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V program MLADI V AKCIJI, kot tudi v predhodni program MLADINA,
so vsako leto sprejeti številni projekti mladih. Večino med njimi
predstavljajo mednarodni projekti, naj gre za mladinske izmenjave,
Evropsko prostovoljno službo ali druge možnosti, ki jih program
omogoča. Majhen delček predstavljajo tudi mladinske pobude, ki ne
zahtevajo nujno mednarodnih partnerstev.

Uvod

Izvajanje programa je velikokrat opisano s številkami. Leto 2007 zato
lahko sklenemo zelo na kratko: za sprejem v program se je potegovalo
216 predlogov projektov, od katerih jih je bilo v program sprejetih 112
in katerim je bila dodeljena podpora v skupni višini 1.217.866,40
EUR, v teh projektih pa je bila predvidena možnost za sodelovanje
1.387 mladih.
Toda, za temi številke stojijo obrazi, stojijo upanja, stojijo zgodbe in
stojijo prizadevanja, želja po odkrivanju, spoznavanju, po učenju. Zato
želimo statistični pregled izvajanja programa dopolniti s kratkimi,
včasih okleščenimi opisi programov, ki so jih imeli možnost ustvariti
sprejeti projekti.
Že sam delež sprejetih projektov kaže, da so morali ustrezati kriterijem,
ki so opredeljevali tako formalno in predvsem vsebinsko ustreznost.
Praktično je bil v letu 2007 sprejet vsak drugi projekt, zato so cilji,
vsebina, pa tudi pristopi k izvajanju teh projektov vse bolj pomembni.
Projekti se s svojimi cilji približujejo ciljem na štirih stalnih prednostnih
področjih programa MLADI V AKCIJI (evropsko državljanstvo, udeležba
mladih v družbenih procesih, kulturna raznolikost in vključevanje
mladih z manj priložnosti) in imajo tako več možnosti za sprejem.
Ravno tako so pomembne učne izkušnje sodelovanja v projektih. Za
sodelujoče mlade mora sodelovanje predstavljati učno pot, pri čemer
si želimo, da bi cilji učenja na tej poti izhajali iz ovrednotenja potreb
sodelujočih mladih. Vzpostavljanje takšne učne poti, v kateri sodelujoči
mladi prevzemajo tudi vlogo odločevalcev, pa tudi obveznosti, ki
izhajajo iz demokratično sprejetih odločitev, je del zgodbe o učenju v
mladinskem delu.
Zato s ponosom predstavljamo kratke vsebine projektov, ki smo
jih sprejeli v letu 2007. Upam, da so lahko navdih tudi za druge.
Prijaviteljem in mladim pa še eno priznanje za sprejete projekte in
uvrstitev v program MLADI V AKCIJI.

Janez ŠKULJ
Direktor
MOVIT NA MLADINA
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Program MLADI V AKCIJI v letu 2007

Leto 2007 je bilo prvo leto uveljavljanja in izvajanja novega programa
MLADI V AKCIJI (MvA), ki je bil uveden s Sklepom št. 1719/2006/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 2006.
V primerjavi s svojim predhodnikom, programom MLADINA, je
novi program nastajal v času, ko se je znatno okrepilo evropsko
sodelovanje na področju mladine, ki je nov zagon dobilo z objavo
Bele knjige Evropske komisije: Nov zagon za evropsko mladino, njene
usmeritve so bile potrjene tudi s sprejetjem resolucij Sveta EU. Zato
so vsebinski poudarki, ki jih program MvA postavlja pred projekte, ki
želijo pridobiti tudi finančno podporo iz programa, mnogo natančneje
določeni in izhajajo iz sprejetih prednostnih področij razvoja evropskih
mladinskih politik.

Vsebina in cilji programa
MLADI V AKCIJI

Program MvA se osredotoča na štiri prednostna področja, in sicer:
evropsko državljanstvo, udejstvovanje (participacija) mladih, kulturna
raznolikost, vključevanje mladih z manj priložnostmi, istočasno se
izvajanje projektov postavlja – poleg že osvojenega razumevanja
priložnostnega učenja – v kontekst neformalnega učenja, v katerem
so učni učinki vnaprej načrtovani, medtem ko izvajanje projekta za
udeležence predstavlja niz skrbno načrtovanih učnih izkušenj.
Program je ponudil tudi nove akcije oziroma podakcije, in sicer:
projekte mladih za demokracijo v okviru akcije 1.3 ter srečanj v okviru
akcije 5.1. Srečanja so predvsem namenjena sodelovanju mladih pri
tematikah evropskega strukturiranega dialoga na področju mladine,
medtem ko naj bi mladinski demokratični projekti s svojo zasnovo
spodbujali razvoj različnih oblik sodelovanja mladih v družbenem in
političnem življenju v njihovih življenjskih sredinah.

Število prošenj in število
sprejetih projektov

Leta 2007 so prijavitelji predložili 216 prošenj za sprejem projektov.
Od tega je bilo v program MvA sprejetih 112 projektov, ki so pridobili
tudi pravico do uporabe dodeljene višine dotacije. Delež sprejetih
prošenj med vsemi predloženimi prošnjami je tako 51,56 odstotka.

Razpoložljiva in dodeljena
sredstva

Kljub temu je bilo dodeljenih 87 odstotkov vseh razpoložljivih sredstev,
pri čemer je bila večina nedodeljenih sredstev namenjena za nove
podakcije oziroma akcije, ki so v letu 2007 le simbolično zaživele.
Veliko presenečenje je izraba sredstev v akciji Evropska prostovoljna
služba, za katero so bila dodeljena vsa sredstva.
4

Nov program je tudi glede upravljanja programa prinesel nekaj
sprememb v primerjavi s prejšnjim programom MLADINA. Veliko
predlogov projektov je bilo zavrnjenih, še posebej ob prvih dveh izmed
petih prijavnih rokov leta 2007, ker niso izpolnjevali zahtevanih pogojev,
kar je velikokrat pomenilo zavrnitev projekta zaradi manjkajočih
partnerskih sporazumov ali drugih formalnih napak, vendar se je
delež takšnih zavrnitev sčasoma manjšal.
Vsebini programa smo sledili tudi pri aktivnostih, ki so namenjene
promociji in uveljavljanju prednostnih področij programa ter z njimi
povezanimi cilji, za doseganje želenih učinkov:

Vsebinski poudarki
izvajanja programa

Evropsko državljanstvo: Konferenca v Ljubljani o temi evropskega
državljanstva je poudarila številne dileme, ki se nam lahko postavljajo
ob uveljavljanju evropskega vprašanja. Evropsko državljanstvo, ki
sicer nadgrajuje državljanstvo vsake države članice EU, je pravni in
sociološki pojem, vendar odpira tudi vprašanja identitete ter nujnosti
pri oblikovanju Skupnosti. Za marsikoga je zaključek konference
pomenil še več vprašanj kot odgovorov, vendar so se strinjali, da
projekti – tudi takšni, ki jih podpira program MvA – prinašajo možnost
za razpravo in oblikovanje lastnih stališč do Skupnosti in povezanosti
prebivalcev Skupnosti.
Neformalno učenje v mladinskem delu: Publikaciji o osmih ključnih
kompetencah vseživljenjskega učenja, ki jih lahko razvijamo tudi pri
projektih v okviru programa MvA ter mladinskega dela na sploh, ta je
bila javnosti predstavljena ob koncu leta 2006, smo dodali nov pomen,
in sicer z organizacijo nacionalnega seminarja (Laško, maj 2007),
na katerem smo predstavljali dosedanje izkušnje priložnostnega in
neformalnega učenja različnih akterjev na področju mladinskega dela v
Sloveniji ter jih spodbudili k razmišljanju o krepitvi njihovih sposobnosti
za kakovostnejše pristope pri neformalnem učenju. Z organizacijo
konference o neformalnem učenju v mladinskem delu (Ljubljana,
oktober 2007) smo začeli tkati vezi med akterji neformalnega
učenja v mladinskem delu ter akademskimi in strokovnimi krogi na
področju pedagoških in andragoških znanosti ter seveda programom
Vseživljenjsko učenje, ki se je ravno tako uveljavil leta 2007.

V primerjavi s svojim predhodnikom je program MvA poleg večje
povezanosti med prednostnimi cilji evropskega sodelovanja na
področju mladine in pričakovanih učinkov projektov uveljavil tudi
nekatere bistvene spremembe pri upravičenosti predlagateljev
projektov. Tako javni zavodi niso mogli več predložiti prošenj za sprejem
projektov mladinskih pobud, medtem ko so bili dvostranski projekti
mladinskih izmenjav namenjeni le prvim prijaviteljem in projektom
s sodelovanjem mladih z manj priložnostmi. Evropska prostovoljna
služba je doživela bistvene spremembe, ki naj bi omogočile predvsem
več sodelujočih prostovoljcev pri enem projektu, uveljavljeni pa sta bili
tudi dve novi možnosti, in sicer možnost mladinskih demokratičnih
projektov in srečanj mladih.

Novosti v programu
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Število prejetih in sprejetih
projektov v letu 2007

V letu 2007 je 121 različnih prijaviteljev predložilo 216 prošenj za
sprejem projektov. V program je bilo sprejetih 112 projektov, kar
predstavlja 51,61 odstotka vseh predloženih projektov. Največji osip
je bil med mladinskimi pobudami, pri katerih je bilo sprejetih le 46,27
odstotka vseh predloženih prošenj. Pregled prijavljenih in sprejetih
projektov po posameznih prijavnih rokih je dosegljiv na spletni strani
www.mva.si.

Pregled razpoložljivih
in dodeljenih sredstev
v letu 2007

Število prejetih in sprejetih projektov v letu 2007
srečanja
podporne aktivnosti
sprejeti projekti
prijavljeni projekti

sodelovanje s sosednjimi državami
EVS
mladinski demokratični projekti
mladinske pobude
mladinske izmenjave
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V letu 2007 smo imeli za dodelitev na voljo 1.394.029,00 EUR.
Dodeljenih je bilo 87 odstotkov vseh razpoložljivih sredstev ali
1.217.866,40 EUR. Dvema novima akcijama se je dodelilo najmanj
sredstev. Tako je bilo v mladinskih demokratičnih projektih (akcija 1.3)
dodeljenih le 23 odstotkov vseh razpoložljivih sredstev, medtem ko je
bilo v akciji srečanja mladih dodeljenih 47 odstotkov vseh razpoložljivih
sredstev. Slab odziv in posledično majhno povpraševanje v obeh
možnostih programa MvA je sicer izziv v vseh programskih državah,
zato smo ob koncu leta 2007 pri spreminjanju nekaterih izhodišč teh
aktivnosti, ki naj bi omogočile večjo fleksibilnost mogočih oblik ter
večji delež sofinanciranja iz progama, sodelovali z Evropsko komisijo.

Pregled razpoložljivih
in dodeljenih sredstev
po akcijah

Akcija

Razpoložljiva
sredstva v
EUR

Dodeljena
sredstva
v EUR

% dodeljenih
sredstev

A.1.1 – mladinske izmenjave

404.546,00

344.752,70

85

A.1.2 – mladinske pobude

148.569,00

145.459,00

98

A.1.3 – mladinski demokratični projekti

119.124,00

27.500,00

23

A.2 – Evropska prostovoljna služba

524.507,00

534.873,50

102

A.3.1 – sodelovanje s sosednjimi
partnerskimi državami

85.388,00

63.379,00

74

A.4.3 – podporne aktivnosti

72.724,00

83.449,20

115

A.5.1 – srečanja mladih

39.171,00

18.453,00

47

1.394.029,00 1.217.866,40

87

Skupaj
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Regionalna uravnoteženost
upravičencev

Nacionalna agencija spremlja tudi uravnoteženo regionalno
razporeditev upravičencev. Obravnavajo se statistične regije (vir je
Statistični urad Republike Slovenije) in primerja se delež dodeljenih
sredstev upravičencev s sedežem v posamezni statistični regiji in
deležem mladih v tej posamezni statistični regiji. V programskem letu
2007 so nastala razhajanja, in sicer je bilo približno 40 odstotkov od vseh
dodeljenih sredstev namenjenih upravičencem iz Osrednjeslovenske
regije. Sicer so upravičenci (poimenski seznam vseh upravičencev je
priložen v prilogi poročila) prihajali iz 10 statističnih regij, medtem ko
v dveh statističnih regijah ni bilo odobrenega projekta.
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10 največjih upravičencev
v programskem letu 2007

upravičenec

1. MC Dravinjske doline
2. Društvo MOZAIK
3. DZMP
4. Pekarna magdalenske mreže
5. CMLC
6. MC TRBOVLJE
7. MS LJUBLJANA
8. MS Slovenije
9. VIZ VIŠNJA GORA
10.VVZ JANEZ LEVEC
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skupni znesek

število projektov

138.046
59.029
50.810
48.839
42.801
36.135
33.550
30.053
28.510
27.906
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Akcija 1 – Mladi za Evropo

1.1 – Mladinska izmenjava
Naslov projekta:

Kratek opis projekta:
Namen projekta EURO je izobraziti mlade o evru kot skupni valuti
večine držav v EU ter o sami EU kot skupnem in povezovalnem členu
vseh Evropejcev. Cilja mladinske izmenjave sta dva. Prvi je spoznavanje
simbolike valute evra, pomena denarja in izbire simbolov na denarju,
seznanitev s samim projektom EURO, njegovo zgodovino in državami,
ki pri njem sodelujejo. Drugi je neformalno učenje, pri katerem so mladi
pridobili praktična znanja s področja videoustvarjanja, interneta in
fotografije. Sama aktivnost je bila na izmenjavi razdeljena na dva dela.
V prvem so udeleženci predstavili ugotovitve raziskav o evru, ki so jih
opravili doma, in se nato udeležili kulturološko-antropološke delavnice
na temo evra pod strokovnim mentorstvom. Drugi del aktivnosti je
zajemal delo po skupinah: kulturno-antropološka, videodelavnica,
fotografska in internetna delavnica, udeleženci pa so med seboj
sodelovali, se povezovali ter izmenjavali mnenja in izkušnje. Ena od
ključnih aktivnosti je bil izlet v Ljubljano na »terensko delavnico« in v
Kamniško Bistrico, pri čemer so bili v ospredju neformalno druženje,
medsebojno spoznavanje ter spoznavanje drugih kultur.
Rezultati projekta EURO:
• spletna stran, na kateri so predstavljene vse tematike, ki jih je
obdelala kulturno-antropološka delavnica, s fotografijami in kratkim
dokumentarnim filmom;
• fotografska razstava, ki je razstavljena v MC Kotlovnica in ŠCRMju;
• dokumentarni film, prikazan v MC Kotlovnica in ŠCRM-ju.
Evalvacija je potekala preko pogovorov, kjer so udeleženci izrazili svoja
mnenja, želje, potrebe, pohvale in pripombe, pri čemer je končna
evalvacija pokazala splošno zadovoljstvo udeležencev.
Med izmenjavo je bil MC Kotlovnica odprt, tako da je bil dostop do
dogajanja na izmenjavi omogočen vsakomur. Lokala skupnost je bila
vključena prek sodelovanja s Šolskim centrom Rudolfa Maistra, prav
tako so pri aktivnostih sodelovali z različnimi ponudniki turističnih,
nastanitvenih in drugih kapacitet v Kamniku.
Pri projektu je sodelovalo pet mladih iz Slovenije ter skupaj 24 mladih
iz programskih držav, in sicer Bolgarije, Madžarske, Španije in Litve.

Euro
SI-11-47-2007-R4
Tematika:
Evropska zavest
Umetnost in kultura
Datum aktivnosti:
5. 12. 2007-12. 12. 2007

Prijavitelj:
Zavod Mladinski center
Kotlovnica Kamnik (MKC),
Kamnik
www.kotlovnica.si
Višina dodeljenih sredstev:
16.665,00 EUR
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Akcija 1.1 – Mladinska izmenjava

Naslov projekta:

Kratek opis projekta:
Namen projekta Vpliv pozitivne samopodobe na vedenje je krepitev
pozitivne samopodobe, razvijanje samospoštovanja in spoštovanja
do različnosti ter razvijanje pozitivnega mišljenja. Cilji projekta so
spoznavanje sebe skozi interakcije z drugimi, naučiti se različnih
načinov reševanja problemov, naučiti se prepoznavati, prejemati
in izražati čustva, ozavestiti telesno samopodobo ter naučiti se
prevzemanja odgovornosti za svoje vedenje. Aktivnosti so potekale v
obliki delavnic (spoznavne, športne, tematske, proizvodne) in srečanja
na organiziranih aktivnostih, kot so jutranja in večerna srečanja,
okrogle mize, plesni večer in predstavitve. Rezultat izmenjave je DVD
z vsebino poteka in same izvedbe izmenjave, prav tako je v pripravi
dnevnik v tiskani obliki, v katerem so predstavljeni vsakdanji vpogledi
vase vseh udeležencev, ki so dnevno komentirali dogajanje lastnega
osebnostnega napredovanja. Pri udeležencih je bila vidna sprememba
v obnašanju v obliki povečanega obsega navad in mogočih oblik
obnašanja ter pridobljene večje možnosti za prilagajanje zunanjemu
svetu. Pomemben je tudi prispevek medkulturnega povezovanja, pri
čemer so imeli udeleženci možnost spoznavati drugačne kulturne
vzorce in različne odzive na dane situacije. Evalvacija je potekala preko
pogovora z udeleženci in mladinskimi voditelji, končna, ki še vedno
poteka, pa preko vprašalnika. Vplivi mladinske izmenjave so se širili
na gojence in dijake, ki so vključeni v proces vzgoje in izobraževanja
VIZ Višnja Gora, in sicer posredno skozi pripovedovanje o dogodkih na
izmenjavi ter neposredno s spremenjenim obnašanjem mladostnikov,
ki so sodelovali na izmenjavi. Širša lokalna skupnost je bila o dogajanju
na izmenjavi obveščena na podlagi intervjujev z udeleženci izmenjave
za oddajo »Gimnazijum« drugega programa RTV Slovenija ter preko
predstavitve izmenjave nekaterim poslancem državnega zbora in
udeležencem konference »Euromet«. Pri projektu je sodelovalo 11
udeležencev iz Slovenije ter skupaj 72 iz programskih držav, in sicer
iz Nizozemske, Švedske, Belgije, Francije, Poljske, Finske in Velike
Britanije.

Vpliv pozitivne
samopodobe
na vedenje
SI-11-15-2007-R2
Tematika:
Socialna izključenost
Datum aktivnosti:
30. 9. 2007-6. 10. 2007

Prijavitelj:
VIZ Višnja Gora, Višnja Gora
www2.arnes.si/-vizgora/
Višina dodeljenih sredstev:
28.510,00 EUR

11

Akcija 1.1 – Mladinska izmenjava

Naslov projekta:

Kratek opis projekta:
Namen projekta Through Diversity to New Europe je povezovanje in
združevanje mladih iz različnih držav ter spodbujanje mladih k aktivni
participaciji v okviru snovanja in oblikovanja nove podobe EU. Cilji
projekta so ozavestiti pojem evropsko državljanstvo, razbiti stereotipe
in tako postati strpnejši in bolj razgledan državljan EU, mlade
seznaniti o pomenu EU in predsedovanju Slovenije EU ter ozavestiti
lokalno skupnost o delovanju EU in njenih članicah. Aktivnosti na
izmenjavi so potekale v obliki spoznavnih in medkulturnih iger,
delavnic na temo medkulturnih razlik, delavnic na temo evropskega
državljanstva, enakopravnosti mladih v EU, vzpodbujanja evropskega
državljanstva ipd. ter evalvacije, ki je potekala sproti v obliki pogovora.
Na medkulturnih večerih so se države predstavile s tradicionalno
hrano, pijačo, oblačili, glasbo in slikovno predstavitvijo. Udeleženci so
obiskali tudi Ljubljano, imeli so voden ogled po državnem zboru ter
sprejem pri poslanki Zares Cveti Zalokar Oražem, nato pa je sledil
ogled prestolnice. Obiskali so tudi vinsko klet Črnomelj in etnološki
muzej v Črnomlju. Dobro so sodelovali in se družili z lokalno mladino,
saj so obiskali KBŠ – Klub Belokranjskih študentov ter MKK (Mladinski
kulturni klub). Reportažo o projektu so posneli na regijski TV Vaš kanal.
Izdelali so tudi DVD z vsem materialom, predstavitvami in slikami z
izmenjave ter ga podarili vsem udeležencem.
Mladi so se tako bolje seznanili z nekaterimi temami, kot so
diskriminacija, kulturna raznolikost, ksenofobija in predsedovanje
Slovenije EU. Pri projektu je sodelovalo 10 udeležencev iz Slovenije ter
24 udeležencev iz programskih držav, in sicer iz Italije, Portugalske,
Malte in Estonije.

Through
Diversity
to New Europe
SI-11-44-2007-R4
Tematika:
Evropska zavest
Protidiskriminacija
Datum aktivnosti:
7. 1. 2008-14. 1. 2008

Prijavitelj:
Aktivna Slovenija – podmladek
Mladi Asi, Ljubljana
www.aktivnaslovenija.si
Višina dodeljenih sredstev:
19.825,00 EUR
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Akcija 1.1 – Mladinska izmenjava

Kratek opis projekta:
Namen projekta Meje je ozavestiti delovanje procesov, ki ustvarjajo
drugačnost (diskriminatorna moč družbeno konstruiranih meja), ter
ozavestiti kreativne procese, ki se zgodijo ob preseganju meja. Cilji
projekta so predstaviti in primerjati odnose med različnimi etničnimi,
ekonomskimi, spolnimi, jezikovnimi in političnimi skupinami v državah
udeležencev, najti načine izboljšanja komunikacije in interakcije med
ljudmi znotraj EU, vzpodbujati kreativnost mladih na področju različnih
medijev, razviti konstruktivno kritičen odnos do sveta, občutek za dialog
ter spoštovanje in razumevanje raznolikosti, vzpostaviti interakcijo
z ostalim lokalnim prebivalstvom in jih informirati o zastavljenih
temah izmenjave. Aktivnosti so potekale v obliki spoznavnih iger,
ogrevalnih in sprostitvenih iger, vaj za grajenje zaupanja, diskusijskih
delavnic (o jezikovnih in spolnih mejah, o raznolikosti in podobnosti
kultur, o etničnih, ekonomskih ter političnih mejah v EU) in kreativnih
delavnic (plesna, likovna, filmska in glasbena). Ključna aktivnost je
bil izlet čez mejo, v Kumrovec, da so udeleženci sami izkusili politično
določeno mejo, ki razmejuje sosednje vasi, ki so bile v preteklosti zelo
povezane.
Večinoma so bili vsi cilji doseženi v skladu s predvidenimi. Velik
poudarek je bil na neformalnem učenju, mladi so se tako urili v
komunikaciji v angleškem jeziku, pridobili so izkušnje timskega dela,
skozi diskusijske delavnice so razvili komunikacijske sposobnosti
in konstruktivno kritičen odnos do sveta ter občutek za dialog in
spoštovanje ter razumevanje raznolikosti. Izdelali so informativne
zloženke, plakate in spletno stran ter posneli dva kratka dokumentarna
filma.
Lokalna skupnost je bila z izmenjavo seznanjena preko lokalnih medijev,
na izmenjavi pa so sodelovale tudi nekatere druge lokalne mladinske
organizacije. Organizatorji so pripravljali družabne večere odprtega
tipa, ki so bili namenjeni druženju z lokalnim prebivalstvom.
Evalvacija je potekala v obliki sestankov z mladinskimi vodji, zadnji dan
pa v obliki vprašalnika, ko so lahko udeleženci izrazili svoja mnenja,
predstavili počutje, podali pripombe in pohvale.
Pri projektu je sodelovalo devet udeležencev iz Slovenije in 31 udeležencev
iz programskih držav, in sicer Finske, Estonije, Turčije in Italije.

Naslov projekta:

Meje
SI-11-13-2007-R1
Tematika:
Socialna vključenost
Enakopravnost med spoloma
Datum aktivnosti:
2. 7. 2007-9. 7. 2007

Prijavitelj:
Mladinsko društvo Bistrica ob
Sotli, Bistrica ob Sotli
www.klub-metulj.org
Višina dodeljenih sredstev:
18.489,00 EUR
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1.2 – Mladinska pobuda
Naslov projekta:

Kratek opis projekta:
Namen projekta Glas mladih Obsotelja in Kozjanskega je bil predvsem
regionalno povezovanje različnih akterjev na področju mladine ter
posameznikov, ki so pripravljeni aktivno sodelovati pri promociji,
raziskovanju ter soustvarjanju boljšega okolja za prihodnost mladih. Cilj
projekta je bil postaviti temelje, na katerih se bodo mladi na območju
povezovali, delali in obveščali. Za začetek so mladi predstavniki občin
na območju zbrali informacije in kontaktne številke mladih, društev
ter drugih skupin z namenom predstavitve projekta in povabila k
sodelovanju. Predvidene aktivnosti so bile: okrogle mize, delavnice
kreativnega pisanja, intenzivno informiranje mladih ter poziv k
sodelovanju pri projektu, oblikovanje spletne strani, e-časopisa,
promocija območne informacijske mreže na drugih spletnih portalih
ter medijske predstavitve. Evalvacija se je izvajala redno v obliki
srečanj in sestankov ter e-anket. Tako so imeli mladi možnost aktivne
participacije v družbi ter možnost izraziti svoje mnenje. Pridobili so
izkušnje na področju organizacije, projektnega managementa, dela
z ljudmi, komunikacijske veščine in izkušnje na področju pisnega
izražanja. Za več informacij o projektu, pa je na voljo tudi spletna
stran: www.oglasi-se.eu. V projekt so bili vključeni tudi mladi z manj
priložnostmi, in sicer tisti s socialnimi težavami ter mladi z geografsko
bolj oddaljenih območij.

Glas mladih
Obsotelja in
Kozjanskega
SI-12-04-2007-R1
Tematika:
Razvoj mest/podeželja
Mediji in komunikacija/
mladinsko informiranje
Datum aktivnosti:
1. 5. 2007-30. 4. 2008

Prijavitelj:
Mladi Obsotelja in Kozjanskega,
Podčetrtek
Višina dodeljenih sredstev:
5.500,00 EUR
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Akcija 1.2 – Mladinska pobuda

Naslov projekta:

Kratek opis projekta:
Namen nacionalne mladinske pobude neformalne skupine sedmih
mladih je vključevanje mladih z manj priložnostmi (organizirati tabor za
romske otroke), ozaveščanje o pomembnosti spoštovanja človekovih
pravic in medčloveške solidarnosti. Cilji so promoviranje strpnosti v
lokalnem okolju, informiranje ljudi o prostovoljnem delu, vzpodbuditi
mlade k multikulturnemu načinu razmišljanja ter predstavitev romske
problematike in izkušenj tistih, ki se s tem ukvarjajo, lokalni skupnosti.
Pripravljalna aktivnost je zajemala prihod organizatorjev s kitaro
in pobarvankami v romska naselja, zato da bi premagali začetno
negotovost in s tem romske otroke motivirali k čim večji udeležbi na
taboru. Na samem taboru so udeleženci poskušali doseči zastavljene
cilje preko petja, iger, igranja vlog, pogovora, kviza, risanja in različnih
delavnic. Vse to so metode, s katerimi so organizatorji poskušali
otroke naučiti kritičnega multikulturnega načina razmišljanja. Druge
aktivnosti so vključevale še izlet na Magdalensko goro, pripravo razstave
likovnih izdelkov, pripravo programa, s katerim so se otroci predstavili
staršem in okoliškim ljudem. Evalvacija je potekala sproti preko
pogovorov in izmenjave mnenj ter izkušenj. V okviru tabora je nastal
namizni koledar 2008, plakati za predstavitve, CD-ji s predstavitvijo
v programu Power Point, namenjeno za javno predstavitev, članki o
izkušnjah na taboru v različnih revijah in časopisih. Vpliv v okolju se je
izražal tako, da so tudi starši neromskih otrok pošiljali svoje otroke na
tabor, javne predstavitve so bile dobro obiskane, lokalna skupnost je
bila o dogajanju obveščena preko medijev. Pri projektu je sodelovalo
devet prostovoljcev iz Slovenije, 41 romskih ter 25 neromskih otrok iz
Grosuplja in okolice.

Aven čhavora!
Pridite, otroci!
SI-12-27-2007-R2
Tematika:
Družbena vključenost
Manjšine
Datum aktivnosti:
1. 7. 2007-31. 3. 2008

Prijavitelj:
Lucija Lapuh, Slovenske Konjice
Višina dodeljenih sredstev:
3.890,00 EUR
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Akcija 1.2 – Mladinska pobuda

Kratek opis projekta:
Namen projekta Plečnik – evropski človek je krepiti evropsko zavest
in medkulturni dialog, kar temelji na iskanju korenin v Slovencih,
ki so čutili močno evropsko identiteto, ter tako otrokom in mladim
na neformalen način približati življenje in delovanje Plečnika. Cilji
mladinske pobude so natisniti zemljevid Plečnikovih mojstrovin, izdati
knjigo z vsemi gradivi za pripravo delavnic ter interaktivnih ogledov
mladih in odraslih po Ljubljani, izdelati spletno stran, v projekt vključiti
tri skupine mladih z manj priložnostmi (tisti z zdravstvenimi težavami
in težavami pri učenju ter invalidi) ter učni cilji, kot so timsko delo,
boljše pisno izražanje, izboljšanje komunikacije, poznavanje življenja
in dela Jožeta Plečnika. Aktivnosti vključujejo priprave, izvedbo in
evalvacijo projekta. Predvidene so v obliki ustvarjalnih delavnic.
Evalvacija je potekala sproti, in sicer preko pogovora med udeleženci
in mentorjem. V projekt je vključenih več lokalnih skupnosti, preko
katerih bodo promovirali pobudo tudi v lokalnih medijih. V delavnice
Plečnik – evropski človek so bili vključeni tudi mladi z manj priložnostmi
in informatorji ter animatorji, ki so pripravili in izvedli tečaj za člane
tima in mlade iz drugih okolij o učnih stilih in poučevanju umetnosti
preko različnih učnih stilov. Organizatorji so projekt dobro spromovirali
v medijih, tako da so pričakovali, da bo po izteku financiranja znan v
slovenski družbi pri različnih ciljnih skupinah. Pri projektu je sodelovalo
10 udeležencev iz Slovenije.

Naslov projekta:

Plečnik –
evropski človek
SI-12-63-2007-R5
Tematika:
Evropska zavest
Umetnost in kultura
Datum aktivnosti:
1. 3. 2008-30. 12. 2008

Prijavitelj:
Neformalna skupina: Plečnik
– evropski človek, Kobarid
Višina dodeljenih sredstev:
5.500,00 EUR
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Akcija 1.2 – Mladinska pobuda

Naslov projekta:

Kratek opis projekta:
Namen nacionalne mladinske pobude je oživiti rudarsko pot med
Butorajem in Kanižarico, ki je bila tradicionalna rudarska pot.
Cilji projekta Oživitev rudarske poti so očistiti rudarsko pot ter jo
primerno označiti, izdelati spletno stran o zgodovini rudarstva v Beli
krajini, s čimer želijo udeleženci promovirati obnovljeno rudarsko
pot, poglobiti sodelovanje z romsko skupnostjo, razširiti znanje med
mladimi o zgodovini rudarstva in vrednotah, ki jih je to prinašalo,
mlade spodbuditi k aktivnemu državljanstvu ter nadaljevati projekt s
prijavo na mladinsko izmenjavo. Predvidene aktivnosti so podrobna
seznanitev udeležencev s programom MLADI V AKCIJI, načrtovanje
projekta s strani udeležencev, izvedba, ki je vključevala raziskovanje
rudarske preteklosti, in zbiranje gradiva za spletno stran, čiščenje in
markiranje, organizacija dogodka ob odprtju s koncertom, obveščanje
javnosti o projektu in organizacija novoletnega rudarskega koncerta
ter vključevanje romskega prebivalstva v projekt. Evalvacija je potekala
sproti skozi posamezne faze projekta, največ v obliki pogovorov in
medsebojne izmenjave mnenj ter izkušenj. Vpliv na lokalno skupnost
je predviden z obveščanjem javnosti o projektu preko medijev, spletne
strani ter glavnim dogodkom – pohodom, na katerem bo širša javnost
informirana o pomenu rudarstva za razvoj Bele krajine ter poti kot
pomembni rekreacijski točki. Pri projektu je sodelovalo 11 mladih iz
Slovenije.

Oživitev
rudarske poti
SI-12-55-2007-R5
Tematika:
Ohranjanje kulturne dediščine
Okolje
Datum aktivnosti:
1. 3. 2008-10. 1. 2009

Prijavitelj:
Športno društvo Rudar,
Črnomelj
Višina dodeljenih sredstev:
5.500,00 EUR
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Akcija 1.2 – Mladinska pobuda

Naslov projekta:

Kratek opis projekta:
Namen nacionalne mladinske pobude je bil zagotoviti pogoje in
oblikovati sistemsko rešitev za postavitev t. i. varnih evropskih
avtoštoparskih postajališč. Cilji projekta Varen avtoštop so bili
spodbuditi javno razpravo o prednostih in slabostih avtoštopanja v
Sloveniji in EU ter poiskati načine, kako izboljšati stanje, pripraviti
predlog spremembe Zakona o javnih cestah, ki bi uvedla postavitev
postajališč na frekventnih lokacijah, spodbujati aktivno državljanstvo
in seznaniti ljudi z odločevalskimi procesi mladih evropskih državljanov,
informirati mlade in širšo javnost v obliki makete in razstave,
izboljšati možnost mobilnosti za mlade po evropskem prostoru in
spodbujati medkulturni dialog med mladimi po Evropi. Aktivnosti so
bile predvidene v obliki okroglih miz, priprave spletne strani, priprave
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih cestah,
komunikacije z odločevalci v državnem zboru, predstavitve projekta
na lokalni ravni, priprave in izvedbe razpisov za arhitekturno maketo
in razstavo, preučevanja možnosti nadgradnje projekta za evropske
državljane in mreženja z drugimi mladinskimi organizacijami, promocije
projekta, zaključnim evropskim štop dogodkom ter evalvacije. Na širšo
javnost so vplivali z okroglimi mizami v različnih predelih Slovenije,
preko že obstoječe spletne strani http://avtostop.si/ ter s postavitvijo
makete in razstave na prostem. Pri projektu je sodelovalo 13 mladih
iz Slovenije.

Varen avtoštop
SI-12-50-2007-R5
Tematika:
Evropska zavest
Družbena vključenost
Datum aktivnosti:
1. 2. 2008-1. 7. 2008

Prijavitelj:
Mlada liberalna demokracija,
Ljubljana
www.mld.si
Višina dodeljenih sredstev:
5.500,00 EUR
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Akcija 1.2 – Mladinska pobuda

Naslov projekta:

Kratek opis projekta:
Namen mladinske pobude je preko različnih metod in tehnik v
javnosti predstaviti ključne informacije o evropskem povezovanju,
multikulturnosti in medrasnem razumevanju ter tako krepiti zavest
evropskega državljanstva. Cilji projekta so bili: vzpostaviti pet
informacijskih točk na prostem, izvesti okroglo mizo na temo Ali
imamo vsi državljani Evropske unije enake možnosti, izdelati dva
časopisa, ustanoviti komunikacijski odbor za promocijo evropskega
državljanstva in vrednot EU v pozitivnem duhu, povezovati se z
mladinskimi organizacijami v savinjsko-šaleški regiji ter s tem med
seboj povezovati različne kulture, spodbujati strpnost in preprečevati
diskriminacijo v evropskem prostoru. Aktivnosti so bile predvidene
v obliki ustanovitve uredniškega odbora in določitve informacijskih
točk v regiji (tudi EU-informacijsko točko), obveščanja javnosti preko
domačih in tujih medijev ter delavnic (kreativno informiranje ter
novinarska in kreativna delavnica). Izdali so časopis, vzporedno
posneli kratek promocijski spot za evropsko državljanstvo in evropsko
participacijo mladih, oglaševali na večjih plakatnih mestih, organizirali
so novinarsko konferenco in glasbeni dogodek. Ostale aktivnosti
so potekale v obliki okroglih miz, evalvacija pa je potekala sproti
na koncu meseca. Širša javnost je bila o projektu obveščena preko
medijev, medtem ko je bil glavni medij EU-informacijska točka, projekt
so predstavili mestnemu svetu ter organizirali zaključni dogodek.
Projekt je na lokalno skupnost vplival razvojno, saj so udeleženci
javnosti sporočili, da so mladi sposobni delovati enotno in da imajo
potencial za razvoj ter ustvarjanje dodane vrednosti v evropski družbi.
V nacionalni mladinski pobudi je sodelovalo 14 mladih iz Slovenije.

Odpirač evropski uličar
SI-12-60-2007-R5
Tematika:
Evropska zavest
Mediji in komunikacije/
mladinske informacije
Datum aktivnosti:
1. 2. 2008-1. 7. 2008

Prijavitelj:
Melita Kovač, Velenje
Višina dodeljenih sredstev:
3.000,00 EUR
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1.3 – Projekti mladinske demokracije
Naslov projekta:

Kratek opis projekta:
Namen projekta We are democrazy! je informirati in opogumiti mlade
k participaciji ter jih aktivirati in motivirati za konkretna dejanja ter
ozavestiti lokalno skupnost o pomenu vključevanja mladih pri razvoju
lokalne skupnosti in njihovih potreb. Cilji so raziskava participacije
mladih in pogojev zanjo na lokalnih ravneh ter izdelava in izvedba
akcijskega načrta razvoja mladinske participacije na lokalnih ravneh
v Kokkoli na Finskem in v Trbovljah. Aktivnosti bodo potekale v obliki
priprav, pri čemer bosta projektni skupini podrobno izdelali delovni
načrt projekta, se dodatno usposabljali ter udeleževali delavnic
spoznavanja in »teambuildinga«. Sledila bo izvedba raziskave o
aktivni participaciji mladih in možnostih zanjo v obliki vprašalnikov
ter njena analiza. Sledila bo priprava akcijskega načrta za obe lokalni
skupnosti, v okviru katerega se bodo odvijale promocijske aktivnosti
za informiranje, aktiviranje in motiviranje mladih k aktivnemu
sodelovanju v lokalni skupnosti, redne debate o temah, ki zadevajo
mlade, medijska promocija ter prizadevanja za oblikovanje odbora za
mladino. Evalvacija bo potekala sproti na rednih mesečnih sestankih
projektnih skupin z izmenjavo mnenj in izkušenj. Mladi udeleženci
se bodo naučili timskega in samostojnega dela, komuniciranja,
spoštovanja različnih idej in prepričanj, zbiranja in obdelave podatkov,
uporabe informacijsko-komunikacijskih tehnologij, pridobili veščine
organizacije in vodenja projekta, javnega nastopanja, promocije in
organiziranja aktivnosti, kot so okrogle mize, seminarji ter načini
evalviranja. V okviru rezultatov projekta organizatorji pričakujejo
povečanje aktivne participacije mladih, kar naj bi pripomoglo k boljši
integraciji mladih v vsakdanjem življenju v njihovi lokalni skupnosti ter
prenosu dobrih praks na druge zainteresirane mladinske organizacije
ali posameznike. Na podlagi redne dokumentacije bodo pripravili tudi
priročnik Kako narediti dober demokratični projekt. Lokalna skupnost
bo skozi promocijo v medijih ozaveščena o potrebah mladih.

We are
democrazy!
SI-13-02-2007-R5
Tematika:
Sodelovanje mladih
Evropsko državljanstvo
Datum aktivnosti:
5. 3. 2008-15. 8. 2009

Prijavitelj:
Mladinski center Trbovlje,
Trbovlje
www.mct.si
Višina dodeljenih sredstev:
27.500,00 EUR

20

Akcija 2

2.1 – Evropska prostovoljna služba (EVS)
Naslov projekta:

Kratek opis projekta:
Namen projekta EVS Spoznaj Trbovlje je bilo povečanje motivacije
mladih za aktivnejšo udeležbo v lokalni skupnosti. Glavni cilji projekta
so bili medijska produkcija (video, internet, tiskovine), izvedba
delavnic in tečajev za mlade in promocija EU ter programa MLADI V
AKCIJI in akcije EVS v smislu povečanja mobilnosti lokalne mladine.
Priprave na projekt EVS pri gostiteljski organizaciji so potekale tako,
da je MC Trbovlje prostovoljki iz Francije poslal podroben opis projekta
ter opis aktivnosti, organizacije in izdelkov samega MC-ja. Predvidene
aktivnosti so bile tečaj slovenščine, videa in montaže ter ostalih
tečajev, delavnic in treningov, ki jih organizira MC Trbovlje. Evalvacija
je bila predvidena tedensko na neformalnih srečanjih z mentorjem
projekta. V pošiljajoči organizaciji so v okviru priprav pripravili intervju
s prostovoljko, da bi ugotovili njeno motivacijo za EVS. Prav tako se
je udeležila delavnice o prostovoljstvu, na kateri se je seznanila tudi
s programom MLADI V AKCIJI, poslali pa so jo tudi na usposabljanja
pred odhodom. Po koncu aktivnosti se je prostovoljka udeležila
evalvacijskega seminarja, ki ji je omogočil razmišljanje o prihodnosti
in lažjo reintegracijo doma. Poseben poudarek je bil pri projektu
namenjen promociji Evropske prostovoljne službe, saj je v Trbovljah
in okolici veliko mladih brez zaposlitve, EVS pa bi lahko izkoristili za
povečanje svoje konkurenčnosti na trgu delovne sile. Zato so v MC
Trbovlje pričakovali, da bo projekt EVS sprožil večje zanimanje za EVS
v lokalni skupnosti in nastanek več pošiljajočih projektov EVS, prav
tako je bil učinek projekta viden v medkulturnem učenju. Lokalna
skupnost je o rezultatih projekta (videofilmi, angleška domača stran
MTC-ja, foto- in videoarhiv, razstava) sproti obveščena enkrat na
mesec v mladinski oddaji radia Kum, medtem ko so bile v mesečniku
Budilka objavljene aktivnosti EVS. V projekt so bili vključeni tudi mladi
iz Gimnazije in ekonomske srednje šole Trbovlje, učinke projekta EVS
pa je gostiteljska organizacija predstavila tudi ostalim mladinskim
organizacijam v lokalnem okolju. O nadgradnji projekta prostovoljka
iz Francije razmišlja v obliki izdelave kratkega filma ali knjige na temo
njenega videnja projekta EVS, v katerih bi predstavila promocijo EVS-a
med mladimi v pošiljajočem in gostiteljskem okolju.

Spoznaj Trbovlje
SI-21-19-2007-R2
Tematika:
Umetnost in kultura
Mediji in komunikacije/
mladinske informacije
Datum aktivnosti:
1. 7. 2007-1. 10. 2008

Prijavitelj:
Mladinski center Trbovlje,
Trbovlje
www.mct.si
Višina dodeljenih sredstev:
8.635,00 EUR
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Akcija 2.1 – Evropska prostovoljna služba (EVS)

Naslov projekta:

Kratek opis projekta:
Namen projekta Prostovoljno delo v centru za usposabljanje, delo in
varstvo je bila nadgradnja skoraj triletnega dela z lokalnimi prostovoljci
ter večje družbene vključenosti oseb z motnjami v duševnem razvoju
v lokalno okolje. Cilji projekta EVS so bili pridobiti nekatera znanja,
spretnosti in izkušnje, ki so potrebne za delo z osebami s posebnimi
potrebami. Aktivnosti so bile predvidene v obliki priprav (sodelovanje pri
notranjem izobraževanju) in aktivnosti med gostovanjem prostovoljke
iz Francije, kot so igra, učenje, izlet, nakupi, letovanje, športno-gibalne
aktivnosti ter različne oblike druženja z otroki, mladostniki in odraslimi
z motnjami v duševnem razvoju. Evalvacija je potekala sproti, in sicer
med prostovoljko, mentorjem ter strokovnimi in ostalimi sodelavci.
Učenci CUDV Draga so tako pridobivali znanja od osebe iz drugega
kulturnega okolja, spoznali so njene navade, jezik ter način dela. V
CUDV Draga v prihodnosti pričakujejo večje sodelovanje centra pri
evropskih projektih. Lokalna skupnost je bila o projektu obveščena
preko spletne strani, lokalnih medijev, pripravili so tudi razstavo
o aktivnostih in dosežkih prostovoljcev v CUDV Draga in lokalnem
okolju. Sorodnim organizacijam so predstavili program EVS in delo
prostovoljcev iz tujine ter jih tako spodbudili k podobnim projektom.

Prostovoljno
delo v centru za
usposabljanje,
delo in varstvo
SI-21-42-2007-R3
Tematika:
Invalidnost
Delo z osebami z motnjami v
duševnem razvoju
Datum aktivnosti:
1. 9. 2007-10. 9. 2008

Prijavitelj:
Center za usposabljanje, delo in
varstvo Dolfke Boštjančič Draga
(CUDV Draga), Ig
www.db-center.si
Višina dodeljenih sredstev:
7.335,00 EUR
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Akcija 2.1 – Evropska prostovoljna služba (EVS)

Naslov projekta:

Kratek opis projekta:
Namen projekta Help me to move je bila izmenjava izkušenj in prispevek k novim znanjem na področju dela z ljudmi z multiplo sklerozo
in ostalimi boleznimi ter s tem povezano interkulturno učenje. Cilj
projekta je bil izboljšati kakovost življenja ljudem, ki bolehajo za multiplo sklerozo in drugimi boleznimi, z vključitvijo prostovoljke iz drugega kulturnega okolja. Aktivnosti so potekale v obliki načrtovanja,
priprav in evalvacije projekta. Prostovoljka je imela strokovnega mentorja, ki izvaja terapije in delavnice za bolne ljudi. Igrala je vlogo asistenta pri vseh dejavnostih, ki so jih izvajali. Izvajala je tudi samostojno aktivnost, in sicer je enkrat tedensko pripravila delavnico za ljudi,
s katerimi je delala, na kateri je predstavila Slovenijo, njeno kulturo,
zgodovino, običaje. Udeležila se je tudi tečaja španskega jezika. Evalvacija je potekala sproti, dnevno in tedensko. Rezultati projekta so
bili objavljeni na spletni strani pošiljajoče organizacije, prostovoljkino
delo in izkušnje so bili predstavljeni organizacijam v Sloveniji, ki se
ukvarjajo z multiplo sklerozo in z osebami s posebnimi potrebami.
Prostovoljka je ob koncu projekta izvedla komparativistično raziskavo (o načinu dela v organizacijah z osebami z multiplo sklerozo), v
katero je vključila uporabnike teh programov ter strokovne sodelavce
tako v Sloveniji kot v gostiteljski organizaciji, in v obliki kratkih delno
strukturiranih intervjujev predstavila njihovo zadovoljstvo, filozofijo
programov, politiko in načine dela.

Help me to
move
SI-21-03-2007-R1
Tematika:
Invalidnost
Zdravje
Datum aktivnosti:
1. 5. 2007-15. 6. 2008

Prijavitelj:
Društvo Mozaik – Društvo otrok,
Šmarje - Sap
Višina dodeljenih sredstev:
8.460,00 EUR

23

Akcija 4 – Sistem podpore za mlade

4.3 – Usposabljanje in povezovanje v mrežo
Naslov projekta:

Kratek opis projekta:
Namen projekta From silence to participation je analizirati mlade z
manj priložnostmi ter preizkušati metode biografskega, dialoškega ter
medkulturnega učenja z vidika vključevanja mladih z manj priložnostmi,
spodbujanja aktivne participacije in evropskega državljanstva.
Cilj projekta je izmenjava izkušenj o mladih z manj priložnostmi v
različnih državah ter mlade usposobiti za spodbujanje evropskega
državljanstva preko priprave mednarodnih in medkulturnih dogodkov.
Osrednja aktivnost projekta je bil tečaj usposabljanja, pri čemer so
uporabili metode dialoškega, biografskega in medkulturnega učenja.
Poleg tega so izvajali tudi podporne metode, kot so igre za sprostitev,
poživitev in razbijanje ledu, ter druge metode, kot so predstavitve in
predavanja. Evalvacija projekta je potekala med samo izvedbo, ob
koncu ter tudi po koncu projekta. Rezultati projekta so se kazali v
kakovostnejšem partnerstvu med organizacijami, prav tako bodo
izdelali brošuro z metodami, ki izhajajo iz konceptov pedagogike Paula
Freira (dialoško, biografsko in medkulturno učenje ter spodbujanje
aktivnega udejstvovanja), medkulturno okolje pa je hkrati predstavljalo
intenzivno učenje za trenerje. Rezultate so zbrali v publikaciji, ki
so jo distribuirali partnerskim organizacijam in tudi mladinskim
organizacijam v Sloveniji. Poleg udeležencev je imel projekt vpliv tudi
na mlade, s katerimi ti udeleženci delujejo na lokalni ravni. Sicer pa so
vsi udeleženci aktivni pri delu z mladimi z manj priložnostmi.
Pri projektu je sodelovalo 11 udeležencev iz Slovenije, Nemčije,
Latvije, Bolgarije, Litve in Romunije ter štirje strokovnjaki.

From silence to
participation
SI-43-09-2007-R2
Tematika:
Evropska zavest
Družbeno vključevanje
Medverski dialog
Protidiskriminacija
Umetnost in kultura
Manjšine
Mediji in komunikacije/
informacije za mladino
Datum aktivnosti:
10. 9. 2007-17. 9. 2007

Prijavitelj:
Socialna akademija – zavod za
izobraževanje, raziskovanje in
kulturo, Ljubljana
www.socialna-akademija.si
Višina dodeljenih sredstev:
13.382,00 EUR
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Akcija 5 – Evropsko sodelovanje na mladinskem področju

5.1 – Srečanja med mladimi
Naslov projekta:

Kratek opis projekta:
Namen projekta Ustvarimo priložnosti! je povečati participacijo
mladih z manj priložnostmi v družbeno-političnih procesih ter izboljšati
razumevanje političnih odločevalcev in organizirane mladine, ki
sodeluje v procesih sooblikovanja mladinskih politik za potrebe
mladih z manj priložnostmi. Cilji projekta so seznaniti mlade z manj
priložnostmi o njihovih pravicah, možnostih, priložnostih za izboljšanje
socialnega statusa v Sloveniji in EU, identificirati ključne probleme
teh mladih ter poiskati rešitve za njih, informirati mlade, ki sodelujejo
v procesih sooblikovanja mladinskih politik, o problemih, s katerimi
se na vsakodnevni ravni spopadajo mladi z manj priložnostmi,
ter oceniti stanje in aktivnosti na področju oblikovanja in izvajanja
politik, povezanih z mladimi z manj priložnostmi. Poudarek je bil
tudi na predstavitvi programa MLADI V AKCIJI. Za doseganje ciljev
so uporabili metodo odprtega prostora, pri kateri so udeleženci
predlagali teme, ki so po njihovem mnenju relevantne za mlade z manj
priložnostmi. V okviru tega so potekale delavnice o naslednjih temah:
samorealizacija, družbeno vključevanje, osamosvajanje, participacija,
znanje – informiranost in izobraževanje. Omenjene delavnice so
pokazale na pomanjkanje individualnosti in svobode pri mladih z
manj priložnostmi, diskriminacijo teh mladih pri iskanju službe, težje
vključevanje v družbo zaradi drugačnosti, medtem ko so udeleženci
zaznali tudi apatičnost in pomanjkanje motivacije mladih za družbeno
vključevanje. Na koncu so oblikovali rešitve – projekte, ki bi izboljšali
stanje mladih z manj priložnostmi v Sloveniji. Ob koncu seminarja so
organizatorji z zainteresiranimi udeleženci oblikovali uredništvo, ki
pripravlja brošuro o seminarju. Evalvacija je potekala sproti na vseh
stopnjah tudi neformalno prek pogovorov trenerjev z udeleženci.

Ustvarimo
priložnosti!
SI-51-02-2007-R5
Tematika:
Družbeno vključevanje
Sodelovanje mladih
Datum aktivnosti:
3. 4. 2008-6. 4. 2008

Prijavitelj:
Mladinski svet Slovenije,
Ljubljana
www.mss.si
Višina dodeljenih sredstev:
18.453,00 EUR
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Program MLADI V AKCIJI v letu 2007
... in drugi sprejeti projekti

27

Akcija 1 – Mladi za Evropo

1.1 – Mladinska izmenjava
Naslov projekta:

Kratek opis projekta:
Aktivnosti na mladinski izmenjavi so zajemale uvodne debate o temah
participacije mladih, kulturne raznolikosti, evropskega državljanstva
in vključevanja mladih z manj priložnostmi. Na podlagi izsledkov so
posneli dokumentarne filme na te teme (npr. Ženski pogovori – o
življenju romskih žensk) in kratke filme o sami izmenjavi. Predstavitev
filmov so organizirali zadnji dan na zaključnem večeru, na katerega
so povabili tudi lokalno skupnost, saj so hoteli poudariti, da gre za
evropski projekt. S projektom so mladi vzpostavili pozitiven odnos do
aktivne participacije in do svoje aktivne državljanske vloge.
V projekt je bilo vključenih devet udeležencev iz Slovenije in 23
udeležencev iz programskih držav, in sicer iz Italije, Avstrije in
Nemčije.

Active participation
through the eyes of
young people
SI-11-02-2007-R1

Tematika:
Evropska zavest
Mediji in komunikacija/
mladinsko informiranje
Datum aktivnosti:
16. 8. 2007–26. 8. 2007
Prijavitelj:
Društvo zaveznikov mehkega
pristanka, Krško
www.drustvo-dzmp.si
Višina dodeljenih sredstev:
10.056,00 EUR

Naslov projekta:

Kratek opis projekta:
Mladi naj bi skozi naravoslovno raziskovalno dejavnost spoznavali
nekatere aktualne teme, kot so onesnaževanje okolja, gensko
spremenjena hrana, čistost voda ipd. Udeleženci naj bi izvajali
eksperimente in meritve ter obdelovali rezultate, s čimer bi potrjevali
ali zavračali dane hipoteze. Tako naj bi preko aktivnega sodelovanja
na izmenjavi začutili pomen aktivnega državljanstva, prevzemanja
odgovornosti, sprejemanja različnih kultur. Načrtovali so rezultate v
obliki plakatov, spletne strani, biltena, CD-ja in DVD-ja. V projekt naj bi
se vključevali tudi mladi z manj priložnostmi.
Pri projektu naj bi sodelovalo 10 udeležencev iz Slovenije in 24 mladih
iz programskih držav, in sicer iz Latvije, Cipra in Bolgarije.

Naravoslovni tabor
SI-11-03-2007-R1
Tematika:
Evropska zavest
Okolje
Datum aktivnosti:
23. 7. 2007-31. 7 2007

Prijavitelj:
Mladinski svet Ajdovščina,
Ajdovščina
www.msa.si
Višina dodeljenih sredstev:
19.792,00 EUR
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1.1 – Mladinska izmenjava
Naslov projekta:

Akcija 1.1 – Mladinska izmenjava

Kratek opis projekta:
Udeleženci so skozi različne aktivnosti (delavnice – slikarska, uvajanje
v nemško zakonodajo, radijska) spoznavali temo spoštovanja in
strpnosti za skupno Evropo. Skozi timsko delo v adrenalinskem parku
so na praktičen način dokazali, da lahko kljub različnim kulturam in
tradicijam ostajajo solidarni drug do drugega. V projekt so bili vključeni
mladi z manj priložnostmi (priseljenci iz Afganistana, Irana, Turčije,
Rusije, osebe s posebnimi potrebami in zdravstvenimi težavami).
Udeleženci so se imeli možnost predstaviti javnosti preko elektronskih
in tiskanih medijev. V MC Velenje so na ogled postavili tudi uokvirjene
slike z izmenjave.
Pri dvostranski mladinski izmenjavi, ki je potekala v Kölnu, je
sodelovalo 12 udeležencev iz Slovenije in 15 mladih iz Nemčije.

Toleranz und Respekt
für ein gemeinsames
Europa
SI-11-04-2007-R1

Tematika:
Evropska zavest
Protidiskriminacija
Datum aktivnosti:
16. 7. 2007-24. 7. 2007
Prijavitelj:
Mladinski center Velenje,
Velenje
www.mc-velenje.si
Višina dodeljenih sredstev:
1.683,00 EUR

Naslov projekta:

Kratek opis projekta:
Skozi delavnice petja in plesa so udeleženci spoznavali interkulturno
razsežnost učenja, pridobili so nova znanja s področja umetnosti,
razširili so vedenje o novih evropskih državah, njihovih kulturah, načinu
življenja, podobnostih in razlikah ter se tako učili strpnosti drug do
drugega. Lokalna skupnost je bila o projektu obveščena preko člankov,
ki so bili objavljeni v lokalnih časopisih, na televiziji in radiu, medtem
ko so svoje pridobljene plesne in pevske veščine pokazali tudi na
zaključnem nastopu v Mežici pred županom in drugimi obiskovalci.
Pri tristranski mladinski izmenjavi je sodelovalo 21 udeležencev
iz Slovenije ter 33 iz programskih držav, in sicer iz Poljske in
Portugalske.

Tradition on the
borders of Europe
SI-11-05-2007-R1

Tematika:
Umetnost in kultura
Ohranjanje kulturne dediščine
Datum aktivnosti:
7. 7. 2007-16. 7. 2007

Prijavitelj:
Art Center, zavod za kulturo
mladih, Kranj
www.artcenter.si
Višina dodeljenih sredstev:
20.098,00 EUR
29

Akcija 1.1 – Mladinska izmenjava

Naslov projekta:

Kratek opis projekta:
Mladi so na izmenjavi skozi športne, kulturne in humanitarne aktivnosti
obravnavali teme kakovostnega preživljanja prostega časa, razvoja
urbanih središč, aktivne participacije mladih pri projektih družbene
odgovornosti in spodbujanja evropskega državljanstva. Po mnenju
organizatorjev je k interkulturnemu učenju najbolj prispevala aktivnost
prenavljanja uličnega igrišča, na katerem so se kasneje odvijale ulične
igre. S projektom je tako lokalna skupnost pridobila nove urejene
športne površine, na katerih se bodo lahko mladi aktivno udejstvovali.
Izdelali so brošuro in plakate, medtem ko je celotno vizualno gradivo
izmenjave dostopno na spletni strani: www.mc-celje.si/fotogalerija.
Pri večstranski mladinski izmenjavi je sodelovalo sedem udeležencev
iz Slovenije ter 23 udeležencev iz programskih držav, in sicer iz Avstrije,
Poljske, Češke in Latvije.

Street Olympics –
Youth in motion
SI-11-06-2007-R1

Tematika:
Razvoj mest/podeželja
Izobraževanje s pomočjo športa
in zunanjih aktivnosti
Datum aktivnosti:
2. 7. 2007-9. 7. 2007
Prijavitelj:
Celjski mladinski center, Celje
www.mc-celje.si
Višina dodeljenih sredstev:
11.947,00 EUR

Naslov projekta:

Kratek opis projekta:
Mladi naj bi skozi aktivnosti, kot so delavnice, ki spodbujajo timsko
delo, diskusije v celi skupini, izobraževalni izlet ipd., spoznavali druge
kulture, spoznali pojma diskriminacije in ksenofobije ter vzpodbujali
komunikacijo med ljudmi z različnim kulturnim ozadjem. Rezultati
izmenjave naj bi bili spletna stran, objave v lokalnih medijih ter
fotografska razstava, a je bil projekt žal odpovedan. Mladi, ki naj bi pri
projektu sodelovali, so vsi mladi z manj priložnostmi.
Pri tristranski mladinski izmenjavi naj bi sodelovalo 10 udeležencev iz
Slovenije in 20 iz programskih držav, in sicer iz Poljske in Estonije.

Dealing with Cultural
Diversity
SI-11-07-2007-R1

Tematika:
Protidiskriminacija
Umetnost in kultura
Datum aktivnosti:
1. 7. 2007-9. 7. 2007
Prijavitelj:
Mladinski dom Jarše –
Stanovanjska skupina Črnuška
Gmajna, Ljubljana
www.z-mdj.lj.edus.si
Višina dodeljenih sredstev:
5.135,00 EUR
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1.1 – Mladinska izmenjava
Naslov projekta:

Akcija 1.1 – Mladinska izmenjava

Kratek opis projekta:
Vse aktivnosti so bile razdeljene na tri sekcije: psihično zdravje,
zdrava prehrana in telesna aktivnost. Vsaka od teh je bila razdeljena
na teoretičen in praktičen del. Pri psihičnem zdravju so aktivnosti
potekale v okviru delavnic avtogenih treningov, joge, masaže in
drugih psihoterapij, s čimer so udeleženci spoznavali, kako se
spopasti z notranjimi nemiri oziroma psihičnim nelagodjem. Skozi
različne sekcije in aktivnosti (okrogle mize, igre, kreativne delavnice,
športne dejavnosti) so tako udeleženci spoznavali temo pomembnosti
zdravega življenja za dobro počutje in s tem veselja do življenja.
Lokalna skupnost je bila o programu obveščena preko spletne strani
organizatorja projekta, izdelali pa so tudi brošuro, ki so jo poslali vsem
izolskim mladinskim organizacijam.
Pri večstranski mladinski izmenjavi je sodelovalo šest udeležencev iz
Slovenije ter 20 iz programskih držav, in sicer iz Češke, Madžarske,
Poljske in Slovaške.

Health means
Happiness
SI-11-17-2007-R2

Tematika:
Izobraževanje s pomočjo športa
in zunanjih aktivnosti
Zdravje
Datum aktivnosti:
29. 7. 2007-5. 8. 2007
Prijavitelj:
KIŠD – Klub izolskih študentov
in dijakov, Izola
www.kisd.si
Višina dodeljenih sredstev:
8.098,00 EUR

Naslov projekta:

Kratek opis projekta:
Mladi so se udeleževali ekskurzij in strokovnih razprav, na katerih so
primerjali raven onesnaževanja voda v Sloveniji in Španiji, predstavili
so uporabnost vode v vsakdanjem življenju in njen vpliv na naše
zdravje. Lokalna skupnost je bila o dogajanju obveščena preko
lokalnih medijev, ki so tako javnost spodbudili k varovanju okolja za
naše življenje, saj mladi menijo, da se je treba zavedati, da bo kmalu
na splošno primanjkovalo pitne in čiste vode. Prav tako so se lahko
ostali zainteresirani udeležili delavnic na temo varovanja zdravja in
okolja, ki so bile odprtega tipa. Program in podrobnosti o izmenjavi
so bili objavljeni tudi na spletni stani: http://www.best-maribor.org/
courses/ce2007/index.php.
Pri dvostranski mladinski izmenjavi je sodelovalo 11 udeležencev iz
Slovenije in sedem iz Španije.

Vodno kraljestvo
SI-11-18-2007-R2
Tematika:
Zdravje
Okolje
Datum aktivnosti:
28. 7. 2007-4. 8. 2007

Prijavitelj:
Študentska organizacija Univerze v Mariboru, OE BEST, Maribor
www.soum.si
Višina dodeljenih sredstev:
4.626,00 EUR
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Akcija 1.1 – Mladinska izmenjava

Naslov projekta:

Kratek opis projekta:
Aktivnosti so potekale v obliki iger, delavnic na temo globalnega
okoljskega stanja (oblikovanje in izdelava smetnjaka za štiri različne
vrste odpadkov, ustvarjanje makete okolju prijaznega mesta, kreiranje
oblek iz odpadkov, ogled Gorovega filma Neprijetna resnica), ekskurzije
na reciklažni obrat organskih odpadkov v Revetu ter nacionalnih
večerov z interaktivnimi predstavitvami posameznih držav. Tako so
udeleženci bolje spoznali ekološke probleme ter možnosti uporabe
in pridobivanja energije v različnih evropskih državah ter tako krepili
zavest o pomembnosti dobre okoljske ozaveščenosti ter medkulturno
komunikacijo v smislu medsebojnega povezovanja in razumevanja
različnih kultur. Župan občine Vinci je organiziral tiskovno konferenco
z namenom predstavitve projekta lokalni skupnosti, o dogajanju
in rezultatih na izmenjavi sta poročala tudi dva lokalna dnevnika,
predstavljeni pa so tudi v obliki videoposnetka. Udeleženci iz Slovenije
so odprli forum na internetu (http://vinci2007.mojforum.si), kjer si
lahko udeleženci projekta izmenjujejo mnenja in nove ideje.
Pri tristranski mladinski izmenjavi je sodelovalo sedem udeležencev
iz Slovenije ter 25 iz programskih držav, in sicer iz Italije in Češke, pri
čemer je izmenjava potekala v Italiji.

Taking care of our
Planet
SI-11-23-2007-R2
Tematika:
Evropska zavest
Okolje
Datum aktivnosti:
20. 8. 2007-29. 8. 2007

Prijavitelj:
Celjski mladinski center, Celje
www.mc-celje.si
Višina dodeljenih sredstev:
1.374,00 EUR

Naslov projekta:

Kratek opis projekta:
Aktivnosti so potekale v obliki umetniških delavnic (slikarska,
lutkovna ipd.), obiska v okviru ohranjanja naravne dediščine Pohorja
s poudarkom na transportu in izdelavi lesa, študijskih pohodov v
deviško naravo Nacionalnega parka Pragozd ter medkulturnih iger,
katerih cilj je bil, da mladi dojamejo svojo lastno kulturno dediščino
glede na evropsko resničnost.
Nastale so fotografije umetniških delavnic, pripravili so razstavo
umetniških del ter odigrali lutkovno igro za otroke v okviru Festivala
letni oder Ruše 2007, prav tako so izdelali tudi spletno stran ter
objavili dogajanje v lokalnih medijih. Na področju ohranjanja naravne
dediščine so mladi okusili svet in življenje, kot je bilo nekoč (drča, žaga,
kovačija, splav, oglarska kopa, delo in življenje v planinski koči).
Pri večstranski mladinski izmenjavi je sodelovalo pet udeležencev iz
Slovenije ter 13 iz programskih držav, in sicer iz Italije, Bolgarije in
Belgije.

Pohorje – zakladnica
naravne dediščine
SI-11-29-2007-R2

Tematika:
Umetnost in kultura
Ohranjanje kulturne dediščine
Datum aktivnosti:
18. 8. 2007-31. 8. 2007

Prijavitelj:
Javni zavod Center za mlade
Ruše – CEZAM, Ruše
www.cezam.org
Višina dodeljenih sredstev:
14.470,00 EUR
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Naslov projekta:

Akcija 1.1 – Mladinska izmenjava

Kratek opis projekta:
Aktivnosti so potekale v obliki predavanj na temo aktivnega evropskega
državljanstva, evropskih institucij, politike enakih možnosti spolov v
EU, delavnic z namenom priprave in izvedbe medijske in ulične akcije
ter izleta, na katerem so mladi neposredno spoznavali prebivalce in
kulturno tradicijo kraja. Širša skupnost je bila o projektu obveščena
preko radia, interneta in društvenih tiskovin. Med izmenjavo so
oblikovali blog: http://mladiprotihomofobiji.blogspot.com/, posneli pa
so tudi kratki dokumentarni film. Izmenjava je poleg heteroseksualnih
mladih vključevala tudi mlade lezbijke, geje, biseksualne in transpolne
ljudi, ki so zaradi diskriminacije in nasilja na podlagi svojega spola in
identitete močno ogrožena družbena skupina.
Pri večstranski mladinski izmenjavi je sodelovalo 12 udeležencev iz
Slovenije in 23 iz programskih držav, in sicer iz Poljske, Romunije in
Nizozemske.

Novi izzivi
za spol v EU
SI-11-28-2007R2

Tematika:
Evropska zavest
Protidiskriminacija
Datum aktivnosti:
31. 8. 2007-7. 9. 2007

Prijavitelj:
Društvo Amnesty International
Slovenije (AIS), Ljubljana
www.amnesty.si
Višina dodeljenih sredstev:
13.484,00 EUR

Naslov projekta:

Kratek opis projekta:
Aktivnosti so potekale v obliki delavnic (o podnebnih spremembah,
evropskih temah, plesna delavnica …), spremljevalnih aktivnosti na
obali, odprtih za lokalno skupnost, ki je prejela sporočilo o trajnostnem
razvoju, strpnosti in pomembnosti lastne aktivacije v boju proti
podnebnim spremembam. V projekt je bilo vključenih tudi približno
2.500 mladih na obalnih osnovnih in srednjih šolah, na katerih
so potekale vrstniške delavnice, preko katerih so mladi pridobili
znanja o aktivni participaciji, enakih možnostih, človekovih pravicah,
multikulturnosti, rasizmu, ksenofobiji … Dogajanje na izmenjavi je bilo
predstavljeno v lokalnih medijih in na spletni strani www.unitedgames.
si. Načrtuje se še izdelava brošure s primeri dobrih praks.
Pri večstranski mladinski izmenjavi je sodelovalo šest udeležencev
iz Slovenije ter 69 iz programskih držav, in sicer iz Češke, Danske,
Nemčije, Finske, Italije, Romunije, Avstrije, Norveške, Velike Britanije,
Švedske, Turčije, Latvije in Estonije. Izmenjava je vključevala tudi
mlade z manj priložnostmi, in sicer mlade z dawnovim sindromom.

United Games
Slovenia 2007:
Europe at Your
Doorstep
SI-11-26-2007-R2

Tematika:
Evropska zavest
Protidiskriminacija
Datum aktivnosti:
8. 9. 2007-15. 9.2007
Prijavitelj:
Youth Association United
Games of Nations, Izola
www.unitedgames.org
Višina dodeljenih sredstev:
22.912,00 EUR
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Naslov projekta:

Kratek opis projekta:
Aktivnosti so zajemale tako praktičen kot teoretičen del, pri katerem
so mladi spoznavali vse o glasbi ter se preko nje tudi hitreje zbližali.
Pri praktičnem delu so se posvetili delu v skupini na temo glasbe,
videoposnetkov in promocije. Videoposnetek je bil kasneje predstavljen
na koncertih v Mariboru, Celju in Slovenskih Konjicah. Končni rezultat
sta bila trikratna izvedba koncerta in kratek dokumentarec, ki je bil v
času izmenjave ravno tako predstavljen trikrat. Poleg tega je bila lokalna
skupnost obveščena o dogajanju na izmenjavi preko objav v lokalnih
medijih. V projekt so bili vključeni tudi mladi z manj priložnostmi, in
sicer tisti z geografsko bolj oddaljenih območij in mladostniki, ki so
opustili šolanje.
Pri večstranski mladinski izmenjavi je sodelovalo šest udeležencev
iz Slovenije in 35 iz programskih držav, in sicer iz Slovaške, Italije,
Latvije, Švedske, Portugalske in Grčije.

Equal in music
SI-11-31-2007-R2

Tematika:
Evropska zavest
Umetnost in kultura
Glasba
Datum aktivnosti:
1. 11. 2007-10. 11. 2007

Prijavitelj:
Mladinski center Dravinjske
doline, Slovenske Konjice
www.mcdd.si
Višina dodeljenih sredstev:
24.905,00 EUR

Naslov projekta:

Kratek opis projekta:
Udeleženci so preko debat, okroglih miz, »brainstorminga«, miselnih
dispozicij, videoprojekcije ter izdelave kuharskega kataloga prikazali
razlike obeh občin na zgodovinskem, kulturnem, gospodarskem,
kulinaričnem in političnem področju. Tako so utrjevali evropsko zavest
in demokratične oblike obnašanja ter spoznali, da so lahko kljub
razlikam enakopravni v združeni Evropi. Sklepe razprav so predstavili
županu, v šolskem glasilu, lokalnem časopisu in na plakatih v občini
ter na spletni strani šole.
Pri dvostranski mladinski izmenjavi je sodelovalo po 21 udeležencev
iz Slovenije in Nemčije, medtem ko je izmenjava potekala v občini
Hirschaid v Nemčiji.

Različnosti nas
povezujejo in
združujejo
SI-11-34-2007-R3

Tematika:
Evropska zavest
Umetnost in kultura
Razvoj mest/podeželja
Datum aktivnosti:
11. 10. 2007-17. 10. 2007
Prijavitelj:
Srednja šola Josipa Jurčiča
Ivančna Gorica, Ivančna Gorica
www2.arnes.si/~ssljjosipj/
Višina dodeljenih sredstev:
2.020,00 EUR
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1.1 – Mladinska izmenjava
Naslov projekta:

Akcija 1.1 – Mladinska izmenjava

Kratek opis projekta:
Udeleženci so skozi različne aktivnosti izboljšali komunikacijske,
socialne in gibalne spretnosti ter svojo samopodobo. Kuharska in
vrtnarska delavnica sta veliko prispevali k medkulturnemu učenju
udeležencev. Poleg teh so bili v projekt vključeni tudi ostali prostovoljci
in člani društva, saj so skupaj spoznavali malteško zgodovino in kulturo
ter pripravljali interaktivne igre. Na Malti so udeleženci sodelovali z
županom mesta Tarxien, ki jih je povabil na več srečanj z ostalimi
meščani.
Pri dvostranski mladinski izmenjavi, ki je potekala na Malti, je
sodelovalo 10 udeležencev iz Slovenije ter 10 iz Malte. Udeleženci
izmenjave so bili mladi z manj priložnostmi, in sicer z motnjami v
duševnem razvoju.

Spare time of the
young’s with special
needs II
SI-11-37-2007-R3

Tematika:
Družbena vključenost
Protidiskriminacija
Invalidnost
Datum aktivnosti:
26. 1. 2007-4. 11. 2007
Prijavitelj:
Društvo Nove dimenzije
– hiša otrok, Vodice
Višina dodeljenih sredstev:
9.260,00 EUR

Naslov projekta:

Kratek opis projekta:
Aktivnost orientacijski tekmovalni pohod »Po stopinjah naših prednikov
– v mestu Znojmo« je mladim omogočila zgodovinsko raziskovanje
mesta, v katerem so morali najti določena mesta, stavbe, spomenike
znanih osebnosti, ki so na kakršen koli način povezani z zgodovino
mesta. Tako je bila večina aktivnosti namenjena spoznavanju
podobnosti in različnosti Celja in Znojma ter medkulturnemu učenju.
V celjskem Novem tedniku ter na spletnih straneh šole so mladi
objavili prispevke o dogajanju na izmenjavi. V projekt so bili večinoma
vključeni mladi z manj priložnostmi, in sicer iz socialno manj stabilnih
okolij.
Pri dvostranski mladinski izmenjavi je sodelovalo 22 udeležencev iz
Slovenije in 22 iz Češke, kjer se je izmenjava tudi odvijala.

History – Bridge of
Friendship
SI-11-38-2007-R3

Tematika:
Umetnost in kultura
Zgodovina, zgodovinska
povezanost
Datum aktivnosti:
8. 9. 2007-14. 9. 2007

Prijavitelj:
III. osnovna šola Celje, Celje
www2.arnes.si/~oiiiosce/
Višina dodeljenih sredstev:
1.520,00 EUR
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Naslov projekta:

Kratek opis projekta:
Skozi aktivnosti, ki so večinoma potekale v obliki predavanj, diskusij
in delavnic, so se mladi seznanjali s problematiko priseljevanja v
sodobni družbi, z integracijo Romov ter z iskanjem različnih oblik
pomoči za odrinjene družbe. Dogajanje o izmenjavi je bilo objavljeno
v časopisu študentov psihologije Panika in na njihovi spletni strani,
sicer pa so pripravili tudi plakat z utrinki z izmenjave, ki so ga obesili
na stene društva na Oddelku za psihologijo.
Pri tristranski mladinski izmenjavi je sodelovalo 11 udeležencev iz
Slovenije in 22 iz programskih držav, in sicer iz Nemčije in Romunije.

Here and there and
everywhere
SI-11-43-2007-R3

Tematika:
Družbena vključenost
Protidiskriminacija
Datum aktivnosti:
24. 1. 2007-31. 10. 2007

Prijavitelj:
Društvo študentov psihologije
Slovenije – DŠPS, Ljubljana
www.drustvo-dsps.si
Višina dodeljenih sredstev:
6.102,00 EUR

Naslov projekta:

Kratek opis projekta:
Načrtovane aktivnosti so bile v obliki priprav (redni delovni sestanki),
konkretnih dnevnih aktivnosti (delavnice »teambuildinga«, diskusije
na temo protidiskriminacije in razlik med spoloma, izlet po Bukarešti,
obisk fundacije Sprejmi) ter evalvacije, v okviru katere so si delili
izkušnje o pridobljenem znanju na izmenjavi ter skušali zmanjševati
medkulturne predsodke. Dogajanje na izmenjavi je bilo predstavljeno
v različnih medijih, v Sloveniji v časopisu Panika, medtem ko so
udeleženci organizirali tudi diskusijo o izmenjavi in problematiki, pri
čemer je bil namen tega dvigniti raven strpnosti ter poskusiti ustvariti
varno in harmonično socialno in kulturno okolje. Ugotovitve mladinske
izmenjave so predstavili tudi na plakatih, ki so jih razobesili na Oddelku
za psihologijo Filozofske fakultete v Ljubljani.
Pri tristranski mladinski izmenjavi je sodelovalo po 11 udeležencev
iz Slovenije, Nemčije in Romunije, kjer je bila izvedba izmenjave tudi
načrtovana.

Fighting Against
Prejudices
SI-11-46-2007-R4

Tematika:
Protidiskriminacija
Enakost med spoloma
Datum aktivnosti:
6. 1. 2007-13. 1. 2008

Prijavitelj:
Društvo študentov psihologije
Slovenije (DŠPS), Ljubljana
www.drustvo-dsps.si
Višina dodeljenih sredstev:
1.600,20 EUR
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1.1 – Mladinska izmenjava
Naslov projekta:

Akcija 1.1 – Mladinska izmenjava

Kratek opis projekta:
Mladi so preko drame, ki je bila osnovna metoda dela te mladinske
izmenjave, spoznavali medkulturno razsežnost učenja ter krepili
občutek pripadnosti Evropi. Preko delavnice kreativnega pisanja so
oblikovali svoje zgodbe in vloge, ob koncu projekta pa so pripravili
predstavo, na katero so povabili tudi lokalno skupnost. Izdali so
tudi DVD, na kateri je predstavljena igra. V projekt je bill vključen en
udeleženec z manj priložnostmi, in sicer dekle, ki je že celo življenje
na vozičku.
Pri dvostranski mladinski izmenjavi je sodelovalo po 29 mladih iz
Slovenije in Madžarske.

Naše vloge I.
SI-11-49-2007-R5

Tematika:
Evropska zavest
Umetnost in kultura
Datum aktivnosti:
23. 2. 2008-2. 3.2008

Prijavitelj:
Ljubljana Eleveners, Ljubljana
Višina dodeljenih sredstev:
10.302,00 EUR

Naslov projekta:

Kratek opis projekta:
Mladi so želeli skozi aktivnosti, kot so gledališka igra, športne igre
in druge tradicionalno-zabavne igre, pokazati, da jezik ni ovira za
komunikacijo ter da je igra temelj in gibalo ustvarjalnosti, učenja,
napredka, sodelovanja, sprejemanja in dajanja. Projekt je bil namenjen
otrokom in mladostnikom z manj priložnostmi, zato da se okrepijo
njihove socialne veščine, pozitivna samopodoba, samozavest ter da
dobijo občutek, da so meje le v naših glavah. Članki o dogajanju na
izmenjavi so objavljeni v strokovni in poljudni literaturi, posneli so film,
naredili fotografije ter pripravili predavanja in predstavitve za podobne
ustanove.
Pri večstranski mladinski izmenjavi je sodelovalo devet mladih iz
Slovenije in 40 iz programskih držav, in sicer iz Litve, Malte, Turčije,
Italije in Romunije.

Igrajmo se igre
SI-11-52-2007-R5

Tematika:
Družbena vključenost
Umetnost in kultura
Datum aktivnosti:
22. 5. 2008-30. 5. 2008

Prijavitelj:
Zavod za usposabljanje Janeza
Levca, Ljubljana
www.zujl.si
Višina dodeljenih sredstev:
27.906,00 EUR
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Naslov projekta:

Kratek opis projekta:
Skozi igro in fotografijo so udeleženci vzpostavljali medkulturni
dialog ter pozitiven odnos do različnosti posameznih kultur in tako
promovirali strpnost, odprtost in enakopravnost, kar bo prispevalo k
spoznavanju lastne identitete in tako k večji identifikaciji z evropsko
kulturo. Projekt so oglaševali v medijih, na spletni strani, pripravili
so tudi dan odprtih vrat, takrat so lokalni skupnosti predstavili vse
aktivnosti v okviru izmenjave. Izdelali so fotoroman, s čimer so
nameravali rezultate izmenjave širiti v različnih skupinah po Sloveniji
in tudi v drugih državah EU.
Pri večstranski mladinski izmenjavi je sodelovalo 10 udeležencev
iz Slovenije in 20 mladih iz programskih držav, in sicer iz Litve,
Nizozemske in Bolgarije.

Say it! Show it!
Make it!
SI-11-54-2007-R5

Tematika:
Evropska zavest
Umetnost in kultura
Datum aktivnosti:
26. 4. 2008-4. 5. 2008

Prijavitelj:
Društvo mladinski ceh,
Ljubljana
www.mladinski-ceh.si
Višina dodeljenih sredstev:
13.163,00 EUR

Naslov projekta:

Kratek opis projekta:
Mladi so skozi razgibalne aktivnosti (joga), orientacijske igre, plesne in
animacijske delavnice vzpodbudili aktivno participacijo med mladimi,
poudarili pomen gradnje skupne evropske identitete in evropskega
državljanstva. Lokalna skupnost je bila o dogajanju na izmenjavi
obveščena preko predstavitvenih plakatov, brošure, lokalnih medijev
in spletne strani mladinskega centra. Za zaključek so udeleženci
pripravili ulični performans, s katerim so lokalni skupnosti sporočili
temo projekta. Rezultati in učinki projekta so bili predstavljeni v vseh
izobraževalnih programih o mladinskem delu, ki jih izvaja mladinski
center.
Pri večstranski mladinski izmenjavi je sodelovalo pet udeležencev iz
Slovenije ter 20 iz programskih držav, in sicer iz Italije (Sicilija), Češke,
Madžarske in Poljske.

Listen to my body
SI-11-55-2007-R5

Tematika:
Evropska zavest
Umetnost in kultura
Datum aktivnosti:
26. 4. 2008-5. 5. 2008

Prijavitelj:
Celjski mladinski center, Celje
www.mc-celje.si
Višina dodeljenih sredstev:
10.730,00 EUR
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Naslov projekta:

Akcija 1.1 – Mladinska izmenjava

Kratek opis projekta:
Skozi različne diskusije in gledališče na temo nacionalnih mitov in
identitet, neonacionalizma, priseljencev, evropskih konfliktov in
etničnih manjšin so udeleženci okrepili sposobnost vživljanja v druge
kulture ter tako tudi evropske identitete in državljanstva na temeljih
enotnosti v kulturni različnosti. Posneli so krajši dokumentarni film,
lokalni skupnosti so predstavili projekt tudi v obliki krajše predstave
ter informacijskega gradiva. Po izmenjavi so organizatorji na podlagi
materiala (film, fotografije, plakati) izvedli javno predstavitev (okrogla
miza) projekta v Trebnjem in Novem mestu.
Pri večstranski mladinski izmenjavi je sodelovalo pet udeležencev
iz Slovenije ter 25 iz programskih držav, in sicer iz Švedske, Italije,
Romunije, Estonije in Turčije.

Diversity on Stage
SI-11-57-2007-R5

Tematika:
Evropska zavest
Manjšine
Datum aktivnosti:
29. 7. 2008-8. 8. 2008

Prijavitelj:
Zavod Arti, Trebnje
www.gradteater.com/arti.php
Višina dodeljenih sredstev:
20.080,50 EUR
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Akcija 1 – Mladi za Evropo

1.2 – Mladinske pobude
Naslov projekta:

Kratek opis projekta:
Mladi iz Koroške so izdali brošuro v slovenskem in nemškem jeziku,
v kateri so predstavili kulturne znamenitosti v koroški regiji ter dodali
tudi legendo o posameznem objektu. Namen je prispevati delež k
razvitosti in prepoznavnosti koroškega podeželja ter z brošuro v te
kraje privabiti čim več ljudi iz drugih krajev. Brošuro so predstavili
krajevni skupnosti in občinskim delavcem, nahaja se pri vseh
kmečkih turizmih in gostiščih, ki so opisani v brošuri, razposlali so
jo po nekaterih slovenskih krajih ter tudi zunaj Slovenije. Projekt je
vplival oziroma še bo tudi na mlade iz Lavamünda v Avstriji, ki jih
bodo organizatorji projekta popeljali po pomembnejših točkah, ki so
opisane v brošuri. Pri mladinski pobudi so sodelovali tudi mladi z manj
priložnostmi, in sicer tisti, ki imajo težave pri učenju, in nekateri mladi
s socialnimi problemi. Pri nacionalni mladinski pobudi je sodelovalo
pet udeležencev iz Slovenije.

Prisluhnimo kulturni
dediščini
SI-12-01-2007-R1

Tematika:
Umetnost in kultura
Razvoj mest/podeželja
Datum aktivnosti:
1. 5. 2007-30. 11. 2007

Prijavitelj:
Društvo socialnih dejavnosti
Kolpingova družina Kotlje, Kotlje
www.kolping-zdruzenje.si
Višina dodeljenih sredstev:
4.500,00 EUR

Naslov projekta:

Kratek opis projekta:
Namen nacionalne mladinske pobude, v kateri je sodelovalo 10
udeležencev iz Slovenije, je širjenje evropskih vrednot, predvsem
enakih možnosti za vse, človekovih pravic, spoštovanja drugačnosti
in demokratičnega delovanja. Z anketo med znanci, sošolci, prijatelji
in drugimi mladimi v lokalni skupnosti so pridobili informacije v zvezi
s predsodki o mladih, te informacije so nato natisnili na kartice in
vključili v igro sodelovanja, v katero so bili vključeni ljudje z različnim
kulturnim ozadjem. Veliko aktivnosti je potekalo na ulicah, trgih in v
mestnih parkih Maribora, kjer je lahko sodelovala tudi širša skupnost.
Med projektom se je vseskozi posodabljala tudi spletna stran, posneli
so kratek film o dogajanju na pobudi. Nastali so knjižica, vikinški šah
ter kartice, ki so omogočili večjo prepoznavnost projekta. Pri mladinski
pobudi so sodelovali tudi mladi z manj priložnostmi, in sicer mladi z
učnimi in socialnimi težavami.

Naša prihodnost
– Naša Evropa
SI-12-03-2007-R1

Tematika:
Evropska zavest
Družbena vključenost
Datum aktivnosti:
1. 5. 2007-1. 2. 2008

Prijavitelj:
Društvo Center za pomoč
mladim – podružnica Maribor,
Maribor
www.cpm-drustvo.si
Višina dodeljenih sredstev:
1.955,00 EUR
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1.1 – Mladinska izmenjava
Naslov projekta:

Akcija 1.2 – Mladinske pobude

Kratek opis projekta:
Skozi različne aktivnosti (okrogla miza, izvedba anket, zaključna
prireditev) so udeleženci informirali mlade in širšo javnost o različnih
temah v zvezi z Evropsko unijo: možnosti, prednostne naloge, aktivna
participacija mladih, aktivno evropsko državljanstvo. Hkrati je bil
namen projekta tudi zaznamovati dan Evrope, 9. 5. 2007, pri čemer
se je v izvajanje projekta vključilo med 80 in 100 dijakov šolskega
centra. Na zaključni javni prireditvi so predstavili kratki film in
brošuro, ki sta objavljena na spletni strani mladinskega društva MC
slatna www.mc-slatna.si, ter fotografsko razstavo, podelili pa so tudi
knjižne nagrade za tri naj evropske misli. Lokalna skupnost je bila o
dogajanju, vsebini, namenu in aktivnostih projekta obveščena preko
lokalnih medijev. Pri nacionalni mladinski pobudi je sodelovalo 14
udeležencev iz Slovenije.

Mladi v evropski
pomladi
SI-12-08-2007-R1

Tematika:
Evropska zavest
Družbena vključenost
Datum aktivnosti:
1. 5. 2007-1. 10. 2007

Prijavitelj:
Kreativna akcija mladih – KAM,
Rogaška Slatina
Višina dodeljenih sredstev:
2.900,00 EUR

Naslov projekta:

Kratek opis projekta:
Udeleženci pobude so želeli mlade, ki so izpostavljeni negativnim
vplivom ulice, vključiti v ulični ples – breakdance ter jim tako
omogočiti aktivno preživljanje prostega časa. Posneli so kratek film o
poteku celotnega projekta in izvedli zaključno prireditev breakdancea
z vodenim programom in nastopom vseh udeležencev, na kateri so
se mladi lahko predstavili lokalni skupnosti, ki je bila o dogajanju
obveščena preko lokalnih medijev, plakatov ter spletnih aplikacij.
V projekt so bili večinoma vključeni mladi z manj priložnostmi, tisti,
ki imajo učne in socialne težave, ter tisti, ki so diskriminirani zaradi
drugačnega narodnostnega in kulturnega ozadja. Pri nacionalni
mladinski pobudi je sodelovalo 12 udeležencev iz Slovenije.

Subkultura uličnega
plesa
SI-12-11-2007-R1

Tematika:
Socialna vključenost
Protidiskriminacija
Datum aktivnosti:
1. 5. 2007-31. 1. 2008

Prijavitelj:
Kulturno plesno društvo
SQUAD’N’EFFECT, Celje
Višina dodeljenih sredstev:
2.629,00 EUR
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Akcija 1.2 – Mladinske pobude

Naslov projekta:

Kratek opis projekta:
Namen pobude je bil skozi različne aktivnosti (okrogle mize, tiskovna
konferenca, branje družbeno angažiranih besedil, športne in kulturne
aktivnosti, konferenca o vrednotah in njihovem uveljavljanju v
družbi) mlade spodbujati k logičnemu in kritičnemu mišljenju ter
tako k aktivnemu državljanstvu in politični participaciji v družbi.
Pridobljeno znanje in ideje so se na koncu projekta uporabile na
prireditvi simulacije zasedanja parlamenta. Poleg lokalne skupnosti
so pri projektu sodelovali tudi poslanci Državnega zbora Republike
Slovenije, poslanci Evropskega parlamenta, nekateri predstavniki
evropskih institucij ter evropskih nevladnih organizacij. V projekt so
bili vključeni mladi z manj priložnostmi, invalidi in tisti iz drugačnih
kulturnih okolij. Pri nacionalni mladinski pobudi je sodelovalo 11
udeležencev iz Slovenije.

Uresničimo sanje
o prihodnosti
SI-12-13-2007-R1

Tematika:
Evropska zavest
Socialna vključenost
Datum aktivnosti:
1. 5. 2007-29. 2. 2008

Prijavitelj:
Neformalna skupina Mladi
imamo prihodnost, Ljubljana
Višina dodeljenih sredstev:
5.500,00 EUR

Naslov projekta:

Kratek opis projekta:
Udeleženci so posneli dokumentarni film, ki vključuje osem
intervjujev, tudi s tujci, s katerimi so se pogovarjali o položaju v
njihovih deželah, rasizmu, človekovih pravicah in drugih evropskih
temah. Dokumentarec bodo predvajali na vseh lokalnih televizijskih
postajah ter na nacionalni televiziji, če bodo za to dobili priložnost,
na lokalnih festivalih in filmskih večerih. V projekt so bili vključeni
mladi z manj priložnostmi, tisti, ki so daleč od centrov priložnosti na
področju videa, in tisti s socialnimi težavami. Posebej za ta projekt so
izdelali internetno stran inštruktorjev in članov skupine: www.dulmin.
si/mmfilms. Pri nacionalni mladinski pobudi je sodelovalo osem
udeležencev iz Slovenije.

Srečanje z Evropo
TV-dokumentarec
SI-12-18-2007-R2

Tematika:
Evropska zavest
Mediji in komunikacija/
mladinsko informiranje
Datum aktivnosti:
1. 7. 2007-30. 6. 2008
Prijavitelj:
Neformalna skupina Pelikula.si,
Kranj
Višina dodeljenih sredstev:
5.000,00 EUR
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1.1 – Mladinska izmenjava
Naslov projekta:

Spletni portal –
interaktivna promocija
timskega dela v
tehničnih strokah

SI-12-19-2007-R2
Tematika:
Mladinske politike
Mediji in komunikacija/mladinsko
informiranje
Datum aktivnosti:
1. 9. 2007-31. 3. 2008

Akcija 1.2 – Mladinske pobude

Kratek opis projekta:
Udeleženci so izdelali multimedijski portal, na katerem so vzpodbujali
aktivno participacijo mladih pri oblikovanju vsebin. Predstavili so
primere iz slovenskih in tujih praks o timskem delu v tehničnih strokah,
objavili članke o mnenjih mladih in strokovnjakov ter vzpodbudili
debate na forumu. Poudarek je bil na timskem delu, neformalnem
izobraževanju ter tehnični stroki. V projekt so bili aktivno vključeni
mladi, ki obiskujejo tehnične šole in fakultete, ti so podali svoje mnenje
o timskem delu. Pri nacionalni mladinski pobudi je sodelovalo sedem
udeležencev iz Slovenije.

Prijavitelj:
Zavod Znajdi se, Krško
Višina dodeljenih sredstev:
5.000,00 EUR

Naslov projekta:

Kratek opis projekta:
Udeleženci so najprej pripravili in oblikovali vprašalnik, ki je bil
namenjen zbiranju informacij o aktivnostih različnih organizacij v
Trbovljah. Nato so pripravili in oblikovali tiskani vodnik po programih
za mlade v občini Trbovlje, ki je bil natisnjen v 3.000 izvodih, na koncu
pa so izvedli še uspešen seminar (Z)NAJDI SE! Projekt in vodnik so
organizatorji promovirali na plakatih, letakih, v lokalnih medijih
ter na spletnem portalu Zasavje.org. Vodnik je bil razdeljen tudi
vsem osnovnošolcem zadnje triade v treh osnovnih šolah ter vsem
srednješolcem, ki obiskujejo trboveljske srednje šole. V projekt so
bili vključeni tudi mladi z manj priložnostmi. Pri nacionalni mladinski
pobudi je sodelovalo pet udeležencev iz Slovenije.

(Z)najdi se!

SI-12-22-2007-R2
Tematika:
Družbena vključenost
Mediji in komunikacija/
mladinsko informiranje
Datum aktivnosti:
1. 7. 2007-31. 12. 2007

Prijavitelj:
Rada Drnovšek za skupino
KOMPAS, Trbovlje
Višina dodeljenih sredstev:
5.480,00 EUR
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Akcija 1.2 – Mladinske pobude

Naslov projekta:

Kratek opis projekta:
Organizatorji so pripravili tedensko predstavitev večjih verskih
skupnosti v Sloveniji z namenom pokazati filozofijo in nauk
posamezne religije. Ob koncu tedna so program strnili v simpozij, ki so
ga poimenovali Mirna verna Evropa, na njem so se z dostojanstveniki
verskih skupnosti (budizem, islam, gibanje za zavest Krišne) pogovarjali
o težavah sprejemanja verskih skupnosti. V projekt so bili vključeni
dijaki Gimnazije in ekonomske srednje šole Trbovlje, ki so nato o
tem dogodku napisali naloge pri predmetu sociologija. Oblikovali so
spletno stran www.verska-skupnost.eu in blog www.verska-skupnost.
blogspot.com, niso pa izdali zbornika, kot so načrtovali. Sicer so
projekt promovirali preko plakatov in lokalnih medijev. Pri nacionalni
mladinski pobudi so sodelovali štirje udeleženci iz Slovenije.

Simpozij za versko
strpnost
SI-12-25-2007-R2
Tematika:
Medverski dialog
Manjšine
Datum aktivnosti:
1. 8. 2007-1. 11. 2007

Prijavitelj:
Primož Siter (Skupina za versko
strpnost), Trbovlje
Višina dodeljenih sredstev:
5.000,00 EUR

Naslov projekta:

Kratek opis projekta:
V okviru pobude Akademija poslanstva so želeli mladim predstaviti
širok spekter poklicnih možnosti ter jim tako pomagati pri njihovi
poklicni odločitvi. Namen je bil tudi pri mladih vzbuditi zanimanje
za deficitarne poklice, ki jih naša družba neizogibno potrebuje za
uspešno in konkurenčno delovanje. Mladi so sami ob pomoči tutorjev,
prostovoljcev, moderatorjev in pedagoških delavcev predstavljali
poklice, ki jih zanimajo. Lokalna skupnost je bila o dogajanju obveščena
preko anket, plakatov, letakov, vabil, medijev in spletne strani. V
projekt so bili vključeni tudi mladi z manj priložnostmi. V nacionalni
mladinski pobudi je sodelovalo 10 udeležencev iz Slovenije.

Akademija
poslanstva

SI-12-29-2007-R3
Tematika:
Evropska zavest
Družbena vključenost
Datum aktivnosti:
10. 9. 2007-27. 5. 2008

Prijavitelj:
Kongregacija Svetega Jurija, slovensko rojalistično,
domoljubno in kulturno-prosvetno društvo, Ljubljana
www.kongregacija.com
Višina dodeljenih sredstev:
5.500,00 EUR
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1.1 – Mladinska izmenjava
Naslov projekta:

Akcija 1.2 – Mladinske pobude

Kratek opis projekta:
Skozi skupinske diskusije in likovne delavnice so udeleženci skušali
raziskati pojem identitete v sodobni evropski družbi, pri čemer so
izpostavili ključne dejavnike pri oblikovanju posameznikove identitete,
kot so spol, vera, jezik, nacionalnost in kultura. K sodelovanju so bili
povabljeni vsi mladi, ki jih ta tematika zanima, preko spletne strani
in pošte, mreže L’mit (Ljubljanska mreža info točk), mreže mladinskih
organizacij Mama.V okviru postpromocijskih aktivnosti sta bili
načrtovani promocija izvedenih aktivnosti v tiskanem sporočilniku
Namig ter preko izdelane spletne strani ter distribucija izdelkov (pisala,
obeski za ključe, majice, na katerih so bili natisnjeni rezultati pobude)
v sorodne mladinske organizacije. Pri pobudi so sodelovali tudi mladi
z manj priložnostmi. Pri nacionalni mladinski pobudi so sodelovali
štirje udeleženci iz Slovenije.

Identiteta:
kultura – diktatura?
SI-12-31-2007-R3

Tematika:
Evropska zavest
Umetnost in kultura
Datum aktivnosti:
1. 10. 2007-1. 10. 2008

Prijavitelj:
Društvo Študentski kulturni
center, Ljubljana
www.skuc.org
Višina dodeljenih sredstev:
3.580,00 EUR

Naslov projekta:

Kratek opis projekta:
Projekt je bil zasnovan na osnovi razgovorov z mladostniki, ki so izrazili
željo po izdelavi spletne strani, ki bi vsebovala informacije o mladih
gluhih, njihovi kulturi in povezave z drugimi podobnimi organizacijami
v ostalih članicah Evropske unije. Na ta način so uveljavili pravico
do enakih možnosti za vse državljane EU. Mladi so torej izdelali in
urejali spletno stran ter izdali časopis v slovenskem in angleškem
jeziku, svoje vrstnike so učili znakovni jezik, mladi gluhi so pripravili
promocijski material z enoročno abecedo in ga distribuirali po Sloveniji.
Pripravili so likovno razstavo Različni na isti poti ter o poteku projekta
posneli kratek film. Projekt je vključeval mlade z manj priložnostmi.
Pri nacionalni mladinski pobudi je sodelovalo šest udeležencev iz
Slovenije.

Deaf youth in action
SI-12-33-2007-R3

Tematika:
Družbena vključenost
Mediji in komunikacije/
mladinske informacije
Datum aktivnosti:
1. 9. 2007-30. 6. 2008

Prijavitelj:
Društvo Taka Tuka, Ljubljana
www.takatuka.net
Višina dodeljenih sredstev:
5.500,00 EUR
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Akcija 1.2 – Mladinske pobude

Naslov projekta:

Kratek opis projekta:
V okviru pobude so se izvajale izobraževalne delavnice na temo
osnov gledališke igre, na katerih so mladi, ki se zaradi različnih
razlogov ne odločijo za študij gledališča v Ljubljani, usvojili osnove
gledaliških tehnik. Tako so se mladi naučili veščin javnega nastopanja,
improvizacije, sproščanja in koncentracije, pravilne artikulacije besed
ter osnov gledališke igre. Lokalna skupnost je bila vključena v projekt
skozi večerne multimedijske performanse, ki so jih mladi predstavili v
starem mestnem jedru, ter predstavo Ulični brat, ki je bila izvedena v
okviru Mladinskega kulturnega festivala junija v Krškem. Pri nacionalni
mladinski pobudi je sodelovalo 11 udeležencev iz Slovenije.

Posavsko mladinsko
gledališče
SI-12-36-2007-R3

Tematika:
Evropska zavest
Družbena vključenost
Umetnost in kultura
Datum aktivnosti:
1. 9. 2007-30. 5. 2008
Prijavitelj:
Posavsko mladinsko gledališče
– PMG, Krško
www.pmg.si
Višina dodeljenih sredstev:
5.500,00 EUR

Naslov projekta:

Kratek opis projekta:
Namen pobude je bil ponovno oživiti staro mestno jedro ter vključiti
mlade v aktivno ustvarjanje in izražanje mnenj in znanj s področja
izrazne umetnosti in kulture. V ta namen so postavili galerijo – kiosk, v
katerem so potekale razstavne aktivnosti ter spremljevalne dejavnosti,
kot so ustvarjalne delavnice, predavanja, seminarji in okrogle mize.
Razstavna dejavnost je potekala tudi preko spleta, kjer je bil mogoč
virtualen ogled kioska. Širša javnost je bila o projektu obveščena
preko natečajev, tiskanega gradiva, spletne strani in promocije v
obliki predavanj in predstavitev v drugih lokalnih skupnostih. Projekt
je vključeval tudi mlade z manj priložnostmi. Pri nacionalni mladinski
pobudi je sodelovalo 11 udeležencev iz Slovenije.

Fast art kiosque
SI-12-37-2007-R3

Tematika:
Umetnost in kultura
Razvoj mest/podeželja
Datum aktivnosti:
1. 9. 2007-1. 9. 2008

Prijavitelj:
Mladinski center Dravinjske
doline, Slovenske Konjice
www.mcdd.si
Višina dodeljenih sredstev:
5.500,00 EUR
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1.1 – Mladinska izmenjava
Naslov projekta:

Akcija 1.2 – Mladinske pobude

Kratek opis projekta:
Mladi so skozi predavanja, igre, družabne večere, delavnice, objave
v medijih ter promocijske aktivnosti skušali opozoriti na problem
diskriminacije v sodobnih družbah. V aktivnosti so vključili tiste mlade,
ki so žrtve diskriminacije, ter promovirali vrednote, kot so strpnost,
spoštovanje človekovih pravic in solidarnost med mladimi. Lokalna
skupnost je bila vključena v projekt v okviru nekaterih aktivnosti, ki
so jih udeleženci pobude izvajali tako na prostem kot tudi v domu
krajanov, kinodvorani in kulturnem domu. Projekt je vključujeval mlade
z manj priložnostmi. Pri nacionalni mladinski pobudi je sodelovalo
šest udeležencev iz Slovenije.

Strpnost
je lepa čednost
SI-12-39-2007-R3

Tematika:
Protidiskriminacija
Datum aktivnosti:
5. 9. 2007-5. 6. 2008

Prijavitelj:
Mladinski svet Ajdovščina,
Ajdovščina
www.msa.si
Višina dodeljenih sredstev:
5.000,00 EUR

Naslov projekta:

Kratek opis projekta:
Namen pobude je bil mlade skozi aktivnosti, kot so distribucija
plakatov, letakov in zgibank po celi Sloveniji, novinarska konferenca,
okrogle mize in snemanje spletnega spota, poučiti o škodljivosti drog
in celosten pogled na problematiko drog ter v njih vzbuditi željo po
aktivnem državljanstvu, tako da lahko s svojo aktivno participacijo
soustvarjajo zdravo evropsko družbo. Izdali so priročnik Kako ustanoviti lokalno akcijsko skupino (LAS) za preprečevanje zasvojenosti
ter katalog terapevtskih skupnosti v elektronski in tiskani obliki, ki
sta dostopna na spletni strani organizacije. V projekt so bili vključeni
mladi, ki imajo težave z drogo. Pri nacionalni mladinski pobudi je
sodelovalo osem udeležencev iz Slovenije.

Heroin Raus
– preprečimo
zasvojenost
SI-12-42-2007-R4
Tematika:
Boj proti drogi
Zdravje
Datum aktivnosti:
10. 12. 2007-30. 9. 2008

Prijavitelj:
Aktivna Slovenija – Mladi Asi – podmladek Aktivne
Slovenije, Ljubljana
www-zares.si
Višina dodeljenih sredstev:
5.500,00 EUR
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Akcija 1.2 – Mladinske pobude

Naslov projekta:

Kratek opis projekta:
Udeleženci pobude so v proces nastajanja kratke animacije vključili
srednješolsko mladino in mlade z manj priložnostmi, s čimer so
hoteli v lokalno okolje razširiti svoja stališča, prepričanja, zahteve
po medkulturnem dialogu, boju proti rasizmu, zahteve po enakosti
in enakopravnosti ter sprejemanju drugačnosti. Kratko animacijo
so nadgradili z zgodbo, liki in glasbo, predstavili pa so jo v mali
dvorani Kulturnega doma Nova Gorica ter izdelali multimedijski CD s
kratko animacijo, ki so ga distribuirali v mladinske centre in sorodne
organizacije, študentske klube ter srednje šole v regiji. Pri nacionalni
mladinski pobudi so sodelovali štirje mladi iz Slovenije.

Čudeži kratke
animacije
SI-12-49-2007-R5

Tematika:
Družbena vključenost
Umetnost in kultura
Datum aktivnosti:
1. 2. 2008-1. 9. 2008

Prijavitelj:
Anima Group, Branik
Višina dodeljenih sredstev:
5.500,00 EUR

Naslov projekta:

Kratek opis projekta:
V okviru pobude so mladi izvedli 10 mladinskih ekoloških delavnic
v desetih šolah v Zasavju, izdelali priročnik za izvajanje mladinskih
ekoloških delavnic ter ga distribuirali učiteljem, posneli so kratek
film z namenom ozaveščanja ljudi o okoljski problematiki ter razširili
spletno stran z vsebinami za izvajanje ekoloških delavnic. S tem so
hoteli lokalni skupnosti in mladim predstaviti naravni trajnostni razvoj
okolja in načine, kako izboljšati kakovost okolja, ter jih opozoriti na
čezmerno onesnaževanje in obremenjevanje ljudi ter okolja. Prispevki
o dogajanju so bili objavljeni na lokalni televiziji in v lokalnih tiskanih
medijih. Pri nacionalni mladinski pobudi so sodelovali štirje udeleženci
iz Slovenije.

Mladinske ekološke
delavnice
SI-12-52-2007-R5

Tematika:
Družbena vključenost
Okolje
Datum aktivnosti:
1. 2. 2008-31. 7. 2008

Prijavitelj:
Armada (Jure Vetršek), Izlake
Višina dodeljenih sredstev:
5.000,00 EUR
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1.1 – Mladinska izmenjava
Naslov projekta:

Akcija 1.2 – Mladinske pobude

Kratek opis projekta:
V okviru pobude so želeli mladi ustanoviti okoljski center v Kočevskem
rogu, ki bi bil prostor razvijanja in podajanja okoljske vzgoje ter stičišče
različnih društev (interesna združenja, okoljske nevladne organizacije,
športna in kulturna društva). V ta namen so izdelali predstavitveno
brošuro, ki vključuje zgodovino in zanimivo kulturno preteklost krajev,
opis bogatega živalskega in rastlinskega sveta ter druge naravne
znamenitosti. Postavili so učno pot živalstva in rastlinstva ter izvedli dva
petdnevna seminarja z okoljskovzgojno tematiko. Rezultate projekta
so predstavili lokalni skupnosti, Zavodu za gozdove in Ministrstvu za
okolje in prostor. Pri nacionalni mladinski pobudi je sodelovalo 16
udeležencev iz Slovenije.

Okoljski center
Kočevski rog
SI-12-53-2007-R5

Tematika:
Družbena vključenost
Okolje
Datum aktivnosti:
1. 2. 2008 – 3. 11. 2008

Prijavitelj:
Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov – ZSKSS,
Ljubljana
www.zskss.skavt.net
Višina dodeljenih sredstev:
5.000,00 EUR

Naslov projekta:

Kratek opis projekta:
Mladi invalidi so želeli v okviru projekta usvojiti svet kreativnega
izražanja, zato so najprej izvedli tečaj kreativnega pisanja kot osnovno
usposabljanje za njihovo nadaljnje delo. Nato so sledila debatna
srečanja, na katerih so razpravljali o aktualnih temah. Nato so sledile
izdaje treh časopisov tako v tiskani kot elektronski obliki, ki so se
nanašale na debatne delavnice, vsebovale so intervjuje s strokovnjaki
s posameznih področij, književno ustvarjanje, vtise z izletov ipd. Z
distribucijo časopisa ostalim invalidskim organizacijam, Študentski
organizaciji Univerze v Ljubljani ter nekaterim drugim nevladnim
organizacijam (PIC, Mirovni inštitut) mlade z manj priložnostmi skušali
vzpodbuditi k aktivnejši participaciji v družbi. Pri nacionalni mladinski
pobudi je sodelovalo 10 udeležencev iz Slovenije.

A si za?

SI-12-56-2007-R5
Tematika:
Evropska zavest
Invalidnost
Datum aktivnosti:
1. 2. 2008-1. 2. 2009

Prijavitelj:
Društvo študentov invalidov
Slovenije, Ljubljana
www.dsis-drustvo.si
Višina dodeljenih sredstev:
3.605,00 EUR
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Akcija 1.2 – Mladinske pobude

Naslov projekta:

Kratek opis projekta:
Mladi so želeli s pobudo izkustveno spoznati zapostavljenost in
diskriminacijo marginalnih skupin (begunci, brezdomci, druge
kulturne manjšine) ter spoznanja prenesti med širšo javnost. Mladi so
bili v projekt vključeni na več ravneh: organizacijska skupina, skupina
mladih novinarjev, ki je bila v projekt aktivno vključena z vikendom
spoznavanja novinarskih znanj in spoznavanja diskriminacije ter
promocijo idej in spoznanj v medijih, študentska skupina je na
podlagi predstavitve mladih novinarjev razmišljala o svoji aktivni
vlogi v protidiskriminaciji marginalnih skupin ter to prenesla v aktivno
udejstvovanje, in socialna akademija, ki je posredovala svoja znanja za
pripravo okrogle mize na temo protidiskriminacije. Lokalna skupnost
je o projektu obveščena preko spletne strani www.mladi.net, na kateri
sta aktivna tudi forum in klepetalnica. V nacionalni mladinski pobudi
so sodelovali štirje udeleženci iz Slovenije.

Besedo ti dam
SI-12-57-2007-R5

Tematika:
Protidiskriminacija
Mediji in komunikacije/
mladinske informacije
Datum aktivnosti:
8. 2. 2008-5. 3. 2009

Prijavitelj:
Uredniška ekipa mladi.net.
Godovič
www.mladi.net
Višina dodeljenih sredstev:
5.500,00 EUR

Naslov projekta:

Kratek opis projekta:
Mladi so v okviru projekta skušali zbrati čim več informacij o običaju
jurjevanja, kot se je nekoč praznovalo v Beli krajini. Pri tem so
uporabili metodo terenskega dela, intervjujev s starejšimi, zbiranja
gradiva iz strokovne in poljudne literature ter slikovnega in ostalega
pisnega gradiva. Na osnovi tega so izvedli praznovanje v Črnomlju, ki
je vključevalo otroške ustvarjalne delavnice, izobraževalne delavnice,
folklorne nastope ter razstave. Posneli so kratek dokumentarec, ki so
ga ponudili v predvajanje sorodnim organizacijam, na voljo pa je tudi
na spletni strani. Projekt je bil promoviran v tiskovinah (vabila, letaki,
plakati, zloženke, bilten) in lokalnih medijih. Pobuda je vključevala
tudi mlade z manj priložnostmi. Pri nacionalni mladinski pobudi je
sodelovalo 16 udeležencev iz Slovenije.

Jurjevo – praznik
pomladi
SI-12-58-2007-R5

Tematika:
Umetnost in kultura
Razvoj mest/podeželja
Datum aktivnosti:
1. 2. 2008-31. 6. 2008

Prijavitelj:
Folklorno društvo Zeleni Jurij
Črnomelj, Črnomelj
Višina dodeljenih sredstev:
5.000,00 EUR
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1.1 – Mladinska izmenjava
Naslov projekta:

Akcija 1.2 – Mladinske pobude

Kratek opis projekta:
Mladi so v okviru pobude izdelovali praznične voščilnice in jih
pred božičem in veliko nočjo ponudili ljudem v kraju, nato pa so z
izkupičkom prodaje voščilnic obnovili sakralni objekt v župnijski cerkvi,
ki ima bogato kulturno in zgodovinsko vsebino. Nato so pripravili
monografijo o župnijski cerkvi v Kotljah, ki bo imela velik pomen za
razvoj podeželja in predstavitev umetnosti in kulture širši javnosti, tudi
zunaj naših meja. Ob izidu monografije so pripravili tudi razstavo. Pri
projektu so mladi sodelovali z več društvi iz lokalne skupnosti. Projekt
je vključeval tudi mlade z manj priložnostmi. V nacionalni mladinski
pobudi je sodelovalo pet udeležencev iz Slovenije.

Nam je mar

SI-12-62-2007-R5
Tematika:
Umetnost in kultura
Razvoj mest/podeželja
Datum aktivnosti:
1. 2. 2008-1.8.2008

Prijavitelj:
Mladi župnije Kotlje, Kotlje
Višina dodeljenih sredstev:
3.000,00 EUR

Naslov projekta:

Kratek opis projekta:
Mladi so v okviru pobude z namenom promocije mednarodnega
prostovoljnega dela in ozaveščanja o pomembnosti medčloveške
solidarnosti pripravili dobrodelno prodajno razstavo »Svet na dlani« z
izdelki iz tujine s spremljevalnimi aktivnostmi (okrogla miza, srečanje
za mlade z manj priložnostmi ipd.). Razstava je potekala meseca aprila
v tednu prostovoljnega dela mladih. Ob koncu projekta so izdali DVD z
rezultati projekta, povzetki in sklepi posveta o podpori države in civilne
družbe mladim, ki se vključujejo v mednarodno prostovoljno delo. V
projekt so bili vključeni tudi mladi z manj priložnostmi. Pri nacionalni
mladinski pobudi je sodelovalo 10 udeležencev iz Slovenije.

Svet na dlani
SI-12-64-2007-R5

Tematika:
Umetnost in kultura
Prostovoljno delo mladih
Datum aktivnosti:
10. 2. 2008-10. 6. 2008

Prijavitelj:
Mladinsko informacijski center,
Ljubljana
www.mic.si
Višina dodeljenih sredstev:
5.000,00 EUR
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Akcija 1.2 – Mladinske pobude

Naslov projekta:

Kratek opis projekta:
Projekt je zajemal možnosti primerjave med slovensko in iransko
etno-kulinarično kuhinjo. Tako so v okviru aktivnosti izvedli etnokulinarično delavnico, delavnico dokumentarnega filma, delavnico
izdelave internetnih strani ter delavnico grafičnega oblikovanja in
izdelave fanzina. Pripravili so javno prireditev s kinom na prostem,
kjer so stregli lokalno pripravljeno hrano ter predvajali dokumentarni
film o dogajanju v okviru te pobude. Namen te pobude je bil v lokalno
skupnost vnesti znanje na področju zdravega prehranjevanja, tako so
skreirali tudi mrežo lokalne kulinarike, medtem ko so recepti na voljo
tudi na spletni strani. Vse izdelke so distribuirali naprej v mladinske
organizacije, lokalne medije, pri čemer je dokumentarni film predvajala
tudi TV Pika. Projekt je vključeval tudi mlade z manj priložnostmi. Pri
nacionalni mladinski pobudi je sodelovalo sedem udeležencev iz
Slovenije.

Medgeneracijski
etno-kulinarični
dialogi
SI-12-66-2007-R5

Tematika:
Razvoj mest/podeželja
Mediji in komunikacije/
mladinske informacije
Datum aktivnosti:
1. 2. 2008-1. 12. 2008
Prijavitelj:
Neformalna skupina Lokalci,
Brežice
www.etno-kulinarika.com
Višina dodeljenih sredstev:
4.920,00 EUR
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Akcija 2 – Evropska prostovoljna služba

Naslov projekta:

Kratek opis projekta:
Prostovoljca iz Bosne in Nemčije sta se v okviru projekta EVS
izobraževala na področju multimedijskih tehnologij in vsebin,
kar je povečalo njuno zaposljivost v domačem kraju. To vključuje
naslednje aktivnosti: snemanje, montaža in fotografiranje dogodkov
na Metelkovi, oblikovanje tiskovin, plakatov, letakov, snemanje in
montaža videoposnetkov, prenavljanje in soustvarjanje spletne strani
in pisanje kratkih reportaž o dogajanju znotraj AKC Metelkove mesta,
organiziranje delavnic videomontaže, pomoč pri pomožnih opravilih
(kuhanje, čiščenje, pospravljanje) ter sodelovanje pri pisanju prijav v
angleščini na mednarodne projektne razpise. Ob koncu njunega dela
je bila predvidena tudi javna predstavitev njunih del (umetniški in
dokumentarni videofilmi, urejen arhiv, oblikovalska dela, mladinske
videodelavnice), že med letom pa so njune izdelke promovirali med
strokovno in drugo zainteresirano javnostjo.

Metelkova mesto:
multimedijska
podpora
SI-21-01-2007-R1
Tematika:
Evropska zavest
Umetnost in kultura
Mediji in komunikacija/
mladinsko informiranje
Datum aktivnosti:
1. 5. 2007-10. 5. 2008

Prijavitelj:
KUD Mreža, Ljubljana
www.kudmreza.org
Višina dodeljenih sredstev:
19.483,00 EUR

Naslov projekta:

Kratek opis projekta:
Prostovoljca iz Makedonije ter prostovoljki iz Latvije in Nemčije so
v okviru projekta EVS sodelovali pri treh projektih v paru, in sicer v
romskem naselju v Ljubljani, azilnem domu v Ljubljani ter z mladimi
migranti (nekdanji begunci iz BiH in mladi iz Rakove Jelše – OŠ
Livada). Aktivnosti so obsegale izvajanje kreativnih delavnic (likovne,
videodelavnice, fotografija), pogovor in svetovanje mladim mamicam
Rominjam in drugim mladostnikom, pomoč pri učenju, razvijanje
učnih navad in metod dela, izvajanje socialnih in didaktičnih iger,
iger za razvijanje motorike in koordinacije. Prostovoljci so tako
pridobili praktična ter socialna znanja in veščine, razvili so povečano
občutljivost za problematiko družbenih manjšin in migrantov, se
preizkusili na področju neverbalne komunikacije s tistimi uporabniki,
ki ne razumejo slovensko ali angleško, ter pridobili nove izkušnje v
okviru medkulturnega učenja in povezovanja.

Pisane sanje
SI-21-04-2007-R1

Tematika:
Protidiskriminacija
Manjšine
Datum aktivnosti:
1. 5. 2007-1. 7. 2008

Prijavitelj:
Društvo Mozaik – Društvo otrok,
Šmarje - Sap
Višina dodeljenih sredstev:
35.885,00 EUR
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Akcija 2.1 – Evropska prostovoljna služba

Naslov projekta:

Kratek opis projekta:
Prostovoljec iz Francije je v okviru projekta EVS urejal in vzdrževal
digitalno in fizično gradivo zavoda, sodeloval pri urejanju spletnih
strani ter pri promociji programov centra, pomagal je načrtovati in
organizirati dejavnosti v centru (foto- in videodelavnice, kolesarski
tabor, potopisna predavanja, filmski večeri, jezikovne delavnice, akcija
čiščenja potokov, parkov in gozdov). Tako je prostovoljec pridobil
osnovna znanja s področja umetniškega ustvarjanja, organizacijske
sposobnosti ter sposobnosti dela v skupini, osnove projektnega učenja
(zasnova, načrtovanje, promocija, izvedba in evalvacija projekta). O
dejavnostih prostovoljcev EVS so na voljo informacije na spletni strani
zavoda www.mic.si.

Pazi
– svet je v tvoji dlani
SI-21-06-2007-R1

Tematika:
Umetnost in kultura
Okolje
Datum aktivnosti:
1. 5. 2007-30. 7. 2008

Prijavitelj:
Mladinsko informacijski center
(MIC), Ljubljana
www.mic.si
Višina dodeljenih sredstev:
8.655,00 EUR

Naslov projekta:

Kratek opis projekta:
Prostovoljka iz Danske je v okviru projekta EVS sodelovala pri
projektnem delu na področju umetnosti, kulture in športa, kar
vključuje pripravo razstav, organizacijo in izvedbo kreativnih delavnic
za otroke, dežurala bo v infopisarni, sprejemala in oddajala poštne
pošiljke, pomagala obiskovalcem centra pri delu z računalniki ter
pomagala pri pripravi mednarodnih projektov za mlade. V okviru
projekta so prirejali tudi okrogle mize in debatne večere na temo
primerjave stanja na področju zlorabe drog v Sloveniji in na Danskem.
Pričakovani učni učinki so se nanašali na krepitev medosebnih,
medkulturnih in družbenih kompetenc, izboljšanje komunikacije v
tujem jeziku ter pridobitev novih znanj na področju komunikacijskih
in informacijskih tehnologij. S projekti EVS je želel center spodbujati
mednarodno mobilnost mladih ter lokalni skupnosti predstaviti
kulturo, običaje in mentaliteto tuje države, kar lahko pripomore k večji
strpnosti, premagovanju stereotipov ter spoštovanju človekovih pravic.
Aktivnosti so širši javnosti predstavljene na spletni strani centra in s
filmom ter brošuro.

Prostovoljno delo
v M. C. BIT
SI-21-09-2007-R1

Tematika:
Umetnost in kultura
Mediji in komunikacija/
mladinsko informiranje
Datum aktivnosti:
1. 5. 2007-1. 6.2008
Prijavitelj:
Mladinski center BIT, Črnomelj
www.mc-bit.si
Višina dodeljenih sredstev:
10.265,00 EUR
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1.1 – Mladinska izmenjava
Naslov projekta:

Akcija 2.1 – Evropska prostovoljna služba

Kratek opis projekta:
Prostovoljka iz Slovenije je v okviru projekta EVS sodelovala pri
izdajanju mesečne publikacije RavnajPrav!, ki spodbuja raziskovalno
novinarstvo. Časopis je trijezičen, v makedonskem, albanskem
in angleškem jeziku. Prostovoljka je bila vključena v aktivnosti
predstavitve in distribucije časopisa. Tako se je seznanila z
uredniškim in raziskovalnim delom ter se usposobila zanj, izboljšala
je komunikacijo v tujem jeziku, naučila se bo znakovnega jezika
gluhih in naglušnih, pridobila pa tudi izkušnje na področju delovanja
v večkulturni in večetnični skupnosti ter izboljšala pisalne tehnike.
Pri tem se je tako na osebni kot tudi na strokovni ravni povezovala z
drugimi prostovoljci v gostiteljski organizaciji.

Ravnaj prav (Do right)
SI-21-12-2007-R1

Tematika:
Evropska zavest
Mediji in komunikacija/
mladinsko informiranje
Datum aktivnosti:
1. 7. 2007-1. 4. 2008

Prijavitelj:
Diotima, društvo za razvoj
ustvarjalnosti, Ljubljana
Višina dodeljenih sredstev:
5.930,00 EUR

Naslov projekta:

Kratek opis projekta:
Namen projekta je bil z gostovanjem tujih prostovoljcev prispevati h
kakovosti izvedbe projektov ter z interkulturnim učenjem vplivati na
širšo skupnost. Prostovoljca iz Francije sta bila vključena v različne
aktivnosti organizacije (informiranje in svetovanje za mlade,
organizacija in promocija nepridobitnih kulturnih in umetniških
projektov, servisne in upravne dejavnosti). Seznanili so se z drugimi
kulturami, saj zavod vsako leto obišče kar nekaj umetnikov z
različnih koncev sveta. Poleg tega so bili vabljeni tudi na različne
delavnice, ki jih bodo kasneje lahko tudi sami izvajali. S projektom
so pridobili različne kompetence, od komunikacije v tujih jezikih,
inovativnosti in podjetnosti do boljših znanj na področju informacijske
in komunikacijske tehnologije, kompetenc v matematiki, naravoslovju
in tehnologiji.

Prenos znanja/
veščin - Transfer of
knowledge/skills
SI-21-13-2007-R1

Tematika:
Umetnost in kultura
Mediji in komunikacije/
mladinsko informiranje
Datum aktivnosti:
1. 5. 2007-1. 8. 2008

Prijavitelj:
Zavod PEKARNA – MAGDALENSKE MREŽE, Maribor
www.pekarna.org
Višina dodeljenih sredstev:
18.410,00 EUR
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1.1
– Mladinska izmenjava
Akcija 2.1 – Evropska prostovoljna služba
Naslov projekta:

Kratek opis projekta:
Prostovoljka iz Slovenije je bila v okviru projekta EVS na Portugalskem
vključena v aktivnosti socialne animacije, produkcijo kulturnih
projektov, aktivnosti za zaščito okolja, naravne in športne aktivnosti,
dokumentiranje dogodkov ter podporo pri izvajanju projektov vključno
z organizacijo oskrbe med projektom mednarodnih izmenjav ter
sodelovanjem z različnimi umetniškimi skupinami. Prostovoljko so
peljali na lokalne prireditve in jo tako predstavili lokalnim prebivalcem,
da se je bolje vključila v okolje. Namen tega projekta je bil popestriti
dogajanje v lokalnem okolju, saj veliko prebivalcev beži v večja mesta.
Prostovoljka se je naučila dela na področju multimedije, pridobila je
določena socialna znanja in veščine, organizacijske in koordinacijske
sposobnosti ter tudi starodavna znanja, kot so izdelava tradicionalnih
glasbenih inštrumentov, delo s pluto, tkanje in oblikovanje gline,
tradicionalno kuhanje in peka, če jo bo to zanimalo.

Prenos znanja/
veščin - Transfer of
knowledge/skills
SI-21-14-2007-R1

Tematika:
Umetnost in kultura
Mediji in komunikacija/
mladinsko informiranje
Datum aktivnosti:
1. 5. 2007-30. 11. 2008

Prijavitelj:
Zavod PEKARNA – MAGDALENSKE MREŽE, Maribor
www.pekarna.org
Višina dodeljenih sredstev:
8.734,00 EUR

Naslov projekta:

Kratek opis projekta:
Prostovoljka iz Turčije je bila vključena v dela, povezana z administracijo,
načrtovanjem, izvedbo in evalvacijo dejavnosti za otroke in mladostnike
z manj priložnostmi. Pomagala je pri organizaciji prostočasnih
počitniških dejavnosti, nudila je individualno pomoč posameznikom
pri učenju angleščine, vključena je bila v projekt taborjenja ter aktivno
preživljala prosti čas z mladimi med šolskimi počitnicami. Tako se je
seznanila s teorijo in prakso dela z mladimi v okviru dnevnih centrov
za mlade, ki delujejo pri centrih za socialno delo, ter pridobila znanja
s področja organizacije in administracije. Mladostniki so z izkušnjo
prostovoljke EVS veliko pridobili glede medkulturnega učenja.

Škrlovec – dnevni
center za mlade
družine
SI-21-15-2007-R2

Tematika:
Evropska zavest
Izobraževanje skozi šport in
aktivnosti na prostem
Datum aktivnosti:
6. 7. 2007-15. 9. 2007

Prijavitelj:
Center za socialno delo Kranj, Kranj
www.gov.si/csd/kranj/skrlovec.htm
Višina dodeljenih sredstev:
2.671,00 EUR
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1.1 – Mladinska izmenjava
Naslov projekta:

Akcija 2.1 – Evropska prostovoljna služba

Kratek opis projekta:
Prostovoljka iz Nemčije je bila vključena v aktivnosti izbora filmov,
pripravo okroglih miz, delavnic, seminarjev in letnega poletnega
kampa. Seznanila se je s problematiko človekovih pravic in vključenosti
manj privilegiranih skupin v družbo, dobila določena znanja na
področju mladinskega dela, vodenja projektov, pridobivanja sredstev
ter izkušnjo medkulturnega dialoga. Namen gostovanja prostovoljke
iz tujine je bil popestritev delovnega okolja društva, pridobitev novih
idej za projekte ter uvajanje novih delovnih metod, ki temeljijo na
večkulturnosti in izmenjavi izkušenj.

EVS in večkulturno
okolje (EVS and multicultural
environment)
SI-21-16-2007-R2
Tematika:
Evropska zavest
Mladinske politike
Mediji in komunikacija/
mladinsko informiranje
Razvojno sodelovanje
Datum aktivnosti:
1. 9. 2007-31. 6. 2008

Prijavitelj:
Študentsko politološko društvo
Polituss, Ljubljana
www.polituss.org
Višina dodeljenih sredstev:
6.640,00 EUR

Naslov projekta:

Kratek opis projekta:
Namen gostovanja prostovoljca iz Madžarske je bil študentskim
klubom olajšati dostop do evropskih programov, kot so MvA in drugi,
ter povečati dostopnost teh programov manjšim klubom in tistim
z obrobja, ki se nimajo priložnosti srečati s takimi projekti. Tako je
prostovoljec sodeloval pri vzpostavitvi koordinacijskega sistema
EVS ter »infocentra« za program MvA ter pri različnih projektih zveze
ŠKIS. Pridobival je znanja na področju projektnega managementa
v majhnih in velikih skupinah, pristopa »bottom-up« in »top-down« in
uresničevanja lastnih projektov, dela z ljudmi, izboljšanja komunikacije
ter prilagajanja različnim situacijam, saj zveza ŠKIS obsega veliko ljudi
z različnim ozadjem.

AcCord

SI-21-20-2007-R2
Tematika:
Mediji in komunikacija/
mladinsko informiranje
Razvojno sodelovanje
Datum aktivnosti:
1. 7. 2007-1. 2. 2009

Prijavitelj:
Zveza študentskih klubov Slovenije
– Zveza ŠKIS, Ljubljana
www.skis-zveza.si
Višina dodeljenih sredstev:
9.190,00 EUR
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Akcija 2.1 – Evropska prostovoljna služba

Naslov projekta:

Kratek opis projekta:
Prostovoljka iz Slovenije je bila v gostiteljski organizaciji v Srbiji vključena
v aktivnosti, ki so povezane z delom z mladimi. Tako je bila v okviru
projekta EVS vključena v izobraževalne aktivnosti (usposabljanja,
delavnice, sestanki, seminarji …), promocijske aktivnosti in aktivnosti
za dvig zavedanja o stanju v družbi, pomagala je pri pripravi publikacije
»Dobre prakse v razvoju mladinskega vodenja v Srbiji« ter se vključila v
druge aktivnosti, povezane z mladimi (poletne šole in tabori, srečanja
mladih in predstavnikov lokalnih oblasti – okrogle mize, debate,
delavnice, študijski obiski ipd.). Tako je prostovoljka pridobila znanje
specifičnih modelov mladinskega dela in mladinske politike v Srbiji,
znanje projektnega managementa, teoretično znanje načrtovanja,
izvedbe in evalvacije usposabljanj, seminarjev, mladinskih poletnih
šol, konferenc in podobnih prireditev, praktične veščine za delo s
skupinami, še zlasti s skupinami mladih (moderatorske in animatorske
veščine), ter vrednote multikulturnosti, enakih možnosti in strpnosti
do drugačnosti. Mladim v Srbiji je neposreden stik z nekom, ki izhaja
iz drugačnega družbenega in kulturnega okolja, omogočil razumeti
zgradbo mladinskega aktivizma in participacije v drugih evropskih
državah.

Non-formal
education and youth
participation in
Serbia
SI-21-21-2007-R2

Tematika:
Protidiskriminacija
Mladinska politika
Datum aktivnosti:
1. 7. 2007-1. 2. 2008
Prijavitelj:
Mladinski center Brežice,
Brežice
www.mc-brezice.si
Višina dodeljenih sredstev:
4.268,00 EUR

Naslov projekta:

Kratek opis projekta:
Prostovoljka iz Grčije je bila aktivno vključena v projekte mladinskega
centra, urejala je promocijski material centra s snemanjem in
dokumentiranjem dogodkov, delala je s spletnimi aplikacijami, urejala
fotogalerijo in spletni forum za mednarodne udeležence ter pripravljala
promocijske aktivnosti za evropsko državljanstvo v lokalnih medijih.
Tako je izboljšala komunikacijo v tujih jezikih, pridobila neformalna
znanja na področju informacijske in telekomunikacijske tehnologije,
krepila kulturno zavest in medkulturni dialog ter pridobila kompetence
v matematiki, naravoslovju in tehnologiji. Namen projekta je spodbuditi
participacijo mladih na temo evropskega državljanstva ter promocija
Evropske prostovoljne službe na lokalni in regionalni ravni.

Plug in Celjski
mladinski center
SI-21-23-2007-R3

Tematika:
Evropska zavest
Mediji in komunikacije/
mladinske informacije
Datum aktivnosti:
1. 9. 2007-18. 7. 2008
Prijavitelj:
Celjski mladinski center, Celje
www.mc-celje.si
Višina dodeljenih sredstev:
7.940,00 EUR
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1.1 – Mladinska izmenjava
Naslov projekta:

Akcija 2.1 – Evropska prostovoljna služba

Kratek opis projekta:
Prostovoljca iz Francije in Španije sta aktivno sooblikovala mladinsko
TV-oddajo na lokalni televiziji, ki želi preko različnih reportaž in
prispevkov izboljšati kakovost informiranja mladih ter prispevati
k razvoju mladinske kulture. Izvajala sta tudi video- in novinarske
delavnice z otroki in mladino. Tako sta prostovoljca izpopolnila
komunikacijo v tujem jeziku, razvila sposobnosti s področja IKT ter
znanosti in tehnologije kot tudi medčloveške, medkulturne in socialne
kompetence ter okrepila kulturno zavest in izražanje. Namen projekta
je bil s prispevki oziroma mladinskim informiranjem širiti evropske
vrednote, kot so spoštovanje kulturne raznolikosti, drugačnosti,
medkulturni dialog, boj proti ksenofobiji in rasizmu ter zagotavljanje
enakih možnosti za vse.

Youth TV Magazine
SI-21-24-2007-R3

Tematika:
Umetnost in kultura
Mediji in komunikacije/
mladinske informacije
Datum aktivnosti:
1. 9. 2007-30. 6. 2008

Prijavitelj:
Društvo zaveznikov mehkega
pristanka, Krško
www.drustvo-dzmp.si
Višina dodeljenih sredstev:
18.268,00 EUR

Naslov projekta:

Kratek opis projekta:
Prostovoljka iz Francije je aktivno sodelovala pri medijskih projektih z mladimi, načrtovala in izvedla je delo v videoprodukciji, sodelovala bo pri produkciji mladinske TV-oddaje, izvajala je video- in
novinarske delavnice, aktivno je bila udeležena pri projektih, kot so
projekcije, performansi, filmski festival, internet aktivnosti, projekti
dela z Romi, poletni kampi ipd. Za boljšo integracijo v okolje se je
udeleževala filmskih, video- in multimedijskih delavnic, ki jih društvo
organizira tudi za druge sodelavce mladinske TV-oddaje. Tako je
pridobila nova znanja na področju informacijsko-komunikacijske
tehnologije, medkulturnega učenja, komunikacije v tujem jeziku ter
mladinskega informiranja.

Youth TV Magazine
SI-21-25-2007-R3

Tematika:
Umetnost in kultura
Mediji in komunikacije/
mladinske informacije
Datum aktivnosti:
1. 9. 2007-9. 7. 2008

Prijavitelj:
Društvo zaveznikov mehkega
pristanka, Krško
www.drustvo-dzmp.si
Višina dodeljenih sredstev:
6.891,00 EUR
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Akcija 2.1 – Evropska prostovoljna služba

Naslov projekta:

(Veselje do mladosti)

Kratek opis projekta:
Prostovoljki iz Nemčije in Norveške sta bili aktivno vključeni v animiranje
različnih delavnic (otroških ustvarjalnih delavnic, rekreacijskih
dejavnostih, glasbenih, likovnih in pevskih delavnic), sodelovali sta pri
ustvarjanju redne tedenske oddaje Vrtiljak in oddaje na temo EVS-a
ter pri enoletnem programu »Itak, da se v MC-ju dogaja!«. Vključeni sta
bili tudi v delovno okolje institucij, skupin in zavodov, ki se ukvarjajo z
otroki in mladimi z manj priložnostmi ter s posebnimi potrebami. Tako
sta prostovoljki EVS pridobili znanja s področja metodike poučevanja
otrok in mladine, organizacijske in promocijske spretnosti, naučili sta
se komunikacije v drugem jeziku ter drugačnih kulturnih navad. Namen
projekta je bil lokalni skupnosti prestaviti Evropsko prostovoljno službo
kot dober primer medkulturnega učenja, medkulturne izmenjave ter
sprejemanja kulturnih razlik ter vzpodbuditi mlade, da se odločijo za
prostovoljstvo v tujini.

2

SI-21-26-2007-R3

Tematika:
Evropska zavest
Umetnost in kultura
Datum aktivnosti:
1. 10. 2007-31. 12. 2008

Prijavitelj:
Mladinski Center Nova Gorica,
Nova Gorica
www.mc-ng.org
Višina dodeljenih sredstev:
8.685,00 EUR

Naslov projekta:

Kratek opis projekta:
Prostovoljka iz Nemčije je bila v okviru aktivnosti projekta vključena v
delo v pisarni (administrativne in promocijske aktivnosti), v projektno
delo (pomoč pri učenju, kreativne delavnice, športne igre, socialno
delo), v lastno izobraževanje in izobraževanje drugih ter v aktivno
sodelovanje pri načrtovanju določenih projektov in aktivnosti. Namen
projekta je bil skozi izkušnjo prostovoljcev iz tujine spoznati drugačne
načine k pristopu metodologije delovanja znotraj samega centra ter
prostovoljcem ponuditi spoznanja in izkušnje druge kulture, jezika ter
načina mladinskega dela v tujini. Prostovoljka iz Nemčije je izboljšala
komunikacijo v tujem jeziku, IKT-spretnosti, osebne in državljanske
kompetence, podjetnost ter kulturno zavest.

Volunteer in the
Youth center
»Basement«
SI-21-27-2007-R3

Tematika:
Mediji in komunikacije/
mladinske informacije
Razvojno sodelovanje
Datum aktivnosti:
5. 12. 2007-4. 8. 2008
Prijavitelj:
Zavod Štip, Mladinski center
Podlaga, Sežana
www.mcpodlaga.com
Višina dodeljenih sredstev:
5.360,00 EUR
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1.1 – Mladinska izmenjava
Naslov projekta:

Akcija 2.1 – Evropska prostovoljna služba

Kratek opis projekta:
Prostovoljec iz Slovenije, ki je gostoval v Ruski federaciji, je bil
vključen v naslednje aktivnosti: organizacija in izvedba pogovornih
skupin po lokalnih šolah na teme vedenje, problemi mladine, moda,
odvisnost, hobiji, izobraževanje, glasba, filmi, običaji, ustanovitev
medkulturnega debatnega krožka, okoljske aktivnosti z namenom
izboljšanja ekološkega stanja v regiji, delo v sirotišnici, sodelovanje
pri pripravi študentskega medkulturnega tabora in udeležba na njem.
Tako je prostovoljec pridobil znanja na področju organizacije, timskega
dela in sistematizacije nalog, komunikacijske sposobnosti, znanja s
področja projektnega dela, mladinskega dela ter dragoceno izkušnjo
medkulturnega učenja. Namen projekta EVS je bil, da je prostovoljec
EVS pomagal pri razvoju projektov organizacije ter organizacijo povezal
z vsebinami kulturnih in ostalih nevladnih organizacij v Evropi.

»Developing youth
volunteer movement
in Chuvashia«
SI-21-28-2007-R3

Tematika:
Družbena vključenost
Sodelovanje mladih
Datum aktivnosti:
1. 9. 2007-1. 4. 2008
Prijavitelj:
Mladinski svet Slovenije,
Ljubljana, Linhartova 13
www.mss.si
Višina dodeljenih sredstev:
8.350,00 EUR

Naslov projekta:

Kratek opis projekta:
Namen projekta EVS je bil, da prostovoljce iz Švedske, Španije in
Nizozemske vključijo v kulturno dogajanje gostujoče organizacije,
ki želi z gostovanjem prispevati h kakovosti izvedbe projektov ter
omogočiti vpliv interkulturnega učenja na širšo skupnost in skupino
aktivnih prostovoljcev. Tako so bili prostovoljci EVS aktivno vključeni
v načrtovanje in izvedbo kulturnih projektov, sooblikovali so radijske
oddaje o prostovoljnem delu, soudeleženi so bili pri promociji kulturnih
dogodkov, vabljeni so bili tudi na različne delavnice (scenska tehnika,
multimedija, snemanje, žongliranje, bobnanje). S tem so si pridobili
številna znanja, kot so komunikacija v tujih jezikih, informacijska in
komunikacijska tehnologija ter medosebne, medkulturne in družbene
kompetence.

Prenos znanja/
veščin - Transfer of
knowledge/skills
SI-21-29-2007-R3

Tematika:
Umetnost in kultura
Mediji in komunikacije/
mladinske informacije
Datum aktivnosti:
1. 9. 2007-31. 8. 2008

Prijavitelj:
Zavod PEKARNA – MAGDALENSKE MREŽE, Maribor
www.pekarna.org
Višina dodeljenih sredstev:
21.695,00 EUR
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Akcija 2.1 – Evropska prostovoljna služba

Naslov projekta:

Kratek opis projekta:
Prostovoljca iz Francije sta bila vključena v naslednje aktivnosti:
prenova, vzdrževanje, predstavitev in promocija spletne strani ter
pomoč pri vzpostavitvi multimedijskega centra; vzpostavitev TVizložbe s tekočimi prispevki in kratkimi filmi; kreiranje TV-oddaj z
lokalno mladino in otroki. Prostovoljca sta tako pridobila vpogled v
slovenski kulturni in družbeni prostor, znanja o tem, kako posneti
kakovostno sliko in tonski zapis, znanja na področju montaže in
produkcije posnetkov ter računalniške animacije. Naučila sta se
tudi, kako napisati scenarij za TV-oddajo in kratki film. Namen tega
projekta EVS je bil spoznavanje vzvodov in tehnik za delovanje
televizije in medmrežja, neformalno učenje ter to, da gostitelj postane
pošiljajoča organizacija, z namenom družbenega in medkulturnega
razvoja mladih.

»Okno v svet«
SI-21-31-2007-R3

Tematika:
Umetnost in kultura
Mediji in komunikacije/
mladinske informacije
Datum aktivnosti:
1. 9. 2007-11. 12. 2008

Prijavitelj:
Društvo ŠMOCL, Laško
www.smocl.com
Višina dodeljenih sredstev:
18.810,00 EUR

Naslov projekta:

Kratek opis projekta:
Prostovoljka iz Švedske je bila vključena v aktivnosti informiranja
mladih o dejavnostih mladinskega centra, posodabljanja spletnih
strani, opravljala je administrativna dela, izvajala različne prostočasne
delavnice za mlade (švedščina, igranje, ustvarjalne delavnice),
pomagala pri organizaciji in izvajanju projektov mladinskega centra.
Prostovoljka je tako izboljšala komunikacijo v tujem jeziku, poglobila
svoje znanje in pridobila izkušnje na področju informacijske in
komunikacijske tehnologije ter pridobila nova znanja na področju
informiranja mladih. Namen gostovanja prostovoljke iz tujine je bil
z medkulturnim učenjem pozitivno vplivati na lokalno prebivalstvo,
spoznavanje novih kultur, širjenje evropskih razsežnosti, večja
ozaveščenost o pojmu evropsko državljanstvo ter pridobivanje novih
znanj na področju arheologije in etnologije.

Youth2Youth/
Mladi mladim
SI-21-38-2007-R3

Tematika:
Umetnost in kultura
Mediji in komunikacije/
mladinske informacije
Datum aktivnosti:
1. 9. 2007-1. 5. 2008
Prijavitelj:
Mladinski center Dravinjske
doline, Slovenske Konjice
www.mcdd.si
Višina dodeljenih sredstev:
5.460,00 EUR
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1.1 – Mladinska izmenjava
Naslov projekta:

Akcija 2.1 – Evropska prostovoljna služba

Kratek opis projekta:
Prostovoljka iz Estonije je bila v okviru projekta vključena v delo z mladimi
(računalniške in družabne igrice, fotokopiranje, posodabljanje spletnih
strani o dogodkih v angleškem in slovenskem jeziku), pomagala je pri
organizaciji projektov, koncertov ter organizirala in vodila prostočasne
dejavnosti. Tako je prostovoljka pridobila nekatere kompetence, kot
so komunikacija v tujih jezikih, delovanje v okviru informacijske in
komunikacijske tehnologije, medosebno učenje, širjenje medkulturne
strpnosti, spodbujanje inovativnosti in podjetnosti, izražanje kulturne
zavesti v sklopu kreativnega izražanja misli, občutenj in idej v različnih
medijih (multimedija, glasba, filmsko ustvarjanje). Namen gostovanja
prostovoljke iz tujine je bil z medkulturnim učenjem pozitivno vplivati
na lokalno prebivalstvo, spoznavanje novih kultur, širjenje evropskih
razsežnosti ter večja ozaveščenost o pojmu evropsko državljanstvo.

Youth2Youth/
Mladi mladim
SI-21-39-2007-R3

Tematika:
Umetnost in kultura
Mediji in komunikacije/
mladinske informacije
Datum aktivnosti:
1. 1. 2008-15. 8. 2008
Prijavitelj:
Mladinski center Dravinjske
doline, Slovenske Konjice
www.mcdd.si
Višina dodeljenih sredstev:
5.130,00 EUR

Naslov projekta:

Kratek opis projekta:
Prostovoljka iz Švedske je v okviru projekta EVS sodelovala pri
informiranju mladih o dejavnostih mladinskega centra, posodabljanju
spletnih strani, administrativnih delih, izvajala je različne prostočasne
delavnice za mlade (švedščina, igranje, ustvarjalne delavnice),
pomagala je pri organizaciji in izvajanju projektov mladinskega centra.
Skozi aktivnosti v centru je usvojila nova znanja na področju umetnosti
in kulture, medijske komunikacije, računalništva in informatike,
solidarnosti med mladimi, pridobila pa je tudi ključne kompetence
vseživljenjskega učenja. Projekt je pripomogel k ozaveščanju o
evropski pripadnosti, česar so bili deležni tako tisti, ki so sodelovali
pri projektu, kot tudi lokalna skupnost preko dokumentacije, kot sta
DVD in zloženka.

Youth2Youth/
Mladi mladim
SI-21-40-2007-R3

Tematika:
Umetnost in kultura
Mediji in komunikacije/
mladinske informacije
Datum aktivnosti:
1. 9. 2007-1. 5. 2008
Prijavitelj:
Mladinski center Dravinjske
doline, Slovenske Konjice
www.mcdd.si
Višina dodeljenih sredstev:
5.460,00 EUR
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1.1
– Mladinska izmenjava
Akcija 2.1 – Evropska prostovoljna služba
Naslov projekta:

Kratek opis projekta:
Prostovoljka iz Latvije je v okviru projekta EVS opravljala delo z
mladimi, pri čemer je organizirala in vodila prostočasne delavnice
(kreativna, likovna, fotografska, filmska, računalniška) ter pomagala
pri organizaciji projektov in koncertov. Poudarek je bil na komunikaciji v
tujem jeziku, posodabljala je tudi spletno stran z dogodki v mladinskem
centru v angleškem jeziku, pripravljala tudi predstavitev svoje države z
značilnimi jedmi in običaji za lokalno prebivalstvo. Prostovoljka je tako
izboljšala komunikacijo v tujem jeziku, poglobila znanje in izkušnje
na področju informacijske in komunikacijske tehnologije, pridobila
je medosebne, medkulturne in družbene kompetence ter znanja na
področju informiranja mladih in priprave ter organizacije projektov.

Youth2Youth/
Mladi mladim
SI-21-41-2007-R3

Tematika:
Umetnost in kultura
Mediji in komunikacije/
mladinske informacije
Datum aktivnosti:
1. 9. 2007-15. 10. 2008
Prijavitelj:
Mladinski center Dravinjske
doline, Slovenske Konjice
www.mcdd.si
Višina dodeljenih sredstev:
10.956,00 EUR

Naslov projekta:

Kratek opis projekta:
Prostovoljki iz Italije in Portugalske sta bili aktivni udeleženki skupine
mladih, ki je ustvarjala mladinsko TV-oddajo na lokalni televiziji. Poleg
tega sta izvajali video- in novinarske delavnice z otroki in mladino, jih
uvajali v delo z mediji ter organizirali in arhivirali filme, ki so jih ustvarili
mladi. Tako sta vzpostavljali pozitiven odnos do aktivne participacije in
svoje aktivne državljanske vloge, pridobivali nova znanja na področju
dela z mediji, pri čemer je njuna aktivna udeležba pozitivno vplivala
na medkulturno učenje v skupini mladih, ki je pripravljala mesečno
mladinsko oddajo. Prostovoljki sta pripravili dva prispevka na mesec
(reportaža, kratki filmi, dokumentarni filmi), ki so bili predvajani v redni
mesečni mladinski oddaji. S prispevki sta tako skušali širiti evropske
vrednote, kot so spoštovanje kulturne raznolikosti in drugačnosti,
medkulturni dialog, boj proti ksenofobiji in rasizmu, tudi na lokalno
skupnost.

Youth TV Magazine
SI-21-43-2007-R4

Tematika:
Umetnost in kultura
Mediji in komunikacije/
mladinske informacije
Datum aktivnosti:
1. 12. 2007-10. 12. 2008

Prijavitelj:
Društvo zaveznikov mehkega
pristanka, Krško
www.drustvo-dzmp.si
Višina dodeljenih sredstev:
14.493,00 EUR
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1.1 – Mladinska izmenjava
Naslov projekta:

Akcija 2.1 – Evropska prostovoljna služba

Kratek opis projekta:
Prostovoljec iz Francije je bil v okviru projekta EVS vključen na področje
dela s prosilci za azil in begunci ter na področje prostovoljstva. V
azilnem domu je sodeloval pri izvajanju prostočasnih dejavnosti
(obiskovanje prireditev, kartanje, različne delavnice), ki so namenjene
skupini samskih moških, skupini žensk in mladoletnikom brez
spremstva. Na Slovenski filantropiji je nudil pomoč beguncem v smislu
sprejema, klepeta in spremljanja uporabnikov na ostale ustanove.
Prostovoljec je sodeloval pri promociji prostovoljstva na različnih
prireditvah, pomagal je pri organizaciji Festivala prostovoljstva mladih
ter sodeloval pri izvedbi delavnic o prostovoljstvu v šolah ter pri
usposabljanju prostovoljcev. Prostovoljec je tako veliko pridobil na
področju medkulturnega učenja, saj se je poleg slovenske srečeval
z različnimi kulturami v azilnem domu, seznanil se je s problematiko
migracij ter pridobil izkušnje pri projektnem delu.

Migracija za migrante
SI-21-44-2007-R4

Tematika:
Protidiskriminacija
Manjšine
Izobraževanje skozi šport in
aktivnosti na prostem
Datum aktivnosti:
1. 12. 2007-1. 3. 2009

Prijavitelj:
Slovenska filantropija, Ljubljana
www.filantropija.org
Višina dodeljenih sredstev:
8.705,00 EUR

Naslov projekta:

Kratek opis projekta:
Namen projekta je bil omogočiti mladim izkušnjo medkulturnega
učenja, izboljšati zaposljivost gostujočih prostovoljcev ter ustvariti
partnerstva z organizacijami po Evropi. Prostovoljca iz Hrvaške in
Poljske sta v okviru projekta EVS delala v informacijskem centru
(zbiranje in urejanje gradiva, urejanje spletne strani), z mladostniki
v Četrtnem mladinskem centru sta izvajala različne delavnice,
sodelovala sta pri promocijskih aktivnostih ter pri tehnični in vsebinski
pripravi različnih seminarjev, okroglih miz ter usposabljanj. Obema
prostovoljcema so bila na voljo tudi finančna sredstva za izvedbo
samostojnega projekta. Tako sta prostovoljca pridobila spretnosti
projektnega managementa, usvojila sta osnove komunikacije v
slovenskem jeziku, spoznala delovanje mladinske organizacije ter to
znanje prenesla v svojo lokalno skupnost.

YC Ljubljana
Infocenter
SI-21-45-2007-R4

Tematika:
Evropska zavest
Mladinske politike
Datum aktivnosti:
1. 12. 2007-15. 12. 2008

Prijavitelj:
Mladinski svet Ljubljane,
Ljubljana
www.mslj.org
Višina dodeljenih sredstev:
17.710,00 EUR
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Akcija 2.1 – Evropska prostovoljna služba

Naslov projekta:

(Veselje do mladosti)

Kratek opis projekta:
Namen projekta je bil vzpodbuditi mlade, dijake in študente iz
lokalnega okolja, da se odločijo za Evropsko prostovoljno službo (EVS)
ter predstavitev EVS kot izreden primer medkulturnega učenja, tudi
preko radijskih oddaj. Prostovoljca iz Francije in Norveške sta bila
vključena v aktivnosti, kot so animacije otroških ustvarjalnih delavnic,
sodelovala pri ustvarjanju redne tedenske mladinske oddaje Vrtiljak,
vključena sta bila v delovno okolje institucij, skupin in zavodov, ki
se ukvarjajo z otroki ter mladimi z manj priložnostmi in posebnimi
potrebami. Tako sta pridobila znanja s področja metodike poučevanja
otrok in mladine, organizacijske in promocijske spretnosti, spoznala
sta druge kulturne navade ter se izurila na področju oblikovanja
radijskega programa. S svojo prisotnostjo sta mlade iz lokalnega
okolja vzpodbudila k razmišljanju o problematiki, kot so ksenofobija,
rasizem, sprejemanje drugačnosti ter zavedanje, da je aktivna
participacija mladih v okviru družbenega dogajanja zelo pomembna
in nujna.

2

SI-21-46-2007-R4

Tematika:
Evropska zavest
Umetnost in kultura
Datum aktivnosti:
1. 1. 2008-31. 9. 2008

Prijavitelj:
Mladinski center Nova Gorica,
Nova Gorica
www.mc-ng.org
Višina dodeljenih sredstev:
12.215,00 EUR

Naslov projekta:

Kratek opis projekta:
Prostovoljca iz Jordanije in Španije sta bila v okviru projekta EVS
vključena v delo v informacijski pisarni mladinskega centra, sodelovala
sta pri organizaciji in vodenju prostočasnih delavnic in drugih aktivnosti
(risanje stripov, izdelava animacij na računalniku, prevodi), sodelovala
pri delu pri projektih (računalniški dizajn, oblikovanje, fotografiranje),
pomagala pri organizaciji projektov in koncertov ter pri delu v
administraciji (tiskanje, fotokopiranje, kuvertiranje, plakatiranje).
Tako sta prostovoljca izboljšala komunikacijo v tujem jeziku, poglobila
sta znanje in izkušnje na področju informacijske in komunikacijske
tehnologije, pridobila sta znanje v zvezi z inovativnostjo in podjetnostjo
ter nova znanja in izkušnje na področju informiranja mladih, priprave
raznovrstnih projektov ter medkulturnega učenja.

Youth2Youth/
Mladi mladim
SI-21-47-2007-R4

Tematika:
Umetnost in kultura
Mediji in komunikacije/
mladinske informacije
Datum aktivnosti:
1. 1. 2008-1. 1. 2010
Prijavitelj:
Mladinski center Dravinjske
doline, Slovenske Konjice
www.mcdd.si
Višina dodeljenih sredstev:
15.895,00 EUR
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1.1 – Mladinska izmenjava
Naslov projekta:

Akcija 2.1 – Evropska prostovoljna služba

Kratek opis projekta:
Prostovoljca iz Slovenije sta bila v okviru projekta EVS vključena v
aktivnosti gostujoče mladinske organizacije v Mostarju. Pomagala sta
pri organizaciji aktivnosti za mladostnike, promovirala prostovoljno delo
med mladimi na osnovnih in srednjih šolah ter na fakultetah, sodelovala
v kampanji Vsi drugačni vsi enakopravni. V mladinskem kulturnem
centru sta pomaga pri organizaciji kulturnih dogodkov, kot so filmski
tematski večeri, koncerti, razstave, festivali, seminarji, delovni tabori,
različne delavnice in tečaji jezika. Prostovoljka je v okviru osebnega
projekta opravila monitoring dogajanja na mladinskem področju v
Mostarju in spremembe v enem letu, prostovoljec pa je videl svoj izziv
v povezovanju OKC Abrašević s sorodnimi kulturnimi centri v Sloveniji.
Tako sta prostovoljca pridobila medkulturne, medosebne in družbene
kompetence, izkušnje na področju mladinskega dela in medkulturnega
učenja, izpopolnila sta komunikacijo v tujem jeziku, veščine in znanja
uporabe novih medijev ter organizacijske sposobnosti.

Let’s build peace
by voluntarism and
(multi)cultural events
– among youngsters
in Mostar
SI-21-48-2007-R4
Tematika:
Protidiskriminacija
Mediji in komunikacije/
mladinske informacije
Datum aktivnosti:
1. 12.2007-15. 1. 2009

Prijavitelj:
Društvo Mozaik – društvo otrok,
Šmarje-Sap
Višina dodeljenih sredstev:
14.684,00 EUR

Naslov projekta:

Kratek opis projekta:
Prostovoljec iz Slovaške je bil v okviru projekta EVS vključen v
delo z osebami z motnjo v duševnem razvoju (OMDR) v varstvenodelovnem centru (VDC) Barka, kar vključuje celodnevno spremljanje
teh oseb (pri osebni higieni, oblačenju, hranjenju, čiščenje prostorov,
opravljanje gospodinjskih del), sodelovanje pri pripravi in izvedbi
kulturnih, športnih in duhovnih dogodkov, pomoč pri organizaciji in
izvedbi delavnic (izdelovanje sveč, voščilnic, tkanje, vezenje, risanje
na svilo, peka piškotov, gibalna in plesna terapija …). Prostovoljec je
tako pridobil znanje v zvezi z verbalno in neverbalno komunikacijo
z OMDR, spoznal osnove psihologije, antropologije in psihiatrije,
naučil se je osnovne komunikacije v slovenskem jeziku, pridobil je
kompetence za delo z osebami s posebnimi potrebami ter izboljšal
nekatere ročne spretnosti.

Let’s live and work
together
SI-21-49-2007-R4

Tematika:
Protidiskriminacija
Invalidnost
Datum aktivnosti:
1. 12. 2007-30. 6. 2008

Prijavitelj:
Društvo Barka, Zbilje
www.barka-drustvo.si
Višina dodeljenih sredstev:
3.805,00 EUR
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1.1
– Mladinska izmenjava
Akcija 2.1 – Evropska prostovoljna služba
Naslov projekta:

Kratek opis projekta:
Prostovoljka iz Belgije je bila v okviru projekta EVS vključena izdelavo
dokumentarnega filma »New frontiers«, ki prikazuje življenje prostovoljke
v lokalni skupnosti, problematiko kulturne raznolikosti, predloge
za izboljšanje projektov Evropske prostovoljne službe ter praktične
ureditve prostovoljcev za prebivanje. To je vključevalo aktivnosti, kot
so dialogi z drugimi prostovoljci, neformalno izobraževanje na področju
snemanja in montaže, izvedba snemanja, usklajevanje videokadrov
in aktivnosti produkcije ter promocije dokumentarnega filma. Tako je
prostovoljka izboljšala komunikacijo v tujem jeziku, pridobila znanja
s področja IKT, videoprodukcije, slovenske kulture in zgodovine,
promocije dogodkov ter sposobnosti s področja samostojnega
življenja in dela v tujini. Mladi v lokalnem okolju so pridobili izkušnje
s področja medkulturnega učenja, kar jih je vzpodbudilo k večji lastni
aktivni participaciji na mednarodnem področju.

»New frontiers«
SI-21-50-2007-R5

Tematika:
Umetnost in kultura
Mediji in komunikacije/
mladinske informacije
Datum aktivnosti:
2. 2. 2008-30. 2. 2009

Prijavitelj:
Celjski mladinski center, Celje
www.mc-celje.si
Višina dodeljenih sredstev:
9.170,00 EUR

Naslov projekta:

Kratek opis projekta:
Prostovoljka iz Slovenije je bila v gostiteljski organizaciji v Makedoniji
vključena v izdelavo študentskega časopisa. Pri tem je bila vključena
v aktivnosti, kot so zbiranje, preverjanje in filtriranje informacij, pomoč
pri oblikovanju strani, raziskava in ankete na temo študentskega
življenja, poročanje o najpomembnejših dogodkih v okolici, sodelovanje
z lokalno skupnostjo, pisanje člankov o priložnostih v tujini ter pomoč
pri distribuciji časopisa. Prostovoljka je tako izboljšala spretnosti
izražanja v tujem jeziku, spoznala je celoten proces izdelave časopisa,
ki je povezana s projektnim managementom, sodelovanjem v skupini
in dobro medsebojno komunikacijo. Mladi, ki so brali časopis, so tako
spoznali evropsko razsežnost in krepili evropsko zavest, seznanjeni
so bili z vrednotami EU ter možnostmi, ki jih imajo za študij ali delo v
tujini.

Voices

SI-21-51-2007-R5
Tematika:
Mediji in komunikacije/
mladinske informacije
Datum aktivnosti:
1. 2. 2008-1. 10. 2008

Prijavitelj:
Mladinski svet Slovenije,
Ljubljana
www.mss.si
Višina dodeljenih sredstev:
3.250,00 EUR
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1.1 – Mladinska izmenjava
Naslov projekta:

Akcija 2.1 – Evropska prostovoljna služba

Kratek opis projekta:
Prostovoljca iz Italije in Egipta sta bila v okviru projekta EVS vključena
v delo v informacijski pisarni mladinskega centra z namenom
informiranja mladih, organizirala in vodila sta prostočasne dejavnosti
(kick boxing, izdelava animacij na računalniku, prevodi), pomagala sta
pri delu pri projektih (predizbori Rock Otočca, Samoreggaestan, delo v
naravi), pomagala pri organizaciji projektov in koncertov ter pri delu v
administraciji. Mladim v lokalnem okolju sta predstavila svoji državi z
značilnimi jedmi, glasbo in običaji ter jih učila arabščine, italijanščine,
francoščine in španščine. Tako sta prostovoljca poglobila svoje
znanje na področju komunikacije v tujih jezikih, usvojila sta znanja na
področju umetnosti in kulture, medijske komunikacije, računalništva
in informatike ter glasbene promocije in pridobila izkušnje na področju
informiranja mladih ter priprave raznovrstnih projektov.

Youth2Youth /
Mladi mladim
SI-21-52-2007-R5

Tematika:
Umetnost in kultura
Mediji in komunikacije/
mladinske informacije
Datum aktivnosti:
1. 3. 2008-15. 1. 2009
Prijavitelj:
Mladinski center Dravinjske
doline, Slovenske Konjice
www.mcdd.si
Višina dodeljenih sredstev:
12.040,00 EUR

Naslov projekta:

Kratek opis projekta:
Prostovoljca iz Italije in Makedonije sta bila vključena v delo v pisarni
mladinskega centra z namenom informiranja mladih, organizirala
in vodila sta prostočasne delavnice (bralni kotiček MCDD, izdelava
animacij na računalniku, prevodi), pomagala pri delu pri projektih
(turnir trojk, veter v laseh, delo v naravi, …), pomagala pri organizaciji
projektov in koncertov ter pri delu v administraciji. Na področju
komunikacije v maternem jeziku sta za obiskovalce centra pripravila
jezikovne delavnice. Mladim v okolju sta predstavila svoji državi z
značilnimi jedmi, glasbo in običaji. Tako sta prostovoljca poglobila
svoje znanje na področju komunikacije v tujih jezikih, usvojila sta
znanja na področju umetnosti in kulture, medijske komunikacije,
računalništva in informatike ter glasbene promocije, pridobila sta
izkušnje na področju informiranja mladih ter priprave raznovrstnih
projektov.

Youth2Youth /
Mladi mladim
SI-21-53-2007-R5

Tematika:
Umetnost in kultura
Mediji in komunikacije/
mladinske informacije
Datum aktivnosti:
1. 3. 2008-15. 5. 2009
Prijavitelj:
Mladinski center Dravinjske
doline, Slovenske Konjice
www.mcdd.si
Višina dodeljenih sredstev:
18.290,00 EUR
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1.1
– Mladinska izmenjava
Akcija 2.1 – Evropska prostovoljna služba
Naslov projekta:

Kratek opis projekta:
Prostovoljca iz Izraela in Belgije sta v okviru projekta EVS pomagala
v mladinskem centru pri projektih, izvajala jezikovne delavnice,
oblikovala in distribuirala Obveščevalčka ter pomagala v ločeni enoti
mladinskega centra v Vitanju. Tako sta poleg medkulturnega učenja
pridobila nova znanja na področju umetnosti in kulture, medijske
komunikacije, računalništva in informatike, glasbene promocije,
pridobila sta medosebne, medkulturne in družbene kompetence,
okrepila svojo kulturno zavest in izražanje ter pridobila znanje v zvezi z
inovativnostjo in podjetnostjo. V lokalno okolje sta vnesla nova znanja
in metode dela ter pozitivno vplivala na širjenje evropskih vrednot
med mladimi.

Youth2Youth /
Mladi mladim
SI-21-55-2007-R5

Tematika:
Umetnost in kultura
Mediji in komunikacije/
mladinske informacije
Datum aktivnosti:
1. 2. 2008- 30. 3. 2009
Prijavitelj:
Mladinski center Dravinjske
doline, Slovenske Konjice
www.mcdd.si
Višina dodeljenih sredstev:
14.160,00 EUR
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Akcija 3 – Mladi v svetu

3.1 –

Sodelovanje s sosednjimi partnerskimi državami
Usposabljanje in povezovanje v mrežo

Naslov projekta:

Kratek opis projekta:
Namen seminarja je bil širšo javnost seznaniti o pomembnosti razvoja
dejavnega in v svet odprtega evropskega državljanstva, ki spoštuje
kulturno raznolikost in temelji na skupnih evropskih vrednotah. V
seminar sta bili vključeni dve ciljni skupini, in sicer mladinski voditelji,
ki se aktivno vključujejo v programe partnerskih organizacij, ter širša
strokovna in laična javnost. Aktivnosti so vključevale medkulturni
sejem (predstavitev kulture udeležencev), okroglo mizo na temo
medkulturne družbe, interaktivna predavanja in delavnice na temo
Evrope, mladih in prostovoljnega dela, ogled kulturnih znamenitosti
Dolenjske, predstavitev primerov dobrih praks partnerskih organizacij,
medkulturni večer ter evalvacijo. Širša javnost je sodelovala na okrogli
mizi, ki je bila namenjena letu medkulturnega dialoga, udeleženci
seminarja so predstavili svojo kulturo na infomarketu, izdali so tudi
publikacijo s primeri dobrih praks, predvsem izmenjav, ki so se
zgodile na območju Zahodnega Balkana. Na seminarju so sodelovali
udeleženci iz Črne gore, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Italije in
Slovenije.

R.E.S.P.E.C.T.
SI-31-04-2007-R3
Tematika:

Datum aktivnosti:
28. 11. 2007-2. 12. 2007

Prijavitelj:
Društvo za razvijanje
prostovoljnega dela Novo mesto
www.drpdnm.si
Višina dodeljenih sredstev:
7.586,00 EUR

Naslov projekta:

Kratek opis projekta:
Namen projekta je osvetliti problematiko enakih možnosti spolov.
Aktivnosti na seminarju so potekale v treh sklopih: teoretični, ki
je vključeval diskusije z namenom pridobivanja novih informacij,
širjenja znanj in sodelovanja, kritično presojo podanega materiala
ter predavanja o psihoanalizi in feminizmu, antimilitarizmu in
ženskah med vojno; praktično-teoretski del, ki je vključeval praktične
delavnice; umetniški, ki je temeljil na umetniških delavnicah (pisanje,
videodelavnica, oblikovanje, izdelava šablon, gledališče). Lokalno
skupnost so povabili na predstavitev performansa gledališke
skupine. Zadnji večer so predstavili rezultate seminarja širši javnosti,
izdali pa so tudi zbornik z besedili, pesmimi, fotografijami izdelkov
in seminarja »Living with the Other« ter oblikovali spletno stran
www.metelkova.org/genderyu. Eden od pomembnejših rezultatov
je tudi tematska poslikava zidu avtobusne postaje v Pliskovici ter
kratki film, ki so ga posneli v okviru umetniških delavnic. Udeleženci
so med drugim pridobili tudi teoretsko podlago za prepoznavanje
spolne diskriminacije, ekonomske, politične in socialne izključenosti
ter homofobije. Na seminarju so sodelovali udeleženci iz Slovenije,
Nizozemske, Srbije in Hrvaške.

Mednarodni
jesenski seminar:

Enake možnosti spolov
na območju držav bivše
Jugoslavije
SI-31-05-2007-R3
Tematika:
Evropska zavest
Družbena vključenost
Umetnost in kultura
Protidiskriminacija
Datum aktivnosti:
22. 9. 2007-29. 9. 2007
Prijavitelj:
KUD Anarhiv, Ljubljana
www.ljudmila.org/anarhiv
Višina dodeljenih sredstev:
17.086,00 EUR
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Akcija 3.1 – Sodelovanje s sosednjimi partnerskimi državami, Usposabljanje in povezovanje v mrežo

Naslov projekta:

Kratek opis projekta:
Namen usposabljanja je izboljšati kakovost načrtovanja, organizacije
in izvedbe mladinskih projektov s poudarkom na boljšem poznavanju
medkulturnih razlik sodelujočih držav v programu MLADI V AKCIJI.
Aktivnosti v okviru tečaja usposabljanja so zajemale igre, predavanja,
medkulturni večer, diskusije, izlet na Roglo in različne delavnice.
Lokalna skupnost je bila o dogajanju obveščena preko lokalnih
medijev, organizirali so tudi predstavitveni večer organizacij udeleženk
v prireditveni dvorani mladinskega centra, prav tako so bile aktivnosti
tečaja opisane na spletni strani centra ter objavljene na lokalni kabelski
televiziji. V okviru projekta je nastala multimedijska zgoščenka z
rezultati tečaja usposabljanja. Udeleženci so s tečajem pridobili nova
znanja na področju kakovostnejšega izvajanja projektov, medosebne,
medkulturne in družbene kompetence, poglobili so znanje s področja
informacijske in komunikacijske tehnologije ter pridobili znanje glede
podjetnosti in inovativnosti. Na seminarju so sodelovali udeleženci iz
Jordanije, Egipta, Izraela, Palestine, Združenega kraljestva, Španije,
Malte, Portugalske, Grčije, Italije in Slovenije.

I know how!

SI-31-07-2007-R4
Tematika:
Družbena vključenost
Medkulturno učenje
Mediji in komunikacije/
mladinske informacije
Datum aktivnosti:
7. 12. 2007-16.12. 2007

Prijavitelj:
Mladinski center Dravinjske
doline, Slovenske Konjice
www.mcdd.si
Višina dodeljenih sredstev:
23.660,00 EUR

Naslov projekta:

Kratek opis projekta:
Namen projekta je izboljšati znanje o načelih zbiranja denarja, načinih
in različnih virih financiranja ter zgraditi mednarodno/regionalno
strategijo za delo z mednarodnimi financerji, kot je program MLADI V
AKCIJI Evropske komisije. V okviru aktivnosti so se zvrstila predavanja
in delavnice o strategiji zbiranja denarja, skupinske igre, diskusije na
podlagi izkušenj, delo na primerih v manjših skupinah, medkulturni
večer ter evalvacija. Pridobljeno znanje in izkušnje o zbiranja denarja
so prispevali k večjemu vplivu na odločitev za prostovoljno delo v
civilni družbi v Jugovzhodni Evropi ter na splošno zvišali kakovost dela
v mladinskih organizacijah. Pričakovani rezultat projekta je bil načrt za
mednarodne projekte med partnerskimi organizacijami in izvedba teh
projektov. Po končanem usposabljanju so organizacije izdale poročilo,
ki je vsebovalo informacije o delovnih metodah, različnih temah
usposabljanja, načinih vodenja ter rezultatih usposabljanja, ki se bo
uporabljalo kot priročnik za organizacije, ki se ukvarjajo z mladinskimi
projekti. Na seminarju so sodelovali udeleženci iz Švedske, Bolgarije,
Črne gore, Makedonije, Srbije, Hrvaške, Italije, Francije in Slovenije.

Fundraising Training
Course
SI-31-10-2007-R5

Tematika:
Družbena vključenost
Datum aktivnosti:
25. 3. 2008-31. 3. 2008

Prijavitelj:
Zavod Voluntariat, Ljubljana
www.zavod-voluntariat.si
Višina dodeljenih sredstev:
15.047,00 EUR
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Akcija 4 – Sistemi podpore za mlade

4.3 – Usposabljanje in povezovanje v mrežo
Naslov projekta:

Kratek opis projekta:
Namen projekta je pomoč poklicnim in prostovoljnim delavcem
pri oblikovanju učinkovitih strategij za vključevanje in motiviranje
prostovoljcev za delo z mladimi, ki se srečujejo s težavami socialne
izključenosti, ter aktiviranje mladih, ki se soočajo s socialno
izključenostjo, za prostovoljno delo in sodelovanje pri podprogramih
programa MLADI V AKCIJI. Aktivnosti so potekale v obliki simulacijskih
iger, dela v majhnih skupinah, diskusij, »brainstormingov«, individualne
ter skupinske refleksije. Udeleženci so med treningom oblikovali
različne individualne projekte in se usposobili, da jih znotraj svoje
organizacije tudi izvedejo, razvili so jasne temelje za izvajanje
projektov akcij 1, 2 in 4 programa MLADI V AKCIJI ter se seznanili
s projektnim managementom. Lokalna skupnost je bila o projektu
obveščena preko organizatorjeve spletne strani, člankov v časopisu,
na slovenski večer pa so bili povabljeni tudi lokalni prostovoljci, ki so
se tako seznanili s prostovoljnim delom v drugih državah. V prostorih
Kresničke so pripravili informacijsko tablo s fotografijami o dogajanju
na treningu. Na treningu so sodelovali udeleženci iz Belgije, Nemčije,
Slovaške, Francije, Poljske, Velike Britanije, Portugalske, Madžarske
in Slovenije.

Vol’n’Action for
Inclusion
SI-43-01-2007-R1

Tematika:
Družbena vključenost
Protidiskriminacija
Datum aktivnosti:
3. 9. 2007-10. 9. 2007
Prijavitelj:
Center za socialno delo
Radovljica, Enota krizni center
za mlade »Kresnička« Lesce
www.csd-radovljica.si/krizni_
center_za_mlade.php
Višina dodeljenih sredstev:
16.730,50 EUR

Naslov projekta:

Kratek opis projekta:
Na seminarju sta bila prisotna dva udeleženca iz Slovenije ter dva iz
Slovaške. Namen projekta je prenos in izmenjava znanj ter izkušenj
posebnega načina dela z mladimi med organizacijama dveh evropskih
držav. Aktivnosti so obsegale dva štiridnevna programa za mlade. Pri
prvem programu (za otroke od 12. do 15. leta) sta bila udeleženca
iz Slovaške vključena v delo po skupinah, pri drugem programu (za
mlade od 15. do 18. leta) pa kot animatorja ter tako tudi v praksi
spoznala don Boskov preventivni vzgojni sistem, ki je sicer poseben
način mladinskega dela, ki ga izvaja Zavod sv. Frančiška Saleškega.
Tako sta si obe organizaciji izmenjali vzgojne metode dela ter tako
prinesli nova znanja in izkušnje v načine dela z otroki in mladimi. V
izvajanje programa se je vključilo več mladih in otrok, tako da je prišlo
do bogate izmenjave medkulturnega učenja med lokalno mladino in
udeležencema iz Slovaške.

V Sloveniji
delamo tako
SI-43-07-2007-R2

Tematika:
Socialna vključenost
Protidiskriminacija
Umetnost in kultura
Mediji in komunikacije/
mladinske informacije
Datum aktivnosti:
6. 7. 2007-15. 7. 2007
Prijavitelj:
Društvo Mladinski ceh,
Ljubljana
www.mladinski-ceh.si
Višina dodeljenih sredstev:
1.000,00 EUR
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Akcija 4.3 – Usposabljanje in povezovanje v mrežo

Naslov projekta:

Kratek opis projekta:
Udeleženka iz Francije se je v Krškem udeležila usposabljanja na
delovnem mestu, v okviru katerega je sodelovala pri poletnih delavnicah
za otroke in mladostnike v romskih naseljih v okolici Krškega ter na
videodelavnici enominutnega filma za mlade. Tako je spoznala način
in metode dela z mladimi pri konkretnem medijskem projektu. S
tem je poglobila znanje na področju informacijske in komunikacijske
tehnologije ter medkulturne in socialne kompetence. Svoja znanja in
izkušnje je prenesla na mladino in Rome v lokalni skupnosti, kar je
imelo pozitiven učinek v smislu odpiranja novih perspektiv, znanj in
načinov dela. V okviru projekta je nastal tudi kratek videofilm o vtisih
francoske udeleženke na usposabljanju z naslovom Nekje drugje,
udeleženci medijskih delavnic pa so posneli prispevek o njenem
obisku, pri čemer sta bila oba posnetka predvajana na TV Krško in
TV Pika.

Roma & youth media
projects
SI-43-08-2007-R2

Tematika:
Manjšine
Mediji in komunikacije/
informacije za mladino
Datum aktivnosti:
3. 8. 2007-23. 8. 2007
Prijavitelj:
Društvo zaveznikov mehkega
pristanka, Krško
www.drustvo-dzmp.si
Višina dodeljenih sredstev:
1.102,00 EUR

Naslov projekta:

Kratek opis projekta:
Namen projekta je bil odgovoriti na vprašanja glede priprave in prijave
demokratičnega projekta na lokalnih področjih v Trbovljah in Kokkoli,
ki so ga kasneje prijavili tudi v okviru programa MLADI V AKCIJI in ga
uspešno izvedli. Aktivnosti so zajemale priprave, delavnico projektnega
načrtovanja in vodenja, delavnico »teambuildinga«, diskusijo o projektu
mladinske demokracije ter evalvacijo obiska. Rezultat seminarja je
bil uspešno oddan projekt We are demoCRAZY!, ki je bil prvi sprejet
projekt mladinske demokracije, ki ga je sprejela nacionalna agencija
programa MLADI V AKCIJI. Na seminarju so sodelovali udeleženci iz
Finske in Slovenije.

Ali smo za akcijo
1.3?
SI-43-14-2007-R3

Tematika:
Evropska zavest
Družbeno vključevanje
Mladinske politike
Mediji in komunikacije/
informacije za mladino
Datum aktivnosti:
8. 10. 2007-10. 10. 2007
Prijavitelj:
Neformalna skupina Mladi za
Trbovlje, Trbovlje
Višina dodeljenih sredstev:
2.920,00 EUR
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1.1 – Mladinska izmenjava
Naslov projekta:

Akcija 4.3 – Usposabljanje in povezovanje v mrežo

Kratek opis projekta:
Seminar je bil sestavljen iz plenarnih sej, na katerih so udeleženci
aktivno sodelovali pri diskusijah s povabljenimi gostujočimi predavatelji.
V okviru diskusij, predavanj in delavnic so bila razpravljanja o
političnem kontekstu homofobije in izključevanja v srednjih šolah, o
prepoznavanju razlogov izključevanja istospolno usmerjenih mladih
in homofobije ter opredelitve pristopov in strategij za vzpostavljanje
varnega prostora za istospolno usmerjene mlade v srednjih šolah in
ostalih vzgojnih ustanovah. Mladi so si na ta način izmenjali znanja in
izkušnje na področju homofobije v šolah ter tako predlagali mogoče
rešitve. S tem izobraževanjem je želel organizator mlade motivirati
za nadaljnje delo na področju ozaveščanja vrstnikov in sprejemanja
drugačnosti ter multikulturne vzgoje za strpnost. Na seminarju so
sodelovali udeleženci iz Velike Britanije, Italije, Norveške in Slovenije.

Šole za vse!

SI-43-15-2007-R4
Tematika:
Družbeno vključevanje
Protidiskriminacija
Datum aktivnosti:
10. 2. 2007-17. 2. 2008

Prijavitelj:
Društvo informacijski center
LEGEBITRA, Ljubljana
www.drustvo-legebitra.si
Višina dodeljenih sredstev:
22.257,70 EUR

Naslov projekta:

Kratek opis projekta:
Namen projekta je usposobiti mladinske delavce za izvedbo mladinskih
pobud s skupinami mladih z manj priložnostmi na teme evropske
identitete in evropskega državljanstva. Aktivnosti so potekale v obliki
iger, diskusij, delavnic in projektnega dela, pri čemer so predstavili
metode in orodja za delo z mladimi, koncept razvijanja projektov
mladinskih pobud, odpravili so se tudi na izlet, da so si ogledali
delovanje lokalnih organizacij oziroma mladinskih struktur. Udeleženci
so tako spoznali pravila za izvajanje mladinskih pobud, primere
dobrih praks in načine izvajanja projektov. Rezultati projekta so tudi
že prijave mladinskih pobud v program MLADI V AKCIJI. Udeleženci so
skozi usposabljanje ustvarjali dnevnik, ki je bil natisnjen in objavljen.
Na seminarju so sodelovali udeleženci iz Poljske, Francije, Nemčije,
Avstrije, Madžarske, Velike Britanije in Slovenije.

CASCADE – Identity
and European
Citizenship Training
SI-43-16-2007-R4

Tematika:
Evropska zavest
Družbeno vključevanje
Medverski dialog
Datum aktivnosti:
4. 1. 2008-10. 1. 2008
Prijavitelj:
Mladinski svet Ljubljane,
Ljubljana
www.mslj.org
Višina dodeljenih sredstev:
15.840,00 EUR
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Akcija 4.3 – Usposabljanje in povezovanje v mrežo

Naslov projekta:

Kratek opis projekta:
Namen projekta je izmenjava izkušenj in znanj s področja informiranja
mladih s partnerjem iz Grčije. Hkrati je potekalo tudi usposabljanje
udeležencev na področju informiranja. Aktivnosti so potekale v obliki
delavnic, predavanj in praktičnega dela na področju informiranja.
Tako so udeleženci izmenjali metode, tehnike in procese na področju
informiranja mladih, pridobili nove predloge in ideje na omenjenem
področju ter skupaj pripravili predloge za izvedbo naslednjih skupnih
projektov. Podali so tudi predlog za izdelavo priročnika z naslovom
»Priročnik za informiranje mladih«. Opis projekta je podan na spletni
strani Celjskega mladinskega centra www.mc-celje.si.

Informational lines
SI-43-19-2007-R5

Tematika:
Mladinske politike
Mediji in komunikacije/
informacije za mladino
Datum aktivnosti:
10. 3. 2008-21. 3. 2008

Prijavitelj:
Celjski mladinski center, Celje
www.mc-celje.si
Višina dodeljenih sredstev:
1.640,00 EUR

Naslov projekta:

Kratek opis projekta:
Namen projekta je obogatiti evropsko mladino s posebnim znanjem
o državah globalnega juga, da bodo lahko razvijali nove ideje in tako
prispevali k evropski integraciji. V okviru aktivnosti so bile razprave,
prezentacije, filmi, evalvacijske aktivnosti, plenarne seje, fokusne
skupine, tematske tutorske delavnice ipd. Predvideni rezultat je bil
prenos praktičnih izkušenj v različne neformalne aktivnosti v lokalnem
okolju udeležencev, pri čemer se je pričakovalo, da bodo delovali
kot prenašalci znanja. Naloga udeležencev je tudi svojim vrstnikom
z drugačne perspektive prikazati realnost življenja držav v razvoju,
saj jih mediji navadno prikazujejo v negativni luči. Na seminarju so
sodelovali udeleženci iz Madžarske, Češke, Poljske in Slovenije.

RENew of European
Youth
SI-43-20-2007-R5

Tematika:
Evropska zavest
Učenje oziroma izobraževanje za
razvoj
Datum aktivnosti:
26. 3. 2008-30. 3. 2008
Prijavitelj:
Slovenska filantropija, Ljubljana
www.filantropija.org
Višina dodeljenih sredstev:
7.697,00 EUR
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INFORMACIJE

MOVIT NA MLADINA
Nacionalna agencija programa MLADI V AKCIJI
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Tel: 01/430 47 47
E-pošta: info@mva.si
Spletne povezave:
• MOVIT NA MLADINA:
www.mva.si
• Evropska komisija, program MLADI V AKCIJI:
http://ec.europa.eu/youth
• Izvajalska agencija za izobraževanje,
avdiovizualno področje in kulturo:
http://eacea.ec.europa.eu
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