
statističnih podatkov za leto 2018 izvzeli
projekte prostovoljstva. V primerjavi z

letom 2018 se je tako število prijavljenih
projektov zmanjšalo za 6 % (13 projektov),
število prijavljenih aktivnosti pa za 11 % (35
aktivnosti).
Sprejetih je bilo 116 projektov oz. 157
aktivnosti, kar je 18 projektov oz. 18 %
projektov več kot leto prej in 23 oz. 17 %
aktivnosti več kot leto prej.1 Skupno je
bilo za projekte oz. aktivnosti dodeljenih
2.646.309,58 evrov (372.077,58 evrov oz.
16 % več kot leto prej2). S sredstvi, ki so
bila razdeljena na treh razpisnih rokih, smo
lahko podprli 53 % prijavljenih projektov.

LETO 2019 V ŠTEVILKAH
KLJUČNI UKREP 1

KLJUČNI UKREP 2

KLJUČNI UKREP 3

SKUPAJ

Število predlaganih projektov
(aktivnosti)

166 (217)

40

14

220 (271)

Število odobrenih projektov
(aktivnosti) 3

99 (140)

8

9

116 (157)

2 Iz primerjave so izvzeti podatki za projekte prostovoljstva za
leto 2018.

Odstotek odobrenih projektov
(aktivnosti)

60 % (65 %)

20 %

64 %

53 % (58 %)

3 Upoštevajo se projekti, s
katerimi je NA podpisala sporazum za dodelitev nepovratnih
sredstev.

Višina zaprošenih sredstev (EUR)

3.209.643,00

3.868.129,00

229.655,58

7.307.427,58

4

1.860.340,00

665.824,00

120.145,58

2.646.309,58

Odstotek odobrenih sredstev

58 %

17 %

52 %

36 %

Predvidena višina razpoložljivih
sredstev (EUR)5

1.752.417,00

669.105,00

110.842,00

2.532.364,00

Višina odobrenih sredstev (EUR)

1 Iz primerjave so izvzeti podatki za projekte prostovoljstva za
leto 2018.

4 Upoštevajo se projekti, s
katerimi je NA podpisala sporazum za dodelitev nepovratnih
sredstev.
5 Brez upoštevanja sredstev
za aktivnosti mednarodnega
usposabljanja in sodelovanja
(TCA).
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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, krepitvi
participacije mladih in njihovega aktivnega
državljanstva oziroma spodbujanju (socialnega) podjetništva mladih. Za sprejem
v program ostaja pomembno, da imajo
projekti trajnosten ali otipljiv rezultat na
področju mladine. Posebnost tega ukrepa
so transnacionalne mladinske pobude.

Ključni ukrep 1 vključuje aktivnosti mladinskih izmenjav in mobilnosti mladinskih
delavcev. 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.

Število prijavljenih
in sprejetih
projektov po
prijavnih rokih

45

R1

36

R2

R3

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.

30

29

17

28
15

skupaj

Število prijavljenih in
sprejetih projektov
v okviru Ključnega
ukrepa 2

Število prijavljenih in
sprejetih projektov
v okviru Ključnega
ukrepa 3

40

50

35

število predlaganih projektov
število sprejetih projektov
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Število prijavljenih in sprejetih
aktivnosti v okviru Ključnega
ukrepa 1

65
39 37

72

61

KLJUČNI UKREP 3

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

primeri dobrih

praks

220

116
87

Opisi projektov temeljijo na navedbah v zaključnem poročilu in
končni dotaciji, ki pa je lahko nekoliko nižja od prvotno odobrene zaradi nižjih dejanskih stroškov projekta. Za projekte, ki so v
času nastanka te publikacije še v teku, opisi temeljijo na navedbah v prijavnih obrazcih, kar je posebej označeno v opombah.

R1
R2
R3
Mladinske izmenjave

19

15

18

12

R1
R2
R3
Mobilnost mladinskih delavcev

število prijavljenih aktivnosti
število sprejetih aktivnosti

9

14

9

8
2

R1

3
R2

14

5 4

3
R3

skupaj

število prijavljenih projektov
število sprejetih projektov

R1

6
3

2

R2

3
R3

skupaj

število prijavljenih projektov
število sprejetih projektov

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.

Digitalno mladinsko delo
Digitalno mladinsko delo predstavlja temo, ki se ji na področju
mladinskega dela posvečamo že kar nekaj let, z letom 2020 in
epidemijo covida-19 pa je tema dosegla novo razsežnost, saj
smo bili primorani aktivnosti seliti na splet. Delo v drugačnem
okolju prinaša nove izzive ter od mladinskih delavcev in drugih,
ki delajo z mladimi, zahteva drugačno znanje, spretnosti in kompetence. Profesionalni razvoj, vključno za digitalno mladinsko
delo, predstavlja pomemben del mobilnosti mladinskih delavcev v programu Erasmus+. Predstavljamo projekt, ki se je lotil
opredeljevanja kompetenc, ki jih mladinski delavci potrebujejo
za kakovostno digitalno mladinsko delo.
Aktivno državljanstvo
Program Erasmus+ uresničuje določbe Lizbonske pogodbe,
med drugim tudi spodbujanje sodelovanja mladih v demokratičnem življenju v Evropi. Program ta izziv naslavlja z neformalnim
učenjem, katerega cilj je okrepiti spretnosti in kompetence
mladih ter njihovo aktivno državljanstvo. Aktivno državljanstvo
je eden izmed posebnih ciljev programa Erasmus+ na področju
mladine. Na tem področju izpostavljamo projekt, ki je preko
metode dialoga mladih povezal mlade in odločevalce pri reševanju problematike neaktivnosti mladih, mladi pa so s svojo
aktivno participacijo oblikovali predloge za ukrepe na ravni
lokalne politike.
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Let's
G.R.O.W.
KLJUČNI UKREP 1:
Učna mobilnost
posameznikov

KDO?
Klub študentov Kranj
S KOM?
YouthActivES (Španija), Erasmus Student Network UK (Združeno kraljestvo), Malta UNESCO Youth Association (Malta),
Youth Opportunities DK (Danska)
KDAJ?
6. maj – 5. december 2019
O ČEM?
kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo, medkulturno/medgeneracijsko izobraževanje in (vseživljenjsko) učenje, zdravje
in dobro počutje
ZA KOLIKO?
17.347,51 €
KAJ?
Z izvedbo projekta Let's G.R.O.W. (okrajšava za vrtnarjenje, refleksija, aktivnosti v naravi, dobro počutje – angl.
Gardening, Reflection, Outdoors, Wellbeing) so mladi želeli doseči aktivno vključevanje mladih v projektnem delu
in s tem pridobivanje novega znanja, spoznavanje novih
ljudi in prepoznavanje lastnih močnih in šibkih točk. Preko različnih aktivnosti so mladi pridobivali novo znanje s
področja zdravja, prehrane, mentalnega zdravja, športa in
rokodelstva. Projekt je bil sestavljen iz predhodnega načrtovalnega obiska in glavne aktivnosti, mladinske izmenjave
s 34 udeleženci iz petih različnih držav.
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Najbolj viden rezultat projekta je bil kratki priročnik o dobrem počutju The Little Booklet of Wellbeing, ki je razdeljen
na številna področja, ki združujejo nasvete o prehrani, recepte, informacije o naravni kozmetiki, zdravilnih rastlinah,
pomenu meditacije in mentalnega zdravja. Knjižica zajema
raznoliko znanje udeležencev, ki so ga tekom projekta
delili z ostalimi.
V okviru projekta so organizirali več dogodkov, namenjenih
lokalni skupnosti. Organizirali so stojnico na Gimnaziji Kranj,
kjer so mladim predstavljali priložnosti, ki jim jih ponujata
programa Erasmus+ in Evropska solidarnostna enota, priredili so Večer ob ognju, na katerega so povabili pevski
zbor in lokalno prebivalstvo, ki se je odzvalo v velikem številu, na njem pa so med drugim predstavljali tudi program
Erasmus+. Lokalno prebivalstvo pa so v projekt vključili tudi
preko t. i. lova na zaklad po Kranju, v katerem so morali
tuji udeleženci preko različnih nalog in s pomočjo lokalnih
prebivalcev prispeti do cilja.

ZAKAJ SMO JIH OPAZILI?
Mladi so projekt zasnovali zelo obširno in vanj
vključili različne elemente ter pripravili pester urnik aktivnosti mladinske izmenjave. Na podlagi na
novo pridobljenega znanja so izdelali brošuro, ki je
vsebinsko kakovostna in širše uporabna za mlade.
Tekom projekta so pripravili več različnih dogodkov,
s katerimi so projekt uspešno razširili v lokalno okolje
in se v njem povezovali z relevantnimi deležniki,
projekt in program Erasmus+ pa uspešno predstavljali lokalnemu prebivalstvu in drugim mladim, ki v
projekt niso bili vključeni.

Mladi so se tekom projekta spoznavali z različnimi področji,
od športa, pisanja člankov in brošur, udeležbe v radijski
oddaji do področja oblikovanja lesa in še mnogo drugega.

mladinska izmenjava
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Building
bridges
KLJUČNI UKREP 1:
Učna mobilnost
posameznikov

KDO?
Društvo za kulturo inkluzije
S KOM?
Nansen Dialogue Centre Mostar (Bosna in Hercegovina)
KDAJ?
1. maj – 31. avgust 2019
O ČEM?
invalidnost – posebne potrebe, mladi (sodelovanje, mladinsko delo, mladinska politika), vključevanje – enakost
ZA KOLIKO?
1.280,00 €
KAJ?
S projektom so v organizaciji prijaviteljici želeli v svoje
aktivnosti vključiti mladinsko delavko iz Bosne in Hercegovine ter ji omogočiti pridobitev novega znanja, spretnosti
in veščin ter nadgradnjo že obstoječih. Zastavili so si cilj,
da ji približajo njihove inkluzivne metode dela, predvsem s
področja socialnega vključevanja oseb (otrok in mladostnikov) s posebnimi potrebami. Želeli so jo aktivno vključiti v
organizacijo in izvedbo inkluzivnih dogodkov in festivalov,
kot je Mednarodni festival Igraj se z mano, ter jo opolnomočiti za samostojno izvajanje različnih ustvarjalnih, športnih
in prostočasnih aktivnosti za mlade. Skozi aktivnosti so jo
želeli motivirati k razvoju in nadgradnji jezikovnih, komunikacijskih in medkulturnih kompetenc in zmogljivosti za
kakovostno mladinsko delo. Hkrati so želeli vzpostaviti do-
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ber partnerski odnos s partnersko organizacijo in poskrbeti
za prenos primerov dobrih praks med organizacijama in
dolgotrajno partnerstvo med organizacijama.
Na drugi strani je udeleženka projekta v organizacijo prijaviteljico prinesla ideje in metode dela z ranljivimi skupinami (v njihovem primeru otroki in mladostniki s posebnimi
potrebami), ki jih partnerska organizacija redno uporablja
pri svojih dejavnostih. Ob spodbudi partnerjev so raziskali
tudi model oz. doktrino, po kateri delujejo, in sicer gre za
Nansenov model za integrirano izobraževanje, ob tem pa
so v organizaciji prepoznali veliko vzporednic z njihovimi
inkluzivnimi metodami in strategijami socialnega vključevanja, ki jih razvijajo skozi projekte in idejo »Igraj se z mano«.

mobilnost
mladinskih delavcev

ZAKAJ SMO JIH OPAZILI?
Osrednjo aktivnost projekta je predstavljal izobraževalni
obisk na delovnem mestu v tuji organizaciji. Projekt je bil
zelo dobro umeščen v ukrep učne mobilnosti posameznikov ter je uresničeval namen programa in prispeval
h krepitvi kompetenc udeleženke in krepitvi zmogljivosti
vključenih organizacij. Prenos dobrih praks med organizacijami se v okviru profesionalizacije mladinskega dela znotraj
mobilnost mladinskih delavcev in aktivnosti izobraževalnih
obiskov zelo spodbuja. Organizaciji sta z vključenostjo v
projekt poleg novega znanja in metod za delo z ranljivimi
skupinami vzpostavili tudi novo partnerstvo, ki ga želita v
prihodnje krepiti.
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Mreža
mladinskih delavcev
KLJUČNI UKREP 2:
Sodelovanje za inovacije
in izmenjava dobrih
praks

KDO?
Zavod mladinska mreža MaMa
S KOM?
KEKS stödförening (Švedska), Mreža mladih Hrvatske (Hrvaška), Sindikat Mladi plus – sindikat študentov, dijakov in
mladih brezposelnih (Slovenija)
KDAJ?
1. september 2019 – 31. avgust 2021
O ČEM?
organizacije in/ali metode za dvig kakovosti (vklj. z razvojem šolstva), pedagogika in didaktika
ZA KOLIKO?
135.813,00 €
KAJ?
Projekt je bil osredotočen na profesionalizacijo dela mladinskih delavcev. Projektni partnerji ugotavljajo, da so organizacije in mladinski delavci do sedaj razvili ogromno
uporabnih metod dela, priročnikov in orodij, vendar so ta
znanja razdrobljena. S projektom so želeli pripraviti pregled
mladinskega dela, predstaviti teorijo, omogočiti prakso,
ki mladinsko delo pojasnjuje, ter odpreti vsebine in nove
pristope dela za dodatna razmišljanja in specializacijo (profesionalizacijo) znotraj mladinskega dela.
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V projektu so se osredotočili na naslednje štiri elemente:
•
ponuditi temelje, teoretične opredelitve, ki temeljijo
na znanosti in raziskavah;
pripraviti knjižnico vse kakovostne literature, ki nastaja
•
v okviru razvoja mladinskega dela in na osnovi potreb
mladinskih delavcev;
bodočim in že delujočim mladinskim delavcem ponu•
diti program usposabljanja, ki bo poleg osnovnega
znanja nudil tudi specializirano znanje in priložnosti
za nadaljnja razmišljanja;
razviti dodatni strokovni dokument, kolektivno pogod•
bo za mladinski sektor za slovenski prostor.
Pri snovanju projekta so izhajali iz ugotovitve, da večina
novih mladinskih delavcev prihaja iz aktivne skupine mladih,
ki so sodelovali na različnih projektih mladinskih centrov,
ali pa vsaj v Sloveniji preko ukrepov aktivne politike zaposlovanja. Mladinski delavci, kot opažajo projektni partnerji,
so mladinsko delo razvili preko svojega lastnega občutka
in metodologije, ki so ju pridobivali na različnih projektih
in treningih ter tako kompetence razvijali spontano in najverjetneje nenačrtovano.
Mladinsko delo v državah vseh treh partnerjev nima razvitega izobraževalnega programa, kjer bi poleg odgovorov,
kako izvesti neko aktivnost za mlade, mladinski delavci
pridobili tudi odgovore na vprašanje, zakaj izvesti določeno
aktivnost za mlade. Ugotavljajo, da manjka obsežnejše literature, ki bi pojasnjevala ozadja in specifike ciljne skupine
ter nudila strokovne psihološke in pedagoške razlage učenja, motivacije, odklonilnega vedenja in podobno. Celotno

strateško partnerstvo
mladinsko znanje pa po njihovih ugotovitvah sloni bolj
ali manj na lastnih izkušnjah in na občutkih, kar pa
mladinskega dela ne postavlja ob bok prepoznanih
strok, s katerimi si mladinsko delo želi biti sogovornik.
Ne samo, da delavci, ki delujejo v mladinskem sektorju, absolutno niso dovolj ali ustrezno usposobljeni
za delo z mladimi, mladinski sektor zato tudi nima
primerne znanstvene osnove in podpore, s tem pa
ima bistveno manjšo vrednost in pomembnost pri
političnih odločitvah. Tovrstnih usposabljanj tudi ni
na voljo v zadostni meri, poleg tega pa organizacije
nimajo časa in virov, da bi same pripravljale posamezno osebo na vse, kar bi ta morala znati, zato se
je partnerjem zdelo smiselno, da mrežne organizacije, kot so organizacije tega partnerstva pripravijo
celovito osnovno usposabljanje in specializacijo za
mladinske delavce celotne države.
ZAKAJ SMO JIH OPAZILI?
Namen projekta je bil v širokem razvijanju mladinskega sektorja v državah partnerskih organizacij s
potencialom za razširjanje tudi v države izven partnerstva. Projekt je temeljil na ustrezni analizi potreb
in dopolnjeval usmeritve partnerjev konzorcija. Učinki
projekta so bili usmerjeni na mladinske delavce, razvoj njihovih spretnosti in razvoj kritičnega mišljenja
ter refleksije lastne vloge, načina dela in mladinskega
dela. Kljub temu pa je imel projekt širši učinek, in sicer
posredno tudi na mlade, s katerimi delajo mladinski
delavci, organizacije na področju mladinskega dela
in tudi druge lokalne organizacije.

6 V času priprave kompendija je bil projekt sredi izvajanja, zato opis temelji na informacijah iz prijavnega obrazca.

12

13

Nacionalna konferenca o participaciji
otrok: Državljani prihodnosti
KLJUČNI UKREP 3:
Podpora za reformo
politik

KDO?
Zveza prijateljev mladine Slovenije
S KOM?
Mestna zveza prijateljev mladine Ljubljana (Slovenija)
KDAJ?
15. september 2019 – 14. junij 2020
O ČEM?
doseganje ravni politike/dialoga z odločevalci, državljanstvo EU, zavest o EU in demokracija
ZA KOLIKO?
14.397,12 €
KAJ?
Glavni namen projekta je bil ob 30. obletnici sprejetja
Konvencije o otrokovih pravnicah in 30. obletnici programa ZPMS Otroški parlamenti v središče postaviti pravico
otrok7 do participacije in njeno uresničevanje v praksi.
Projekt je obsegal dve glavni aktivnosti: izvedbo nacionalne konference o participaciji otrok z naslovom Državljani
prihodnosti in izdajo zbornika o uresničevanju pravice
otrok do participacije z istim naslovom.
Namen konference je bil dati otrokom možnost, da odločevalcem v živo povedo svoje mnenje, ter povečati zavedanje odločevalcev, da imajo otroci pravico sodelovati pri
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oblikovanju politik na področjih, ki jih zadevajo. Obenem
so želeli odločevalce zavezati k sprejetju Nacionalne strategije o participaciji otrok, ki jo bodo nadalje tudi izvajali
in upoštevali. S konferenco so želeli med otroki povečati
zavedanje o pravici do (aktivnega) sodelovanja v družbenem in političnem življenju, odločevalce zavezati k temu, da
se pri odločitvah, ki zadevajo otroke in mlade, posvetujejo
z njimi in ta stališča tudi upoštevajo, ter vzpostaviti stalno
sodelovanje med odločevalci in otroki v zadevah, ki vplivajo
nanje. V širši javnost so želeli doseči večjo ozaveščenost
o otrokovih pravicah nasploh, o otrokovi pravici do participacije in o tem, da so otroci in mladi lahko (tudi če še
nimajo volilne pravice) kompetentni sogovorniki in imajo
lahko dobre rešitve za izzive.
Namen zbornika, ki so ga izdali, je bil s kakovostno publikacijo obeležiti dva pomembna jubileja (30. obletnico
Konvencije ZN o otrokovih pravicah in 30. obletnico programa prijaviteljev Otroški parlamenti), strniti vse prispevke
s konference na enem mestu ter podati pregled/povzetek
stanja na področju participacije otrok v Sloveniji po tridesetih letih od sprejetja konvencije, ki jim dodeljuje to pravico. Zbornik, namenjen otrokom in odraslim, so razposlali
vsem udeležencem konference in vsem osnovnim šolam,
splošno-izobraževalnim knjižnicam, različnim državnim in
strokovnim institucijam, vsem društvom in zvezam v svoji
mreži ter drugim nevladnim organizacijam, ki se ukvarjajo
z otrokovimi pravicami.

7 Po Konvenciji o otrokovih pravicah je »otrok vsako človeško bitje, mlajše od 18 let /.../« (1. člen). Ker je organizacija prijaviteljica ta izraz uporabljala v projektni
prijavi in poročilu in ga utemeljila na podlagi Konvencije, ga v nadaljevanju uporabljamo v besedilu, povezanem z njihovim projektom.

ZAKAJ SMO JIH OPAZILI?
Projekt je zelo dobro zasledoval cilje
ključnega ukrepa 3 in smiselno utemeljil pomembnost obravnavanja tematike
na nacionalni ravni. Osrednja projektna
aktivnost, konferenca, je združevala
tako mlade kot politične odločevalce
in omogočila medsebojni dialog med
tema dvema skupinama. Projekt je s
podpisanim pismom o sodelovanju na
področju participacije otrok med Ministrstvom za izobraževanje, znanost in
šport, Ministrstvom za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti,
Nacionalnim odborom za Otroške parlamente in Zvezo prijateljev mladine
Slovenije prispeval k učinkom na sistemski ravni. Z zbornikom, ki je bil pripravljen kakovostno, s strokovnimi prispevki in zgodovinskim pregledom, so
bili uspešni tudi pri diseminaciji rezultatov projekta, saj so zbornik razposlali
na veliko število različnih naslovov in
z njim naslovili relevantne deležnike.

dialog mladih
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ključni ukrep 1,
mladinska izmenjava in
mobilnost mladinskih delavcev

VIVO.19
PRIMER USPEŠNE
KOMBINACIJE
RAZLIČNIH VRST
AKTIVNOSTI

KDO?
Prostovoljno gasilsko društvo Šinkov Turn
S KOM?
Vatrogasna zajednica Varaždinske županije (Hrvaška), Associazione comunale del corpo dei vigili del fuoco volontari
BREG (Italija), Kärntner Landesfeuerwehrverband (Avstrija)
KDAJ?
1. maj 2019 – 29. februar 2020
O ČEM?
državljansko udejstvovanje / odgovorno državljanstvo,
mladi (sodelovanje, mladinsko delo, mladinska politika)
ZA KOLIKO?
13.762,00 €
KAJ?
Projekt, ki so ga izvedle štiri organizacije, ki so v osnovi
organizacije prostovoljnih gasilcev, je bil namenjen krepitvi zmogljivosti mladih, vodilnega kadra in organizacij.
Preko dveh aktivnosti, mobilnosti mladinskih delavcev
in mladinske izmenjave, so želeli sodelujoči med seboj
izmenjati izkušnje in dobre prakse, okrepiti metode dela
v mladinskem delu, prevetriti in okrepiti vrednote in razmišljanja o drugačnosti, izboljšati kompetence mladih in
osebja organizacij na različnih področjih.
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Z mobilnostjo mladinskih delavcev so udeleženci, med
njimi gasilski funkcionarji in mladi perspektivni mentorji,
preko različnih metod neformalnega učenja in aktivnosti
izmenjali dobre prakse organizacij, okrepili vodstvene in
mentorske kompetence, izoblikovali pripomoček za kvalitetnejšo izvedbo mladinske izmenjave (zvezek Vivo&me) ter
začeli z delom na priročniku. Za to aktivnostjo pa so izvedli
še sedemdnevno mladinsko izmenjavo, v okviru katere so
mladi razvijali svoje kompetence in vrednote preko različnih delavnic, debat, argumentiranja, igre vlog, aktivnega
obiska lokalnih organizacij in organiziranja zaključnega
piknika za lokalno okolje.
Mentorji, voditelji in mladi so skupaj izdelali Priročnik
VIVO.19 in didaktično igro ČMRLJ, ki sta praktična pripomočka za vsakega, ki se spopada s pastmi mentorstva, in
sta uporabna pri delu z mladimi v različnih okoljih. Poleg
tega so izdelali še dva kratka filma za nadaljnjo promocijo
projekta.
Projekt je imel učinke na različnih ravneh, od vključenih
udeležencev in organizacij do lokalnega okolja, regionalne
in mednarodne ravni, projektni partnerji pa so učinke dosegali z razširjanjem projektnih rezultatov na veliko število
organizacij.

ZAKAJ SMO JIH OPAZILI?
V projektu so partnerji uspešno združili dve različni vrsti
aktivnosti – mobilnost mladinskih delavcev in mladinsko izmenjavo. Udeleženem
je projekt omogočil visokokakovostne učne rezultate,
vključene organizacije pa
so zelo dobro krepile lastne
organizacijske zmogljivosti
in nadgrajevale svoje delo.
Tudi rezultati projekta so bili
zelo dobri in širše uporabni
za vključene in njim sorodne organizacije, hkrati pa
so rezultati zanimivi tudi za
strokovno javnost prijavitelja
na nacionalni ravni. Projektne
rezultate so uspešno razširjali
tako na lokalni in nacionalni
kot na mednarodni ravni.
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Kompetence
digitalne pismenosti
IZPOSTAVLJENO
digitalno mladinsko delo

KDO?
SLOAM, Agencija za mlade
S KOM?
Evropski omladinski centar (Srbija), Civil Life Association
(Turčija), NGO "Center for Youth education" (Črna gora),
Reisenetz e.V. – Deutscher Fachverband für Jugendreisen (Nemčija), Hrvatski ferijalni i hostelski savez (Hrvaška),
Omilos UNESCO Neon Thessalonikis (Grčija), SDRUZHENIE
NATSIONALUE MLADEZHKA KARTA (Bolgarija)
KDAJ?
30. september 2019 – 28. februar 2020
O ČEM?
IKT (nove tehnologije, digitalne kompetence), mladi (sodelovanje, mladinsko delo, mladinska politika)

Projekt je bil
osredotočen
na digitalno
mladinsko delo
in kompetence
mladinskih
delavcev na tem
področju.
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ZA KOLIKO?
8.775,00 €

potrebne za opolnomočenje mladih skozi virtualna okolja.
Potrebe po izvedbi projekta so izhajale iz potreb vključenih
organizacij, ki se soočajo z izzivi, ki jih prinaša digitalno
mladinsko delo, hkrati pa že imajo vzpostavljene nekatere
metode in orodja, ki so si jih tekom projekta predstavili kot
primere dobrih praks iz njihovega okolja.
Glavna aktivnost projekta je bil seminar, glavni produkt
seminarja pa je bil kompetenčni model digitalnega mladinskega delavca, v katerem so za mladinske delavce
in voditelje na enem mestu zbrali kompetence, veščine,
znanja, metode, orodja in predvidene odnose, ki jih mora
imeti mladinski delavec pri izvajanju mladinskega dela
v virtualnem okolju. Pri tem so se poleg procesov, ki jih
načrtuje vsaka mladinska organizacija in organizacija za
mlade (omogočanje novih izkušenj za mlade, spodbujanje k
aktivni participaciji, mobilnosti, osebnostni in socialni razvoj
mladih), soočali z novimi izzivi virtualnih izkušenj, preko
katerih dosegajo mlade z inovativnimi pristopi in novimi
oblikami, orodji in metodami mladinskega dela.

ključni ukrep 1,
mobilnost mladinskih delavcev
ZAKAJ SMO JIH OPAZILI?
Projekt je naslavljal temo, ki
je vse bolj aktualna na področju mladinskega dela, še
posebej v letu 2020, ko se je
njena pomembnost še povečala zaradi izbruha epidemije
covida-19. Projekt je omogočil
prostor za deljenje izkušenj
partnerjev na področju digitalnega mladinskega dela, izzivov, ki jih prinaša, in kompetenc, ki jih mladinski delavci
potrebujejo za učinkovito in
uspešno delo. Kompetenčni
model, ki so ga oblikovali, ima
potencial za širšo uporabo v
mladinskem sektorju.

KAJ?
S porastom uporabe digitalnih orodij med mladimi se je tudi
mladinsko delo začelo razvijati na tem področju. V partnerstvu organizacij, ki sicer delujejo v mednarodnem Združenju Evropske mladinske kartice (EYCA), so temo digitalnega
mladinskega dela postavili v ospredje svojega projekta in
na to temo gostili seminar z naslovom Kompetence digitalne pismenosti, s katerim so želeli ustvariti prostor, kjer so
mladinski delavci, mladinski voditelji in ostali, ki delajo na
področju mladine, predstavili primere dobrih praks, ki so
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Mladi ZA
šport v Slovenskih Konjicah
IZPOSTAVLJENO
aktivno državljanstvo

KDO?
Zavod za šport Slovenske Konjice
S KOM?
Šolski center Slovenske Konjice-Zreče, Občina Slovenske
Konjice, Mladinski center Dravinjske doline, Klub študentov
Dravinjske doline, Zdravstveni dom Slovenske Konjice,
Mladinski svet Občine Slovenske Konjice, Klub dijakov
Dravinjske doline
KDAJ?
20. avgust 2019 – 19. julij 2020

V projektu so po
metodi dialoga
mladih na lokalni
ravni z aktivnim
vključevanjem
mladih uspešno
oblikovali
predloge za
reševanje športne
neaktivnosti mladih
na lokalni ravni.
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O ČEM?
doseganje ravni politike/dialoga z odločevalci, mladi (sodelovanje, mladinsko delo, mladinska politika), zdrav življenjski
slog, aktivno staranje
ZA KOLIKO?
7.514,00 €
KAJ?
Projekt je bil namenjen dvigu participacije mladih v družbi
na osnovi njihovih lastnih idej. S projektom so želeli pričeti s
strukturiranim pristopom k reševanju problematike športne
neaktivnosti mladih v lokalni skupnosti in pripraviti končne
ukrepe, ki bodo umeščeni v pomemben dokument na
lokalni ravni – Strategijo razvoja športa v občini Slovenske Konjice. Poleg tega so v projektu analizirali dejansko
vključenost mladih v starosti od 15 do 29 let v športne
aktivnosti (rekreativni, kakovostni in vrhunski šport) v občini

Slovenske Konjice. Ker so v času pripravljanja vprašalnika
ugotovili, da bi bilo raziskavo in analizo smotrno razširiti
na celotno populacijo, so to tudi naredili in tako presegli
prvotno načrtovani okvir projekta.
Udeleženci in izvajalci so v okviru projekta spoznali, kako
poteka in deluje umeščanje strategij v javni sferi na lokalni
ravni. Pridobili so znanje za izvajanje iniciativ in idej, večali
svoj socialni kapital in spoznavali strokovne pristope pri
soočanju z javnimi vprašanji. Aktivnosti projekta so bile
raznolike, od spoznavanja s tematiko športa in zdravega
načina življenja do priprave konkretnih predlogov mladih z
metodo strukturiranega dialoga. Mladi so preko omenjene
metode podali konkretne predloge, povezane s športnimi
aktivnostmi v Slovenskih Konjicah, in jih argumentirali, na
zaključnem srečanju pa jih predstavili odločevalcem in
izbrali dva predloga za umestitev v občinsko strategijo.

ZAKAJ SMO JIH OPAZILI?
Projekt je zelo dobro ustrezal ciljem programa Erasmus+ in ključnega ukrepa 3, pri čemer je
bila osrednja uporabljena metoda mladinski dialog, izveden na lokalni ravni z obravnavano
temo športa in športne aktivnosti mladih v občini. Zelo pozitivno je dejstvo, da je kar nekaj
mladih udeležencev sodelovalo na več aktivnostih v okviru projekta, s čimer so lahko dobili
boljši vpogled v to, kako se oblikuje nek predlog, in so imeli boljšo izkušnjo participacije. Del
mladih se je aktivno vključil tudi v izvajanje in pripravo analize vključenosti mladih in drugih
občanov v športne aktivnosti. Na ta način so mladi krepili svoje aktivno državljanstvo. Projekt
je k sodelovanju privedel veliko število raznolikih organizacij in tako dobro povezal akterje
v lokalnem okolju.

V projekt je bilo poleg mladih, ki so se aktivno vključevali v
posamezne aktivnosti projekta, vključenih tudi precej lokalnih odločevalcev, strokovnjakov in predstavnikov različnih
športnih društev. Poleg uradnih partnerjev projekta so v
njem sodelovali še Fakulteta za šport, športna društva iz
občine in Zavod Vozim.

ključni ukrep 3,
dialog mladih
21

Priznanje Ključ do učenja

Učenje igra pomembno vlogo v programih
EU na področju mladine. Program Erasmus+
spodbuja organizacije, da v projektih udeležence spodbujajo k aktivnemu načrtovanju,
spremljanju in beleženju svojega učnega
procesa na različne načine, v pomoč pri beleženju in priznavanju učnih rezultatov pa
program ponuja orodje Youthpass.
Ena izmed aktivnosti, preko katerih tudi Movit
spodbuja in prepoznava projekte, ki načrtujejo, spremljajo in beležijo učne rezultate, je
priznanje Ključ do učenja, ki smo ga podelili
projektu s pestro izbiro metod in osmišljanjem učnega procesa skozi celoten projekt.
Iz projekta je seval občutek, da z učenjem
dihajo in da je spremljanje učnega procesa
eden od ključnih elementov projekta.
V izbor so se uvrstili projekti, katerih zaključno poročilo je bilo oddano med 1. oktobrom
2018 in 1. oktobrom 2019. Takih projektov je
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bilo 146, v ožji izbor pa smo uvrstili tri projekte, ki so se na področju učenja najbolj
izkazali.
Izbor je bil težak, saj nas je navdušila tako
ideja o zaznani potrebi po naslavljanju učnega procesa v mladinskem delu kot tudi
metode in način vpeljave premišljenega
načrtovanja in beleženja učnega procesa v
aktivnosti, ki tematsko sicer niso bile povezane z učenjem.

Priznanje Ključ do učenja 2019 za uspešno načrtovanje, spremljanje in beleženje učnih rezultatov in
učnega procesa je prejel:
projekt MI SMO KLJUČ
v izvedbi Zavoda Veles
Mladinska izmenjava z naslovom MI smo ključ je
bila del mednarodnega projekta mladinske mreže
Yes to sustainability (YtS), zasnovanega leta 2016,
ki ga uspešno širijo iz leta v leto. Potreba mladih, ki
so jo zadovoljili z izvedenim projektom, je možnost
izkušnje bivanja in delovanja v trajnostnih pobudah,
ki mladim omogočajo, da se spoznajo, povežejo,
raziskujejo izzive in različne možnosti trajnostnega
ravnanja ter da si dovolijo notranjo obogatitev in
možnosti skupnega delovanja na nadaljnjih projektih. Takšen prostor varnega območja se je oblikoval
na kmetiji Veles, iniciativni skupnosti za trajnosten
način življenja. Cilji projekta so bili razdeljeni na
osebni razvoj (učenje veščin in deljenje znanj, lastna
iniciativa, kritično mišljenje in delovanje na področju
sonaravnega bivanja), okrepitev mednarodne mreže
mladih (spodbuditi mlade k medkulturnemu dialogu
in sodelovanju), povečanje zavedanja in izvedbo
trajnostnega delovanja (mladi pridobijo znanja o
trajnosti in jih znajo uporabiti v vsakdanjiku). Cilje
so realizirali preko mladinske izmenjave s 24 udeleženci. Osrednje sporočilo izmenjave MI smo ključ
je bilo, da se mladi zavedajo, da so ravno oni tisti,
ki lahko naredijo spremembo in odklenejo vrata
trajnosti v vsakdanjiku, ter da imajo ob tem podporo.
Zavedanje učnega procesa je v projektu igralo pomembno vlogo, o učnih izkušnjah pa so vsakič znova razmišljali in jih osmišljali s pomočjo številnih in
različnih metod. Spremljanje učnega procesa je bilo
vključeno v vse dele aktivnosti, udeleženci pa so se
tekom aktivnosti učili samozavedanja in refleksije.

Ključ do učenja
2019
Za najboljši projekt na področju spremljanja in beleženja
učnih rezultatov v programu Erasmus+
v letih 2018/2019 podeljujemo
organizaciji: ZAVOD VELES,

ZAVOD ZA TRAJNOSTNI NAČIN ŽIVLJENJA, SO. P.

za projekt: MI SMO KLJUČ,
ki je potekal: 1. 5. 2018 – 31. 10. 2018.

V Ljubljani, dne 6. 12. 2019
Podpis: UROŠ SKRINAR, DIREKTOR

Programi EU na področju mladine spodbujajo
načrtovanje učenja na način, ki je lasten
udeležencem aktivnosti. Program Erasmus+
spodbuja organizacije, da v projektih
udeležence spodbujajo k aktivnemu
načrtovanju, spremljanju in beleženju njihovega
učnega procesa, ob čemer udeležencem v
času projekta ponudijo različne metode in
načine, da jim ta proces olajšajo, za pomoč
pri beleženju učnih rezultatov pa uporabljajo
orodje Youthpass.
V projektu MI smo ključ je zavedanje učnega
procesa igralo pomembno vlogo, o učnih
izkušnjah pa so izvajali refleksijo s pomočjo
številnih različnih metod. Spremljanje učnega
procesa je bilo vključeno v vse dele aktivnosti,
udeleženci pa so se učili samozavedanja in
refleksije. V projekt so smiselno umestili
predstavitev in uporabo Youthpassa ter
njegovo uporabo osmislili. Organizaciji
priznanje izročamo z največjim veseljem
in vsem sodelujočim čestitamo za njihovo
predano in kakovostno delo ter izjemno
izpeljan projekt.
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OSTALI NOMINIRANI PROJEKTI
DRUŠTVO KULTURNO, INFORMACIJSKO IN SVETOVALNO
SREDIŠČE LEGEBITRA S PROJEKTOM ŽIVA KNJIŽNICA – NE
SODI KNJIGE PO PLATNICAH!
Mladinska izmenjava je zbrala 24 mladih (v starosti med 15 in 30 let, s
poudarkom na tistih z manj priložnostmi) iz treh partnerskih držav (Turčije, Severne Makedonije in Slovenije) z različno stopnjo znanja o človekovih pravicah, različnimi izkušnjami (zlasti osebnimi) z diskriminacijo
in z različno stopnjo izkušenj z modelom žive knjižnice kot neformalne
metode učenja. Pri projektu, v katerem so mlade naučili izvajati živo
knjižnico ter kako sprejemati sebe in drugačnost, nas je prepričala njihova skrb za ustvarjanje varnega prostora in počutja. Z nudenjem številnih metod za izražanje občutkov in novih uvidov ter varno osebo, ki
je mladim pomagala pri prepoznavanju učnih rezultatov, so zagotavljali
učinkovito spremljanje učnega procesa udeležencev.

DRUŠTVO LOJTRA S PROJEKTOM DO IT YOURSELF:
FACILITATE LEARNING EXPERIENCES
V organizaciji so zaznali potrebo po usposabljanju mladinskih delavcev o fasilitatorskih kompetencah, da bi lahko v organizacijah bolje
spremljali učni proces. Na dveh usposabljanjih za mladinske delavce, v katera je bilo skupaj vključenih 48 mladinskih delavcev iz 10
držav, so udeleženci preko izkustvenih metod spoznavali različne
metode za spremljanje učnega procesa. Poleg tega so udeleženci
razvijali tudi specifične fasilitatorske, trenerske in medkulturne kompetence mladinskega dela in profesionalne kompetence za stalen
osebnostni in poklicni razvoj. V projektu so posebno pozornost
posvetili tudi krepitvi uporabe orodij za spremljanje (monitoring),
evalvacijo, prepoznavanje in potrjevanje kompetenc, pridobljenih v
neformalnem učenju.

NASLOV:
ODTISI MLADIH+ 2019
IZDAJATELJ:
MOVIT,
Ljubljana, Dunajska 5,
1000 Ljubljana
UREDILA:
Meta Brečić-Ločičnik
LEKTURA:
ALAM Aleš Lampe s.p.
OBLIKOVANJE:
AIKO, agencija idej in
kreativnega oblikovanja
FOTOGRAFIJE:
arhiv organizacij
posameznih opisanih
projektov, Adobe Stock

To delo je objavljeno pod licenco
Creative Commons »Priznanje avtorstvaNekomercialno-Brez predelav 4.0
Mednarodna« (CC BY-NC-ND 4.0).
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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) in Erasmus+: Mladi v akciji (2014–
2020), leta 2018 pa je dobil v 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. Pomemben del dejavnosti Movita je tudi publicistična dejavnost,
v okviru katere so nastala nekatera temeljna dela za razvoj mladinskega
dela, še posebej pa učnih mobilnosti v mladinskem delu.
Poleg vloge nacionalne agencije Movit izvaja tudi dejavnost Eurodeska,
brezplačnega infoservisa Evropske komisije, ki nudi evropske informacije
za mlade. Namenjen je tako mladim samim kot tudi tistim, ki se pri svojem
vsakdanjem 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 partnerjev v mreži Eurodesk.
V okviru Movita deluje tudi podporni center SALTO za Jugovzhodno
Evropo, ki z organizacijo usposabljanj, kontaktnih seminarjev in številnimi
drugimi orodji spodbuja in podpira sodelovanje s partnerji iz Jugovzhodne
Evrope v okviru programov Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska
solidarnostna enota. Pri tem mu pomagajo mreže trenerjev in akrediterjev
ter kontaktne točke v državah Jugovzhodne Evrope.

MOVIT
NACIONALNA AGENCIJA
PROGRAMOV ERASMUS+: MLADI V AKCIJI
IN EVROPSKA SOLIDARNOSTNA ENOTA
Dunajska cesta 5
1000 Ljubljana
Tel: 01/430 47 47
Splet: www.movit.si
E-pošta: info@movit.si

UPORABNE POVEZAVE
Evropska komisija:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
Izvajalska agencija (EACEA):
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus
Evropski mladinski portal:
http://europa.eu/youth/
YOUTHPASS: https://www.youthpass.eu/
Publikacija je financirana s strani Evropske komisije in
Urada RS za mladino. Vsebina publikacije je izključna
odgovornost avtorja/avtorjev in v nobenem primeru
ne odraža stališč Evropske komisije ali Urada RS za
mladino. Nacionalna agencija, Urad RS za mladino
in Evropska komisija niso odgovorni za kakršno
koliuporabo informacij, ki jih publikacija vsebuje.

