
Program MLADI V AKCIJI v letu 2010
oDtIsI MLADIh



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
• Participacija 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 transnacionalnih pobudah.
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 prostovoljcu omogočiti učne izkušnje, s katerimi razvija ali krepi svoje sposobnosti in znanje, 
ter delo, ki ga opravlja, z namenom prispevati k razvoju gostiteljskega okolja, 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 akterjev 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. V letu 
2012 se je število prijavnih rokov zmanjšalo na tri: 1. februar, 1. maj in 1. oktober.
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Veliko je tistega, kar se je zgodilo prvič v letu 2010, še pomembnejši za prihodnost pa so politični 
okviri, ki so bili sprejeti v letu 2010.

Med tistim, kar je čisto blizu, velja v kategoriji »prvič« omeniti dodelitev večjega obsega dotacij od 
obsega razpoložljivih sredstev. Naučili smo se, kako potem, ko dobiš pet jabolk, razdeliš vseh pet 
in še šestega malo. Toda ta igra ni brez tveganja, čeprav poskušamo ostajati v območju varnega 
tveganja. S tem nismo naredili nič kaj posebnega, v letu 2010 je tako ravnalo 19 nacionalnih 
agencij programa MvA, danes pa je tudi že jasno, da smo zaradi tega presežka za leto 2012 
pridobili dodatnih 195.000,00 evrov sredstev za razdelitev med upravičence. Prvič se je tudi 
zgodilo, da je delež sprejetih projektov krepko padel pod 50 odstotkov.

Seveda, veliko je tudi nadaljevanja trendov iz preteklih let. Največ predlogov projektov se še vedno 
poteguje za sprejem v kategoriji mladinskih pobud. Najmanj zanimanja je za »politične akcije«, 
kar zagotovo predstavljajo možnosti v akcijah 1.3 Projekti mladih za demokracijo in 5.1 Srečanja 
mladih, ki sta tudi edini, ki zahtevata točno določen obseg sofinanciranja upravičenih stroškov 
projekta. In ostaja tudi velik delež razlik med višinami dodeljenih in končnih dotacij iz programa v 
letih 2007, 2008 in 2009, ki še vedno znaša okoli 20 odstotkov vseh dodeljenih sredstev.

V letu 2010 narejena vmesna evalvacija izvajanja programa MvA je pokazala na velik pomen 
programa MvA za razvoj mladinskega dela v Sloveniji ter izpostavila vlogo, ki jo pri tem ima 
nacionalna agencija programa. Toda kljub številnim učinkom na udeležence v projektih, na akterje, 
znotraj katerih mladih pripravljajo in izvajajo projekte, ostaja manko učinkov na sisteme. To bi 
lahko bil nastanek nacionalnih ali lokalnih instrumentov, ki bi ravno tako spodbujali in podpirali 
učne mobilnosti v mladinskem delu. Vendar tudi mladinski sektor in tudi prostor mladinskega dela 
nista izolirana od dojemanj v celoti družbe. O tem po svoje govori Gospodarska zbornica Slovenije, 
ki poudarja nujnost večje internacionalizacije podjetij, predvsem pa njihovega delovanja. Vendar 
se internacionalizacija podjetja začne mnogo prej kot z vstopom na trge v drugih državah. Začne 
se v samem podjetju, kjer morajo zaposleni razumeti »druge svetove«, k temu pa lahko veliko 
pripomorejo tisti, ki so vsaj nekaj časa živeli in delali v teh »drugih svetovih«. In marsikatero uspešno 
podjetje je že spoznalo, da zaposlitev tujcev predstavlja pomemben učinek za njihovo delovanje v 
vseh svetovih. Druga podjetja, uspešna na tujih trgih, še vedno prisegajo na konkurenčno prednost 
cenejše delovne sile v Sloveniji.

V letu 2010 je Evropska komisija objavila tudi pobudo Mladi in mobilnost (»Youth on the Move«), 
eno izmed admiralskih ladij strategije Evropa 2020. V njej oriše svoje poglede na ključna vprašanja 
integracije mladih v družbo, pri čemer se ti pogledi osredotočajo predvsem na ekonomsko 
razsežnost našega bivanja. Pač tistega, od česar živimo. Res, v njej se precej govori o izobraževanju, 
še posebno visokošolskem izobraževanju, toda tudi učenju. Vendar so tudi ta polja podrejena 
večji zaposljivosti in potrebi po večjem podjetniškem duhu med mladimi. Dejansko predstavlja 
institucionalno priznanje, da tradicionalne poti integracije, ki so veljale za prejšnje generacije, vse 
bolj izginjajo. In da je čas za drugačne pristope, v katerih bo odgovornost vsakega posameznika za 
lasten položaj še večja. 

In ravno ta dokument postaja ena izmed ključnih podlag za nastanek nove generacije evropskih 
programov na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine, vendar bomo to zares dojeli šele 
v naslednjem letu. Vendar ni edini. Pobude, ki zadevajo vprašanja zaposlovanja, so ravno tako 
pomemben del. In vse, kar ne predvideva neposrednih učinkov za dosego ciljev strategije Evropa 
2020, je postavljeno na tretji tir. Zato lahko brez velikega tveganja napovemo, da bo – čez čas 
– leto 2010 zaznano tudi kot leto spreminjanja temeljnih vsebinskih okvirov mladinskega dela v 
okviru javnih politik na evropski ravni, predvsem pa pričakovanja do rezultatov, ki naj jih s svojim 
delovanjem dosežejo za družbo. Ne smemo pozabiti, da se je prostor mladinskega dela kot prostor 
učenja oblikoval predvsem z namenom politične socializacije in integracije vedno novih generacij 
mladih.

Janez ŠKULJ
Direktor 

Zavod MOVIT

Uvod
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Leto 2010 predstavlja četrto 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 in traja do vključno leta 2013.

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. 
Podpira nov okvir evropskega sodelovanja na področju mladine, 
sprejet leta 2009, ki medsektorsko obravnava vprašanja v zvezi 
z mladimi, njegov namen pa ni le ustvariti več priložnosti za mlade 
in enake možnosti za vse mlade na področju izobraževanja in 
zaposlovanja (»razsežnost zaposljivosti«), temveč tudi spodbuditi 
aktivno sodelovanje, socialno vključenost in solidarnost pri vseh 
mladih (»razsežnost participacije«).

Prav tako prispeva k uresničevanju vodilne pobude »Mladi in 
mobilnost«1 v okviru strategije Evropa 20202, ki mlade postavlja v 
središče prizadevanj EU za oblikovanje gospodarstva, temelječega 
na znanju, inovacijah, visokih stopnjah usposobljenosti, znanj in 
spretnosti, prilagodljivosti in ustvarjalnosti, vključujočih trgih dela in 
dejavnem udejstvovanju v družbi.

Program zajema pet prednostnih področij, ki se morajo izražati tudi 
v ciljih projektov organizacij ali neformalnih skupin, ki kandidirajo za 
sprejem v program:
• spodbujati aktivno evropsko državljanstvo,
• razvijati solidarnost in strpnost med mladimi,
• razvijati medsebojno razumevanje mladih iz različnih držav,
• prispevati k razvoju kakovosti sistemov podpore za aktivnosti 

mladih,
• spodbujati evropsko sodelovanje na področju mladine.

1 Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, 
Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu 
odboru in Odboru regij Mladi in mobilnost, 
COM(2010) 477 konč.
2 Sporočilo Komisije, EVROPA 2020, Strategija 
za pametno, trajnostno in vključujočo rast, 
COM(2010) 2020.

Vsebina in cilji programa 
MLADI V AKCIJI

Program MLADI V AKCIJI v letu 2010
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Projekti, ki se potegujejo za vstop v program Mladi v akciji, zajemajo 
štiri stalne prednostne naloge.

Evropsko državljanstvo
Program želi mlade spodbuditi k razmišljanju o evropskih temah 
in jih vključiti v razprave o izgradnji in prihodnosti Evropske unije. 
Ob upoštevanju tega naj bi projekti izkazovali močno »evropsko 
razsežnost« ter spodbujali razmišljanje o nastajajoči evropski družbi 
in njenih vrednotah. 

Evropska razsežnost je širok pojem, zato mora program Mladi v akciji 
mladim ponuditi priložnost za opredelitev skupnih vrednot z mladimi 
iz drugih držav kljub kulturnim razlikam. 

Prav tako morajo projekti mlade spodbujati k razmišljanju o 
pomembnih 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 
izgradnji današnje in jutrišnje Evrope pomembna. Zato mora projekt z 
evropsko razsežnostjo Evropo ne le »raziskovati«, temveč jo predvsem 
graditi.

Participacija mladih
Splošni cilj je spodbuditi mlade, naj kot državljani prevzamejo 
aktivno vlogo v civilnem življenju svoje lokalne skupnosti in v sistemu 
predstavniške demokracije ter da se omogoči večja podpora različnim 
oblikam učenja za participacijo.

Projekti, podprti v okviru programa Mladi v akciji, morajo te tri 
razsežnosti izražati z uporabo participativnih pedagoških pristopov. 
Zagotoviti je treba prostor za interakcijo udeležencev in preprečiti 
pasivno poslušanje, pomembno je spoštovanje znanja in spretnosti 
posameznikov, zagotavljanje vplivanja na odločitve v projektu, ne le 
vključenost kot taka, participacija pa mora biti razumljena ne le zgolj 
kot učni proces, temveč tudi kot rezultat, pristop in odnos pa morata 
ostati pomembnejša od pridobivanja tehničnih spretnosti.

Ta prednostna naloga je ključna metoda, ki mladim omogoča aktivno 
sodelovanje v vseh fazah razvoja projektov Mladi v akciji, zato se 
je treba z njimi posvetovati in jih vključiti v postopek sprejemanja 
odločitev, ki vplivajo na njihove projekte.

Kulturna raznolikost
S spodbujanjem skupnih aktivnosti mladih z različnim kulturnim, 
etničnim in verskim ozadjem si program prizadeva razvijati njihovo 
medkulturno učenje. Na ravni razvoja in izvajanja projektov to pomeni, 
da se bodo mladi, ki sodelujejo v projektu, morali zavedati njegove 
medkulturne razsežnosti. Projekt mora spodbujati ozaveščenost in 
razmislek o različnih vrednotah ter mlade nagovarjati k spoštljivemu 
in rahločutnemu obravnavanju stališč, ki vodijo v neenakost ali 
diskriminacijo. Pri izvajanju projektov se uporabljajo medkulturne 

Prednostne naloge 
programa MLADI V AKCIJI
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metode dela, ki udeležencem projekta omogočajo enakopravno 
sodelovanje.

Vključevanje mladih z manj priložnostmi
Pomembna prednostna naloga Evropske unije je omogočiti dostop 
do programa Mladi v akciji vsem mladim, vključno s tistimi z manj 
priložnostmi. To so mladi, ki so v primerjavi s svojimi vrstniki 
prikrajšani zaradi različnih situacij ali ovir. V določenih kontekstih 
lahko te situacije ali ovire mladim onemogočajo učinkovit dostop 
do formalnega in neformalnega izobraževanja, transnacionalno 
mobilnost in participacijo, aktivno državljanstvo, krepitev njihove 
vloge in moči ter vključevanje v družbo na splošno. Otežujejo jim 
dostop ali celo onemogočajo možnost do sodelovanja v drugih 
evropskih programih za spodbujanje in podporo učnim mobilnostim 
in posledično zmanjšujejo možnosti za zaposlitev oziroma integracijo 
v širše družbeno okolje, saj tudi najmanj sodelujejo v družbenih in 
političnih procesih. Skupine mladih in mladinske organizacije morajo 
ustrezno ukrepati, da ne bi bilo izključevanja posebnih ciljnih skupin. 

Program Mladi v akciji je program za vse, zato si je treba prizadevati 
tudi za vključitev mladih s posebnimi potrebami, poleg tega je 
program tudi orodje za spodbujanje socialne vključenosti, aktivnega 
državljanstva in zaposljivosti mladih z manj priložnostmi ter na splošno 
prispeva k socialni koheziji.

Leto 2010 je bilo posvečeno evropskemu letu boja proti revščini in 
socialni izključenosti, brezposelnosti mladih in spodbujanju aktivne 
udeležbe brezposelnih mladih v družbi ter dvigu ozaveščenosti in 
mobilizaciji mladih v povezavi z globalnimi izzivi. Namen je bil spodbujati 
projekte za dvigovanje zavesti pri mladih v zvezi z odgovornostjo vseh 
v boju proti revščini in socialni izključenosti ter povečati vključenost 
skupin z manj priložnostmi ter dvigniti zavest mladih o njihovi vlogi 
aktivnih državljanov v globaliziranem svetu ter krepiti njihov čut za 
globalno solidarnost in odgovornost do aktualnih vprašanj. Posebna 
pozornost je bila namenjena mladim invalidnim osebam, mladim 
migrantom in pripadnikom etičnih, verskih ali jezikovnih manjšin.

Nacionalna agencija je v letu 2010 zaznala povečanje povprečne višine 
dotacije na projekt, kar vpliva tudi na mogoč obseg števila projektov, 
ki so lahko sprejeti v program v posameznem letu. V letu 2010 je 
bilo tako za praktično enako število projektov konktraktualiziranih za 
devet odstotkov več sredstev.

Vsebinski premiki, ki so izraženi z večanjem obsega povprečne višine 
dotacije za projekt in istočasno manjšanjem povprečne dotacije na 
udeleženca, se nanašajo na: a) povečevanje števila udeležencev 
v projektih; b) sodelovanje z geografsko bližnjimi (ali prevozno 
ugodnejšimi) partnerji, c) obseg in naravo sprejetih projektov 

Letne prednostne naloge

Vsebinski poudarki 
izvajanja programa
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individualnih mobilnosti v mladinskem delu (predvsem EVS). K 
zmanjševanju višine dotacije na udeleženca zagotovo prispeva tudi 
vse bolj zaostrena politika do dodeljevanja dotacij za kritje izrednih 
stroškov v projektih.

Največja rast projektov je v akciji 1.2 Mladinske pobude, predvsem 
nacionalne mladinske pobude. Delež sprejetih projektov ostaja 
30 odstotkov, a prijavitelje kljub temu spodbujamo k prijavi 
transnacionalnih mladinskih pobud.

Povečanje povpraševanja je tudi v akciji 3.1 Sodelovanje s sosednjimi 
partnerskimi državami, pri čemer se partnerstva vzpostavljajo 
predvsem z državami JV Evrope, zato spodbujamo prijavitelje, naj 
k sodelovanju in partnerstvu pritegnejo tudi partnerje iz Vzhodne 
Evrope in Kavkaza. 

Za obdobje prve polovice izvajanja programa (2007–2009) je bila 
tako na ravni EU kot tudi na ravni posameznih držav izvedena obširna 
raziskava o implementaciji programa Mladi v akciji. Raziskava je 
pokazala, da je v Sloveniji program pomemben dejavnik podpore 
mladinskega dela. Zaradi metodoloških omejitev nam raziskava ni 
podala odgovora o resnični globini učinkov programa. Glede na mnenja 
udeležencev o spremembi njihovih kompetenc lahko ugotovimo, 
da ima program pozitivne učinke na udeležence, ki so se udeležili 
aktivnosti v okviru različnih akcij programa Mladi v akciji. Projekti, ki 
so bili sprejeti v program, se po odgovorih tistih, ki jih načrtujejo in v 
njih sodelujejo, v največjem delu nanašajo na mladinsko delo (26 %), 
prostovoljstvo in prostovoljno delo (20 %) ter v enakem obsegu tudi 
aktivno državljanstvo.

Pri vsebinskih vprašanjih lahko ugotovimo, da so udeleženci v 
aktivnostih prepoznali pomen mreženja, aktivnega državljanstva, 
mladinskega dela in prostovoljstva kot najpomembnejšo učno 
izkušnjo oziroma tematiko.

YOUTHPASS je instrument programa Mladi v akciji za načrtovanje, 
spremljanje, vrednotenje in priznavanje dosežkov v procesu 
neformalnega učenja za vse sodelujoče pri projektih, vključenih v 
program. Namenjen je krepitvi zaposljivosti mladih in mladinskih 
delavcev, omogočanju osebne refleksije v procesu neformalnega 
učenja in spodbujanju družbene prepoznavnosti ter priznavanja 
mladinskega dela.

Na ravni zaključevanja projektov opažamo več izdanih potrdil 
Youthpass predvsem pri mladinskih izmenjavah. Do datuma pisanja 
tega besedila je potrdila Youthpass izdalo 43 projektov, prejelo pa ga 
je 630 udeležencev, kar 200 več kot leto prej. Končne vrednosti se 
bodo še spremenile, ko bodo zaključeni vsi projekti iz leta 2010.

Vmesna evalvacija 
programa Mladi v akciji

Neformalno učenje in 
priložnostno učenje
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V letu 2010 je bilo predloženih 300 prošenj za sprejem projektov v 
program, v katerih so prijavitelji zaprošali za več kot 3.433.000,00 
evrov, od katerih je bilo sprejetih 127 projektov (leto prej 126). Delež 
sprejetih prošenj se je v primerjavi z letom 2009 znižal za slabih šest 
odstotkov in padel na 42 odstotkov. 

Povečanje števila projektov, ki so se potegovali za sprejem v program, 
je opazno v štirih akcijah – izjeme so akcija 1.3 Projekti mladih za 
demokracijo, akcija 5.1 Srečanja mladih in presenetljivo akcija 4.3 
Usposabljanje in mreženje, a so razlike minimalne. Povpraševanje 
bistveno presega zmožnosti akcije 1.2 Mladinske pobude, saj se 
poteguje za sprejem le dobra tretjina vseh predlogov projektov, večje 
povpraševanje od zmožnosti programa pa se pojavlja tudi v akcijah 
3.1 in 4.3.

Skoraj polovica predloženih projektov izpade iz postopkov sprejema 
zaradi neizpolnjevanja enega izmed pogojev upravičenosti do 
dodelitve dotacije.

Nacionalna agencija ocenjuje, da so razlogi, ki povzročajo ali katerih 
posledica je neizpolnjevanje pogojev upravičenosti do dodelitve 
dotacije, predvsem povezani s pripravo prijavnih obrazcev »v zadnjem 
mogočem trenutku« ter slabo komunikacijo s partnerji v drugih 
državah, saj sta med poglavitnimi razlogi za izgubo upravičenosti 

Število prošenj in število 
sprejetih projektov

Slaba administrativna 
sposobnost prijaviteljev

prijavljeni 
projekti

sprejeti 
projekti

A 1.1 Mladinske izmenjave 62 28
A 1.2 Mladinske pobude 111 34
A 1.3 Projekti mladih za demokracijo 4 3
A 2 Evropska prostovoljna služba 64 42
A 3.1 Sodelovanje s sosednjimi državami EU 37 9
A 4.3 Usposabljanje in mreženje 18 9
A 5.1 Srečanja mladih 4 2

A.5.1 Srečanje mladih

A.4.3 Usposabljanje in mreženje

A.3.1 Sodelovanje s sosednjimi 
državami EU

A.2 Evrospska prostovoljna služba

A.1.3 Projekti mladih za demokracijo

A.1.2 Mladinske pobude

A.1.1. Mladinske izmenjave

0 10 20 30 40 50 60 70 80       90      100      110     120

prijavljeni projekti 
sprejeti projekti
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Akcija 1.1 Akcija 1.2 Akcija 1.3 Akcija 2 Akcija 3.1 Akcija 4.3 Akcija 5.1

Razpoložljiva sredstva 438.905,00 158.039,00 92.597,00 574.196,00 98.319,00 79.572,00 55.195,00
Dodeljena sredstva* 471.824,00 183.301,00 92.677,00 569.091,00 113.572,00 120.469,00 31.289,00
% dodeljenih sredstev 107,50 115,98 100,09 99,11 115,51 151,40 56,69

do dotacije in s tem možnostjo sodelovanja predloga projekta v 
kvalitativnem ocenjevanju nepopolnost prijavnega obrazca in manko 
originalnih partnerskih sporazumov.

Nacionalna agencija ugotavlja veliko razliko med dodeljenimi višinami 
dotacij in končnimi višinami dotacij ob zaključku projektov. Obseg tako 
izgubljenih sredstev v praksi predstavlja možnost dodatnega števila 
sprejetih projektov, in sicer bi lahko – na primer – v letu 2010 sprejeli 
16 projektov mladinskih izmenjav v povprečni vrednosti 16.851 evrov 
ali 23 projektov EVS v povprečni vrednosti 11.539 evrov ter tako 
število sprejetih projektov povečali za več kot 10 odstotkov.

Na ta izziv je nacionalna agencija odgovorila z akcijo »Vrni, česar ne 
boš porabil«, ki je dala rezultate in zaradi katerih je bilo mogoče izvajati 
t. i. »overcommitment« ravno na podlagi formalnih odpovedi delom 
dotacij, za katere so upravičenci do sredine decembra 2010 vedeli, da 
jih ne bodo uspeli porabiti. Na ta način so bila pridobljena sredstva, ki 
so omogočala 5,11-odstotno preseganje sicer razpoložljivih sredstev 
v letu 2010, saj je bilo upravičencem na voljo 1.496.823,00 evrov, 
dodelilo pa se je 1.582.223 evrov. To pomeni, da bosta kakovost na 
vsebinski ravni in predvsem formalna ustreznost izpolnjene prijavnice 
odslej še pomembneje prispevali k uspešnosti sprejema projekta v 
program.

Razpoložljiva in dodeljena 
sredstva

Regionalna uravnoteženost 
prijaviteljev

* Po prerazporeditvah ob koncu leta 2010.

prijavljeni 
projekti

sprejeti 
projekti

A 1.1 Mladinske izmenjave 62 28
A 1.2 Mladinske pobude 111 34
A 1.3 Projekti mladih za demokracijo 4 3
A 2 Evropska prostovoljna služba 64 42
A 3.1 Sodelovanje s sosednjimi državami EU 37 9
A 4.3 Usposabljanje in mreženje 18 9
A 5.1 Srečanja mladih 4 2
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Nacionalna agencija spremlja tudi regionalno razporeditev 
upravičencev glede na delež mladih po statističnih regijah (Vir: 
Statistični urad Republike Slovenije). Največ projektov je sprejetih 
od predlagateljev, ki imajo svoj sedež v Osrednjeslovenski statistični 
regiji, vendar to ne pomeni, da delujejo le na tem območju. Pomemben 
delež teh je tistih, ki imajo nacionalni okvir delovanja. Razporeditev 
prijaviteljev in njihovih sprejetih projektov pokaže zanimivo sliko. 
Predvsem se projekti odvijajo na osi vzhod–zahod in na t. i. tretji 
razvojni osi, predvsem v Savinjski in Spodnjeposavski regiji. V ostalih 
regijah so projekti v povprečju porazdeljeni med le nekaj organizacij.

V letu 2010 so bila z največ prijavljenimi in sprejetimi projekti 
najaktivnejša društva, najbolj uspešno razmerje med prijavljenimi in 
sprejetimi projekti pa je pri javnih zavodih, ki imajo za 25 odstotkov 
več sprejetih projektov kot leta 2009. Uspešnejša so tudi društva in 
zavodi, število sprejetih projektov pri neformalnih skupinah pa ostaja 
enako kot leto prej.

V primerjavi z letom 2009 je na samem vrhu seznama upravičencev 
polovica novih imen. V letu 2009 je deset upravičencev z najvišjo 
dodeljeno dotacijo prijavilo 36 projektov, v letu 2010 pa 32, kar kaže 
na povečevanje sredstev za posamezni projekt, saj so skupaj zaprosili 
kar za štiri odstotke več sredstev kot leto prej. Med deset največjih 
upravičencev v programu Mladi v akciji v Sloveniji v letu 2010 so se 
uvrstili:

Deset največjih 
upravičencev

Najaktivnejša so društva, 
najuspešnejši javni zavodi

Upravičenec Skupni znesek Število projektov
Mladinski center Dravinjske doline – MCDD 77.466,00   5
Zavod Akademija naprednih idej – Zavod ANI 67.782,00 5
Društvo zaveznikov mehkega pristanka – DZMP 65.031,00 4
Center šolskih in obšolskih delavnosti – CŠOD 51.132,00 2
Mladinsko združenje Združene igre narodov – MZ ZIN 45.484,00 2
Mladinski center Trbovlje 41.058,00 3
Razvojna agencija Kozjansko – Mladinski center Šentjur 38.901,00 3
Zavod Voluntariat 33.820,00 4
Zavod Mladinski center Kotlovnica Kamnik 31.455,00 2
Zavod O, Zavod škofjeloške mladine 30.152,00 2

prijavljeni projekti
sprejeti projekti
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Program MLADI V AKCIJI v letu 2010

Primeri dobrih praks ...
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1.1 – Mladinske izmenjave

Akcija 1 – Mladi za Evropo

Naslov projekta: 

Pravica do … ustvarjajmo!
The right to … create!
SI-11-05-2010-R1

Projektna ideja
Center za psihosocialno pomoč beguncem je bil 
ustanovljen leta 1994 pod okriljem Slovenske 
filantropije kot odziv na takratno stanje na 
območju nekdanje Jugoslavije. Mladi migranti 
pogosto niso dovolj vključeni v družbo. Srečujejo 
se z brezposelnostjo, izpadom iz šolskega 
sistema, pomanjkanjem socialne mreže, nizko 
samopodobo ... Deležni so presojanja na podlagi 
stereotipov in predsodkov in se srečujejo z 
diskriminacijo zaradi svojega porekla. Motivacija 
za izvedbo predstavljenega projekta je posledica 
idej zaposlenih in prostovoljcev, ki delajo z 
mladimi migranti in begunci, željo po mednarodni 
izmenjavi pa so izrazili mladi migranti sami. 
Mladim migrantom in beguncem je težje zgraditi 
socialno mrežo in se vključevati v družbeno 
življenje. Namen izmenjave je bil med udeleženci 
združiti mlade migrante ter mlade, katerih družine 
že več generacij živijo v neki državi zaradi različnih 

razlogov, in opozoriti na pozitivne strani migracije 
ter pomembnost sprejemanja drugačnosti. 

Program in metode 
Osrednja tema in dejavnosti so bile zastavljene na 
podlagi zanimanja udeležencev, saj so bili vključeni 
v vse faze projekta. Da bi jim bila tema človekove 
pravice čim zanimivejša, so se je lotili prek svojih 
interesov (umetnost, gledališče). Raziskovali so 
jo preko različnih medijev – likovni prostor, video 
in teater. Dva izmed najpomembnejših ciljev te 
izmenjave sta bila neformalno učenje ter socialni 
in osebnostni razvoj mladih. Izmenjava je temeljila 
na načelih spoštovanja, sprejemanja drugačnosti 
(jaz sem v redu – ti si v redu), možnostih izražanja 
mnenj ... Naloga vodij je bila v mladih prepoznavati 
moči mladih ter jih vzpodbujati h krepitvi le-
teh. Neformalno in priložnostno učenje je bilo z 
namenom spodbujanja osebnega in socialnega 
razvoja udeležencev v izmenjavo vpleteno na 

Tematika: protidiskriminacija, migracije
Datum aktivnosti: 3. 7.–17. 7. 2010
Prijavitelj: Slovenska filantropija, združenje za promocijo prostovoljstva, Ljubljana; www.filantropija.org
Partnerji iz držav: Španija, Romunija
Višina dodeljenih sredstev: 17.451,00 EUR
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Akcija 1.1 – Mladinske izmenjave

kreativen in igriv način ter preko izkustvenih 
delavnic, dela pri projektu, ustvarjanja, izmenjave 
mnenj, življenja v skupini z drugimi ... z namenom 
spodbujanja osebnega in socialnega razvoja 
udeležencev. Udeleženci so se v posamezni 
manjši projekt vključili prostovoljno glede na 
lastne interese po sodelovanju in pridobivanju 
novih znanj na nekem področju.

Mentorji delavnic so pri realizaciji idej udeležence 
vodili in jim pomagali, ko je bilo to potrebno. Glede 
na lastna znanja in sposobnosti so tudi udeleženci 
vodili posamezne aktivnosti. Po prvih dnevih, ki 
so bili namenjeni spoznavanju in gradnji skupine, 
so mladi del dneva ustvarjali v manjših skupinah, 
v katerih so razmišljali o posameznih človekovih 
pravicah in svoboščinah, ki so skupne vsem ljudem 
in na katerih lahko gradimo medkulturno družbo – 
medkulturno Evropo!

Rezultati projekta
Izmenjava je vzpodbudila sodelovanje in socialno 
vključevanje mladih ter mladih migrantov iz 
Slovenije, Španije in Romunije. Zaradi sodelovanja 
pri pripravi, izvedbi in evalvaciji projekta so se 
mladi naučili veliko stvari, povezanih z organizacijo 
in izpeljavo projekta. Razmišljali so o pozitivnem 
pomenu migracij in o človekovih pravicah ter o 
vrednotah v evropski družbi in bili usmerjeni v 
kritično razmišljanje, ustvarjanje in ukrepanje v 
okviru danih vsebin.

Vsak udeleženec jo sodeloval po svojih močeh in 
željah pri tistih delih izmenjave, pri katerih je lahko 
najbolje razvijal svoje spretnosti in sposobnosti. 
Tako so zvišali lastno samopodobo, posledično pa 

lahko aktivneje delujejo v družbi. Zaradi skupnega 
življenja, druženja in ustvarjanja so bolje spoznali 
sebi drugačne ter tako premagali in porušili 
določene predsodke in stereotipe.

Naučili so se timskega dela in procesa projektnega 
dela, saj so ob vzpodbujanju mentorjev zastavili 
problem, načine njegove uresničitve in ga 
tudi uresničili. Razvijali so lastno domišljijo in 
ustvarjalnost ter se naučili novih likovnih tehnik, 
delanja z multimedijskimi materiali ter se učili 
komuniciranja v različnih jezikih. 

Rezultate projekta Pravica do ... ustvarjajmo! so 
razširjali med ljudmi in v lokalni skupnosti, ena 
izmed predstavitev je potekala na Šuštarskem 
mostu. Ljudi so o človekovih pravicah in migracijah 
ozaveščali tako, da so v lokalni skupnosti prikazali 
različne dejavnosti in opozorili na probleme, ki 
jih zaznavajo, in tudi predstavili svoje poglede na 
človekove pravice, mlade in migracije v Evropi.
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Projektna ideja
Društvo CPM deluje kot Svetovalnica s podpornimi 
programi, kjer se ukvarjajo s težavami mladih, ki 
so povezane s šolo, odnosi z bližnjimi, revščino in 
socialno izključenostjo, brezposelnostjo, zlorabo 
drog in nasiljem, in je del mednarodne mreže pod 
okriljem organizacije e.p.a. (European Playwork 
Association). Organizaciji iz Španije in Nemčije 
so spoznali prav znotraj omenjene mreže in v 
preteklih letih so skupaj že izpeljali nekaj izmenjav 
doma in v tujini.

Mladinska izmenjava Vsak košček šteje! 
predstavlja nadaljevanje mednarodnih izmenjav 
iz preteklosti. Glavna tema je bila spoznavanje 
različnih nenavadnih poklicev preko aktivnosti 
na prostem in osebne izkušnje, saj so se mladi v 
poklicih lahko tudi preizkusili. Poklici kot so splavar, 
zeliščar, reševalec iz vode, čarovnik, varnostnik 
in pečar niso neposredno povezani z današnjim 

sistemom izobraževanja. Mladi udeleženci, med 
katerimi je bila večina mladih z manj priložnostmi, 
so tako sami iskali lastne ideje in navdih za svojo 
prihodnost in poklic, saj so spoznali, da veliko šteje 
tudi njihov talent.

Program in metode 
Spoznavanje nevsakdanjih poklicev je bila rdeča nit 
izmenjave, saj so mladi nosilce poklicev opazovali 
pri delu, z njimi opravili intervjuje in razgovore ter 
se sami v praksi preizkusili v opravljanju le-teh. 
Vrhunec izmenjave sta bili dve celodnevni akciji v 
lokalni skupnosti, pri katerih so skupaj z lokalnimi 
prebivalci ob vodenju pečarja zgradili kamin in 
ga okrasili z mozaikom prijateljstva. Z delom v 
skupinah, urjenjem praktičnih in socialnih veščin, 
medvrstniškim učenjem ter življenjem v skupini so 
mladi pridobili mnogo novih vrednot in odkrili nov 
pogled na svet in prihodnost.

Tematika: zaposljivost, izobraževanje prek športa in aktivnosti na prostem
Datum aktivnosti: 2. 8.–13. 8. 2010
Prijavitelj: Društvo Center za pomoč mladim – podružnica Maribor, Maribor;
www.cpm-drustvo.si
Partnerji iz držav: Španija, Nemčija
Višina dodeljenih sredstev: 13.976,00 EUR

Naslov projekta:

Vsak košček šteje!
SI-11-31-2010-R2
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Akcija 1.1 – Mladinske izmenjave

Mladi so bili enakovredno vključeni v vse faze 
projekta. V vseh partnerskih državah so izvedli 
kakovostne priprave, na katerih so preverili 
pričakovanja in strahove udeležencev, sprejeli 
dogovore, načrtovali nacionalni večer, pot, zbirali 
ideje za program, izbrali temo izmenjave in poklice, 
ki bi jih želeli spoznati, zbirali podatke o potovanju 
in nakupili karte … 

Program je bil zastavljen tako, da so mladi lahko 
prispevali svoje ideje, voditelji pa so jih na večernih 
evalvacijah upoštevali in jih v skladu z možnostmi 
vnašali v program. Med samo izmenjavo so mladi 
sodelovali tudi pri sestavljanju nakupovalnih 
seznamov ter pripravi dnevnih obrokov in kuhanju. 

Na podlagi znanj s predhodno izvedenih izmenjav 
in treningov socialnih veščin so v prvih dneh 
izmenjave dosegli, da so se mladi povezali in 
ustvarili okolje, v katerem so se počutili varne in 
se svobodno izražali. Socialni razvoj udeležencev 
se je okrepil z dejavnostmi, pri katerih so mladi 
skrbeli zase in za celotno skupino s kuhanjem, 
čiščenjem prostorov in organizacijo vsakodnevnih 
aktivnosti, katerih del so bili mladi sami. 
Pomembna komponenta socialnega razvoja je 
bila, da so bili primorani usklajevati zadovoljevanje 
lastnih potreb z upoštevanjem potreb drugih.

Udeleženci so spoznali pomen evropske 
razsežnosti in evropskega državljanstva, 
spoznavali ter ugotovili, kako različni smo si med 
seboj, a se kljub vsemu soočamo s podobnimi 
težavami. Z izmenjavo znanj in izkušenj o ekoloških 
problemih na lokalni, državni in mednarodni 
ravni ter predlogov, kako neposredno vplivati 

na izboljšanje obstoječega stanja in reševanja 
perečih ekoloških problemov, je udeležencem 
uspelo dvigniti zavest o pomenu ekološke države 
na lokalnem območju.

Rezultati projekta
V skladu z evropskim letom boja proti revščini 
in socialni izključenosti so si v Centru za pomoč 
mladim zadali cilj in v izmenjavo uspešno vključili 
mlade, ki prihajajo iz revnih okolij in so socialno 
izključeni zaradi različnih razlogov. Na ta način 
so lahko potovali v tujino, spoznali nove kraje, 
kulture in ljudi. Njihov trud in aktivna participacija 
sta bila poplačana z odobravanjem in sporočilom, 
da zmorejo, da jih drugi potrebujejo, da so 
nepogrešljiv del celote, kar je pripomoglo k dvigu 
njihove samozavesti. Izkusili so drugačnost na 
področju poklicev in izobraževanja, kar jim bo 
koristilo pri odločanju o nadaljnjem izobraževanju 
in zaposlovanju, v slopu izmenjave pa je nastala 
tudi brošura z njihovimi vtisi.
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Projektna ideja
Društvo DZMP je skupina mladih, ki jim ni 
vseeno za izzive v okoljih, v katerih živijo. Aktivno 
se vključujejo v javno življenje, poskušajo 
senzibilizirati širšo javnost za družbene tematike 
in krepiti njeno odgovornost v odnosu do manjšin 
ter ranljivih družbenih skupin. Ksenofobija in 
zavračanje največkrat izhajata iz nepoznavanja 
in strahu pripadnikov večinske skupnosti, kar ima 
lahko za člane manjšin usodne posledice: socialne 
in ekonomske ovire, pomanjkanje kakovostnih 
družbenih mrež in podpornih mehanizmov, 
posledično večanje revščine. Filmski in video medij 
ima privilegij, da družbene realnosti predstavi 
raznovrstnemu občinstvu. Eden od glavnih ciljev 
mladinske izmenjave je bil, da z uporabo medija 
prikaže realnost ljudi na način, kot jih siceršnji in 
nemalokrat senzacionalistični medijski diskurz le 
malokrat prikaže: skozi osebne zgodbe.

Program in metode 
Poleg medkulturnega dialoga je bila ena izmed 
osrednjih tem projekta prostovoljno delo mladih 
na področju »novih« medijev s ciljem ustvarjanja 
civilnodružbenih pobud mladih za spremembe v 
lokalnih okoljih ter povečevanja interesa lokalnega 
prebivalstva za izzive pri razvoju Evropske unije. 
Svoje sposobnosti medkulturnega posredništva 
so preizkusili v okolju Ljubljane, kjer so izvajali 
delavnico dialoga s pripadniki etičnih manjšin, 
ki živijo v urbanem okolju: Afričani, Romi, Arabci, 
Turki in Bošnjaki. Projekt je bil zasnovan na 
terenskem delu, zanimalo pa jih je predvsem 
na kakšen način si migranti s prihodom v novo 
okolje ustvarjajo podporne mreže, kakšne so 
njihove strategije preživetja, kakšno vlogo imajo 
pri tem prilagodljivost, iznajdljivost in fleksibilnost. 
Obiskali so jih na delovnih mestih, domovih, 
v prostorih srečevanj, nekatere celo v zbirnih 
centrih in jih povprašali, kakšna dela opravljajo, 
na kakšne načine se ob težavah s pridobivanjem 

Tematika: umetnost in kultura, manjšine
Datum aktivnosti: 9. 7.–19. 7. 2011
Prijavitelj: Društvo zaveznikov mehkega pristanka, Krško; www.drustvo-dzmp.si
Partnerji iz držav: Francija, Nizozemska, Italija, Švedska, Belgija, Velika Britanija
Višina dodeljenih sredstev: 23.247,00 EUR

Naslov projekta:

Družbeni angažma mladih skozi medije
SI-11-50-2010-R5
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dokumentov za delo in bivanje soočajo z morebitno 
brezposelnostjo in posledično revščino.

Celotni proces, zasnovan na dialogu in 
intenzivnem medsebojnem sodelovanju, je krepil 
komunikacijske in socialne veščine udeležencev 
iz različnih kultur, socialnih in nacionalnih 
okolij ter s tem spodbujal njihov osebni razvoj. 
Skozi celotni projekt so se tesno dotikali tem 
kot so prostovoljno delo, kulturna raznolikost, 
medkulturni dialog, aktivna participacija, evropska 
identiteta, evropsko državljanstvo ter mladi z manj 
priložnostmi. Ozaveščanje o lastnih izkušnjah 
je predstavljalo izhodišče za ozaveščanje o 
izkušnjah drugih, sprva ostalih udeležencev, v 
nadaljevanju pa protagonistov dokumentarnih 
filmov. Konkretna vprašanja so pripeljala do 
konkretnih izkušenj pripadnikov manjšin. Z delom v 
skupinah, razpravami in delavnicami so spoznavali 
družbeno konstrukcijo manjšin, vlogo socialnih in 
manjšinskih politik ter človekovih pravic v EU in 
natančneje spoznavali uporabo snemalne tehnike. 
Skupaj so iskali rešitve, s katerimi bi bilo mogoče 
izboljšati socialni položaj pripadnikov manjšin in 
zagotoviti njihove pravice na področju dela. 

Rezultati projekta
Projekt je temeljil na neformalnem učenju in 
aktivni udeležbi. S sondažno raziskavo omenjenih 
tematik so ozaveščali o družbeni stvarnosti, širili 
medkulturna obzorja, pridobivali nova znanja 
in krepili socialno občutljivost, s tem pa tudi 
pridobivali medčloveške, socialne in medkulturne 
kompetence. Proces dela je od posameznika 
zahteval veliko kreativnosti in fleksibilnosti. 
Pomagali so jim mentorji, ki so upoštevali najvišjo 
stopnjo participacije, ki je vsakemu udeležencu 
naložila natanko toliko odgovornosti, kolikor je je bil 
sposoben prevzeti, sicer pa je šlo za učenje učenja 
– medsebojno izmenjavo znanj, veščin in izkušenj 
ter iskanje rešitev skozi konkretne primere ter 
poglobljen dialoški proces. Skozi celotno izmenjavo 
je bilo predvidenih več sestankov, namenjenih 
evalvaciji dela, doseganja zastavljenih ciljev in 
poteku učnega procesa, ob koncu izmenjave pa so 
udeleženci izdelali tudi potrdilo Youthpass.

Izdelanih je bilo več sto DVD-jev z dokumentarnimi 
filmi, ki so jih razdelili zainteresiranim 
posameznikom in organizacijam, ki se ukvarjajo z 
mladimi. Kratke filme so prikazovali tudi na javnih 
projekcijah, festivalih, televizijah in spletni strani. 
Zaključna projekcija je potekala v Kinodvoru, 
predstavitve izmenjave pa so v svojem okolju 
organizirali tudi partnerji.

Akcija 1.1 – Mladinske izmenjave
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Projektna ideja
Namesto da bi ljudje popravili kakšno staro še 
uporabno stvar, to stvar raje zavržejo in kupijo 
novo. Tipičen primer takega ravnanja so kolesa. 
Zlasti med mladimi izginevajo ročne spretnosti in 
sposobnosti, za marsikaterega mladostnika je že 
preprosta zamenjava zračnice ali popravilo zavor 
težavna naloga. Ker se mladi takšnih sposobnosti 
ne morejo naučiti v šoli, se je rodila ideja o 
popravljanju in predelovanju starih koles, ki so 
jih popravili, predelali, podarjali naprej, zbrane 
prostovoljne prispevke pa namenili socialno 
ogroženim mladim v Sloveniji, s katerimi so 
organizirali delavnice.

Z izvedbo projekta so javnost želeli opozoriti 
na okoljsko problematiko, čezmerno uporabo 
avtomobilov in nezdrav način življenja, hkrati pa 
vrstnike spodbuditi k dejavnemu odgovarjanju na 
probleme v družbi.

Program in metode 
Skupina Recikel bicikel je na festivalih in delavnicah 
popravljalnicah ljudem delila letake in jih informirala 
o projektu, zbiranje koles je oglaševala tudi na 
internetni strani in Facebook profilu ter se poleg 
tega za odvoz starih koles iz kolesarnic dogovorila 
tudi s predsedniki študentskih domov ŠD Mestni 
log 3, doma XIV v Rožni dolini in Akademskega 
kolegija. Zbranih je bilo več kot 100 koles, v sklopu 
projekta pa so izvajali delavnice popravljalnice ter 
delavnice sestavljalnice.

Skupina popravljavcev se je postavila na s kolesarji 
prometno pot in kolesom ponujala prvo pomoč v 
obliki manjših popravil, nekaj članov ekipe pa je 
v okolici delilo letake o delavnici. Glavni namen je 
bil, da se uporabnika nauči odpraviti napako na 
kolesu. Delavnice so trajale od dve do štiri ure, 
vsako izmed njih pa je v povprečju obiskalo 30 
kolesarjev.

Tematika: izobraževanje preko športa in aktivnosti na prostem, okolje
Datum aktivnosti: 1. 5. 2010–30. 6. 2011
Prijavitelj: Socialna akademija – zavod za izobraževanje, raziskovanje in kulturo, Ljubljana; 
www.socialna-akademija.si 
Višina dodeljenih sredstev: 6.380,00 EUR

Naslov projekta:

Recikel bicikel  
SI-12-26-2010-R1
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Akcija 1.1 – Mladinske izmenjave

Na delavnici sestavljalnici so udeležence razdelili 
v več skupin, od katerih je vsaka imela mentorja in 
bila odgovorna za določeno nalogo, tako da so vse 
skupine skupaj tvorile proizvodni obrat. Delavnica 
je bila zasnovana tako, da so se skupine pomikale 
od mentorja do mentorja, tako da je posameznik 
lahko sodeloval pri vseh opravilih – od čiščenja 
kolesa, varjenja, sestavljanja do barvanja. 

Poročila in fotografije z dogodkov je skupina redno 
objavljala na spletni strani ter napovedovala 
prihajajoče aktivnosti. Izvedla je tudi štiri potopisna 
predavanja o različnih vidikih kolesarjenja ter 
okroglo mizo na temo iskanja možnosti in poti 
vključevanja mladih v družbeno življenje in 
soodločanje.

Vloga inštruktorja
Posamezniki, ki so se lotili projekta, skupaj v takšni 
zasedbi še niso sodelovali, zato jim je pri timskem 
delu in finančnem poročanju ter vodenju evidenc 
podporo zagotavljala inštruktorica. Prisotna je bila 
na nekaterih srečanjih skupine, posebna srečanja 
pa je imela z vodjo mladinske pobude, ki je prevzel 
vlogo koordinatorja. Skupini je svetovala v vsaki 
fazi projekta v tolikšni meri, kot je skupina to 
potrebovala, osredotočila pa se je predvsem na 
vidike vsebino, skupinsko dinamiko in spodbujanje 
učnih učinkov.

Rezultati projekta
Na začetku zastavljeni cilj je bil dosežen. Zbranih 
je bilo več koles, kot so pričakovali, in v povprečju 
so iz treh starih sestavili eno novo kolo. Izvedene 
so bile tri delavnice popravljalnice in 14 delavnic 
sestavljalnic. Udeleženci so s seboj pogosto 
pripeljali svoje kolo, da bi ga skupaj obnovili, 20 
obnovljenih starih koles pa so podarili različnim 
nevladnim organizacijam ali socialno šibkim 
mladim (Zavod Bob, azilni dom Vič, ZSKSS, 
Kud Pozitiv, CMC Celje, Socialna akademija), s 
čimer so promovirali varovanje okolja, trajnostno 
rabo dobrin, bolj racionalno uporabo osebnih 
avtomobilov ter zdrav način življenja.

Mladi iz skupine Recikel bicikel so pridobili znanja 
in izkušnje timskega dela, vodenja projektov, 
finančnega poslovanja, trženja, odnosov z mediji, 
praktičnih veščin in ročnih spretnosti, postavljanja 
internetne strani ter izdelovanja kataloga. Projekt 
je mlade spodbujal k tehnični (popravilo koles) ter 
ustvarjalni (barvanje koles, katalog, logotip skupine 
in projekta) kreativnosti, s čimer so razvijali svoj 
talent za podjetnost.
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Projektna ideja
Špela Čepin na področju različnih aktivnosti za 
mlade z manj priložnostmi deluje že vse od srednje 
šole. Preko učne pomoči, ki jo je na prostovoljni 
osnovi ponujala prijateljem in drugim, je postala 
tudi reden gost v bližnjih romskih naseljih Drnovo 
in Kerinov grm. Vse bolj dovzetna je postajala 
za predsodke, sovraštvo in diskriminacijo, ki jih 
je mnogokrat slišati iz ust Neromov. Spoznala in 
spoprijateljila se je z mnogimi Romi in pogovori so 
vedno nanesli na podobne teme: kako malo vemo 
o preteklosti Romov, romskih tradicijah, spominih 
staršev in starih staršev ter tudi splošni vpetosti 
tamkajšnjih Romov v prostor, ki jih obdaja, tako 
lokalni kot tudi evropski. Romi so v preteklosti 
dojemali prostor na drugačen način kot večinsko 
prebivalstvo, zato imajo še vedno marsikdaj 
težave, ki sežejo tudi v območje diskriminacije. 
Skupina, v kateri so bili tudi štirje Romi, je razvila 
idejo o pobudi, ki je črpala iz tradicionalnega 

ustnega izročila in ga hkrati primerjala s sodobnimi 
okoljskimi izzivi.

Program in metode 
Namen pobude je bil s poglobljenim spoznavanjem 
in promocijo romske kulture in dediščine ozaveščati 
javnost in omogočiti razumevanje načina življenja 
Romov tudi takrat, ko se kaj na prvi pogled zaradi 
drugačnosti morda zdi nesprejemljivo.

Skupina se je dobivala enkrat ali po potrebi 
večkrat tedensko na sestankih, kjer so vrednotili 
delo že izvedenih aktivnosti ter še podrobneje 
razčlenili teme, metode dela, organizacijske 
in logistične postopke ter ideje. Pobuda je bila 
sestavljena iz več sklopov, zato je bila vsakemu 
od članov skupine zaupana odgovornost, da 
organizacijsko vodi določen del projekta v skladu 
s siceršnjimi interesi in željami posameznika/-

Tematika: razvoj mest/podeželja, romske skupnosti
Datum aktivnosti: 1. 5. 2010–1. 11. 2011
Prijavitelj: Špela Čepin
Višina dodeljenih sredstev: 5.000,00 EUR

Naslov projekta:

Zgodbe z vrta
Zgodbe šu vrtlo  
SI-12-33-2010-R1
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Akcija 1.1 – Mladinske izmenjave

ce. Podali so se v romska naselja, da bi se s tam 
živečimi Romi pogovarjali o temah in vsebinah, ki 
se dotikajo nesnovne kulturne dediščine. Te so 
zajemale življenjske zgodbe, dojemanje prostora, 
znanja o tradicionalnem zdravilstvu, identiteto, 
problematiko človekovih pravic in medsebojnega 
spoštovanja med skupinami in skupnostmi ter 
vsakdanje življenje v preteklosti in danes.

Eno od pomembnih in izredno bogatih področij 
romske tradicije je zdravljenje z zdravilnimi 
rastlinami, ki ga starejši Romi večkrat omenijo v 
pogovorih, a se v zadnjih letih to znanje izgublja, 
saj so zasebna podjetja z licencami in monopoli 
prevzela tržišče. Del projekta je tako bil namenjen 
delavnicam zdrave prehrane, ki je v veliki meri 
temeljila na tradicionalnih znanjih, ki se v 
sedanjosti vse premalo uporabljajo (nabiralništvo, 
zeliščarstvo …). Eden od ciljev pobude je bil tudi 
zagotoviti vrt, na katerem so skupaj z mlajšimi 
in starejšimi generacijami sejali in spremljali 
razvoj vrtnin skozi celotno vrtnarsko sezono. Tako 
pripravljene pridelke so nato pripravili, vlagali, 
kuhali kompote in marmelade … Vrt je postal 
prostor stikov in povezav, ki je odprl pot pogovorom 
in pričevanjem z vseh področij življenja Romov.

Celoten proces je skupina dokumentirala z 
diktafoni, kamerami in fotografijami, pri čemer je 
s kakovostno medkulturno in medgeneracijsko 
izmenjavo prispevala k osebnostnemu bogatenju 
in osvajanju novih izkušenj tako Romov kot 
Neromov.

Rezultati projekta
Aktivnost je mladim Romom in Neromom 
pomagala razmišljati o svojem mestu v svetu ter 
hkrati povečala razumevanje med posameznimi 
skupnostmi. S promocijo romske kulturne 
dediščine jim je uspelo povečati participacijo 
Romov v javnem življenju in omogočiti, da tudi sami 
raziskujejo, dokumentirajo in promovirajo lastno 
dediščino in identiteto. Spodbudili so inovativno 
rabo lokalnih virov, ki vplivajo na zavest o vrednosti 
lastne kulturne identitete in gojijo podjetniško-
turistični kapital, s tem pa tudi dolgoročno 
prispevajo k oživljanju območij, ki mladim ponujajo 
zelo omejene možnosti in priložnosti.

Stari recepti, pričevanja in zgodbe o načinih 
pridelave, predelave in priprave jedil so se obudili 
iz skorajšnje pozabe in z dodatkom nekaterih 
novejših zapovedi zdravega prehranjevanja postali 
aktualni ter bodo morda komu celo podaljšali 
življenje. 

Za nekatere izmed udeležencev je pobuda delovala 
kot podlaga za nadaljnje učenje in poklicno 
življenje. Postala je motivacija, ki je omogočila, 
da je odmevnost njihove aktivnosti segla zunaj 
običajnih okvirov, vse do tistih, ki sprejemajo 
odločitve na različnih ravneh, in bi v prihodnosti (ob 
ustreznih nadaljevanjih pobude) lahko prispevala 
celo k boljši politiki zaposlovanja, inovativnosti in 
kulture na območju izvajanja aktivnosti.
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Projektna ideja
Namen ustanovitve in poslanstvo Mladinskega 
centra Medvode je celostna podpora pri 
oblikovanju identitete mladih. Zavod vzpostavlja 
avtonomni mladinski prostor, ki deluje v 
lokalni skupnosti z namenom, da omogoča 
negovanje kulturnih, socialnih in drugih stikov 
med mladimi, spodbuja družbeno integracijo, 
aktivno participacijo in družbeno odgovornost 
mladih. Spodbuja prostovoljne aktivnosti in 
neformalno izobraževanje mladih, uveljavlja 
njihovo mobilnost in mednarodno povezovanje, 
zagotavlja informiranost mladih ter organizira in 
izvaja različne interesne dejavnosti, s katerimi se 
mladim zagotavljajo dobrine na različnih področjih 
kulturne in umetniške ustvarjalnosti.

Njihov partner, Casal de Joves Guinueta iz 
Barcelone, si prizadeva za izboljšanje možnosti 

za mlade in zagotavljanje enakih možnosti za vse, 
svoje cilje pa dosega predvsem preko glasbe, 
gledališča in kulturnega izražanja, ki je delo in 
ideja mladih samih. Mladinski center Medvode 
je z njim sodeloval že leta 2009, ko so v Španiji 
izvedli delavnico Uporabno iz neuporabnega, na 
kateri so iz odpadnih materialov izdelali uporabne 
skulpture. 

Ideja projekta Eko art izhaja iz skupnih interesov 
na temo ekologije in glasbe. V obeh okoljih so 
prepoznali dejstvo, da je razlika med teorijo in 
aktivno participacijo pri mladih ogromna. Mladi 
poznajo ideje ekološkega obnašanja, vendar jih 
premalo vključujejo v svoje aktivno vsakdanje 
življenje. Namen projekta je bil mlade spodbuditi 
k ekološkemu obnašanju in ponovni uporabi 
zavrženih predmetov, iz katerih so ustvarili 
inštrumente. 

Tematika: umetnost in kultura, okolje
Datum aktivnosti: 1. 2.–31. 12. 2011
Prijavitelj: Javni zavod Mladinski center Medvode; www.mcmedvode.si 
Partnerji iz držav: Španija
Višina dodeljenih sredstev: 9.940,00 EUR

Naslov projekta: 

Eko art
SI-12-94-2010-R4
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Akcija 1.1 – Mladinske izmenjave

Program in metode 
Za dosego ciljev so uporabili sodobno glasbeno 
umetnost, ki je ena izmed popularnih umetnosti 
in je večini mladim zelo blizu. V obeh okoljih, 
Medvodah in Barceloni, je vsaka skupina izvedla 
pripravljalno delavnico izdelovanja glasbenih 
inštrumentov iz odpadnih materialov. S pomočjo 
strokovnjakov so pripravili načrte za izdelavo 
različnih enostavnih glasbil in izdelali prototipe, 
nato pa dogodek skupaj s fotografijami objavili na 
internetni strani. 

Obe skupini sta se srečali na sedemdnevni delavnici 
v Sloveniji, kjer so se udeleženci skupaj z mentorji 
učili učinkovite uporabe izdelanih inštrumentov 
ter poskušali ustvariti kakšno skladbo – napisali 
so besedila, ritem skladbe, melodijo vokala in 
skladbe ipd. Sledilo je studijsko snemanje izbranih 
skladb v prostorih Mladinskega centra Medvode 
v sodelovanju s tonskim mojstrom. Zaključek 
srečanja je bil jam session z EKO inštrumenti, pri 
čemer je vsak imel možnost uporabe le-teh. 

Za mlade iz Medvod, ki so sodelovali pri snemanju, 
so še pred srečanjem v Sloveniji izvedli tridnevno 
delavnico učenja digitalne tehnologije, na kateri 
so se naučili uporabljati kamero, snemati ter 
montirati posnetke. 

Rezultati projekta
Mladi so s sodelovanjem s strokovnjaki pridobili 
oz. nadgradili znanje na področju izdelovanja 
inštrumentov, komponiranja glasbe, pisanja 
besedil, studijskega snemanja, medkulturne 
komunikacije, tujih jezikov ter si približali 
ozaveščenost o okoljevarstvenih problemih. 
Skozi skupinsko delo so se mladi naučili 
sprejemati kompromise za skupni cilj. Z nenehnim 
spoznavanjem različnih ljudi in različnih vrednot so 
se naučili sprejemanja in spoštovanja drugačnosti, 
strpnosti, kulturne raznolikosti ter samokritičnosti. 

Celoten potek srečanja so mladi dokumentirali za 
kratek dokumentarni videofilm, izdelali pa so tudi 
nekaj kratkih stop motion animacij o tem, kako 
nastaja inštrument. Film in razstava fotografij sta 
bila predstavljena v obeh mladinskih centrih, sam 
film pa tudi v nekaterih drugih mladinskih centrih 
in organizacijah po Sloveniji.

Vzpostavili so spletno stran http://www.ecoart-
project.org, na kateri sta obe skupini objavljali 
prispevke o dogodkih v svoji državi, ter vse o 
skupnem sedemdnevnem srečanju v Sloveniji.
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Projektna ideja
V Mladinskem centru Šentjur so že dlje časa 
razmišljali o tem, kako mlade aktivneje vključiti 
v različne pobude na lokalni ravni, kako jih 
motivirati, da se bodo aktivneje vključevali v 
dogajanja skupnosti ter odločneje vstopali v 
sistem reprezentativne demokracije in sodelovali 
v njem. Skupaj z mladimi so oblikovali program oz. 
aktivnosti, ob katerih bi se bili pripravljeni učiti z 
zanimanjem in zabavo ter tako preko iger, kviza 
in drugih aktivnosti spoznavati demokracijo ter 
delovanje občinske in državne uprave.

Pri projektu je sodeloval Študentski klub mladih 
Šentjur, ki vključuje veliko dijakov in študentov 
ter je hkrati najaktivnejša mladinska organizacija 
v občini. S švedskima partnerjema SE UPP, ki 
mlade in otroke uspešno seznanja z demokracijo 
z različnimi metodami, in All Sweden shall live so 

se spoznali že pred leti in razvili dobre odnose 
na podlagi sodelovanja pri nekaterih skupnih 
projektih, vključno pri švedskem podeželskem 
parlamentu, ki ga je organizirala All Sweden shall 
live.
 
Program in metode 
Skupina mladih, ki se je oblikovala za pripravo 
projekta in njegove tematike, so mladi, ki 
študirajo pravo, politologijo ali so aktivni v 
kakšnem političnem podmladku, mnogo mladih 
pa se je projektu pridružilo zaradi želje po splošni 
razgledanosti. Težava, na katero so naleteli, je 
bila, kako tematiko predstaviti ostalim mladim, da 
bodo pri projektu sodelovali, zato so oblikovali prav 
posebne aktivnosti in program.

Želene cilje in teme so predstavili z igro vlog 
(demonstracija), diskusijami, skupinskim in 
timskim delom (priprava kviza, simulacija, igre 

Datum aktivnosti: 1. 12. 2010–31. 1. 2012
Prijavitelj: Razvojna agencija Kozjansko (Mladinski center Šentjur), Šentjur; www.mladi-sentjur.si 
Partnerji iz držav: Švedska
Višina dodeljenih sredstev: 21.805,00 EUR

Naslov projekta: 

Your action matters
SI-13-02-2010-R4

Akcija 1.3 - Projekti mladih za demokracijo

Akcija 1 – Mladi za Evropo
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…), simulacijo (ustvarjanje pogojev, da lahko 
mladi izkusijo delovanje izmišljene države in 
demokratičnega sistema, vključeni bodo v »Malo 
politično šolo«), kvizi (spodbujanje vedoželjnosti), 
nevihto možganov, okroglimi mizami, didaktičnimi 
igrami (priprava namizne igre ali igre v naravni 
velikosti), metodo ustvarjanja in gibanja (gledališče) 
ter pisnim ustvarjanjem (pisanje scenarija oz. 
zgodbe za zaključno prireditev) in pogovorom.

Mladi so se seznanili z delovanjem demokratičnega 
sistema in delovanjem občinske uprave v obeh 
državah, saj ima Švedska drugačno ureditev. 
Vzporedno so izvajali aktivnosti na temo 
demokracije in delovanja političnega sistema, 
diskutirali o demokratičnih vrednotah in namenih 
demokratičnega sistema ter iskali razlike in 
podobnosti aktivnega vključevanja in delovanja 
mladih v Sloveniji in na Švedskem. Aktivnosti na 
Švedskem so se v nekaterih segmentih razlikovale 
od slovenskih, saj so na tem področju »korak pred 
Mladinskim centrom Šentjur« in so tako na nek 
način tudi predstavljali primer dobre prakse. V 
stiku so bili preko elektronske pošte in Skypa ter 
se sproti obveščali o vseh aktivnostih in rezultatih.

Izvedli so tudi študijske obiske, da so mladi lahko 
spoznali demokratični sistem na vseh ravneh 
(lokalni, regionalni in državni) ter mednarodni ravni 
(Švedi so obiskali Slovenijo in obratno). Sodelovali 
so z občinskimi svetniki, občinsko upravo ter 
nekaterimi strokovnjaki na področju lokalne 
samouprave, poznavanja političnega sistema 
reprezentativne demokracije in drugimi.

Rezultati projekta
V okviru projekta so se mladi naučili timskega dela 
in dela v skupini, vzpostavljanja dialoga, poslušanja 
ter skupnega načrtovanja aktivnosti. Pridobili 
so organizacijske veščine, veščine moderiranja 
diskusij ali okroglih miz ter razširili svoj besedni 
zaklad. Okrepili so svojo podjetnost in ustvarjalnost 
ter se naučili prevzemanja odgovornosti.

Namizno igro, kratki dokumentarni film ter kvize, ki 
so nastali v sklopu aktivnosti, so mladi predstavljali 
v osnovnih in srednjih šolah ter nekaterih ostalih 
društvih. Švedi so pripravili in izvedli kratko 
lutkovno predstavo, s katero lahko mladim in 
otrokom lažje približajo pomen demokracije, kar je 
moč videti tudi na spletni strani http://www.mladi-
sentjur.si/Tvoje-dejanje-steje.html.

Akcija 1.3 – Projekti mladih za demokracijo
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Projektna ideja
Zavod Akademija naprednih idej, Mladinski 
svet Ajdovščina ter vključeni partnerji iz Litve in 
Severne Irske so na podlagi že opravljenih raziskav 
in svojega dela na področju mladine prepoznali 
nizko stopnjo zainteresiranosti, celo apatičnost 
glede vključevanja mladih v procese odločanja 
ter procese družbenega in demokratičnega 
delovanja. Eden od razlogov je, da se mladi čutijo 
zapostavljene in neslišane s strani odločevalcev 
in imajo občutek, da nimajo prave moči za 
spreminjanje družbenih tirnic. 

S projektom Little people big ideas! so želeli zanetiti 
novo iniciativo, s katero bi mladim omogočili 
varen prostor za izražanje lastnega mnenja in 
pobud, ter jim pomagati, da bodo njihove predloge 
slišali odgovorni odločevalci na različnih ravneh 
odločanja. V projekt so še posebej želeli vključiti 

tiste mlade, ki so v družbeni sferi manj aktivni in 
se ne udeležujejo aktivnosti, ki so jim namenjene.

Program in metode 
Namen projekta je bil spodbuditi mlade k večjemu 
vključevanju in k aktivni participaciji v demokratični 
družbi na lokalni, nacionalni in evropski ravni. Za 
dosego tega cilja je bil projekt primarno usmerjen 
k spodbujanju medsebojnega sodelovanja med 
mladimi in odločevalci na lokalni in nacionalni 
ravni (svetniki, župani, poslanci). Projekt je mlade 
vodil skozi proces, katerega rezultat je vključeval 
predloge in ideje mladih s področja družbenih in 
političnih tem, ki so jih želeli obravnavati in so za 
njihovo življenje in okolje relevantne in pomembne.

V Sloveniji je bilo izvedeno usposabljanje na temo 
Mediji in načini komuniciranja, na katerem so se 
mladi v teoriji in praksi seznanili z novinarskimi 

Datum aktivnosti: 1. 2. 2011–30. 6. 2012
Prijavitelj: Zavod Akademija naprednih idej, Ljubljana; www.napredne-ideje.si 
Partnerji iz držav: Litva, Severna Irska
Višina dodeljenih sredstev: 36.000,00 EUR

Naslov projekta: 

Little people big ideas!
SI-13-04-2010-R5
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veščinami, saj so jih pri izvedbi projekta ves 
čas potrebovali. Drugo usposabljanje na temo 
komuniciranja in navezovanja stikov z odločevalci, 
mladimi, mimoidočimi in drugimi je potekalo v 
Litvi, na njem so mladi spoznali, kako pripraviti 
in razviti kampanjo, osnove »street marketinga« 
ter kako navezati stike z odločevalci in finančnimi 
podporniki.

Mlade so preko tečaja/razpisa pozvali, naj napišejo 
pismo svojemu predstavniku. Namen je bil, da 
mladi raziščejo področje dela svojega predstavnika, 
raziščejo temo in vprašanje, o katerem bodo pisali, 
ter izrazijo svoje mnenje. Najboljša pisma so poslali 
določenim predstavnikom.

V vsaki državi so mladi organizirali okrogle mize, 
katerih teme so bile prilagojene interesu in pobudi 
udeležencev določenega kraja. Namen je bil 
vzpostavitev dialoga med mladimi in odločevalci 
ter mladim na bolj neformalen način omogočiti 
neposreden stik z njimi.

Vsi trije partnerji so oblikovali spletno stran, na 
kateri so objavljali vsebine in rezultate o dogodkih, 
tako da so udeleženci ves čas ostali v stiku z 
dogajanjem. Sproti so dodajali nove aktualne 
vsebine s področja mladinskega dela in mladinske 
politike ter tudi s področja družbenih in političnih 
tem, relevantnih v posamezni državi.
  

Rezultati projekta
Projekt in rezultate so sodelujoče organizacije 
predstavile v lokalnih skupnostih, pri mladinskih 
organizacijah in drugod, kjer se je pokazal interes. 
V sklopu projekta nameravajo izdati publikacijo v 
treh jezikih, ki bo predstavljala projekt, poudarjala 
pa skupno delo in podobnosti ter razlike med 
državami glede na rezultate projekta.

Mladi so se poleg veščin timskega dela naučili 
tudi uporabljati snemalno in fotografsko opremo, 
obdelovati in posneti video- in fotomaterial, 
uporabljati informacijske tehnologije ipd. Naučili 
so se različnih pristopov, od kampanje do lobiranja, 
ter marsikatere družbene, mladinske in politične 
teme, kar je vplivalo na njihovo osebnostno rast ter 
razvoj njihovega kulturnega in socialnega kapitala.

Akcija 1.3 – Projekti mladih za demokracijo
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Projektna ideja
Zveza študentskih klubov Slovenije je krovna 
organizacija študentskih klubov, namenjena 
zastopanju interesov in povezovanju študentskih 
klubov na nacionalni ravni, izobraževanju, 
informiranju in organiziranju nacionalnih 
študentskih projektov. S projektom so želeli 
izpostaviti pomen študentskega organiziranja na 
lokalni ravni, ki je v Sloveniji zelo razvito, v Rusiji 
pa precej nepoznan fenomen, saj študentsko 
organiziranje zunaj formalnih institucij komajda 
obstaja. Cilj projekta je bil, da prostovoljka 
prenese znanje in dobre prakse iz Slovenije v 
svojo organizacijo, ki se v svojem okolju ukvarja s 
promocijo aktivnega državljanstva mladih.

Prostovoljka
Prostovoljko Olgo so izbrali na podlagi življenjepisa 
in motivacijskega pisma ter na podlagi dodatne 
komunikacije z njo po telefonu. Razbrati je bilo 
njeno željo po samoizražanju, kar je bilo za projekt, 
ki je zahteval veliko mero kreativnosti, inovativnosti 
in samoiniciativnosti, zelo dobrodošlo, poleg 
tega pa rada navezuje stike z novimi ljudmi in 
spoznava različna nova okolja. Ker je delo temeljilo 
na multimedijskih aktivnostih, so ji ob prihodu 
zagotovili primerno usposabljanje.

Tematika: razvoj mest/podeželja; mediji in komunikacija/mladinsko informiranje 
Datum aktivnosti: 4. 9. 2010–6. 3. 2011
Prijavitelj: Zveza študentskih klubov Slovenije (ŠKIS), Ljubljana; www.skis-zveza.si 
Partnerji iz držav: Rusija
Višina dodeljenih sredstev: 5.080,00 EUR

Naslov projekta: 

Promoting local through the eye of objective
SI-21-15-2010-R2

2 – Evropska prostovoljna služba (EVS)

Akcija 2 – EVs
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Program in metode 
Rdeča nit projekta so bili sodobna komunikacija 
in multimedijska sredstva, ki so bila okvir 
za prostovoljkino spoznavanje študentskega 
organiziranja in njegovih lokalnih pojavnosti. Z 
izdelavo reportaž je bila Olga v stiku s študenti 
lokalnih študentskih organizacij in navezala 
ogromno prijateljskih stikov. Njena vloga je bila 
enaka vlogi vseh ostalih aktivistov Zveze ŠKIS 
– delovati v dobro vseh študentov in mladih ter 
pri tem pridobiti čim več dragocenega znanja in 
izkušenj. 

V prvem delu prostovoljne službe je bilo več časa 
namenjenega izobraževanju s pomočjo aktivistov 
Zveze in drugih članov klubov, v drugem delu pa je 
Olga s svojim delovanjem in izkušnjami iz svojega 
okolja dala pomemben pečat delovanju Zveze 
ŠKIS in študentskim klubom. Vsak izmed klubov, 
ki jih je obiskala, jo je gostil dva dni in tako je 
imela neposreden vpogled v slovensko študentsko 
organiziranje, kar ji je omogočilo neprecenljivo 
izkušnjo. Enkrat ali dvakrat mesečno je objavljala 
kolumne na portalu in v spletnem mediju Škisopis, 
v katerih je govorila o svojih izkušnjah in doživetjih 
skozi oči prostovoljke EVS.

Olga se je redno srečevala s svojo mentorico, s 
katero sta bili v stiku že pred začetkom prostovoljne 
službe. Skupaj sta prediskutirali tekoče zadeve, 
pomagala ji je pri opisnem delu potrdila Youthpass 
in poskrbela za obisk pri zdravniku, ko je bilo to 
potrebno.

Rezultati projekta
Prostovoljka je izpopolnila znanje o nekaterih 
računalniških programih. Obiskala je šest 
študentskih klubov in o štirih pripravila odlične 
promocijske predstavitvene filmčke. Dnevnik, ki ga 
je pisala ob svoji službi, je bil v ruskem jeziku in 
objavljen na njenem blogu, v mesecih po končani 
prostovoljni službi pa je kot ena glavnih akterk 
sodelovala pri izvedbi dveh večjih mladinskih 
projektov v svojem kraju.  

Akcija 2 - Evropska prostovoljna službaAkcija 2 - Evropska prostovoljna služba (EVS)
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Projektna ideja
Voluntariat, zavod za mednarodno prostovoljstvo, 
ima dolgoletne izkušnje kot pošiljajoča in 
gostiteljska organizacija, mednarodna izmenjava 
pa tudi sicer spada med njihove temeljne aktivnosti 
in je del njihovega poslanstva. Za tokratni projekt 
EVS so se odločili zaradi številnih preteklih izkušenj, 
ki so pokazale mnoge prednosti in pozitivne učinke 
sodelovanja mladih pri izvajanju mednarodnih 
projektov. Prostovoljki EVS sta izvajali aktivnosti 
skupaj s prostovoljci iz lokalnega okolja, ki so v 
preteklosti sami sodelovali pri takšnih dejavnostih 
v različnih krajih po svetu oz. želijo tovrstne 
izkušnje pridobiti v prihodnje.

Prostovoljka
Po objavi projekta na spletu je z Zavodom 
Voluntariat vzpostavilo stik več različnih evropskih 
organizacij, ki delujejo na področju mladih, 
in 30 mladih z željo opravljanja službe EVS. 
Komunikacija je z nekaterimi prostovoljci potekala 
intenzivneje kot z drugimi, pri končnem izboru 
pa je sodelovala celotna ekipa zaposlenih in 
prostovoljcev, s katerimi sta prostovoljki kasneje 
delali. Silvia in Julina sta jih navdušili s svojo 
motivacijo, izraženo željo po udejstvovanju in 
učenju na področjih, ki jih je zajemal predlagani 
projekt EVS, predhodnimi izkušnjami na področju 
dela z ogroženimi družbenimi skupinami in 
posamezniki z manj priložnostmi ter predvsem s 
kakovostjo in raznovrstnostjo predlogov, ki sta jih 
med dogovarjanjem o aktivnostih predlagali sami. 

Tematika: evropska zavest; prostovoljstvo kot vrednota
Datum aktivnosti: 6. 1.–20. 12. 2011
Prijavitelj: Zavod Voluntariat, Ljubljana; www.zavod-voluntariat.si 
Partnerji iz držav: Albanija, Španija
Višina dodeljenih sredstev: 17.380,00 EUR

Naslov projekta: 

Volunteers for Volunteers 2011
SI-21-51-2010-R4
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Program in metode 
V prvem mesecu sta bili prostovoljki deležni 
ustreznega učenja slovenskega jezika ter uvajanja 
v drugo kulturno okolje in delovni prostor s 
pomočjo mentorja in koordinatorja. Prostovoljki 
sta sodelovali pri koordinaciji »Kluba prostovoljcev« 
v sklopu Voluntariata, organizaciji različnih 
dogodkov, razstav, okroglih miz ipd., pisali sta 
članke, promovirali (mednarodno) prostovoljno 
delo in aktivno vključevanje mladih z manj 
priložnostmi, sodelovali pri organizaciji delovnih 
taborov, predstavitev, delavnic … Vse aktivnosti, 
izvedene pri projektu, so se uresničevale s 
podporo gostiteljske organizacije in lokalnih oz. 
mednarodnih prostovoljcev, s katerimi sta bili 
prostovoljki stalno v stiku. Posebna pozornost 
je bila namenjena poletnemu obdobju, ko sta 
prostovoljki imeli priložnost organizirati in voditi 
mednarodni delovni tabor za mlade z manj 
priložnostmi.

Po vseh zaključenih aktivnostih sta prostovoljki 
skupaj z mentorjem, koordinatorjem in 
udeležencem aktivnosti izvedli evalvacijo, 
pregledali dogajanje in načrtovali aktivnosti za 
naprej. Ovrednotenje aktivnosti je bilo izredno 
pomembno tako za prostovoljki kot pošiljajočo 
in gostiteljsko organizacijo, saj so jih pregledi in 
evalvacija aktivnosti motivirali za nadaljnje delo na 
področju prostovoljstva.

Rezultati projekta
Prostovoljki sta pomagali pri izdelovanju gradiva za 
popularizacijo prostovoljstva v Sloveniji in tujini. Bili 
sta aktivni pri zasnovi in izdelavi dokumentarno-
promocijskega gradiva, kot so fotografije, plakati in 
kratka brošura o dejavnostih Zavoda Voluntariat, 
povezanih s prostovoljstvom in globalnim učenjem. 
Proizvedeni material organizacije, vključene v 
projekt, sedaj uporabljajo za ozaveščanje javnosti 
in mladih o pomenu prostovoljnega dela in njegove 
vpetosti v globalno učenje tako med domačim kot 
mednarodnim občinstvom na raznih aktivnostih, 
objavljen pa je bil tudi na spletnih straneh 
organizacij. Brošuro nameravajo razširili tudi po 
mreži SCI, ki vključuje 43 članic in druge partnerske 
organizacije, ter med drugimi tujimi partnerskimi in 
domačimi organizacijami, ki delujejo na področju 
mladinskega dela in ki se želijo vključiti v program 
Mladi v akciji oz. se zanimajo za to.

Eden izmed ciljev projekta je bil zasnova 
in uveljavitev novih aktivnosti in možnosti 
udejstvovanja v okviru Kluba prostovoljcev. 
Promocija Kluba je pripomogla k temu, da se 
vanj vključujejo tudi mladi, ki se mednarodnih 
prostovoljnih aktivnosti še niso udeležili, saj se 
lahko na ta način seznanijo z možnostjo in načini 
tovrstnega udejstvovanja.

Akcija 2 - Evropska prostovoljna službaAkcija 2 - Evropska prostovoljna služba (EVS)
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Projektna ideja
Rezultati raziskav med mladimi v lokalnem okolju 
kažejo, da mladi sicer gojijo zelo pozitiven odnos do 
prostovoljnega dela v lokalnem okolju, vendar se 
občuti njihovo pomanjkljivo poznavanje možnosti, 
ki jih to področje ponuja. Mladinski center Krško 
vsako leto izvaja predstavitve dejavnosti centra 
vsem zadnjim razredom osnovnih šol in prvih 
letnikov srednjih šol v občini Krško. V zadnjem letu 
so zaznali velik porast dijakov, ki se v prihodnosti 
želijo udeležiti Evropske prostovoljne službe in se 
zavedajo prednosti, ki jih ponuja. Z željo, da njim in 
ostalim mladim v lokalnem okolju še bolj približajo 
EVS, so se odločili, da bodo v letu 2011 gostili dva 
prostovoljca iz tujine. 

Prostovoljki
O prostih mestih EVS so obvestili obstoječe 
partnerje doma in v tujini, kjer so iskali tudi 
nove partnerje, obvestilo pa so objavili tudi na 
spletni strani www.youthnetworks.com, saj se je v 
preteklosti že izkazala za zelo učinkovito. Prejeli so 
veliko prijav in naredili ožji izbor kandidatov ter z 
njimi na tedenski ravni vodili pogovore o projektu, 
njihovih željah in pričakovanjih. Zaposleni v MC 
Krško se zavedajo, da je EVS predvsem učna služba, 
zato od prostovoljcev niso zahtevali posebnih 
predznanj s področja, na katerem bi opravljali 
svoje delo. Kriteriji za odločanje so bili osnovno 
znanje angleškega jezika, želja po delu z mladimi, 
zanimanje za nove kulture, pozitivna naravnanost 
do Evropske unije ter želja po timskem delu in 
sklepanju novih poznanstev. Izbrani prostovoljki, 
Veronika iz Rusije in Ramuna iz Litve, sta jih najbolj 
navdušili s svojim zanimanjem za organizacijo, 
optimizmom in komunikativnostjo. 

Tematika: evropska zavest; umetnost in kultura
Datum aktivnosti: 20. 4. 2011–19. 4. 2012
Prijavitelj: Mladinski center Krško, Krško; www.mc-krsko.si
Partnerji iz držav: Rusija, Litva
Višina dodeljenih sredstev: 18.600,00 EUR

Naslov projekta: 

Get spotted!
SI-21-57-2010-R5
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Program in metode 
Prostovoljkama sta pošiljajoči organizaciji pred 
odhodom zagotovili obvezno usposabljanje. Ob 
prihodu ju je pričakala koordinatorka, ki jima 
je zagotavljala vso potrebno podporo in uredila 
vse logistične zahteve (vizumi, zavarovanje, 
letalska karta, odprtje bančnega računa, prijava 
začasnega bivališča, ureditev davčne številke, 
izbira nadomestnega zdravnika). Na njun prvi 
delovni dan jima je predstavila pravila, ki veljajo v 
centru, jima podrobno razkazala center in skupaj 
z njima naredila natančen urnik, v katerega so bili 
vneseni tudi sestanki z mentorico, jezikovni tečaj 
in prosti dnevi.

Prostovoljki sta sodelovali pri organiziranju 
posameznih dogodkov (stand up komedije, 
koncerti, literarni večeri, varne zabave za mlade, 
delavnice za brezposelne), izvedbi posameznih 
dogodkov, tematskih, kulturnih in debatnih 
večerov… 

Sodelovali sta tudi na področju multimedije 
in fotografirali, snemali dogodke ter montirali 
posnetke, pri čemer sta razvijali svojo izvirnost, 
samoiniciativnost in samozavest. Sodelovali sta 
na vsakoletnem multimedijskem festivalu za 
mlade Geek fest, pri snemanju in montiranju 
videospotov in demoposnetkov, na fotografskih 
razstavah mladih neuveljavljenih fotografov, pri 
organizaciji filmskih in multimedijskih večerov, 
večerov animiranega filma in multimedijski 
raziskavi mladih o starih stavbah v  Krškem. 

Rezultati projekta
Prostovoljki sta dnevno odgovarjata na svoj blog 
na spletni strani centra. Mesečno pripravljata 
projekcijo PPT s slikovnim materialom ter opisi 
in datumi aktivnosti, ki se dnevno predvaja v 
centru ter se uporablja pri izvajanju aktivnosti na 
drugih lokacijah. Osebno sta sodelovali pri vseh 
večjih akcijah centra in svojo izkušnjo EVS na 
osebni ravni približali lokalnemu prebivalstvu ter 
na ta način promovirali EVS in informirali mlade o 
različnih aktivnostih.

Z zbranim gradivom, ki je nastal med njuno službo, 
nameravata izdelati DVD, ki bo predstavljal projekt 
in življenje prostovoljcev EVS pri nas, sodelovati 
pri informiranju o aktivnostih med mladimi ter 
promovirati EVS.

Akcija 2 - Evropska prostovoljna služba (EVS)
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3.1 – Sodelovanje s sosednjimi partnerskimi državami

Akcija 3 – Mladi v svetu

Projektna ideja
Na podlagi raziskave Evropskega mladinskega 
foruma je bila stopnja brezposelnosti med mladimi 
leta 2009 za dvakrat višja v primerjavi z ostalo 
populacijo. Združenje študentov elektrotehnike in 
računalništva že več let organizira mednarodne 
dogodke in zaposlitvene sejme, na katerih imajo 
študenti možnost spoznati svoje prihodnje 
delodajalce. S projektom Lead the way! so želeli 
motivirati mlade, izboljšati njihove osebne lastnosti, 
s katerimi bi postali inovativnejši in kreativnejši, 
da bi z uporabo svojih idej in inspiracij prispevali 
k trajnostnemu razvoju družbe. Naučiti so jih želeli 
samostojnega zasnovanja poslovnih načrtov, s 
katerimi se bodo postavili na svoje lastne noge in 
postali podjetniki v svojih lokalnih skupnostih.

Program in metode 
Glavna tema seminarja je ustrezala več 
prednostnim nalogam, ki jih je EU postavila za 
prejšnje leto in zadevajo mlade, zaposlovanje in 
tehnološki napredek. Udeleženci so imeli možnost 
predlagati svoje poslovne ideje, narediti in razviti 
svoje poslovne načrte ter jih preizkusiti v okviru 
študije primerov. Prednostna naloga je bila izpeljati 
ustrezne rešitve in strategije, ki bodo delovale v 
posameznih državah.

Na delavnicah so spoznali prednosti, ki jih ima 
osnovanje lastnega projekta, ter težave, s katerimi 
se slej ko prej sreča vsak podjetnik. Na podlagi 
predstavljenih realnih primerov so se naučili 
prepoznavati elemente, ki privedejo do uspeha ali 
neuspeha. Skozi proces pisanja poslovnega načrta 
je vsak udeleženec bolje razdelal svojo idejo, saj 
so naleteli tudi na elemente, na katere prej niso 

Tematika: evropska zavest; nezaposljivost/brezposelnost mladih
Datum aktivnosti: 7. 3.–16. 3. 2011
Prijavitelj: Združenje študentov elektrotehnike in računalništva, Ljubljana
Partnerji iz držav: Turčija, Srbija, Nemčija, Grčija, Romunija, Madžarska, Črna gora, Bosna in 
Hercegovina, Poljska, Makedonija, Hrvaška, Španija
Višina dodeljenih sredstev: 23.358,00 EUR

Naslov projekta: 

Lead the way!
SI-31-31-2010-R4
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Akcija 3.1 –Sodelovanje s sosednjimi partnerskimi državami

računali. Podrobneje so spoznali potrebe trga 
in investitorjev. Vsak poslovni načrt je vseboval 
in pokrival izdelek ali storitev, management in 
organizacijo, dostopni trg, finančni načrt ter načrt 
za rast in razvoj. Predstavitev načrtov ostalim 
udeležencem in trenerjem je vsaki skupini dala 
iskreno povratno informacijo glede mogočih napak 
ali pomanjkanja zanesljivosti ali samozavesti, saj 
so se na tak način naučili svojo idejo tudi predstaviti 
in argumentirati. Spoznali so možnosti financiranja 
s strani EU, se naučili analizirati interesne skupine 
ter narediti matriko projektnega dizajna.

Udeleženci so bili deležni tudi treninga osnovnih 
vodstvenih veščin ter uporabe le-teh v praksi, da 
bi lahko postali res uspešni podjetniki. Z metodo 
»vodenje v situacijah« so se naučili kako uspešno 
spremeniti svoj stil vodenja ter kako se odzvati na 
težave pri sodelovanju s težkimi osebnostmi ali 
netolerantnimi člani v timu.

Rezultati projekta
Projekt je udeležence spodbujal v smeri 
ustanovitve lastnega podjetja. Eden od 
udeležencev je idejo za diplomsko nalogo dobil 
prav na eni izmed delavnic. Po vrnitvi v domače 
okolje so udeleženci predajali znanje in izkušnje 
svojim znancem in prijateljem, jim svetovali pri 
karierni usmeritvi ter tako prispevali k širitvi 
rezultatov in namenu projekta. Dobili so dodatne 
ideje, kako začeti svojo dejavnost neodvisno od 
ostalih in si tako povečati možnost za uspeh. 
Naučili so se, kako lahko v okviru razvoja podjetja 
zagotavljajo zaposlitev v lokalnem okolju osebam 
z manj priložnostmi ter tako prispevajo k razvoju 
lokalne skupnosti.

Projekt je bil predstavljen na več mednarodnih 
srečanjih študentov, izdelali pa so tudi brošuro, 
ki so jo udeleženci lahko razdelili v svojih 
organizacijah.
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Projektna ideja
Zavod Hiša kulture Celje deluje na področju 
umetniškega ustvarjanja in poustvarjanja, glavna 
dejavnost organizacije CEKOM iz Srbije pa je 
organiziranje aktivnega izkoriščanja prostega 
časa mladih z delom na kreativnih delavnicah in 
aktivnim udeleževanjem v različnih programih, 
predvsem kulturnih in umetniških. Organizaciji 
sta se povezali z namenom, da bi mladim z 
izvajanjem gledaliških delavnic ponudili možnost 
za angažiranje v prostem času s ciljem, da 
bi prispevali k njihovemu izobraževanju ter 
oblikovanju v zdrave, svobodne in kreativne 
osebnosti, saj se mladi v iskanju svoje identitete 
pogosto srečujejo s problemi kot so nepoznavanje 
in nerazumevanje običajev, tradicije, kulture 
in zgodovine drugih narodov, z navzkrižjem 
generacij, potrebo po samopotrjevanju in slabimi 
izbirami za dosego le-tega.

Program in metode 
Aktivnosti mladinske izmenjave Iščem svoje mesto 
pod soncem, ki so bile zasnovane na temah 
umetnosti in kulture, so uspešno odgovarjale 
na vprašanja kako v življenju najti tisto, kar nas 
osrečuje, kako se zavedati sebe in drugih ter kako 
preživeti v času, ko se zavest o drugih ljudeh v 
vsakdanjem vrvežu izgublja.

V Celju in Zrenjaninu so organizirali delavnice, 
ki so mlade pripravile za skupno ustvarjanje v 
projektu, saj so jim želeli približati povsem nove 
oblike gledališča. Udeležencem so dale možnost 
aktivizma in enakovrednega spoznavanja različnih 
tem ne glede na njihove izkušnje, znanja in 
spretnosti.

40 mladih, med katerimi je bilo kar 15 mladih z 
manj priložnostmi, se je združilo v osemdnevnem 

Tematika: prepoved razlikovanja, umetnost in kultura
Datum aktivnosti: 3. 3.–13. 3. 2011
Prijavitelj: Zavod Hiša kulture Celje – HKC; Celje; www.hisakulture.si 
Partnerji iz držav: Srbija
Višina dodeljenih sredstev: 9.829,00 EUR

Naslov projekta: 

Iščem svoje mesto pod soncem
SI-31-32-2010-R4
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Akcija 3.1 –Sodelovanje s sosednjimi partnerskimi državami

gledališkem projektu telesne govorice, preko 
katerega so ob pomoči mentorjev in strokovnjakov 
raziskovali neobičajne oblike dramskega 
nastopanja. S študijo govorice telesa na odru, 
z razvojem univerzalnega gledališkega jezika, s 
spoznavanjem gledališča brez mej in tvorjenjem 
gledališča, ki združuje ljudi, so ustvarili globalni 
cilj projekta – razvoj solidarnosti in strpnosti med 
mladimi z namenom krepitve socialne kohezije.

Ustvarili so gledališko igro, ki opozarja na težave 
odraščajoče generacije in modernega časa, ki so 
skupne vsem ljudem, ne glede na njihovo kulturno 
in geografsko pripadnost. Ker je bila zasnovana v 
obliki govorice telesa, je odprla neomejen prostor 
za razmišljanje in spodbujala ustvarjalnost vseh 
udeležencev. Zgodbo so prikazali preko čustev in 
gibanja, zato so jo razumeli vsi ne glede na svoje 
ozadje.
 

Rezultati projekta
V projektu so se izražali mobilnost mladih znotraj 
in zunaj EU, neformalno učenje, medkulturni 
dialog, solidarnost in strpnost, protidiskriminacija 
ter enakopravnost spolov. Delavnice, okrogle mize 
in različne igre so mladim omogočile okrepitev 
samozavesti, izgubo strahu in nezaupanja v novih 
položajih, pridobili pa so tudi nove spretnosti in 
znanja, ki so prispevali k njihovemu socialnemu 
in osebnemu razvoju. Z gledališko igro so večkrat 
nastopili v Sloveniji in tudi v Zrenjaninu v Srbiji. 
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Projektna ideja
Mladi vedno več časa preživijo v zaprtih prostorih, 
komunicirajo preko računalnikov in SMS-
sporočil. Potreba po neposrednem formalnem 
in neformalnem učenju v naravni učilnici je 
vedno večja. Hkrati se zaradi različnih socialnih 
okolij in posebnih potreb tveganih skupin mladih 
ustvarjajo predsodki in nesprejemanje drugačnih 
in drugačnosti. Doživetja in pozitivne izkušnje 
z vrstniki v naravnem okolju, pozitiven odnos 
do okolja, drobne skrivnosti in samostojno 
raziskovanje so nujni za zdrav razvoj osebnosti. To 
je predvsem pomembno pri tistih, ki v formalnem 
izobraževanju ne uspejo, lahko pa svojo samozavest 
in trdno osebnost razvijejo pri neformalnem delu 
izobraževanja.

Program in metode 
Projekt pod naslovom Srečati, doživeti in raziskovati 
naravo v izobraževanju je bil namenjen povezovanju 
formalnega in neformalnega izobraževanja na 
podlagi aktivnosti v naravi. To je nadaljevanje 
projektov, ki se odvijajo v okviru evropske mreže 
organizacij, ki se ukvarjajo s poučevanjem na 
prostem (outdoor eduacation) in jih združuje 
evropska organizacija European Institute of 
Outdoor Education. V to mrežo je vključenih več kot 
250 članov in 80 organizacij iz 27 evropskih držav. 
Organizacije so različnega profila, od univerz in šol 
do nevladnih organizacij, in se ukvarjajo s šolsko 
mladino, invalidno mladino, zaporniki ali drugimi 
mladimi s posebnimi potrebami. Veliko organizacij 
razvija svojo metodologijo in prakso, zato se kaže 
potreba po izmenjavi izkušenj in povezanosti 
med univerzami, outdoor centri, strokovnjaki, 
nepridobitnimi delavci z mladimi in šolami.

Tematika: okolje, izobraževanje preko športa in aktivnosti na prostem
Datum aktivnosti: 22. 9. 2010–25. 9. 2010
Prijavitelj: Center šolskih in obšolskih dejavnosti - CŠOD, Ljubljana; www.csod.si
Partnerji iz držav: Češka, Nemčija, Danska, Finska, Islandija, Irska, Norveška, Poljska, Švedska, Velika 
Britanija
Višina dodeljenih sredstev: 28.981,00 EUR

Naslov projekta: 

Srečati, doživeti in raziskovati naravo 
v izobraževanju 
SI-43-04-2010-R2

4.3 – Usposabljanje in povezovanje v mrežo

Akcija 4 – sistem podpore za mlade
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Predstavniki organizacij se srečajo vsaj enkrat 
letno in tako so se priprave za seminar začele že 
dve leti pred samo aktivnostjo, ko so se dogovorili 
o lokaciji. Sledilo je srečanje v juliju 2009, ko 
so predstavniki European Institute of Outdoor 
Education prišli v Slovenijo in spoznali organizacijo 
CŠOD, pri čemer so natančneje določili vsebino in 
jo na prihodnjih srečanjih izpopolnili.

Na seminarju so se zbrali praktiki in akademiki 
iz Evrope, ki so zainteresirani za poučevanje 
na prostem in izkustveno učenje, povezano s 
formalnim izobraževanjem ali neformalnim delom 
z mladino v naravi. Udeleženci (učitelji iz šol, 
socialni delavci, terapevti, akademiki in drugi, ki 
se z mladimi ukvarjajo na različnih področjih) so 
preko različnih evropskih perspektiv izmenjali 
ideje, dogodke, metode in izkušnje pri outdoor 
education v formalnem in neformalnem učenju, 
določili primere dobre prakse ter kritično razmišljali 
in razpravljali o vodilni temi. Pri izvedbi srečanja 
so aktivno sodelovali vsi udeleženci. Že vnaprej so 
pripravili povzetke svojih prispevkov, da se je lahko 
pripravil zbornik. Med samo izvedbo projekta so se 
aktivno vključili s prispevkom v obliki delavnice, 
posterjev ali predstavitve. Aktivno so se vključili v 
diskusijo in tudi terenske delavnice. Po zaključku 
seminarja so se s svojimi mnenji in predlogi aktivno 
vključili tudi v internetni forum, ki je bil organiziran 
po srečanju.

Rezultati projekta
Proces neformalnega učenja je nenehno potekal, 
saj so udeleženci tudi bivali v skupnih sobah, se 
prilagajali in sodelovali pri družabnih aktivnostih. 
Druženje in spoznavanje kolegov iz evropskih držav, 
ki se ukvarjajo z enako vsebino, je osebnostno 
obogatilo vsakega udeleženca.

Izobraževanje, formalno ali neformalno, je vtkano 
v vse ravni družbe. Veliko strokovnjakov (učitelji, 
socialni delavci, delavci z mladimi, terapevti in 
svetovalci) uporabljajo delo v naravi pri svojem 
vsakdanjem delu. Izobraževanje strokovnjakov, ki 
pri delu z mladimi uporabljajo koncept doživljanja 
in raziskovanja narave, je v nekaterih evropskih 
državah zelo nedorečeno. Zavedajo se, da morajo 
svoje znanje izpopolnjevati, da ga bodo znali pravilno 
posredovati naprej, seminar pa je pripomogel 
k rešitvi nedorečenih vprašanj. Na srečanju so 
raziskovali različne načine, cilje in pristope uporabe 
narave pri učenju na prostem. Omogočeno je bilo 
izmenjavanje izkušenj med državami, pri čemer 
sta izobraževanje in podpora strokovnjakov na 
zelo visoki ravni. Posledica tega so tudi šole, ki 
aktivnosti v naravi vključujejo v vsakdanje delo, in 
mnoge nepridobitne organizacije, ki se ukvarjajo z 
mladimi ter uporabljajo šport in delo v naravi.

Akcija 4.3 –Usposabljanje in povezovanje v mrežo
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Projektna ideja
Društvo EVS prostovoljcev združuje mlade, ki so 
se v preteklosti udeležili Evropske prostovoljne 
službe ali jo še opravljajo, ter mlade, ki jih 
zanimajo aktivnosti v okviru programa Mladi 
v akciji. S svojim delovanjem želijo mlade 
spodbuditi k samoiniciativnemu vključevanju v 
družbenokoristne aktivnosti.

S predlaganim projektom so želeli nadaljevati 
vzdrževanje aktivnega trdnega mednarodnega 
sodelovanja s sorodnimi organizacijami – 
evropskimi združenji prostovoljcev EVS in 
organizacijami, dejavnimi na področju mladinskega 
dela in aktivnosti EVS. V skladu z evropskim 
letom prostovoljstva so želeli razviti projekte, ki 
bi tako na lokalni kot nacionalni in mednarodni 
ravni opozarjali na pomen prostovoljstva, 
aktivnega državljanstva in trajnostnega razvoja, 

spodbujali vrednote demokratičnosti in strpnosti 
ter vključevanje v raznolike aktivnosti vseskozi 
omogočali tudi mladim z manj priložnostmi.

Program in metode 
Namen aktivnosti je bil poleg mreženja organizacij, 
vključenih v aktivnosti EVS, tudi krepitev njihove 
nadaljnje povezanosti in enotnega delovanja. 
Projekt je bil osnovan na dialogu in medkulturnem 
srečanju mladih iz različnih okolij in kultur. 
Komunikacija in medsebojno spoznavanje sta 
potekala že pred samo aktivnostjo vzpostavljanja 
partnerstev preko seznama naslovnikov in 
drugih sredstev elektronskega komuniciranja. 
Pomembni dimenziji izvedene aktivnosti sta bila 
medkulturno učenje in kulturna raznolikost, mladi 
z manj priložnostmi pa so bili zastopani tako med 
udeleženci kot v ciljnih skupinah načrtovanih 
projektov.

Tematika: evropska zavest; mladinske politike
Datum aktivnosti: 6. 12.–12. 12. 2010
Prijavitelj: Društvo EVS prostovoljcev Slovenije, Ljubljana
Partnerji iz držav: Bolgarija, Ciper, Francija, Italija, Madžarska, Portugalska, Španija, Turčija
Višina dodeljenih sredstev: 18.305,00 EUR

Naslov projekta: 

EVS odskok v evropsko leto prostovoljstva
EVS Kick off to the Year of Volunteering
SI-43-09-2010-R3
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V pripravljalni fazi je bila naloga udeležencev 
razmišljanje o idejah za projekte, ki bi jih želeli 
izpeljati. Izdelali so osnutke in si jih po e-pošti 
izmenjali že pred samo aktivnostjo, kar je 
predstavljalo lažje delo pri načrtovanju konkretnih 
projektov med aktivnostjo. Čas so namenili tudi 
aktualnemu stanju na področju izvajanja Evropske 
prostovoljne službe, pri čemer je bila predstavljena 
analiza poročila Evropske komisije, ter težavam in 
oviram, s katerimi se udeleženci srečujejo v svojih 
društvih. Dotaknili so se tudi dinamike timskega 
dela in spodbujanja aktivnega državljanstva. 
Z metodo odprtega prostora so udeležencem 
zagotovili čas in priložnost za pogovor o temah, ki 
jih zanimajo, a v program niso bile vključene ali pa 
so se jih zgolj dotaknili in so obravnavo določenih 
tematik želeli nadaljevati. 

V projektu so posebno pozornost namenili 
dvema tematikama: opredelitvi in ovrednotenju 
trenutnega stanja na področju dela evropskih 
društev prostovoljcev EVS in predstavitvi delovanja 
društev prostovoljcev EVS in sorodnih organizacij 
s poudarkom na primerih dobrih praks ter 
evropskemu letu prostovoljstva 2011 s poudarkom 
na aktivnostih, ki spodbujajo aktivno državljanstvo. 
Mladinski delavci, nekdanji prostovoljci EVS in 
mladi, aktivni v projektih za mlade, so si izmenjevali 
izkušnje, znanje in primere dobrih praks, s čimer 
so spodbudili nastajanje novih idej in zamisli za 
kakovostne in učinkovite mladinske projekte ter 
partnerstva, ki naj bi se uresničila v letu 2011. 
Aktivnost so zaključili z izletom na Bled, v prijetnem 
in sproščenem okolju in vzdušju, udeleženci pa so 
izdelali in prejeli tudi potrdilo Youthpass.

Rezultati projekta
Projekt je udeležence spodbujal k aktivnostim v 
duhu nacionalne in evropske zavesti ter jih obogatil 
z izkušnjami na področju projektnega dela, 
vodenja, organizacije, motivacije in neformalnih 
izobraževanj, kar jim omogoča vključitev tudi na 
druga področja delovanja društev prostovoljcev 
EVS in sorodnih partnerskih organizacij.

Osrednji dosežek aktivnosti vzpostavljanja 
partnerstev predstavlja skupni projekt desetih 
organizacij »Yes we care«, ki naj bi bil izveden v letu 
prostovoljstva in bi na lokalne ravni vnesel močno 
mednarodno komponento.

Akcija 4.3 –Usposabljanje in povezovanje v mrežo
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Projektna ideja
Zveza slovenske podeželske mladine združuje 
mlade na podeželju in tiste, ki čutijo povezanost 
z njimi, ki delijo podobne poglede in vrednote ne 
glede na ideološko, versko in politično prepričanje. 
Z obiskom za preverjanje izvedljivosti so na enem 
mestu zbrali udeležence iz različnih organizacij, ki 
združujejo mlade na podeželju. Namen aktivnosti 
je bila predstavitev in izmenjava idej, dobrih 
praks in znanja, ki zadeva mlade na podeželju 
in lahko prispeva k boljši in zanimivejši izpeljavi 
transnacionalne mladinske izmenjave, načrtovane 
za poletje 2011.

Program in metode 
Vpliv ekonomske krize je mogoče zaznati tudi na 
podeželju po Evropi. Pomembno je investirati v 
mlade na podeželju in podpreti njihovo vlogo pri 
razvoju, učvrstitvi in obuditvi njihovih lokalnih 
skupnosti. Z načrtovanjem in izpeljavo mladinske 
izmenjave so želeli podpreti sorodne organizacije in 
jim pomagati pri raziskovanju socialnega kapitala, 
ki je predstavljal rdečo nit načrtovane izmenjave, 
znotraj organizacije same in socialnega kapitala, 
ki ga ima vsak njihov član. Skozi temo se je tako 
raziskovalo tudi aktivno državljanstvo.

Vse delovne metode so imele za cilj spodbujanje 
neformalnega in medkulturnega učenja ter 
izmenjavo idej, dobrih praks in predlogov med 
udeleženci iz različnih kultur in socialnih ozadij. 
Prispevek vseh sodelujočih je bil ključen za 
uspešno izpeljavo celotnega projekta, saj so vsi 

Tematika: evropska zavest; razvoj mest/podeželja
Datum aktivnosti: 4. 2.–6. 2. 2011
Prijavitelj: Zveza slovenske podeželske mladine, Ljubljana; www.zspm.si 
Partnerji iz držav: Finska, Švedska, Estonija
Višina dodeljenih sredstev: 3.422,00 EUR

Naslov projekta: 

Bodi aktiven – izboljšaj svoje priložnosti
SI-43-16-2010-R5
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že sodelovali pri nekaterih aktivnostih Rural Youth 
Europe, evropske organizacije za podeželsko 
mladino.

Program je bil zasnovan tako, da je maksimiral 
medkulturni dialog med udeleženci, ki so bili 
iz različnih družbenih okolij in so zastopali 
Skandinavijo, Baltik, Vzhodno in Srednjo Evropo, 
kar je povečalo pozitivno zavest glede drugih kultur. 
Udeležencem je prinesel nova znanja o politiki, 
demokraciji in kulturnih vrednotah ter tradicijah 
drugih evropskih držav in je prispeval k njihovemu 
socialnemu in osebnostnemu razvoju.

Aktivnost je omogočila ustanovitev mednarodne 
pripravljalne skupine, ki je oblikovala mladinsko 
izmenjavo Bodi aktiven – izboljšaj svoje priložnosti. 
Določen je bil okvirni program aktivnosti, razdelili 
so si delovne naloge in dolžnosti, povezavo 
med priznavanjem neformalnega učenja, 
zaposlovanjem mladih in aktivno participacijo pa 
so našli v zaključni misli, da mladi z vključevanjem 
različnih aktivnosti na različne načine pridobivajo 
nova znanja, kar znatno povečuje njihovo 
zaposljivost.

Rezultati projekta
Mladinska izmenjava je bila izvedena avgusta 
2011, v širšem kontekstu pa sta obe aktivnosti 
pomemben del razvojnega načrta Rural Youth 
Europe 2007–2013 ter sta bili kot taki tudi 
prilagojeni interesom in potrebam udeležencev.

Akcija 4.3 –Usposabljanje in povezovanje v mrežo



48

Projektna ideja
Najbližje mladim so lokalna in regionalna okolja, 
ki imajo pomembno vlogo pri spodbujanju 
njihovega sodelovanja v lokalnem okolju na vseh 
področjih njihovega življenja. Aktivno sodelovanje 
mladih pri odločitvah in dejavnostih na lokalni in 
regionalni ravni je ključno, če želimo zgraditi bolj 
demokratično, vključujočo in uspešno družbo. 
Bistvo vključevanja in aktivnega državljanstva je, 
da imajo mladi MOŽNOST, PROSTOR in PODPORO, 
da lahko sodelujejo pri odločitvah in vplivajo nanje 
ter se lahko vključujejo v akcije in aktivnosti, s 
katerimi prispevajo h kakovosti življenja v lokalni 
skupnosti, ter se sami naučijo graditi svojo lastno 
sedanjost in prihodnost.

Program in metode 
Namen projekta je bil ozavestiti in senzibilizirati 
lokalna okolja o izzivih, s katerimi se zaradi 
brezposelnosti in nezaposljivosti srečujejo mladi, 
zato posledično nastajata revščina in socialna 
izključenost; omogočiti strukturirane razprave 
od lokalnih do nacionalne ravni med mladimi in 
organizacijami, ki delujejo z mladimi, ter odločevalci 
o zaposljivosti in zaposlenosti mladih; ter preko 
primerov dobrih praks z lokalnih ravni ozavestiti, 
informirati in motivirati k izkoriščenju možnosti in 
priložnosti, ki obstajajo za večanje zaposljivosti 
mladih, ter spodbuditi lokalne skupnosti k večjemu 
zavedanju o izvajanju ukrepov za večjo zaposlenost 
mladih v lokalnih skupnostih.

Na lokalni ravni je bilo izvedenih 25 lokalnih 
dogodkov v različnih krajih po Sloveniji, kjer so 
se srečali mladi, lokalni odločevalci, predstavniki 

Tematika: revščina, socialna izključenost, brezposelnost mladih, strukturirani dialog
Datum aktivnosti: 5. 6. 2010–15. 2. 2011
Prijavitelj: Zavod Mladinska mreža MaMa, Ljubljana; www.mreza-mama.si
Višina dodeljenih sredstev: 20.250,00 EUR

Naslov projekta: 

Delo za mlade!
SI-51-01-2010-R1

5.1 – Srečanja med mladimi

Akcija 5 –  Podpora evropskemu sodelovanju 

    na področju mladine
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nevladnih organizacij, državnih služb, delodajalci, 
pedagogi in mladinski delavci. Koordinatorji 
posameznih mladinskih centrov so pred lokalnim 
dogodkom po smernicah Mladinske mreže MaMa 
analizirali svoje okolje, saj so tako lažje izpostavili 
težave, s katerimi se srečujejo mladi v povezavi 
z nezaposlenostjo, socialno izključenostjo in 
revščino, ter nakazali določene smeri rešitev oz. 
predstavili dobre prakse.

Na regionalni ravni so v decembru skupaj z 
lokalnimi koordinatorji potekale priprave mladih 
na nacionalni dogodek. Mladi so pripravljali 
ideje, smernice, izhodišča in predloge, ki so jih 
na nacionalnem dogodku predstavili nacionalnim 
odločevalcem, predstavnikom različnih ministrstev 
ter državnih služb, ki se s temi tematikami 
ukvarjajo.

Rezultati projekta
Mladi, ki so bili udeleženci projekta Delo za mlade!, 
prihajajo iz različnih geografskih okolij, pri čemer se 
mnogi srečujejo z malo možnostmi za lastni razvoj 
in je otežena tudi njihova mobilnost. Za številne 
med njimi je bila to prva priložnost za dejansko 
srečanje z lokalnimi odločevalci ter pogovor in 
razpravo z njimi. Mnogi so kot iskalci zaposlitve 
na teh dogodkih navezali stike s potencialnimi 
delodajalci, saj so se v sicer neformalnem okolju 
izpostavili in opozorili nase.

Vsak lokalni dogodek je bil svoja zgodba, nanizani 
izzivi in predlagane rešitve so povzeti v končni 
publikaciji »Delo za mlade!«. Cilj je bil, da se na 
vsakem izmed lokalnih dogodkov skupaj z vsemi 
udeleženci oblikuje skupen korak, ki si ga bodo s 
skupnimi močmi prizadevale doseči vse vpletene 
strani.

V projekt je bilo vključenih več kot 360 mladih in 
ostalih akterjev na področju zaposlovanja, zaključni 
nacionalni dogodek v Ljubljani je bil medijsko zelo 
odmeven, jasno pa so bile izoblikovane tri vodilne 
pobude ministrstvom, ki so jim bile tudi sporočene.

Akcija 5.1 –Usposabljanje in povezovanje v mrežo
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Program MLADI V AKCIJI v letu 2010

... drugi sprejeti projekti 
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Projekt večstranske gostiteljske izmenjave, v kateri je sodelovalo 
38 udeležencev iz štirih držav in ki je potekala v Kranju, se je ukvarjal 
z vprašanji podnebnih sprememb in zdravega življenjskega sloga. 
Projekt je sad dolgoročnega sodelovanja med štirimi vključenimi 
partnerji, ki delajo z mladimi z manj priložnostmi. Med trajanjem 
izmenjave so mladi bivali v ekokampu, brez vode in električne 
napeljave ter se obenem ukvarjali s športnimi aktivnostmi 
(spust v podzemno jamo, obisk adrenalinskega parka, športni 
dan), ozaveščali o varovanju okolja in spoznavali koncepte 
trajnostnega razvoja. Uporabljene so bile tudi naslednje metode: 
delavnice (npr. preživetje v naravi, ekodelavnice), predavanja 
(zdrava prehrana, podnebne spremembe), obisk mest in podjetja 
ter medkulturni večer. Pomemben element izmenjave so bile 
vsakodnevne dejavnosti, kot so priprava hrane, skrb za taborni 
kamp, pospravljanje, čiščenje ipd. Prijavitelj kot glavni rezultat 
navaja predvsem kompetence, znanja in izkušnje, ki so jih dobili 
udeleženci. Ti so izdelali tudi majice in Youthpass. 

Naslov projekta:

Back to nature 
– eco sport camp
SI-11-01-2010-R1

Tematika: izobraževanje preko športa in 
aktivnosti na prostem, okolje
Datum aktivnosti: 9.–17. 7. 2010
Prijavitelj: Center za socialno delo Kranj; 
Škrlovec – dnevni center za mlade in družino, 
Kranj, www.skrlovec.net
Partnerji iz držav: Švedska, Avstrija, Litva
Višina dodeljenih sredstev: 18.177,00 EUR

V projektu večstranske gostiteljske izmenjave se je 30 
udeležencev iz šestih držav ukvarjalo z vprašanji pomembnosti 
evropskega državljanstva in mej. V sodelovanju z lokalnim 
okoljem in širšo regijo so udeležencem poskušali približati 
in predstaviti življenje na robu EU, ob schengenski meji, ter 
razbiti morebitne stereotipe o deprivilegiranosti tega območja. 
Med izmenjavo je potekala simulacija »Žetale, idealna vas«, 
pri čemer so udeleženci razmišljali o idealnem življenju v vasi. 
Namen simulacije je bil razmišljati o evropskem načinu življenja 
na perifernem in šibkem območju, kot so Haloze. Poleg tega so 
potekale tudi druge aktivnosti, in sicer delavnice, predstavitev 
schengenske meje, pohod ob njej, spoznavanje Ljubljane, pohod 
po Pohodni ekološki poti, udeležitev tradicionalnega romanja 
ter športne aktivnosti. Glavni rezultat izmenjave je rezultat 
simulacije, ki je bila predstavljena v avdiovizualni obliki. Ob koncu 
projekta je bila predstavitev izmenjave odprtega tipa, na kateri je 
bilo predstavljeno gradivo, ki je nastalo med izmenjavo (kratki 
izseki filma, plakati). 

Naslov projekta: 

Where does Europe start: 
Life along the Schengen 
border
SI-11-03-2010-R1

Tematika: evropska zavest, izobraževanje 
preko športa in aktivnosti na prostem
Datum aktivnosti: 10.–18. 8. 2010
Prijavitelj: Turistično društvo Žetale, Žetale, 
www.td-zetale.net
Partnerji iz držav: Latvija, Grčija, Portugalska, 
Nizozemska, Bolgarija
Višina dodeljenih sredstev: 15.100,00 EUR

... drugi sprejeti projekti 

1.1 – Mladinske izmenjave
Akcija 1 – Mladi za Evropo
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Akcija 1.1 – Mladinske izmenjave

Prijavitelj je prijavil  projekt dvostranske gostiteljske izmenjave, 
na kateri se je 28 udeležencev iz Italije in Slovenije poučilo 
o slikanju grafitov ter jih nato naslikalo na zunanje stene 
zapuščene tovarne. Osrednji temi projekta sta umetnost in 
kultura. Vsebinska podlaga grafitom oziroma oblikovanju galerije 
na prostem je bila krepitev medkulturnega dialoga, kar je bilo 
doseženo s primerjavo subkulture in prevladujoče kulture. Cilj 
izmenjave je bil ugotoviti, kakšne so kulturne razlike med tremi 
mesti: Litijo, Novo Gorico in italijansko Gorico, kar so udeleženci 
poskušali doseči z delavnico oziroma pogovorom o tej temi. 
Delavnice med izmenjavo so bile razdeljene na tri teme: Evropa 
brez meja in evropsko državljanstvo, medkulturni dialog in aktivna 
participacija mladih pri spremembi lokalnega okolja – učenje in 
risanje grafitov. Glavni rezultat projekta je galerija na prostem na 
zapuščenem tovarniškem objektu ter predstavitvena brošura te 
galerije. 

Naslov projekta:

Urban art meeting
SI-11-04-2010-R1

Tematika: evropska zavest, umetnost in 
kultura
Datum aktivnosti: 11.–17. 7. 2010
Prijavitelj: Mladinski center Litija, Litija, 
www.mc-litija.si
Partnerji iz držav: Italija
Višina dodeljenih sredstev: 5.972,00 EUR

Naslov projekta:

From useles in usefully
SI-11-07-2010-R1

Tematika: umetnost in kultura, enakost med 
spoloma
Datum aktivnosti: 1.–9. 7. 2010
Prijavitelj: Društvo Nove dimenzije – Hiša 
otrok, Vodice  
Partnerji iz držav: Italija, Ciper, Litva, 
Romunija
Višina dodeljenih sredstev: 20.385,00 EUR

Udeleženci iz Slovenije, Romunije, s Cipra, iz Italije in Litve so 
izvedli mladinsko izmenjavo, ki izhaja iz že izvedenega študijskega 
obiska v letu 2009, z namenom izboljševanja zaposlitvenih 
možnosti mladih brezposelnih in tistih, ki so brezposelni 
zaradi opustitve šolanja. Pomembni poudarki na izmenjavi 
so bili solidarnost in spodbujanje aktivnega državljanstva in 
medsebojnega razumevanja ter krepitev kakovosti sistemov 
podpore za aktivnosti mladih in zmogljivosti organizacij civilne 
družbe na področju mladine. Vodilo celotne izmenjave so bili 
umetnost in kultura ter ustvarjanje oblačil iz papirja s končno 
uporabno vrednostjo. Na koncu so pripravili modno revijo in 
»tržnico za drobiž«, na kateri so predstavili rezultate širši lokalni 
javnosti. 

Dvostranska mladinska izmenjava med slovensko in nizozemsko 
organizacijo z namenom spoznavanja evropskega državljanstva, 
človekovih pravic, pravic žensk ter splošno problemov mladih v 
EU. Udeleženci so se dotaknili političnih razmer v obeh državah 
in tudi razpravljali o tem. Bistven cilj mladinske izmenjave je bil 
mlade spodbujati k aktivnemu državljanstvu predvsem preko 
izkušenj v aktivnostih mladinske izmenjave, medsebojnih 
odnosov in zavedanja njihove odgovornosti v prihodnosti. 
Izmenjava je temeljila predvsem na metodah delavnic in razprav 
ter spoznavanja dobrih praks v okviru mladinske izmenjave. Po 
končani mladinski izmenjavi so objavili publikacijo/časopis z 
opisom poteka in rezultati aktivnosti. 

Naslov projekta: 

Mladi v Evropi
SI-11-12-2010-R1

Tematika: evropska zavest, nediskriminacija 
na podlagi spolne usmeritve
Datum aktivnosti: 11.–18. 8. 2010
Prijavitelj: Mladi forum Socialnih demokratov, 
Ljubljana, www.mladiforum.org
Partnerji iz držav: Nizozemska
Višina dodeljenih sredstev: 6.072,00 EUR
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Akcija 1.1 – Mladinske izmenjave

Prijavitelj je izvedel projekt večstranske gostiteljske izmenjave, 
na kateri se je 50 udeležencev ukvarjalo z okoljskimi tematikami. 
Glavni cilj izmenjave je bil ustvariti ECO teater/gledališče z 
različnimi kratkimi igrami, skeči in plesi, preko katerih so 
obravnavali različne okoljske oziroma ekološke probleme. 
Namen ECO gledališča je bil ozavestiti ljudi o vzrokih globalnega 
segrevanja na kreativen način. Ostale aktivnosti izmenjave so 
bile tudi distribucija zloženk o globalnih podnebnih spremembah 
in njihovih rešitvah v tiskani in elektronski obliki, izvedba delavnic 
o praktični uporabi odpadnih materialov za izvedbo gledališke 
scene, okrogla miza o globalnih podnebnih spremembah ter 
objava v medijih in fotografska razstava v lokalnem okolju. 

Naslov projekta:

Eco Theater
SI-11-14-2010-R1

Tematika: umetnost in kultura, okolje
Datum aktivnosti: 21.–28. 6. 2010
Prijavitelj: Mladinski center Dravinjske doline, 
Slovenske Konjice, www.mcdd.si
Partnerji iz držav: Grčija, Italija, Slovaška, 
Romunija, Turčija, Poljska
Višina dodeljenih sredstev: 23.679,00 EUR

V projektu tristranske gostiteljske izmenjave je sodelovalo 
22 udeležencev iz Slovenije, Romunije in Latvije. Polovica 
udeležencev je bila mladih z manj priložnostmi, in sicer 
mladostnikov, ki se srečujejo s socialnimi, ekonomskimi in 
geografskimi ovirami. Glavni namen mladinske izmenjave je bilo 
spoznavanje alternativnih načinov preživljanja prostega časa 
stran od avdio-videonaprav preko aktivnosti v naravi, športnih 
aktivnosti, spoznavanja starega načina življenja, lastne priprave 
hrane, igranja iger, kulturnih večerov ipd. Izmenjava naj bi 
predvsem pozitivno vplivala na lastno samopodobo udeležencev, 
na njihovo odprtost do drugih kultur in drugačnosti, na pridobitev 
novih prijateljstev in na ozaveščenost o skrbi za naravo. Učinek 
izmenjave bo viden, ko se bodo udeleženci vrnili v svoja domača 
okolja in bodo uporabljali na novo pridobljene socialne veščine 
in znanja. Ob koncu izmenjave so izdali zbornik z refleksijami 
mladih, ki je bil predstavljen na lokalni in regijski ravni. 

Naslov projekta:

Daj naprej – pay it forward
SI-11-16-2010-R1

Tematika: evropska zavest, izobraževanje 
preko športa in aktivnosti na prostem
Datum aktivnosti: 24. 6.–2. 7. 2010
Prijavitelj: Center za socialno delo Radovljica, 
Enota Krizni center za mlade »Kresnička«, 
Lesce; www.kc-kresnicka.si
Partnerji iz držav: Romunija, Latvija
Višina dodeljenih sredstev: 10.011,00 EUR

V večstranski izmenjavi so  udeleženci predstavili orodja, ki so 
lahko v pomoč pri iskanju službe. Druga pomembna tematika 
izmenjave je bila je aktivna participacija mladih v družbi, ki so 
jo povezali s problematiko varstva okolja in trajnostnega razvoja. 
Aktivnosti, ki so bile izvedene v okviru programa: delavnica 
»Popolno mesto«, kjer so udeleženci izdelali makete mesta brez 
onesnaževanja, delavnica »Lov na črne točke Celja« in v okviru 
te tudi izbor najboljših fotografij črnih točk, ki so bile objavljene 
v lokalnih medijih, izvedba čistilne akcije ter delavnice za 
razvoj tehnik in orodij za pomoč pri iskanju zaposlitve. Rezultat 
izmenjave je brošura z rezultati delavnic. Rezultat izmenjave pa 
so tudi raznolike kompetence, nova znanja in izkušnje, ki so jih 
udeleženci pridobili skozi izmenjavo. Z mednarodno izmenjavo je 
lokalna skupnost pridobila mednarodno promocijo, brošura pa 
prebivalce opozarja na okoljske probleme in prakse. 

Naslov projekta:

EcoBoom: Youth 
participation for making 
tomorrow better and greerd
SI-11-15-2010-R1

Tematika: mediji in komunikacija/mladinsko 
informiranje, okolje
Datum aktivnosti: 6.-15.8.2010
Prijavitelj: Maruša Naglič – neformalna 
skupina Igriva Kreativa, Celje
Partnerji iz držav: Italija, Madžarska, Češka
Višina dodeljenih sredstev: 10.536,00 EUR



54

Akcija 1.1 – Mladinske izmenjave

Namen večstranske gostiteljske izmenjave, pri kateri je sodelovalo 
41 udeležencev, je bil, da se udeleženci preko neformalnega 
izobraževanja seznanijo z novinarskim delom na terenu in v studiu. 
Glavna tematika novinarskega dela je bila Evropska prestolnica 
kulture (EPK) Maribor ter ostale EPK po Evropi. V prvih dneh 
izmenjave so potekale delavnice, predavanja in predstavitve, v 
drugem delu pa aktivno delo udeležencev. Rezultat izmenjave je 
objava reportaž in prispevkov na radiu MARŠ ter v časopisu, ki 
je izšel v slovenskem in angleškem jeziku. Posneta je bila tudi 
promocijska reklama za mladinsko izmenjavo ter EPK 2012. 
Nova pridobljena znanja naj bi udeležencem pomagala pri iskanju 
zaposlitve ter na ta način prispevala k zniževanju brezposelnosti. 
V projekt so bili vključeni tudi mladi Romi. Ob zaključku izmenjave 
je bil vsem udeležencem podeljen Youthpass. 

Naslov projekta:

Radio Evropske prestolnice 
kulture (Radio EPK)  
European Capitol of Culture 
Radio
SI-11-19-2010-R1

Tematika: evropska zavest, umetnost in 
kultura
Datum aktivnosti: 3.–11. 7. 2010
Prijavitelj: Znanstveno raziskovalno združenje 
za umetnost, kulturno-izobraževalne namene 
in tehnologijo EpeKa, Maribor; www.epeka.si
Partnerji iz držav: Portugalska, Slovaška, 
Ciper, Italija, Litva, Poljska
Višina dodeljenih sredstev: 21.663,00 EUR

V večstransko gostiteljsko izmenjavo, pri kateri je sodelovalo 
29 udeležencev, so bili vključeni tudi mladi z manj priložnostmi. 
Program izmenjave se je ukvarjal z vprašanji, kako mladi 
dojemajo svet in okolje, v katerem živijo, kaj so zanje pomembne 
stvari v življenju ter o kakšni prihodnosti sanjajo. Glavna 
aktivnost, s katere so iskali odgovore na zgornja vprašanja, je 
bilo fotografiranje. Na mladinsko izmenjavo so mladi prinesli 
fotografije iz svojih lokalnih okolij, prav tako pa so fotografirali 
na sami izmenjavi in na koncu so naredili razstavo najboljših 
fotografij, ki so predstavljale osebne poglede udeležencev na 
obravnavano tematiko. Udeleženci so intervjuvali ljudi o njihovih 
sanjah – osebnih in globalnih. Med trajanjem izmenjave so 
potekale tudi športne aktivnosti. Razstava najboljših fotografij v 
dijaškem domu je bila odprta za javnost. Udeleženci so rezultate 
izmenjave širili na spletni strani in informativnih predavanjih na 
šolah ter v matičnih organizacijah v državah, iz katerih prihajajo 
udeleženci. 

Naslov projekta: 

Moj svet, moje slike, moje 
sanje
SI-11-22-2010-R2

Tematika: protidiskriminacija, umetnost in 
kultura
Datum aktivnosti: 5.–11. 7. 2010
Prijavitelj: Dijaški dom Drava, Maribor; 
www.dddrava.si
Partnerji iz držav: Švedska, Velika Britanija, 
Grčija
Višina dodeljenih sredstev: 13.354,00 EUR



55

Naslov projekta:

With music for common 
Europe
SI-11-23-2010-R2

Tematika: umetnost in kultura, mediji in 
komunikacija/mladinsko informiranje
Datum aktivnosti: 21.–30. 10. 2010
Prijavitelj: Mladinski center Velenje, Velenje; 
www.mc-velenje.si
Partnerji iz držav: Estonija, Ciper, Italija, 
Španija
Višina dodeljenih sredstev: 17.786,00 EUR

Pri projektu večstranske gostiteljske izmenjave je sodelovalo 35 
udeležencev iz petih držav, nekaj jih je bilo tudi mladih z manj 
priložnostmi. Glavna tematika izmenjave je bila mobilnost mladih, 
pri čemer so se udeleženci ukvarjali z vprašanji mobilnosti in 
javnega prevoza; povezavo med mobilnostjo, nezaposlenostjo in 
revščino; vplivom mobilnosti na izobraževanje in zaposlovanje; 
problemom mobilnosti in socializacije mladine. Že pred prihodom 
na izmenjavo so udeleženci v svojem lokalnem okolju izvedli 
raziskavo o problematiki revščine in socialne izključenosti skupin 
z manj priložnostmi ter o problemu mobilnosti, na izmenjavi 
pa so bili predstavljeni rezultati raziskave. Med izmenjavo 
so potekali diskusije, delo v skupinah, delavnice ter učenje s 
praktičnim delom ter športne in družabno-socialne aktivnosti. V 
okviru praktičnega dela je potekala naloga »mobilnost za 800€«. 
Rezultate vseh aktivnosti so objavili v pisnem gradivu ter na DVD-
ju, ki ga je prejel vsak udeleženec. Med izmenjavo so pripravili 
kontaktno oddajo na lokalnem radiu, po končanem projektu so v 
lokalni skupnosti pripravili razstavo rezultatov ter objavili članke 
in prispevek na lokalni televiziji. Udeleženci iz drugih držav so 
rezultate in izsledke z izmenjave predstavili v svojih lokalnih 
skupnostih, kjer so organizirali tudi predstavitve in delavnice. 

V okviru večstranske mladinske izmenjave je 25 mladih 
preko raziskovanja glasbe, krepitve medkulturnega dialoga in 
spoznavanja različnih kultur, ustvarjalo »skupno Evropo«.  Mladi  
so v okviru skupinskega delovanja, aktivne udeležbe in lastne 
kreativnosti v multimedijskih delavnicah in delavnici ustvarjanja 
kitare, spoznavali realnost njihovih kultur ter preko diskusij 
odkrivali vrednote, ki družijo evropske državljane. Na zaključni 
prireditvi so izvedli pesem, ki so jo  udeleženci ustvarili skupaj. 
Pesem odseva vzajemno razumevanje evropskih državljanov in 
glasbe. Izkušnje pridobljene na izmenjavi so mladi prenesli med 
vrstnike v svojem lokalnem okolju.

Naslov projekta:

Puj sem s’n te vprošo – 
(Come here is my question)
SI-11-24-2010-R2

Tematika: razvoj mest/podeželja, mediji in 
komunikacija/mladinsko informiranje
Datum aktivnosti: 13.-22. 8. 2010
Prijavitelj: Center šolskih in obšolskih 
dejavnosti, Ljubljana; www.csod.si
Partnerji iz držav: Francija, Norveška, Poljska, 
Nemčija
Višina dodeljenih sredstev: 22.151,00 EUR

Akcija 1.1 – Mladinske izmenjave
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Akcija 1.1 – Mladinske izmenjave

V večstransko gostiteljsko izmenjavo s 30 udeleženci so bili 
vključeni tudi mladi z manj priložnostmi. Na izmenjavi so se mladi 
na podlagi prvinske izkušnje gledališča ukvarjali s problemom 
stereotipizacije in predsodkov ter vse večje apatije posameznikov 
in razslojenosti družbe. Vsaka skupina udeležencev je pred 
izmenjavo pripravila svojo predstavo, v katero so vključili 
obravnavane teme, ter jo na aktivnosti predstavila ostalim 
udeležencem. Na podlagi predstave je udeleženec vsake skupine 
– hkrati tudi režiser – za ostale udeležence vodil enodnevno 
gledališko delavnico na temo stereotipi. Na podlagi pridobljenega 
znanja in izkušenj so mladi pripravili skupno predstavo ter 
jo javno uprizorili. Med izmenjavo so organizirali dve okrogli 
mizi o pomenu ustvarjanja pri socializaciji posameznika in o 
neverbalnem gledališču. O izmenjavi je bil narejen predstavitveno-
dokumentarni film. V domačih lokalnih okoljih so udeleženci 
predstavili projekcijo filma in izvedli delavnico neverbalnega 
gledališča. 

Naslov projekta:

Meeting of minds – 
Stereotypes!
SI-11-29-2010-R2

Tematika: evropska zavest, 
protidiskriminacija
Datum aktivnosti: 22.–30. 8. 2010
Prijavitelj: Društvo Hiša otrok in umetnosti, 
Ljubljana; www.hisaotrok.si
Partnerji iz držav: Velika Britanija, Litva, 
Češka
Višina dodeljenih sredstev: 14.272,00 EUR

Namen večstranske gostiteljske izmenjave s 35 udeleženci je bil, 
da mladi spoznajo različne načine skrbi za ekologijo ter to, na 
kakšen način je lahko posameznik »ekološki«, s čimer se bodo 
ekološko ozavestili. Aktivnosti na izmenjavi so bile povezane 
z okoljem in ekologijo: fotografske delavnice, fotografiranje, 
blog delavnice in oblikovanje bloga, delo na ekološki kmetiji, 
predstavitve držav z različnimi tematikami in igre na prostem. 
Glavna rezultata izmenjave sta blog ter fotografije, ki so bile v 
okviru dodatnega razširjanja razstavljene na razstavi, odprti 
za javnost. Razstava je vsebovala okoljske teme: problemi, 
ozaveščenost in preprečevanje onesnaženosti. Vsaka država je v 
svojem jeziku napisala spletni dnevnik, s katerim so udeleženci 
širili glavne ugotovitve in rezultate mladinske izmenjave. 

Naslov projekta: 

Come to ECO sense!
SI-11-32-2010-R2

Tematika: izobraževanje preko športa in 
aktivnosti na prostem, okolje
Datum aktivnosti: 30. 7.–7. 8. 2010
Prijavitelj: Društvo Mladinski ceh, Ljubljana; 
www.mladinski-ceh.si
Partnerji iz držav: Španija, Grčija, 
Nizozemska, Litva, Italija
Višina dodeljenih sredstev: 18.745,00 EUR
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Pri projektu večstranske gostiteljske izmenjave je sodelovalo 
69 udeležencev iz trinajstih držav. Izmenjava je imela tri ciljne 
populacije: slovenski organizatorji, mednarodni partnerji in 
lokalna skupnost. Glavni temi projekta sta bili protidiskriminacija, 
ki vključuje različne skupine mladih z manj priložnostmi, ter 
trajnostni razvoj. Tudi nekateri udeleženci izmenjave so bili 
mladi z manj priložnostmi. V okviru aktivnosti izmenjave so 
potekale: delavnice udeležencev izmenjave skupaj z mladimi z 
manj priložnostmi iz lokalnega okolja, medijska delavnica, katere 
naloga je bila priprava slik, fotografij, člankov ipd. za brošuro, 
dobrodelni koncert, v okviru katerega se je postavil znak Born 
Free, projekt globalna vas, v katerem so mladi predstavili svoje 
talente, trajnostni koncert, v katerega je bila vključena lokalna 
skupnost, ter javno predavanje o podnebnih spremembah in 
pomenu aktivnega državljanstva. V okviru dodatnega razširjanja 
rezultatov projekta je bila natisnjena brošura, ki je bila pripravljena 
med izmenjavo. V njej so navedene definicije glavnih tem ter 
nasveti, kako v prihodnje dobro uporabiti pridobljeno znanje na 
mladinski izmenjavi. 

Naslov projekta:

That is it!
SI-11-33-2010-R2

Tematika: protidiskriminacija
Datum aktivnosti: 28. 8.–3. 9. 2010
Prijavitelj: Mladinsko združenje Združene igre 
narodov, Izola; www.noexcuse.si
Partnerji iz držav: Turčija, Danska, Nemčija, 
Romunija, Finska, Avstrija, Italija, Estonija, 
Madžarska, Litva, Češka, Norveška
Višina dodeljenih sredstev: 28.934,00 EUR

Akcija 1.1 – Mladinske izmenjave

Osrednja tema izmenjave so bili kulinarika in običaji s poudarkom 
na zdravi prehrani. 25 udeležencev je preko kulinarike in običajev, 
povezanih z njo, spoznavalo sodelujoče države. Sodelovanje 
med partnerji je bilo zasnovano na dolgoročnejšem sodelovanju. 
Vsaka sodelujoča skupina naj bi pripravila in gostila mladinsko 
izmenjavo. Vsaka izmenjava bi imela poudarek na kulinariki in 
običajih gostiteljske države, prav tako pa bi bile vključene ostale 
države ter njihove posebnosti. Na izmenjavi so  obiskali tudi 
romsko naselje in pripravili kulinarični dan v romski skupnosti. 
Izmenjava je bila zasnovana na individualnih in skupinskih 
metodah dela. Udeleženci v izmenjavi so preko aktivne vloge 
razvijali svoj socialni kapital in pridobivali kompetence v 
večkulturnem okolju. To je še posebej pomembno, ker je večina 
mladih, ki so sodelovali v izmenjavi, brezposelnih z dokončano 
osnovno ali srednjo šolo. Nekaj mladih udeležencev ima motnje 
v duševnem razvoju. V posamezne dele aktivnosti so povabili 
tudi ostala društva v lokalnem okolju, katerih poslanstvo je 
ohranjanje kulturne dediščine, obiskali so gostinsko šolo, 
pripravili so tudi odprto srečanje v lokalni skupnosti za starše ter 
ob zaključku organizirali razstavo. V brošuri, s katero želijo v širši 
javnosti promovirati dosežke mladinske izmenjave, so natisnili 
vse recepte ter opisali posamezne države in običaje. 

Naslov projekta:

Let’s cook together
SI-11-34-2010-R3

Tematika: evropska zavest, zdravje
Datum aktivnosti: 27. 9.–6. 10. 2010
Prijavitelj: Klub gurmanov Skaručna – 
Društvo za ohranjanje slovenske kulinarične 
dediščine, Vodice
Partnerji iz držav: Italija, Madžarska, Poljska, 
Turčija
Višina dodeljenih sredstev: 15.782,00 EUR
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Akcija 1.1 – Mladinske izmenjave

Večstranska mladinska izmenjava je obravnavala temo socialne 
izključenosti. Udeleženci so odkrivali njene različne vidike. S 
teoretičnim izobraževanjem in obiski različnih organizacij, ki se 
ukvarjajo s to problematiko, so pridobili znanje o obravnavani 
temi. S pogovori in ogledom filma so reflektivno obravnavali 
problematiko socialne izključenosti. Pogovor, obisk organizacij 
dobrih praks in samostojno ter skupinsko delo so bile glavne 
metode mladinske izmenjave. Rezultate ustvarjanja in predloge 
za reševanje problematike socialne izključenosti, ki so jih mladi 
zaznali, so predstavili v lokalnem okolju, posredovali pa so jih tudi 
občini Sežana. Po končani mladinski izmenjavi so v občinskih 
prostorih ter v mladinskem centru Podlaga pripravili razstavo 
fotografij, posnetih med izmenjavo. 

Naslov projekta:

Let’s strenght the bonds!
SI-11-37-2010-R3

Tematika: evropska zavest, 
protidiskriminacija
Datum aktivnosti: 20.–27. 10. 2010
Prijavitelj: Zavod za šport, turizem in prosti 
čas Sežana – Mladinski center Podlaga, 
Sežana; www.mcpodlaga.com
Partnerji iz držav: Italija, Poljska, Romunija, 
Francija
Višina dodeljenih sredstev: 15.530,00 EUR

Mladinska izmenjava se je osredotočila na alternativno metodo 
kmetovanja – permakulturo. Osrednja tema projekta je izkustveno 
in praktično učenje mladih o življenju v simbiozi z naravo in 
njenimi viri – kako jih izrabljati na ekološki način in nam tako 
narava aktivno pomaga pri spoprijemanju z globalnimi izzivi in 
prispeva k trajnostnemu razvoju družbe ter zdravju posameznika. 
Udeleženci so spoznavali in raziskovali raznolikost rastlinstva 
na Pohorju. Proučevali so zdravilne, prehranjevalne in ekološke 
možnosti uporabe rastlin v naravi. Poznavanje so podprli s 
predavanji in obiskom ekološke kmetije ter ekološkega polja 
permakulture na Pohorskem dvoru Kmetijske fakultete v Mariboru. 
Vodilna metoda izmenjave so bili raziskovanje, diskusija in tudi 
predavanja ter obisk primerov praks na področju, ki ga obravnava 
mladinska izmenjava. Medkulturno in evropsko razsežnost so 
želeli izpostaviti z zavedanjem o pomenu trajnostnega razvoja ter 
cilji Evropske unije na področju biotske raznovrstnosti in Natura 
2000. Rezultat mladinske izmenjave sta bili razstava v lokalnem 
okolju ter brošura o tematiki in spoznanjih mladinske izmenjave. 

Naslov projekta:

Somewhere over the 
rainbow – 
Nekje onkraj mavrice
SI-11-36-2010-R3

Tematika: zdravje, okolje
Datum aktivnosti: 17.–30. 9. 2010
Prijavitelj: Javni zavod Center za mlade Ruše 
– CEZAM, Ruše; www.cezam.org
Partnerji iz držav: Poljska, Italija, Finska, 
Belgija, Španija
Višina dodeljenih sredstev: 25.472,00 EUR
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Dvostranska mladinska izmenjava je temeljila na spoznavanju 
različnosti med Slovenijo in Poljsko, in sicer na podlagi umetnosti, 
kulture, običajev ter preko športa in aktivnosti na prostem. V okviru 
izmenjave se je vsaka skupina pripravljala na samo aktivnost 
tudi doma, tako da sta spoznali določene teme in področja, ki so 
bile tudi vodilne aktivnosti na sami izmenjavi. Učenje je potekalo 
s skupinskimi in individualnimi metodami dela, obiski lokalnih 
posebnosti v Vipavski dolini ter raziskovanjem aktualne politične 
in družbene situacije. V mladinsko izmenjavo so bili vključeni 
mladi s socialnimi težavami, ki so jih pobudniki nagovorili preko 
posvetovanja z mentorjem in šolsko socialno službo. Med 
izmenjavo je nastajala publikacija, v kateri so popisani dogodki 
in spoznanja udeležencev ter fotografije. V brošuro so vključili 
tudi predloge in ukrepe za prijaznejšo podobo lokalnega okolja 
za turistične namene. 

Naslov projekta:

To sem jaz – to si ti
SI-11-38-2010-R3

Tematika: umetnost in kultura, izobraževanje 
preko športa in aktivnosti na prostem
Datum aktivnosti: 13.–20. 9. 2010
Prijavitelj: Dijaški dom škofijske gimnazije 
Vipava, Vipava; www.sgv.si
Partnerji iz držav: Poljska
Višina dodeljenih sredstev: 6.387,00 EUR  

Izmenjava je bila pripravljena na podlagi zavedanja o razlikah v 
načinu odraščanja med mladimi danes in načinu odraščanja pred 
20 ali 30 leti. Skupina je opazila  razlike med percepcijo mladih 
v zvezi z  njihovo vlogo v družbi danes in načinom sodelovanja 
ali povezovanja mladih  pri  skupni akciji včasih. Zanimalo jih je, 
zakaj so nastale razlike, pri čemer so to v praksi tudi preverjali 
in odkrivali. Zaradi vse večje pasivnosti mladih, kot so situacijo 
ocenili udeleženci izmenjave, so želeli z izmenjavo raziskovati 
in povezovati izkušnje različnih generacij v preživljanju prostega 
časa. Izmenjava je bila namenjena prepoznavanju novih in 
inovativnih načinov vključevanja mladih v družbo. Velik poudarek 
je bil  namenjen dejavnostim v naravi, kjer se je večinoma 
izmenjava tudi odvijala. S konceptom medgeneracijskega 
sodelovanja so želeli starejše motivirati za vzajemno delo pri 
vključevanju v posamezne dele aktivnosti. Rezultat mladinske 
izmenjave je večja motivacija mladih za povezovanje v družbi in 
aktivno državljanstvo.

Naslov projekta: 

Scream!
SI-11-47-2010-R4

Tematika: izobraževanje preko športa in 
aktivnosti na prostem
Datum aktivnosti: 23. 4.–1. 5. 2011
Prijavitelj: Mladinsko združenje In kaj ti?, 
Ljubljana
Partnerji iz držav: Madžarska, Romunija, 
Norveška, Finska, Turčija, Danska
Višina dodeljenih sredstev: 22.423,00 EUR

Akcija 1.1 – Mladinske izmenjave
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Pri večstranski mladinski izmenjavi je sodelovalo 21 udeležencev. 
Udeleženci izmenjave so bili študenti humanističnih (v 
sodelovanju z Akademijo za likovno umetnost) in naravoslovnih 
ved, ki jih druži skrb za ozaveščanje mladih o varovanju narave. Pri 
aktivnostih so se posvetili iskanju kreativnih rešitev z namenom 
ustvariti izdelek trajnostne vrednosti za slepe in slabovidne ter jim 
približati del naravnega bogastva. S strokovnimi predstavitvami 
(naravoslovna, humanistična in slikarske tehnike), diskusijami, 
tematskimi okroglimi mizami, pogovori s slabovidno mladino in 
kreativnimi delavnicami so izdelali reliefne ilustracije žuželk, kar 
je tudi rezultat izmenjave. Z delavnico so prispevali k spreminjanju 
življenjskih in vedenjskih vzorcev mladih in z aktivno udeležbo 
razvijali strpnost do drugačnih ter krepili evropsko zavest. V 
okviru zaključne razstave so bili izdelki predstavljeni širši lokalni 
skupnosti, medijem, izdelali pa so tudi publikacijo. Društvo se 
ukvarja tudi z razvojem ideje o zvočni knjigi za slabovidne. 

Naslov projekta:

Kaverljag workshop 016 – 
Insects for the blind and 
partially sighted
SI-11-51-2010-R5

Tematika: umetnost in kultura, invalidnost
Datum aktivnosti: 8.–16. 7. 2011
Prijavitelj: Društvo Kaverljag, Šmarje
Partnerji iz držav: Italija, Poljska, Madžarska
Višina dodeljenih sredstev: 12.407,00 EUR

Petindvajset udeležencev mladinske izmenjave je preučevalo in 
globlje spoznavalo vidike prehranjevanja, odkrivalo kulinarične 
tradicije in prehranjevalne navade različnih kulturnih okolij. 
Medkulturno učenje preučevanja kulturno-simbolnih pomenov 
in tabujev posameznih narodnosti se je odvijalo preko igre vlog, 
idej, simulacij, razprav, vsakodnevnih refleksij učnega procesa in 
delavnic priprav tradicionalnih jedilnikov. Ustvarili so interaktivno 
spletno stran projekta, ki so ga predstavili lokalni skupnosti, 
lokalnim medijem ter na različnih seminarjih, partnerskih 
srečanjih in konferencah. Vsak udeleženec je prvi dan oblikoval 
svojo učno pot in si tako postavil učne cilje. Udeleženci so ob 
koncu izmenjave oblikovali Youthpass. 

Naslov projekta:

Cooking UP Culture!
SI-11-52-2010-R5

Tematika: evropska zavest, umetnost in 
kultura
Datum aktivnosti: 28. 4.–4. 5. 2011
Prijavitelj: Universi, skupaj z mladimi za 
mlade, Koper
Partnerji iz držav: Turčija, Francija, Estonija, 
Italija
Višina dodeljenih sredstev: 16.243,00 EUR

Akcija 1.1 – Mladinske izmenjave
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Pri projektu večstranske mladinske izmenjave je sodelovalo 22 
udeležencev, ki so se ukvarjali s tematiko socialne izključenosti 
in brezposelnosti mladih. Na predavanju v sodelovanju z 
Zavodom za zaposlovanje o gospodarski krizi in brezposelnosti 
ter razpravi mladih v svetu zaposlitve so se seznanili s tematiko, 
v nadaljevanju pa analizirali problem v okviru delavnic snemalne, 
video- in montažne tehnike ter se naučili izdelati kratek film. 
Organizirana je bila okrogla miza na temo socialne izključenosti. 
Cilj izmenjave je bil podkrepiti mlade v socialnih, vsebinskih 
in tehničnih kompetencah ter z izdelki projekta (pet kratkih 
filmov) spodbujati ukrepe lokalne oblasti (sestavljena je pobuda 
za lokalno skupnost in predstavljena občini) ter senzibilizirati 
javnost za zavedanje o družbenem problemu. Projekt in film so 
predstavili: širši javnosti na zaključni prireditvi, različnim medijem 
(TV, časopis, radio), partnerjem ter na spletu ob različnih lokalnih 
in mednarodnih dogodkih. 

Naslov projekta:

Minute of inclusion
SI-11-54-2010-R5

Tematika: mediji in komunikacija/mladinsko 
informiranje
Datum aktivnosti: 14.–23. 4. 2011
Prijavitelj: KID Pina, Koper, www.kid-pina.si
Partnerji iz držav: Estonija, Španija, 
Nizozemska
Višina dodeljenih sredstev: 13.212,00 EUR

Pri projektu večstranske mladinske izmenjave, ki se je odvijala 
v Kamniški Bistrici, je sodelovalo 31 mladih. Osrednja tematika 
projekta sta bila ekološka ozaveščenost mladih ter spodbujanje 
mladih k življenju v sožitju z naravo. Preko predstavitve raziskav 
stanja v posameznih državah, predavanj o aktualni okoljski 
politiki Evropske unije in delavnic o medkulturnem dialogu ter 
ekologiji so se preizkusili v simulaciji oblikovanja nove okoljske 
politike ter spoznavali veščine preživetja v naravi. Rezultat 
ustvarjalnih delavnic  je izdelava skulptur iz odpadkov, fotografij 
in dokumentarnega filma o projektu ter eko zelenih hišk 
(improvizirana zavetišča iz materialov, ki jih najdemo v naravi 
npr. veje, kamni, rastline ...), ki simbolizirajo rezultat celotnega 
projekta. 

Naslov projekta: 

e-Nature
SI-11-56-2010-R5

Tematika: izobraževanje preko športa in 
aktivnosti na prostem, okolje
Datum aktivnosti: 10.–19. 6. 2011
Prijavitelj: Zavod Mladinski center Kotlovnica 
Kamnik, Kamnik; www.kotlovnica.si
Partnerji iz držav: Bolgarija, Španija, 
Romunija, Estonija, Litva
Višina dodeljenih sredstev: 20.505,00 EUR

V projektu dvostranske mladinske izmenjave je 66 udeležencev 
iz Slovenije in Španije razmišljalo o strategiji Evropske unije 
za trajnostni razvoj, vlogi svojih držav pri izvajanju politike 
ter o predlogih za spremembe in ukrepe v lokalnih okoljih. S 
spoznavanjem tematike, ogledom filma, diskusijami in socialnimi 
igrami so identificirali ekološki problem/izziv v okolju kraja 
izvajanja aktivnosti, skupno določili ekološke standarde za vsak 
dan in podali predloge za izboljšanje položaja. Civilnodružbeno 
pobudo mladih za spremembe so predstavili lokalnim oblastem 
in nagovarjali lokalno prebivalstvo prek medijev obveščanja 
(radio, tv, splet, časopis). Rezultat projekta je film na DVD-ju, ki se 
uporablja tudi kot osnova za širjenje ideje in možnosti sodelovanja 
v programu MvA med mladimi iz podobnih organizacij. 

Naslov projekta:

Pustiti svet za spoznanje 
boljši
SI-11-57-2010-R5

Tematika: izobraževanje preko športa in 
aktivnosti na prostem, okolje
Datum aktivnosti: 22.–30. 8. 2011
Prijavitelj: ZSKSS – Združenje slovenskih 
katoliških skavtinj in skavtov, Ljubljana; 
www.zskss.skavt.net
Partnerji iz držav: Španija
Višina dodeljenih sredstev: 22.352,00 EUR  

Akcija 1.1 – Mladinske izmenjave
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Skupina osmih deklet iz Jablaniške doline je izvedla mladinsko 
pobudo, s katero so želele v zapisani besedi za prihodnje rodove 
ohraniti izročilo in navade ljudi, med drugimi tudi svojih bližnjih 
in daljnih sorodnikov, ki so živeli v teh krajih po 1. svetovni vojni. 
Projekt je krepil občutek evropskega državljanstva pri mladih ter 
jim pomaga razumeti njihovo vlogo v Evropi danes. Skozi zbiranje 
starih zgodb so se dotaknili tudi vojnega časa ter se seznanili 
s temeljnimi načeli EU. Pobuda je trajala osem mesecev. Pri 
zbiranju so dekleta uporabila metodo terenskega dela, intervjujev, 
zbiranja strokovnega in poljudnoznanstvenega pisnega ter 
slikovnega gradiva. Projekt je povezoval več generacij, vzpodbudil 
medgeneracijski prenos tradicije in življenjskih izkušenj ter na 
poljuden način uvajal nekatere elemente dediščine v sodobno 
življenje mladih. Izdana je bila tudi brošura, v kateri so zbrani opisi 
vasi v Jablaniški dolini, izvor hišnih imen, recepti tradicionalnih 
vsakdanjih in prazničnih jedi, podatki o življenju nekoč, otroške 
igre, navade, običaji, nekaj ljudskih pesmi in slikovno gradivo. 
Mladi so na fotografski delavnici in delavnici oblikovanja pridobili 
dovolj veščin za ureditev in izdajo zbranega gradiva, kar bo zelo 
vplivalo tako na lokalno skupnost kot na širšo javnost. Projekt 
prispeva k ohranitvi dediščine jezika in kulture v domačem okolju 
in skrbi za popularizacijo starih lokalnih besed, izrazov ter tudi 
posameznih elementov vsakdanjega življenja. 

Naslov projekta:

Jablaniška pripoved
SI-12-02-2010-R1

Tematika: umetnost in kultura, razvoj mest/
podeželja
Datum projekta: 1. 5. 2010–1. 1. 2011  
Prijavitelj: Društvo za razvoj podeželja Laz, 
Šmartno pri Litiji, www.srce-me-povezuje.si
Višina dodeljenih sredstev: 4.300,00 EUR

Neformalna skupina 15 mladih iz občine Beltinci je v šestih 
mesecih izvedla mladinsko pobudo z namenom raziskati 
250-letnico ustanovitve župnije, odkriti njene vplive na lokalno 
skupnost in na njeno identiteto v Sloveniji in tudi v Evropi. 
Gradivo, ki so ga zbrali, so predstavili otrokom v počitniškem 
tednu in jih vzpodbudili k raziskovanju ter iskanju korenin. Po 
zaključku projekta in vseh aktivnosti so dogajanja in zgodovinske 
dokumente izdali v knjižni publikaciji ter tako omogočili lokalni 
skupnosti, Slovencem, rojakom, ki živijo po svetu, in ostalim 
prebivalcem v Evropi, da bodo lahko spoznali svoje korenine in 
se jih bolj zavedali. S pobudo so omogočili otrokom iz socialno 
ogroženih družin, ki jih je prizadela recesija, vključevanje v 
družbeno dogajanje v lokalni skupnosti. Ostale otroke pa so 
spodbudili k aktivnejšemu vključevanju v dogajanje na lokalnem 
in tudi evropskem področju, saj je v Prekmurju apatija mladih 
pereč družben problem. Skozi raziskovanje, izkustveno učenje, 
medgeneracijsko učenje in tudi učenje med udeleženci samimi 
so pridobili veliko novega znanja o svojih koreninah ter pridobili 
nove veščine s področja organizacije ter različnih metodoloških 
pristopov. S projektom je veliko pridobila celotna lokalna 
skupnost, predvsem mladi, ki so spoznavali tudi možnosti, ki 
lahko prispevajo k razvoju regije, pri čemer sta se okrepila tudi 
znanje in poznavanje bogate kulturne dediščine. 

Naslov projekta: 

Od včeraj za vütro
SI-12-04-2010-R1

Tematika: razvoj mest/podeželja, 
izobraževanje preko športa in aktivnosti na 
prostem
Datum projekta: 8. 5.–6. 11. 2010
Prijavitelj: Petra Vöröš, Beltinci
Višina dodeljenih sredstev: 4.200,00 EUR

1.2 – Mladinske pobude
Akcija 1 – Mladi za Evropo
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Sedem mladih iz Hiše mladih Ajdovščina, združenih v pobudniško 
skupino Kreativa, je v 16 mesecih izvedlo mladinsko pobudo 
z naslovom Polepšaj moj stari mlin. Glavni cilj projekta je bil 
spremeniti videz ene najstarejših hiš v Ajdovščini, ki je bila v 
zelo slabem stanju. Hiša je v samem središču mesta in mu daje 
slab zgled. Mladi so pročelni videz hiše popolnoma spremenili, 
tako da so na okenske odprtine hiše namestili lesene plošče, 
ki so jih vnaprej likovno popestrili mladi umetniki, sodelujoči pri 
projektu. Tema likovnih ustvarjanj je bila življenje v stavbi, tako da 
se bo dajalo vtis, kot da stavba živi. Prispevek projekta k lokalni 
skupnosti je velik. Sam rezultat pobude je polepšan pročelni del 
starega mlina, izdelali pa so tudi film o mlinu, brošuro in reklamne 
letake, ki so bili namenjeni širši javnosti. K projektu so povabili tudi 
mlade iz likovnih invalidnih društev, ki bodo soustvarjali z ostalimi 
mladimi. V maju je bilo odprtje starega mlina, v poletnih mesecih 
pa razstava vseh izdelkov. S pobudo so mladi razvili modele in 
aktivnosti, ki se uporabljajo pri kulturnem umetniškem izražanju, 
spodbujali so njihovo ustvarjalnost ter raziskali odzive mladih 
in širšega lokalnega okolja glede projekta. Mladi so pridobili in 
okrepili veliko kompetenc z različnimi metodami in aktivnostmi z 
aktivno vključenostjo v vse faze projekta. 

Naslov projekta:

Polepšaj moj stari mlin
SI-12-23-2010-R1

Tematika: umetnost in kultura, razvoj mest/
podeželja
Datum projekta: 1. 5. 2010–1. 9. 2011
Prijavitelj: Zavod za šport Ajdovščina – 
Mladinski center Hiša mladih, Ajdovščina, 
www.mc-hisamladih.si
Višina dodeljenih sredstev: 5.700,00 EUR

Mladinska pobuda, ki je trajala 17 mesecev, je ideja sedmih 
mladih iz občine Litija, s katero so želeli mladi v mesto prinesti 
nekaj sveže, kakovostne skupne kulture, ki je v mestu primanjkuje. 
Projekt promovira kreativnost mladih, ki želijo narediti prve 
korake s področja literature in pokazati svoje umetniško znanje 
ter veščine širši javnosti. Predstave t. i. Klubske scene so se 
vrstile vsaka dva meseca. Glavna točka vsakega dogodka je bila 
predstavitev literarnega ustvarjanja neznanih avtorjev, združena 
z ostalimi umetniškimi panogami (glasba, film, fotografija, 
slikarstvo, kiparstvo, gledališče, ples itd.). S pobudo so želeli 
spodbuditi posameznike in neformalne skupine, da se srečajo 
in družijo z mladimi avtorji. V tem so videli idealno priložnost, da 
na plan pridejo nove inovativne ideje za ustvarjanje dogodkov v 
Litiji in njeni širši okolici. Mladi, ki so sodelovali pri tem, in tudi 
pobudniki tega projekta so pridobili številna nova znanja, veščine 
in izkušnje skozi vse dogodke, delavnice in predstavitve. Izdali 
so knjižico – pesniško zbirko, v kateri so predstavljeni vsi avtorji, 
ki so sodelovali na klubskih večerih. Projekt so tudi posneli in 
fotografirali. Klubsko sceno, ki je zajemala devet dogodkov v 
celotnem trajanju projekta, so prestavili tudi na ulice, kjer so 
intenzivno vključevali lokalno okolje. Izvedli so tudi seminar, na 
katerem so mladi predstavili in delili lastno izkušnjo izvedbe 
projekta ter številna nova znanja, ki so jih dobili v projektu. 

Naslov projekta:

Klubska scena
SI-12-28-2010-R1

Tematika: umetnost in kultura, enakost med 
spoloma
Datum projekta: 1. 5. 2010–20. 9. 2011
Prijavitelj: Tina Baš, Šmartno pri Litiji
Višina dodeljenih sredstev: 6.400,00 EUR  

Akcija 1.2 – Mladinske pobude
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Akcija 1.2 – Mladinske pobude

Šest mladih študentov, aktivnih v društvu, je v treh mesecih 
izvedlo mladinsko pobudo za priseljence, predvsem za mlade 
prosilce za azil, ki so nastanjeni v Azilnem domu v Ljubljani. Delali 
so z 12 udeleženci, ki so jim ponudili varen prostor, v katerem 
bodo ob podpori vodij in ostalih udeležencev spregovorili o 
vsakodnevnih težavah, s katerimi se srečujejo. Mladi pobudniki 
se šolajo za poklic psihoterapevta in v skladu s tem so želeli 
motivirati ter spodbuditi tudi ostale mlade, da se začnejo zavedati, 
da v življenju niso sami in da lahko najdejo pogovor tudi v tej 
obliki. Za specifično skupino priseljencev so se odločili, ker gre za 
mlade z manj priložnostmi, ki si terapevtske pomoči finančno ne 
morejo privoščiti, a jo zelo potrebujejo. Organizirali so pogovorne 
delavnice, kreativno-izrazne delavnice (ples, glasba, risanje, 
slikanje) ter na koncu zaključni izlet in razstavo njihovih izdelkov. 
Študentje so pridobivali praktične izkušnje in nova znanja s 
samimi pripravami, organiziranjem in vodenjem delavnic, kar jim 
bo kasneje koristilo pri njihovi nadaljnji karierni poti. Uporabniki 
njihovih delavnic so z različnimi vajami imeli možnost razvijanja 
tako na osebnem kot socialnem področju. Razstava je bila na 
ogled tudi širši javnosti, pri čemer so rezultate projekta širili med 
študenti ter preko Slovenske filantropije med ostale uporabnike 
njihove spletne strani. 

Naslov projekta:

»Tu sem!« – pogovorno-
kreativne delavnice z 
mladimi priseljenci
SI-12-29-2010-R1

Tematika: manjšine
Datum projekta: 15. 9.–15. 12. 2010
Prijavitelj: Društvo študentov psihoterapije 
Slovenije, Ljubljana
Višina dodeljenih sredstev: 2.373,00 EUR

Skupina mladih, aktivnih v MS Ajdovščina, je izvedla ekološko 
mladinsko pobudo, katere glavni cilj je bil obveščati in ozaveščati 
mlade o recikliranju odpadkov v lokalni skupnosti ter razviti 
sisteme, metode in programe, ki bi mladinskim organizacijam, 
neformalnim skupinam ter splošni javnosti pomagali pripraviti 
programe in aktivnosti na temo varovanja okolja in okoljske 
problematike. Postavili so tudi zabojnike za ločeno zbiranje 
odpadkov. Z različnimi aktivnostmi (okrogle mize, delavnice, 
posveti, čistilne akcije) so v občini Ajdovščina in širši okolici 
Vipavske doline promovirali ločeno zbiranje odpadkov in splošno 
skrb za okolje. Skupina je obiskala lokalno odlagališče odpadkov, 
da se je seznanila z načini recikliranja odpadkov. Glavni rezultati 
mladinske pobude so letaki z nasveti o varčevanju z energijo, 
ločenem zbiranju odpadkov, brošura in film na DVD-ju, kjer so 
praktični napotki, predlogi in razmišljanja ter predlogi mladih 
o okoljski problematiki. Okrepili so sodelovanje s komunalnimi 
podjetji ter ostalimi okoljevarstvenimi društvi, ki delujejo v lokalni 
skupnosti, si izmenjali mnenja, pregledali izvedene programe ter 
projekte in jih poskušali predstaviti ter izvesti v svojem okolju. 
Projekt izraža skrb evropske družbe za okolje, vsebuje razprave o 
temeljnih pravicah do življenja v zdravem okolju in krepi občutek 
evropskega državljanstva. 

Naslov projekta:

Tudi za ta letak se najde 
primeren smetnjak – 
KAKO? 
SI-12-34-2010-R1

Tematika: mladinske politike, okolje
Datum projekta: 1. 5. 2010–30. 9. 2011
Prijavitelj: Mladinski svet Ajdovščina, 
Ajdovščina, www.msa.si
Višina dodeljenih sredstev: 6.200,00 EUR
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Akcija 1.2 – Mladinske pobude

Mladi, ki so aktivni v športnem društvo Gradac, so v 12 mesecih 
izvedli mladinsko pobudo, katere glavni rezultat je rekreacijsko-
poučna steza v Gradcu. Ideja za izvedbo projekta je nastala na 
podlagi tega, ker mladi in otroci v njihovem kraju nimajo urejenega 
prostora za kakovostno in varno preživljanje prostega časa na 
prostem. V projekt so vključili mlade in tudi lokalno skupnost. 
Uredili so rekreacijsko-poučno stezo, postavili učne table, objekte 
za ogrevanje, očistili vodnjak, promovirali vas Gradac, ki je 
ruralno območje s slabimi prometnimi povezavami ter v kateri je 
omejena možnost za zaposlovanje, prenos informacij, tržišče in 
gospodarski razvoj. Steza se uporablja kot platforma za učenje. 
Vplivala bo na učenje otrok in hkrati skozi učni proces poskrbela 
za diseminacijo. Z lokalnimi in regionalnimi turističnimi centri so 
poskrbeli za njeno promocijo. Omogočala bo izvedbo različnih 
športnih aktivnosti, po odprtju so pripravili delavnico nordijske 
hoje in v zimskem času delavnico teka na smučeh ter izdali letake 
o tej tematiki. Z izvedbo in promoviranjem je veliko pridobilo 
lokalno okolje, medtem ko so mladi, ki so aktivno sodelovali v 
vseh fazah projekta, pridobili znanja in izkušnje.

Naslov projekta:

Izdelava rekreacijsko-
poučne steze v Gradcu
SI-12-35-2010-R2

Tematika: evropska zavest, razvoj mest in 
podeželja
Datum projekta: 1. 7. 2010–30. 6. 2011
Prijavitelj: Športno društvo Gradac, Gradac, 
www.sd-gradac.doltar.si/
Višina dodeljenih sredstev: 6.450,00 EUR

V projektu mladinske pobude je šlo za idejo, s katero so želeli 
mladi svojim vrstnikom na zanimiv način pokazati, da je EU del 
njihovih življenj. Mladi pobudniki prihajajo iz šol, ki so povezane 
s sektorjem turizma, in so danes ostali nezaposleni. S pomočjo 
lokalnega okolja so želeli svojim vrstnikom predstaviti različne 
produkte in na ta način tudi spodbuditi zavedanje o evropskem 
državljanstvu. Tako so s peko različnega peciva iz različnih držav 
članic, ki so jih predstavili širšim lokalnim skupnostim Ruše, 
Selnica ob Dravi in Lovrenc na Pohorju ter svojim vrstnikom, 
želeli doseči zavedanje o evropskem državljanstvu. Pobuda se 
je zaključila s fotografsko razstavo projekta v Bistrici ob Dravi. 
Mladi, ki so izvajali mladinsko pobudo, so z njo želeli opozoriti 
nase, svoje aktivnosti so želeli v okolju narediti prepoznavne, si 
pridobiti nove kompetence in pridobiti izkušnje pri delu z ljudmi 
ter si širiti socialno mrežo. Želeli so si, da bi jim projekt omogočal 
nadaljnjo zaposlitev in jim omogočil preboj z obrobja družbe. 

Naslov projekta:

Prijateljstvo nas veže
SI-12-40-2010-R2

Tematika: evropska zavest, razvoj mest in 
podeželja
Datum projekta: 10. 7.–10. 10. 2010
Prijavitelj: Društvo za kakovost življenja SENA, 
Bistrica ob Dravi, www.sena-drustvo.eu
Višina dodeljenih sredstev: 3.200,00 EUR
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Mladi pripadniki različnih etničnih skupin v Sloveniji (srbska, 
hrvaška, bosanska, makedonska, črnogorska skupnost) so pod 
mentorstvom inštruktorice izvedli mladinsko pobudo, katere 
namen je bil širiti sodelovanje mladih na področju medetničnega 
kulturnega dialoga v Sloveniji prek dramske umetnosti in 
premostiti razlike. Pripravili so gledališko predstavo, s katero 
so razvijali svojo inovativnost, podjetništvo ter krepili ključne 
kompetence. Pridobili so izkušnje na področju medkulturnega 
dialoga ter na področju režije, igre, financ, organizacije, vodenja 
projekta itd. V okviru mladinske pobude so potekale različne 
aktivnosti: srečanja, predavanja o različnih tematikah, kot sta 
medkulturni dialog, menedžment v kulturi itd., intenzivne priprave 
na dramske vaje, priprave na glavno gledališko predstavo, 
promocija projekta, programa, evalvacijski sestanki itd. 

Naslov projekta: 

Mladinski dramski studio 
etničnih manjšin v Sloveniji 
– Gledališki dnevi etničnih 
manjšin v Sloveniji  
SI-12-42-2010-R2

Tematika: umetnost in kultura, manjšine
Datum projekta: 1. 7. 2010–1. 2. 2011
Prijavitelj: Kulturno društvo Brdo, Kranj, 
www.kd-brdo.com
Višina dodeljenih sredstev: 5.900,00 EUR

Skupina mladih farmacevtov je v 12 mesecih izvedla mladinsko 
pobudo, katere glavni temi sta bili zdravje ter mediji in mladinsko 
informiranje. Glavni cilj pobude je bilo informiranje širše javnosti, 
predvsem mladih o pravilnem razumevanju zdravljenja ter 
aktivno vključevanje samega pacienta. Svoje znanje so želeli 
deliti z mladimi in so jih na laičen način informirali o najpogosteje 
uporabljenih zdravilih. Aktivnosti so vključevale pripravo 
strokovnega materiala, ki je napisan dovolj laično, da ga razume 
vsak mladostnik, redna srečanja z mladimi na t. i. okroglih mizah 
ter predavanja in strokovna srečanja za študente farmacije. 
Izdelali so dve zgibanki in letak ter skušali spodbuditi čim več 
lekarn, da bi ob svojem delu imeli čim večjo možnost osebnega 
svetovanja strankam. Pripravili so oddaje na radijskih postajah, 
kjer so skušali najširšemu krogu mladih približati aktualne teme. 
Pobuda se je zaključila z dvodnevnim srečanjem, na katerem so 
natančno analizirali opravljen projekt in si zastavili nove cilje, kot 
je ustanovitev društva farmacevtov. 

Naslov projekta:

Skupaj za življenje
SI-12-44-2010-R2

Tematika: mediji in komunikacija/mladinsko 
informiranje, zdravje
Datum projekta: 1. 7. 2010–30. 6. 2011
Prijavitelj: Združenje farmacevtov za življenje, 
Ljubljana, www.farmacevti.si
Višina dodeljenih sredstev: 5.000,00 EUR

Akcija 1.2 – Mladinske pobude
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Mladinska pobuda je nastala na podlagi iniciative študentk 
četrtega letnika socialne pedagogike v povezavi z mladimi, 
Zavodom za gluhe in naglušne ter Društvom Taka Tuka, tam so 
opravljale obvezno študijsko prakso. Glavni temi pobude sta bili 
socialna izključenost in umetnost. Teorijo in izkušnje so želele 
udejanjiti v praksi ter še dodatno razviti svoje kompetence in 
individualne sposobnosti pri delu s socialno izključenimi osebami. 
V šestih mesecih je šest mladih v več krajih po Sloveniji (Ljubljana, 
Kranj, Nova Gorica) izvajalo različne gledališke ter filmske 
delavnice, kasneje oblikovalo 10 gledaliških skupin s socialno 
ranljivimi skupinami ter z njimi ustvarjalo gledališke predstave. 
O vsem dogajanju so posneli kratke filme. Z delavnicami so 
razvijali solidarnost in spodbujali strpnost med mladimi, obenem 
pa so razvijali tudi kompetence individualnega in skupinskega 
dela. Mladi kot ranljiva skupina so razvijali tehnike učinkovitega 
komuniciranja, socialne veščine itd. Celotna mladinska pobuda 
je bila zelo pomembna tudi zaradi dimenzije ozaveščenosti 
lokalnega okolja o socialni izključenosti ranljivih skupin, kot so 
gluhi in naglušni. 

Naslov projekta:

Gledališče gledalce išče 
10+1
SI-12-47-2010-R2

Tematika: umetnost in kultura
Datum projekta: 1. 7.–31. 12. 2010
Prijavitelj: Društvo ustvarjalcev Taka Tuka, 
Ljubljana, www.takatuka.net
Višina dodeljenih sredstev: 5.900,00 EUR

Akcija 1.2 – Mladinske pobude

Šest mladih, aktivnih v ljubljanskih infomrežah, ki so del mreže 
nevladnih organizacij, je v 14 mesecih izvedlo mladinsko pobudo, 
katere glavna tema sta bili mediji in komunikacija ter mladinsko 
informiranje. Glavna aktivnost je bilo zagotavljanje informiranja 
mladih med 13. in 30. letom v Ljubljani in različnih organizacijah 
z namenom spodbujanja njihove aktivne participacije v družbi, 
promocije evropskega državljanstva in socialne izključenosti. 
Glavni cilj projekta je bil dizajnirati mobilno infotočko, ki bo 
dosegla tudi mlade, ki niso del mladinskih ali drugih organizacij. 
Izvedli so mobilno informativno dejavnost v vsaj 10 izobraževalnih 
in mladinskih organizacijah za mlade v okviru Mestne občine 
Ljubljana. Usposobili so 10 mladih za izvajanje informativne 
dejavnosti za mlade z uporabo mobilne enote. Z neformalnim 
učenjem so mladi razvijali sposobnosti in veščine, ki jih bodo 
lahko prenesli v svoje nadaljnje osebno, socialno in poklicno 
življenje ter jih uporabili. 

Naslov projekta:

Ljubljanska mobilna 
infotočka
SI-12-50-2010-R2

Tematika: mediji in komunikacija/mladinsko 
informiranje
Datum projekta: 1. 9. 2010–31. 10. 2011
Prijavitelj: Društvo Študentski kulturni center 
– ŠKUC, Ljubljana; www.skuc.org
Višina dodeljenih sredstev: 5.650,00 EUR
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V mladinski pobudi so štirje mladi želeli združiti različne kulture 
ulic ter sestaviti multikulturno in multinacionalno pripadnost v 
eno celoto. Z mladinsko pobudo so pokazali ostalim mladim, da 
se lahko s prostovoljnim delom in aktivno participacijo naredi 
zanimiv projekt, ki različne kulture, prisotne v njihovem lokalnem 
okolju, združi v medkulturni dialog. S pobudo so se mladi želeli 
vključiti v prihodnost EU in tako spodbuditi mlade k mobilnosti 
ter vse pomembnejšemu neformalnemu učenju. Cilje so dosegli z 
izvedbo 20 interaktivnih delavnic, na katerih so mladi raziskovali 
potrebe skupine in okolja, 20 skupinskih evalvacij, 20 učnih 
delavnic o neformalnem medvrstniškem učenju skupinskih 
nastopov,  izdelali so zgoščenko, na kateri je dokumentarni film o 
poteku celotnega projekta vključno z zaključnim dogodkom. Izdali 
so tudi knjižico o projektu in predstavitvi dokumentarnega filma 
širši javnosti. Ob zaključku projekta so načrtovali nadgradnjo 
sedanjega nacionalnega projekta s transnacionalnim, pri čemer 
bodo to kulturno raznolikost ulice povezali v transkulturno 
povezanost ne samo različnih kultur, temveč tudi različnih nacij. 

Naslov projekta: 

Utrip ulice – 
Znamo in zmoremo
SI-12-60-2010-R3

Tematika: umetnost in kultura, izobraževanje 
preko športa in aktivnosti na prostem
Datum projekta: 1. 9. 2010–1. 10. 2011
Prijavitelj: Zavod za šport Jesenice – OE 
Mladinski center Jesenice, Jesenice, 
www.mc-jesenice.si
Višina dodeljenih sredstev: 3.300,00 EUR

Mladi prostovoljci so v devetih mesecih izvedli mladinsko pobudo, 
katere glavni temi sta okolje ter umetnost in kultura. Pobudo so 
izvedli z namenom pridobitve novih znanj na področju turizma, 
promocije Vipavske doline, ekologije in njenih izzivov ter uporabnih 
znanosti. Poskušali so navezati in utrditi stike z mladimi iz drugih 
društev, pridobiti in neposredno ustvariti novo znanje, izkušnje in 
ideje ter obogatiti dogajanje za mlade na lokalnem področju in 
razširiti turistično ponudbo ter tako vplivati na turizem v Vipavski 
dolini. Glavni rezultat je ekospominek, ki je bil tudi povod za 
mladinsko pobudo. Mladi so na terenu spoznavali svojo okolico, 
njeno naravno in kulturno dediščino ter ustno izročilo. Za dosego 
cilja je skupina sodelovala z različnimi akterji na lokalnem 
področju, ki delujejo na področju ekologije, turizma, naravne in 
kulturne dediščine, ter z umetniki, ki so svetovali pri oblikovanju 
spominka. Celoten potek projekta, rezultati, sodelujoči in različni 
prispevki, ki so ob tem nastali, so zajeti v brošuri, ki so jo izdali. 
Na koncu je sledila predstavitev projekta in rezultatov v lokalni 
skupnosti.

Naslov projekta:

Košček narave v dlani – 
ustvarimo ekospominek
SI-12-62-2010-R3

Tematika: umetnost in kultura, okolje
Datum projekta: 1. 9. 2010–30. 4. 2011
Prijavitelj: Medobčinsko društvo prijateljev 
mladine Ajdovščina, Ajdovščina, 
www.zpm-ajdovscina.si
Višina dodeljenih sredstev: 3.080,00 EUR

Akcija 1.2 – Mladinske pobude
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Skupina mladih prostovoljcev je izvedla mladinsko pobudo, 
s katero so želeli prebuditi v ljudeh večji čut za solidarnost do 
mladih, ki živijo v manjšinah v njihovi neposredni bližini in so prišli 
iz držav v razvoju, so ostali brez staršev ter imajo posledično manj 
možnosti za delo in izobraževanje. Lokalni skupnosti so želeli na 
zanimiv in slikovit način prikazati življenje tistih, ki nimajo vsak 
dan hrane ali toplega ležišča. Izvedli so dva pripravljalna vikenda 
in nekaj srečanj po Sloveniji, na katerih so se pripravljali na svoje 
aktivnosti. Želeli so zmanjšati diskriminacijo in mlade iz celotne 
Slovenije pozvati, da naj naredijo nekaj dobrega zase, lokalno 
skupnost in skupno Evropo. Glavna aktivnost je bilo pričevanje 
na ulicah, ki so ga kombinirali s plesom, petjem, delavnicami in 
deljenjem letakov. V drugi fazi mladinske pobude so zbrali vse 
utrinke in posneli kratek film, ki povzema celotno delo. Rezultate 
projekta so objavili v regijskem časopisu ter obogatili pobudo s 
prispevkom na radiu. 

Naslov projekta:

Pridi in sodeluj
SI-12-63-2010-R3

Tematika: protidiskriminacija
Datum projekta: 1. 9. 2010–30. 6. 2011
Prijavitelj: Tomaž Kocuvan – Neformalna 
skupina Misijonska skupina Pridi, Kotlje
Višina dodeljenih sredstev: 2.600,00 EUR

Akcija 1.2 – Mladinske pobude

Šestnajst mladih članov ekološke sekcije, ki delujejo pod okriljem 
mladinskega društva Bistrica ob Sotli, je v sedmih mesecih izvedlo 
pobudo, ki je prispevala k ozaveščanju in izobraževanju mladih 
o tem, da bi se ti odgovorno vedli do okolja. Mladim in ostalim 
v lokalni skupnosti so poskušali približati naravo in okolje, jih 
seznaniti z realnostjo in aktualno okoljsko problematiko lokalne 
skupnosti. Mladi so bili z različnimi aktivnostmi: ogledi različnih 
dokumentarnih filmov, pregledi literature, čistilne akcije, diskusije, 
ustvarjalne delavnice (glasbena, likovna, predelava starih oblačil, 
videodelavnica), izobraževalne aktivnosti in akcijske delavnice 
na terenu, spodbujeni k aktivnemu državljanstvu. Pridobili so si 
različna znanja in veščine s področja organizacije, komuniciranja, 
ustvarjalnosti itd. Po končanem projektu so rezultate predstavili 
tudi v drugih okoljih in načrtovali nadaljnje aktivnosti mladinskih 
projektov. Izdelali so različno informacijsko gradivo, posneli 
kratek dokumentarni film, ustvarili fotogalerijo, publikacijo ter 
zaključno prireditev in razstavo. 

Naslov projekta:

Ekoplan: Prevozno sredstvo 
za let v lepšo prihodnost
SI-12-68-2010-R3

Tematika: umetnost in kultura, okolje
Datum projekta: 1. 9. 2010–1. 4. 2011
Prijavitelj: Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli, 
Bistrica ob Sotli, www.klub-metulj.org
Višina dodeljenih sredstev: 4.900,00 EUR
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Šest mladih, aktivnih v turističnem društvu Žetale, je v svojem 
lokalnem okolju obnovilo sprehajalno pot in ustvarilo muzejsko 
zbirko starodavnih predmetov iz lokalnega okolja. Mladinska 
pobuda je trajala sedem mesecev. Osrednja tema mladinske 
pobude je bila aktivnost mladih v lokalnem okolju za lokalno 
okolje, seznanitev z naravnimi viri iz lokalnega okolja ter razmislek 
o njihovi gospodarski vrednosti in odgovornem ter varnem 
ravnanju z njimi. Mladi so si želeli k pobudi privabiti še ostalo 
lokalno okolje in jih spodbuditi k aktivni participaciji, jim približati 
evropsko državljanstvo in pomembnost trajnostnega razvoja 
podeželja ter prepoznavnosti kraja tudi v širši okolici. Za dosego 
cilja so organizirali več različnih aktivnosti, kot je terenski popis 
potrebnih del na ekološki poti, sestanke mladih in privabljanje 
okolice ter sodelovanje z lokalno skupnostjo, delavnice izdelovanja 
klopi, ki so jih postavili ob poti, in urejanja okolice muzejske 
hišice, zbiranje in urejanje zgodovinskih predmetov, urejanje 
poti, dokumentiranje poti in muzejske zbirke, fotografiranje ter 
predstavitev celotnega projekta mladinske pobude ter rezultatov 
širši lokalni skupnosti. 

Naslov projekta: 

Kje so tiste stezice, ki so 
včasih bile?
SI-12-70-2010-R3

Tematika: razvoj mest in podeželja, okolje
Datum projekta: 1. 9. 2010–1. 4. 2011
Prijavitelj: Turistično društvo Žetale, Žetale, 
www.td-zetale.net
Višina dodeljenih sredstev: 5.000,00 EUR

Pet mladih iz Ruš in okolice je v 12 mesecih izvedlo mladinsko 
pobudo, katere glavni namen je bil  obuditi pustno tradicijo po 
ulicah v Rušah. Mladi pobudniki so pripravili in izvedli pustni 
karneval ter cirkuške delavnice, medtem ko so udeleženci 
cirkuških delavnic pripravili in izvedli cirkuško predstavo. Želeli so 
spoznati pomene aktivnega državljanstva in promovirati evropsko 
državljanstvo v lokalni skupnosti, pridobiti ključne kompetence 
in pripraviti Youthpass, pridobiti na osebni rasti in pozitivni 
samopodobi, razvijati ustvarjalnost med lokalnim prebivalstvom, 
spoznavati neformalno učenje, spodbujati socialni razvoj 
mladih, promovirati EU v lokalni skupnosti ter naučiti sebe in 
lokalno skupnost spoštovanja drugačnosti in enakovrednosti. V 
brezplačne cirkuške delavnice so vključili tudi socialno izključene 
mlade v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje Ruše, gimnazijo 
ter srednjo kemijsko šolo v Rušah. Z namenom, da pustni karneval 
na ulicah spet postane tradicija, so vključili celotno lokalno 
skupnost in pripravili promocijsko gradivo ter organizirali odprtje 
pustnega karnevala s pogostitvijo in predstavitvijo projekta ter 
svojega dela. 

Naslov projekta:

Pustna radost
SI-12-72-2010-R3

Tematika: umetnost in kultura, izobraževanje 
preko športa in aktivnosti na prostem
Datum projekta: 1. 9. 2010–31. 8. 2011
Prijavitelj: Anja Zupanič – neformalna 
skupina MAJKA, Ruše
Višina dodeljenih sredstev: 5.000,00 EUR

Akcija 1.2 – Mladinske pobude
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Ideja mladinske pobude Povej! – s fotko izhaja iz želje 
slovenjebistriških mladih po učenju o procesu nastajanja in 
kreiranja črno-bele analogne fotografije od začetka do nastanka 
fotografije. Glavni temi pobude sta mladinska politika ter 
umetnost in kultura. S to idejo so želeli navdušiti tudi druge 
mlade za ustvarjanje v mediju analogne fotografije, saj znanje 
o tem izumira. Želeli so pridobiti nova znanja in hkrati uporabiti 
fotografije kot način izražanja za tisto, kar želijo povedati o svetu, 
Evropi in Sloveniji (sprejemanje različnosti, socialna izključenost, 
revščina, recesija itd.). Mladi so aktivno in neposredno 
sodelovali pri aktivnosti, ki so jo sami zasnovali, pri čemer so v 
ta namen razvijali svojo inovativnost in ustvarjalnost. Fotografijo 
so uporabili kot orodje vključevanja v širše civilnodružbeno 
dogajanje in življenje v lokalni skupnosti, z njim pa se bo povečal 
tudi njihov vpliv v družbi, tako bodo sami prispevali k razvoju 
lokalne skupnosti. V projekt so bili vključeni tudi mladi z manj 
priložnostmi s socialnimi in zdravstvenimi težavami ter mladi 
brezposelni. Na koncu projekta so pripravili razstavo in natisnili 
katalog z najboljšimi fotografijami. 

Naslov projekta:

Povej! – s fotko! 
Say it! – with photo 
SI-12-73-2010-R3

Tematika: umetnost in kultura, mladinske 
politike
Datum projekta: 1. 9. 2010–30. 4. 2011
Prijavitelj: ARTPLANET, zavod za razvoj 
umetnosti, kulture in kakovosti življenja, 
Slovenska Bistrica, www.artplanet.si
Višina dodeljenih sredstev: 6.500,00 EUR

Akcija 1.2 – Mladinske pobude

Pet mladih iz občine Nova Gorica je izvedlo mladinsko pobudo, ki je 
bila namenjena raziskovanju, preučevanju in videodokumentiranju 
kulturne in umetniške dediščine na prostoru širše goriške regije 
s poudarkom na vsebinah, ki niso pogosto zastopane in poznane 
splošni javnosti. Poudarek je bil predvsem na arhitekturnih 
objektih (cerkve, gradovi, ceste in druga obeležja), ki zaradi 
svoje slabe ohranjenosti, zapuščenosti in neoznačenosti niso v 
zadostni meri del uradne in sistemsko vzdrževane kulturne in 
umetniške dediščine. Cilj pobude je bila aktivna vključitev mladih 
z manj priložnostmi v odkrivanje, spoznavanje in dokumentiranje 
sledov kulturne preteklosti na prostoru, kjer živijo. Usmerili so se 
predvsem na mlade, ki obiskujejo prilagojene učne programe. 
Mladi so pridobili znanje z zgodovinskega in arhitekturnega 
področja goriškega prostora ter pridobili osnove videotehnologije. 
Mladi pobudniki so svoja znanja nadgrajevali in poglabljali pri 
delu na terenu, kjer so dokumentirali objekte in jih pri kasnejši 
obdelavi materiala analizirali. Dokumentarni film s priloženimi 
fotografijami o pobudi, ki je nastal med projektom, so razdelili 
po knjižnicah, šolah in mladinskih centrih. Film bodo prijavili tudi 
na različne domače in tuje filmske festivale, ki podpirajo tovrstne 
žanre. 

Naslov projekta:

Videomostovi – skok v 
preteklost skozi podobe 
sedanjosti
SI-12-79-2010-R3

Tematika: umetnost in kultura, mediji in 
komunikacija/mladinsko informiranje
Datum projekta: 10. 12. 2010–10. 12. 2011
Prijavitelj: Igor Bijuklič, Nova Gorica
Višina dodeljenih sredstev: 4.795,00 EUR
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Skupina štirih mladih umetnic je želela skozi lastno domišljijo 
izkusiti oblikovanje in delo z glino ter pridobiti veščine v zvezi s 
tem. Imele so idejo o oblikovanju predmeta, ki bi predstavljal 
spominek mesta oz. dežele, iz katere izhajajo: Slovenske Konjice 
in Poljčane. Z izredno voljo do ustvarjanja so želele dokazati, 
da lahko z domišljijo in ročnimi spretnostmi popestrijo mestno 
ponudbo, zadovoljijo popotnike ter domače in tuje turiste. Za 
doseganje ciljev so najprej preučile zgodovino obeh mest, mestne 
kulturne dediščine in s tem tudi pridobile nova znanja. Ob pomoči 
mentorja so organizirale delavnice ustvarjanja izdelkov iz gline. 
S projektom so želele razvijati tudi svojo podjetniško žilico in 
spodbujati svojo ustvarjalnost ter inovativnost. Za začetek so 
izdelale 1000 izdelkov, ki so jih podarile različnim ljudem, in 
tako širile idejo projekta, hkrati pa so promovirale program Mladi 
v akciji. V prihodnosti si želijo svoje podjetništvo nadaljevati in 
izdelke začeti prodajati ter jim tako dati pravo dodano vrednost, 
Sloveniji in slovenskim mestom pa povečati prepoznavnost. Na 
koncu projekta so svoje izdelke predstavile lokalni skupnosti in 
začele pripravljati prototipe spominkov za prodajo. 

Naslov projekta: 

Skozi MOJE oči 
za TVOJ spomin
SI-12-83-2010-R3

Tematika: umetnost in kultura, razvoj mest in 
podeželja
Datum projekta: 3. 9. 2010–4. 12. 2010
Prijavitelj: Sara Rojs, Poljčane
Višina dodeljenih sredstev: 5.800,00 EUR

Transnacionalna mladinska pobuda, katere glavna tema je bila 
trajnostni razvoj, združuje ideje mladih iz štirih partnerskih držav: 
Madžarske, Norveške, Nemčije in Slovenije. Glavni cilji so bili 
povečati ozaveščenost mladih in širše lokalne skupnosti o tej 
problematiki, izobraziti aktiviste v partnerskih organizacijah, 
zbrati material za izdajo publikacije, zato da se celotna civilna 
družba ozavesti o današnjih okoljskih problemih in o nujnem 
prehodu k dejanjem v smer trajnostnega razvoja. Projekt, ki 
je trajal pet mesecev, je združeval več različnih aktivnosti, kot 
so pripravljalni sestanek partnerjev, najmanj pet predstavitev 
projekta, medvrstniške delavnice v evropskih šolah in uredniški 
sestanek z namenom urejanja skupne publikacije WTF (What’s the 
flavour) Sustainable developement?. Poleg publikacije so mladi 
pripravili tudi spletno stran v petih jezikih in letak, ki je namenjen 
informiranju lokalnih skupnosti o omenjeni problematiki. Z 
aktivnostmi na različnih lokacijah v vseh državah partnericah 
projekta so informirali več kot 2000 mladih. V vseh štirih državah 
so vse aktivnosti potekale sočasno. Končno vrednotenje projekta 
in nadaljnje načrtovanje aktivnosti so izvedli na konferenci prek 
Skypa. 

Naslov projekta:

Sustain!ability
SI-12-84-2010-R3

Tematika: okolje
Datum projekta: 1. 9. 2010–31. 1. 2011 
Prijavitelj: Mladinsko združenje Brez izgovora, 
Ljubljana; www.noexcuse.si
Partnerji: Nemčija, Madžarska, Norveška
Višina dodeljenih sredstev: 13.166,00 EUR

Akcija 1.2 – Mladinske pobude
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Ideja mladinske pobude izhaja iz želje mladih po neformalnem 
učenju o procesu nastajanja animiranega filma. V obdobju izvajanja 
mladinske pobude so se naučili pravil in zakonov nastajanja 
2D-animiranega filma. Ustvarili so kakovosten animirani film, ki 
predstavlja aktualna vprašanja mladih kot evropskih državljanov 
ter v katerem so podali svoje poglede in poglede ostalih mladih 
na aktualno evropsko problematiko. Njihov cilj je bil tudi navdušiti 
druge mlade za tovrsten umetniški izraz, saj je v Sloveniji formalno 
izobraževanje o animiranem filmu praktično nemogoče. Mladi 
menijo, da je poklic, povezan z animiranim filmom, deficitaren. 
S to obliko predstavitve nedostopnega umetniškega izraza bi se 
morda kasneje kdo izmed mladih odločil za tovrstno poklicno 
pot. V projekt so bili vključeni tudi mladi z manj priložnostmi, s 
socialnimi ter zdravstvenimi težavami, mladi brezposelni in mladi, 
ki imajo težave z vključevanjem v družbo. Na koncu so izdelali 
DVD, ki je bil distribuiran mladinskim centrom in podobnim 
organizacijam, študentskim organizacijam ter srednjim šolam po 
regiji. Organizirali so okrogle mize, na katerih so se dotaknili tem, 
ki so povzete v animiranem filmu, pri čemer so kratko animacijo 
poslali tudi na festivale kratkega animiranega filma.

Naslov projekta:

Povej! – z gibljivo sliko
Say it! – with a moving 
picture
SI-12-89-2010-R4

Tematika: umetnost in kultura, mladinske 
politike
Datum projekta: 1. 12. 2010–30. 6. 2011
Prijavitelj: ARTPLANET, zavod za razvoj 
umetnosti, kulture in kakovosti življenja, 
Slovenska Bistrica, www.artplanet.si
Višina dodeljenih sredstev: 6.500,00 EUR

Akcija 1.2 – Mladinske pobude

Skupina mladih iz Beltincev in okolice je izvedla mladinsko 
pobudo, katere ciljna skupina sta bila predvsem osnovnošolska 
populacija ter širše lokalno okolje. S pobudo so želeli seznaniti 
mlade o pomembnosti naravi prijaznega gospodarjenja na vrtu 
ter tudi o pomembnosti ohranitve in varovanja živali ter rastlin, 
ki so nam koristne. Ostalim mladim so želeli tudi z različnimi 
naravoslovnimi aktivnostmi omogočiti aktivno preživljanje 
prostega časa v naravi ter širiti zavest o vrstah živali in rastlin 
na našem vrtu. V pobudo so vključili devet osnovnih šol iz 
pomurske regije, pri čemer so v sodelovanje vključili tudi učitelje. 
Skupaj so tako izdelali nadomestna domovanja za živali, izdali 
izobraževalno brošuro, izvedli naravoslovne dneve, predavanja za 
splošno javnost o živalih in rastlinah na naših vrtovih in delavnice 
izdelovanja nadomestnih domovanj za živali. Na koncu mladinske 
pobude so organizirali zaključno prireditev s predstavitvijo del 
učencev, ki so sodelovali pri projektu, ter projekt predstavili tudi 
širši javnosti. Nadomestna domovanja za živali so postavili na 
dveh ekoloških kmetijah in na sodelujočih osnovnih šolah v tej 
regiji. Izdelali so tudi izobraževalno brošuro, v kateri so predstavili 
pomembnost živali na naših vrtovih in načine, kako jim lahko 
pomagamo.

Naslov projekta:

Pri nas na vrtu
SI-12-93-2010-R4

Tematika: izobraževanje preko športa in 
aktivnosti na prostem, okolje
Datum projekta: 1. 12. 2010–30. 11. 2011
Prijavitelj: Društvo za spodbujanje 
mladinskih, raziskovalnih in ustvarjalnih 
dejavnosti – Jarica, Beltinci
Višina dodeljenih sredstev: 5.900,00 EUR
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Skupina šestih mladih iz Novega mesta je izvedla mladinsko 
pobudo, katere glavna tematika je bila mladinska politika. 
Z mladinsko pobudo so želeli prispevati k razvoju kakovosti 
sistemov podpore za aktivnosti mladih in zmogljivosti organizacij 
civilne družbe na področju mladine. Glavni namen projekta je 
bil, da mladi zaznajo podobo novomeške mladine, kot jo riše 
statistika v zadnjih petih letih. Predstavili so jim stanje evropskih, 
nacionalnih in lokalnih mladinskih politik ter programov v Novem 
mestu ter tudi to, kaj mladi razmišljajo in kje ter kako vidijo 
prihodnost. Mlade so želeli spodbuditi, da skupaj opozorijo in 
vplivajo na svoj položaj, da postanejo aktivni v lokalnem okolju in 
v udejanjanju demokracije. Glavni rezultat pobude je t. i. Knjiga 
želja mladih, ki je sporočilo in usmeritev ključnim akterjem v 
lokalni skupnosti. Knjiga je način, s katerim mladi posredujejo 
informacijo, kaj pomeni biti mlad in živeti v Novem mestu. Za 
razvoj Mestne občine Novo mesto je ključno, da ponuja mladim 
ustrezno okolje, v katerem lahko izpolnjujejo svoje potenciale. 
Pobuda je zbirka mnenj, ki so jih pridobili z anketami in na okrogli 
mizi, in pokriva čim širši spekter interesov mladih ter analizo le-
teh. Knjiga želja bo tudi prvi korak novomeške mladine oziroma 
osnova, na kateri bo temeljil Lokalni program razvoja in delovanja 
mladih v Mestni občini Novo mesto.

Naslov projekta: 

Knjiga želja mladih
SI-12-95-2010-R4

Tematika: mladinske politike
Datum projekta: 1. 1. 2011–31. 7. 2011
Prijavitelj: LokalPatriot, Novo mesto, 
www.lokalpatriot.si
Višina dodeljenih sredstev: 5.684,00 EUR

Skupina sedmih mladih je izvedla mladinsko pobudo, katere 
osrednji temi sta mladinska politika in mediji ter komunikacija 
oz. mladinsko informiranje. Osnovni namen pobude je bil 
spodbujati mlade k aktivni participaciji v demokratični družbi. 
Mladi, ki so pobudo izvajali, so želeli ostalim mladim s projektom 
omogočiti varen prostor za spoznavanje in ustvarjanje vsebin na 
področju širše družbe ter politike. Področje politike in aktualne 
družbene zadeve, zanimive za mlade na nacionalni in evropski 
ravni, so želeli mladim približati tudi z drugega zornega kota, 
predvsem na bolj praktičen in zabaven način, tako da jim 
bosta politična vsebina in trenutno dogajanje razumljivejša, 
jasnejša in privlačnejša. S tem bi dosegli angažiranje mladih 
za oblikovanje internetnega prostora, ki se bo osredotočil na 
poročanje o vsebinah političnega in družbenega prostora, ter 
lastno ustvarjanje videovsebin in ustvarjanje fotografskega 
materiala. Mlade so opremili z znanjem na področju oblikovanja 
videovsebin, tehnik fotografiranja slikovnih in besedilnih vsebin 
ter jih vpeljali na področje političnega in družbenega dogajanja 
v Sloveniji. Spletni portal je tako metoda kot tudi rezultat 
mladinske pobude. Na spletni strani so tudi različna gradiva in 
zbrana znanja o spopadanju s procesom aktivnega državljanstva 
in vključenosti, kar so poimenovali Kuharica demokracije.

Naslov projekta:

Politikajekul.si
SI-12-96-2010-R4

Tematika: mladinske politike, mediji in 
komunikacija/mladinsko informiranje
Datum projekta: 1. 12. 2010–30. 11. 2011
Prijavitelj: Zavod Akademija naprednih idej, 
Ljubljana, www.napredneideje.si
Višina dodeljenih sredstev: 6.700,00 EUR

Akcija 1.2 – Mladinske pobude
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Mladi študentje iz Goriških brd so izvedli mladinsko pobudo, katere 
rdeča nit je bila postavitev otroške gledališke predstave o deklici 
z imenom Nana. S pobudo so svoja znanja na neformalen način 
posredovali mlajši generaciji v lokalnem okolju, ki je prikrajšana 
za kakršne koli skupinske aktivnosti, ki bi omogočile medsebojno 
povezovanje otrok in mladih iz razpršenih briških vasi. Gledališka 
predstava zelo poudarja razvijanje solidarnosti in strpnosti do 
drugih narodov, saj govori o deklici, ki se iz neznane severne 
dežele preseli daleč na jug, kjer so ljudje drugačni, a vseeno 
ljubeči in razumevajoči. Razlog za selitev deklice je v prostem 
pretoku delovne sile, zaradi katere se starša s severa preselita 
na jug. K dodatnemu kreiranju predstave so bili povabljeni otroci 
in še posebej otroci iz socialno šibkih družin. Ob predstavi so 
zbirali prostovoljne prispevke, ki jih so potem razdelili pomoči 
potrebnim. S pobudo so želeli poudariti, da je leto 2010 evropsko 
leto boja proti revščini in socialni izključenosti. Na koncu projekta 
so fotografije, zbrane med njim, prikazali na fotografski razstavi. 
Skupaj z otroki so ustvarjali in postavljali predstavo, imeli vaje 
igre, plesa in petja, ustvarjali sceno za predstavo, ustvarili logotip 
projekta ter predstavo objavljali v različnih javnih občilih. 

Naslov projekta:

Nana, predstava za vse, 
ki imajo v sebi nekaj 
otroškega 
SI-12-99-2010-R5

Tematika: umetnost in kultura, razvoj mest in 
podeželja
Datum projekta: 1. 2. 2011–31. 7. 2011
Prijavitelj: Ingrid Mačus – Neformalna 
skupina Štikuli Štakuli, Kojsko
Višina dodeljenih sredstev: 5.200,00 EUR

Akcija 1.2 – Mladinske pobude

V mladinski pobudi so študentje družboslovja z anketo in 
fokusnimi skupinami raziskovali položaj mladih v občini Idrija 
in poskušali razumeti njihove stiske, ovire, neizkoriščene 
priložnosti, družbene in kulturne prakse ter stopnjo participacije 
v lokalni skupnosti. Na podlagi celotne analize so mladi pripravili 
mladinsko strategijo, ki je izpostavila prednostne naloge na 
področju mladinske politike za obdobje do 10 let. V strategiji so 
čim bolj celostno zajeli želje mladih iz občine in poiskali inovativne 
načine vključevanja mladih v družbo ter širjenja participacije 
mladih. V dveh ločenih brošurah so izdali družboslovno analizo 
položaja mladih v občini ter mladinsko strategijo, obe brošuri 
pa sta bili na tiskovni konferenci, z objavami v medijih, z 
nadaljevanjem pogovorov z mladinskimi voditelji in na zaključni 
prireditvi predstavljeni širši javnosti. S predstavitvijo v občinskem 
svetu, pogovorom z županom in občinsko upravo ter državnimi 
poslanci so brošuri predstavili tudi odločevalcem na lokalni 
ravni. Mladinska pobuda je krepila razvoj sistemov podpore za 
aktivnosti mladih, saj s samim procesom analize in oblikovanja 
strategije nagovarja občinske institucije k aktivnemu pristopu k 
problematiki in razvoju primarnih sistemov. 

Naslov projekta:

To bo Idrija – Inovativna 
mladinska strategija
SI-12-103-2010-R5

Tematika: razvoj mest in podeželja, 
mladinske politike
Datum projekta: 1. 2. 2011–31. 10. 2011
Prijavitelj: Klub idrijskih študentov, Idrija, 
www.klub-kis.si
Višina dodeljenih sredstev: 3.000,00 EUR
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Mladi iz Mladinskega centra Jesenice so izvedli mladinsko 
pobudo, ki je zrasla iz sodelovanja mladih članov štirih kulturnih 
društev različnih narodnosti. Osrednji temi mladinske pobude 
sta za lokalno okolje značilen medkulturni dialog in umetnost 
ter kultura. Mladinska pobuda izhaja iz potreb lokalnega 
okolja oziroma iz želje mladih po negovanju kulturnega izročila 
svojega naroda in hkrati po približevanju le-tega mladim drugih 
narodnosti, živečim v istem okolju. Pobuda je bila usmerjena v 
medsebojno spoznavanje mladih skozi kulturo in kulinariko ob 
stalni aktivni participaciji delovne skupine mladih in tudi vseh 
mladih, ki so se projektu pridružili v različnih fazah oziroma 
aktivnostih. Projekt je spodbudil medvrstniško informiranje in 
učenje, premagovanje predsodkov, navezavo poznanstev ter 
vključevanje še ne vključenih mladih. Mladi so se lahko aktivno 
vključevali na interaktivne, ustvarjalne in evalvacijske delavnice 
ter na kuharske delavnice. Končni rezultat projekta je knjižica 
z recepti tradicionalnih jedi in slaščic ter DVD z videoutrinki 
kuharskih delavnic. Pobuda je bila predstavljena javnosti na peti 
Kulturni mavrici Jesenic, pri čemer so dejavnosti potekale tudi na 
različnih lokacijah na Jesenicah. 

Naslov projekta: 

Dobrote iz kuhinj naših 
babic
SI-12-104-2010-R5

Tematika: umetnost in kultura
Datum projekta: 1. 2. 2011–15. 7. 2011
Prijavitelj: Zavod šport Jesenice – OE 
Mladinski center Jesenice, Jesenice, 
www.mc-jesenice.si
Višina dodeljenih sredstev: 4.523,00 EUR 

Skupina šestih mladih iz Ljutomera in njegove okolice, ki že 
dolgo delujejo v okviru neformalne skupine Jezikalcev, je izvedla 
pobudo v Ljutomeru in Murski Soboti. Pobudniki so se spoprijeli 
z neozaveščenostjo in neizkušenostjo mladih, pri čemer je bil cilj 
pobude izobraževati mlade, ki še niso bili v stiku z neformalnim 
izobraževanjem, ter mlade, ki želijo pridobiti izkušnje na področju 
izvajanja mladinskih projektov. Tako je ta slednja skupina mladih 
za prvo skupino mladih organizirala različne tematske in debatne 
delavnice, s tem so si mladi pridobili nova znanja in veščine, 
potrebne za dobro mladinsko delo. Tematski sklopi debatnih 
delavnic so bili: ženske in družbeno življenje, revščina v družbi 
ter vzvodi odločanja v družbi. Metode, ki so bile uporabljene v 
projektu, so bile predvsem metode neformalnega izobraževanja. 
Mladi so sodelovali na različnih delavnicah, javnih diskusijah, se 
srečali z avtoritetami in se preizkusili v publicističnih nalogah. 
Mladi so tudi širši lokalni skupnosti omogočili pridobivanje znanj 
in z letaki ter stojnico v Murski Soboti zagotavljali neposreden 
vpliv na lokalno skupnost. Ob koncu projekta so pripravili 
multimedijsko gradivo in objave v časopisih, na spletni strani pa 
so izdali publikacije, ki govorijo o omenjenih tematikah. 

Naslov projekta:

Analiziraj in odreagiraj!
SI-12-108-2010-R5

Tematika: enakost med spoloma, mladinske 
politike
Datum projekta: 1. 2. 2011–1. 1. 2012
Prijavitelj: Monika Sobočan, Turnišče
Višina dodeljenih sredstev: 3.060,00 EUR

Akcija 1.2 – Mladinske pobude
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Ideja pobude, ki jo je izvedla skupina sedmih mladih, izhaja iz 
dejstva, da so mladi vedno bolj športno neaktivni ter vedno več 
časa preživijo pred računalnikom in televizijo. Glavni cilj pobude 
je bila postavitev športnega portala, ki bo mlade dosegel tam, 
kjer so: na internetu, in jih tako motiviral, da gredo tudi tja, kjer 
naj bi za svoj zdrav razvoj vsaj nekaj časa bili – nazaj na igrišča. 
Portal  omogoča komunikacijo in povezovanje mladih, ki bivajo 
v določenem kraju, a se še ne poznajo dobro med seboj, ker še 
nimajo vzvoda, ki bi jih pripeljal skupaj ob istem času na isto 
igrišče. Portal deluje tako, da pobudnik objavi termine športne 
aktivnosti, mladi pa se prijavijo v ekipe in se ob dogovorjenem 
času dobijo na določenem igrišču. Med kraji, kjer portal deluje, 
so organizirana športna srečanja. Portal je odskočna deska 
in motivator za aktivno preživljanje prostega časa, druženje s 
sovrstniki, soorganiziranje družabnega dogajanja in aktiviranje 
lokalnih skupnosti. Po zaključku projekta so predstavili brošuro, 
ki so jo razposlali na naslove oblikovalcev lokalnih politik z 
namenom ozaveščanja o možnostih, ki jih ponuja mladinska 
pobuda. Po koncu pobude nameravajo mladi projekt nadgraditi v 
mednarodno mladinsko izmenjavo in na ta način partnerjem ter 
drugim udeležencem dogodka portal predstaviti ter ga razširiti po 
drugih državah EU. 

Naslov projekta:

Aktivirajmo igrišča 
SI-12-111-2010-R5

Tematika: izobraževanje preko športa in 
aktivnosti na prostem, zdravje
Datum projekta: 1. 2. 2011–1. 8. 2012
Prijavitelj: ZAM – Zavod za mladino, 
Frankolovo, www.zam.si
Višina dodeljenih sredstev: 6.000,00 EUR

Akcija 1.2 – Mladinske pobude
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1.3 – Projekti mladih za demokracijo
Akcija 1 – Mladi za Evropo

Projekt je nadgradnja aktivnosti, ki jih v organizaciji izvajajo že 
dlje časa. Pri projektu so združili izkušnje iz preteklih projektov 
programa Mladi v akciji in ostalih dejavnosti, ki jih v okviru 
mladinskega centra organizirajo že dlje časa. Projekt je bil 
zasnovan s ciljem približati delovanje lokalne skupnosti in 
tudi državne (javne) uprave mladim. Pri projektu so sodelovale 
organizacije, v katerih so mladi že aktivni, ter tisti mladi, ki so se 
v mladinskem centru udeleževali različnih aktivnosti. S partnerji 
iz Litve so na podlagi projekta izvajali aktivnosti, ki imajo naravo 
simulacijskih iger, prav tako pa so se tudi v praksi vključevali v 
konkretne realne aktivnosti upravljanja lokalnega okolja. Poleg 
cilja spoznavanja delovanja različnih ravni države je bil cilj 
projekta tudi čim širše vključevanje mladih in njihovo povezovanje 
v mednarodnem okolju ter spoznavanje razlik in skupnih točk.

Naslov projekta:

Poslušajte nas!
SI-13-03-2010-R4

Datum aktivnosti: 1. 1.–30. 11. 2011
Prijavitelj: Za in proti, zavod za kulturo dialoga, 
Ljubljana, www.zainproti.com
Partnerji iz držav: Litva
Višina dodeljenih sredstev: 34.872,00 EUR  
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Prostovoljca iz Libanona in Latvije sta sodelovala pri vseh rednih 
aktivnostih centra, predvsem na področju informiranja pri različnih 
medijih. Prostovoljca sta z aktivnostmi skrbela za vključevanje 
mladih, ki so družbeno izključeni zaradi različnih razlogov. 
Tako sta pripravila tečaje svojih jezikov in mladim predstavila 
svoji kulturi. Izvedla sta tudi kreativne delavnice (etnološke, 
literarne, glasbene, novinarske …) in organizirala okrogle mize o 
človekovih pravicah. Sodelovala sta pri humanitarnih akcijah in 
spodbujala mlade k sodelovanju. Prostovoljec je ustvarjal filme, 
prostovoljka pa časopis. Sodelovala sta pri pripravi in distribuciji 
zloženk in plakatov, organizaciji koncertov, filmskih in literarnih 
večerov ... Prostovoljca sta tako izboljšala komunikacijo v tujem 
jeziku, poglobila znanje na področju mladinskega dela ter 
informacijske in komunikacijske tehnologije, prenašala sta svoje 
znanje na druge, pridobila nova znanja na področju aktivnega 
državljanstva, prostovoljstva, neformalnega učenja, inovativnosti, 
kulturne raznolikosti, medosebne, medkulturne in družbene 
kompetence, okrepila inovativnost, se naučila delati s tehnično 
opremo in računalniškimi programi. Projekt je spodbujal aktivno 
državljanstvo ter ozaveščal o revščini in socialni izključenosti. 

Naslov projekta:

Youth 2 Youth - 
mladi mladim
SI-21-04-2010-R1

Tematika: okolje, mediji in komunikacija/
mladinsko informiranje
Datum aktivnosti: 5. 5. 2010–25. 9. 2011
Prijavitelj: Mladinski center Dravinjske doline, 
Slovenske Konjice, www.mcdd.si
Partnerji iz držav: Latvija, Libanon
Višina dodeljenih sredstev: 17.520,00 EUR

Prostovoljci so sodelovali z mladimi, ki ustvarjajo mladinsko TV-
oddajo na lokalni televiziji, izvajali delavnice z otroki in mladimi 
ter jih uvajali v delo z mediji, organizirali in arhivirali so filme, 
ki jih ustvarjajo mladi. Prostovoljci so svoje znanje in izkušnje 
delili z drugimi mladimi. Prostovoljki sta se naučili snemanja in 
priprave videopredstavitev, pridobili izkušnje na mednarodnem 
področju in se naučili dela z različnimi robnimi družbenimi 
skupinami, predvsem z Romi. Projekt je omogočil učenje aktivne 
participacije in aktivnega državljanstva. Prostovoljci so se naučili 
tudi sposobnosti jasnega izražanja, timskega dela, pridobili IKT- 
kompetence in kompetence s področja znanosti in tehnologije, 
medčloveške, medkulturne in socialne kompetence, se naučili 
upravljanja financ. Projekt je pri prostovoljcih omogočil razvoj 
inovativnosti in podjetnosti ter okrepil kulturno zavest in izražanje. 
Projekt je omogočil izboljšanje informiranja mladih in prispeval k 
razvoju mladinske kulture.

Naslov projekta:

Youth TV magazine
SI-21-08-2010-R1

Tematika: umetnost in kultura, mediji in 
komunikacija/mladinsko informiranje
Datum aktivnosti: 1. 5. 2010–30. 4. 2012
Prijavitelj: Društvo zaveznikov mehkega 
pristanka, Krško, www.dzmp.si
Partnerji iz držav: Španija, Turčija, Italija
Višina dodeljenih sredstev: 26.647,00 EUR

Akcija 2 – EVs 
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Prostovoljec iz Slovenije je odšel v Srbijo, kjer je sodeloval v 
programih mladinskega centra, in sicer informiranje, organizacija 
srečanj, izobraževanje mladih, delavnica o odnosih z javnostmi 
za mlade, mreženje z ostalimi nevladnimi organizacijami in 
zadevnimi institucijami, organizacija in promocija dogodkov ter 
raziskave javnega mnenja. Prostovoljec je preko aktivnosti spoznal 
lokalno realnost in izboljšal svoje medkulturno znanje. Projekt je 
prispeval k promociji evropskega državljanstva, multikulturnega 
in odprtega pogleda na sosede in ves svet, k tolerantnejši družbi, 
spoznavanju različnih kultur ter trajnostnemu sodelovanju v 
regiji. Projekt je promoviral tudi vključevanje mladih in njihovo 
aktivno sodelovanje, ponudil možnosti dolgoročnega sodelovanja 
in krepil povezave med mladimi iz obeh držav. 

Naslov projekta:

Relating the Public
SI-21-10-2010-R1

Tematika: evropska zavest, mediji in 
komunikacija/mladinsko informiranje
Datum aktivnosti: 1. 5. 2011–1. 2. 2011
Prijavitelj: Zavod Voluntariat, Ljubljana, 
www.zavod-voluntariat.si
Partnerji iz držav: Srbija
Višina dodeljenih sredstev: 3.655,00 EUR

Prostovoljec iz Srbije je sodeloval pri organizaciji rednega 
klubskega programa, promociji dogodkov, pri izobraževalnih in 
kreativnih delavnicah, kulturno-umetniških dogodkih, razstavah, 
predstavitvah ... Skrbel je za odnose z javnostmi, za sodelovanje 
s sorodnimi organizacijami, komunikacijo z obiskovalci in 
uporabniki ter vzdrževanje infotočk. V fazi priprave projekta je bil 
izveden predhodni načrtovalni obisk v gostiteljski organizaciji, saj 
je bil prostovoljec mlad z manj priložnostmi. Prostovoljec je spoznal 
nove kulture, širil socialno mrežo, pridobil praktična znanja, 
kot so oblikovanje, izvedba projektov, organizacija prireditev, 
moderiranje delavnic, komunikacija, krepil je samozavest, izražal 
kreativnost in samoiniciativnost, razvijal pozitivno samopodobo, 
spoznaval lastne sposobnosti ter sprejemal odgovornost. Projekt 
je prispeval k razvoju osebnih in družbenih kompetenc ter 
dobrobiti celotne lokalne skupnosti. 

Naslov projekta: 

Prostovoljno delo v MC BIT
SI-21-11-2010-R1

Tematika: umetnost in kultura, mediji in 
komunikacija/mladinsko informiranje
Datum aktivnosti: 3. 5. 2010–3. 5. 2011
Prijavitelj: Mladinski center BIT, Črnomelj, 
www.mc-bit.si
Partnerji iz držav: Srbija
Višina dodeljenih sredstev: 5.636,00 EUR
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Prostovoljka iz Irske je sodelovala pri snemanju, montiranju in 
fotografiranju dejavnosti, arhiviranju dogodkov AKC Metelkova 
mesto, zbiranju avdio-videomateriala ter organiziranju dogodkov. 
Priložnost je imela sodelovati v številnih iniciativah, ki se proti 
sovraštvu in strahopetnosti borijo na domiselne in ustvarjalne 
načine. Projekt se je osredotočal na boj proti revščini in socialni 
izključenosti, pri čemer je bila posebna pozornost namenjena 
mladostnikom in otrokom iz socialno in ekonomsko ogroženih 
okolij. Prostovoljka je pridobila samozavest, postala neodvisna, 
izboljšala komunikativnost, gojenje delovnih navad, veščine za 
skupinsko delo, reševanje konfliktov in demokratično odločanje, 
izboljšala je svoje tehnične veščine, razvijala ustvarjalnost, 
kritično mišljenje in organizacijske sposobnosti. 

Naslov projekta:

Metelkova mesto:
multi-medijska podpora
SI-21-14-2010-R2

Tematika: protidiskriminacija, umetnost in 
kultura
Datum aktivnosti: 1. 7. 2010–15. 9. 2011
Prijavitelj: KUD Mreža, Ljubljana, 
www.kudmreza.org
Partnerji iz držav: Irska
Višina dodeljenih sredstev: 7.710,00 EUR

Prostovoljka je delala z mladimi v dnevnem centru, pomagala 
pri pripravi koncertov, razstav, potopisnih predavanj in drugih 
klubskih dogodkov ter izvajala različne oblike neformalnega 
učenja, pripravila samostojne kulturne večere o svoji državi ter z 
drugimi nevladnimi organizacijami iz lokalnega okolja sodelovala 
pri prireditvah za otroke. Svoje izkušnje z evropsko prostovoljno 
službo je predstavljala po šolah in v medijih. Pomagala je pri 
fotografiranju in snemanju programov ali projektov za otroke in 
mlade ter imela odprte možnosti za izvedbo lastnega projekta. 
Aktivno je sodelovala pri aktivnostih in programih, ki jih je tudi 
sama ustvarjalno razvijala, kar je bil tudi glavni rezultat projekta. 
Prostovoljka je skozi projekt razvijala vse ključne kompetence. 
Tako je intenzivno potekalo razvijanje medosebnih, medkulturnih 
in družbenih kompetenc ter učenje učenja. Bivanje in delovanje 
na Ptuju je vplivalo na prostovoljkino samostojnost, na 
razumevanje lastne kulture in kulture našega prostora, na njeno 
strpnost, razumevanje kulturnih razlik in potrebo po spoštovanju 
drugačnosti. 

Naslov projekta:

Carpe diem 
Izkoristi dan
SI-21-18-2010-R3

Tematika: umetnost in kultura, mediji in 
komunikacija/mladinsko informiranje
Datum aktivnosti: 1. 9. 2010–30. 11. 2011
Prijavitelj: Center interesnih dejavnosti Ptuj, 
Ptuj, www.cid.si
Partnerji iz držav: Nemčija
Višina dodeljenih sredstev: 4.320,00 EUR 
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Naslov projekta:

Multimedia: Umetnost in 
promocija 
Multimedia: art & 
promotion pack
SI-21-19-2010-R3

Tematika: umetnost in kultura, mediji in 
komunikacija/mladinsko informiranje
Datum aktivnosti: 1. 9. 2010–1. 12. 2011
Prijavitelj: Mladinski center Litija, Litija, 
www.mc-litija.si
Partnerji iz držav: Češka
Višina dodeljenih sredstev: 8.359,00 EUR

Prostovoljka, ki se tudi sama umetniško izraža, je sodelovala 
pri postavitvah likovnih, fotografskih in ostalih razstav, ki jih 
je zaznamovala in promovirala v multimedijskem kontekstu. 
Prostovoljka je postavila tudi samostojne razstave, vključena 
je bila tudi v utečene multimedijske projekte, npr. Krik, 
»Večeri poezije ob glasbi« ipd., pri čemer je multimedijsko 
pokrivala dva projekta na teden (splet, foto, film). Vodila je 
multimedijske delavnice in osnovni tečaj češčine, sooblikovala 
dva multimedijsko zasnovana elektronska časopisa, pomagala 
pri nadgradnji spletne strani ter njenem osveževanju s podatki. 
Vsi rezultati so bili na koncu predstavljeni v končnem izdelku, v 
»multimedijskem paketu«, izdanem v spletni in fizični različici. V 
projekt je bila vseskozi vključena lokalna skupnost, s čimer so 
želeli mladim približati možnosti pridobivanja izkušenj v tujini. 
Prostovoljka je pridobila nova (tehnična) znanja, se socialno in 
osebnostno razvila, okrepila socialno mrežo ter si razširila svojo 
splošno razgledanost. 

Prostovoljec iz Latvije je z delom na področju umetnosti, kulture, 
turizma in razvoja mest pridobil znanje o evropski pripadnosti 
in kulturni raznolikosti ter izkušnje z delom z ljudmi iz različnih 
držav. Prostovoljec je bil vključen v delo štirih organizacijskih enot 
znotraj zavoda CELEIA, in sicer v njihovo redno delo, pri čemer je 
izvajal informiranje v Turistično-informacijskem centru, pomagal 
je pri organizaciji in izvedbi: dnevov kulture, pustovanja, festivala 
alternativne celjske kulture, umetniških delavnic, poletja v 
Celju ipd. Pomagal je tudi pri organiziranju in postavljanju 
razstav, koncertov in gledaliških predstav. Prostovoljec je imel 
tudi možnost dela v socialnih ustanovah. Med projektom je 
imel prostovoljec možnost razvoja lastnega projekta. Po koncu 
projekta je prostovoljec aktivno dejaven pri ostalih projektih ali 
kot informator ali njihov udeleženec. 

Naslov projekta:

Mesto Celje – Mesto učnih 
priložnosti za mlade
SI-21-26-2010-R3

Tematika: umetnost in kultura, razvoj mest/
podeželja
Datum aktivnosti: 1. 10. 2010–30. 9. 2011
Prijavitelj: Zavod za kulturne prireditve in 
turizem Celeia, Celje, www.celeia.info
Partnerji iz držav: Latvija
Višina dodeljenih sredstev: 8.900,00 EUR

Akcija 2 - Evropska prostovoljna služba
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Glavni namen projekta je bil vključiti prostovoljce v kulturne 
aktivnosti gostiteljske organizacije ter jim omogočiti sodelovanje 
pri oblikovanju kulturnih, mladinskih in družabnih aktivnosti 
ter aktivnosti mladinskega informiranja. S projektom so imeli 
prostovoljci priložnost za osebnostno rast ter za razvoj občutka 
pripadnosti gostiteljski organizaciji in lokalni skupnosti. Naučili so 
se strategij in tehnik samostojnega organiziranja in načrtovanja 
kulturnih ter drugih aktivnosti. Pri tem so pridobili izkušnje 
delovanja v skupini, katere člani izhajajo iz različnih kulturnih in 
družbenih skupin. Na profesionalni ravni so se prostovoljci naučili 
oblikovanja scen, svetlobnih in zvočnih tehnik, delovanja z IKT, 
dela na radiu ipd. Skozi projekt so prostovoljci razvijali tudi kritično 
mišljenje. Po zaključku projekta prostovoljci pri svojem nadaljnjem 
delu z mladimi v domačem okolju uporabljajo pridobljena znanja 
in veščine. Domače delovno okolje bodo obogatili z uvajanjem 
novih zamisli v obliki gostovanj ali izobraževanj (seminarji, 
delavnice) ali posamičnih kulturnih dogodkov (festival, koncertni 
cikel). 

Naslov projekta:

Prenos znanja/veščin 
Transfer of knowledge/skills 
SI-21-27-2010-R3

Tematika: umetnost in kultura
Datum aktivnosti: 1. 9. 2010–31. 12. 2011
Prijavitelj: Pekarna – magdalenske mreže, 
Maribor, www.pekarna.org
Partnerji iz držav: Madžarska, Poljska
Višina dodeljenih sredstev: 24.995,00 EUR

Skozi aktivnosti projekta je imela prostovoljka možnost 
participativnega, družbeno-kulturnega, neformalnega, 
prostočasnega in medkulturnega učenja. Na začetku projekta 
se je prostovoljka predvsem udeleževala aktivnosti in se učila 
različnih pristopov. Kasneje je tudi sama pomagala pri izvedbi 
delavnic, namenjenih otrokom, mladim in odraslim v lokalni 
skupnosti v kulturnih centrih Santiaga de Compostela. Pomagala 
je pri izvedbah družbeno-kulturnih delavnic in animacij za mlade 
v lokalnih mladinskih centrih (kuharski tečaj, filmske projekcije 
ipd.) in v javnih knjižnicah, pomagala je pri pripravi in izvedbi 
jezikovnih delavnic, umetniških delavnic, gledaliških predstav, 
aktivnostih, ki so potekale med prazniki, razstav, lokalnih 
festivalov ter aktivnosti, namenjenih predstavitvi programa MvA 
in drugih mladinskih programov. Projekt je vplival tudi na lokalno 
prebivalstvo, ki so mu približali koncept medkulturnega dialoga, 
evropske identitete in aktivne participacije mladih. 

Naslov projekta:

Interculturality in 
neighbourhoods
SI-21-28-2010-R3

Tematika: evropska zavest, 
protidiskriminacija
Datum aktivnosti: 1. 9. 2010–1. 9. 2011
Prijavitelj: Zavod Voluntariat, Ljubljana, 
www.zavod-voluntariat.si
Partnerji iz držav: Španija
Višina dodeljenih sredstev: 6.105,00 EUR

Akcija 2 - Evropska prostovoljna služba
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Pri projektu so sodelovali trije prostovoljci. Nemška prostovoljka 
je večino časa preživela v Osnovni šoli Gradec v Litiji, kjer je 
promovirala EVS, medkulturno raznolikost in jezikovno slikovitost. 
Prostovoljca iz Bosne in Hercegovine ter Irske sta večinoma 
delala v dnevnem centru Mladinskega centra Trbovlje – klub 
Sonček. Ukvarjala sta se z mediji in komunikacijo ter sodelovala 
z medijskim krožkom MMCT. Vsi prostovoljci so bili spodbujeni, 
da razvijejo lasten projekt ter dolgotrajnejši rezultat službe EVS, 
kot je npr. brošura, strip, film ipd. Za prostovoljce je bil projekt 
priložnost za njihov osebni in socialni razvoj ter pridobivanje vseh 
osnovnih kompetenc vseživljenjskega učenja. 

Naslov projekta:

From the start
SI-21-30-2010-R3

Tematika: evropska zavest, mediji in 
komunikacija/mladinsko informiranje
Datum aktivnosti: 1. 9. 2010–30. 5. 2011
Prijavitelj: Mladinski center Trbovlje, Trbovlje, 
www.mct.si
Partnerji iz držav: Nemčija, Bosna in 
Hercegovina, Irska 
Višina dodeljenih sredstev: 13.239,00 EUR

Prostovoljec iz Slovenije je za mlade iz lokalnega okolja organiziral 
medkulturne delavnice evropskih kultur in jezikov. V mladinskem 
centru gostiteljske organizacije je pomagal pri koordinaciji 
umetniških in kulturnih aktivnosti. Tako je organiziral ure slikanja 
in razstavo, na kateri so bili predstavljeni izdelki, debatne krožke 
in delavnice za mlade, ki želijo organizirati mladinske projekte, s 
poudarkom na predstavitvi programa Mladi v akciji. Z vsemi temi 
aktivnostmi je prostovoljec nadgradil svoje znanje in veščine. 
V okviru projekta se je naučil predvsem organiziranja različnih 
aktivnosti, pedagoškega in skupinskega dela, s tem pa tudi 
odgovornosti in samoiniciativnosti. Končna produkta projekta 
sta razstava ustvarjenih slik in krajša zabavna brošura oziroma 
strip, v kateri so predstavljene podobnosti in razlike med srbskim 
narodom in različnimi evropskimi narodi, vključno s slovenskim. 

Naslov projekta:

Drawn together
SI-21-31-2010-R3

Tematika: evropska zavest, 
protidiskriminacija
Datum aktivnosti: 1. 9. 2010–1. 12. 2011
Prijavitelj: Zavod Voluntariat, Ljubljana, 
www.zavod-voluntariat.si
Partnerji iz držav: Srbija
Višina dodeljenih sredstev: 6.680,00 EUR 

Akcija 2 - Evropska prostovoljna služba
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Prostovoljka je mlada z manj priložnostmi, saj je slepa, pri čemer 
je bila njena aktivnost povezana s ciljno skupino mladih z manj 
priložnostmi. Prostovoljka je v Ukrajini pomagala pripravljati 
mladinske projekte za mlade z okvaro vida, pomagala je pri 
vzpostavljanju mednarodnih kontaktov in načrtovanju ter 
oblikovanju mednarodnih projektov na področju mladinskega 
dela, približevanja EU ter spodbujanja socialne vključenosti 
invalidov. Organizirala je tudi delavnice za mlade slepe in 
slabovidne osebe na temo prilagajanja na življenje v tujem 
okolju ter vodila tečaj slovenskega jezika. Projekt je zelo vplival 
na prostovoljko in tudi na vse člane gostiteljske organizacije 
ter mlade, ki so sodelovali pri načrtovanih aktivnostih projekta. 
Slepa prostovoljka je zgled, da se lahko tudi osebe s posebnimi 
potrebami nemoteno vključujejo v družbo in so lahko koristne za 
dobro vseh. Poleg profesionalnega razvoja na področju razvijanja 
in organiziranja mladinskih projektov ter osebnega razvoja z 
bivanjem v multikulturnem okolju je prostovoljka izboljšala 
znanje ruskega jezika ter se začela učiti ukrajinščine, kar ji koristi 
pri nadaljnji poklicni poti kot tolmaču. Po zaključku projekta je 
prostovoljka ustvarila zgoščenko, ki vsebuje celotno gradivo 
(knjižice, letaki, videoposnetki), narejeno med trajanjem projekta. 

Naslov projekta:

Going International – 
Breaking Prejudices
SI-21-32-2010-R3

Tematika: invalidnost, razvojno sodelovanje
Datum aktivnosti: 1. 9. 2010–30. 6. 2011
Prijavitelj: Društvo študentov invalidov 
Slovenije, Ljubljana, www.dsis-drustvo.si
Partnerji iz držav: Ukrajina
Višina dodeljenih sredstev: 9.302,00 EUR 

Glavni cilji projekta so bili promocija družbene angažiranosti 
mladih in aktivnega državljanstva, spodbujanje h kritičnemu 
mišljenju in lastni presoji, informiranje o vladnih aktivnostih in 
ozaveščanje o pomenu aktivnostih posameznika, podpiranje 
mladinskega dela, razvoj učnega okolja s pridobivanjem ključnih 
kompetenc vseživljenjskega učenja ter mreženje med mladinskimi 
organizacijami iz Srbije in Slovenije. V prvi fazi projekta je 
prostovoljka raziskala nekatere vidike delovanja družbe in mladih 
v svojem lokalnem okolju. V drugi fazi se je seznanila z novim 
okoljem in gostiteljsko organizacijo. Sledilo je izvajanje aktivnosti, 
pri čemer sta se spodbudili samoiniciativnost in samostojnost 
prostovoljke. Dolgoročni učinki projekta so v zagotavljanju 
trajnostnih mehanizmov za delovanje na področju mladinskih 
politik, razvijanju podpornih mehanizmov ter vzpostavljanju 
trajnih partnerstev. Prostovoljka je ob koncu projekta izdelala 
povzetek svojega internetnega bloga in izdala knjižico z vsem 
gradivom, ki ga je ustvarila med projektom. 

Naslov projekta:

Let’s educate online
SI-21-34-2010-R3

Tematika: mladinske politike, mediji in 
komunikacija/mladinsko informiranje
Datum aktivnosti: 1. 10. 2010–28. 2. 2012
Prijavitelj: Zavod Akademija naprednih idej, 
Ljubljana, www.napredneideje.si
Partnerji iz držav: Srbija
Višina dodeljenih sredstev: 8.382,00 EUR  

Akcija 2 - Evropska prostovoljna služba
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Glavni cilj projekta je medkulturna interakcija med prostovoljko 
iz Nemčije in lokalno mladino v Kopru ter okolici. Prostovoljka je 
izvajala jezikovni tečaj nemščine in predstavitve nemške kulture 
in države za otroke ter mlade med 10. in 30. letom. Vključena 
je bila tudi v nekatere kulturne dogodke, kot so kulturni večeri, 
na katerih je predstavila nemško umetnost. Med lokalnim 
prebivalstvom je pomagala promovirati trajnostni razvoj, pri 
čemer je poskušala predstaviti nekatere nemške organizacije, ki 
delujejo na tem področju. Z mladimi lokalnimi prostovoljci se je 
učila snemanja, pri čemer so posneli kratek film. Na informacijski 
točki je mladim predstavljala priložnosti v Nemčiji, še posebej 
možnosti študija. Končna rezultata projekta sta kratek film, ki ga 
je prostovoljka zmontirala ob pomoči strokovnih sodelavcev, ter 
brošura z opisom projekta in nadaljnjih načrtov. 

Glavna tema projekta je trajnostni razvoj, pri čemer se je ena 
aktivnost ukvarjala z zdravjem in druga z umetnostjo znotraj 
glavne teme. Prostovoljka, ki se je ukvarjala s temo umetnosti, je 
pripravila potujoče razstave, opravila je raziskavo med mladimi o 
podnebnih spremembah, izvajala ulično umetnost in izdala končno 
publikacijo. Druga prostovoljka, ki se je ukvarjala s tematiko 
zdravja, je za izdajo publikacije zbirala in analizirala podatke, 
zbrane med mladimi, o zdravju ter nato izvajala aktivnosti, ki 
so se po analizi stanja pokazale kot najpomembnejše. Rezultat 
projekta so dve poročili z analizo trajnostnega razvoja in vplivom 
netrajnostnega razvoja na zdravje ter potujoča razstava in 
delavnice o obravnavani temi. Prostovoljki sta pridobili veščine 
projektnega vodenja in vodenja skupine, spodbujeni sta bili k 
inovativnosti in podjetnosti ter izboljšali sta spretnost »učenje 
učenja« poleg osmih ključnih kompetenc vseživljenjskega učenja. 
Poleg vpliva na profesionalno življenje se pričakuje vpliv projekta 
tudi na njun osebni in socialni razvoj. Projekt je veliko prispeval k 
njunemu osamosvajanju. 

Naslov projekta:

Cultural wind storm - 
Kulturna burja
SI-21-35-2010-R3

Tematika: evropska zavest, umetnost in 
kultura
Datum aktivnosti: 1. 9. 2010–31. 12. 2011
Prijavitelj: Kulturno izobraževalno društvo 
Pina, Koper, www.pina.info
Partnerji iz držav: Nemčija
Višina dodeljenih sredstev: 8.480,00 EUR

Naslov projekta:

Sustain*(health + art)!
SI-21-36-2010-R3

Tematika: umetnost in kultura, zdravje
Datum aktivnosti: 1. 9. 2010–30. 9. 2011
Prijavitelj: Mladinsko združenje Združene igre 
narodov, Izola
Partnerji iz držav: Madžarska, Norveška, 
Višina dodeljenih sredstev: 16.550,00 EUR
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Glavna tema projekta je delo z mladimi z manj priložnostmi. 
Gostiteljska organizacija je Center za socialno delo Škofja Loka 
– Dnevni center za otroke in mladostnike DC Ω (omega). Namen 
projekta je razviti solidarnost in promovirati aktivno državljanstvo 
v lokalnem okolju Škofje Loke. V DC Ω je prostovoljka pomagala 
pri delavnicah za otroke in mlade, se individualno ukvarjala z 
njimi, načrtovala izvedbo počitniških aktivnosti in kampov ter 
pomagala pri njej, povezovala DC Ω z ostalimi organizacijami 
in imela priložnost za načrtovanje ter izvedbo lastnih projektov. 
Svoje delo je dokumentirala s fotografiranjem, pisanjem člankov 
in snemanjem krajših filmov za objavo na spletni strani. Projekt 
je vplival tako na razvoj in pridobitev novih znanj prostovoljke kot 
tudi na razvoj Zavoda O in Dnevnega centra Ω. Prostovoljka ima 
pedagoško smer izobrazbe, zato se bo z novimi izkušnjami na 
tem področju povečala tudi njena zaposljivost. 

Naslov projekta:

Zavod O - 
Children smile 2010/2011
SI-21-37-2010-R3

Tematika: evropska zavest
Datum aktivnosti: 1. 9. 2010–1. 12. 2011
Prijavitelj: Zavod O, Zavod škofjeloške mladine, 
Škofja Loka, www.zavodo.org
Partnerji iz držav: Bolgarija
Višina dodeljenih sredstev: 7.890,00 EUR

Namen projekta je bil, da se z multimedijskimi projekti podprejo 
mladinske aktivnosti in kreativnost na različnih področjih. Vsak 
prostovoljcev je sodeloval v posameznih delih Zavoda O, in sicer v 
Ateljeju Clobb, ki se ukvarja z likovno umetnostjo, v Multimedijskem 
centru Pulsar, ki se ukvarja z IKT-tehnologijo in multimedijo, ali 
v MKC Pri Rdeči ostrigi, kjer potekajo kulturni, izobraževalni in 
zabavni dogodki. Prostovoljci so bili spodbujeni k izvedbi lastnega 
projekta, hkrati pa so tvorili skupino, ki je ustvarjala projekte 
oziroma dogodke, zaradi česar so bili združeni v različnosti. 
Prostovoljka je v Ateljeju Clobb izvedla ekološki projekt v povezavi 
z umetniškim ustvarjanjem, asistirala pri umetniških tečajih, 
oblikovala letake, sodelovala pri ustvarjalnem delu v ateljeju, 
uvajala nove tehnike ustvarjanja ter sodelovala pri organizaciji 
velikih dogodkov. Prostovoljec je v MKC Pri Rdeči ostrigi izvajal 
posamezne dogodke v centru, jih dokumentiral, skrbel za 
tehnično podporo, organiziral beatbox delavnice, predstavil 
svoje glasbeno ustvarjanje in poskušal povečati prepoznavnost 
mladinskega prostovoljnega dela. Druga prostovoljka je v MMC 
Pulsar izdelovala angleško različico spletne strani, multimedijsko 
producirala, pomagala pri grafičnem oblikovanju, računalniškem 
opismenjevanju otrok, izdelavi animacij ipd. Vsi prostovoljci 
so sodelovali pri vzpostavitvi angleške različice spletne strani 
Zavoda O. Projekt je zelo vplival na sposobnost medkulturnega 
prilagajanja lokalnega prebivalstva ter dolgoročno na odnose 
znotraj gostiteljske organizacije. Prostovoljci so imeli priložnost za 
osebnostno rast in spoznavanje novih ljudi ter kultur. Skupinski 
projekt je imel še dodatno učno komponento za prostovoljce, saj 
so okrepili vezi med sekcijami in pridobili še dodatna znanja ter 
izkušnje, še posebej medkulturno sodelovanje.

Naslov projekta:

Zavod O - 
United in diversity
SI-21-38-2010-R3

Tematika: umetnost in kultura, mediji in 
komunikacija/mladinsko informiranje
Datum aktivnosti: 1. 9. 2010–1. 12. 2011
Prijavitelj: Zavod O, Zavod škofjeloške 
mladine, Škofja Loka, www.zavodo.org
Partnerji iz držav: Nemčija, Belgija, Francija
Višina dodeljenih sredstev: 22.262,00 EUR
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V okviru projekta je prostovoljka izvajala aktivnosti s področja 
mladinske politike, evropskega državljanstva in povezovanja v 
lokalni skupnosti, in sicer je prispevala k razvijanju aktivnosti 
strukturiranega dialoga ter izboljševanju platforme za aktivno 
participacijo mladih v lokalni skupnosti. Prostovoljka je izvajala 
javne tribune, debate, tečaje, srečanja in izobraževanja, izvajala 
je promocijske aktivnosti za evropsko državljanstvo na lokalni TV, 
v časopisih in na lokalnem radiu, delala s spletnimi aplikacijami, 
izvajala mesečno informiranje na osmih srednjih šolah in dveh 
visokošolskih zavodih. Imela je možnost izvesti lasten projekt z 
multimedijsko podporo. Pridobila je osnove slovenskega jezika, 
veščine projektnega menedžmenta, spretnosti informiranja 
mladih in okrepila je svoje IKT-kompetence. 

Namen projekta je bilo približevanje evropske zavesti in koncepta 
EU mladim, ki se vključujejo v aktivnosti KCM Kresnička, tudi skozi 
aktivno participacijo prostovoljcev EVS v programu. Aktivnosti 
v kriznem centru so obsegale tako individualno delo z otroki, 
npr. druženje, pogovori, učna pomoč, opora pri reševanju težav, 
spremljanje, kot tudi skupinske aktivnosti, in sicer sodelovanje pri 
organizaciji aktivnosti v dnevnem centru ali samostojna priprava 
in izvedba aktivnosti za otroke in mlade – preživljanje prostega 
časa z igrami, športom in kreativnimi dejavnostmi. Prostovoljec je 
sodeloval tudi pri razvoju in organizaciji mednarodnih aktivnosti, 
v timskem strokovnem delu ter pomagal pri načrtovanju, izvedbi 
in evalvaciji dejavnosti centra. Dobrodošla je bila tudi izvedba 
lastnega projekta, katerega poudarek je bil na neformalnem in 
izkustvenem učenju za mladostnike. Prostovoljec je sodeloval tudi 
pri iskanju sorodnih organizacij oziroma organizacij s podobno 
ciljno skupino v svoji ali poznani državi.

Naslov projekta:

Discover Celje through 
youth work
SI-21-39-2010-R4

Tematika: evropska zavest, mediji in 
komunikacija/mladinsko informiranje
Datum aktivnosti: 12. 12. 2010–20. 1. 2012
Prijavitelj: Celjski mladinski center, Celje, 
www.mc-celje.si
Partnerji iz držav: Grčija
Višina dodeljenih sredstev: 8.320,00 EUR

Naslov projekta:

Odkrijmo življenje! 
Discover life
SI-21-40-2010-R4

Tematika: evropska zavest, izobraževanje 
preko športa in aktivnosti na prostem
Datum aktivnosti: 1. 12. 2010–31. 1. 2012
Prijavitelj: CSD Radovljica, Krizni center za 
mlade »Kresnička«, Radovljica, 
www.kc-kresnicka.si
Partnerji iz držav: Španija
Višina dodeljenih sredstev: 6.465,00 EUR  
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Projekt se je odvijal v rezidenčnem umetniškem centru Art 
središče, ki se nahaja v Krajinskem parku Goričko, tik ob meji 
z Madžarsko. Glavni cilji Art središča so razvoj umetniškega 
središča, mladinskega izobraževalno-informacijskega programa, 
multimedijskega centra, ekološkega centra ter kulturne stične 
točke. Prostovoljci so bili vključeni v vse različne zvrsti dela, ki 
potekajo v centru, in sicer umetniške delavnice, razstave, koncerti, 
glasbene delavnice in performansi ter konference, predavanja, 
srečanja in predstavitve ter tudi družbeno in skupnostno delo 
in ekološke prakse. S sodelovanjem pri teh aktivnostih so se 
prostovoljci srečali z mnogimi priložnostmi za izvedbo lastnih 
projektov. Art središče deluje znotraj lokalne realnosti, zato je 
prednostno področje kratkoročno in dolgoročno sodelovanje z 
lokalno skupnostjo. Za promocijo rezultatov in prepoznavnost 
programa oziroma EVS-a so bile izvedene predstavitve na 
regionalni TV-postaji (Murska Sobota), na šolah, radiu (npr. radiu 
MARŠ) in v okviru različnih dogodkov.

Naslov projekta:

Art & Development
SI-21-41-2010-R4

Tematika: umetnost in kultura, razvoj mest/
podeželja
Datum aktivnosti: 1. 12. 2010–15. 3. 2012
Prijavitelj: Zavod za razvoj in umetnost ART 
Središče, Ljubljana, 
www.artcenter-slovenia.org
Partnerji iz držav: Nizozemska
Višina dodeljenih sredstev: 8.020,00 EUR

Prostovoljka je skupaj s strokovnimi delavci in domačimi 
prostovoljci sodelovala pri načrtovanju in izvedbi preventivnega 
programa za otroke, ki obsega Dnevni center za otroke in Dnevni 
center za romske otroke v romskem naselju Brezje. Prostovoljka 
je sodelovala pri izvajanju učne pomoči za otroke, pomagala 
pri načrtovanju in izvajanju prostočasnih aktivnosti za otroke, 
ustvarjalnih delavnic, športnih in družabnih aktivnosti, pri čemer 
je bila njihova vsebina prepuščena tudi idejam in zamislim 
prostovoljke. Aktivno je sodelovala tudi pri načrtovanju, pripravi 
in izvedbi programa. Z aktivno udeležbo v programu je bila za 
prostovoljko ustvarjena priložnost za učenje po metodi »learning 
by doing«, pri čemer je prostovoljka prevzemala odgovornost ter 
razvijala tudi osebne kompetence. 

Naslov projekta:

Preventivni program za 
otroke
SI-21-42-2010-R4

Tematika: manjšine, romske skupnosti
Datum aktivnosti: 1. 12. 2010–1. 11. 2011
Prijavitelj: Društvo za razvijanje prostovoljnega 
dela Novo mesto, Novo mesto, 
www.drpdnm.si
Partnerji iz držav: Srbija
Višina dodeljenih sredstev: 4.158,00 EUR
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Iz Slovenije se je na EVS odpravilo 11 mladih z manj priložnostmi, 
in sicer v Italijo in Makedonijo. Prostovoljci, ki so izvajali projekt v 
Makedoniji, so bivali pri družinah ter se učili procesov na ekološki 
kmetiji in sodelovali pri njih. Predstavljen jim je bil ekološki pristop 
obdelovanja kmetije ter način razmišljanja in življenja. Poleg tega 
so del tedna preživeli v tamkajšnjem bližnjem mladinskem centru 
ter sodelovali pri njihovih aktivnostih, imeli pa so tudi možnost 
izvedbe lastnega dogodka. Prostovoljci v Italiji so sodelovali pri 
nastajanju in oblikovanju prispevkov spletnega radia, pri čemer 
so spoznali, ali je to področje, s katerim bi se lahko v prihodnosti 
ukvarjali. Pomagali so tudi pri promociji prostovoljskih aktivnosti, 
sodelovali pri pripravi mednarodne enotedenske poletne in zimske 
aktivnosti ter pri medkulturnih srečanjih v šoli. Poleg konkretnih 
delovnih kompetenc sta za prostovoljce še pomembnejša 
učenje in utrjevanje različnih socialnih in osebnih kompetenc. 
Prostovoljci so imeli močno podporo pošiljajoče in gostiteljske 
organizacije. V okviru dodatnega razširjanja rezultatov projekta 
so bili objavljeni članki v lokalnih časopisih, izdelana  bila spletni 
portal ter promocijska zloženka. Prostovoljci so tudi osebno 
predstavljali svoje izkušnje in učinke projekta.

Prostovoljci in prostovoljke so s svojo prisotnostjo v zavodu 
krepili zavest o evropskem državljanstvu in državljanstvu na 
splošno. Prostovoljci so pomagali pripravljati aktivnosti za otroke 
ali mlade z motnjo v duševnem razvoju ter s čustvenimi in/ali 
vedenjskimi težavami, tako so bili ves čas v stiku s to specifično 
populacijo invalidne mladine. Prostovoljci so opravili ključno 
vlogo v življenju učencev in varovancev zavoda skozi kakovostno 
skupno preživljanje prostega časa. Glavne naloge prostovoljcev 
so bile delo z mladimi z motnjo v duševnem razvoju, organizacija 
njihovega prostega časa in aktivnosti ter ostalih dogodkov, kot 
so tematski dnevi, šola v naravi, projekti, povezani z doživljajsko 
pedagogiko, ter organizacija mednarodnega festivala Igraj se 
z mano. Prostovoljci so bili tudi spodbujeni, da so bili s svojimi 
aktivnostmi sestavni del festivala in tako pozitivno vplivali na 
mladostnike ter na njihovo lokalno skupnost. Prostovoljci so glede 
na svoje kompetence in znanje organizirali tudi raznolike lastne 
aktivnosti. Izboljšali so svoje veščine ravnanja in prilagajanja 
na novo socialno in kulturno okolje, se srečali in uspešno 
sodelovali z različnimi populacijami ter se naučili timskega dela. 
Te izkušnje bodo pozitivno vplivale na njihov osebnostni razvoj in 
na razmišljanje o vključenosti ter kulturni raznolikosti na splošno. 
V okviru dodatnega razširjanja rezultatov je bila izdelana knjižica 
v slovenskem in angleškem jeziku na temo vtisov in doživljajev v 
tem projektu tako s strani prostovoljcev kot s strani varovancev 
zavoda.

Naslov projekta:

Now we go!
SI-21-44-2010-R4

Tematika: razvoj mest/podeželja, mediji in 
komunikacija/mladinsko informiranje
Datum aktivnosti: 1. 12. 2010–1. 5. 2012
Prijavitelj: Zavod Manipura, Begunje na 
Gorenjskem, www.zavod-manipura.org
Partnerji iz držav: Italija, Makedonija
Višina dodeljenih sredstev: 22.235,00 EUR

Naslov projekta:

Take a challenge, 
be inclusive 
Sprejmi izziv, 
bodi inkluziven
SI-21-45-2010-R4

Tematika: protidiskriminacija, invalidnost
Datum aktivnosti: 1. 12. 2010–31. 10. 2011
Prijavitelj: Zavod za usposabljanje Janeza 
Levca, Ljubljana, www.zulj.si
Partnerji iz držav: Danska, Srbija, Grčija, 
Italija
Višina dodeljenih sredstev: 18.625,00 EUR
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Zavod ŠTIP je glavni nosilec mladinskih dejavnosti v občini, zato 
je vključitev prostovoljca v MC Podlaga pomenila tudi njegovo 
vključevanje v sooblikovanje mladinske politike ter vplivanje na 
lokalno okolje. Glavni temi aktivnosti sta mladinska politika ter 
umetnost in kultura, v okviru katerih je prostovoljec pomagal in 
organiziral aktivnosti za mlade, izvajal tematske večere, pisal 
spletni dnevnik in objavljal članke v časopisu, prisostvoval na 
informativni točki za dijake in informiral o aktivnostih, izvajal 
delavnice ter sodeloval pri organizaciji in izvedbi poletnega 
festivala. Z lastnim delom se je prostovoljec naučil samostojnosti 
in odgovornosti. Pridobil je tudi veliko novih znanj o organizaciji 
prireditev, koncertov, festivalov in delavnic ter o informiranju.

Naslov projekta: 

EVS in Sezana’s 
underground
SI-21-46-2010-R4

Tematika: umetnost in kultura, mladinske 
politike
Datum aktivnosti: 31. 12. 2010–30. 9. 2011
Prijavitelj: Zavod za šport, turizem in prosti 
čas Sežana – Mladinski center Podlaga, 
Sežana, www.mcpodlaga.com
Partnerji iz držav: Turčija
Višina dodeljenih sredstev: 5.627,00 EUR

Prostovoljca iz Nemčije in Litve sta se družila z osebami z 
motnjami v duševnem razvoju, z njimi sodelovala in izvajala 
aktivnosti ter jim zagotavljala pomoč (celodnevno spremljanje, 
izvedba kulturnih, športnih, duhovnih dogodkov, spremljanje pri 
čiščenju, hranjenju ...).Takšna srečanja so tudi prostor srečevanja 
različnih pristopov in izkušenj, ki izvirajo iz različnih osebnih 
in kulturnih ozadij. Projekt pomeni ustvarjanje medosebnega 
spoštovanja in odkrivanja dragocenosti vsakega človeka. Skupaj 
z domačimi prostovoljci sta predstavljala projekt in svojo vlogo 
v njem npr. na večeru za ljudi iz lokalnega okolja. Prostovoljci 
EVS so širili zavest o večkulturnosti in medsebojni povezanosti, 
svoje delo pa so predstavili tudi v različnih medijih (TV, radio, 
časopis). Prostovoljci so se skozi delo naučili osnov psihologije, 
komunikacije, antropologije, se srečali z duševnimi motnjami in 
boleznimi ter pridobili različne tehnike ročnih del.

Naslov projekta:

Let’s live and work together
SI-21-47-2010-R4

Tematika: protidiskriminacija, invalidnost
Datum aktivnosti: 1. 12. 2010–17. 6. 2012
Prijavitelj: Društvo Barka, Medvode, 
www.barka-drustvo.si
Partnerji iz držav: Nemčija, Litva
Višina dodeljenih sredstev: 13.625,00 EUR
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Prostovoljka je sodelovala pri ustvarjalnih delavnicah, tematskih 
izletih, poletnih in športnih kolonijah, športnih tečajih, 
srečanjih prostovoljcev, organizaciji dogodkov in pri aktivnostih 
drugih lokalnih ali mladinskih društev. Njena ustvarjalnost in 
inovativnost sta se izrazili v raznoliki paleti ustvarjalnih delavnic; 
španska kultura je bila predstavljena skozi njihovo kulturo in 
izvedenim tečajem španskega jezika. Projekt je preko dela, 
srečevanja in učenja povezoval prostovoljko in mlade iz lokalnega 
okolja ter s tem krepil medkulturni dialog. Prostovoljka je skozi 
projekt pridobila izkušnjo samostojnega življenja in mobilnosti, 
povečala lastno zaposljivost, širila socialno mrežo, pridobila 
občutek pripadnosti EU, izkušnjo dela s skupinami, še posebej s 
socialno ogroženimi skupinami. Kot dodatni ukrep za razširjanje 
rezultatov je bila oblikovana in izdelana brošura s predstavitvijo 
EVS-a, prostovoljke, projekta EVS in vtisov, in sicer z namenom 
predstavitve EVS-a širši lokalni skupnosti ter potencialnim 
mladim prostovoljcem.

Prostovoljec iz Poljske se je ukvarjal s snemanjem in montažo 
videov in z organizacijo ter fotografiranjem dogodkov, ki so 
pomembni za celotno AKC Metelkova mesto. Zbiral je tudi avdio-
videomaterial, s čimer je urejal arhiv in pripomogel k močnejšemu 
zavedanju o dosežkih. Prostovoljec je imel možnost sodelovati 
v številnih iniciativah, ki se borijo na ustvarjalne načine proti 
sovraštvu in strahopetnosti. Prisotnost prostovoljca v društvu 
je prispevala h kulturni raznolikosti. Skozi projekt je postal 
samozavestnejši, bolj razgledan, neodvisen, izboljšal je tehnično 
pismenost in kritično vrednotenje medijskih vsebin, pridobil je 
občutek za družbeno odgovorno ravnanje, izboljšal veščine za 
skupinsko delo in reševanje konfliktov, komunikativnost ter razvil 
občutek za solidarnost in pedagoško delo z mladimi. Prostovoljec 
je pomenil osvežitev v društvu in pri pristopih k delu.

Naslov projekta:

Prosti čas otrok in mladih
SI-21-48-2010-R4

Tematika: umetnost in kultura, izobraževanje 
preko športa in aktivnosti na prostem
Datum aktivnosti: 1. 12. 2010–25. 2. 2012
Prijavitelj: Medobčinsko društvo prijateljev 
mladine Ajdovščina, Ajdovščina, 
www.mc-hisamladih.si
Partnerji iz držav: Španija
Višina dodeljenih sredstev: 9.200,00 EUR

Naslov projekta:

Metelkova mesto: 
multimedijska podpora
SI-21-49-2010-R4

Tematika: protidiskriminacija, umetnost in 
kultura
Datum aktivnosti: 1. 12. 2010–30. 11. 2011
Prijavitelj: KUD Mreža, Ljubljana, 
www.kudmreza.org
Partnerji iz držav: Poljska, 
Višina dodeljenih sredstev: 7.719,00 EUR 

Akcija 2 - Evropska prostovoljna služba
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Prostovoljec je sodeloval pri rednih aktivnostih centra, predvsem 
na področju informiranja pri različnih medijih. Na infotočkah v 
mladinskem centru in šolah je ozaveščal različne skupine mladih. 
Za mlade je pripravil tečaje makedonskega jezika in predstavitev 
svoje kulture. Izvajal je kreativne (etnološke, literarne, glasbene, 
novinarske …) in socialne delavnice za mlade z manj priložnostmi 
ter za predstavnike etničnih, verskih in jezikovnih manjšin 
(albanski, makedonski, muslimanski priseljenci). Sodeloval 
je pri humanitarnih akcijah in spodbujal mlade k sodelovanju. 
Organiziral je tudi okrogle mize na temo človekovih pravic. 
Prostovoljec je deloval tudi na multimedijskem področju, kjer je 
ustvarjal filme. Sodeloval je pri pripravi in distribuciji zloženk in 
plakatov, organizaciji koncertov, filmskih in literarnih večerov. 
Prostovoljec je preko projekta izboljšal komunikacijo v tujem jeziku, 
poglobil znanje na področju mladinskega dela, informacijske in 
komunikacijske tehnologije, pridobil nova znanja na področju 
aktivnega državljanstva, prostovoljstva, neformalnega učenja, 
inovativnosti, kulturne raznolikosti, medosebne, medkulturne in 
družbene kompetence, okrepil je svojo inovativnost in se naučil 
delati s tehnično opremo ter računalniškimi programi. Pridobljena 
znanja bo kasneje prenašal na mlade v svojem lokalnem okolju. 
Projekt je spodbujal aktivno državljanstvo ter ozaveščal o revščini 
in socialni izključenosti. Prostovoljec je s svojimi aktivnostmi 
skrbel za vključevanje mladih, ki so družbeno izključeni zaradi 
različnih razlogov. 

Naslov projekta:

Youth 2 Youth 
mladi mladim
SI-21-52-2010-R5

Tematika: umetnost in kultura, mediji in 
komunikacija/mladinsko informiranje
Datum aktivnosti: 1. 2. 2011–1. 4. 2012
Prijavitelj: Mladinski center Dravinjske doline, 
Slovenske Konjice, www.mcdd.si
Partnerji iz držav: Makedonija
Višina dodeljenih sredstev: 8.825,00 EUR

Akcija 2 - Evropska prostovoljna služba

Projekt je del lokalnega projekta organizacije creACTive, ki 
zagotavlja neformalno izobraževanje in kakovostno preživljanje 
prostega časa mladih v Kavadarcih. Prostovoljka EVS iz Slovenije 
je bila vključena v delo mladinskega centra in je sodelovala z 
lokalnimi mladinskimi delavci ter prostovoljci pri organizaciji in 
izvajanju aktivnosti za obiskovalce. Poleg tega je prostovoljka 
organizirala dejavnosti in neformalno izobraževanje, npr. 
jezikovne tečaje, računalniški tečaj in ustvarjalne delavnice, za 
mlade iz bližnje vasi Drenovo v sodelovanju z mladinskim klubom 
Drenovo. Delavnice so se izvajale za skupine otrok. Prostovoljka 
se je družila z mladimi iz mladinskega centra v njihovem prostem 
času in z njimi načrtovala skupne aktivnosti. Spoznala se je z 
makedonsko kulturo, hkrati pa je delovala v mednarodni ekipi, 
pri čemer je spoznala tudi druge kulture ter se seznanila z delom 
v takšni ekipi. Prostovoljka se je udeležila tudi usposabljanj na 
temo mladinskega dela ter se naučila dela z otroki. 

Naslov projekta:

Youth center Kavadarci: 
improving creativity and 
active citizenship for young 
people
SI-21-53-2010-R5

Tematika: umetnost in kultura, mediji in 
komunikacija/mladinsko informiranje
Datum aktivnosti: 10. 7. 2011–15. 8. 2012
Prijavitelj: Mladinski center Dravinjske doline, 
Slovenske Konjice, www.mcdd.si
Partnerji iz držav: Makedonija
Višina dodeljenih sredstev: 5.940,00 EUR
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V projektu sta prostovoljca sodelovala pri različnih aktivnostih, in 
sicer je bilo njuno delo osredotočeno na dnevni center MCT kluba 
Sonček kot npr. izvajanje delavnic, informiranje, filmi, športni 
popoldnevi, učna pomoč, medkulturna in medgeneracijska 
srečanja. Prostovoljca sta uporabljala različna orodja, s katerimi 
sta mladim podajala vseživljenjske vsebine, poleg tega sta s 
svojo prisotnostjo in obravnavo medkulturnih vsebin gradila 
evropsko zavest tako mladih kot tudi pri sebi. Prostovoljca sta 
se ukvarjala tudi z mediji in komunikacijo, v okviru česar sta 
sodelovala z medijskim krožkom MMCT pri snemanju kratko- ali 
srednjemetražnega filma, občasno pa sta poročala tudi za Radio 
Kum. V vrtcih ter na osnovnih in srednjih šolah sta promovirala 
EVS, v mladinskem centru pa izvedla predstavitvene večere. 
V okviru projekta EVS sta tudi našla prostor za lasten projekt. 
Prostovoljca sta okrepila komunikacijo v tujem jeziku, se naučila 
organizacije, okrepila znanje različnih programskih računalniških 
orodij, razvijala medosebno, medkulturno in družbeno 
kompetenco ter izkusila samostojno življenje. 

Naslov projekta:

MCT Klub Sonček
SI-21-54-2010-R5

Tematika: evropska zavest, mediji in 
komunikacija/mladinsko informiranje
Datum aktivnosti: 15. 3. 2011–14. 3. 2012
Prijavitelj: Mladinski center Trbovlje, Trbovlje, 
www.mct.si
Partnerji iz držav: Poljska, Portugalska
Višina dodeljenih sredstev: 9.974,00 EUR

Prostovoljec je aktivno sodeloval pri pripravljanju in izvajanju 
ustvarjalnih delavnic na področju glasbe in dela z mladimi v 
dnevnem centru CID Ptuj ter pri različnih aktivnostih, ki so 
vključevale mlade iz lokalnega okolja. Vsebinsko je bil projekt 
naravnan na novo področje, in sicer glasbo. Prostovoljec je 
tako sodeloval pri ustvarjanju pogojev za mladinsko glasbeno 
produkcijo ter pri razvijanju glasbene produkcije skupaj z mladimi 
glasbeniki s Ptuja in iz okolice. Med jesenskimi, zimskimi in 
poletnimi počitnicami je sodeloval pri ustvarjalnih delavnicah 
za otroke. Vključeval se je tudi v delo infocentra, sodeloval pri 
organizaciji razstav, koncertov, potopisnih predavanj, literarnih 
večerov in drugih klubskih dogodkov. Prostovoljec je razvijal lasten 
projekt, komunikacijo v tujem jeziku, krepil IKT, medosebne in 
družbene kompetence, inovativnost, podjetnost, kulturno zavest 
in izražanje. 

Naslov projekta:

Music as a tool
SI-21-55-2010-R5

Tematika: umetnost in kultura, mediji in 
komunikacija/mladinsko informiranje
Datum aktivnosti: 1. 2. 2011–30. 5. 2012
Prijavitelj: Center interesnih dejavnosti Ptuj, 
Ptuj, www.cid.si
Partnerji iz držav: Francija
Višina dodeljenih sredstev: 8.830,00 EUR  

Akcija 2 - Evropska prostovoljna služba
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Namen projekta je bil z gledališkimi delavnicami kot metodo 
neformalnega učenja pri mladih širiti zavest o pomenu in 
vrednotah človekovih pravic. Glavna dejavnost projekta so bile 
gledališke delavnice za otroke in mlade, na katerih so potekale 
priprave za gledališke predstave na temo človekovih pravic 
na splošno oziroma v kontekstu evropske skupnosti, kot so 
pravice migrantov, enakost med spoloma, nasilje v družini, 
invalidnost ipd. Predstave so bile izvedene na različnih lokacijah 
na otoku in v šolah. Teme, ki so bile obravnavane, so izhajale 
iz resničnih življenjskih situacij mladih. Prostovoljka je imela 
priložnost pridobiti nova znanja in hkrati nadgraditi obstoječa 
s področja pedagogike in andragogike ter na ta način povečati 
svojo zaposljivost. Kot dodatno razširjanje rezultatov projekta je 
prostovoljka pripravila interaktivni DVD, ki prikazuje konkretne 
pristope in metode, uporabljene v gledaliških aktivnostih projekta. 

Naslov projekta:

Build up your future, 
bulid up your society
SI-21-56-2010-R5

Tematika: evropska zavest, 
protidiskriminacija
Datum aktivnosti: 1. 2. 2011–31. 3. 2012
Prijavitelj: Društvo ŠKUC, Ljubljana, 
www.skuc.org
Partnerji iz držav: Grčija
Višina dodeljenih sredstev: 9.180,00 EUR

Akcija 2 - Evropska prostovoljna služba

Projekt se  je izvajal na Malti v kraju Cospicua, to je območje, 
ki se srečuje s socialnimi problemi in majhnimi možnostmi 
dodatnega izobraževanja za otroke. Projekt je zastavljen kot 
popoldanski in obšolski neohumanistični-izobraževalni program 
za otroke v starosti od 4 do 13 let in promovira vegetarijanstvo, 
okoljsko vzdržnost ter zdrav način življenja. Obsegal je predmete, 
kot so joga, ustvarjalnost, atletika, računalništvo in angleški 
jezik. Metodologija programa je otrokom omogočala, da so se 
zabavali in sprostili, medtem ko so se učili, kar je pomagalo pri 
odkrivanju njihovih potencialov, s tem pa sta se povečali tudi 
njihova motivacija in samozavest. Aktivnosti so bile namenjene 
otrokom iz socialno šibkejših družin. Za otroke s posebnimi učnimi 
potrebami je bil med počitnicami izveden poletni dopoldanski 
klub. Prostovoljec EVS je bil postopno vključen v izvajanje 
programa ter se tako razvijal na različnih področjih in se seznanil 
z neohumanizmom v praksi. S tem je izboljšal svoje znanje in 
izkušnje na ustvarjalnem in inovativnem področju, hkrati je krepil 
svoje znanje angleškega jezika. 

Naslov projekta:

Project Tbexbix
SI-21-58-2010-R5

Tematika: umetnost in kultura, mediji in 
komunikacija/mladinsko informiranje
Datum aktivnosti: 1. 2. 2011–31. 1. 2012
Prijavitelj: Mladinski center Šentjur (Razvoja 
agencija Kozjansko), Šentjur, 
www.mladi-sentjur.si
Partnerji iz držav: Malta
Višina dodeljenih sredstev: 8.586,00 EUR  
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Namen projekta je bil omogočiti prostovoljcem znanje in prostor 
ter druge potrebne kapacitete za izražanje lastnega kreativnega 
potenciala. Prostovoljcema so bili omogočeni osebnostni razvoj, 
izražanje ustvarjalnih zmožnosti, odpiranje obzorij ter predvsem 
neformalno izobraževanje. Projekt je potekal na dveh področjih, 
in sicer na področju multimedije, ki je vključevala spoznavanje 
tehnične opreme za video, fotografiranje, zvok in gledališče, ter 
na področju organizacije in vodenja projektov ter timskega dela. 
Prostovoljca sta sodelovala tudi pri ustvarjanju spletne televizije 
ter prisostvovala celotnemu procesu njenega nastanka. Poleg 
tega sta s celotno ekipo mladinskega centra in Doma kulture 
Kamnik sodelovala pri organizaciji raznolikih kulturnih dogodkov. 

Prostovoljka je sodelovala pri dejavnostih zavoda v okviru 
programa PUM, in sicer pri njegovem oblikovanju, načrtovanju 
in izvajanju (izobraževalni program projektnega učenja za mlajše 
odrasle). Sodelovala je v okviru štirih projektnih vsebin: individualni 
učni projekt, izbirni učni projekt, produkcijski učni projekt in 
interesne dejavnosti v skladu z njenimi interesi. Prostovoljka je 
bila spodbujena k pripravi predstavitev svojih izkušenj, znanja, 
jezika in kulture. Preizkusila je različne metode in tehnike dela z 
ljudmi, se seznanila z načeli organiziranja, vodenja in upravljanja 
organizacije ter timskega dela. Naučila se je prevzemati 
odgovornost za prevzete naloge. Pridobila je izkušnje dela v 
timu, ki poleg organizacije zajema tudi medosebne odnose, kar 
bo pripomoglo tudi k njenemu kasnejšemu vključevanju v nova 
delovna okolja. 

Naslov projekta:

Journey to progress
SI-21-60-2010-R5

Tematika: umetnost in kultura, mediji in 
komunikacija/mladinsko informiranje
Datum aktivnosti: 1. 2. 2011–30. 11. 2011
Prijavitelj: Zavod Mladinski center Kotlovnica, 
Kamnik, www.kotlovnica.si
Partnerji iz držav: Makedonija, Turčija, 
Višina dodeljenih sredstev: 10.950,00 EUR

Naslov projekta:

Project Learning for Young 
Adults (PLYA)
SI-21-59-2010-R5

Tematika: umetnost in kultura
Datum aktivnosti: 1. 2. 2011–1. 6. 2012
Prijavitelj: Zavod Bob, Ljubljana,
www.zavod-bob.si
Partnerji iz držav: Španija
Višina dodeljenih sredstev: 4.450,00 EUR

Akcija 2 - Evropska prostovoljna služba
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Projekt je potekal v okviru programa PUM (izobraževalni program 
projektnega učenja za mlajše odrasle). Na začetku je bila 
prostovoljka, ki je sama mlada z manj priložnostmi, vključena 
v sam program, kasneje se je vključila v izvajanje dejavnosti. 
Sodelovala je pri športnih aktivnostih, vodila kuharske delavnice 
irske in slovenske kuhinje, izvajala preventivne delavnice ter 
sodelovala na produkcijskih delavnicah, v okviru katerih je 
potekala izdelava različnih produktov. Sodelujoče v programu 
PUM je učila svojega jezika ter pripravila delavnice o svoji državi, 
kulturi in običajih. V okviru individualnega dela se je družila z 
mladimi in jih spremljala v njihovem prostem času. Prav tako se 
je udeleževala drugih aktivnosti PUM ter sodelovala pri promociji 
PUM-a tudi morebitnim obiskovalcem iz tujine. Prostovoljka je 
pridobila izkušnje pri delu z mladimi, ki imajo raznovrstne težave. 
Naučila se je odprtosti, strpnosti do drugih ljudi, samostojnosti, 
imela je priložnost za osebno rast in spoznavanje drugih kultur. 

Projekt je temeljil na aktivnostih organizacije Skala, ki se ukvarja 
z mladinsko ulično vzgojo otrok in mladostnikov med 7. in 20. 
letom starosti, ki iz različnih razlogov večino svojega časa preživijo 
na ulici. V projektu, ki je bil v več pogledih povezan z mladimi, so 
uporabljeni najrazličnejši načini za motivacijo mladih za učenje 
in aktivno udeležbo. Uporabljena je bila metoda mobilnega 
mladinskega centra z mnogimi možnostmi za aktivnosti, in sicer: 
ulično delo, športne aktivnosti, učna pomoč mladim, glasbene 
in kuharske dejavnosti, individualna pomoč mladim z večjimi 
težavami, ustvarjalne delavnice, družabno-kulturne prireditve, 
poletni program na prostem med počitnicami in tabor enkrat 
letno. Prostovoljec EVS je izkusil življenje v skupini s slovenskimi 
mladostniki. Prostovoljec je skupaj z mladimi preskusil različne 
delavnice, spoznaval različne kraje in se učil medsebojne 
komunikacije. Glede na to, da so mladi v velikem številu tudi 
migranti druge generacije iz republik nekdanje Jugoslavije, je bila 
prostovoljčeva vloga tudi pomoč pri pridobivanju samozavesti. 
Prostovoljec je fotografiral in posnel dejavnosti, skrbel za objavo 
posnetega, pisal kratke prispevke o aktivnostih na spletno stran 
ali na spletno omrežje Facebook. 

Naslov projekta:

On the sunny side 
of the Alps
SI-21-62-2010-R5

Tematika: protidiskriminacija
Datum aktivnosti: 15. 2. 2011–15. 2. 2012
Prijavitelj: Ljudska univerza Radovljica, 
Radovljica, www.lu-r.si
Partnerji iz držav: Irska
Višina dodeljenih sredstev: 11.546,00 EUR

Naslov projekta:

Enaki v raznolikosti
SI-21-64-2010-R5

Tematika: mediji in komunikacija/mladinsko 
informiranje, izobraževanje preko športa in 
aktivnosti na prostem
Datum aktivnosti: 1. 2. 2011–1. 3. 2012
Prijavitelj: Zavod Salesianum, OE Skala, 
Ljubljana, www.salesianum.si
Partnerji iz držav: Črna gora
Višina dodeljenih sredstev: 7.854,00 EUR

Akcija 2 - Evropska prostovoljna služba
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Štiri skupine mladih so pri mladinski izmenjavi ustvarjale na 
področju glasbe in plesa. Projekt je bil razdeljen na pripravo, 
izvedbo ter evalvacijo in dodatno razširjanje rezultatov 
izmenjave. V pripravljalnem obdobju pred izmenjavo so skupine 
poleg tehničnih priprav in predhodnega načrtovalnega obiska 
pripravile tudi del programa – predstavo za čas izmenjave. 
Na sami izmenjavi so na različnih delavnicah preko glasbe in 
plesa spoznavali medsebojne razlike in podobnosti ter kulturo 
in odkrivali možnosti povezovanja na kulturnem področju. 
Pomemben element poleg doseganja osnovnih ciljev programa 
je bilo tudi povezovanje v regiji ter vključevanje mladih z manj 
priložnostmi. Rezultat izmenjave je bila javna predstavitev – 
predstava. Dogajanje so tudi posneli in fotografirali. 

Naslov projekta:

PROfusion: fusion of 
cultures and experiences 
= profusion of ideas and 
opportunites
SI-31-07-2010-R1 

Tematika: protidiskriminacija, umetnost in 
kultura
Datum aktivnosti: 16.–24. 8. 2010
Prijavitelj: Mladinski center Brežice, Brežice, 
www.mc-brezice.si
Partnerji iz držav: Srbija, Bolgarija, Kosovo
Višina dodeljenih sredstev: 15.514,00 EUR

Pri projektu usposabljanja je bil namen usposabljanja okrepiti 
mrežo organizacij, ki bi izvajale projekte EVS. V tej smeri so 
bili cilji usposabljanja podrejeni ustvarjanju razmer, ki bodo 
med organizacijami omogočile izmenjavo prostovoljcev. Cilj je 
bil okrepiti vlogo neformalnega učenja v projektih evropske 
prostovoljne službe, povečati participacijo mladih v družbi 
ter razvijati evropsko državljanstvo in medkulturno učenje. 
Usposabljanje je bilo zasnovano na dejavnostih priprave izvedbe 
in kvalitativne izvedbe projektov EVS in je zajemalo aktivnosti 
tehnične narave ter usposabljanja na različnih področjih, ki so 
pomembna pri izvajanju EVS. 

Naslov projekta: 

EVS? Zakaj pa ne? 
EVS? – Why not?
SI-31-12-2010-R1

Tematika: evropska zavest, 
protidiskriminacija
Datum aktivnosti: 18.–24. 6. 2010
Prijavitelj: Društvo za civilno družbo LOM, 
Ljubljana
Partnerji iz držav: Italija, Latvija, Moldavija, 
Poljska, Srbija
Višina dodeljenih sredstev: 13.798,00 EUR

3.1 – Sodelovanje s sosednjimi partnerskimi državamiAkcija 3 – Mladi v svetu 
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Večstranska mladinska izmenjava štirih partnerjev je imela 
namen pokazati mladim potencial in možnosti, ki jih imajo, ter 
jim dvigniti samozavest in razviti njihov odnos do samega sebe 
in okolja. Projekt je nadgradnja ideje neformalne skupine Eko 
agenti, ki je skozi kulturo in umetnost ozaveščala mlade o okoljski 
problematiki. S kombinacijo različnih aktivnosti ustvarjanja 
in umetnosti ter športnih in drugih aktivnosti v naravi so želeli 
doseči namen izmenjave. Projekt je bil vpet v lokalno okolje, 
kjer se je večinoma tudi izvajal, prav tako pa so bile aktivnosti 
razpršene v okolici glede na potrebe in dane možnosti. Osnovna 
tema projekta je bila skrb mladih za zdravje in okolje. Pri iskanju 
vzrokov, posledic in rešitev so temo obravnavali iz več zornih 
kotov. 

Naslov projekta:

Healthy life in healthy 
society
SI-31-20-2010-R2

Tematika: izobraževanje preko športa in 
aktivnosti na prostem, zdravje
Datum aktivnosti: 20.–29. 8. 2010
Prijavitelj: Mladinski center Šentjur (Razvoja 
agencija Kozjansko), Šentjur, 
www.mladi-sentjur.si
Partnerji iz držav: Hrvaška, Madžarska, Srbija
Višina dodeljenih sredstev: 8.510,00 EUR

Večstranska mladinska izmenjava s partnerji iz Jugovzhodne 
Evrope je bila nadaljevanje sodelovanja med nekaterimi partnerji, 
ki so se že srečali na mladinski izmenjavi v Srbiji leta 2009. K 
sodelovanju so povabili še nekaj partnerjev in pri mladinski 
izmenjavi izpostavili problem boja proti diskriminaciji, revščini 
in socialni izključenosti. Z izmenjavo izkušenj so želeli spoznati 
razlike v posameznih državah. Z različnimi metodami so želeli 
ugotoviti, kako lahko mlade po Evropi ozaveščajo o boju proti 
diskriminaciji in na kakšen način so lahko nediskriminatorni. 
Osnovno metodološko sredstvo v izmenjavi je bila fotografija, pri 
čemer so spoznavali tehnološke postopke in vsebinsko oblikovali 
zbirko slik – fotogovorico na nosilno temo. Najboljše fotografije, ki 
so nastale, so združili v razstavo, ki je gostovala na vsaj desetih 
mestih. Fotografije so nastajale pri različnih aktivnostih, med 
katerimi je bil tudi obisk invalidne mladine doma in sodelovanje 
pri njihovem programu. 

Naslov projekta:

European youth sinergy to 
fight social exclusion
SI-31-16-2010-R2

Tematika: protidiskriminacija, invalidnost
Datum aktivnosti: 8.–15. 8. 2010
Prijavitelj: Slovenska Karitas, Ljubljana, 
www.karitas.si
Partnerji iz držav: Albanija, Bosna in 
Hercegovina, Srbija, Bolgarija, Makedonija
Višina dodeljenih sredstev: 21.609,00 EUR

Akcija 3.1 – Sodelovanje s sosednjimi partnerskimi državami
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Akcija 3.1 – Sodelovanje s sosednjimi partnerskimi državami

Pri mladinski izmenjavi je sodelovalo 23 udeležencev iz Srbije in 
Slovenije. Njen cilj je bil pokazati mladim primere dobrih praks 
v gostiteljski organizaciji, jim predstaviti kulturo in na podlagi 
povratne informacije na izmenjavi pri pošiljajoči organizaciji 
spoznati njihovo kulturo. Tema mladinske izmenjave je bila 
mladinska politika, ki se je obravnavala predvsem kot izmenjava 
znanja in izkušenj, predvsem se je mladim iz Srbije predstavilo 
sodelovanje z državnimi institucijami, vloga EU in integracija EU. 
Primerjali so izobraževalni sistem, reforme šolstva, mednarodna 
sodelovanja itd. Pomemben poudarek je bil tudi na medkulturni 
raznolikosti, pri čemer so mladi iz Slovenije mladim iz Srbije 
predstavili kulturno dediščino, pogovarjali so se o kulturnih 
raznolikostih in posebnostih obeh narodov ter se z njimi 
identificirali kot aktivni evropski državljani. 

Naslov projekta:

Povezovanje mladih v 
politiki, kulturi in ideji
SI-31-28-2010-R3

Tematika: evropska zavest, mladinske politike
Datum aktivnosti: 12.–19. 11. 2010
Prijavitelj: Mladi forum Socialnih demokratov, 
Ljubljana, www.mladiforum.org
Partnerji iz držav: Srbija
Višina dodeljenih sredstev: 5.715,00 EUR  

Osnovni namen večstranske mladinske izmenjave je bil raziskovati 
in se učiti ter izmenjati izkušnje s kreativno in inovativno uporabo 
videa in debat kot komunikacijskih orodij. Osnova izmenjave so 
bili praktično in teoretično delo v celotnem procesu ustvarjanja 
kratkih videofilmov ter vodene debate, v katerih so bili izhodišče 
ogledi različnih medijskih produkcij mladih z različnih koncev 
Evrope. V izmenjavo je bila vključena tudi skupina gluhih, ki 
je pripomogla in spodbudila ostale udeležence k zavedanju 
o razlikah ter omogočanju enakih možnosti za vse, kar je bil 
tudi eden temeljnih ciljev izmenjave. Ustvarjanje kratkih filmov 
je potekalo v okolju, kjer se je odvijala izmenjava. Filmi, ki so 
nastali med trajanjem izmenjave, so bili ob koncu predstavljeni 
zainteresirani javnosti. 

Naslov projekta:

Don’t be a Stranger
Ne bodi neznanec
SI-31-21-2010-R2

Tematika: umetnost in kultura, romske 
skupnosti
Datum aktivnosti: 11.–21. 8. 2010
Prijavitelj: Društvo zaveznikov mehkega 
pristanka, Krško, www.dzmp.si
Partnerji iz držav: Albanija, Avstrija, Srbija 
Višina dodeljenih sredstev: 13.769,00 EUR
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V projektu za preverjanje izvedljivosti sta bili temi projekta 
evropska zavest in mladinske politike. Glavni namen projekta 
je bil raziskati možnosti za prihodnje sodelovanje. Udeleženca 
iz Slovenije sta se v Gruziji srečala z dvema udeležencema iz 
gostiteljske partnerske organizacije, pri čemer so razpravljali 
o možnostih prihodnjih skupnih projektov in mogočih krajih 
izvajanja projektov. Poleg gostiteljske organizacije sta udeleženca 
obiskala tudi nekatere druge mladinske organizacije. Cilji 
projekta so bili naslednji: organizaciji sta pregledali možnosti za 
vzpostavitev partnerstva, za organiziranje tečaja usposabljanja 
za pošiljanje in gostiteljstvo prostovoljcev z manj priložnostmi v 
okviru EVS-a, raziskali možnosti pošiljanja in gostiteljstva mladih 
z manj priložnostmi v projektih EVS-a in preverili možnosti izvedbe 
mladinske izmenjave v Gruziji. 

Naslov projekta:

Let’s go east
SI-31-29-2010-R3

Tematika: evropska zavest, mladinske politike
Datum aktivnosti: 8.–12. 9. 2010
Prijavitelj: Zavod Akademija naprednih idej, 
Ljubljana, www.napredneideje.si
Partnerji iz držav: Gruzija
Višina dodeljenih sredstev: 1.470,00 EUR  

Akcija 3.1 – Sodelovanje s sosednjimi partnerskimi državami
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Usposabljanje za člane različnih organizacij iz devetih držav je 
bilo namenjeno učenju na področju človekovih pravic. Poudarek 
je bil na dvigovanju zavesti o antirasističnem in antiksenofobnem 
ravnanju, aktivnem državljanstvu ter demokraciji. Preko 
neformalnega učenja z metodo lutkovnega gledališča so 
udeleženci na usposabljanju spoznavali različna orodja in veščine 
za uporabo te metode pri antirasističnem in antiksenofobnem 
delovanju. Pri usposabljanju so sodelovali udeleženci, ki so 
prihajali iz različnih strokovnih okolij socialnega in mladinskega 
dela. V proces so bili vključeni tudi mladinski delavci s praksami 
in izkušnjami pri delu z brezdomnimi mladimi osebami. 
Usposabljanje je imelo naravo povezovanja dveh pristopov. Na 
eni strani je bilo znanje podano v obliki delavnic in predavanj, 
na drugi strani pa je bila pomemben del tudi praktična izkušnja. 
Rezultat, ki so ga načrtovali predlagatelji, je bila ob koncu 
usposabljanja izvedena lutkovna predstava, in sicer v lokalnem 
okolju, kjer se je usposabljanje tudi odvijalo. 

V okviru izobraževalnega obiska na delovnem mestu je v 
gostiteljsko organizacijo prišla oseba iz romunske organizacije, 
s katero je prijavitelj že prej sodeloval. Namen projekta je bilo 
učenje delovnih procesov v gostiteljski organizaciji z namenom 
prenosa praks. Cilj projekta je bilo učinkovitejše sodelovanje v 
projektih in mrežah, v katerih sodelujejo. Osnovna vsebinska 
komponenta izobraževalnega obiska na delovnem mestu je 
bilo zavedanje o problemih neenakopravnosti med spoloma na 
delovnem področju. 

Naslov projekta:

RO-SI
SI-43-02-2010-R1

Tematika: evropska zavest
Datum aktivnosti: 15.–29. 5. 2010
Prijavitelj: Društvo za miselno rekreacijo 
Povod, Ptuj
Partnerji iz držav: Romunija
Višina dodeljenih sredstev: 1.008,00 EUR

Naslov projekta:

Puppets in Action
SI-43-01-2010-R1

Tematika: protidiskriminacija, umetnost in 
kultura
Datum aktivnosti: 21.–27. 8. 2010
Prijavitelj: Klub prijateljev narave, Ruše
Partnerji iz držav: Belgija, Češka, Estonija, 
Španija, Finska, Italija, Nizozemska, Romunija
Višina dodeljenih sredstev: 14.176,00 EUR

Akcija 4 – sistem podpore za mlade

4.3 – Usposabljanje in mreženje



103

Pri projektu usposabljanja je sodelovalo 11 različnih partnerskih 
organizacij. Podporno osebje ter predavatelji so bili iz Slovenije, 
in sicer iz Mladinskega centra Trbovlje. Namen usposabljanja, 
ki se je odvijalo v Trbovljah in Celju, je bila predvsem promocija 
aktivne participacije mladih pri sprejemanju odločitev na lokalnih, 
nacionalnih in mednarodnih ravneh z usposabljanjem mladinskih 
delavcev, ki so neposredno vključeni v delo z mladimi. Cilj 
projekta je bil oskrbeti mladinske delavce z znanji, veščinami in 
orodji za vključevanje in udeležbo mladih v procesih sprejemanja 
odločitev, pri razvoju politik in stikih z javnostmi ter načinih za 
implementacijo teh veščin in orodji pri njihovem vsakodnevnem 
delu z mladimi. Cilji so bili tudi izmenjava dobrih praks in 
promocija različnosti ter spodbujanje strpnosti do drugačnih 
kultur. Ideja o projektu se je rodila med dolgoletnimi partnerji 
Mladinskega centra Trbovlje v zadnjih dveh letih in na podlagi 
uspešno izvedenega projekta akcije 1.3. Po usposabljanju je 
projektna ekipa udeležencem zagotavljala podporo in strokovno 
pomoč za razvoj novih projektov. Vzpostavili so tudi elektronsko 
mrežo udeležencev in projektne ekipe, ki predstavlja aktualen 
forum za vzpostavljanje partnerstev in izmenjavo informacij ter 
je odprta za prihodnji razvoj mladinskega dela in članstvo novih 
ljudi.

Naslov projekta:

Let’s plan for the future!
SI-43-14-2010-R4

Tematika: evropska zavest, mladinske politike
Datum aktivnosti: 8.–14. 3. 2011
Prijavitelj: Mladinski center Trbovlje, Trbovlje, 
www.mct.si
Partnerji iz držav: Danska, Francija, Irska, 
Litva, Poljska, Portugalska, Turčija
Višina dodeljenih sredstev: 17.845,00 EUR

Akcija 4.3 –Usposabljanje in mreženje

Prijavitelj prijavlja projekt usposabljanja s partnerskimi 
organizacijami, na katerem je vključno s podpornim osebjem in 
trenerji sodelovalo 33 mladinskih delavcev. Usposabljanje, ki se 
je odvijalo v Slovenskih Konjicah, je bilo namenjeno mladinskim 
delavcem, ki prostovoljno ali profesionalno delajo v partnerskih 
organizacijah. Tema usposabljanja je bila aktivacija mladih na 
družbenem področju in spodbujanje njihove kreativnosti. To so 
dosegli z vnosom različnih teoretičnih spodbud za udeležence 
kot tudi s konkretnimi primeri projektov, ki so jih organizacije 
izvedle oz. jih izvajajo. Obravnavane teme so bile: kreativnost v 
mladinskem delu, načini aktivacije, timsko delo, mikronačrtovanje, 
profili mladostnika in dojemanje časa. Ob koncu projekta so 
vse narejeno, naučeno, predavano in vse rezultate predstavili v 
e-brošuri, ki bo omogočila boljše izvajanje projektov v prihodnosti 
ne glede na to, na kakšni ravni in v kakšnem obsegu se bodo 
izvajali. S tematiko kreativnosti v mladinskem delu so se dotaknili 
tudi njene pomembnosti v vsakdanjem življenju, predvsem pri 
iskanju službe in ustreznem umeščanju posameznika v družbi. 

Naslov projekta:

Be creactive!
SI-43-17-2010-R5

Tematika: umetnost in kultura
Datum aktivnosti: 15.–21. 3. 2011
Prijavitelj: Mladinski center Dravinjske doline, 
Slovenske Konjice, www.mcdd.si
Partnerji iz držav: Bolgarija, Francija, Velika 
Britanija, Grčija, Italija, Litva, Latvija, Malta
Višina dodeljenih sredstev: 21.502,00 EUR



104

Akcija 4.3 –Usposabljanje in mreženje

Na usposabljanju, ki se je odvijalo v Bohinju, je bilo 22 mladih. 
Usposabljanje je bilo namenjeno mladinskim delavcem in 
drugim, ki so neposredno povezani s področjem mladinskega 
dela. Ciljna skupina so bili tisti mladinski akterji, ki se pri svojem 
delu večkrat srečajo s preobremenjenostjo in posledičnim 
pomanjkanjem motivacije za delo. Usposabljanje je bilo tako 
usmerjeno v preprečevanje njihove iztrošenosti (burn out). 
Sindrom iztrošenosti se pojavi, ker je pri večini partnerskih 
organizacij mladinski sektor še vedno podhranjen, še posebej 
kadrovsko, zaradi česar mladinski delavci opravljajo tudi trojno 
delo, kar vodi v preobremenjenost in stres. Izhodišče projekta je 
bil, da se udeležence nauči in jim pokaže pot, kako nadgraditi 
in prenoviti samega sebe, kar so dosegli z različnimi metodami, 
aktivnostmi, preizkušnjami, izzivi itd. Cilj projekta je bil usposobiti 
mladinske delavce za lažje in učinkovitejše spoprijemanje z 
vsakodnevnimi izzivi, nepredvidenimi situacijami in stresom, 
ki ga pri delu nevede doživljajo. Program usposabljanja je 
bil usmerjen k izboljšanju sposobnosti, znanja, spretnosti in 
naravnanosti udeležencev. Program je udeležence vodil k večji 
kakovosti izvajanja projektov na področju mladinskega dela 
in kakovostnega dela v organizacijah. Partnerji sodelujejo pri 
raznolikih nacionalnih in mednarodnih programih, med drugim 
tudi v programu Mladi v akciji. Učinek usposabljanja bo tako 
viden pri vseh nadaljnjih projektih, ki so jih  udeleženci osnovali 
na koncu usposabljanja. 

Naslov projekta:

Let’s keep the spark in us! 
SI-43-18-2010-R5

Tematika: izobraževanje preko športa in 
aktivnosti na prostem, zdravje
Datum aktivnosti: 7.–15. 6. 2011
Prijavitelj: Zavod Akademija naprednih idej, 
Ljubljana, www.napredneideje.si
Partnerji iz držav: Avstrija, Španija, Velika 
Britanija, Litva, Poljska
Višina dodeljenih sredstev: 15.230,00 EUR
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Projekt je bil pripravljen kot del procesa strukturiranega dialoga v okviru 
evropskega leta boja proti revščini in socialni izključenosti. Osrednja 
tema nacionalnega srečanja je bilo zaposlovanje mladih. V obdobju 
osemnajstmesečnega predsedstva tria Španija, Belgija in Madžarska 
so želeli prijavitelji izpeljati aktivnosti in sodelovati pri strukturiranem 
dialogu na podlagi predlaganega postopka in predlaganih vsebin. 
Projekt je temeljil na identifikaciji analize stanja in prednostnih 
problematik na področju mladinskega dela, s poudarkom na 
pomembnosti zagotavljanja kakovosti neformalnega izobraževanja in 
mobilnosti kot prednosti mladinskih organizacij pred ostalimi. V projekt 
so želeli prijavitelji vključiti različne populacije mladih ter voditi proces z 
vključevanjem in odpiranjem pomembnih vprašanj, pri čemer so želeli 
v proces oblikovanja stališč vključiti tiste, ki so pristojni za oblikovanje 
politike na nacionalni in ravni EU. 

Naslov projekta:

Mladi o zaposlovanju
SI-51-03-2010-R2

Datum aktivnosti: 1.–3. 9. 2010
Prijavitelj: Mladinski svet Slovenije, 
Ljubljana, www.mss.si
Višina dodeljenih sredstev: 
11.039,00 EUR

Akcija 5 – Evropsko sodelovanje na mladinskem področju

5.1 – Srečanja med mladimi
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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.

INFoRMACIJE

ZAVOD MOVIT
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


