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Program MLADI V AKCIJI je program Evropske unije, ki sledi ciljem evropskega sodelovanja na področju 
mladine. Omogoča finančno podporo projektom neformalnega učenja in mobilnosti mladih, ki prispevajo k 
ciljem evropskega sodelovanja na področju mladine. Namenjen je mladim v starosti od 15 do 28 let (izjemoma 
13–30). 

Prednostna področja
• Evropsko državljanstvo
• Udejstvovanje mladih
• Kulturna raznolikost
• Vključevanje mladih z manj priložnostmi

Možnosti programa Mladi v akciji
Program s sprejemom projekta omogoča pridobitev finančne podpore za izvedbo projekta.

Akcija 1 – Mladi za Evropo
Podakcija 1.1 – Mladinske izmenjave. Mladinska izmenjava je skupen projekt dveh ali več lokalnih skupin 
mladih iz različnih držav, kar omogoča obravnavo izbrane tematike v širšem evropskem kontekstu.
Podakcija 1.2 – Mladinske pobude. Mladinska pobuda je inovativen projekt skupine mladih v lokalnem okolju, 
s katerim želijo udeleženci prispevati k razvoju svoje skupnosti. Omogočeno je tudi mednarodno sodelovanje 
v mednarodnih projektih.
Podakcija 1.3 – Projekti mladih za demokracijo. S projekti mladih za demokracijo imajo različni akterji 
na področju mladine iz vsaj dveh držav možnost, da z medsebojnim sodelovanjem omogočijo ali povečajo 
vključevanje mladih v upravljanje javnih zadev, zlasti na občinskih ravneh.

Akcija 2 – Evropska prostovoljna služba (EVS)
Namen akcije je omogočiti prostovoljcu učne izkušnje, s katerimi razvija ali krepi svoje sposobnosti in znanje, 
ter delo, ki ga opravlja, z namenom prispevati k razvoju gostiteljskega okolja v tujini, kjer se projekt odvija.

Akcija 3 – Mladi v svetu
Akcija je razdeljena na dve podakciji. Prijavitelji lahko na decentralizirani ravni predlagajo projekte sodelovanja 
s tako imenovanimi sosednjimi partnerskimi državami. 
Podakcija 3.1 – Sodelovanje s sosednjimi partnerskimi državami Evropske unije. Akcija omogoča sodelovanje 
skupin mladih in akterjev na področju mladine v projektih programa MLADI V AKCIJI, ki prihajajo iz sosednjih 
partnerskih držav (Jugovzhodna Evropa, Vzhodna Evropa in Kavkaz ter sredozemske partnerske države).

Akcija 4 – Podporni sistemi na področju mladine
Akcija je razdeljena na osem podakcij. Prijavitelji lahko na decentralizirani ravni predlagajo v sprejem projekte 
usposabljanja in mreženja. 
Podakcija 4.3 – Usposabljanje in mreženje na področju mladinskega dela in organizacij. Podakcija omogoča 
možnost sprejema podpornih ali razvojnih aktivnosti za vse, ki so dejavni pri mladinskem delu, v prostovoljnih 
mladinskih organizacijah in organizacijah za mlade.

Akcija 5 – Podpora evropskemu sodelovanju na področju mladine
Akcija 5 je v celoti namenjena spodbujanju sodelovanja različnih akterjev na področju mladine, mladinskega 
dela in mladinske politike z namenom doseganja skupnih ciljev ter strukturiranega dialoga v okviru evropskega 
sodelovanja na področju mladine. Na decentralizirani ravni je mogoče v sprejem predlagati projekte srečanj 
mladih in odgovornih za mladinsko politiko.
Podakcija 5.1 – Srečanja mladih in odgovornih za mladinsko politiko. Podakcija podpira sodelovanje, seminarje 
in strukturiran dialog med mladimi, akterji na področju mladinskega dela in pristojnimi za mladinsko politiko.  

Kdo lahko sodeluje?
Pri projektih lahko sodelujejo različni akterji (organizacije in posamezniki) na področju mladine, vključno 
z neformalnimi skupinami mladih. Večina projektov, ki jih lahko podpre program MLADI V AKCIJI, zahteva 
vzpostavitev partnerstva med akterji iz dveh ali več držav. 

Roki za oddajo prijavnic
Za projekte, ki se potegujejo za sprejem na decentralizirani ravni, je vsako leto pet rokov za oddajo prijavnic: 1. 
februar, 1. april, 1. junij, 1. september in 1. november. Prijavnice se glede na datum začetka projekta pošljejo 
do ustreznega prijavnega roka. Prijavnice in dodatna navodila so na voljo na spletni strani www.mva.si. 

Program MLADI V AKCIJI
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V drugem letu izvajanja programa MLADI V AKCIJI (MvA) ni bilo večjih presenečenj. Obsegi 
programa v ključnih elementih so bili malce višji kot v prvem letu. Število vseh predlogov 
se je malce povečalo, uporabljenih je bilo več sredstev programa, še vedno pa je v program 
sprejet vsak drugi predlog projekta. Vseeno lahko govorimo o dveh presenečenjih, in sicer o 
upadu projektov Evropske prostovoljne službe ter bistvenem povečanju števila udeležencev 
in udeleženk, ki naj bi sodelovali v sprejetih projektih.

Pomembnejša od vseh številk je vsebinska analiza razvoja izvajanja programa v Sloveniji. 
Ključni dejavniki sprejema v program postajajo tisti elementi, ki dajejo pomen mladinskemu 
delu tudi v širšem kontekstu različnih ukrepov in aktivnosti za integracijo mladih v življenje 
in družbo. Tako vse bolj do izraza prihaja sposobnost organiziranja procesov neformalnega 
učenja v mladinskem delu. Tak proces predpostavlja jasno identifikacijo učnih potreb 
sodelujočih mladih, seveda v sodelovanju s samimi bodočimi udeleženci projekta. 
Predpostavlja izvajanje projekta kot učno pot, ki vsebuje učne preizkušnje, ki stremijo k 
odgovarjanju na prepoznane učne potrebe. S tem se program dokončno uveljavlja kot 
učni program, v katerem se velikokrat mešata priložnostno in neformalno učenje, vendar 
zavest, da je izvajanje projekta v okviru MvA močno povezano z učnimi učinki neformalnega 
učenja skozi mladinsko delo, vse bolj prodira.

Do izraza prihaja relevantnost vsebine, predvsem pa načrtovanih rezultatov projektov v 
lokalnih okoljih glede na potrebe nadaljnjega razvoja teh okolij tako, kot jih vidijo mladi. 
S tem program spodbuja vključevanje mladih k ne samo predlaganju rešitev, ampak jih 
spodbuja k oblikovanju odgovorov na izzive, ki presegajo samo skupino sodelujočih mladih 
in predstavljajo prispevek takšne skupine mladih k razvoju njihove skupnosti. 

Pomembno pa je tudi vključevanje mladih z manj priložnostmi. Ukrepi mladinske politike, 
ki so osredotočeni na čim hitrejšo in čim lažjo integracijo mladih v življenje in družbo, 
še posebno pozornost posvečajo najbolj ranljivim skupinam mladih. In program MvA je 
osrednji evropski program, v katerem mladinsko delo sledi ciljem evropske mladinske 
politike.

Ravno prispevki mladih k oblikovanju evropske mladinske politike je bila ena izmed osrednjih 
pozornosti programa MvA v letu 2008. In tukaj moramo ugotoviti, da nismo bili najbolj 
uspešni. Sredstva v akciji, ki je omogočala podporo dogodkom mladih z namenom debate 
in soočanja njihovih pogledov in pričakovanj do razvoja družbe, vključno z vprašanjem čim 
hitrejše in čim lažje integracije mladih v življenje in družbo, so bila najmanj izkoriščena. 
Zato je na mestu opozorilo, da mora mladinska politika v Sloveniji postati bolj vidna, saj v 
okviru različnih javnih politik obstaja vrsta ukrepov v korist mladih in njihove integracije. 

Prispevek k takšnemu razvoju je zagotovo predstavljal Evropski mladinski teden v letu 
2008, na katerem so tudi predstavniki mladih iz že izvedenih projektov v prejšnjih letih 
lahko izrazili svoja pričakovanja do novega umeščanja ukrepov v korist integracije mladih 
v življenje in družbo, kar pa je v bistvu sinonim za mladinsko politiko.

Janez ŠKULJ

Direktor 
MOVIT NA MLADINA

Uvod
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Leto 2008 predstavlja drugo leto izvajanja programa MLADI V AKCIJI, 
ki je bil uveden s sklepom št. 1719/2006/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 15. novembra 2006.

Program MLADI V AKCIJI je program Evropske unije, ki sledi ciljem 
evropskega sodelovanja na področju mladine. Omogoča finančno 
podporo projektom neformalnega učenja in mobilnosti mladih, ki 
prispevajo k ciljem evropskega sodelovanja na področju mladine. 
 
Program je namenjen predvsem mladim med petnajstim in 
osemindvajsetim letom (izjeme med dvanajstim in tridesetim letom), 
da bi se povečala njihova zavzetost in vključevanje v oblikovanje 
ter upravljanje družb, vključno z Evropsko unijo. Program mladim 
omogoča, da na podlagi lastnih prizadevanj pridobivajo in krepijo 
ključne kompetence za vseživljenjsko učenje z namenom povečevanja 
njihove zaposljivosti in vključevanja v družbo. 
 
Program zasleduje štiri prednostna področja, ki se morajo odražati 
tudi v ciljih projektov organizacij ali neformalnih skupin, ki kandidirajo 
za sprejem v program: 
• evropsko državljanstvo,
• udejstvovanje/participacija mladih,
• kulturna raznolikost,
• vključevanje mladih z manj priložnostmi.

Projekti, ki se potegujejo za vstop v program MLADI V AKCIJI, 
zasledujejo štiri stalne prednostne naloge programa. To so evropsko 
državljanstvo, participacija mladih, participacija mladih in kulturna 
raznolikost.

Prednostna naloga programa MLADI V AKCIJI je mlade ozavestiti, da 
so evropski državljani, zato naj bi projekti izkazovali močno evropsko 
razsežnost, spodbujali razmišljanje o nastajajoči evropski družbi in 
njenih vrednotah ter mladim ponudili priložnost za opredeljevanje 
skupnih vrednot z mladimi iz drugih držav kljub kulturnim razlikam. 
Projekti morajo mlade spodbujati k razmišljanju o poglavitnih 
značilnostih evropske družbe, predvsem pa jih spodbujati k 
prevzemanju aktivne vloge v njihovih skupnostih. Da bi se počutili 
evropsko, se morajo mladi zavedati dejstva, da je njihova vloga pri 

Vsebina in cilji programa 
MLADI V AKCIJI

Program MLADI V AKCIJI v letu 2008

Prednostne naloge 
programa MLADI V AKCIJI
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izgradnji današnje in jutrišnje Evrope pomembna. Zato mora projekt z 
evropsko razsežnostjo Evropo ne le ‘raziskovati’, temveč jo predvsem 
graditi.

Druga pomembna prednostna naloga programa MLADI V AKCIJI je 
participacija mladih v vsakodnevnem življenju s ciljem spodbuditi 
mlade, da kot državljani prevzamejo aktivno vlogo. Projekti, podprti 
v okviru programa MLADI V AKCIJI, morajo uporabljati participativne 
pedagoške pristope. Spodbujati morajo participacijo mladih v civilnem 
življenju njihove skupnosti in v sistemu predstavniške demokracije ter 
omogočati večjo podporo različnim oblikam učenja za participacijo. 
Pomembno je, da projekti zagotavljajo prostor za interakcijo 
udeležencev in preprečujejo pasivno poslušanje, da je participacija 
razumljena tako kot učni proces kot tudi rezultat, da se mladim 
zagotavlja možnost vpliva na odločitve v projektu, ne le vključenost v 
projekt, da se spoštuje znanje in spretnosti posameznikov ter da sta 
pristop in odnos pomembnejša od pridobivanja tehničnih spretnosti. 
V širšem smislu je ta prednostna naloga ključna metoda, ki bo mladim 
omogočila aktivno sodelovanje v vseh fazah razvoja projektov Mladi 
v akciji. Z drugimi besedami: z mladimi se je treba posvetovati in 
jih vključiti v postopek sprejemanja odločitev, ki vplivajo na njihove 
projekte. 

Spoštovanje kulturne raznolikosti je poleg boja proti rasizmu in 
ksenofobiji tretja prednostna naloga programa Mladi v akciji. S 
spodbujanjem skupnih aktivnosti mladih iz različnih kulturnih, etničnih 
in verskih ozadij si program prizadeva razvijati njihovo medkulturno 
učenje. Mladi, ki sodelujejo v projektu, se morajo zavedati njegove 
medkulturne razsežnosti. Projekt mora spodbujati ozaveščenost 
in razmislek o različnih vrednotah. Mlade je treba nagovarjati k 
spoštljivemu in rahločutnemu obravnavanju stališč, ki vodijo v 
neenakost ali diskriminacijo. Pri izvajanju projektov se uporabljajo 
medkulturne metode dela, ki udeležencem projekta omogočajo 
enakopravno sodelovanje.

Pomembna prednostna naloga Evropske unije je omogočiti dostop 
do programa Mladi v akciji vsem mladim, vključno s tistimi z manj 
priložnostmi. Mladi z manj priložnostmi so mladi, ki so v primerjavi 
s svojimi vrstniki prikrajšani zaradi socialnih ovir, ekonomskih 
ovir, invalidnosti, učnih težav, kulturnih razlik, zdravstvenih težav, 
geografskih ovir in drugih razlogov. V določenih kontekstih lahko te 
situacije ali ovire mladim onemogočajo učinkovit dostop do formalnega 
in neformalnega izobraževanja, transnacionalne mobilnosti in 
participacije, aktivnega državljanstva, krepitve njihove vloge in moči 
ter vključevanja v družbo na splošno. Program Mladi v akciji je program 
za vse, zato si je prizadevati tudi za vključitev mladih s posebnimi 
potrebami. Poleg tega, da je dostopen za vse, pa je program Mladi 
v akciji tudi orodje za spodbujanje socialne vključenosti, aktivnega 
državljanstva in zaposljivosti mladih z manj priložnostmi ter na splošno 
prispeva k socialni koheziji.
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Poleg štirih stalnih prednostnih nalog so v okviru programa Mladi v 
akciji vsako leto opredeljene letne prednostne naloge. Leto 2008 
je bilo tako posvečeno boju proti nasilju nad ženskami,  športu kot 
orodju za spodbujanje aktivnega državljanstva in vključevanje mladih 
v družbo, promociji zdravega življenjskega stila s pomočjo fizičnih 
aktivnosti vključno s športom, pripravi na Evropsko leto inovativnosti in 
ustvarjalnosti 2009 in volitvam v Evropski parlament ter Evropskemu 
letu medkulturnega dialoga.

V letu 2008 je bilo predloženih 218 prošenj za sprejem projektov 
v program, od katerih je bilo sprejetih 110 projektov, ki jim je bila 
dodeljena pravica do uporabe dotacije iz programa MLADI V AKCIJI. 
Delež sprejetih prošenj je tako 50 odstotkov in ostaja na ravni iz leta 
2007. 

V letu 2008 je bilo na voljo 1.457.562 evrov. Dodeljeno je bilo 87 
odstotkov razpoložljivih sredstev, kar je za malenkost bolje kot v 
letu 2007. V letu 2008 je program omogočil sodelovanje 1.906 
udeleženkam in udeležencem, medtem ko je v letu 2007 v programu 
sodelovalo 1.387 udeleženk in udeležencev. To predstavlja 37 
odstotno povečanje glede na leto 2007.

Največji izziv za vse prijavitelje je odgovarjanje na cilje programa 
ali – rečeno drugače – vključevanje v program zaradi vsebinske 
kompatibilnosti in posledično doseženih učinkov, ki jih program MLADI 
V AKCIJI zahteva za vse projekte, ki so sprejeti v program in s tem 
finančno podprti. Razumevanje, da je program predvsem finančni 
instrument, v katerem je sicer potrebno upoštevati obliko, finančna 
podpora pa se ne povezuje z jasnimi vnaprej določenimi vsebinami, 
učinki in pedagoškimi pristopi, je še vedno prisotno in velikokrat tudi 
razlog razočaranja prijaviteljev. 

Program MLADI V AKCIJI ostaja edini program v Sloveniji, ki na 
področju mladine in v okviru mladinskega dela namensko podpira 
evropsko in mednarodno dimenzijo kot pristop v mladinskem delu. 
Čeprav so evropski in mednarodni projekti še vedno velikokrat izjema 
v delovanju posameznega akterja kot sestavni del celote njegovega 
delovanja, lahko ugotavljamo, da za vse več akterjev počasi začenjajo 
predstavljati sicer skromen, a pomemben del poti za uresničevanje 
njihovega poslanstva. 

Med večjimi premiki v letu 2008 glede na leto 2007 velja omeniti 
zmanjšanje uporabe akcije 2 – Evropska prostovoljna služba, kjer se 
je zmanjšalo tako število prijavljenih projektov kot tudi število dejansko 
sprejetih projektov. V tej akciji je opazno tudi zmanjšanje obsegov 
sprejetih projektov, ki je najbolj opazno skozi znižanje povprečne 
vrednosti dodeljene dotacije za posamezni projekt.

Število prošenj in število 
sprejetih projektov

Razpoložljiva in dodeljena 
sredstva

Vsebinski poudarki 
izvajanja programa
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V letu 2008 beležimo izreden skok v izrabi sredstev za projekte mladih 
za demokracijo v akciji 1.3, kjer je bil v letu 2007 sprejet le en projekt 
s 23 odstotno izrabo razpoložljivih sredstev, v letu 2008 pa so bili 
sprejeti štirje projekti, ki so izkoristili skoraj vsa razpoložljiva sredstva 
v akciji. V tej akciji je bila dodeljena tudi do sedaj največja višina 
dotacije za posamični projekt, in sicer v višini 45.521,00 evrov.

Še naprej ugotavljamo rast števila projektov, ki se potegujejo za 
sprejem v akciji 1.2 – Mladinske pobude, kjer je bila tako v letu 
2007 kot 2008 dosežena polna izkoriščenost razpoložljivih sredstev, 
pri čemer se je znižal delež sprejetih projektov glede na prijavljene 
projekte s 46 odstotkov na 38 odstotkov.

Zaskrbljujoče je dejstvo majhnega števila prijav v akciji 5.1 – Srečanja 
mladih, ki je po pričakovani obliki projekta izredno odprta, pričakuje 
pa ozko, a pomembno vsebinsko pričakovanje do vsebine in rezultatov 
projektov, in sicer prispevek mladih k političnim debatam o prihodnosti, 
še posebej do pričakovanega novega okvirja evropskega sodelovanja 
na področju mladine ter tem, ki so prednostne teme posameznega 
predsedstva Svetu EU.  Nezanimanje, ki se odraža v tej akciji, opozarja 
na primanjkljaj vključevanja akterjev na področju mladine v širše 
razprave o vlogi, pričakovanih učinkih in drugih družbenih dimenzijah 
mladinskega dela. 

Med prijavitelji in upravičenci se vse bolj pojavljajo akterji, ki so sicer 
povezani s prostorom mladine, vendar ne sodijo v tradicionalni prostor 
mladinskega dela, ki ga predstavljajo mladinska združenja in mladinski 
centri. Pomemben podatek, ki vpliva na oceno v tem segmentu, je 
dejstvo, da med takšnimi akterji prevladujejo javni subjekti, kot so 
osnovne šole, centri za socialno delo in podobno. Njihova uspešnost 
znotraj programa pa ne temelji toliko na siceršnji večji finančni ali 
administrativni zmožnosti, ampak predvsem v usmerjenosti v tiste 
ciljne populacije mladih, ki so v programu še posebej dobrodošle. 

Uveljavljanje Youthpass-a kot instrumenta beleženja in priznavanja 
pridobljenih učnih rezultatov skozi neformalno in priložnostno učenje 
vzpostavlja program kot učni program, ki predvideva tudi sicer 
širok, a jasen obseg učnih učinkov, katere naj bi dosegali projekti. 
Orodje omogoča pridobivanje certifikata v program vključenim 
udeležencem.

Povečanje predlogov projektov, ki so se potegovali za sprejem v 
program, je opazno v štirih akcijah, zmanjšanje prošenj za sprejem 
v program pa beležimo v treh akcijah, pri čemer ni nepomembno, da 
je manjši obseg zabeležen v dveh najpomembnejših akcijah, in sicer 
akciji 1.1 – Mladinske izmenjave in akciji 2 – Evropska prostovoljna 

Pomanjkanje vključevanja 
v širše vsebinske razprave

Večanje števila akterjev 
izven tradicionalnega 
prostora mladinskega dela

Neformalno učenje 
in priložnostno učenje

Prejete prošnje za sprejem 
projektov in sprejeti projekti
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V letu 2008 je bilo dodeljenih skupaj 1.273.862,50 evrov od 
1.457.562 evrov, kot je bilo sredstev skupaj na voljo. Dodeljeno je bilo 
87 odstotkov razpoložljivih sredstev. V letu 2008 beležimo skromno 
povečanje deleža uporabe razpoložljivih sredstev, ki je večji v vseh 
akcijah programa, razen v akciji 2 – Evropska prostovoljna služba 
in akciji 5.1 – Srečanja mladih in odgovornih za mladinsko politiko. 
Zmanjšanje števila prijavljenih projektov v akciji 1.1 – Mladinske 
izmenjave ni vplivalo na obseg uporabe sredstev, saj je bilo sprejetih 
več projektov kot v letu 2007, povečala pa se je tudi povprečna višina 
dodeljene dotacije za posamezni projekt.

Neuporabljena so ostala predvsem sredstva v akciji 2 – Evropska 
prostovoljna služba, kjer je opazna povezava z manjšim številom 
sprejetih projektov v letu 2008 in zmanjšanjem povprečne višine 
dotacije na udeleženca. Velik delež neuporabljenih sredstev je 
tudi v akciji 5.1, kjer znaša slabih 80 odstotkov, vendar pa obseg 
vseh razpoložljivih sredstev v tej akciji ne dosega 4 odstotkov vseh 
razpoložljivih sredstev v programu. Ravno izvajanje te akcije odraža 
tudi realnost mladinskega dela v Sloveniji in predvsem prizadevanj pa 

služba, ki skupaj razpolagata s 63 odstotki vseh razpoložljivih sredstev 
programa v Sloveniji.  

Akcija  Razpoložljiva Dodeljena  % dodeljenih  
  sredstva sredstva v EUR sredstev v EUR 

A.1.1  Mladinske izmenjave 428.312,00 414.184,00 96,70

A.1.2 Mladinske pobude 154.563,00 156.095,00 100,99*

A.1.3 Projekti mladih za demokracijo 105.259,00 132.882,00 126,24*

A.2. EVS 558.183,00 363.119,00 65,05

A.3.1 Sodelovanje s sosednjimi državami EU 94.753,00 129.352,30 136,52*

A.4.3 Usposabljanje in mreženje 69.618,00 67.709,00 97,26

A.5.1 Srečanja med mladimi 46.874,00 10.530,00 22,46

*prerazporeditev finančnih sredstev na zadnjem prijavnem roku 2008-R5

Razpoložljiva in dodeljena 
sredstva

A.5.1 Srečanje med mladimi

A.4.3 Usposabljanje in mreženje

A.3.1 Sodelovanje s sosednjimi 
državami EU

A.2 EVS

A.1.3 Projekti mladih za demokracijo

A.1.2 Mladinske pobude

A.1.1. Mladinske izmenjave

prijavljeni projekti 
sprejeti projekti

0	 10	 20	 30	 40	 50	 60	 70	 80



tudi sposobnosti akterjev na področju mladine, da se vključijo v širše 
evropske debate o razvoju mladinske politike. 

Nacionalna agencija spremlja tudi regionalno razporeditev 
upravičencev glede na delež mladih po statističnih regijah (Vir: 
Statistični urad Republike Slovenije). Trend razmerij se nadaljuje iz 
preteklih let. Razlika v letu 2008 je v osrednjeslovenski regiji, kjer 
se je delež dodeljenih sredstev zmanjšal glede na leto 2007, a še 
vedno predstavlja pomemben presežek sredstev glede na ostale 
regije. Vendar je potrebno upoštevati, da imajo v Ljubljani sedež 
številne organizacije, ki pa ne delujejo le na regionalni, ampak tudi na 
nacionalni ravni. Vseeno je še vedno zaskrbljujoče stanje v pomurski, 
notranje-kraški in koroški regiji. Nekoliko je delež dodeljenih sredstev 
glede na leto 2007 padel v spodnjeposavski regiji in jugovzhodni 
Sloveniji. Največji napredek se glede na leto 2007 kaže v goriški in 
obalno-kraški regiji.

Kljub temu da tako med prijavitelji kot upravičenci prevladujejo pravne 
osebe, ki so registrirane v skladu z zakonom o društvih, je dejstvo večja 
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uspešnost predlogov projektov, ki jih predlagajo bodisi javni zavodi 
bodisi neformalne skupine mladih. Uspešnost slednjih je zagotovo 
tudi posledica vlaganj programa v podporo neformalnim skupinam v 
letu 2007 in 2008, medtem ko je uspešnost javnih zavodov pogojena 
tudi z njihovo večjo administrativno sposobnostjo obvladovanja 
različnih postopkov. Velik interes za sodelovanje v programu s strani 
neformalnih skupin je predvsem v akciji 1.2 – Mladinske pobude.

Med 10 največjih upravičencev v programu MLADI V AKCIJI v 
Sloveniji v letu 2008 so se uvrstili: Mladinski center Dravinjske 
doline, Mladinski svet Ajdovščine, Mladinski center Trbovlje, Društvo 
evropsko usmerjenih študentov (AEGGE), Ljudska univerza Celje, 
Celjski mladinski center, Študentski, mladinski in otroški center 
Laško, Društvo zaveznikov mehkega pristanka - Krško, Mladinski 
center Velenje in Mladinski center Nova Gorica.    

Upravičenec Skupni Število
  znesek projektov

1. MC Dravinjske doline 98.454,00 4
2. Mladinski svet Ajdovščina 71.512,00 3
3. MC Trbovlje 44.753,00 5
4. AEGGE   38.860,00 1
5. Ljudska univerza Celje 36.695,00 1
6. Celjski mladinski center 33.209,00 3
7. ŠMOCL 30.799,00 3
8. Društvo zaveznikov mehkega pristanka 29.629,00 4
9. MC Velenje 29.406,00 2
10. MC Nova Gorica 28.890,00 3

10 največjih upravičencev 
v programskem letu 2008



Primeri dobrih praks ...

Program MLADI V AKCIJI v letu 2008

15
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Naslov projekta: 

Izpod površja pod nebo 
Reach the Sky from Underneath the Surface
SI-11-10-2008-R1

1.1 – Mladinske izmenjave

Projektna ideja
Večstranska mednarodna mladinska izmenjava 
»Izpod površja pod nebo« je že tretji projekt, ki so 
ga partnerske organizacije iz Slovenije, Avstrije, 
Estonije, Finske in Švice načrtovale skupaj. Partnerji 
so prve stike navezali leta 2005 na seminarju za 
vzpostavljanje partnerstev v Švici in tam ugotovili, 
da njihove mladinske organizacije povezuje vizija 
delovanja v lokalnih skupnostih v urbanem okolju 
z namenom spodbujati socialno vključenost in 
opolnomočenje mladih z manj priložnostmi ter 
podobna strokovna izhodišča in način dela. Na 
podlagi teh skupnih točk je nastalo dolgoročno 
mednarodno sodelovanje med organizacijami. 
Skupaj so pripravili mladinski izmenjavi »Learning 
from Experience« v Estoniji v letu 2006 in »No Limits 
for Learning« na Finskem v letu 2007. Zamisel za 
tokratno izmenjavo s tematiko protidiskriminacije 
in evropske zavesti temelji na teh predhodnih 
izkušnjah in želji po nadaljnjem sodelovanju.

Program in metode 
V pripravljalnem obdobju je vsaka partnerska 
organizacija nameravala pripraviti tri srečanja z 
udeleženci izmenjave, na katerih bi uskladili želje, 
pripravili aktivnosti, se pripravili na potovanje, si 
razdelili naloge in odgovornosti. Na predhodnem 
načrtovalnem obisku so si mladinski voditelji in 
po en predstavnik udeležencev iz vsake države 
nameravali ogledati kraj izmenjave, izmenjati 
informacije o sestavi nacionalnih skupin, izdelati 
dokončen načrt aktivnosti in pripraviti načrt 
reagiranja v nujnih primerih.

Dvanajstdnevna izmenjava je bila načrtovana 
na Pohorju v bližini Maribora. Ker so bili med 
udeleženci tudi mladi z manj priložnostmi, so 
organizatorji natančno načrtovali pomemben 
element programa, predvidljiv ritem izmenjave, ki so 
ga določale stalne aktivnosti, kot so enoten dnevni 
red, vsakodnevna jutranja in večerna evalvacija, 

Tematika:  evropska zavest, protidiskriminacija
Datum aktivnosti:  2. 7. 2008–13. 7. 2008
Prijavitelj:  Društvo Center za pomoč mladim – podružnica Maribor, Maribor
 www.cpm-drustvo.si
Partnerji iz držav:  Finska, Avstrija, Estonija
Višina dodeljenih sredstev: 14.785,20 EUR

Akcija 1 – Mladi za Evropo
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Akcija 1.1 – Mladinske izmenjave

dopoldnevi so bili večinoma posvečeni raznolikim 
delavnicam: od spoznavne, medkulturne, cirkuške 
do komunikacijske delavnice. Večerni program so 
zasnovali v obliki medkulturnih večerov. Odločili 
so se, da bodo za hrano skrbeli udeleženci sami. 
Manjša skupina bi vsak dan prevzela kuharske 
dolžnosti in pri tem bi se učili v vsakdanjem življenju 
uporabnih spretnosti, kot so načrtovanje jedilnika, 
odgovorno ravnanje z denarjem, nakup zadostne 
količine hrane in kuharske veščine.

Proces neformalnega učenja je slonel na dveh 
temeljnih metodah: delavnicah in igri. Prijavitelji 
kot pedagoško filozofijo v svojem društvu 
uporabljajo pristop »delo – igra«, kjer otroci in 
mladi skozi spontano igro aktivirajo svoje »notranje 
vire in potenciale, s pomočjo katerih se preko igre 
soočajo, predelujejo in podoživljajo pozitivne in 
negativne življenjske izkušnje, pod pogojem, da 
imajo za to zagotovljen varen prostor«. Delavnice 
pa prijavitelji vidijo kot socialni laboratorij: varen 
prostor, v katerem je možno (in celo nujno)  
eksperimentiranje s stališči, vlogami, mnenji, stili 
in ravnanji. 

V projektnem načrtu je imel pomembno mesto pri 
zagotavljanju aktivne participacije udeležencev 
tudi proces evalvacije. Načrtovali so, da bodo med 
samo izmenjavo mladi na večernih evalvacijah v  
avdiovizualni obliki TV-dnevnika delili svoje vtise 
in ugotovitve o dnevu, na jutranjih evalvacijah 
pa so nameravali v obliki pogovora na podlagi 
vrednotenja preteklega dneva načrtovati dan in 
reševati organizacijske in druge možne zaplete za 
nemoten potek aktivnosti. Na koncu izmenjave so 
načrtovali končno evalvacijo v obliki evalvacijske 

delavnice in evalvacijskega vprašalnika, 
usmerjenega v možnost uporabe novih izkušenj in 
znanj v vsakdanjih okoljih mladih po vrnitvi domov. 
Po koncu izmenjave so nameravali avdiovizualno 
gradivo, zbrano med izmenjavo, urediti in objaviti 
na spletnih straneh vseh partnerskih organizacij 
in na blogu, namenjenem ohranjanju stikov med 
mladimi.

Rezultati projekta
Prijavitelji so kot najpomembnejši učinek 
izmenjave pričakovali trajnostni osebnostni razvoj 
udeležencev in večjo povezanost med mladimi 
udeleženci. Rezultate projekta so strokovni javnosti 
želeli predstaviti na mednarodnem »Playwork« 
kongresu v Hamburgu 2009, lokalni skupnosti pa 
v obliki predstavitve kratkega filma na razrednih 
srečanjih in pedagoških konferencah partnerskih 
šol ter v lokalnih in nacionalnih medijih v vseh 
partnerskih državah.
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Projektna ideja
Zamisel o skupnem projektu se je razvila na 
seminarju za vzpostavljanje partnerstev v 
Albaceteju v Španiji, kjer so slovenska organizacija 
ŠMOCL, irska organizacija Midway, estonska 
organizacija Anne Youth Centre in turška 
organizacija Osmangazi ugotavljale, da imajo 
lokalna okolja, v katerih delujejo, podobno potezo: 
vse manj mladih ima stik z umetnostjo, vse manj 
jih obiskuje galerije, muzeje, gledališča in ostale 
kulturne ustanove. Da bi odgovorili na ta izziv, so 
se odločili pripraviti skupen projekt, v katerem bi 
v izbranem lokalnem okolju mladim in ostalim 
prebivalcem približali umetnost. Osnovna ideja je 
bila preprosta: če ljudje ne »pridejo« k umetnosti, 
zakaj ne bi umetnost »prišla« k ljudem? Za medij 
projekta so mladi zato izbrali ulično umetnost 
oziroma umetnost, postavljeno na ulico, ki z 
različnimi uprizoritvami in postavitvami mimoidoče 
neposredno nagovarja.

Partnerji so tako pripravili načrt za večstransko 
mladinsko izmenjavo v Laškem. Namen projekta je 
bil združiti mlade ustvarjalce, med njimi tudi mlade 
z manj priložnostmi (z motnjo v duševnem razvoju), 
ki se ukvarjajo z različnimi področji umetnosti 
(gledališče, ples, fotografija, likovno izražanje). 
Mladi bi v izmenjavi ulice uporabili za oder in 
razstavni prostor, na katerem bi se predstavile 
različne evropske skupine mladih, ter tako naredili 
mesto Laško bolj živo in pisano.

Program in metode 
V pripravljalnem obdobju so bodoči udeleženci 
mladinske izmenjave in mladinski voditelji 
nameravali sodelovati preko telefona in elektronske 
pošte. Dogovorili so se, da bodo slovenski partnerji 
prevzeli usklajevanje, logistično podporo ter 
partnerjem posredovali pomembne informacije o 
kraju in lokalnem okolju. Mladi iz vsake partnerske 

Tematika:  družbena vključenost, umetnost in kultura
Datum aktivnosti:  8. 9. 2008–16. 9. 2008
Prijavitelj:  Društvo ŠMOCL, Laško
 www.smocl.com
Partnerji iz držav: Irska, Estonija, Turčija
Višina dodeljenih sredstev: 13.434,00 EUR

Akcija 1.1 – Mladinske izmenjave

Naslov projekta:

Street Art
SI-11-39-2008-R3



Akcija 1.1 – Mladinske izmenjave
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organizacije so nameravali pripraviti kulturni 
program za eno prizorišče v mestu. Mladinski 
voditelji so se pod vodstvom strokovnega delavca 
z Irske želeli temeljito pripraviti na delo z mladimi 
z motnjo v duševnem razvoju: se naučiti, kako 
vzpostaviti prvi stik, na kaj biti pozoren v procesu 
komunikacije, kako pomagati, kako postaviti meje. 

Mladinska izmenjava je bila načrtovana za devet 
dni. Po uvodnih aktivnostih za spoznavanje 
in povezovanje so se mladi želeli podati na 
ulice Laškega, kjer bi z »ulično reklamo« med 
mimoidočimi vzbudili zanimanje za dogajanje v 
prihodnjih dneh: prebivalci in obiskovalci Laškega 
bi imeli v času izmenjave priložnost vključiti se v 
delavnice kontaktnega in orientalskega plesa, 
gledališko delavnico, si ogledati galerijo na ulici in 
projekcije dokumentarnih filmov več kot štiridesetih 
mladih filmarjev, se vključiti v kiparsko delavnico,  
delavnico izdelave glasbenih instrumentov in 
sodelovati pri gradnji simboličnega evropskega 
zidu. Umetnostne aktivnosti na ulicah so prijavitelji 
nameravali preplesti z diskusijskimi delavnicami, 
v katerih bi mladi in mimoidoči izmenjali mnenja 
o drugačnosti, socialni vključenosti, evropskem 
državljanstvu in umetnosti. Vrhunec izmenjave 
bi bil dvodnevni festival, na katerem bi se imele 
možnost predstaviti vse skupine iz partnerskih 
držav ter izbor mladih lokalnih in povabljenih 
umetnikov. Po razgibani zaključni prireditvi, ki naj 
bi sklenila festivalski del izmenjave, so se mladi 
nameravali posvetiti še evalvaciji izmenjave in 
urejanju zbranega fotografskega in videogradiva.   

V obdobju evalvacije projekta po zaključku 
same izmenjave in vrnitvi v domače države so 

partnerji nameravali ostati v stiku predvsem preko 
elektronskih medijev. Ta čas so namenili predvsem 
evalvaciji aktivnosti z vidika mladinskih voditeljev 
z večje časovne razdalje, hkrati pa urejanju in 
razširjanju rezultatov projekta.   

Rezultati projekta
Gostitelji so za promocijo projekta nameravali 
poskrbeti z oblikovanjem celostne oblikovne 
podobe, ki bi jo uporabili na predstavitveni spletni 
strani, letakih in pri promociji projekta v lokalnih 
medijih. Z izvedbo načrtovanih delavnic, uprizoritev 
in razstav na ulicah Laškega ter z dvodnevnim 
festivalom so želeli razgibati mestne ulice, dati 
mladim umetnikom priložnost za samopredstavitev 
in vključevanje mladih z manj priložnosti skozi 
umetnost. 

Rezultate projekta so prijavitelji želeli predstaviti 
na tiskovni konferenci, na kateri bi predstavili cilje 
projekta, program MLADI V AKCIJI in finančno 
podporo projektu s sredstvi Evropske unije, sam 
potek izmenjave pa bi morda najbolj nazorno 
povzel dvajsetminutni dokumentarni film Street 
Art, ki so ga nameravali objaviti na spletnih straneh 
partnerskih organizacij in spletni strani Youtube. 
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Projektna ideja
Zamisel o mladinski izmenjavi se je razvila iz 
želje po mednarodnem povezovanju treh lokalnih 
skupnosti. Mesto Šentjur se je leta 2004 pridružilo 
šestindvajset let trajajočemu prijateljstvu med 
francoskim mestom Saint Florent sur Cher in 
nemškim mestom Neu Anspach. Mednarodno 
povezovanje je doslej potekalo predvsem v obliki 
vsakoletnih srečanj meščanov v poznih srednjih 
letih. V želji, da bi povezali tudi mlade generacije, 
sta Občina Šentjur in Društvo za mednarodna 
sodelovanja Saint Florent sur Cher pripravila projekt 
mladinske izmenjave, v kateri bi se imeli mladi 
Slovenci in Francozi možnost med seboj spoznati, 
sodelovati v športnih in multimedijskih aktivnostih 
ter na podlagi skupnih izkušenj splesti prijateljske 
vezi. Prijavitelji so želeli, da bi skupna izkušnja 
mlade spodbudila k nadaljnjemu povezovanju na 
družbenem, kulturnem in socialnem področju, 

projektnemu sodelovanju mladih na mednarodni 
ravni in da bi veščine, pridobljene na izmenjavi, 
lahko uporabili tudi pri aktivnem delovanju v 
domačih lokalnih skupnostih. Želeli so namreč 
tudi, da bi bila mladinska izmenjava za udeležence 
pozitivna izkušnja, ki bi za sodelovanje motivirala 
tudi mlade iz Nemčije. 

Program in metode 
V pripravljalnem obdobju sta se obe skupini 
mladih na srečanje z vrstniki nameravali pripraviti 
z izdelavo dvojezičnih slovarjev besed in izrazov, ki 
jih mladi uporabljajo v vsakdanjem življenju ali ki 
bi lahko mladim iz druge države koristili med samo 
izmenjavo. Pripraviti so nameravali tudi predstavitve 
svojih držav – geografskih značilnosti, običajev, 
kulinarike, osebnosti s področja športa in kulture – 
ter izbrati športne igre in aktivnosti na prostem, ki 
spodbujajo timsko delo, komunikacijo članov tima, 

Tematika:  mediji in komunikacija/mladinsko informiranje, izobraževanje preko  
 športa in aktivnosti na prostem
Datum aktivnosti:  18. 5. 2009–24. 5. 2009
Prijavitelj:  Občina Šentjur, Šentjur
Partnerji iz držav:  Francija
Višina dodeljenih sredstev:  4.982,00 EUR

Naslov projekta:

Grab a Ball 
and Make Friends
SI-11-50-2008-R5

Akcija 1.1 – Mladinske izmenjave
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prevzemanje odgovornosti za drugega, skupno 
reševanje problemov in razvoj veščin vodenja.

V načrtovanem programu sedemdnevne dvo-
stranske mladinske izmenjave se vseskozi 
prepletata temi izobraževanje preko športa in 
aktivnosti na prostem ter mediji in komunikacija. 
Mladi so se nameravali razdeliti v dve skupini. Večina 
mladih se je želela intenzivno ukvarjati s športom: 
podali bi se na orientacijski pohod, se preizkusili v 
popoldnevu pustolovskih iger za gradnjo zaupanja 
in prijateljskih tekmah v igrah z žogo ter obiskali 
adrenalinski park. Mladinska izmenjava bi se 
prekrivala s časom srečanja odraslih meščanov 
Šentjurja, Neu Anspacha in Saint Florenta, zato 
so mladi načrtovali mednarodne medgeneracijske 
športne igre. 

Druga, manjša skupina mladih pa bi se v času 
mladinske izmenjave posvečala multimedijskemu 
dokumentiranju projekta. Fotografije, video-
posnetke, zvočne zapise in pripravljena besedila so 
v multimedijskih delavnicah nameravali vsebinsko 
in tehnično urediti in pripraviti multimedijsko 
predstavitev »Povezovanje – skozi oči mladih«, na 
katero bi bili poleg udeležencev mladinske izmenjave 
in udeležencev srečanja treh mest povabljeni tudi 
ostali prebivalci lokalne skupnosti. Športno in 
multimedijsko skupino bi vsak dan povezovale tudi 
skupne aktivnosti: uvodne interaktivne spoznavne 
dejavnosti, vsakodnevne popoldanske evalvacije 
in medkulturne dejavnosti, kulturni program za 
lokalno skupnost, zbiranje projektnih idej za 
nadaljnje povezovanje in zaključne dejavnosti.   

Po odhodu francoskih mladih so v obdobju 
zaključevanja projekta mladinski voditelji načrtovali 
analizo rezultatov pisne evalvacije mladih 
udeležencev. Udeležence so želeli spodbuditi k 
ohranjanju medsebojnih stikov. 

Rezultati projekta
Najpomembnejši učinek projekta so prijavitelji 
videli v večji motivaciji mladih za medkulturno in 
mednarodno povezovanje in sodelovanje. Menili 
so, da bo eden najboljših kazalnikov učinka 
interes mladih iz vseh treh mest za sodelovanje 
pri podobnih projektih v prihodnje ter število 
prihodnjih skupnih projektov, ki bi morda nastali na 
podlagi pozitivne izkušnje udeležencev v mladinski 
izmenjavi. Multimedijsko gradivo, ki bi ga mladi 
zbrali v času izmenjave, so prijavitelji nameravali 
uporabiti pri promociji projekta in rezultatov na 
spletu in v lokalnih medijih, predvsem v časopisih 
in na radijskih postajah.   

Akcija 1.1 – Mladinske izmenjave
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Projektna ideja
Šestčlansko neformalno skupino UPS! (Usmerjeno 
prodorni samouki) je povezala zaskrbljenost glede 
visoke stopnje brezposelnosti mladih in nestrinjanje 
s splošnim prepričanjem, da v zvezi s tem ni mogoče 
storiti ničesar. Da bi raziskali vprašanje, kaj lahko 
za povečanje lastne konkurenčnosti na trgu dela 
storijo mladi sami, so se organizirali v študijski 
krožek in na tedenskih srečanjih po avtobiografski 
metodi (osebne zgodbe) raziskovali učinkovite 
načine za odgovor na ta še kako aktualen izziv 
mnogih mladih. 

S podobno tematiko se je ukvarjalo deset mladih 
Belgijcev, ki delujejo v okviru belgijske neprofitne 
organizacije Top Vakantie. Skupini sta se povezali 
in prepoznali problematiko zaposljivosti mladih kot 
skupen izziv, ki presega okvirje Belgije in Slovenije. 
Aktualen je tudi za širši evropski prostor. 

Skupini sta tako razvili idejo o projektu 
transnacionalne mladinske pobude, namenjene 
dvigu stopnje zaposljivosti članov obeh skupin, pa 

tudi zaposljivosti mladih širše. Člani obeh skupin 
so želeli raziskati strategije in jih najprej preizkusiti 
na lastni koži, nato pa rezultate predstaviti tako, 
da bi bile njihove izkušnje uporabne tudi za ostale 
mlade. Hkrati pa so ugotavljali, da je za kakršen 
koli trajnejši učinek projekta nujno, da poskušajo za 
tako kompleksen izziv, kot je stopnja zaposljivosti 
mladih, najti tudi sistemske rešitve, ne zgolj rešitve 
na ravni posameznika, zato so prepoznali potrebo 
v dialog z mladimi pritegniti tudi širšo javnost, 
predvsem vplivne akterje na področju mladinske 
politike, politike zaposlovanja, predstavnikov 
gospodarskih dejavnosti in strokovnjakov s 
področja izobraževanja in zaposlovanja.

Program in metode 
Petnajstmesečni projekt mladinske pobude so 
mladi želeli izvesti med majem 2008 in julijem 
2009. Slovenska skupina bi se v tem času srečevala 
enkrat tedensko. Vsak član bi pripravil osebni 
kariernoizobraževalni načrt, nato pa bi na podlagi 
osebnih zgodb prepoznavali najučinkovitejše 

Tematika:  družbena vključenost, mediji in komunikacija/mladinsko informiranje
Datum projekta:  1. 5. 2008–31. 7. 2009
Prijavitelj:  Tina Bezek – Neformalna skupina UPS!, Preserje
Višina dodeljenih sredstev: 8.390,00 EUR

Akcija 1 – Mladi za Evropo

Naslov projekta:

Open Space for You(th) – Plan Your Future! 
Odpiramo prostor za zaposlovanje mladih
SI-12-17-2008-R1
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strategije za razvijanje lastnih kompetenc in 
povečevanje lastne zaposljivosti.

Mesec maj je bil posvečen pripravljalnim 
aktivnostim, na primer zastavljanju osebnih 
izobraževalnih ciljev. Med julijem in septembrom 
so mladi načrtovali snemanje dvajsetminutnega 
dokumentarnega filma o zviševanju lastne 
zaposljivosti Moja zgodba in načrtovali sodelovanje 
s skupino iz Belgije. Posebno pozornost so posvetili 
vprašanju, kako primerjati izkušnje, podatke in 
informacije mladih iz obeh držav. 

V oktobru so se partnerji nameravali srečati v Gentu 
v Belgiji. Na petdnevnem srečanju so želeli uskladiti 
dogovore glede snemanja dokumentarnega 
filma, obiskati organizacije, ki se ukvarjajo z 
zaposlovanjem mladih, in institucije Evropske 
unije v Bruslju ter pripraviti celodnevno konferenco 
po metodologiji »odprti prostor«. Na konferenco so 
želeli povabiti vse, ki bi lahko kakor koli pripomogli 
k zaposljivosti mladih: mlade (cilj prijaviteljev je bil 
k projektu poleg ožjih projektnih skupin pritegniti 
vsaj še 70 mladih iz vsake države), mladinske 
organizacije, profesorje in druge strokovnjake, 
delodajalce, oblikovalce politike, posrednike 
zaposlitev in medije. V novembru so načrtovali drugo 
srečanje partnerjev. Tudi  štiridnevno srečanje v 
Ljubljani bi bilo posvečeno obiskom organizacij, ki 
se ukvarjajo s tematiko projekta, in izvedbi druge 
konference po metodologiji »odprti prostor«, tokrat 
s slovenskimi deležniki. December je bil namenjen 
oblikovanju končnih zaključkov obeh konferenc 
in večmesečnega dela obeh skupin ter montaži 
filma. 

Med januarjem in julijem 2009 so se mladi 
nameravali posvetiti razširjanju rezultatov svojega 
projekta in končni evalvaciji projekta s partnerji. V 
obdobju evalvacije so posebno pozornost namenili 
primerjavi učinkov in rezultatov projekta pri obeh 
partnerjih, tako glede učinkov na udeležence 
mladinske pobude kot glede učinkov na širše 
okolje.

Vloga inštruktorice
Mlade je v procesu načrtovanja in izvedbe projekta 
nameravala spremljati inštruktorica Alenka 
Blazinšek. Inštruktorico so izbrali na podlagi njenih 
strokovnih in neformalnih izkušenj na področjih, 
temeljnih za uspeh projekta: karierno načrtovanje, 
neformalno izobraževanje, aktivno državljanstvo 
in mednarodno sodelovanje. Vlogo inštruktorice 
so zastavili kot podporo posameznim članom 
skupine pri načrtovanju in izpeljavi osebnega 
kariernoizobraževalnega načrta ter skupini 
kot celoti pri navezovanju stikov s partnersko 
organizacijo in pri mednarodnem sodelovanju.

Rezultati projekta
Mladi so v mladinski pobudi pridobljene izkušnje 
nameravali strniti v priročniku, na zgoščenki in 
dokumentarnem filmu. S predvajanjem filma na 
javnih prireditvah so želeli doseči vsaj tri tisoč 
mladih, razdeliti pa so nameravali tudi petsto 
izvodov zgoščenke s predstavitvijo vsebine in 
izsledkov slovenske in belgijske konference ter 
tristo izvodov priročnika. Rezultate projekta so 
želeli predstaviti tudi v medijih, v posebni tematski 
številki časopisa Nefi, posvečenega neformalnemu 
učenju, in na spletnem forumu v okviru portala 
www.talentiran.si. 

Akcija 1.2 – Mladinske pobude
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Projektna ideja
Skupina mladih brezdomcev in mladih, ki imajo 
dom, se je povezala pri sodelovanju v uspešnem 
gledališkem projektu. V medsebojnih pogovorih 
so odkrivali razlike in sinergije med njihovimi 
različnimi svetovi: raznolike življenjske izkušnje, 
pogledi na svet, načini življenja, kulturna okolja, 
iz katerih izvirajo, interesi in želje. V teh pogovorih 
so prepoznali potrebo mladih po prostoru oziroma 
priložnosti, da povedo te svoje zgodbe, kot jih 
doživljajo in živijo. Tako se je razvila projektna 
zamisel ustvariti kratke filme o njihovih svetovih in 
njihovem medsebojnem prepletanju. Kmalu se jim 
je pridružilo še več mladih, ki jih je ideja o snemanju 
kratkih (samo)predstavitvenih filmov povezala. 

Mladi pobudniki so ob razvijanju projekta 
vse bolj prepoznavali potencial svoje ideje za 
neformalno učenje, ki ni omejeno zgolj na vpletene 

posameznike, ampak ima vrednost v širšem 
družbenem smislu. »Družba bo bogatejša, če 
bomo imeli možnost povedati svoje zgodbe preko 
videa, kajti tako kot vse družbene skupine tudi mi 
predstavljamo družbi zrcalo,« so razmišljali. S filmi 
so zato želeli pokazati predvsem na komaj kdaj 
slišana stališča in neuresničene potrebe mladih 
ter aktivirati civilno družbo za razvoj solidarnosti, 
strpnosti in kakovostnih sistemov podpore.

Program in metode 
V pripravljalnem obdobju enoletnega projekta so 
pobudniki želeli najprej razviti in dopolniti osnovno 
idejo o snemanju lastnih videozgodb. Srečanja, 
ki bi potekala dvakrat tedensko po dve uri, bi 
bila posvečena medsebojnemu spoznavanju in 
projektnemu načrtovanju. V naslednjih petih 
mesecih bi srečanja potekala v obliki izobraževalnih 
delavnic za razvoj tehničnih veščin uporabe 

Tematika:  družbena vključenost, umetnost in kultura
Datum projekta:  1. 9. 2008–31. 8. 2009
Prijavitelj:  Društvo za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice, Ljubljana
 www.kraljiulice.org
Višina dodeljenih sredstev: 6.530,00 EUR

Naslov projekta: 

Videodelavnice »Sobivanje raznolikih svetov«
Video Workshops »Coexisting of Diverse Worlds«
SI-12-48-2008-R3
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kamere, snemalne tehnike, dela z igralci, montaže 
in uporabe spleta. V aprilu in maju so pobudniki 
želeli pripraviti letake, individualne predstavitvene 
»videoklipe« in skupni predstavitveni video. Junij 
je bil posvečen zaključevanju projekta: distribuciji 
letakov in DVD-jev s posnetim videogradivom, 
hkrati pa načrtovanju predstavitvenega seminarja, 
ki so ga prijavitelji nameravali izvesti v drugi polovici 
avgusta. Na seminarju so želeli svoje dosežke ter 
uporabljeno metodologijo in spoznanja predstaviti 
zainteresiranim mladinskim organizacijam z 
namenom, da se podobnih projektov lotijo tudi 
sami. Projekt so nameravali skleniti s procesom 
temeljite zaključne evalvacije.  

Vloga inštruktorice
V pobudo je bila vključena inštruktorica Tanja 
Vuzem, sodelavka društva Kralji ulice. Ker je 
projekt vključeval mlade z manj priložnostmi, 
so pobudniki izbrali inštruktorico z bogatim  
strokovnim znanjem in izkušnjami na področjih 
revščine, socialne izključenosti in brezdomstva. 
Njeno vlogo so mladi opredelili kot »nekoga, ki 
je ves čas nevidno vključen v projekt«. Mladim je 
inštruktorica nameravala pustiti proste roke in jih 
spodbujati, da se sami odločajo in kreirajo svoja 
srečanja; pomembno se ji je zdelo vedeti, kaj se s 
projektno skupino dogaja, vendar bi se vmešala le, 
če bi to mladi sami želeli.

Rezultati projekta
Prijavitelji so s projektom želeli doseči spremembe 
tako na individualni ravni posameznih udeležencev 
mladinske pobude kot tudi vpliv na lokalno 
skupnost in širšo javnost. Želeli so, da bi udeleženci 

skozi neformalno učenje pridobili znanja, veščine 
in spretnosti, ki bi jim omogočili lažji dostop 
do družbenih virov, opolnomočenje, izboljšanje 
njihove samopodobe, spodbujanje kulturne in 
socialne participacije ter zavzemanje aktivne 
in konstruktivne vloge. Hkrati so želeli lokalni 
skupnosti in širši javnosti omogočiti spoznavanje 
kulture brezdomcev in njihovih življenj, spodbuditi 
solidarnost in aktivacijo civilne družbe, vpogled 
v vidike mladih ljudi na družbenem robu ter 
zmanjševanje škode, ki jo povzroča brezdomstvo 
posamezniku, lokalni in širši skupnosti. 

Osrednji produkt projekta, DVD z zbirko kratkih 
predstavitvenih in samopredstavitvenih filmčkov, 
so nameravali ponuditi ulični prodaji. Prijavitelji 
so načrtovali redno poročanje o samem poteku 
projekta in doseženih rezultatih v desetih prispevkih 
v cestnem časopisu Kralji ulice. Objaviti so 
nameravali tudi dva strokovna prispevka na temo 
socialno-kulturnega dela s socialno ogroženimi 
ter o pomenu vrstniškega učenja, strokovni in 
laični javnosti, novinarjem in različnim interesnim 
skupinam pa so dosežke želeli podrobneje 
predstaviti na enodnevnem seminarju ob sklepu 
projekta. 

Akcija 1.2 – Mladinske pobude
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Projektna ideja
Neformalna skupina Mavrica združuje trinajst 
mladih, ki zase pravijo, da jim »ni vseeno za dogajanje 
po svetu, v Evropi in Sloveniji«. Problematiko 
okoljevarstva in onesnaževanja okolja so prepoznali 
kot še posebej aktualno za svoje lokalno okolje, kjer 
so kot najpogostejši odziv na ta pereča vprašanja 
vedno znova naleteli na trditev, da ljudem sicer 
ni vseeno, da pa kot posamezniki ne morejo nič 
storiti. Mladi so z mladinsko pobudo želeli pokazati, 
da lahko z majhnimi koraki vsak posameznik 
prispeva k spremembi. Osredotočili so se na izziv 
naraščajoče uporabe plastičnih nakupovalnih vrečk. 
V neformalni analizi so ugotovili, da bi prebivalci 
lokalne skupnosti sicer raje uporabljali platnene 
vrečke, hkrati pa so ugotovili, da le-teh skoraj ni na 
razpolago ali naprodaj, razen če gre za promocijska 
ali reklamna darila. Na podlagi teh ugotovitev so 
razvili preprosto, a učinkovito projektno idejo: dvig 

zavesti o varovanju okolja s pomočjo kampanje 
razdeljevanja pet tisoč platnenih nakupovalnih 
vrečk. Da bi bile vrečke še bolj prikupne in privlačne, 
so vzporedno z akcijo razdeljevanja želeli pripraviti 
tudi delavnice poslikavanja vrečk, na katerih bi 
otroci in odrasli imeli priložnost ustvarjalno izraziti 
svoje poglede na sodobne okoljske probleme.  

Program in metode 
Pet mesecev trajajočo mladinsko pobudo so mladi 
želeli izvesti v Mariboru in okolici. V februarju 
2008 so nameravali pričeti z delovnim vikendom, 
na katerem bi mladi raziskali svoja pričakovanja, 
oblikovali delovne skupine in si razdelili odgovornosti 
za projektne naloge, pa tudi utrdili medsebojno 
povezanost in razvijali veščine timskega dela. Po 
delovnem vikendu so svoje znanje nameravali 
nadgraditi z obiski okoljevarstvenih organizacij, 
izdelavo projektnega načrta, izdelavo promocijskega 

Tematika: družbena vključenost, okolje
Datum projekta:  1. 2. 2008–1. 7. 2008
Prijavitelj:  Maruša Žižek – Neformalna skupina Mavrica, 
 Miklavž na Dravskem polju
Višina dodeljenih sredstev: 6.320,00 EUR

Naslov projekta: 

Ustvari si svojo!
SI-12-69-2008-R5
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gradiva, medijsko promocijo projekta in logistično 
pripravo na delavnice. V marcu so načrtovali 
nadaljnjo promocijo projekta v medijih in izvedbo 
desetih delavnic, na katerih bi si prebivalci lokalne 
skupnosti lahko sami poslikali ali kako drugače 
oblikovali svojo vrečko iz naravnih materialov. Začeti 
so nameravali tudi z anketiranjem ljudi v zvezi z 
njihovimi stališči do okoljskih vprašanj. Znane 
osebnosti so nameravali povabiti, naj poslikajo 
platneno vrečko in jo poklonijo za okoljevarstveno 
dražbo. Ves čas trajanja projekta so udeleženci po 
večjih aktivnostih načrtovali sprotne evalvacije, ki 
bi jim pomagale sproti izboljševati in dograjevati 
projekt. V aprilu so želeli nadaljevati z anketiranjem, 
delavnicami poslikavanja in povezovanjem s 
trgovinami, knjigarnami in organizacijami, ki 
bi bile pripravljene širiti projektno idejo in ljudi 
spodbujati k uporabi platnenih vrečk. Pripraviti 
so nameravali tudi delavnico »Mladi in Evropska 
unija«, z gospodarstveniki izpeljati intervjuje o 
ekoloških vprašanjih ter jih obveščati o poteku 
projekta. V maju so načrtovali izvedbo še desetih 
delavnic za poslikavanje vrečk in analizo podatkov, 
pridobljenih z anketiranjem lokalne skupnosti in 
z intervjuji z gospodarstveniki. Z rezultati ankete 
so želeli seznaniti tako lokalno skupnost kot 
gospodarstvenike, pa tudi politične odločevalce na 
mestni, državni in evropski ravni. Rezultate projekta 
so nameravali povzeti na zaključni prireditvi, ki bi jo 
spremljala tudi razstava o projektnih dejavnostih. 
Mesec junij so posvetili zaključnim aktivnostim: 
razmišljanja iz sprotnih evalvacij so nameravali 
strniti v daljšem zaključnem vrednotenju projekta, 
ki bi mu sledilo zasluženo praznovanje projektne 
skupine in postavitev načrtov za naprej ter 

razmišljanje o možnosti nadgradnje projekta.   

Vloga inštruktorice
Pri izvedbi projekta so mladi nameravali sodelovati 
z inštruktorico Tjašo Arko iz Društva Center za 
pomoč mladim. Mladi člani neformalne skupine 
Mavrica so bili avtorji projektne ideje in odgovorni 
za izvedbo projekta od prvih zamisli do končne 
evalvacije; inštruktorica bi skupino spremljala tako, 
da bi kar najbolj spodbujala in krepila samostojnost 
in samoiniciativnost mladih. Po potrebi bi jim  
svetovala, kako izkoristiti vire in močne točke skupine 
in posameznikov, pomagala pri izvedbi kvalitetnega 
procesa evalvacije, podpirala vključevanje mladih 
udeleženk z manj priložnostmi, v primeru konfliktov 
izvedla intervizijo ali supervizijo ter usmerjala skupino 
pri pripravi in vodenju projektne dokumentacije. 

Rezultati projekta
Projekt je bil namenjen dvigu ozaveščenosti o okoljski 
problematiki med udeleženci projekta in lokalno 
skupnostjo in motivaciji za drobne spremembe v 
vsakodnevnih navadah. Projektna skupina si je 
za merljive kazalce uspeha zastavila v časovnem 
obdobju petih mesecev razdeliti pet tisoč platnenih 
vrečk, vsaj trideset odstotkov le-teh poslikanih 
na eni od petintridesetih ustvarjalnih delavnic 
poslikavanja vrečk za različne ciljne skupine (otroci 
v vrtcu, učenci osnovnih in srednjih šol, obiskovalci 
mladinskih centrov, odrasli, upokojenci, mimoidoči), 
s projektom seznaniti vsaj petdeset odstotkov 
Mariborčanov in vsaj petnajst odstotkov prebivalcev 
mariborske občine, najbolj zanimive ugotovitve in 
rezultate projekta pa so želeli natisniti na deset 
tisoč kazalk za knjige.

Akcija 1.2 – Mladinske pobude
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Projektna ideja
Aktivisti Mladinskega sveta Ajdovščina so v 
svojem lokalnem okolju ugotavljali, da kljub temu 
da mladinske organizacije v občini Ajdovščina 
dobro delujejo, mladinsko delo ni napredovalo 
po pričakovanjih in da se mladi v veliki meri ne 
vključujejo v aktivnosti mladinskih organizacij. 
Prepoznavali so tudi potrebo po višji stopnji aktivne 
participacije mladih, predvsem pri sooblikovanju 
lokalne mladinske politike. 

Mladinski svet Ajdovščina se je zato povezal z 
občino Ajdovščina, nato pa s pomočjo mreže 
Eurodesk poiskal potencialne partnerje iz drugih 
držav. Iskali so po en javni organ in eno nevladno 
organizacijo iz lokalnega okolja, ki se sooča s 
podobnimi izzivi aktivne participacije mladih. Med 
mnogimi organizacijami, ki so izrazile zanimanje za 
sodelovanje v projektu, so s pomočjo vprašalnika 

izbrali po dva partnerja iz Španije in Latvije.

Program in metode 
Projekt je bil vsebinsko razdeljen v štiri sklope. 
Prvih pet mesecev je bilo namenjenih identifikaciji 
potreb mladih. Partnerji so nameravali v lokalnih 
skupnostih v vseh treh državah najprej analizirati 
stanje v lokalnem okolju s pomočjo statističnih 
podatkov o populaciji mladih in mladinskih 
organizacijah ter s pridobivanjem mnenj mladih. 
Kot naslednji korak so načrtovali predstave zbranih 
podatkov na tematskih mladinskih tribunah (npr. 
mladi v športu, mladi v kulturi, mladi v Evropi), kjer 
bi mladi dobili priložnost razpravljati o rezultatih 
analize in o možnih odgovorih na prepoznane 
potrebe. Te pogovore so prijavitelji želeli nadgraditi 
še z natečajem Pismo županu, v katerem bi mladi 
zapisali svoja razmišljanja o lokalni mladinski 
politiki in mladih.  

Datum aktivnosti:  2. 2. 2009–30. 4. 2010
Prijavitelj:  Mladinski svet Ajdovščina, Ajdovščina
 www.msa.si
Partnerji iz držav:  Španija, Latvija
Višina dodeljenih sredstev: 45.521,00 EUR

Naslov projekta: 

»Povej naglas!«
»Say Out Loud!«
SI-13-07-2008-R5

Akcija 1 – Mladi za Evropo

1.3 – Projekti mladih za demokracijo
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Zaključek obdobja, namenjenega identifikaciji 
potreb mladih, je sovpadal z osrednjim delom 
projekta, v katerem bi mladi v vseh treh državah 
posredovali informacije lokalnim oblastem v 
sodelujočih krajih. Na seji občinskega sveta in 
v obliki publikacije so nameravali predstaviti 
rezultate analize in vzpostaviti dolgoročno 
partnerstvo med lokalnimi oblastmi in mladimi. Da 
bi mladi poglobili svoje poznavanje in razumevanje 
delovanja sistemov predstavniške demokracije 
na lokalni ravni, so v vsakem kraju nameravali 
pripraviti vsaj tri simulacije sej občinskega sveta, na 
katerih bi mladi razpravljali in glasovali o z mladimi 
povezanih točkah za razpravo z dnevnega reda 
resničnih sej občinskih svetov. Načrtovali so, da bo 
na podlagi sodelovanja med mladimi in lokalnimi 
političnimi odločevalci nastal izbor možnosti, kako 
lahko mladi pristopijo k lokalnim oblastem in jim 
podajo svoje mnenje. Najučinkovitejše pristope so 
partnerji želeli predstaviti zainteresiranim mladim. 
Vzporedno s temi aktivnostmi je želela manjša 
delovna skupina vseskozi spodbujati udeležbo 
mladih na evropskih parlamentarnih volitvah.

V času trajanja projekta so bila načrtovana štiri 
srečanja. Pripravljalnega srečanja v februarju bi 
se udeležila po dva predstavnika vsake države, 
aprilskega srečanja udeležencev v Sloveniji, 
septembrskega srečanja v Španiji in novembrskega 
srečanja v Latviji pa bi se vsakič udeležila celotna 
ekipa države, v kateri bi srečanje potekalo, in po 
pet udeležencev iz drugih dveh držav.

Zadnji mesec je bil namenjen vrednotenju 
projekta. Prijavitelji so seveda načrtovali sprotno 

evalvacijo v obliki rednih pogovorov, medtem 
ko so daljše aktivnosti, na primer srečanja 
udeležencev, vključevale tudi pisno evalvacijo. V 
obdobju zaključevanja so vsi partnerji nameravali 
izsledke dotlej izvedenih evalvacij strniti v celostno 
vrednotenje vseh vidikov projekta, od vsebinskega 
do organizacijskega, ter ugotovitve združiti v enotno 
končno oceno in interpretacijo rezultatov projekta.

Rezultati projekta
Partnerji so s projektom želeli doseči večjo 
vključenost mladih, predvsem neorganizirane 
mladine, v odločanje o vprašanjih mladinske 
politike v lokalnem okolju, s čimer bi mladi 
udeleženci projekta v procesu neformalnega 
učenja razvijali svoje kompetence komuniciranja, 
državljanske, medosebne in kulturne kompetence 
ter računalniško in matematično pismenost, 
dodano vrednost za lokalno skupnost pa so videli 
predvsem v kvalitetnejšem in bolj informiranem 
reševanju mladinske problematike, možnostih 
dolgoročnega sodelovanja med lokalno oblastjo 
in mladimi ter mednarodno izmenjavo dobrih 
praks. Dosežene rezultate projekta so partnerji 
nameravali razširiti preko lokalnih medijev in 
spletne strani projekta. 

Akcija 1.3 –Projekti mladih za demokracijo
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Projektna ideja
Projekt na temo evropske zavesti in razvojnega 
sodelovanja se je razvil iz prepričanja prijaviteljev, 
da bi morali mladi iz držav bivše Jugoslavije več 
sodelovati med seboj in tako preseči prepreke, ki 
so se med narodi bivše skupne države vzpostavile 
v zadnjih dveh desetletjih. Menili so, da bi Slovenija 
kot edina izmed držav bivše Jugoslavije, ki je 
članica Evropske unije, lahko odigrala pomembno 
povezovalno vlogo med narodi zahodnega Balkana 
in narodi EU in tako prispevala k mednarodnemu 
povezovanju, strpnosti in medkulturnemu 
dialogu. Prijavitelji so na ta izziv želeli odgovoriti s 
projektom, ki bi krepil dialog, sodelovanje, strpnost 
in medsebojno razumevanje med mladimi iz držav 
EU in zahodnega Balkana. 

Prostovoljka
Prostovoljka Nataša iz Srbije je stik z gostiteljsko 
organizacijo navezala preko partnerske 
organizacije v domači državi. Ključne lastnosti, 
ki so jih gostitelji iskali pri bodočem prostovoljcu 
ali prostovoljki, so bile čim večja mera 
samoiniciativnosti in motiviranosti. Zaželeni so 
bili tudi osnovno poznavanje vsaj enega tujega 
jezika, osnovna znanja uporabe računalnika in 
želja po dolgoročnejšem sodelovanju, saj je bil 
eden izmed ciljev projekta razvijanje trdnih in 
dolgoročnih mednarodnih partnerstev z drugimi 
organizacijami. 

Program in metode 
Prostovoljkina priprava na prostovoljno službo v 
drugi državi se je pričela že v času načrtovanja 
projekta, takrat se je namreč seznanila s 
projektno idejo in izrazila zanimanje zanjo. V 

Tematika: evropska zavest, razvojno sodelovanje
Datum aktivnosti:  1. 7. 2008–31. 10. 2009
Prijavitelj:  Zveza primorskih študentov in dijakov, Ljubljana
 www.vstalaprimorska.si
Partnerji iz držav:  Srbija
Višina dodeljenih sredstev: 8.350,00 EUR

Naslov projekta: 

Balkan is Europe
SI-21-05-2008-R2

2 – Evropska prostovoljna služba

Akcija 2 – EVs
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stiku s pošiljajočo in gostiteljsko organizacijo, ob 
pripravi sporazuma o aktivnosti in z udeležbo na 
usposabljanjih za EVS-prostovoljce, se je imela 
priložnost pripraviti na spremembo kulturnega 
okolja, pridobiti najpomembnejše informacije o 
gostiteljski organizaciji in projektu ter sooblikovati 
dogovore o svojih delovnih nalogah. 

V gostiteljski organizaciji je nameravala preživeti 
dvanajst mesecev in v tem času sodelovati pri 
aktivnostih, namenjenih krepitvi vezi med mladimi 
iz že omenjenih koncev Evrope: vključiti se je 
nameravala v organizacijo spoznavnih seminarjev, 
okroglih miz, debat, predstavitev in mladinske 
izmenjave. Drugi del prostovoljkinih aktivnosti 
je bil načrtovan v Skladu Silva v neposrednem 
stiku s posamezniki s posebnimi potrebami. Del 
prostovoljkinih nalog je bil usmerjen v podporo 
nevladnim organizacijam v lokalnem okolju, 
predvsem pri sodelovanju s partnerji doma in v 
tujini.

Čas po vrnitvi prostovoljke v domačo državo je bil 
posvečen evalvaciji učnih učinkov in kompetenc, 
pridobljenih v procesu neformalnega učenja 
skozi izkušnjo evropske prostovoljne službe, in 
razširjanju rezultatov projekta in predstavitvam 
projekta tako v lokalnem okolju gostiteljske 
organizacije kot v prostovoljkinem domačem 
kraju. 

Rezultati projekta
Potek projekta in dosežene cilje so prijavitelji 
nameravali predstaviti v lokalnih medijih, s pomočjo 
bloga prostovoljke, na družabnem zaključnem 

dogodku ob koncu projekta ter v desetminutni 
videopredstavitvi, objavljeni na spletu in CD-
ju. Prostovoljka je po vrnitvi v domačo državo 
nameravala izvesti multimedijsko predstavitev 
projekta v svojem lokalnem okolju.

Akcija 2 - Evropska prostovoljna služba
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Projektna ideja
Zavod Pekarna – magdalenske mreže je s svojimi 
projekti sodeloval že v okviru programa Mladina, od 
leta 2007 pa nadaljuje s prijavo projektov v program 
MLADI V AKCIJI. Menijo, da projekti Evropske 
prostovoljne službe v njihovo organizacijo vnašajo 
intenzivne medkulturne izkušnje, večjo mobilnost 
mladih, nova znanja, izkušnje in nove mednarodne 
stike, zato se vsako leto bolj aktivno ukvarjajo z 
EVS-projekti in želijo v njih še naprej delovati. Ker je 
organizacija odprta za iniciative mladih in njihove 
projektne ideje, se nanje ob vsakem prijavnem 
roku obrača veliko prostovoljcev. Organizacija 
prostovoljce vključuje v svoje redne aktivnosti in 
tekoče projekte in ker vsak prostovoljec prinese 
nove ideje, drugačne navade ter načine dela in 
razmišljanja, so prepričani, da to obogati kvaliteto 
programa.

Prostovoljka in prostovoljec
Gostiteljska organizacija od prostovoljcev ne 
pričakuje znanj, spretnosti ali izobrazbe, iščejo pa 
mlade ljudi, ki jih veseli delo z vrstniki, z novodobnimi 
digitalnimi tehnikami in jih zanimajo kulturni dogodki. 
Zanimanje prostovoljcev za delo v organizaciji je 
veliko, zato organizacija sproti arhivira življenjepise 
in motivacijska pisma potencialnih kandidatov, 
ob načrtovanju konkretnega projekta pa izberejo 
najustreznejšega kandidata. Da bi se izognili 
morebitnim razočaranjem ob prihodu prostovoljca, 
v procesu izbora natančno pretehtajo, ali kandidati 
poznajo poslanstvo in dejavnosti organizacije ter 
projektno idejo. Prostovoljka Gwenny iz Belgije in 
prostovoljec Julien iz Francije sta med kandidati 
najbolje ustrezala iskanemu profilu družabnih, 
ustvarjalnih, odgovornih, zanesljivih, energije polnih 
oseb, pripravljenih sprejemati kulturno raznolikost, 
sposobnih delati tako individualno kot v skupini.

Tematika:  umetnost in kultura, mediji in komunikacija/mladinsko informiranje
Datum aktivnosti:  1. 9. 2008–30. 8. 2009
Prijavitelj:  Zavod Pekarna – magdalenske mreže, Maribor
 www.pekarna.org
Partnerji iz držav:  Francija, Belgija
Višina dodeljenih sredstev: 15.210,00 EUR

Akcija 2 - Evropska prostovoljna služba

Naslov projekta: 

Prenos znanja/veščin
Transfer of Knowledge/Skills
SI-21-16-2008-R3
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Program in metode 
V pripravljalnem obdobju so partnerji veliko 
energije nameravali vložiti v jasen sporazum o 
aktivnostih obeh prostovoljcev in razjasnjevanje ter 
usklajevanje pričakovanj s strani prostovoljcev in 
vpletenih organizacij, da bi se izognili morebitnim 
nesporazumom ali razočaranju ob prihodu. 
Prostovoljcema so nameravali še pred prihodom 
posredovati kontaktne informacije mentorice, da 
bi lahko že vnaprej navezali stik in postavili temelje 
za dobre medsebojne odnose.

Projekt je bil zastavljen tako, da sta imela 
prostovoljca v procesu neformalnega učenja 
v času prostovoljne službe priložnost razvijati 
vseh osem ključnih kompetenc vseživljenjskega 
učenja. Prostovoljca sta se nameravala vključiti 
v organizacijo neprofitnih kulturnih in umetniških 
dogodkov, kot so žonglerski festival, bobnarski 
festival, mednarodni festivali etno glasbe, 
dokumentarnega filma, sodobnega plesa, 
pomagati pri rednem delu v mladinskem centru, 
aktivno sodelovati pri tekočih projektih in pri 
promociji Evropske prostovoljne službe v lokalnem 
okolju. Prijavitelji so želeli, da bi s pomočjo teh 
aktivnosti pridobivala medkulturne izkušnje, 
razvijala kritično razmišljanje o evropskih temah, 
predvsem na področju kulture in javnega interesa, 
se preizkusila v komunikaciji v tujem jeziku, 
prevzemanju odgovornosti, veščinah organizacije, 
timskega dela ter pridobivala nova znanja na 
področju informacijsko-komunikacijske tehnologije 
in digitalnih tehnik. Dobila sta tudi priložnost 
udeležiti se vseh neformalnih izobraževanj, 

ki jih nudi gostiteljska organizacija, na primer 
računalniških tečajev, delavnic multimedije, 
scenskih in žonglerske delavnice. 

V času opravljanja prostovoljne službe je 
prostovoljcema na rednih tedenskih sestankih 
nameravala nuditi podporo mentorica. Prostovoljca 
je želela podpirati pri vključevanju v socialno 
okolje ter v procesu neformalnega učenja s 
pomočjo instrumenta Youthpass. Njena vloga 
je bila pomembna tudi v obdobju po zaključku 
prostovoljne službe in vrnitvi prostovoljcev domov: 
s prostovoljcema in s pošiljajočima organizacijama 
je nameravala ohraniti stik, da bi se prepričala o 
dobri integraciji v domače okolje in da bi prostovoljca 
spodbujala k nadaljnji uporabi pridobljenih znanj 
in izkušenj.

Rezultati projekta
Prijavitelji so poleg razvoja kompetenc obeh 
prostovoljcev in povečane samozavesti za razvoj 
lastnih projektov s projektom želeli doseči tudi širši 
vpliv: v lokalnem okolju gostiteljske organizacije 
doseči povečano zanimanje mladih iz lokalne 
skupnosti za mobilnost znotraj evropskega 
prostora in večjo pripravljenost za vključevanje v 
Evropsko prostovoljno službo. Rezultate projekta 
so nameravali promovirati s pomočjo spleta, 
tiskanega gradiva, v medijih in na lokalnih 
mladinskih dogodkih.

Akcija 2 - Evropska prostovoljna služba
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Projektna ideja
Projekt Act Now izvira iz potreb osrednjega 
programa Društva Legebitra, ki deluje tako na 
lokalnem kot tudi na evropskem nivoju. Program 
društva je sestavljen iz šestih področij, in sicer 
aktivnosti za spodbujanje socialnega vključevanja, 
izobraževanja, zaščite pravic, prostovoljstva, 
publiciranja in sodelovanja s partnerji. 

Prostovoljka
Gostiteljska organizacija je o prostem mestu v 
projektu obvestila svoje partnerske organizacije in 
vse potencialne prostovoljke in prostovoljce, ki so 
v preteklem letu stopili z njimi v stik. Postopek za 
oddajo vloge in izbor kandidata sta bila odprta in 
sta zagotavljala enake možnosti za kandidate vseh 
etničnih skupin, veroizpovedi, spolne usmerjenosti 
ali političnega prepričanja. Med prijavljenimi 
prostovoljci je bila na podlagi vloge, motivacijskega 

pisma in osebnega pogovora izbrana prostovoljka 
Anja iz Nemčije, ki si je želela pridobiti medkulturno 
izkušnjo, hkrati pa jo je zanimalo delovanje na 
področju zagotavljanja enakosti za istospolno 
usmerjene. Anja se je za sodelovanje prijavila, 
ker je bilo v njenem lokalnem okolju kljub 
relativno visoki stopnji socialne izključenosti 
manjšin delo nevladnih organizacij na področju 
manjšin in diskriminacije oteženo in zato pogosto 
neorganizirano. 

Program in metode 
Prijavitelji so kvaliteti pripravljalnega obdobja 
posvetili veliko pozornosti. Poleg udeležbe 
prostovoljke na rednem usposabljanju za EVS-
prostovoljce pred odhodom sta pošiljajoča in 
gostiteljska organizacija identificirali ključne naloge 
in si razdelili odgovornosti, kot so na primer priprava 
in informiranje prostovoljke o glavnih značilnostih 

Tematika:  protidiskriminacija, manjšine
Datum aktivnosti:  1. 10. 2008–20. 11. 2009
Prijavitelj:  Društvo informacijski center LEGEBITRA, Ljubljana
 www.drustvo-legebitra.si
Partnerji iz držav:  Nemčija 
Višina dodeljenih sredstev:  8.370,00 EUR

Akcija 2 - Evropska prostovoljna služba

Naslov projekta: 

Act Now – Against Discrimination 
on the Basis of Sexual Orientation
SI-21-19-2008-R3
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EVS, priprava prostovoljke na projekt (informacije o 
deželi gostiteljici, organizacija usposabljanja pred 
odhodom), informiranje prostovoljke o pravicah 
in odgovornostih, organizacija prostovoljkinega 
potovanja, organizacija zavarovanja in informiranje 
prostovoljke o zavarovalnih storitvah, ki so ji na 
voljo v času prostovoljne službe, ter priprava 
prostovoljke na odhod v drugo kulturno okolje.

V času trajanja aktivnosti so gostitelji prostovoljko 
nameravali popolnoma vključiti v obstoječo 
delovno ekipo delavcev in prostovoljcev. Načrtovali 
so, da bo po lastni izbiri lahko delovala in se 
izpopolnjevala na različnih vsebinskih področjih 
programa društva Legebitra: socialno vključevanje 
(pogovorne skupine za samopomoč, družabni 
popoldnevi), izobraževanje (izobraževalni tabori, 
HIV/AIDS-preventiva, delavnice o človekovih 
pravicah), zaščita pravic (program ACTIVATE/
POVEJ NAPREJ) ter neposredno delo z uporabniki 
programa (vzdrževanje informacijske točke centra, 
organizacija mednarodnih dogodkov, mednarodnih 
treningov in seminarjev, soorganizacija Parade 
ponosa in sodelovanje na projektu Živa knjižnica, 
sodelovanje na različnih domačih festivalih). 
Prostovoljka je imela poleg navedenih dejavnosti 
možnost razviti in izvesti tudi lasten projekt 
Transmission s tematiko transspolnosti. 

V času prostovoljkinega bivanja v Sloveniji je nemška 
pošiljajoča organizacija prevzela pomembno vlogo 
vzdrževanja stikov in spremljanja prostovoljke. Tudi 
po vrnitvi v domače okolje podpore prostovoljki 
niso nameravali omejiti na obvezno evalvacijsko 
srečanje. Pošiljajoča organizacija je poleg podpore 

pri ponovnem vključevanju v domače okolje na 
osebni in socialni ravni ter vsebinske in logistične 
evalvacije poteka projekta in doseženih ciljev 
želela s prostovoljko pretehtati tudi možnosti za 
adaptacijo in implementacijo učnih izkušenj v 
njeno lokalno okolje.  

Rezultati projekta
Prijavitelji so najpomembnejše rezultate projekta 
videli v novih znanjih, veščinah, kompetencah in 
izkušnjah, ki bi jih prostovoljka pridobila ali razvila 
v procesu neformalnega učenja ob opravljanju 
prostovoljne službe. Tako organizaciji kot 
prostovoljka so želeli, da bi bil učinek projekta viden 
tudi v prenosu dobrih praks v prostovoljkino domače 
okolje po njeni vrnitvi. Kot ukrepe za podporo 
prenosu pridobljenih spoznanj v lokalno okolje 
so predvideli vzdrževanje stikov s prostovoljko 
(gostiteljska in pošiljajoča organizacija), nudenje 
podpore pri nadaljnjem delu, skupno odkrivanje 
možnosti adaptacije rezultatov v domačem 
okolju (predvsem pošiljajoča organizacija) ter 
posredovanje pomembnih učinkov, kontaktov, 
rezultatov projekta in odpiranje novih priložnosti 
za lokalno in mednarodno delovanje (obe 
organizaciji).   

Akcija 2 - Evropska prostovoljna služba
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Projektna ideja
Projekt je nastal kot nadgradnja dveh uspešnih 
mladinskih izmenjav med Mladinskim svetom 
Ajdovščina in partnersko organizacijo iz Litve, ki 
sta potekali leta 2005 v Litvi in 2006 v Sloveniji. 

Obe organizaciji sta v svojem okolju opažali, da 
današnja družba in tekmovalno okolje ustvarjata 
mladim velike izzive in probleme, s katerimi se 
morajo spoprijemati. Da bi si mladi zagotovili 
zadovoljno in socialno varno prihodnost, je 
pomembna izbira ustrezne zaposlitve. Vendar je 
večina mladih pripravljena sprejeti prvo ponudbo 
za delovno mesto in preživeti ostanek življenja 
v službi, ki ne postavlja izzivov in ne omogoča 
osebnega napredka, uresničevanja zastavljenih 
ciljev ter ne zahteva znanj, ki jih posameznik ima. 
Taki mladi si ne ustvarjajo življenjske vizije, ampak 
sprejemajo vse, kar jim je pač dano. Prijavitelji 

menijo, da morajo imeti mladi za uresničevanje 
svoje življenjske vizije v sodobni družbi veliko mero 
sposobnosti, spretnosti, samozavesti in poguma. 
Zato so želeli pripraviti projekt, ki bi udeležence 
izzval, da sprejmejo tveganje, se znebijo občutka 
strahu pred novim, razvijejo samoanalizo in delijo 
življenjske vizije z udeleženci iz drugih držav.

Program in metode 
Vsaka partnerska organizacija je načrtovala 
pripravljalna srečanja z udeleženci in vrsto 
neformalnih pogovorov s skupino in posamezniki. 
Na srečanjih so udeleženci nameravali pregledati 
in sooblikovati predlog programa, si razdeliti 
zadolžitve, skleniti dogovore in oblikovati pravila. 
Predhodni načrtovalni obisk je bil namenjen 
dokončnemu oblikovanju programa, nato pa je 
ožja projektna skupina gostiteljske organizacije 
Mladinskega sveta Ajdovščina nameravala skrbeti 

Tematika:  izobraževanje preko športa in aktivnosti na prostem
Datum aktivnosti:  1. 8. 2008–11. 8. 2008
Prijavitelj:  Mladinski svet Ajdovščina, Ajdovščina
 www.msa.si
Partnerji iz držav:  Litva, Jordanija, Izrael
Višina dodeljenih sredstev:  25.991,00 EUR

Sodelovanje s sosednjimi partnerskimi državami

Naslov projekta: 

Ekstremna Ekipa, 3. del
Extreme Team, No. 3
SI-31-12-2008-R2

3.1 – Sodelovanje s sosednjimi partnerskimi državami EU

Akcija 3 – Mladi v svetu
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za kvalitetno vsebinsko zasnovo projekta in 
učinkovito logistično podporo.  

Rdeča nit desetdnevne potovalne mladinske 
izmenjave je bilo preživetje v ekstremnih pogojih. 
Prvi štirje dnevi so bili namenjeni spoznavanju 
udeležencev in osvajanju osnovnih veščin 
preživetja v naravi: orientacije, kuhanja v naravi, 
ognjev, vrvne tehnike, skrbi za opremo in gradnje 
pionirskih objektov iz lesa in vrvi. Naslednji 
dnevi so bili namenjeni preživetju in potovanju. 
Udeležencem so ponudili priložnost spopasti se z 
raftingom, jamarstvom, progo preživetja, daljšim 
pohodom, kolesarstvom in potapljanjem. Pri 
ekstremnih aktivnostih so predvideli sodelovanje 
posameznikov z ustreznimi znanji in kvalifikacijami 
na področju pionirstva, bivanja v naravi, orientacije, 
topografije, potapljanja; usposobljenih za višinski 
poligon v adrenalinskem parku in drugih. Zadnji 
trije dnevi so bili namenjeni zaključku ekstremnega 
dela, vrednotenju in sprostitvi. Udeleženci so 
se nameravali odpraviti na izlet v Ljubljano in 
na Bled, pripraviti dan odprtih vrat za lokalno 
skupnost, evalvirati celotno izmenjavo in pripravili 
predstavitev projekta v obliki kratkega filma. 
 
Po vrnitvi v domače države so udeleženci želeli 
ostati v stiku s pomočjo svetovnega spleta in tako 
med seboj deliti izkušnje in spremembe po vrnitvi v 
domovino. Udeležencem so nameravali tri mesece 
po izmenjavi posredovati anketni vprašalnik, 
s katerim so partnerske organizacije želele 
preveriti učinek izmenjave na osebnostni razvoj 
udeležencev. Ožja pripravljalna ekipa je prevzela 
tudi vrednotenje programskega in logističnega 

vidika izmenjave ter pripravo smernic za prihodnje 
projekte.

Rezultati projekta
Aktivnosti na izmenjavi so udeleženci nameravali 
snemati z videokamero, zbrano gradivo dopolniti 
še z zaključnimi intervjuji in vse skupaj urediti v 
dokumentarni film, ki bi prikazoval potek projekta 
in doživljanje, razmišljanja in vtise udeležencev. 

Najpomembnejši učinki, ki so jih partnerji 
s projektom želeli doseči, so bili povezani z 
osebnostnim razvojem udeležencev. Spremljati 
so jih želeli s pomočjo anketnega vprašalnika 
in komunikacije z udeleženci po zaključku 
projekta. O doseženih rezultatih so nameravali 
poročati v lokalnih medijih, na spletni strani, v 
dokumentarnem filmu in z zgibanko o projektu.

Akcija 3.1 –Sodelovanje s sosednjimi partnerskimi državami EU
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Projektna ideja
Društvo Nove dimenzije želi ljudem, ki so preživeli 
ali preživljajo razne duševne stiske, pomagati 
izboljšati kvaliteto življenja. Od leta 2003 v okviru 
društva deluje program Hiša otrok, v katerem 
sodelujejo tudi mladi z motnjo v duševnem 
zdravju, ki so zaradi tega stigmatizirani v svojih 
družinah, širši socialni sredini in še posebej pri 
zaposlovanju. Zaradi predsodkov imajo manj 
priložnosti, da se vključujejo v družbo enakopravno 
s svojimi vrstniki. Velikokrat ne dokončajo šolanja, 
delodajalci jih ne sprejmejo v delovno razmerje, 
zato nimajo finančnih sredstev za obiskovanje 
kulturnih prireditev, potovanja, skratka za življenje, 
ki je omogočeno zdravim vrstnikom.

S problematiko zaposlovanja mladih z motnjo v 
duševnem zdravju se ukvarjajo  tudi partnerski 
prijavitelji. Skupaj so razvili projekt študijskega 

obiska, v katerega bi bilo vključenih po pet 
mladinskih delavcev iz vsake partnerske 
organizacije, hkrati pa bi v njem aktivno sodelovalo 
šestnajst mladih z motnjo v duševnem zdravju, 
sicer vključenih v redne aktivnosti prijavitelja, ki bi 
projekt lahko obogatili s svojo osebno izkušnjo. 

Program in metode 
V pripravljalnem obdobju so partnerji nameravali 
pripraviti opise razmer na področju duševnega 
zdravja v svojih državah, oblik vključevanja v 
družbo in stanja na področju zagotavljanja pravic 
posameznikom. V vse faze projekta so želeli 
aktivno vključiti tudi mlade s težavami v duševnem 
zdravju, ki bi imeli v pripravljalnem obdobju 
priložnost raziskati možnosti za enakopravno 
vključevanje v ožje in širše socialno okolje ter 
spoznati razmere, možnosti in potrebe z vidika 
zdravljenja, resocializacije in zaposlovanja. 

Tematika:  družbena vključenost, protidiskriminacija
Datum aktivnosti:  27. 5. 2008–2. 6. 2008
Prijavitelj:  Društvo Nove dimenzije – Hiša otrok, Vodice
Partnerji iz držav:  Malta, Grčija, Poljska, Španija
Višina dodeljenih sredstev:  14.185,00 EUR

Akcija 4 – Podporni sistemi na področju mladine

Naslov projekta: 

Možnosti za enakopravno vključevanje mladih 
s težavami v duševnem zdravju
SI-43-01-2008-R1

4.3 – Usposabljanje in mreženje



39

V okviru gostiteljskega študijskega obiska, ki je bil 
načrtovan v Ljubljani in Postojni, je 33 udeležencev 
iz petih partnerskih organizacij nameravalo 
obiskati bolnišnico, stanovanjsko skupino, dnevni 
center za ljudi z motnjami v duševnem zdravju. 
S pomočjo metod neformalnega učenja, kot so 
obisk na terenu, predavanja in delavnice, so želeli 
poiskati primere dobrih praks na tem področju in 
med seboj izmenjati izkušnje.

V obdobju po zaključku projekta so hoteli vsi 
partnerji aktivno sodelovati pri evalvaciji poteka 
študijskega obiska, prenašanju pridobljenega 
znanja v matično organizacijo in lokalno okolje.

Rezultati projekta
Prijavitelji so splošno oceno izvedenega študijskega 
obiska od udeležencev nameravali pridobiti v 
obliki anketnih vprašalnikov. Glavne ugotovitve 
so želeli predstaviti na novinarski konferenci ter v 
strokovnem časopisu Socialne zbornice Slovenije 
Strokovni izziv, odmeve na zaključke pa zbrati v 
osebnih in pisnih stikih z zainteresirano javnostjo 
in jih preko elektronske pošte posredovati 
udeležencem študijskega obiska.

Najpomembnejši želen rezultat projekta pa je bil 
seveda prenos novih znanj in izkušenj v prakso. 
Pridobljena spoznanja so vodje skupin iz vsake 
države zato nameravali povzeti v kratkem zapisu in 
jih skupaj z načrtom za realizacijo prenesti v svoje 
matične organizacije. O poteku uresničevanja 
zastavljenih ciljev so se partnerji po zaključeni 
aktivnosti nameravali obveščati preko spleta.

Akcija 4.3–Usposabljanje in mreženje
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Projektna ideja
Društvo zaveznikov mehkega pristanka je 
leta 2007 v uspešnem in odmevnem projektu 
mladinske pobude združilo dve področji svojega 
dela: projektno delo z romsko skupnostjo in 
projekte na področju aktivne participacije mladih 
preko medijev. Nastala je zbirka kratkih filmov, ki 
so jih prijavitelji na povabilo Urada za mladino RS 
predstavili tudi v Bruslju. 

Informacija o njihovem delu je dosegla tudi mlado 
turško filmarko in študentko sociologije, ki je v 
domačem Istanbulu želela razviti podoben pristop 
k delu z deprivilegiranimi skupinami mladih brez 
možnosti za izražanje preko medijev. Zato je z 
društvom navezala stik in dogovorili so se, da bo 
na izobraževalnem obisku na delovnem mestu 
dvajset dni opazovala njihov način dela. 

Program in metode 
V pripravljalnem obdobju projekta so turška 
udeleženka in slovenski prijavitelji preko 
elektronske pošte zasnovali projekt glede na njene 
interese in tekoče aktivnosti društva. Dogovorili so 
se, da bo neformalno učenje potekalo predvsem 
preko opazovanja z udeležbo in praktičnega dela 
– izdelave videoreportaže o projektu mladinske 
izmenjave. Udeleženka se kasneje projekta žal 
ni mogla udeležiti, zato jo je zamenjal mladinski 
delavec iz iste države.

Načrtovane aktivnosti izobraževalnega obiska so 
se pričele s spoznavanjem z ekipo, pogovorom o 
pričakovanjih, predstavitvijo in ogledom Krškega 
ter pripravami na snemanje. V naslednjih dneh so 
prijavitelji praktično delo dokumentiranja projekta 
mladinske izmenjave prepletli s pripravami in 
izvedbami medijskih delavnic za mlade, obiskom 

Tematika:  manjšine, mediji in komunikacija/mladinsko informiranje
Datum aktivnosti:  23. 7. 2008–12. 8. 2008
Prijavitelj:  Društvo zaveznikov mehkega pristanka, Krško
 www.drustvo-dzmp.si
Partnerji iz držav:  Turčija
Višina dodeljenih sredstev:  1.483,00 EUR

Naslov projekta: 

Participation of Young People in Public Life 
Through Media
SI-43-05-2008-R2

Akcija 4.3 –Usposabljanje in mreženje
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romskega naselja in predstavitvijo romske kulture, 
ogledi primerov mladinske videoprodukcije, obiski 
mladinskih centrov v regiji, vključitvijo v skupino, ki 
se je pripravljala na snemanje s skupinami mladih z 
manj priložnostmi in montažo zbranega video gradiva. 
Udeležencu so želeli nuditi močno osebno podporo, 
da bi imel množico novih vtisov priložnost urediti v 
pogovorih z mentorjem in mladinskimi delavci.  

Učnim učinkom projekta so nameravali slediti s 
pomočjo instrumenta za spremljanje neformalnega 
učenja Youthpass: že ob načrtovanju obiska so 
zastavili učne cilje in izbrali učne metode, načrtovali 
redno vmesno in temeljito končno evalvacijo ter 
pridobljene kompetence na koncu nameravali 
zapisati v potrdilu Youthpass.

Rezultati projekta
Projekt je bil načrtovan tako, da bi udeleženec 
nova znanja na področju dela z mladimi z manj 
priložnostmi s pomočjo medijske produkcije lahko 
neposredno preizkusil pri izdelavi videoreportaže 
med samim obiskom. Reportažo so prijavitelji 
nameravali predstaviti na lokalnih televizijskih 
kanalih in jo objaviti na DVD-ju in spletni strani 
Youtube. Ker pa je bil dolgoročni učinek projekta 
usmerjen predvsem v prenos dobrih praks v drugo 
okolje, sta partnerski organizaciji razmišljali o 
možnostih nadaljnjega sodelovanja z namenom 
podpore pri prenosu pridobljenih znanj v prakso.

Akcija 4.3 –Usposabljanje in mreženje
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Projektna ideja
delavci in prostovoljni sodelavci Dnevnega centra 
za mlade in družine Škrlovec so se v svojem 
lokalnem okolju ob vsakodnevnem srečevanju z 
mladimi z manj priložnostmi iz različnih kulturnih in 
etničnih skupin znašli pred izzivom: kako kulturno 
raznolikost mladih namesto kot oviro za mladinsko 
delo videti kot priložnost? Kako v vsaki situaciji 
delovati po načelu enakih možnosti za vse?

Februarja 2008 so na seminarju »University 
Students in Action« v Turčiji navezali stike še z 
drugimi organizacijami, ki so se prav tako ukvarjale 
z vprašanjem, kako med svojimi mladinskimi 
delavci in mladinskimi voditelji dvigniti zavest o 
kulturni raznolikosti in razviti njihove kompetence 
za uporabo kulturne raznolikosti kot pozitivnega in 

močnega orodja v mladinskem delu in rodila se je 
zamisel o mednarodnem usposabljanju.

Program in metode 
Usposabljanje s štirinajstimi partnerskimi 
organizacijami je bilo namenjeno izboljšanju 
kvalitete mednarodnih projektov z udeleženci, ki 
se soočajo z družbeno izključenostjo. Usmerjeno 
je bilo v pridobivanje novih znanj na področju dela 
z mladimi priseljenci in uporabo konkretnih metod 
pri delu s socialno izključenimi mladimi, s katerimi 
se prijavitelj in partnerske organizacije dnevno 
srečujejo.

V pripravljalnem obdobju so partnerske 
organizacije želele definirati glavne cilje in 

Tematika:  družbena vključenost, protidiskriminacija
Datum aktivnosti:  25. 10. 2008–1. 11. 2008
Prijavitelj:  Center za socialno delo Kranj, 
 Škrlovec – dnevni center za mlade in družine, Kranj
 www.skrlovec.net
Partnerji iz držav:  Grčija, Irska, Italija, Avstrija, Latvija, Litva, Portugalska, 
 Švedska, Turčija
Višina dodeljenih sredstev:  17.809,00 EUR

Naslov projekta: 

Intercultural Rainbow
Mednarodna mavrica
SI-43-10-2008-R3

Akcija 4.3 –Usposabljanje in mreženje
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rezultate usposabljanja ter skleniti temeljne 
organizacijske in logistične dogovore (datum, 
kraj, financiranje, pripomočki in podobno). Drug 
drugemu so nameravali posredovati kratke opise 
svojih organizacij, ciljne skupine, s katero se 
ukvarjajo, in delovnih metod, ki so tipične za njihov 
pristop. Na podlagi teh informacij, dogovorjenih 
ciljev in izraženih potreb so prijavitelji z izbranima 
trenerjema želeli izvesti dve pripravljalni srečanji in 
razviti predlog programa usposabljanja, partnerji pa 
bi svoje odzive in povratne informacije posredovali 
po spletu in v telefonskih pogovorih. 

Rdeča nit osemdnevnega usposabljanja je bila 
metoda izkušenjskega učenja TAPE. Metoda poteka 
v štirih fazah: okušanje (Taste), analiza (Analyze), 
produkcija (Produce), evalvacija (Evaluate). Tako 
bi dobili udeleženci usposabljanja v prvih dnevih 
priložnost »okusiti« delo drug drugega na tržnici 
organizacij, si ogledati dobre prakse, definirati 
medkulturno učenje, komunikacijo in medkulturni 
dialog ter navezati prvi stik z lokalno skupnostjo 
in skupino mladih, ki prihajajo v dnevni center. 
Četrti dan je bil posvečen analizi stanja in potreb 
mladostnikov ter mladinskih delavcev v vseh 
partnerskih organizacijah. Peti dan so trenerji 
udeležence nameravali usmeriti v produkcijo: v 
skupinah bi načrtovali naslednji dan, vrhunec 
usposabljanja, ko naj bi za mlade iz Kranja izvedli 
medkulturni »Mavrični dan« z različnimi delavnicami 
za mlade. Mavrični dan bi se začel s skupnim 
medkulturnim kosilom in nadaljeval s pravljičnimi, 
plesnimi, umetniškimi delavnicami in delavnicami 
o vrednotah. Zadnja dva dneva sta bila posvečena 
evalvaciji: udeleženci so že ves čas usposabljanja 

v štirih skupinah nameravali vsakodnevno 
vrednotiti dogajanje, ob koncu usposabljanja pa so 
načrtovali še zaključno evalvacijo v okviru celotne 
skupine. Pomemben del zaključne evalvacije je 
bil individualno vrednotenje učnih ciljev, ki bi jih 
imeli udeleženci priložnost spremljati in zabeležiti 
z orodjem za spremljanje neformalnega učenja 
Youthpass.

Rezultati projekta
V sklopu projekta je bila načrtovana izdaja 
publikacije, v kateri bi bila predstavljena osvojena 
znanja, metode dela in mreža organizacij, 
vključenih v usposabljanje. Najpomembnejše pa se 
je prijaviteljem zdelo, da udeleženci usposabljanja 
nova znanja, ideje in izkušnje prenesejo na 
mlade, mladinske delavce in prostovoljce v 
domačih organizacijah. Prijavitelji so učinek 
usposabljanja nameravali meriti tudi s pomočjo 
števila medkulturnih in mednarodnih projektov, ki 
jih bodo pripravili in/ali izvedli udeleženci oziroma 
njihove organizacije.

Akcija 4.3 –Usposabljanje in mreženje
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... drugi sprejeti projekti 

Program MLADI V AKCIJI v letu 2008
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1.1 – Mladinske izmenjave

Akcija 1 – Mladi za Evropo

Dvostranska mladinska izmenjava v Chemnitzu v Nemčiji 
je bila namenjena dvajsetim udeležencem iz Slovenije 
in Nemčije, med njimi tudi desetim mladim z manj 
priložnostmi.  
Namen projekta je bil krepiti samozaupanje mladih 
udeležencev. Udeleženci so želeli s pomočjo sodelovalnega 
učenja, dela v majhnih skupinah, javnih predstavitev in 
tematskih večerov razvijati kompetence na področju kulturne 
zavesti in socialne kompetence. Da bi krepili dimenzijo 
medkulturnega učenja s poudarkom na prepoznavanju 
podobnosti in razlik med kulturami, ki sobivajo v okviru 
Evropske unije, so bile vse aktivnosti načrtovane v 
narodnostno mešanih skupinah.

Naslov projekta:

Brez meja
Border Crosser

SI-11-03-2008-R1

Tematika: 
družbena vključenost, izobraževanje 
preko športa in aktivnosti na prostem
Datum aktivnosti:
21. 7. 2008–31. 7. 2008
Prijavitelj: 
Tin Ljubljana, Ljubljana
www.tin-ljubljana.si
Partnerji iz držav:  
Nemčija
Višina dodeljenih sredstev: 
1.722,00 EUR

Večstranska mladinska izmenjava v Krškem je bila 
namenjena petindvajsetim udeležencem iz programskih 
držav vključno s šestimi mladimi z manj priložnostmi.
Prijavitelji so aktivnost načrtovali tako, da je bila metodološko 
razdeljena na dva širša sklopa. V prvih desetih dnevih naj 
bi se mladi v delavnicah in razpravah posvečali vprašanjem 
evropskega državljanstva in medkulturnega dialoga in se 
tako temeljito pripravili na snemanje kratkih dokumentarnih 
filmov na te teme. Drugi, praktični del je bil posvečen 
snemanju dokumentarnih prispevkov na terenu. Udeleženci 
pri tem ne bi krepili le tehnoloških kompetenc; skozi 
medsebojno sodelovanje v mednarodnih delovnih skupinah 
in stike s prebivalci lokalnega okolja bi razvijali tudi socialne 
spretnosti, kulturno zavest in veščine sporazumevanja. 
Končne rezultate projekta so prijavitelji želeli prikazati 
na javni predstavitvi in z distribucijo filmov, nastalih med 
mladinsko izmenjavo.

Naslov projekta: 

Look Over!

SI-11-06-2008-R1

Tematika: 
evropska zavest, mediji in komunikacija/
mladinsko informiranje
Datum aktivnosti:
31. 7. 2008–10. 8. 2008 
Prijavitelj: 
Društvo zaveznikov mehkega pristanka, 
Krško
www.drustvo-dzmp.si
Partnerji iz držav: 
Italija, Avstrija, Nemčija, Francija 
Višina dodeljenih sredstev: 
11.800,00 EUR
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Tematika: 
evropska zavest, mediji in komunikacija/
mladinsko informiranje
Datum aktivnosti:
30. 6. 2008–8. 7. 2008
Prijavitelj:  
Celjski mladinski center, Celje
www.mc-celje.si
Partnerji iz držav: 
Belgija, Bolgarija, Poljska, Madžarska
Višina dodeljenih sredstev: 
12.470,00 EUR

Tematika: 
evropska zavest, protidiskriminacija
Datum aktivnosti: 
17. 7. 2008–25. 7. 2008
Prijavitelj: 
Mladinski center Nova Gorica, Nova 
Gorica
www.mc-ng.org
Partnerji iz držav:  
Turčija, Malta, Latvija
Višina dodeljenih sredstev: 
12.450,00 EUR

Večstranska mladinska izmenjava v Celju je nastala kot 
nadgradnja projekta mladinske pobude. Rdeča nit obeh 
projektov je bila vprašanje, kako možnosti, ki jih ponuja 
sodobna tehnologija, izkoristiti za gradnjo medkulturnega 
dialoga na temo evropske zavesti, participacije in kulture. 
Mladinska izmenjava je bila zasnovana tako, da bi imeli mladi 
udeleženci, med njimi tudi dva mlada z manj priložnostmi, 
priložnost spoznati multimedijske centre v Sloveniji. V načrtu 
projekta je imelo neformalno učenje pomembno mesto: v 
času izmenjave bi se udeleženci učili dokumentirati svoje 
znanje na spletu, uporabljati spletne sisteme socialnega 
mreženja in spoznavali vire podatkov. 
Želja prijaviteljev je bila med udeleženci ustvariti učinkovite 
komunikacijske kanale, ki bi mladim tudi po koncu projekta 
omogočali na inovativne načine participirati pri družbenih 
vprašanjih, razpravljati o evropskih temah in tako graditi 
podlago za uresničevanje Lizbonske strategije. Vidnost 
projekta so želeli povečati tudi s sodelovanjem na javni 
tribuni »Medkulturni dialog«.

Naslov projekta:

iLearn.iParticipate.iCulture

SI-11-09-2008-R1

Projekt večstranske mladinske izmenjave na temo 
protidiskriminacije in evropske zavesti je bil načrtovan v Novi 
Gorici in okolici, kjer bi že sam kraj dogajanja z edinstveno 
zmesjo slovanskih in romanskih kulturnih vplivov šestnajst 
mladih udeležencev spodbujal k poglabljanju medkulturne 
zavesti. 
Organizatorji so idejo, da je učenje najučinkovitejše, kadar 
poteka po različnih kanalih in s pomočjo različnih čutil, 
vzeli zelo resno, saj so vprašanja kulturne raznolikosti 
udeležencem nameravali predstaviti skozi predstavitev 
naravnih in kulturnih znamenitosti, običajev ter lokalne in 
nacionalne kuhinje vseh partnerjev v izmenjavi. 
Prijavitelji so želeli, da bi ob koncu izmenjave mladi 
udeleženci lokalni skupnosti v Novi Gorici predstavili svoje 
države, kulturo, navade in kulinariko s pomočjo zanimive 
aktivnosti, stojnice »Okusi drugačnosti«.

Naslov projekta:

Okusi drugačnosti
Taste the Difference

SI-11-13-2008-R1
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Tematika: 
medverski dialog, protidiskriminacija
Datum aktivnosti: 
17. 7. 2008–23. 7. 2008
Prijavitelj: 
Klub študentov občine Koper, Koper
www.ksok.si
Partnerji iz držav:  
Češka, Poljska, Litva, Portugalska, 
Nizozemska, Italija
Višina dodeljenih sredstev: 
15.518,00 EUR

Tematika: 
družbena vključenost, razvoj mest/
podeželja
Datum aktivnosti: 
16. 8. 2008–25. 8. 2008
Prijavitelj:  Center šolskih in obšolskih 
dejavnosti, Ljubljana
www.csod.si
Partnerji iz držav: Portugalska, Norveška, 
Litva, Latvija, Francija
Višina dodeljenih sredstev: 
25.909,00 EUR

Večstranska mladinska izmenjava v Kopru je bila posvečena 
vprašanjem medverskega dialoga. Namenjena je bila 
devetindvajsetim udeležencem, med njimi osmim mladim 
z manj priložnostmi.
Najpomembnejši namen projekta je bil izboljšanje evropske 
realnosti, predvsem z vidika prispevka k večji strpnosti v 
evropski družbi. Načrt aktivnosti je vključeval spoznavanje 
značilnosti različnih religij, njihove obrede, simbole in navade 
ter raziskovanje statusa religije in različnih verskih skupin 
v sodobni družbi, pri čemer bi neformalno učenje potekalo 
predvsem skozi izmenjavo izkušenj in mnenj.

Naslov projekta:

RE-ACT

SI-11-17-2008-R2

Večstranska mladinska izmenjava v okolici Gorenja je bila 
namenjena šestintridesetim mladim iz šestih sodelujočih 
držav, med njimi petnajstim mladim z manj priložnostmi. 
Projekt z osrednjo tematiko razvoja mestnega in 
podeželskega okolja je bil pripravljen tako, da bi med 
mladimi udeleženci spodbujal razvoj kompetenc v znanosti 
in tehnologiji ter sporazumevanja v maternem in tujem 
jeziku. Načrtovane aktivnosti so temeljile na neformalnih 
učnih metodah, kot so raziskovanje etnoloških značilnosti 
lokalnega okolja (glasba, običaji, kulinarika, kultura), 
diskusije, delo z besedili in delo z računalnikom. Prijavitelji 
so načrtovali tudi, da bodo udeleženci pridobljeno znanje 
uporabili za pripravo promocijskega letaka in spletne strani 
o vasi Gorenje v angleškem jeziku in uradnem jeziku vsake 
partnerske države.

Naslov projekta: 

Angleščina tako ali drugače
English on Other Way

SI-11-20-2008-R2
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Tematika: 
enakost med spoloma, izobraževanje 
preko športa in aktivnosti na prostem
Datum aktivnosti: 
2. 8. 2008–11. 8. 2008
Prijavitelj:  
Društvo tabornikov Rod Zelena Rogla, 
Zreče
Partnerji iz držav:  
Portugalska, Norveška, Litva, Francija
Višina dodeljenih sredstev: 
27.200,00 EUR

Tematika: 
evropska zavest
Datum aktivnosti: 
13. 9. 2008–20. 9. 2008
Prijavitelj:  
Mladinsko združenje Združene igre narodov, Izola
www.unitedgames.si
Partnerji iz držav:  
Madžarska, Češka, Danska, Nemčija, Finska, Italija, 
Romunija, Avstrija, Norveška, Velika Britanija, Estonija, 
Turčija, Latvija, Francija
Višina dodeljenih sredstev: 
24.480,00 EUR

Večstranska mladinska izmenjava na zreškem Pohorju je 
bila načrtovana za štirideset udeležencev, med njimi za 
dvanajst mladih z manj priložnostmi. 
Rdeča nit projekta je bilo spoznavanje veščin preživetja v 
naravi – postavljanje bivakov, kuhanje na odprtem ognju in 
poznavanje zdravilnih zelišč. Namen projekta je bil učenje 
sobivanja v skupnosti, prepoznavanje pomena povezanosti 
z naravo in odnosa do narave s pomočjo učenja z delom, 
ki bi potekalo v majhnih mednarodnih skupinah. Prijavitelji 
so želeli skozi srečanja z lokalno skupnostjo krepiti tudi 
medkulturno komponento projekta ter sprejemanje 
raznolikosti in različnih življenjskih stilov. 

Naslov projekta:

Nazaj k naravi
Back to Nature

SI-11-22-2008-R2

Večstranska mladinska izmenjava z namenom širiti 
evropsko idejo je bila namenjena mladim iz kar petnajstih 
programskih držav vključno s tridesetimi mladimi z manj 
priložnostmi. 
Aktivnost je bila načrtovana v Slovenskem primorju. Projekt 
so samostojno razvili mladi. Njihov načrt je vključeval 
delavnice, pogovore in igre, preko katerih bi imeli udeleženci 
priložnost spoznavati teme, kot so strpnost, komunikacija, 
trajnostni razvoj in aktivna participacija. V sklopu izmenjave 
so udeleženci nameravali v lokalnih osnovnih šolah pripraviti 
delavnice po principu medvrstniškega učenja, s katerimi so 
želeli doseči med osemsto in tisoč petsto mladih

Naslov projekta:

Združene igre narodov
United Games of Nations 
2008 (Communiculture)

SI-11-23-2008-R2
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Tematika: 
družbena vključenost, izobraževanje 
preko športa in aktivnosti na prostem
Datum aktivnosti: 
14. 8. 2008–24. 8. 2008
Prijavitelj: Slovensko združenje za 
cirkuško pedagogiko – Cirkokrog, 
Ljubljana
www.cirkokrog.com
Partnerji iz držav: Nemčija 
Višina dodeljenih sredstev: 
7.154,00 EUR

Tematika: 
družbena vključenost, umetnost in kultura
Datum aktivnosti: 
7. 7. 2008–13. 7. 2008
Prijavitelj: Mladinski center Nova Gorica, 
Nova Gorica
www.mc-ng.org
Partnerji iz držav: Italija, Češka, Litva
Višina dodeljenih sredstev: 
8.840,00 EUR

Dvostranska gostiteljska mladinska izmenjava na temo 
socialne vključenosti je bila namenjena šestindvajsetim 
mladostnikom, večinoma mladim z manj priložnostmi, ki 
živijo v zavodih ali mladinskih domovih. 
Prijavitelji so želeli, da bi se udeleženci imeli priložnost 
poglobiti v evropske vrednote, kot so strpnost, demokracija, 
enakost, solidarnost in pomembnost aktivne participacije 
v vsakodnevnem življenju. Osrednji medij za dosego teh 
ciljev je v načrtu izmenjave predstavljalo urjenje v različnih 
cirkuških spretnostih (na primer akrobatika, trapez, 
žongliranje, kolebnica), ki bi okrepile pozitivno samopodobo 
mladih, spodbujale gibanje in zdrav življenjski slog ter jim 
ponudile varno okolje za neformalno učenje pomembnih 
socialnih kompetenc sodelovanja, solidarnosti in timskega 
dela. 
Ob koncu izmenjave so prijavitelji načrtovali cirkuško 
predstavo, na katero so nameravali povabiti lokalno 
skupnost. 

Naslov projekta:

Slovensko-nemški 
cirkuški ragu

SI-11-24-2008-R2

Partnerske organizacije iz štirih programskih držav so v Novi 
Gorici želele pripraviti večstransko mladinsko izmenjavo na 
temo umetnosti in kulture.
Želeli so, da bi izkušnja hip hop plesa, oblikovanja odrske 
scene in režije plesnega spektakla za šestnajst mladih 
predstavljala medij, s pomočjo katerega bi se med njimi 
razvili pogovori o pomenu in nujnosti medkulturnega 
dialoga, medkulturne izmenjave ter odprave stereotipov in 
predsodkov znotraj in zunaj okvirjev Evropske unije. 
Kot osrednji rezultat projekta je bil načrtovan javnosti 
namenjen plesni spektakel s plesnimi nastopi skupin iz 
vseh sodelujočih držav in skupnim plesnim nastopom vseh 
udeležencev.

Naslov projekta: 

Intercultural Dialog and 
Understanding by Hip Hop 
and Urban Fashion

SI-11-25-2008-R2
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Tematika: 
 evropska zavest, družbena vključenost
Datum aktivnosti: 
19. 7. 2008–26. 7. 2008
Prijavitelj: 
Center interesnih dejavnosti Ptuj, Ptuj
www.cid.si
Partnerji iz držav: Francija, Nemčija, 
Italija, Slovaška, Češka 
Višina dodeljenih sredstev: 
16.772,00 EUR

Tematika:
protidiskriminacija, manjšine
Datum aktivnosti: 
3. 10. 2008–10. 10. 2008
Prijavitelj: Študentsko politološko društvo 
– POLITUSS, Ljubljana
www.polituss.org
Partnerji iz držav: Bolgarija, Turčija, 
Estonija
Višina dodeljenih sredstev: 
20.703,00 EUR

Ideja večstranske izmenjave je bila tesno povezana s štirimi 
prednostnimi nalogami programa MLADI V AKCIJI: evropsko 
državljanstvo, participacija mladih, vključevanje mladih z manj 
priložnostmi in kulturna raznolikost. 
Prijavitelji so želeli s projektom mladinske izmenjave 
šestintridesetim udeležencem, med njimi tudi šestim mladim 
z manj priložnostmi, ponuditi priložnost primerjati šolske 
sisteme, prakse in izkušnje, kot so jih spoznali in doživeli sami, 
lastne izkušnje soočiti z izkušnjami drugih udeležencev, nato 
pa skupaj poiskati primere dobre prakse ter razviti ideje o 
tem, kakšno šolo oziroma izobraževanje bi želeli kot državljani 
Evrope. Projektni načrt je vključeval tudi stik z lokalnim okoljem: 
udeleženci bi dobili priložnost skupaj in v manjših skupinah 
odkrivati možnosti, načine in oblike vključevanja mladostnikov v 
odločanje o temah, ki zadevajo njih same, in možnosti za razvoj 
ustvarjalnosti mladih v svojih okoljih.
Prijavitelji so načrtovali, da bodo udeleženci vsak dan izmenjave 
v  dnevnikih zbrali svoje vtise. Najbolj zanimive dnevniške 
zapise v maternih in angleškem jeziku so skupaj s fotografijami, 
nastalimi na izmenjavi, nameravali zbrati v brošuri in na CD-ju. 
 

Naslov projekta:

Dnevnik mladega Evropejca
Diary of a Young European

SI-11-27-2008-R2

Večstranska mladinska izmenjava na Ptuju je bila namenjena 
štiridesetim mladim iz štirih držav. 
Cilji mladinske izmenjave so bili poglobiti znanje udeležencev 
o Evropski uniji, razumeti položaj nečlanic v odnosu do 
integracije ter raziskati možnosti za tak način integracije 
manjšin, ki bi še vedno dopuščal in celo spodbujal kulturno 
raznolikost. S pomočjo tematskih in ustvarjalnih delavnic, 
okroglih miz, dela v skupinah ter socialnih iger so želeli 
spodbuditi udeležence k prevzemanju aktivne vloge v družbi 
in se spopasti z reševanjem problemov, ki so povezani s 
kulturnimi razlikami, demokracijo in etiko.

Naslov projekta:

Diversity and Integration 
– Mission (Im)Possible

SI-11-28-2008-R2
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Tematika: 
evropska zavest, izobraževanje preko 
športa in aktivnosti na prostem
Datum aktivnosti: 
17. 8. 2008–27. 8. 2008
Prijavitelj: Društvo za obštudijske 
dejavnosti Pedagoške fakultete Koper – 
Sirena, Koper
www.drustvo-sirena.si
Partnerji iz držav: Litva, Turčija, Češka, 
Portugalska, Španija
Višina dodeljenih sredstev: 
19.650,00 EUR

Tematika: 
evropska zavest, umetnost in kultura
Datum aktivnosti: 
24. 8. 2008–1. 9. 2008
Prijavitelj: 
Društvo za miselno rekreacijo Povod, Ptuj
www.odprtomesto.com
Partnerji iz držav: 
Avstrija, Nemčija, Bolgarija
Višina dodeljenih sredstev: 
13.178,00 EUR

Mladinska izmenjava v Kopru je bila posvečena razvijanju 
evropske zavesti skozi šport in aktivnosti na prostem.
Prijavitelji so za spodbujanje neformalnega učenja 
dvaintridesetih mladih, od tega polovice mladih z manj 
priložnostmi, izbrali metodo izkušenjskega učenja s 
praktičnim delom in simbolno govorico. Osrednja aktivnost 
je bila gradnja preprostih splavov v narodnostno mešanih 
skupinah, kar bi ponazorilo povezovanje Evrope. Skozi 
sodelovanje, potrebno pri gradnji splava, bi mladi udeleženci 
pridobivali socialne kompetence sodelovanja, življenja v 
skupnosti in timskega dela. Načrt izmenjave je vključeval 
tudi številne delavnice (od tematskih delavnic na temo 
medkulturnega dialoga in učenja mornarskih vozlov do 
športnih dejavnosti) in raziskovanje naravne in kulturne 
dediščine v lokalnem okolju.

Naslov projekta:

European Rivers and Seas 
Connect Us

SI-11-29-2008-R2

Večstranska mladinska izmenjava na temo evropske zavesti 
ter umetnosti in kulture je bila namenjena osemindvajsetim 
mladim, med njimi štirim mladim z manj priložnostmi, ki 
so v okolici Ptuja v Sloveniji želeli aktivno preizkusiti svoje 
ustvarjalne sposobnosti.
Namen projekta je bil mladim ponuditi priložnost za 
učenje sodelovanja in odkrivanje svojega izraza skozi 
ustvarjanje skulptur iz odpadnih materialov. Kot končni 
rezultat so prijavitelji načrtovali umetniško instalacijo, ki 
bi jo udeleženci predstavili lokalni skupnosti, vrstnikom in 
medijem. Na otvoritveno prireditev so nameravali povabiti 
tudi predstavnike občine in župana mesta. 

Naslov projekta: 

Open City

SI-11-30-2008-R2
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Tematika: 
izobraževanje preko športa in aktivnosti 
na prostem, okolje
Datum aktivnosti: 
4. 9. 2008–13. 9. 2008
Prijavitelj: Mladinski dom Jarše, 
Stanovanjska skupnost Črnuška gmajna, 
Ljubljana
www.mdj.si
Partnerji iz držav: Španija
Višina dodeljenih sredstev: 
4.331,00 EUR

Tematika: 
družbena vključenost, protidiskriminacija
Datum aktivnosti: 
25. 10. 2008–1. 11. 2008
Prijavitelj: Zveza tolminskih mladinskih 
društev, Tolmin
www.kivem.org
Partnerji iz držav: Španija, Finska, 
Nizozemska, Nemčija, Francija, Belgija
Višina dodeljenih sredstev: 
19.727,00 EUR

Dvostranska mladinska izmenjava v Španiji je bila 
namenjena triindvajsetim udeležencem, med njimi devetim 
mladim z manj priložnostmi. 
Izmenjava je bila načrtovana tako, da bi se mladi udeleženci 
skozi športne aktivnosti, dejavnosti na prostem in skozi 
preživljanje časa v naravi srečevali z okoljsko problematiko. 
Prijavitelji so želeli, da bi imeli udeleženci priložnost skozi 
neformalno učenje v delavnicah na temo medkulturnega 
razumevanja in skozi priložnostno učenje, povezano z 
intenzivnim sobivanjem z vrstniki iz drugega kulturnega 
okolja, razvijati kompetence kulturne zavesti in izražanja. 

Naslov projekta:

The Mancha’s Adventure

SI-11-31-2008-R2

Osrednja tema večstranske mladinske izmenjave v Tolminu 
je bila vprašanja regionalizma v različnih evropskih državah 
ter razmišljanje, kaj sestavlja evropsko identiteto in kako 
regionalne značilnosti pomagajo oblikovati evropsko 
identiteto.
Projektni načrt je vključeval delavnice, delo v skupinah, 
predstavitve gostov in razprav. S pomočjo teh metod 
neformalnega učenja so mladi na regije želeli pogledati 
z geografskega, političnega, kulturnega, jezikoslovnega 
in raziskovalno-statističnega zornega kota ter posebno 
pozornost nameniti problematiki v regijah posameznih 
udeležencev: diskriminaciji manjšin, vprašanjem integracije 
in asimilacije, razvoju podeželja, geografski odmaknjenosti 
in nedostopnosti storitev. 

Naslov projekta:

Regionalizem v Evropi

SI-11-32-2008-R3
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Tematika: 
družbena vključenost, manjšine
Datum aktivnosti: 
23. 10. 2008–1. 11. 2008
Prijavitelj: Ljudska univerza Radovljica, 
Radovljica
www.lu-r.si
Partnerji iz držav: Nizozemska
Višina dodeljenih sredstev: 
4.101,00 EUR

Tematika: 
evropska zavest, družbena vključenost
Datum aktivnosti: 
8. 11. 2008–15. 11. 2008
Prijavitelj: Študentska organizacija 
univerze v Mariboru, OE Best, Maribor
www.soum.si
Partnerji iz držav: 
Poljska, Litva, Češka, Madžarska 
Višina dodeljenih sredstev: 
11.510,00 EUR

Dvostranska izmenjava na temo družbene vključenosti in 
manjšin v Utrechtu na Nizozemskem je bila namenjena 
dvaintridesetim mladim z manj priložnostmi.
Projektni načrt je vključeval pestro izbiro metod dela 
(ustvarjalne dejavnosti povezane s filmom, fotografijo, 
slikanjem, oblikovanjem) z namenom mladim omogočiti 
izražanje pogledov na vprašanja vključenosti in izključenosti 
v sodobni družbi, posebej na podlagi narodnostne in etnične 
pripadnosti. Mnogi med udeleženci so nekoč živeli v vojnih 
conah, sedaj pa imajo status begunca ali migranta ali pa se 
soočajo z neuspehom v formalnem sistemu izobraževanja, 
zato so prijavitelji želeli, da bi se medsebojno bogatili tudi s 
kompleksnimi osebnimi življenjskimi izkušnjami.  

Naslov projekta:

Subkulture v družbi danes

SI-11-33-2008-R3

V projektu večstranske mladinske izmenjave, načrtovane v 
Kranju in Mariboru, je trideset mladih želelo krepiti pozitivno 
zavest o drugih kulturah in se spopadati s temami, kot so 
širitev Evropske unije, vloga in dejavnosti evropskih institucij 
in dejavnosti EU na področjih, ki zadevajo mlade. 
S pomočjo razprav, predavanj in delavnic so mladi želeli 
izmenjati svoje poglede na prednostna področja programa 
MLADI V AKCIJI, kot so evropsko državljanstvo, participacija 
mladih in kulturna raznolikost. Želja prijaviteljev je bila med 
mladimi splesti trdne vezi, ki bi se ohranile tudi po koncu 
skupnega druženja.

Naslov projekta: 

DNA – Different Nations 
Association

SI-11-35-2008-R3
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Tematika: 
umetnost in kultura
Datum aktivnosti: 
3. 9. 2008–11. 9. 2008
Prijavitelj: Društvo kreativnih ljudi – 
Loesje, Ljubljana
Partnerji iz držav: Turčija
Višina dodeljenih sredstev: 
4.530,00 EUR

Tematika: 
družbena vključenost, umetnost in kultura
Datum aktivnosti: 
3. 11. 2008–11. 11. 2008
Prijavitelj: Javni zavod Vetrnica 
Slovenj Gradec, Slovenj Gradec
www.nucam.info
Partnerji iz držav: Poljska
Višina dodeljenih sredstev: 
3.660,00 EUR

Glavna tema dvostranske izmenjave, načrtovane na Ptuju, 
je bila medkulturno učenje. 
Udeleženci, med njimi tudi dvanajst mladih z manj 
priložnostmi, so s pomočjo opisov tradicij in običajev, na 
primer poročnih obredov, ljudskih pesmi in plesov, želeli 
drug drugemu predstaviti svojo državo. Zanimiv element 
načrtovanega programa je bil tudi predstavitev treh 
pomembnih ljudi iz Slovenije in treh iz Turčije, ki v svoji državi 
veljajo za vzornika. Namen projekta je bil, da udeleženci z 
osebnim srečanjem z mladimi iz druge kulture ozavestijo 
in premagajo svoje predsodke in se medsebojno bogatijo z 
izmenjavanjem izkušenj.
Projekt zaradi odpovedi turške skupine ni bil izveden. 

Naslov projekta:

Mavrica kot kulturni most

SI-11-36-2008-R3

Dvostranska mladinska izmenjava v Varšavi na Poljskem je 
bila namenjena mladim igralcem iz obeh držav.
Namen projekta je bil prebuditi občutljivost mladih ljudi in 
premagati ovire ter zavore, ki mladim preprečujejo pokazati, 
kaj v resnici čutijo. V sedmih dneh so želeli izmenjati 
igralske izkušnje ter sodelovati v delavnicah za izraznost 
telesa, odrskem osvetljevanju in glasbi. Skozi te medije so 
nameravali raziskovati čustva, ki so skrita globoko v vsakem 
posamezniku. Ob zaključku izmenjave so načrtovali izvedbo 
predstave pantomime, namenjene širši javnosti.

Naslov projekta:

Body, Light, Movement

SI-11-40-2008-R3
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Tematika: 
evropska zavest
Datum aktivnosti: 
7. 12. 2008–15. 12. 2008
Prijavitelj: Društvo študentov psihologije 
Slovenije, Ljubljana
www.dsps.si
Partnerji iz držav: Nizozemska, Grčija
Višina dodeljenih sredstev: 
6.102,00 EUR

Tematika: 
evropska zavest
Datum aktivnosti: 
23. 4. 2009–30. 4. 2009
Prijavitelj: 
Gimnazija Ljubljana Šiška, Ljubljana
www.s-gls.lj.edus.si
Partnerji iz držav: Turčija
Višina dodeljenih sredstev: 
6.894,00 EUR

Na tristranski mladinski izmenjavi se je triintrideset študentov 
psihologije iz treh držav želelo ukvarjati s tematiko kulturne 
raznolikosti in vključevanja v družbo na področju psihologije 
družine.
Projektni načrt je zajemal spoznavanje različnih vrst družin, 
tradicionalnega in modernega načina življenja znotraj 
posamezne države ter vloge starejših v družbi. Neformalno 
učenje je potekalo skozi delavnice, diskusije in spoznavanje 
institucij na terenu, s čimer bi udeleženci oblikovali skupno 
vizijo družbe v prihodnosti, ki bi predstavljala vzpodbudno 
in strpno okolje za sobivanje najrazličnejših tipov družin 
znotraj Evropske unije. 
Rezultate o pomembnosti stabilne družine v Evropski uniji 
so nameravali objaviti v reviji društva, s plakati na fakultetah 
udeležencev, na spletni strani in Študentski areni.

Naslov projekta:

Families of all shapes and 
sizes

SI-11-41-2008-R4

Dvostranska mladinska izmenjava je bila namenjena 
oseminštiridesetim udeležencem, vključno s sedmimi 
mladimi z manj priložnostmi, ki jih je zanimalo področje 
evropskega državljanstva in aktivne participacije mladih.
Rdeča nit projekta je bila medsebojno spoznavanje 
udeležencev in raziskovanje življenjskega stila mladih v 
obeh državah ter njihovega kulturnega okolja. 
Projektni načrt je vključeval tako obdobje priprave, izvedbe 
izmenjave in obdobje zaključevanja projekta. Na izmenjavo 
so se nameravali pripraviti z raziskavo o pogledih mladih na 
aktualne življenjske teme, na primer možnosti izobraževanja 
in zaposlitve mladih, ki bi jo vsaka skupina izvedla med 
mladimi v svoji državi. Na sami izmenjavi so želeli primerjati 
rezultate raziskave ter na okroglih mizah, v debatah in 
delavnicah poiskati stične točke. Na podlagi ugotovitev so 
nameravali oblikovati priporočila za krepitev evropskega 
državljanstva in rezultate projekta objaviti v biltenu, brošuri 
in videopredstavitvi izmenjave.

Naslov projekta: 

Lifestyle and Culture

SI-11-42-2008-R4
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Tematika: 
evropska zavest, mediji in komunikacija/
mladinsko informiranje
Datum aktivnosti: 
9. 12. 2008–16. 12. 2008
Prijavitelj: Mladinski center Kotlovnica 
Kamnik, Kamnik
www.kotlovnica.si
Partnerji iz držav: 
Italija, Estonija, Poljska, Španija
Višina dodeljenih sredstev: 
19.539,00 EUR

Tematika: 
družbena vključenost, medverski dialog
Datum aktivnosti: 
9. 12. 2008–14. 12. 2008
Prijavitelj: 
Mladinski center Velenje, Velenje
www.mc-velenje.si
Partnerji iz držav: Francija, Češka, 
Španija, Italija, Turčija
Višina dodeljenih sredstev: 
23.746,00 EUR

Večstranska mladinska izmenjava na temo evropske 
zavesti ter medijev in komunikacije je v letu medkulturnega 
dialoga iskala odgovore za izzive na tem prednostnem 
področju programa MLADI V AKCIJI s pomočjo ustvarjanja 
multimedijskih vsebin. 
Načrtovana je bila tako, da bi udeleženci na fotografskih, 
video in spletnih delavnicah in s praktičnim delom s temi 
mediji pridobivali kompetence na področju tehnologije in 
kulturnega izražanja. Vendar pa so cilji neformalnega učenja 
na izmenjavi presegali zgolj pridobivanje tehničnih veščin; 
na delavnicah s tematskimi nalogami bi imeli udeleženci 
priložnost pridobiti izkušnje, kako medije uporabiti za 
izražanje svojih idej in se seznaniti s principi kritičnega 
vrednotenja medijskih vsebin. 
Načrtovani rezultati projekta so bili dokumentarni film, 
fotografska razstava in spletna stran, prispevke o projektu pa 
so prijavitelji nameravali objaviti tudi v lokalnem časopisu. 

Naslov projekta:

Media Cottage

SI-11-44-2008-R4

Večstranska mladinska izmenjava v Velenju je bila 
načrtovana za sedeminštirideset udeležencev, med njimi 
šest mladih z manj priložnostmi. 
Partnerji, ki so se spoznali na seminarjih za vzpostavljanje 
partnerstev v okviru programa MLADI V AKCIJI, so želeli skozi 
interaktivne delavnice, diskusije in igre vlog sooblikovati 
idealno kulturo mladih Evropejcev. Vsebine so nameravali 
predstaviti s pomočjo radijskih delavnic, multimedije, 
ustvarjalnega pisanja in filma;  želeli so, da bi s pomočjo teh 
neformalnih učnih izkušenj udeleženci pridobili jezikovne in 
tehnološke kompetence.  

Naslov projekta:

Ali medkulturni dialog 
pozimi zamrzne?
Does Intercultural Dialogue 
Freeze in the Winter?

Šifra projekta: SI-11-45-2008-R4
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Tematika: 
družbena vključenost, invalidnost
Datum aktivnosti: 
1. 4. 2009–10. 4. 2009
Prijavitelj: Društvo študentov invalidov 
Slovenije, Ljubljana
www.dsis-drustvo.si
Partnerji iz držav: 
Estonija, Italija, Francija
Višina dodeljenih sredstev: 
20.258,00 EUR

Tematika: 
družbena vključenost, zdravje
Datum aktivnosti: 
22. 3. 2009–30. 3. 2009
Prijavitelj: Društvo študentov psihologije 
Slovenije, Ljubljana
www.dsps.si
Partnerji iz držav: Nizozemska, Grčija
Višina dodeljenih sredstev: 
2.044,00 EUR

V projektu večstranske mladinske izmenjave se je 
štiriindvajset mladih, od tega polovica mladih z manj 
priložnostmi, želelo ukvarjati s tematiko preseganja omejitev: 
od arhitektonskih do tistih, ki nastanejo v glavah. 
Mladi so z aktivno participacijo preko različnih metod 
(debat o soočanju z ovirami, delavnic plesa, skrite kamere) 
želeli krepiti zaupanje v lastne sposobnosti in kompetence 
za preseganje omejitev, hkrati pa razbiti nekaj stereotipov 
o ljudeh s posebnimi potrebami, predvsem glede tega, ali 
lahko le-ti živijo polno življenje. 
Rezultate projekta so nameravali skupaj z informacijami 
o programu MLADI V AKCIJI predstaviti v lokalnem okolju, 
članom društva študentov invalidov Slovenije in v okviru 
predavanja na Fakulteti za socialno delo.

Naslov projekta:

I’m Able Too

SI-11-46-2008-R5

Tristranska izmenjava v Amsterdamu na Nizozemskem je 
bila posvečena raziskovanju tematike različnih zasvojenosti 
evropske mladine z namenom ozaveščanja problema med 
mladimi v Evropi, zmanjševanja predsodkov in spodbude 
za aktivno vključevanje mladih v reševanje tovrstnih težav. 
Projektni načrt je vključeval delavnice, diskusije in intervjuje, s 
katerimi bi mladi udeleženci primerjali razsežnosti problema, 
vrste odvisnosti v posameznih državah in zakonodajo na tem 
področju. Obiskati so nameravali tudi lokalne institucije, ki 
se ukvarjajo z reintegracijo uporabnikov drog v družbo. 
Prijavitelji so kot zanimiv rezultat projekta želeli pripraviti 
članek o primerjavi odvisnosti in različnih politik posameznih 
držav, ki bi bil skupaj s predlogi o učinkovitejšem reševanju 
problematike v Evropi objavljen na spletnih straneh 
posameznih partnerjev in različnih univerz po njihovih 
državah. Vidnost projekta so nameravali zagotavljati tudi s 
plakati, promocijskimi majicami in letaki.

Naslov projekta: 

European Youth and 
Addiction – From Chocolate 
to Cocain, What’s Your 
Weakness?

SI-11-47-2008-R5



Tematika: 
evropska zavest, izobraževanje preko 
športa in aktivnosti na prostem
Datum aktivnosti: 
3. 7. 2009–11. 7. 2009
Prijavitelj: Ljudska univerza Celje, Celje
www.lu-celje.si
Partnerji iz držav: 
Danska, Litva, Češka, Latvija
Višina dodeljenih sredstev: 
36.695,00 EUR

V večstranski mladinski izmenjavi so prijavitelji v Logarski 
dolini želeli gostiti šestdeset mladih iz petih držav. Načrtovali 
so, da bi se preko udejstvovanja v delavnicah in športnih 
aktivnostih (plezanje, orientacijski pohod, spust po Savinji) 
mladi iz različnih kulturnih okolij spoznavali med seboj, 
ozaveščali pomembnost timskega duha in medsebojnega 
sodelovanja kljub različnim vrednotam in stališčem. 
Učinke mladinske izmenjave so nameravali predstaviti v 
lokalnih medijih in športnih društvih, kot ključen rezultat pa 
so načrtovali bilten v pomoč mladim pri pripravi in izvedbi 
nadaljnjih mednarodnih mladinskih projektov. 

Naslov projekta:

Kozjansko jabolko

SI-11-49-2008-R5
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Pet mladih je z mladinsko pobudo z okoljevarstveno tematiko 
želelo javnost ozavestiti o perečih problemih na tem 
področju. V ta namen so načrtovali ustvarjanje izobraževalnih 
dokumentarnih oddaj, ki bi vsebovale kratke reportaže s 
terena, intervjuje s strokovnjaki in kratke videoposnetke 
o aktualni ekološki problematiki. Mladi prijavitelji, ki jih 
videoprodukcija in multimedija že dolgo zanima, so skozi 
neformalno učenje v projektu želeli pridobiti tehnološke, 
ustvarjalne, socialne in jezikovne kompetence, ki bi jim v 
prihodnosti pomagale pri konkurenčnosti na trgu dela. 

Naslov projekta:

Mladi za zdravo življenjsko 
okolje

SI-12-07-2008-R1

Tematika: 
družbena vključenost, mediji in 
komunikacija/mladinsko informiranje
Datum projekta: 
1. 5. 2008–31. 12. 2008
Prijavitelj:
Matej Delakorda – Neformalna skupina 
smer EKO, Žalec
Višina dodeljenih sredstev: 
5.500,00 EUR

Osem mladostnikov je v lokalnem okolju Novega mesta s 
projektom mladinske pobude želelo odgovoriti na potrebo 
po boljšem sobivanju prebivalcev lokalnega okolja in 
preseči narodnostne in kulturne razlike med njimi. Namen 
projekta je bil vzpostaviti in promovirati medkulturni dialog 
med mladostniki, ki pripadajo večinskemu prebivalstvu, in 
mladostniki migranti, begunci ter Romi. Kot medij za dosego 
tega cilja so izbrali odrsko ustvarjanje: ustanoviti so želeli 
amatersko gledališko skupino in v kulturno mešanih skupinah 
pripraviti gledališko igro. Predvidene metode neformalnega 
učenja v mladinski pobudi so bile tako predvsem vodena 
debata, tehnike za spodbujanje kreativnega procesa, 
okrogle mize ter različni pristopi gledališke pedagogike, npr. 
improvizacijsko gledališče in gledališče zatiranih.
Skupino mladih, ki je vključevala tudi dva mlada z manj 
priložnostmi, je v vseh fazah načrtovanja projekta spremljala 
inštruktorica.

Naslov projekta: 

Projekt Schyzma

SI-12-15-2008-R1

Tematika: 
družbena vključenost, umetnost in kultura
Datum projekta: 
1. 5. 2008–1. 5. 2009
Prijavitelj: Maja Regina – Gledališka 
skupina Schyzma, Novo mesto
Višina dodeljenih sredstev: 
6.170,00 EUR

1.2 – Mladinske pobude
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Tematika: 
protidiskriminacija, invalidnost
Datum projekta:  
1. 5. 2008–1. 8. 2008
Prijavitelj: 
Urška Grahek – Neformalna skupina 
DRIMTIM, Ljubljana
Višina dodeljenih sredstev: 
5.400,00  EUR

Tematika: 
evropska zavest, umetnost in kultura
Datum projekta:  
1. 5. 2008–31. 12. 2008
Prijavitelj: Tomaž Koštomaj 
– Neformalna skupina HA HA, Šentjur
www.standupeurope.si
Višina dodeljenih sredstev: 
1.585,00 EUR

Projektni načrt za mladinsko pobudo na temo 
protidiskriminacije in invalidnosti je pripravila skupina 
socialno usmerjenih študentov. Invalidni in neinvalidni 
študentje so  s ciljem zbrati denar za nakup vozička za 
invalidnega mladostnika želeli organizirati dobrodelno modno 
revijo. Na reviji so invalidni in neinvalidni študentje – modeli 
želeli prikazati oblačila, nakit in poslikave obraza mlade 
oblikovalke. Predstavljene izdelke so nameravali prodati 
na dražbi, izkupiček pa bi namenili za nakup invalidskega 
vozička. Vzporedno s pripravami na modno revijo so načrtovali 
ustvarjalne delavnice za otroke in mlade.
V procesu neformalnega učenja so mladi želeli pridobiti 
organizacijska znanja, spretnosti in sposobnosti, še 
pomembnejši učinek projekta pa so videli v priložnosti 
invalidnim otrokom in mladini omogočiti aktivno 
udeleževanje v javnem življenju ter preprečiti diskriminacijo 
oseb s posebnimi potrebami.
Ožja delovna skupina, v katero so bili vključeni trije mladi z 
manj priložnostmi, je predvidela tudi sodelovanje invalidne 
inštruktorice.

Naslov projekta:

Jaz sem, kaj pa ti? 
– Modni ekstrem

SI-12-20-2008-R1

Mladinsko pobudo s tematiko evropske zavesti ter umetnosti 
in kulture si je zamislilo pet mladih, ki so želeli v lokalnem 
okolju med mladimi spodbuditi pogovor o življenju v Evropi, 
kako je biti mlad državljan Evrope in o stereotipih, ki jih 
evropska mladina srečuje v vsakdanjem življenju. 
Glavna ideja skupine je bila, da je mlade potrebno spodbuditi 
k jasnemu, argumentiranemu in spoštljivemu izražanju 
svojih mnenj, da pa je eden od najbolj učinkovitih načinov 
za doseganje tega cilja uporaba humorja. Načrtovali so 
sklop delavnic, v katerih bi mladi udeleženci pridobivali 
in razvijali veščine jasnega izražanja, retorike, spoznavali 
osnove komedije in uporabe humorja pri podajanju sporočila 
javnosti. V procesu neformalnega učenja pridobljene 
veščine so nameravali na večerih komedije preizkusiti pred 
občinstvom.
Skupina je posebno pozornost pri načrtovanju namenila 
ne le fizični, pač pa tudi psihološki varnosti sodelujočih 
posameznikov: želeli so zagotoviti varno okolje za učenje, 
v katerem ne bi bilo prostora za diskriminacijo in odkrita ali 
prikrita sovražna dejanja.

Naslov projekta:

Stand UP Europe!

SI-12-21-2008-R1
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Tematika: 
umetnost in kultura, mediji in 
komunikacija/mladinsko informiranje
Datum projekta:  
6. 5. 2008–1. 7. 2009
Prijavitelj: Maja Horvat 
– Neformalna skupina Ozvezdje, Žalec
Višina dodeljenih sredstev: 
1.780,00 EUR

Tematika: 
družbena vključenost, umetnost in kultura
Datum projekta: 
1. 5. 2008–1. 11. 2008
Prijavitelj: Aleš Sušak – Neformalna 
skupina Same Žvadi, Slovenske Konjice
Višina dodeljenih sredstev: 
5.500,00 EUR

Pet mladostnikov iz Žalca in okolice je z mladinsko pobudo 
TV-oddaja Ozvezdje k medijskemu ustvarjanju ob pripravi 
sklopa mladinskih oddaj za lokalne televizijske kanale 
želelo pritegniti širšo skupino okoliških mladih. S pomočjo 
odprte avdicije so nameravali izbrati sodelavce in ti bi imeli 
priložnost pripraviti rubriko po svojem interesu, na primer 
predstavitve mladih perspektivnih glasbenikov, poročanje o 
aktualnih dogodkih ali preizkušanje igralskih sposobnosti v 
zabavnih družbenokritičnih skečih “Duhovi celjskih grofov”.  
Za vsako oddajo so si zamislili osrednjo, za mlade privlačno 
tematiko, mladi sodelavci pa bi posebno pozornost posvetili 
raziskovanju evropske dimenzije v povezavi s temo oddaje. 
V oddaji, namenjeni modi, so na primer nameravali prikazati 
modne smernice v različnih evropskih mestih, v oddaji, 
namenjeni okultnim vedam, pa so želeli predstaviti nekaj 
najbolj mističnih evropskih krajev, kot so Stonehenge ali 
Transilvanija, dežela grofa Drakule.
V načrtu projekta mladinske pobude so predvideli tudi 
vključenost inštruktorja, ki bi sodeloval predvsem z vodjo 
skupine in jo podpiral pri zapleteni nalogi, na kakšen način 
skupini mladih zagotoviti kar najbolj aktivno participacijo.

Naslov projekta:

TV-oddaja Ozvezdje

SI-12-22-2008-R1

Neformalno skupino Same Žvadi je sestavljalo osemnajst 
mladostnikov iz Slovenskih Konjic, Zreč, Vitanja in Oplotnice, 
ki jih druži ljubezen do hip-hop glasbe. 
Mladinsko pobudo so pripravili z namenom mladim z 
manj priložnostmi približati prvine hip-hop glasbe in skozi 
besedila ter hip-hop kulturo raziskovati teme, kot so kulturne 
razlike, toleranca in sprejemanje. Načrtovali so delavnice, 
v katerih bi se imeli mladi priložnost preizkusiti v veščinah 
kreativnega pisanja, analize in ustvarjanja rap besedil, 
freestyle ustvarjanja, oblikovanja grafitov, spoznavanja rap 
glasbe ipd.  
Šest mesecev trajajoč projekt so želeli skleniti s tridnevnim 
festivalnim dogodkom v Slovenskih Konjicah in ob tej 
priložnosti izdati  tudi pesniško zbirko besedil mladih 
umetnikov. Rezultate projekta so mladi nameravali razširjati 
v sodelovanju z lokalnimi mediji s časopisnimi članki, 
radijskimi intervjuji in videoposnetki festivala.

Naslov projekta: 

Hip-hop finača

SI-12-26-2008-R1
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Tematika: 
družbena vključenost, mediji in 
komunikacija/mladinsko informiranje
Datum projekta: 
1. 8. 2008–1. 4. 2009
Prijavitelj: Kaja Mlakar-Agrež – 
Neformalna skupina Aktiven.si, Litija
www.litijanka.si
Višina dodeljenih sredstev: 
5.560,00 EUR

Tematika: 
družbena vključenost, mediji in 
komunikacija/mladinsko informiranje
Datum projekta: 
1. 7. 2008–1. 7. 2009
Prijavitelj: Zavod Bob, Ljubljana
www.zavod-bob.si
Višina dodeljenih sredstev: 
6.070,00 EUR

Šest mladih je v lokalnem okolju prepoznalo potrebo po 
boljši informiranosti mladih in aktivnejši participaciji mladih 
v javnem življenju. Na to potrebo so želeli odgovoriti z 
oblikovanjem spletnega vodnika za vključevanje mladih v 
dogajanje v okolici. V vodniku so nameravali zbrati aktualne 
informacije in informacije splošnega značaja za mlade v 
občinah Litija in Šmartno pri Litiji. 
Glavni cilj projekta je bil mlade obveščati o možnostih, 
ki jih imajo v svojem lokalnem okolju, ter jih hkrati 
spodbujati k aktivnemu vključevanju v delovanje društev 
in organizacij. Mladi so želeli skozi udeležbo v projektu v 
procesu neformalnega učenja razviti kompetence uporabe 
informacijsko-komunikacijskih tehnologij, spretnosti jasnega 
izražanja v maternem jeziku in uriti socialne veščine, 
potrebne za aktivno participacijo v javnem življenju.

Naslov projekta:

MSPL – Mladinski spletni 
portal Litije

SI-12-29-2008-R2

Sedem mladih je v projektu mladinske pobude z osrednjo 
tematiko družbene vključenosti in medijskega ustvarjanja 
želelo raziskati pojme geto, getoizacija, getoizirano mesto. 
Svoje ugotovitve so želeli predstaviti v dokumentarnem filmu 
“Ljubljana je geto?”, v katerem bi se izjave strokovnjakov, 
raziskovalcev in političnih odločevalcev prepletale z mnenji 
mladostnikov in posameznikov iz tistih predelov Ljubljane, 
ki imajo nekaj značilnosti getoiziranih območij. S pomočjo 
privlačnih metod, kot so diskusije na blogu, intervjuji, ulično 
delo, animacija, videoprodukcija in oblikovanje spletne 
strani, so želeli spodbuditi neformalno učenje sodelujočih. 
Poleg dokumentarnega filma so nameravali izdelati tudi foto 
galerijo in spletno stran z informacijami o projektu.

Naslov projekta:

Ljubljana je geto?

SI-12-31-2008-R2
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Tematika: 
družbena vključenost, umetnost in kultura
Datum projekta: 
1. 7. 2008–30. 10. 2008
Prijavitelj: Mojca Zupanc – Neformalna 
skupina VIS, Šentjur
www.ra-kozjansko.si/Moc-mladih.html
Višina dodeljenih sredstev: 
2.200,00 EUR

Tematika: 
družbena vključenost, izobraževanje 
preko športa in aktivnosti na prostem
Datum projekta:  
1. 8. 2008–31. 5. 2009
Prijavitelj: Branka Ojnik – Neformalna 
skupina Svizci, Litija
Višina dodeljenih sredstev: 
5.500,00 EUR

Ideja mladinske pobude je bila s pomočjo gledališke 
predstave javnosti predstaviti sporočilo, da so mladostniki 
pomemben člen sodobne družbe in da lahko pomembno 
prispevajo k spremembam v lokalni skupnosti in širše. 
Na predstavo o ključnih problemih, s katerimi se mladi 
dandanes srečujejo ob vstopu v družbeno življenje, kot 
so na primer kariera, želja po neodvisnosti, iskanje mesta 
v širšem družbenem polju, so se mladi želeli pripraviti 
v umetnostnih, dramskih in plesnih delavnicah. Skozi 
ples, pesem, glasbo in igro so želeli pridobiti pomembne 
izkušnje samopredstavitve, nastopanja pred skupino, 
samoiniciativnosti ter utrjevati svojo samozavest in 
pozitivno samopodobo. 

Naslov projekta:

Moč mladih

SI-12-33-2008-R2

Šest udeležencev mladinske pobude je v lokalnem okolju 
med mladimi prepoznalo potrebo po bolj zdravem in 
aktivnejšem življenjskem slogu, predvsem pa po večji 
povezanosti z naravo. Da bi odgovorili na to potrebo, so v 
času desetih mesecev želeli postaviti gozdno učno pot, ki bi 
mladim omogočala tako gibanje v naravnem okolju gozda 
kot neformalno učenje o tem pomembnem ekosistemu. 
Gozdno učno pot so načrtovali v hriboviti okolici Svibno 
pri Litiji. Nameravali so jo opremiti z raznovrstnimi 
informacijami o gozdu, njegovem delovanju, ekologiji in 
varstvu okolja. Table z informacijami bi spodbujale učenje 
z vsemi čutili, izkušenjsko učenje in učenje “mimogrede”. 
Ustvarjalne ideje za logotip učne poti in informativne table 
so nameravali razviti v okviru delavnic in športnih dni, 
kjer bi se mladostniki učili o strpnosti, sožitju v naravi in 
medsebojnem komuniciranju.

Naslov projekta: 

Gozdna učna pot Svibno

SI-12-36-2008-R2
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Tematika: 
družbena vključenost, enakost med 
spoloma
Datum projekta:  
1. 9. 2008–30. 6. 2009
Prijavitelj: Katja Sladič, Litija
Višina dodeljenih sredstev: 
5.550,00 EUR

Tematika: 
družbena vključenost
Datum projekta:  
1. 9. 2008–31. 5. 2009
Prijavitelj: AKZ AMOS, Maribor
Višina dodeljenih sredstev: 
6.070,00 EUR

Osem mladih udeležencev mladinske pobude, med njimi 
štirje mladi z manj priložnostmi, je želelo mlade naučiti, kako 
z malo truda, volje in znanja preurediti odsluženo obleko 
in ustvariti nov kos oblačila. Preko delavnic, predavanj, 
modnih revij, razstav kreacij so v lokalnem okolju želeli 
spodbuditi razmišljanje o izražanju individualne osebnosti 
in unikatnosti vsakega posameznika s pomočjo oblačenja 
in videza. 
Mladim so želeli ponuditi priložnost za preizkušanje svoje 
ustvarjalnosti in pridobivanje nekaj konkretnih tehničnih 
znanj, povezanih s kreiranjem in predelavo oblačil, 
ustvarjanjem osebnega sloga, smiselno in učinkovito 
uporabo modnih dodatkov. Praktično delo so si predstavljali 
kot medij, s pomočjo katerega bi se mladi dotaknili tudi 
aktualnih evropskih tem: ob recikliranju rabljenih oblačil 
so želeli spregovoriti o problemih ekologije, ob uvajanju 
elementov kulturne raznolikosti v oblačenju pa o ukrepih 
proti vsesplošni globalizaciji.

Naslov projekta:

Direktiva za preobrazbo

SI-12-41-2008-R2

Devetnajst mladih udeležencev vključno s tremi mladimi 
z manj priložnostmi je v Mariboru želelo izvesti mladinsko 
pobudo z glavnim ciljem omogočiti medgeneracijsko 
sodelovanje. Pobudo so načrtovali v obliki večmesečnega 
družabništva mladostnikov in starostnikov ob učenju 
računalništva in srečanj medgeneracijske skupine, kot 
sklepno dejanje pa so načrtovali medgeneracijski festival, 
namenjen tisoč petstotim predstavnikom različnih 
generacij. 
V sklopu projekta so nameravali pripraviti zloženko o 
medgeneracijskem sožitju, ki bi vključevala najzanimivejše 
rezultate in izsledke projekta ter misli, nastale med 
projektnimi aktivnostmi. 

Naslov projekta:

Mladost je srce. 
Kdo je brez nje?

SI-12-52-2008-R3
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Tematika: 
evropska zavest, protidiskriminacija
Datum projekta: 
1. 10. 2008–31. 1. 2009
Prijavitelj: Mladinsko združenje Brez 
izgovora, Ljubljana
www.noexcuse.si
Višina dodeljenih sredstev: 
8.000,00 EUR

Tematika: 
družbena vključenost, invalidnost
Datum projekta: 
 5. 1. 2009–5. 4. 2009
Prijavitelj: Športno društvo Šmartno - 
Tacen, Ljubljana
www.sdsmartnotacen.si
Višina dodeljenih sredstev: 
2.775,00 EUR

V transnacionalni pobudi so mladi iz Slovenije, Italije in 
Madžarske želeli razmišljati o evropskem državljanstvu 
ob temah, kot so širitev EU, verska in kulturna nestrpnost, 
Lizbonska strategija, kosovsko vprašanje in podobno. 
Mladi iz treh držav so skupaj nameravali oblikovati brošuro 
“Otroška izdaja o evropskem državljanstvu” in posneti 
kratke filmčke o mišljenju mladih o državljanstvu v Evropski 
uniji. Ob začetku in koncu projekta so načrtovali srečanje 
v Sloveniji, v vmesnem času pa so nameravali po srednjih 
šolah v svojih lokalnih okoljih pripraviti vrstniške delavnice 
o aktivnem evropskem državljanstvu.

Naslov projekta:

EuroPEER

SI-12-53-2008-R3

Mladinska pobuda je bila namenjena problematiki 
zaposljivosti mladih, ki so po avtomobilskih nesrečah 
postali gibalno ovirani. Namen projekta je bil tej skupini 
mladih ponuditi nekaj veščin, ki bi jih pri iskanju zaposlitve 
postavile v enakopraven položaj z ostalimi člani družbe.
V trimesečnem učnem obdobju so udeleženci načrtovali 
serijo desetih izobraževalnih delavnic, namenjenih v 
avtomobilskih nesrečah poškodovanim mladim. Delavnice 
so bile namenjene spoznavanju  možnosti, ki jih imajo ti 
mladi na lokalni, nacionalni in evropski ravni, na primer 
možnosti kandidiranja za različna sredstva ali kako pripraviti 
in prijaviti dober projekt. V delavnicah so kot učne metode 
nameravali uporabiti frontalno, individualno in skupinsko 
delo. 
Organizatorji so si kot osrednji rezultat projekta zamislili 
pripravo treh projektov, enega na mednarodni in dveh na 
lokalni ravni, s katerimi bi se imeli udeleženci delavnic 
možnost preizkusiti v vlogi pobudniških posameznikov, in s 
tem tudi širši družbi ponudili priložnost, da jih prepozna ne 
zgolj kot pomoči potrebne mlade, ampak tudi kot sposobne, 
ustvarjalne člane družbe.
Pri mladinski pobudi so mladi nameravali sodelovati z 
Zavodom za zaposlovanje RS in Zvezo društev za cerebralno 
paralizo Slovenije – Sonček.

Naslov projekta: 

Korak naprej
Step Forward

SI-12-55-2008-R4
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Tematika: 
protidiskriminacija, umetnost in kultura
Datum projekta: 
1. 12. 2008–31. 10. 2009
Prijavitelj: Društvo za pomoč in 
samopomoč brezdomcev Kralji ulice, 
Ljubljana
www.kraljiulice.org
Višina dodeljenih sredstev: 
6.530,00 EUR

Tematika: 
mediji in komunikacija/mladinsko 
informiranje, izobraževanje preko športa 
in aktivnosti na prostem
Datum projekta: 
1. 12. 2008–1. 5. 2009
Prijavitelj: Anže Polanec – Neformalna 
skupina TheHepans SNB TEAM, 
Slovenske Konjice
Višina dodeljenih sredstev: 
5.455,00 EUR

Mladinska pobuda je bila posvečena tematiki 
protidiskriminacije ter umetnosti in kulture. Dvanajst mladih 
z manj priložnostmi, ki se spopadajo s težavami, kot so 
brezdomstvo, uživanje nedovoljenih drog ali nedokončano 
šolanje, so v sodelovanju z mladimi prostovoljci želeli ustvariti 
gledališko predstavo, ki bi temeljila na njihovih življenjskih 
izkušnjah in na odru upodobila njihov vsakdan.
Mladi so nameravali uporabiti pristope in izkušnje gledališča 
potlačenih, improvizacijskega gledališča in “stand-up” 
komedije. S sodelovanjem v projektu so želeli pridobiti 
veščine nastopanja pred javnostjo, samopredstavitve in 
komunikacije, javnosti pa ponuditi priložnost za vpogled 
v svoje življenje in razmišljanje ter s tem širiti toleranco in 
spodbujati odprtost javnosti za vključitev mladih z manj 
priložnostmi v družbeno življenje. Gledališko predstavo in 
program MLADI V AKCIJI so mladi nameravali promovirati z 
letaki in v reviji Kralji ulice.

Naslov projekta:

Ko naša življenja postanejo 
gledališka igra

SI-12-56-2008-R4

Dvanajst mladih ljubiteljev deskanja na snegu iz Slovenskih 
Konjic, Slovenske Bistrice in Celja se je v mladinski pobudi 
na temi medijska komunikacija in izobraževanje preko 
športnih aktivnosti odločilo javnosti približati velikokrat 
napačno (negativno) razumljeno in podcenjeno subkulturo 
deskarjev. 
Preko neformalnih izobraževalnih delavnic o deskanju, 
snemanju in produkciji filma, o osnovah fotografije in 
medijskem komuniciranju so želeli pridobiti tehnološke in 
socialne kompetence ter komunikacijske veščine.  
V okviru mladinske pobude so nameravali posneti 
dokumentarni film, ki bi se predvajal v kinematografih v 
lokalnem okolju in širše v Sloveniji.

Naslov projekta:

Snowboarding is 
everywhere

SI-12-58-2008-R4
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Tematika: 
družbena vključenost
Datum projekta: 
2. 12. 2008–2. 11. 2009
Prijavitelj: Polona Raspor – Neformalna 
skupina iz župnije Budanje, Vipava
Višina dodeljenih sredstev: 
6.070,00 EUR

Tematika: 
izobraževanje preko športa in aktivnosti 
na prostem, okolje
Datum projekta: 
10. 12. 2008–5. 6. 2010
Prijavitelj: Koroško-šaleški jamarski klub 
»Speleos Siga« Velenje, Velenje
Višina dodeljenih sredstev: 
6.070,00 EUR

Mladinska pobuda z osrednjo tematiko evropskega 
državljanstva je imela namen mladim približati možnosti, ki 
jih imajo kot državljani EU, povečati motivacijo za aktivno 
participacijo v širšem družbenem okolju ter spodbuditi 
razmislek o prenašanju te drže na mlade in otroke.
Prijavitelji so načrtovali, da bo neformalno učenje potekalo 
v delavnicah o motivaciji in retoriki, na okroglih mizah, v 
natečajih, seminarjih, preko promocijske revije in s pomočjo 
povezovanja z drugimi akterji. Želeli so, da bi mladi s 
sodelovanjem v projektu spoznali možnosti za aktivno 
vključevanje v lokalno, nacionalno in širše evropsko okolje.

Naslov projekta:

Priključi se

SI-12-59-2008-R4

Šest mladih je v mladinski pobudi z okoljsko tematiko skozi 
športno-izobraževalne aktivnosti želelo opozoriti na pomen 
ohranjanja naravne dediščine kraških jam z vidika varovanja 
vode v tem naravnem okolju. 
Glavni cilji pobude so bili pridobiti jamarska znanja, 
osveščati javnost o pomenu pitne vode in skrbi za okolje, 
spodbujati mlade k varstvu narave na področju celotne EU 
in vzpostavitev geografskega info sistema o jamah.
Neformalno pridobljena znanja so mladi nameravali 
predstaviti z zgoščenko o projektu, zgibanko o varstvu 
kraških jam, biltenom in fotogalerijo.

Naslov projekta: 

Varstvo kraških jam 
in pitne vode

SI-12-60-2008-R4
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Tematika: 
invalidnost, zdravje
Datum projekta: 
1. 2. 2009–1. 7. 2010
Prijavitelj: Barbara Marič – Neformalna 
skupina Trimčki, Dol pri Ljubljani
Višina dodeljenih sredstev: 
6.070,00 EUR

Tematika: 
manjšine, izobraževanje preko športa in 
aktivnosti na prostem
Datum projekta: 
1.2.2009 – 1.2.2010
Prijavitelj: Urban Jeriha – Neformalna 
skupina Gozd, Braslovče
Višina dodeljenih sredstev: 
6.000,00 EUR

V mladinski pobudi na temo invalidnosti in zdravja je 
petnajst mladih z motnjo v duševnem razvoju skupaj s 
sedmimi mladimi prostovoljci želelo dvigniti zavest o pomenu 
zdrave prehrane in telesne aktivnosti in filozofijo zdravega 
življenjskega sloga vključiti v vsakdanje življenje mladih z 
manj priložnostmi. 
Projekt je temeljil na konceptu izkustvenega učenja. Mladi 
so skozi pripravo zdrave hrane, športnih aktivnosti, izdelavo 
športnih rekvizitov in preživljanja časa v naravi želeli odkrivati 
svojo lastno pot do zdravega načina življenja.    
Najpomembnejši dolgoročni učinek projekta so prijavitelji 
videli v priložnosti, da mladi z motnjo v duševnem razvoju  
s prevzemanjem odgovornosti za del lastnega življenja 
naredijo korak proti samostojnosti, neodvisnosti in 
aktivnemu vključevanju v družbo. Rezultate mladinske 
pobude so udeleženci nameravali predstaviti v biltenu in s 
fotografsko razstavo.

Naslov projekta:

Preklopi na zdravo

SI-12-62-2008-R5

Mladinska pobuda štirih udeležencev, med njimi dveh mladih 
z manj priložnostmi, zbranih v neformalni skupini »Gozd«, je 
imela za glavno temo ohranjanje in spoznavanje naravne in 
kulturne dediščine. V lokalnem okolju so prepoznali potrebo 
po boljšem poznavanju naravne in kulturne dediščine, zato 
so sovaščanom želeli približati za svojo okolico pomemben 
naravni ekosistem, gozd.
Najzanimivejše gozdne poti v okolici Braslovč so želeli 
opremiti s klopmi, info tablicami in koši ter na strateško 
izbranih lokacijah pripraviti zabavno in privlačno gradivo 
za aktivno izobraževanje. Najbolj privlačne točke so 
nameravali predstaviti v žepnih herbarijih, ki bi bili na bližnjih 
turističnoinformacijskih centrih na voljo širši javnosti.  

Naslov projekta:

Gozdne učne poti

SI-12-65-2008-R5
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Tematika: 
izobraževanje preko športa in aktivnosti 
na prostem, okolje
Datum projekta: 
15. 2. 2009–15. 8. 2010
Prijavitelj: Mojca Hribernik – Neformalna 
skupina Marijarečan, Prebold
Višina dodeljenih sredstev: 
5.400,00 EUR

Tematika: 
mladinska politika, mediji in 
komunikacija/mladinsko informiranje
Datum projekta: 
1. 2. 2009–1. 6. 2010
Prijavitelj: Janez Urevc – Neformalna 
skupina C. I. Vstala Primorska!, Portorož
Višina dodeljenih sredstev: 
6.000,00 EUR

Neformalna skupina mladih Marijarečan je z mladinsko 
pobudo s tematiko izobraževanja preko aktivnosti na 
prostem ter okoljsko tematiko poskušala odgovoriti na 
potrebe lokalnega okolja v tipični, a zaradi geografske 
odmaknjenosti umirajoči vasi v Posavskem hribovju. 
Mladinsko pobudo je pripravila ožja skupina štirih in širša 
skupina desetih mladih z manj priložnostmi zaradi ekstremne 
geografske oddaljenosti: mladi v svojem lokalnem okolju 
nimajo možnosti uporabljati mobilnih telefonov ali možnosti 
dostopa do interneta, knjižnice, zdravniških storitev ali 
trgovin. Cilj mladinske pobude je bil mlade z vključitvijo v 
športne aktivnosti v naravi, okoljevarstvene aktivnosti ter 
izobraževalne dejavnosti o ohranjanju naravne in kulturne 
dediščine spodbuditi k aktivnejšemu preživljanju prostega 
časa.
Poleg večje aktivnosti mladih iz lokalnega okolja so kot  
pomemben stranski učinek projekta prijavitelji videli 
promocijo in posledično večjo prepoznavnost vasi Marija 
Reka ter njene kulturne in naravne dediščine v širši javnosti. 
Mladi so želeli, da bi njihov zgled spodbudil tudi oživljanje 
drugih geografsko odmaknjenih področij.

Naslov projekta:

Mladi in narava 
v Mariji Reki

SI-12-67-2008-R5

Ideja za mladinsko pobudo se je rodila med petimi mladimi 
aktivnimi primorskimi študenti, ki so menili, da so mladi 
premalo obveščeni in ozaveščeni o vprašanjih mladinske 
politike, mladinskega dela in aktivizma.
Z namenom informiranja mladih in spodbujanja mladih k 
aktivni participaciji v družbi so želeli oblikovati alternativno 
spletno oddajo, dostopno mladim v Sloveniji, pa tudi mladim 
Slovencem, ki študirajo ali delajo po svetu. V oddaji so skozi 
reportaže z dogodkov, portrete mladinskih organizacij in 
poročanje o  možnostih in priložnostih za mlade, kakor je 
na primer program MLADI V AKCIJI, nameravali predstaviti 
aktualno dogajanje v polju mladinskega dela. 

Naslov projekta: 

ratatuj.tv

SI-12-70-2008-R5
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Tematika: 
mediji in komunikacija/mladinsko 
informiranje, zdravje
Datum projekta: 
1. 2. 2009–1. 6. 2009
Prijavitelj: Športno društvo Šmartno - 
Tacen, Ljubljana
www.sdsmartnotacen.si
Višina dodeljenih sredstev: 
4.130,00 EUR

Tematika: 
umetnost in kultura, mladinska politika
Datum projekta: 
1. 2. 2009–30. 6. 2009
Prijavitelj: Združenje ustvarjalnih ljudi na 
področju kulture, Maribor
www.zulk.si
Višina dodeljenih sredstev: 
6.070,00 EUR

Mladinska pobuda, ki jo je pet mladih želelo izvesti na treh 
ljubljanskih srednjih šolah, je bila namenjena promociji 
zdravega življenjskega sloga s poudarkom na pomenu 
pitja vode. Cilj prijaviteljev je bil s pomočjo vrstniškega 
učenja srednješolce ozavestiti, informirati in spodbuditi k 
premišljenemu uživanju vode in pomenu le-tega za imunski 
sistem človeškega telesa. 
Pobudo so načrtovali v obliki delavnic na srednjih šolah, 
kjer bi s pomočjo prezentacij, diskusij, eksperimentov 
in snemanja videogradiva mlade spodbujali k uživanju 
vode namesto drugih pijač. V šolah so za testno obdobje 
nameravali namestiti vodne bare in avtomate. 
Mladi so nameravali posneti promocijski videospot o 
projektu in oblikovati promocijske majice.

Naslov projekta:

V vodi je moč

SI-12-71-2008-R5

Deset mladih v starosti od petnajst do sedemnajst let je 
na oder želelo postaviti gledališko predstavo o slovenski 
kulturni zgodovini. 
Kultno besedilo Toneta Partljiča so nameravali prirediti in 
svoje videnje zgodovinskih in trenutnih družbenih razmer 
s pomočjo gledališča kot medija predstaviti širši javnosti. 
Predstavo so želeli premierno uprizoriti v Mariboru, nato pa 
z njo gostovati še po drugih slovenskih krajih. Vzporedno so 
načrtovali tudi okrogle mize z namenom pridobiti  kritični 
odziv glede vsebin, kot so državljanska, verska in socialna 
pripadnost ter strpnost. 
Ob koncu projekta je gledališka skupina nameravala 
pripraviti spletni portal z možnostjo vzpostavitve mreže 
mladinskih skupin ter predstavo, projekt v celoti in program 
MLADI V AKCIJI promovirati v lokalnih medijih, s plakati in 
oglaševanjem.

Naslov projekta:

Moj ata, socialistični kulak

SI-12-72-2008-R5
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Tematika: 
družbena vključenost, mladinska politika
Datum projekta: 
1. 2. 2009–1. 2. 2010
Prijavitelj: Klemen Čeligoj – Neformalna 
skupina za sodelovanje, Ilirska Bistrica
Višina dodeljenih sredstev: 
4.000,00 EUR

Tematika: 
protidiskriminacija, manjšine
Datum projekta: 
1. 2. 2009–30. 6. 2010
Prijavitelj: Društvo za širjenje zavedanja 
Žlica, Loče
Višina dodeljenih sredstev: 
5.400,00 EUR

Neformalna skupina mladih je želela raziskati želje, potrebe 
in ustvarjalne ideje mladih. 
Mladinsko pobudo so zato zastavili v obliki preprostih 
dejavnosti, ki bi jih v različnih krajih Slovenije med mladimi 
izvajali člani skupine ali pa bi jih mladi v lokalnih skupinah 
izvajali kar sami. Cilj pobude je bil neformalna analiza želja, 
potreb in idej mladih. V delavnicah izdelovanja razglednic bi 
nato izbrali in predstavili 100 najboljših idej mladih.
Ob koncu projekta so rezultate nameravali predstaviti v 
brošuri in na množični predstavitvi na festivalu mladih v 
Stični.

Naslov projekta:

100 norih idej
100 Crazy Ideas

SI-12-73-2008-R5

Štiri mlade študentke psihologije so na podlagi izkušenj, 
pridobljenih na osnovnih in srednjih šolah, pripravile 
mladinsko pobudo s tematiko protidiskriminacije in 
manjšin. 
Cilja projekta, ki so ga načrtovale v obliki delavnic na 
ljubljanskih osnovnih in srednjih šolah, sta bila predvsem 
spodbujanje mladih k aktivni participaciji in razvijanje 
pozitivne samopodobe, ki je v obdobju adolescence še 
posebej pomembna za zdrav razvoj mladostnikov. Ciljna 
skupina so bili mladi, ki imajo v vsakdanjem življenju 
probleme, na primer nizek ekonomski status, soočanje 
s predsodki družbe, istospolna usmerjenost, uporabniki 
nedovoljenih drog ipd. Kot metodo neformalnega učenja so 
prijaviteljice načrtovale predvsem diskusije.
Rezultate projekta so nameravale predstaviti z 
dokumentarnim filmom o mladih z mladimi, mesečnim 
časopisom in brošuro. 

Naslov projekta: 

Moč nad krivicami
Power Over Injustice

SI-12-75-2008-R5
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Štirje partnerji, in sicer po ena mladinska organizacija in po 
ena občina iz vsake sodelujoče države, so želeli odgovoriti 
na potrebe dveh občin, ki sta se povezali v okviru programa 
MLADI V AKCIJI. 
Mladinski organizaciji iz Slovenskih Konjic in iz švedske 
občine Solleftea sta v preteklosti skupaj pripravili dve 
mladinski izmenjavi, en seminar za vzpostavljanje 
partnerstev in projekt za dva EVS-prostovoljca. Občini sta 
na podlagi teh izkušenj in srečanj političnih odločevalcev 
ugotavljali, da imajo kar nekaj skupnih interesov in izzivov 
na področju mladinske politike: nasilje med mladimi, 
zloraba alkohola in drog, prostočasne dejavnosti mladih, 
lokalna in nacionalna zavest ter aktivna participacija 
mladih v lokalnem in širšem nacionalnem prostoru. Mladi 
iz Slovenije in s Švedske so zato želeli v projektu mladinske 
demokracije preko simulacije sprejemanja odločitev o teh 
temah na ravni občin in mestnih svetov spoznati delovanje 
sistemov demokracije v obeh državah. Simulacije bi hkrati 
potekale v obeh državah, mladi pa bi izkušnje izmenjali 
preko videokonferenc, svetovnega spleta in srečanja v živo. 
Prijavitelji so v projekt nameravali vključiti tudi osemindvajset 
mladih z manj priložnostmi.

Naslov projekta:

Is Up to You!

SI-13-01-2008-R2

Datum aktivnosti: 
1. 7. 2008–1. 5. 2009
Prijavitelj: Mladinski center Dravinjske 
doline, Slovenske Konjice
www.mcdd.si
Partnerji iz držav: Švedska
Višina dodeljenih sredstev: 
36.270,00 EUR

Ideja za projekt mladih za demokracijo se je razvila v 
sodelovanju med slovensko in grško lokalno skupnostjo, 
Celjem in Kilkisom. 
Mladi so želeli analizirati stanje mladinskega dela in 
udejstvovanja mladih v lokalnih skupnostih v Celju in 
Kilkisu, izdelati strategijo razvoja na področju mladinskega 
dela in postaviti smernice in sisteme na področju mladinske 
politike v lokalni skupnosti.
Predvideni rezultati projekta so bili raziskava na temo 
formalnih in neformalnih srečevanj mladih, predstavitev 
rezultatov raziskave političnim odločevalcem ter predstavitev 
dobrih praks aktivne participacije mladih širši javnosti s 
pomočjo dokumentarnega filma, lokalnega mladinskega 
portala, odprte platforme in mednarodne brošure. 
Želeni učinek projekta je bila vzpostavitev dolgoročnega 
podpornega sistema za razvoj mladinskega dela v lokalni 
skupnosti in regiji.

Naslov projekta: 

Is There Anybody Out 
There?

SI-13-04-2008-R3

Datum aktivnosti: 
1. 10. 2008–1. 10. 2009
Prijavitelj: Celjski mladinski center, Celje
www.mc-celje.si
Partnerji iz držav: Grčija
Višina dodeljenih sredstev: 
12.231,00 EUR

1.3 – Projekti mladih za demokracijo

Akcija 1 – Mladi za Evropo



Akcija 1.3 – Projekti mladih za demokracijo

73

Datum aktivnosti: 
1. 2. 2009–30. 6. 2009
Prijavitelj: AEGEE Ljubljana, Ljubljana
www.aegee-ljubljana.org
Partnerji iz držav: Belgija
Višina dodeljenih sredstev: 
38.860,00 EUR

Projekt mladih za demokracijo je bil namenjen krepitvi 
evropskega državljanstva in aktivne participacije mladih 
v sistemih reprezentativne demokracije, kar sta tudi 
prednostni nalogi programa MLADI V AKCIJI. 
Projekt je bil načrtovan v obliki kampanje na temo udeležbe 
mladih v volilnem procesu, zavzemanja stališč mladih in 
odločanje mladih na evropskih parlamentarnih volitvah 
2009. Cilj projekta je bil odpirati razpravo o najpomembnejših 
stališčih mladih glede prihodnosti Evrope. Drugi cilj je bil 
oblikovati predloge za aktivno udeležbo mladih v procesih 
demokratičnih volitev. Prijavitelji so želeli vplivati predvsem 
na čim višjo stopnjo volilne udeležbe mladih na naslednjih 
evropskih parlamentarnih volitvah.
Pri kampanji je nameravalo sodelovati trinajst organizacij 
iz vse Evrope, prijavitelji pa so se osredotočili predvsem na 
države, ki jih je Eurobarometer uvrstil med države z najnižjo 
stopnjo udeležbe mladih v civilni družbi in politiki, ter 
države, ki so imele najnižjo stopnjo aktivizma med zadnjimi 
volitvami v Evropski parlament.

Naslov projekta:

Y vote 2009 – European 
Youth Choice

SI-13-05-2008-R5
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Akcija 1.2 – Mladinska pobuda

Tematika: 
evropska zavest, umetnost in kultura
Datum projekta: 
1. 7. 2008–1. 7. 2009
Prijavitelj: KUD Mreža, Ljubljana
www.kudmreza.org
Partnerji iz držav: Francija, Srbija
Višina dodeljenih sredstev: 
16.585,00 EUR

Tematika: 
protidiskriminacija, mediji in 
komunikacija/mladinsko informiranje
Datum projekta: 
1. 7. 2008–30. 4. 2009
Prijavitelj: Zavod Voluntariat, Ljubljana
www.zavod-voluntariat.si
Partnerji iz držav: Bosna in Hercegovina
Višina dodeljenih sredstev: 
4.305,00 EUR

Prostovoljka iz Francije in prostovoljec iz Srbije sta želela 
sodelovati v projektu Evropske prostovoljne službe s tematiko 
evropske zavesti ter umetnosti in kulture v Ljubljani.
Projekt je bil načrtovan tako, da bi imela prostovoljca 
priložnost razvijati svoje kompetence v tehnologiji, digitalno 
pismenost, kulturno zavest in izražanje. Načrtovane 
aktivnosti so bile snemanje, montaža, fotografiranje 
aktivnosti v Avtonomnem kulturnem centru Metelkova 
mesto, arhiviranje avdio- in videomateriala ter priprava 
videodelavnic; priprava posterjev, letakov, publikacij; 
soustvarjanje internetnih strani, pisanje kratkih reportaž in 
delo na lastnih projektih.
S temi aktivnostmi so prijavitelji želeli med mladimi dvigniti 
zavest o priložnostih in možnostih zanje, promovirati 
solidarnost in strpnost med mladimi tako na ravni 
medosebnih odnosov kot na širši ravni aktivne participacije 
v boju za evropsko realnost, ki omogoča večjo družbeno 
odprtost, sprejemanje in vključenost.

Naslov projekta:

Metelkova mesto: 
multimedijska podpora

SI-21-06-2008-R2

Slovensko prostovoljko je zanimalo sodelovanje pri projektu 
s tematiko protidiskriminacije, medijev in komunikacije ter 
mladinskega informiranja v Bosni. 
Projektni načrt je vključeval promocijo in koordiniranje 
prostovoljnega dela med mladimi v Mostarju, kar bi 
prostovoljka počela s pomočjo ulične animacije, raziskave, 
medkulturnih delavnic, pomoči pri organizaciji usposabljanj 
za prostovoljce, organizacije kulturnih dogodkov, aktivnega 
vključevanja v sooblikovanje lokalne mladinske politike 
ter promocije programa MLADI V AKCIJI v srednjih šolah 
in na univerzah in bi ob tem razvijala kompetence 
sporazumevanja v tujih jezikih, izražanja, socialnih 
kompetenc, samoiniciativnosti in podjetništva.

Naslov projekta:

Let’s Build Peace by 
Voluntarism and (Multi)
Cultural Events Among 
Youngsters in Mostar

SI-21-08-2008-R2

2 – Evropska prostovoljna služba

Akcija 2 – EVs 
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Tematika: 
evropska zavest, mladinska politika
Datum projekta: 
1. 9. 2008–1. 10. 2009
Prijavitelj: Celjski mladinski center, Celje
www.mc-celje.si
Partnerji iz držav: Makedonija
Višina dodeljenih sredstev: 
8.508,00 EUR

Tematika: 
umetnost in kultura, mediji in 
komunikacija/mladinsko informiranje
Datum projekta: 
1. 7. 2008–1. 8. 2009
Prijavitelj: Mladinski center BIT, Črnomelj
www.mc-bit.si
Partnerji iz držav: Romunija
Višina dodeljenih sredstev: 
6.453,00 EUR

Prostovoljka iz Makedonije je prostovoljno službo v okviru 
projekta na temo evropske zavesti in mladinske politike 
želela opravljati v Celju. 
Načrtovane prostovoljkine aktivnosti so obsegale aktivno 
participacijo pri projektih v lokalnem in regionalnem okolju 
s poudarkom na evropskem državljanstvu, izvedbo javnih 
tribun, tečajev, promocijo aktivnosti za spodbujanje zavesti 
o evropskem državljanstvu v lokalnih medijih, urejanje 
promocijskega materiala, delo s spletnimi aplikacijami ter 
dejavnosti promocije in informiranja na srednjih šolah in 
fakulteti.  
Prostovoljka je s sodelovanjem v projektu želela razvijati 
svoje socialne in državljanske kompetence ter preizkusiti 
svojo samoiniciativnost.

Naslov projekta:

Building Bridges

SI-21-09-2008-R2

Prostovoljec z manj priložnostmi iz Romunije se je želel v 
Črnomlju vključiti v projekt s tematiko umetnosti, kulture, 
medijev in komunikacije ter mladinskega informiranja.
Cilji projekta so bili promocija evropske državljanske 
zavesti, aktivne participacije mladih v družbi in pomena 
medkulturnega dialoga. Prostovoljec je nameraval izvajati 
aktivnosti, povezane s kulturo in umetnostjo, neformalnim 
učenjem, aktivnosti na prostem ter delovati na področju 
informiranja in svetovanja mladim.
Neformalno učenje v projektu je bilo predvideno preko 
učenja z delom, natančneje projektnega dela, in skozi 
refleksijo z mentorjem in podpornim osebjem. 

Naslov projekta: 

Prostovoljno delo v M. C. Bit

SI-21-10-2008-R2
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Tematika: 
umetnost in kultura, mediji in 
komunikacija/mladinsko informiranje
Datum projekta: 1. 8. 2008–30. 7. 2009
Prijavitelj: 
Mladinski center Trbovlje, Trbovlje
www.mct.si
Partnerji iz držav: Velika Britanija
Višina dodeljenih sredstev: 
8.158,00 EUR

Tematika: 
protidiskriminacija, zdravje
Datum projekta: 
1. 7. 2008–1. 7. 2009
Prijavitelj: Društvo za integracijo 
homoseksualnosti – DIH, Ljubljana
www.dih.si
Partnerji iz držav: Srbija
Višina dodeljenih sredstev: 
6.350,00 EUR

Prostovoljca iz Velike Britanije je zanimala vključitev v projekt 
s tematiko umetnosti, kulture, medijev in komunikacije ter 
mladinskega informiranja v Trbovljah.
Gostiteljska organizacija je prostovoljca nameravala vključiti 
v vse svoje redne dejavnosti, na primer izbor in posredovanje 
podatkov na informacijski točki ali podpiranje procesov 
priložnostnega učenja mladih, poleg tega pa so načrtovali, 
da bo prostovoljec na lokalni osnovni šoli sodeloval pri 
pouku angleškega jezika. 
Pri procesu neformalnega učenja prostovoljca so predvideli 
podporo mentorja in koordinatorja. Mentor bi mu na rednih 
sestankih nudil predvsem oporo pri vključevanju v novo 
socialno okolje, medtem ko so bila srečanja s koordinatorjem 
predvidena predvsem za usposabljanje za delovne naloge.

Naslov projekta:

School Tea Break

SI-21-11-2008-R2

Prostovoljec iz Srbije se je v Ljubljani želel vključiti v projekt 
na temo protidiskriminacije in zdravja. 
Projekt je bil posvečen promociji aktivne participacije 
LGBT-populacije s pomočjo dejavnosti neformalnega in 
medkulturnega učenja ter promociji zdravega življenjskega 
sloga. Načrtovane naloge prostovoljca so bile oblikovanje in 
izvedba družabnih dejavnosti, kot so tematski tabori, športne 
aktivnosti, pogovorne skupine in preventivno delovanje na 
področju spolno prenosljivih bolezni, še posebej HIV-a/
AIDS-a, za ciljno skupino moških, ki imajo spolne odnose z 
moškimi. 
Prostovoljec je z udeležbo v projektu želel pridobiti 
organizacijska znanja, veščine timskega dela in izkušnjo 
aktivne participacije ter v ustvarjalnem okolju s svojimi 
vrstniki in z lokalnim okoljem deliti svoje poglede in izkušnje 
ter s svojim zgledom promovirati mobilnost mladih. 

Naslov projekta:

Zadihajmo skupaj!

SI-21-13-2008-R2
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Tematika: 
umetnost in kultura, mediji in 
komunikacija/mladinsko informiranje
Datum projekta: 
1. 9. 2008–31. 10. 2009
Prijavitelj: 
Center interesnih dejavnosti Ptuj, Ptuj
www.cid.si
Partnerji iz držav: Francija
Višina dodeljenih sredstev: 
9.020,00 EUR

Tematika: 
evropska zavest, izobraževanje preko 
športa in aktivnosti na prostem
Datum projekta: 
1. 10. 2008–1. 2. 2010
Prijavitelj: CSD Radovljica, Krizni center 
za mlade Kresnička, Radovljica
Partnerji iz držav: Španija
Višina dodeljenih sredstev: 
8.770,00 EUR

Prostovoljka iz Makedonije je prostovoljno službo v okviru 
projekta na temo evropske zavesti in mladinske politike 
želela opravljati v Celju. 
Načrtovane prostovoljkine aktivnosti so obsegale aktivno 
participacijo pri projektih v lokalnem in regionalnem okolju 
s poudarkom na evropskem državljanstvu, izvedbo javnih 
tribun, tečajev, promocijo aktivnosti za spodbujanje zavesti 
o evropskem državljanstvu v lokalnih medijih, urejanje 
promocijskega materiala, delo s spletnimi aplikacijami ter 
dejavnosti promocije in informiranja na srednjih šolah in 
fakulteti.  
Prostovoljka je s sodelovanjem v projektu želela razvijati 
svoje socialne in državljanske kompetence ter preizkusiti 
svojo samoiniciativnost.

Naslov projekta:

Mladinski center kot prostor 
medkulturnega učenja 
Youth center as a place of 
intercultural learning

SI-21-14-2008-R3

Prostovoljka iz Španije je v Radovljici želela sodelovati v 
projektu na temo evropske zavesti ter izobraževanja preko 
športa in dejavnosti na prostem.
Njena prostovoljna služba je bila načrtovana v kriznem 
centru, kjer bi se ukvarjala z individualnimi in skupinskimi 
dejavnostmi z otroki in mladimi: jim pomagala pri šolskih 
obveznostih, jih spremljala v šolo, v knjižnico, k zdravniku ter 
z njimi preživljala prosti čas ob igrah, športu in ustvarjalnih 
delavnicah.
Gostiteljska organizacija je v prostovoljkini prisotnosti videla 
priložnost za otroke in mladostnike v kriznem centru, da z 
mladim odraslim zgradijo topel in zaupljiv odnos, da preko 
te izkušnje gradijo pozitivno samopodobo in samozaupanje 
ter da v prostovoljki najdejo pozitiven model socialnega 
učenja. 

Naslov projekta:

Odkrijmo življenje!

SI-21-15-2008-R3
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Tematika: 
mladinska politika, mediji in 
komunikacija/mladinsko informiranje
Datum projekta: 
1. 9. 2008–15. 7. 2009
Prijavitelj: Študentsko politološko društvo 
POLITUSS, Ljubljana
www.polituss.org
Partnerji iz držav: Makedonija
Višina dodeljenih sredstev: 
5.107,00 EUR

Tematika: 
umetnost in kultura, mediji in 
komunikacija/mladinsko informiranje
Datum projekta: 
1. 9. 2008–1. 10. 2009
Prijavitelj: Društvo ŠMOCL, Laško
www.smocl.com
Partnerji iz držav: Francija
Višina dodeljenih sredstev: 
9.120,00 EUR

Prostovoljka iz Makedonije se je želela vključiti v šestmesečni 
projekt na temo mladinske politike, medijev, komunikacije 
in mladinskega informiranja, ki bi potekal v Ljubljani. 
Vizija gostiteljske organizacije je ustvarjanje kritičnega 
okolja, ki posameznikom omogoča v družbi prevzeti aktivno 
vlogo. Prostovoljko so zato želeli vključiti v redne aktivnosti 
društva: pripravo predavanj, filmskih projekcij, konferenc, 
lokalnega študentskega časopisa ter pri organizaciji poletne 
šole, Mednarodnih politoloških dni in dogodkov, povezanih 
s slovenskim predsedovanjem Evropski uniji. Prostovoljki so 
želeli ponuditi tudi priložnost pripraviti samostojno delavnico 
in predavanje. Z udeležbo v projektu je prostovoljka želela 
poglobiti svoje socialne in državljanske kompetence, 
izražanje in sporazumevanje.
Projekt ni bil izveden.

Naslov projekta:

Krepimo bratstvo
Enhancing brotherhood

SI-21-17-2008-R3

Prostovoljka iz Francije je dvanajst mesecev prostovoljnega 
služenja želela preživeti v Laškem, kjer se je nameravala 
v okviru projekta na temo umetnosti, kulture, medijev, 
komunikacije in mladinskega informiranja ukvarjati z 
ustvarjanjem mladim namenjene televizijske oddaje »Under 
the Roots«. Z mladimi iz lokalnega okolja bi sodelovala pri 
pripravi televizijske oddaje, prenovi in vzdrževanju spletne 
strani, vzpostavitvi TV-izložbe (prijavitelji so v eno izmed 
izložb v mestu nameravali postaviti televizijski sprejemnik, 
preko katerega bi mladi predvajali lasten program in s tem 
zainteresirano javnost obveščali o novicah in dogodkih iz 
lokalne skupnosti, Slovenije, Evrope in sveta) in kulturnem 
programu. 
Projekt je bil načrtovan tako, da bi imela prostovoljka 
priložnost preizkusiti in razvijati znanja in veščine s področja 
kulture, psihologije, pedagogike in sociologije. 
Prijavitelji so menili, da bo eden od največjih izzivov projekta 
iskanje odgovorov na vprašanje, kako med množico mladim 
dostopnih informacij izbrati »prave« informacije – tiste, ki 
so kvalitetne, preverjene, aktualne in zanimive, ter kako 
najti kar najbolj učinkovite poti za doseganje mladih, ene 
najzahtevnejših ciljnih skupin uporabnikov v informacijski 
družbi. 

Naslov projekta:

Okno v svet

SI-21-18-2008-R3
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Tematika: 
evropska zavest, umetnost in kultura
Datum projekta: 
1. 9. 2008–1. 10. 2009
Prijavitelj: Mladinski center Nova Gorica, 
Nova Gorica
www.mc-ng.org
Partnerji iz držav: Španija
Višina dodeljenih sredstev: 
7.600,00 EUR

Tematika: 
evropska zavest, umetnost in kultura
Datum projekta: 
1. 10. 2008–1. 7. 2009
Prijavitelj:
Mladinski center Brežice, Brežice
www.mc-brezice.si
Partnerji iz držav: Nemčija, Poljska
Višina dodeljenih sredstev: 
13.780,00 EUR

Prostovoljka iz Španije se je v Novi Gorici želela vključiti v 
projekt na temo evropske zavesti, umetnosti in kulture. 
Prijavitelji so s projektom želeli odgovoriti na potrebo mladih 
po večji ponudbi za različne načine preživljanja prostega 
časa. Prostovoljkino vlogo so predvideli kot animatorko 
prostočasnih dejavnosti, in sicer kreativnih delavnic, 
jezikovnih delavnic ter športnih aktivnosti. Načrtovali 
so, da bo prostovoljka podobne aktivnosti izvajala tudi 
v mladinskem centru, vrtcu in osnovni šoli ter da se bo 
ukvarjala z mladimi z manj priložnostmi, ki so vključeni v 
program Žarek v okviru Centra za socialno delo Nova Gorica 
in v dnevni center Šent. 
Prostovoljka bi imela v procesu neformalnega učenja 
priložnost razviti kompetence komunikacije v maternem in 
tujem jeziku, pri pripravi delavnic bi lahko preizkusila svojo 
samoiniciativnost, pri delu z mladimi z manj priložnostmi pa 
bi lahko razvijala tudi svoje socialne kompetence.

Naslov projekta: 

(Veselje do mladosti)2

SI-21-20-2008-R3

Prostovoljki iz Nemčije in Poljske sta v Brežicah želeli 
sodelovati v projektu s tematiko umetnosti, kulture in 
evropske zavesti. 
Prostovoljki sta nameravali preko kreativnih delavnic, 
razstave, gledališča, taborov ter radijskih in televizijskih 
oddaj mladim v lokalnem okolju predstaviti delovanje 
Evropske unije in jih spodbuditi k aktivni participaciji ter 
samoiniciativnosti na področju mladinskega dela. 
Kompetence, ki sta jih prostovoljki želeli pridobiti preko 
aktivnosti v projektu, so bile predvsem samoiniciativnost, 
podjetnost, socialne kompetence in digitalna pismenost.

Naslov projekta:

Through the Creative 
Eyes of EU

SI-21-21-2008-R3
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Tematika: 
umetnost in kultura, mediji in 
komunikacija/mladinsko informiranje
Datum projekta: 
2. 12. 2008–30. 7. 2009
Prijavitelj: Mladinski center Kotlovnica 
Kamnik, Kamnik
www.kotlovnica.si
Partnerji iz držav: Poljska
Višina dodeljenih sredstev: 
4.810,00 EUR

Tematika: 
umetnost in kultura, mediji in 
komunikacija/mladinsko informiranje
Datum projekta: 
1. 2. 2009–1. 4. 2010
Prijavitelj: Mladinski center Dravinjske 
doline, Slovenske Konjice
www.mcdd.si
Partnerji iz držav: Danska, Makedonija
Višina dodeljenih sredstev: 
17.085,00 EUR

Prostovoljka s Poljske je prostovoljno službo želela opravljati 
v Kamniku v projektu na temo umetnosti, kulture, medijev, 
komunikacije in mladinskega informiranja. 
Projektni načrt je vključeval različne delavnice, na katerih 
bi prostovoljka imela priložnost pridobiti nova znanja in 
veščine s področja interneta, računalništva, fotografije, 
avdio- in videoprodukcije. Pridobljena znanja je prostovoljka 
nameravala uporabiti pri organizaciji in izvedbi fotografske 
razstave, pri ustvarjanju kratkih filmov o njenem življenju 
in delu v Kamniku, ki so jih prijavitelji nameravali objaviti 
na spletni strani mladinskega centra. Prostovoljka je 
nameravala pripraviti tudi mednarodne večere, na katerih bi 
predstavila svojo državo in kulturo. Gostiteljska organizacija 
je želela, da bi prostovoljka s svojo prisotnostjo in delom 
v lokalnem okolju pripomogla k ozaveščanju mladih o 
medkulturnem dialogu, kulturni raznolikosti, mobilnosti in 
njihovi aktivni participaciji.
V procesu neformalnega učenja je prostovoljka želela 
pridobiti osnovne kompetence v digitalni pismenosti, 
tehnologiji, razviti kompetence sporazumevanja v tujem in 
maternem jeziku ter socialna znanja. 

Naslov projekta:

Rušimo zidove
Breaking Down Walls

SI-21-22-2008-R4

Prostovoljka z Danske in prostovoljec iz Makedonije sta se 
v Slovenskih Konjicah želela vključiti v projekt s tematiko 
umetnosti, kulture, medijev, komunikacije in mladinskega 
informiranja.
Projektni načrt je vseboval izvedbo različnih dejavnosti za 
mlade v okviru mladinskega centra, glavni cilj projekta pa 
je bil snemanje predstavitvenega filma Slovenskih Konjic 
in širše okolice z namenom spodbuditi turistično promocijo 
kraja. V projektnem načrtu je bil poudarjen medkulturni 
dialog; da bi prostovoljca iz različnih kultur lahko uspešno 
sodelovala, je bilo namreč nujno, da bi najprej spoznala 
drug drugega in presegla morebitne zadržke.
Projekt je bil za prostovoljca priložnost za razvoj različnih 
kompetenc, kot so komunikacija v tujem jeziku, učenje 
učenja, digitalna pismenost, socialne kompetence, 
inovativnost in podjetnost. 

Naslov projekta:

Youth 2 Youth

SI-21-23-2008-R4
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Tematika: 
protidiskriminacija, manjšine
Datum projekta: 
1. 12. 2008–1. 12. 2009
Prijavitelj: Slovenska filantropija, 
Ljubljana
www.filantropija.org
Partnerji iz držav: Portugalska
Višina dodeljenih sredstev: 
7.533,00 EUR

Tematika: 
evropska zavest, izobraževanje preko 
športa in aktivnosti na prostem
Datum projekta: 
1. 12. 2008–1. 6. 2010
Prijavitelj: CSD Kranj, Škrlovec – dnevni 
center za mlade in družine, Kranj
www.skrlovec.net
Partnerji iz držav: Armenija
Višina dodeljenih sredstev: 
9.980,00 EUR

Prostovoljka s Portugalske se je v desetih mesecih 
prostovoljne službe v Ljubljani želela posvečati tematiki 
protidiskriminacije in manjšin.
Projekt je bil zastavljen tako, da bi prostovoljka sodelovala pri 
načrtovanju in izvedbi prostočasnih dejavnosti za begunce: 
organiziranje različnih delavnic, skupno obiskovanje 
prireditev in druženje. Sodelovati je nameravala tudi pri 
urejanju in vodenju tako imenovanega prostovoljnega 
kotička, kjer imajo prostovoljci in begunci dostop do 
interneta. Ena od predvidenih nalog prostovoljke je bila tudi  
promocija prostovoljstva na različnih prireditvah in v šolah v 
obliki delavnic.
Prostovoljka bi z delom na področju migracij in zaščite 
beguncev ter promocije prostovoljnega dela dobila priložnost 
poglobiti svojo samoiniciativnost in podjetnost, znanje 
na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij in 
socialne veščine.

Naslov projekta: 

Migracija za migrante

SI-21-24-2008-R4

Prostovoljka iz Armenije se je v Kranju v okviru projekta 
Evropske prostovoljne službe želela ukvarjati s tematiko 
izobraževanja preko športa in aktivnosti na prostem ter 
evropske zavesti.
V dnevnem centru, ki je namenjen otrokom in mladostnikom, 
ki se soočajo s težavami v procesu odraščanja, so prostovoljko 
želeli vključiti v prostočasne počitniške aktivnosti, ki 
so bile pretežno povezane s športom, taborjenjem in 
druženjem v dnevnem centru. Prostovoljka je nameravala 
skozi projekt okrepiti svoje socialne kompetence, učenje 
učenja, komunikacijo v tujem jeziku, samoiniciativnosti in 
podjetnost.  

Naslov projekta:

Škrlovec – dnevni center 
za mlade in družine

SI-21-25-2008-R4
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Tematika: 
umetnost in kultura, mediji in 
komunikacija/mladinsko informiranje
Datum projekta: 
1. 12. 2008–1. 1. 2010
Prijavitelj: Društvo ŠMOCL, Laško
www.smocl.com
Partnerji iz držav: Srbija
Višina dodeljenih sredstev: 
8.245,00 EUR

Tematika: 
protidiskriminacija, manjšine
Datum projekta: 
1. 12. 2008–15. 1. 2010
Prijavitelj: Društvo Mozaik – društvo 
otrok, Šmarje – Sap
www.drustvomozaik.org
Partnerji iz držav: Francija, Nemčija
Višina dodeljenih sredstev: 
14.050,00 EUR

Prostovoljec iz Srbije je v Laškem želel sodelovati v projektu 
na temo umetnosti, kulture, medijev, komunikacije in 
mladinskega informiranja.
Načrtovane projektne aktivnosti so bile usmerjene na 
področje multimedije in kulturnih dogodkov. Prostovoljec 
bi bil vključen v prenovo in vzdrževanje spletnih strani 
mladinskega centra ter nudenje pomoči pri vzpostavitvi 
multimedijskega centra. Z ostalimi sodelujočimi mladimi 
ustvarjalci bi imel možnost izmenjave izkušenj in znanja s 
področja tehničnih znanj. Del projekta je bila tudi vzpostavitev 
TV-izložbe in priprava oddaje Izpod korenin. 
Pri ustvarjanju kulturnega programa je prostovoljec želel 
pridobiti znanje o tem, kako izpeljati nek kulturni dogodek 
od ideje do realizacije, skozi proces neformalnega učenja bi 
dobil tudi priložnost izboljšati kompetence v komunikaciji v 
maternem in tujem jeziku, učenju učenja, informacijskih in 
komunikacijskih tehnologijah,  medosebnih in medkulturnih 
odnosih, inovativnosti in podjetnosti.

Naslov projekta:

Okno v svet

SI-21-26-2008-R4

Prostovoljki iz Francije in Nemčije sta se želeli vključiti v 
projekt s tematiko protidiskriminacije in manjšin, ki je bil 
načrtovan v Ljubljani. 
Izvedba projekta je bila načrtovana na različnih lokacijah, 
in sicer v Azilnem domu, romskem naselju, osnovni šoli in 
četrtnih mladinskih centrih, kjer bi prostovoljki organizirali 
kreativne delavnice, družabne igre, dejavnosti na prostem, 
socialne in didaktične igre ter obiske različnih prireditev. 
V projektnem načrtu je bila zelo poudarjena medkulturna 
dimenzija, saj sta prostovoljki iz različnih kulturnih okolij 
želeli delovati med mladimi z manj priložnostmi, ki prihajajo 
iz kultur, ki jima niso blizu, in pri tem izpopolniti svoje 
komunikacijske veščine, inovativnost, kulturno zavest in 
informacijsko znanje.

Naslov projekta:

Pisane sanje
Colorful Dreams

SI-21-27-2008-R4
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Tematika: 
umetnost in kultura, mediji in 
komunikacija/mladinsko informiranje
Datum projekta: 
1. 12. 2008–30. 11. 2010
Prijavitelj: Društvo zaveznikov mehkega 
pristanka, Krško
www.drustvo-dzmp.si
Partnerji iz držav: Portugalska
Višina dodeljenih sredstev: 
9.677,00 EUR

Tematika: 
evropska zavest
Datum projekta: 
1. 12. 2008–5. 9. 2009
Prijavitelj: 
Mladinski center Trbovlje, Trbovlje
www.mct.si
Partnerji iz držav: Španija, Romunija
Višina dodeljenih sredstev: 
13.110,00 EUR

Prostovoljec s Portugalske je v Krškem želel sodelovati pri 
projektu na temo umetnosti, kulture, medijev, komunikacije 
in mladinskega informiranja. 
V okviru gostiteljske organizacije deluje Mladinska televizija, 
ki jo pripravljala skupina mladih. Preko televizije predstavljajo 
različne mladinske projekte, programe, kulturne dogodke in 
organizacije, z različnimi prispevki in reportažami izboljšujejo 
kvaliteto informiranja mladih in tako prispevajo k razvoju 
mladinske kulture. Tej skupini se je nameraval pridružiti tudi 
prostovoljec, del svoje prostovoljne službe pa je nameraval 
opravljati tudi s sodelovanjem pri delavnicah za otroke in 
mladino. Prostovoljec bi s sodelovanjem v projektu dobil 
priložnost za razvoj kompetenc informacijske tehnologije, 
izražanja, samoiniciativnosti, učenja učenja in kulturnega 
izražanja.

Naslov projekta: 

Youth TV Magazine

SI-21-28-2008-R4

Prostovoljka iz Španije in prostovoljec iz Romunije sta v 
Trbovljah želela sodelovati v projektu s tematiko evropske 
zavesti. 
Največji del projektnih aktivnosti je bil načrtovan v OŠ Gradec 
Litija, kjer naj bi prostovoljca sodelovala pri posameznih učnih 
urah v obliki različnih aktivnosti. Gostiteljska organizacija 
ju je nameravala vključiti tudi v urejanje spletne strani 
Večjezikovni kotiček in v različne promocijske aktivnosti, kot 
so ulično delo, pogovori z mladimi v centru in oblikovanje 
spletne strani za EVS.
Prostovoljec iz Romunije je svoje sodelovanje pred začetkom 
izvajanja projekta odpovedal.

Naslov projekta:

From the Start

SI-21-29-2008-R4
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Tematika: 
evropska zavest, umetnost in kultura
Datum projekta: 
1. 12. 2008–1. 3. 2010
Prijavitelj: Zavod Voluntariat, Ljubljana
www.zavod-voluntariat.si
Partnerji iz držav: Norveška, Francija
Višina dodeljenih sredstev: 
18.330,00 EUR

Tematika: 
invalidnost
Datum projekta: 
1. 2. 2009–31. 12. 2009
Prijavitelj: CUDV Dolfke Boštjančič, Ig
www.center-db.si
Partnerji iz držav: Nemčija
Višina dodeljenih sredstev: 
4.710,00 EUR

Prostovoljka z Norveške in prostovoljec iz Francije sta se 
želela vključiti v projekt na temo evropske zavesti, umetnosti 
in kulture.
Načrtovane aktivnosti prostovoljcev se bile različne glede 
na letni čas in trenutne aktivnosti zavoda. V poletnih 
mesecih sta prostovoljca nameravala delati na terenu, in 
sicer izvajati aktivnosti v prostovoljskih taborih po Sloveniji, 
usposabljanjih za prostovoljce in mladinskih izmenjavah. 
V zimskem času sta prostovoljca nameravala sodelovati 
pri rednih pripravah za aktivnosti v poletnih mesecih v 
Klubu prostovoljcev in Mladinskem domu. Projektni načrt 
je vključeval tudi sodelovanje pri delavnicah, izdelavo 
promocijskega materiala in promocijo različnih programov 
za mlade z manj priložnostmi, ki vključujejo načela aktivne 
participacije.
V procesu neformalnega učenja sta imela prostovoljca 
možnost poglobiti svoje socialne kompetence, učenje 
učenja, samoiniciativnost in podjetnost.

Naslov projekta:

Volunteers for Volunteers

SI-21-30-2008-R4

Prostovoljec iz Nemčije je v okviru projekta s tematiko 
invalidnosti, ki je potekal v Ljubljani, želel tesno sodelovati 
z ljudmi s posebnimi potrebami pri organizaciji njihovega 
vsakodnevnega življenja. 
Predvidene aktivnosti so vključevale pomoč pri vsakodnevnih 
opravilih in sodelovanje v času šolanja, dela in prostočasnih 
dejavnosti. Prijavitelji so želeli, da bi prostovoljec sam 
organiziral aktivnosti, ki jih je dobro poznal, npr. igranje 
na instrumente, športne aktivnosti, družabne igre, likovne 
aktivnosti in drugo. Projekt je od prostovoljca zahteval veliko 
mero samoiniciativnosti in družbene zavesti.

Naslov projekta:

Prostovoljno delo v centru 
za usposabljanje, delo in 
varstvo

SI-21-32-2008-R5
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Tematika: 
evropska zavest, protidiskriminacija
Datum projekta: 
1. 2. 2009–1. 9. 2009
Prijavitelj: Zavod Voluntariat, Ljubljana
www.zavod-voluntariat.si
Partnerji iz držav: Makedonija
Višina dodeljenih sredstev: 
4.320,00 EUR

Tematika: 
umetnost in kultura, mediji in 
komunikacija/mladinsko informiranje
Datum projekta: 
1. 3. 2009–1. 9. 2009
Prijavitelj: 
Mladinski center Velenje, Velenje
www.mc-velenje.si
Partnerji iz držav: Palestina
Višina dodeljenih sredstev: 
5.660,00 EUR

Slovenski prostovoljec se je v Makedoniji želel vključiti v 
projekt s tematiko protidiskriminacije in evropske zavesti. 
Načrtovana osrednja projektna aktivnost je zajemala izdajo 
mladinskega časopisa z glavnim namenom promoviranja 
človekovih pravic in medkulturne in medetnične strpnosti, 
prostovoljec pa je nameraval sodelovati tudi pri drugih 
aktivnostih gostiteljske organizacije, kot so tabori, delavnice, 
mladinske izmenjave in seminarji.
Skozi projekt je prostovoljec želel okrepiti svojo 
samoiniciativnost in podjetnost, socialne in družbene 
kompetence, komuniciranje v tujem jeziku in digitalno 
pismenost.

Naslov projekta: 

Do Right

SI-21-36-2008-R5

Prostovoljca iz Palestine je zanimal projekt na temo 
umetnosti, kulture, medijev, komunikacije in mladinskega 
informiranja, ki je potekal v Velenju. 
Prostovoljec je nameraval v multimedijskem centru 
Kunigunda pomagati pri pripravi in razvoju projektov 
multimedije in drugih oblik komunikacije. Sodelovati je 
želel tudi pri organizaciji in izvedbi različnih prostočasnih 
dejavnosti za mlade, kot so razne ustvarjalne delavnice, 
delavnice kreativnega pisanja in igranje družabnih iger, ter 
se pridružiti tudi lokalni skupini prostovoljcev pri njihovih že 
uveljavljenih projektih, kot so Jabolko za cigareto, Poletje na 
kotalkališču, Ulična košarka in časopis Odpirač.
Projekt ni bil izveden.

Naslov projekta:

Multi-kulti referenca

SI-21-38-2008-R5
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Tematika: 
evropska zavest, mediji in komunikacija/
mladinsko informiranje
Datum projekta: 
1. 2. 2009–30. 7. 2009
Prijavitelj: 
Mladinski center Trbovlje, Trbovlje
www.mct.si
Partnerji iz držav: Španija, Avstrija
Višina dodeljenih sredstev: 
10.470,00 EUR

Tematika: 
evropska zavest, okolje
Datum projekta: 
1. 2. 2009–1. 10. 2009
Prijavitelj: 
Zveza tabornikov Slovenije, Ljubljana
www.zts.org
Partnerji iz držav: Norveška
Višina dodeljenih sredstev: 
5.760,00 EUR

Prostovoljca iz Španije in Avstrije sta v Trbovljah želela 
sodelovati v projektu na temo evropske zavesti, medijev, 
komunikacije in mladinskega informiranja.
Večji del načrtovanih projektnih aktivnosti je zajemal razvoj 
Medijskega mladinskega centra Trbovlje. Prostovoljca bi pri 
tem sodelovala z mladimi novinarji in pripravljala promocijsko 
avdio- in videogradivo. Vključena bi bila tudi v promocijo 
EVS, ki jo mladinski center pripravlja v njihovem lokalnem 
okolju. V projektu je bila močno izražena medkulturna 
kompetenca, saj je bil projekt namenjen prostovoljcema iz 
različnih družbenih in kulturnih okolij. 

Naslov projekta:

MMCT na dlani

SI-21-41-2008-R5

Prostovoljec z Norveške se je v Ljubljani želel vključiti v 
šestmesečni projekt s tematiko okolja in evropske zavesti. 
Nameraval je sodelovati pri delovanju nacionalnih struktur 
v organizaciji, na aktivnostih organizacije po Sloveniji, 
sodelovati tudi z lokalnimi enotami in vzpostavljati mreže 
sodelovanja med slovenskimi in norveškimi mladinskimi 
organizacijami. Poleg tega je prostovoljec nameraval izvajati 
tudi različne delavnice, pisati članke in blog. Skozi projekt bi 
dobil priložnost za razvoj kompetenc komunikacije v tujem 
jeziku, pridobil socialno kompetenco in kulturno zavest, 
okrepil učenje učenja in samoiniciativnost.

Naslov projekta:

A Tree in the Forest

SI-21-42-2008-R5
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Tematika: 
protidiskriminacija, manjšine
Datum aktivnosti:
1. 2. 2009–1. 11. 2009
Prijavitelj: Društvo Mozaik – društvo 
otrok, Šmarje – Sap
www.drustvomozaik.org
Partnerji iz držav:Češka, Madžarska
Višina dodeljenih sredstev: 
9.784,00 EUR

Prostovoljca s Češke in Madžarske sta se v Ljubljani želela 
ukvarjati s tematiko protidiskriminacije in manjšin. Projektni 
načrt je vključeval aktivnosti za otroke in mlade iz socialno 
ogroženih okolij, ki naj bi potekale v Azilnem domu, romskem 
naselju, osnovni šoli, mladinskih centrih in parkih v obliki 
kreativnih delavnic ter ulične animacije socialnih in športnih 
iger. 
Neformalno učenje v projektu je bilo usmerjeno v 
komunikacijo v tujem jeziku, krepitev samoiniciativnosti in 
podjetnosti, učenje učenja, socialnih kompetenc in kulturne 
zavesti.

Naslov projekta: 

Pisane sanje
Colorful Dreams 

SI-21-43-2008-R5
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Akcija 1.2 – Mladinska pobuda

Tematika: 
umetnost in kultura, mediji in 
komunikacija/mladinsko informiranje
Datum aktivnosti:
24. 7. 2008–30. 7. 2008
Prijavitelj: Društvo zaveznikov mehkega 
pristanka, Krško
www.drustvo-dzmp.si
Partnerji iz držav: Avstrija, Hrvaška, Srbija
Višina dodeljenih sredstev: 
6.669,00 EUR

Tematika: 
družbena vključenost, umetnost in kultura
Datum aktivnosti:
24. 6. 2008–3. 7. 2008
Prijavitelj: Društvo Taka Tuka, Ljubljana
www.takatuka.net
Partnerji iz držav: 
Švedska, Hrvaška, Črna gora
Višina dodeljenih sredstev: 
15.400,00 EUR

Večstranska izmenjava na temo umetnosti, kulture in 
medijske komunikacije je bila namenjena spodbujanju 
dialoga, razvijanja timskega dela, samozavesti, pozitivne 
samopodobe in kreativnosti ter gradnji evropske 
pripadnosti.
Osrednja načrtovana aktivnost mladinske izmenjave je bila 
praktično delo v procesu ustvarjanja kratkih videofilmov. 
Udeleženci, med njimi tudi trije mladi z manj priložnostmi, 
so si najprej nameravali ogledati različne medijske 
produkcije mladih in raziskati možnosti, ki jih ponujajo 
različne vrste medijev, nato pa v mednarodnih skupinah 
preko avdiovizualnih medijev predstaviti življenje mladih, 
ki spadajo v kulturne manjšine, in izraziti lastno sporočilo. 
Dokumentarne filme so želeli predstaviti širši javnosti s 
predvajanjem, ki bi mu sledila razprava. 

Naslov projekta:

Naša minuta

SI-31-06-2008-R1

V večstranski mladinski izmenjavi so se želeli srečati gluhi 
in naglušni mladi, ki jih veseli gledališko ustvarjanje. 
V času izmenjave so nameravali pripraviti kratko gledališko 
produkcijo na temo težav in problemov, s katerimi se 
srečujejo gluhi mladostniki. Udeleženci aktivnosti so želeli 
pridobiti predvsem kompetence na različnih področjih, 
ki jih zaradi svoje oviranosti težje razvijajo, na primer na 
področju socializacije, samoiniciativnosti, komunikativnosti, 
besednega in nebesednega sporočanja in izražanja, 
samostojnega odločanja in vključevanja v družbo. Zanimiva 
načrtovana aktivnost je bil tudi forum, na katerem bi 
udeleženci izmenjave primerjali znakovni jezik v različnih 
evropskih  državah.

Naslov projekta:

Be-II

SI-31-07-2008-R1

3.1 – Sodelovanje s sosednjimi partnerskimi državami EU

Akcija 3 – Mladi v svetu 
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3.1 – Sodelovanje s sosednjimi partnerskimi državami EU

Tematika: 
protidiskriminacija
Datum aktivnosti:
22. 8. 2008–1. 9. 2008
Prijavitelj:
Razvojna agencija Kozjansko, Šentjur
www.ra-kozjansko.si
Partnerji iz držav: 
Luksemburg, Hrvaška, Srbija
Višina dodeljenih sredstev: 
13.022,00 EUR

Tematika: 
družbena vključenost, umetnost in kultura
Datum aktivnosti:
14. 7. 2008–21. 7. 2008
Prijavitelj: 
Društvo Salezijanski mladinski center 
Celje, Celje
www.smc-celje.si
Partnerji iz držav: Črna gora
Višina dodeljenih sredstev: 
8.656,00 EUR

Večstranska mladinska izmenjava je bila usmerjena v 
tematiko protidiskriminacije. 
Partnerji so želeli kljub napetim meddržavnim političnim 
odnosom pokazati, da je življenje in delo v skupnem 
evropskem prostoru možno brez predsodkov in kulturne ali 
etnične diskriminacije. Udeležencem izmenjave, med njimi 
petnajstim mladim z manj priložnostmi, so želeli ponuditi 
priložnost, da bi delili osebno izkušnjo diskriminacije, saj 
so bili njihovi starši v preteklosti zaradi svoje nacionalne ali 
etnične pripadnosti večkrat obravnavani neenako. Tekom 
projekta bi udeleženci te izkušnje ozavestili in s pomočjo 
umetnosti izrazili v plesnih, dramskih, likovnih in literarnih 
delavnicah.

Naslov projekta:

Respect: It’s Not Just a Talk 
… It’s a Youth Action

SI-31-14-2008-R2

Dvostransko mladinsko izmenjavo s tematiko vključevanja 
v družbo ter umetnosti in kulture sta načrtovali partnerski 
organizaciji iz Črne gore in Slovenije. 
Cilji projekta so bili razvijati programe za mlade z manj 
priložnostmi, okrepiti zavest o aktivnem evropskem 
državljanstvu ter spodbujati medetnični in medverski dialog 
ter enakopravnost v demokratični družbi. Projektni načrt je 
vključeval tematske in umetnostne delavnice, igro, slovenski 
in črnogorski večer, obiske na terenu in pisanje dnevnika, s 
čimer bi se dotaknili vprašanj mladih z manj priložnostmi, 
medverskega in medkulturnega dialoga, boja proti rasizmu 
in ksenofobiji, utrjevanja civilne družbe, državljanstva in 
demokracije.
Prijavitelji so v projekt nameravali vključiti 24 mladih z manj 
priložnostmi.

Naslov projekta: 

Ex YU, podajmo si roko 

SI-31-15-2008-R2
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Tematika: 
evropska zavest, manjšine
Datum aktivnosti:
5. 11. 2008–11. 11. 2008
Prijavitelj: ZA IN PROTI, Zavod za kulturo 
dialoga, Ljubljana
www.zainproti.com
Partnerji iz držav: 
Bosna in Hercegovina, Velika Britanija, 
Makedonija, Romunija, Srbija
Višina dodeljenih sredstev: 
18.040,00 EUR

Tematika: 
družbena vključenost, medverski dialog
Datum aktivnosti: 
5. 10. 2008–12. 10. 2008
Prijavitelj: 
Mladinski center Dravinjske doline, 
Slovenske Konjice
www.mcdd.si
Partnerji iz držav: Poljska, Malta, 
Palestina, Libanon, Egipt
Višina dodeljenih sredstev: 
24.989,00 EUR

Večstranska mladinska izmenjava je bila namenjena 
problematiki sobivanja različnih kultur, narodov in jezikov. 
Udeleženci so nameravali razpravljati o temeljnih načelih EU, 
kot so spoštovanje človekovih pravic, temeljnih svoboščin in 
pravne države. Neformalno učenje so načrtovali skozi debate 
in diskusije, dramo, slikanje in snemanje filma. Eden izmed 
glavnih ciljev projekta je bil spodbuditi udeležence, da bi po 
zaključku projekta v svojih lokalnih okoljih izvedli različne 
aktivnosti, povezane z medkulturnim dialogom. Prijavitelji 
so v projekt želeli pritegniti 35 mladih z manj priložnostmi.

Naslov projekta:

Enojezična, dvojezični, 
večjezične – One- lingual, 
bi- lingual, multi- lingual

SI-31-20-2008-R3

Glavni temi večstranske mladinske izmenjave sta bili 
medkulturno in medreligijsko učenje s poudarkom na 
premagovanju stereotipov. 
Mladi udeleženci, med njimi dvanajst mladih z manj 
priložnostmi, so drug drugemu nameravali predstaviti košček 
kulturne dediščine svoje države, predvsem tradicionalno 
in moderno obliko pripovedi, in sicer pravljice in stripe. 
Partnerji so želeli, da bi ob koncu projekta udeleženci znali 
prepoznati podobnosti in razlike med njimi samimi ter da bi 
del svojih stereotipov in predsodkov pustili za seboj.

Naslov projekta:

Bridging?

SI-31-22-2008-R3



Akcija 3.1 –Sodelovanje s sosednjimi partnerskimi državami EU

91

Tematika: 
družbena vključenost, izobraževanje 
preko športa in aktivnosti na prostem
Datum aktivnosti: 
21. 4. 2009–26. 4. 2009
Prijavitelj:
Osnovna šola Draga Bajca Vipava, Vipava
www2.arnes.si/~osngdb2s/
Partnerji iz držav: Bosna in Hercegovina
Višina dodeljenih sredstev: 
7.895,50 EUR

Tematika: 
družbena vključenost, umetnost in kultura
Datum aktivnosti:
13. 7. 2009–21. 7. 2009
Prijavitelj:
Društvo Center za pomoč mladim – 
podružnica Maribor, Maribor
www.cpm-drustvo.si
Partnerji iz držav: Srbija
Višina dodeljenih sredstev: 
8.689,80 EUR

Kratek opis projekta:
Dvostranska mladinska izmenjava s temo izobraževanja 
preko športnih aktivnosti in družbenega vključevanja je bila 
načrtovana v Vipavi.
Preko demonstracij, pogovora, projektnega dela in športnih 
aktivnosti so prijavitelji želeli obogatiti šolski vsakdan 
z novimi priložnostmi za neformalno učenje. Poudarek 
projekta je bil na preventivnem delovanju z namenom med 
mladostniki zmanjšati uporabo prepovedanih substanc 
(alkohol, cigarete, droga). 
Partnerja sta na podlagi izkušnje mladinske izmenjave 
želela preveriti možnost vpeljave priložnosti za neformalno 
učenje tudi v redni osnovnošolski učni program.

Naslov projekta:

Vloga športa, kulture in 
preventive v povezavi z 
ogroženostjo mladostnikov 
na osnovni šoli

SI-31-23-2008-R5

Dvostranska gostiteljska izmenjava je bila namenjena 
razmisleku o družbeni vključenosti, participaciji in enakih 
možnostih.
Mladi udeleženci z motnjo v duševnem razvoju so sedem dni 
nameravali ustvarjati lutkovno predstavo, ki bi jo ob zaključku 
izmenjave uprizorili na javni prireditvi v lokalni skupnosti. 
Na predstavo so nameravali povabiti županjo, predstavnike 
strokovnih institucij in druge politične odločevalce. Želeli 
so, da bi preko ustvarjalnih in komunikacijskih delavnic ter 
socialnih iger udeleženci razvili socialne veščine, krepili 
samopodobo, spodbujali strpnost med mladimi in postajali 
aktivni mladostniki.
Rezultate projekta so nameravali predstaviti v kratkem filmu 
in brošuri, na spletnih straneh, preko člankov v lokalnih 
medijih in strokovnih revijah.

Naslov projekta: 

Pozornost prosim!
More Attention, Please! 

SI-31-24-2008-R5
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Akcija 1.2 – Mladinska pobuda

Tematika: 
evropska zavest
Datum aktivnosti:
1. 9. 2008–26. 9. 2008
Prijavitelj: 
Mladinski center BIT, Črnomelj
www.mc-bit.si
Partnerji iz držav: Romunija
Višina dodeljenih sredstev: 
1.107,00 EUR

Tematika: 
družbena vključenost, manjšine
Datum aktivnosti:
8. 7. 2008–10. 7. 2008
Prijavitelj: 
Mladinski center Trbovlje, Trbovlje
www.mct.si
Partnerji iz držav: 
Španija, Irska, Finska
Višina dodeljenih sredstev: 
3.585,00 EUR

Prijava projekta je bila rezultat mednarodnega usposabljanja, 
na katerem sta partnerski organizaciji navezali stike in našli 
skupne interese. 
Mladinski delavec iz romunske organizacije ARDR je želel 
dvajset dni preživeti na izobraževalnem obisku na delovnem 
mestu v slovenski organizaciji Mladinski center BIT. 
Udeleženec je v procesu neformalnega učenja v projektu 
želel pridobiti novo znanje in izkušnje za neposredno delo v 
mladinski organizaciji, osebnostni razvoj in razvoj socialnih 
veščin, primerjati delovanje obeh organizacij z namenom 
izboljšati prakso obeh partnerjev. Te učne cilje je udeleženec 
nameraval doseči skozi opazovanje z udeležbo, delovne 
liste, srečanja, diskusije in učenje z delom. 
Z izmenjavo izkušenj in praks so partnerji želeli tudi 
izboljšati delovanje obeh organizacij in okrepiti partnerstvo 
za nadaljnje skupne projekte.

Naslov projekta:

C. T. S. Y. F. 
Cooperation through 
Synchronization in Youth 
Framework

SI-43-04-2008-R2

Projekt štirih partnerjev iz Slovenije, Španije, Irske in 
Finske, ki so se spoznali na evalvacijskem srečanju v okviru 
programa MLADI V AKCIJI, je bil načrtovan v obliki obiska za 
preverjanje izvedljivosti. 
Vsi štirje partnerji so v svojih lokalnih skupnostih prepoznali 
potrebo po več priložnostih za integracijo mladih migrantov 
v življenje lokalne skupnosti in po preprečevanju getoizacije 
določenih mestnih predelov. Na to potrebo so želeli 
odgovoriti z nekajmesečnim projektom Multi Culti Date. Ker 
so imeli v mislih zahteven projekt, so se želeli najprej srečati 
na obisku za preverjanje izvedljivosti, da bi tako utrdili 
obstoječe partnerstvo, konkretizirali načrtovanje projekta, 
preverili zmogljivost organizacij in pripravili prijavnico ter 
projektno dokumentacijo. Med nadaljevalnimi aktivnostmi, 
ki so jih načrtovali, so bili izobraževalni obisk na delovnem 
mestu in projekt mladinske izmenjave.

Naslov projekta:

Multi Culti Date

SI-43-06-2008-R2

4.3 – Usposabljanje in mreženje

Akcija 4 – Podporni sistemi na področju mladine
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4.3 – Usposabljanje in mreženje

Tematika: 
evropska zavest, družbena vključenost
Datum aktivnosti:
4. 11. 2008–9. 11. 2008
Prijavitelj:
Mladinski center Trbovlje, Trbovlje
www.mct.si
Partnerji iz držav:
Irska, Poljska, Turčija, Portugalska, Finska
Višina dodeljenih sredstev: 
9.430,00 EUR

Datum aktivnosti:
1. 4. 2009–9. 4. 2009
Prijavitelj: 
Mladinski center Dravinjske doline, 
Slovenske Konjice
www.mcdd.si
Partnerji iz držav: Avstrija, Estonija, 
Španija, Velika Britanija, Italija, Latvija, 
Malta, Poljska, Romunija, Turčija
Višina dodeljenih sredstev: 
20.110,00 EUR

Pet partnerjev z izkušnjami z dolgoročnimi projekti Evropske 
prostovoljne službe je pripravilo načrt za usposabljanje za 
gostiteljske, pošiljajoče in usklajevalne EVS-organizacije.
Namen usposabljanja je bil izboljšanje kvalitete EVS-a. 
Udeležence usposabljanja so želeli spodbuditi k razmišljanju 
o tem, kako EVS-projekte narediti uporabnikom prijazne – 
ne le z vidika prostovoljca, ampak tudi z vidika pošiljajočih, 
gostiteljskih in usklajevalnih organizacij, da bi bil vsak 
EVS-projekt prijetna izkušnja za vse vpletene partnerje. 
Načrtovane metode neformalnega učenja so vključevale 
izmenjavo izkušenj, predstavitev primerov dobre prakse, 
širjenje mreže partnerjev in reševanje konkretnih izzivov.

Naslov projekta:

Efficient Voluntary System

SI-43-09-2008-R3

Projekt usposabljanja je bil posvečen proučevanju realnosti 
v projektih Evropske prostovoljne službe. 
V fazi priprave so prijavitelji nameravali posvetiti veliko 
pozornosti pridobivanju udeležencev z ustreznim profilom: 
da bi lahko med usposabljanjem zbrali nova znanja, izkušnje 
in oblikovali jasne zaključke ter rezultate, so med udeležence 
želeli sprejeti posameznike z dobrim poznavanjem filozofije 
EVS-a in neposrednimi izkušnjami z EVS-projekti. Potrebe 
udeležencev so nameravali temeljito analizirati in temu 
prilagoditi učne metode na samem usposabljanju, da bi kar 
najbolj spodbudili izmenjavo dobrih praks in poglabljanje 
znanj o mednarodnem prostovoljnem delu. 
Po zaključku sedemdnevnega usposabljanja so imeli 
prijavitelji v načrtu spodbujanje nadaljnje izmenjave mnenj 
med udeleženci s pomočjo spletne komunikacije.

Naslov projekta: 

EVS Reality 

SI-43-12-2008-R5
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Datum aktivnosti:
10. 6. 2008
Prijavitelj:
Zavod Mladinska mreža MaMa, Ljubljana
www.mreza-mama.si
Višina dodeljenih sredstev: 
10.530,00 EUR

Namen srečanja mladih in odgovornih za mladinsko 
politiko je bil spodbujanje strukturiranega dialoga med temi 
skupinami kot pomembne priložnosti za razpravo in kritično 
vrednotenje odločitev o najpomembnejših temah razvoja 
mladinskih politik v lokalnem okolju.
Osrednja aktivnost projekta je bila zamišljena kot nacionalno 
srečanje, na katerem bi imeli mladi, mladinske organizacije 
in organizacije, ki delajo z mladimi, priložnost izmenjati 
izkušnje o dobrih praksah na področju mladinskega dela ter 
političnim odločevalcem posredovati jasno sporočilo, da so 
mladi tukaj, da želijo biti vključeni v oblikovanje političnih 
odločitev, ki jih zadevajo, in da bi politični odločevalci morali 
prisluhniti mladim in delovati tako, da bodo odgovarjali na 
njihove potrebe. 
Prijavitelji so k sodelovanju v projektu želeli pritegniti tudi 
vsaj 30 mladih z manj priložnostmi.

Naslov projekta:

O mladih z mladimi!
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5.1 – Srečanja mladih in odgovornih za mladinsko politiko

EVE - vseevropska baza projektov 
na področju izobraževanja, kulture, 
mladih in državljanstva 

EVE je elektronska platforma, namenjena razširjanju in 
uporabi rezultatov projektov, podprtih v okviru programov 
Generalnega direktorata Evropske komisije za izobraževanje 
in kulturo: Vseživljenjsko učenje, Mladi v akciji, Kultura, 
Evropa za državljane idr. Vsebuje na stotine rezultatov 
projektov s področja izobraževanja, usposabljanja, kulture, 
mladine in državljanstva.

Na voljo je na spletnem naslovu: 
http://ec.europa.eu/eve 

Vabimo vas, da si na spletni strani Nacionalne agencije 
programa Mladi v akciji www.mva.si/ogledalo/dobre-
prakse ogledate še druge slovenske in evropske zbirke 
projektov in primerov dobrih praks!

V okviru našega zavoda delujejo tudi:

Program EVROPA ZA DRŽAVLJANE je namenjen 
sofinanciranju mednarodnih projektov, katerih cilj je 
spodbuditi aktivno evropsko državljanstvo. S povezovanjem 
prebivalcev lokalnih skupnosti po Evropi ter mreženjem 
nevladnih in drugih organizacij, ki delujejo v okviru civilne 
družbe, želi Evropska unija izboljšati sodelovanje civilne 
družbe pri oblikovanju Evrope. www.ezd.si 

EURODESK je brezplačni infoservis Evropske komisije, ki nudi 
evropske informacije za mlade. Namenjen je tako mladim 
samim kot tudi tistim, ki se pri svojem vsakdanjem delu 
srečujejo z mladimi in njihovimi vprašanji – svetovalcem, 
učiteljem, mladinskim delavcem, informatorjem in drugim. 
Po pomoč pri iskanju informacij se lahko tako vedno obrnete 
na Eurodesk Slovenija ali katerega izmed regionalnih 
Eurodesk partnerjev. www.eurodesk.si 

SALTO South East Europe Resource Centre z organizacijo 
usposabljanj, kontaktnih seminarjev in številnih drugih 
orodij spodbuja in podpira sodelovanje s partnerji iz  
Jugovzhodne Evrope v okviru programa Mladi v akciji. Pri 
tem mu pomagajo mreže trenerjev in akreditatorjev ter 
kontaktne točke v državah Jugovzhodne Evrope.  www.
salto-youth.net/see 



Publikacija je narejena s pomočjo podpore Evropske komisije in Urada RS za mladino in je izključno odgovornost izdajatelja
in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT

URAD ZA MLADINO

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
Splet: www.mva.si

Druge uporabne spletne povezave:
Evropska komisija, program MLADI V AKCIJI:
http://ec.europa.eu/youth
Izvajalska agencija za izobraževanje,
avdiovizualno področje in kulturo:
http://eacea.ec.europa.eu


