
Program MLADI V AKCIJI v letu 2011
oDtIsI MLADIh



2

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 13 do 30 let.

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 omogočiti prostovoljcu učne izkušnje, s katerimi razvija ali krepi svoje sposobnosti in znanje, 
ter delo, ki ga opravlja, z namenom prispevati k razvoju gostiteljskega okolja, 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, so od leta 2012 dalje na voljo trije prijavni 
roki: 1. februar, 1. maj in 1. oktober. Prijavnice in dodatna navodila so na voljo na spletni strani www.mva.si. 

Program MLADI V AKCIJI
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Uvod

Program MLADI V AKCIJI v letu 2011

Mladinski center Brežice: voluntART – umetnost prostovoljstva, umetnost 
kreativnosti

Mladinski dom Jarše: No will, no skill!

Šolski center Slovenske Konjice-Zreče: When the Going Gets Tough, the tough Get 
Going – WAYS TO YOUTH INDEPENDENCY

Društvo za promoviranje avtonomije ljudi: Act to React

SONČEK – Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije: Nekoga moraš imeti rad

Neformalna skupina Rajske ptice: Boljše življenje

Klub mladih Kočevja: Petnajst let čakanja je dovolj – začnimo skupaj obnavljati 
lokomotivo

Mladinski svet Gornja Radgona: Mladi danes/Jugend Heute

Kulturno-umetniško društvo Ljud: Osvajanje mesta (mladinske akcije v javnem 
prostoru)

Razvojno informacijski center Bela Krajina: EVS and tourism sustainable 
development

Zavod Voluntariat: Step to Europe

Ekvilib Inštitut: Mladi za človekove pravice: proti diskriminaciji

Društvo center za pomoč mladim, Ljubljana: FOKUS! USMERI ŽARKE 

Društvo zaveznikov mehkega pristanka: Participation of young people with less 
opportunities through media

Javni zavod CEZAM: Politika je fajn stvar 

Zavod Mladinska mreža MaMa: Dialog mladih!

Akcija 1 – Mladi za Evropo

Akcija 2 – Evropska prostovoljna služba

Akcija 3 – Mladi v svetu

Akcija 4 – Podporni sistemi na področju mladine

Akcija 5 – Podpora evropskemu sodelovanju na področju mladine 
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... drugi sprejeti projekti
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Leto 2011 je bilo leto, v katerem smo prejeli največ predlogov projektov vse od začetka programa MvA in 
tudi njegovega predhodnika – programa Mladina (2000–2006). Vendar smo od 369 predlogov sprejeli zgolj 
128 projektov, pri čemer smo sprejetim projektom dodelili več sredstev, kot so nam bila na razpolago na 
podlagi pogodbe z Evropsko komisijo. Delež sprejetih projektov glede na predloge projektov se je zmanjšal 
na izrazitih 35 odstotkov.

Ni se spremenilo dejstvo, da je daleč največ predlogov bilo pri akciji 1.2, pri čemer prevladujejo lokalne 
mladinske pobude mladih, v katere niso vključeni partnerji iz drugih držav. Predlogi projektov v tej akciji 
predstavljajo okoli 1/3 vseh predlogov projektov. Res pa je, da sprejeti projekti v tej akciji predstavljajo slabo 
četrtino vseh sprejetih projektov. Po svoje je paradoks, da ima program, ki je predvsem namenjen podpori 
mednarodnemu mladinskemu delu in učnim mobilnostim v mladinskem delu, največje povpraševanje pri 
tistih možnostih v programu, pri katerih ni treba vključiti partnerja iz druge države. Skratka za možnosti, ki 
naj bi jih zagotavljali občinski in državni programi. To dejstvo samo po sebi govori o stanju v mladinskem 
sektorju, vsaj glede strukturnih elementov, govori pa tudi o vlogi programa MvA v specifičnem slovenskem 
kontekstu.

V letu 2011 smo zares začeli izvajati t. i. »overcommitment«, kar dejansko predstavlja politiko aktivnega 
upravljanja sredstev. Dejstvo je, da se večina projektov zaključi z manjšo končno dotacijo, kot je bila dodeljena 
ob sprejemu v program. Tu manjši dejanski stroški prevoza od načrtovanih, tam udeleženec ali dva manj, 
včasih sodelovanje odpove kakšen partner, vse to pa so razlogi, zaradi katerih se obljubljena višina dotacije 
samodejno zmanjša. In ravno z učinkovitejšimi pristopi pri sledenju projektom in z upoštevanjem teh razlik, 
še preden so projekti končani, nam je uspelo podpreti kakšen projekt ali dva več, kot bi jih drugače lahko. 
Še pomembneje je, da smo prav zaradi takšne politike naslednje leto prejeli dodatnih 200.000 €, ki smo jih 
lahko razdelili med upravičence v Sloveniji. 

Vendar pa …

Spomladi 2011 so prišle novice, da Evropska komisija razmišlja o bistvenih spremembah svojih programov 
na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine, kulture in medijev. Spremembe naj bi šle predvsem 
v smeri njihovega združevanja, seveda pa tudi povečevanja obsegov tako sredstev na eni strani, na drugi 
strani pa števila sodelujočih v nastajajočem evropskem prostoru učenja.

Ob koncu leta 2011 so slabe napovedi postale resničnost. Evropska komisija je novembra 2011 predlagala 
dva nova programa namesto dosedanjih štirih na teh področjih. Samostojen program za mladino, ki se je 
razvijal od leta 1987, je združila s sedanjim programom Vseživljenjskega učenja. Združila je tudi do sedaj 
samostojna programa na področju kulture in medijev, istočasno pa predlagala, da se obseg razpoložljivih 
sredstev v teh programih bistveno poveča - v novem programu na področju izobraževanja, usposabljanja, 
mladine in športa naj bi se sredstva povečala za 70 odstotkov glede na sedanji obseg sredstev v programih.

Evropska komisija je »prezrla« mnenje večine držav članic EU, da je treba ohraniti samostojen program 
na področju mladine. »Ni upoštevala mnenja številnih mladinskih organizacij, »prezrla« je celo rezultate 
vmesne analize izvajanja programa MvA, ki je utemeljevala učinkovitost izvajanja programa, seveda pa tudi 
evidentirala pomembne razvojne dosežke. Mladinski sektor je izgubil pomemben institucionalni okvir, ki 
je omogočal in spodbujal samostojni razvoj sektorja. Mladinsko delo kot eden izmed prostorov učenja se 
je postavil ob bok vsem drugim prostorom učenja. Samo po sebi to ni slabo, dejstvo je, da morajo akterji 
mladinskega dela še bolj krepiti svoje kompetence za večjo učinkovitost v polju učenja. Toda ko namen 
učenja osredotočimo na večanje zaposljivosti in podjetnosti, potem se do sedaj mnogo širši okvir namenov 
učenja v mladinskem delu zelo skrči.

Presenetila je popolna odsotnost pričakovanj v zvezi s prispevkom programa k t. i. utrjevanju zavesti o 
obstoju in priložnostih Evropske unije. Ta podstat programa EU na področju mladine, ki ga je morda najlepše 
simboliziralo ime Mladi za Evropo v prvih generacijah programa, je v predlogu Evropske komisije potisnjena 
v ozadje. Sprememba fokusa, ki se ji mora podrediti tudi »mladinski del« programa, je razumljiva z vidika 
vse večje brezposelnosti mladih in z vidika vse hitrejšega izgubljanja konkurenčnosti evropskih ekonomij 
v globaliziranem svetu. Vprašanje pa je, če si ne kupujemo malo več časa za iluzije takšnih ali drugačnih 
povratkov. 

Janez ŠKULJ
Direktor 

Zavod MOVIT

Uvod
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Program 
MLADI V AKCIJI 
v letu 2011

Leto 2011 predstavlja peto 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 glede 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 poročilo 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 2011
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Projekti, ki se potegujejo za vstop v program Mladi v akciji, zajemajo 
štiri stalne prednostne naloge.

Evropsko državljanstvo
Prednostna naloga programa Mladi v akciji je mlade ozavestiti, da so 
evropski državljani. Cilj je spodbuditi mlade 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 omogočiti večjo podporo različnim 
oblikam učenja za participacijo.
Projekti, podprti v okviru programa Mladi v akciji, morajo te tri 
razsežnosti izražati z uporabo participativnih pedagoških pristopov. 
Zagotoviti morajo 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 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. Poleg tega program Mladi v 
akciji spodbuja mlade k vključevanju v projekte, ki imajo na splošno 
pozitiven vpliv na skupnost.

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. Mlade je treba nagovarjati k 

Prednostne naloge 
programa MLADI V AKCIJI
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spoštljivemu in rahločutnemu obravnavanju stališč, ki vodijo v 
neenakost ali diskriminacijo. Pri izvajanju projektov se uporabljajo 
medkulturne metode dela, ki udeležencem projekta omogočajo 
enakopravno sodelovanje.

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 2011 je bilo namenjeno evropskemu letu prostovoljstva, zato je 
nacionalna agencija spodbujala projekte, katerih cilj je bil krepitev 
zavesti o vrednosti in pomembnosti prostovoljstva kot oblike dejavnega 
udejstvovanja in kot orodja za razvijanje ali izboljšanje kompetenc. 
Poleg tega so bili v ospredju projekti, ki pospešujejo vključevanje 
brezposelnih mladih v program Mladi v akciji, in projekti, ki obravnavajo 
vprašanje revščine in marginalizacije ter dvigujejo zavest mladih in 
zavezanost k reševanju vprašanj za bolj vključujočo družbo. Aktualni 
so ostali projekti, ki krepijo zavest in mobilizacijo mladih o globalnih 
okoljskih izzivih in podnebnih spremembah, posebne spodbude pa 
so bili deležni projekti, ki spodbujajo podjetniški duh pri mladih, kar 
je zlasti vidno pri mladinskih pobudah. Posebna pozornost je bila 
namenjena projektom v akciji 2.1 in podakciji 3.2, ki so bili odprti 
za sodelovanje z drugimi partnerskimi državami sveta – v okviru EU-
kitajskega leta mladih s Kitajsko.

Nacionalna agencija je v letu 2011 zaznala povečanje povprečne 
višine dotacije na projekt, kar je vplivalo tudi na mogoč obseg števila 
projektov, ki so lahko sprejeti v program v posameznem letu. V letu 
2011 je bilo tako za praktično enako število projektov s pogodbami 
odobrenih več sredstev kot leto prej.

Letne prednostne naloge

Vsebinski poudarki 
izvajanja programa
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Glede na delež razpoložljivih sredstev po akcijah je najmanj 
povpraševanja pri akciji 2.1 Evropska prostovoljna služba, pri kateri 
zato ugotavljamo najvišji delež sprejetih izmed predlaganih projektov 
(64,79 odstotka). Najmanjši delež sprejetih projektov je v akciji 3.1 
Sodelovanje s sosednjimi državami EU (17,02 odstotka) in akciji 4.3 
Usposabljanje in mreženje (17,65 odstotka).

Povečalo se je zanimanje za akcijo 1.1 Mladinske izmenjave, a se je 
povečalo tudi število večstranskih izmenjav, zato so večje zaprošene 
vsote za posamezen projekt omogočile sprejem istega števila 
projektov kot leto prej. V program je bilo vključenih več mladih, kar je 
eden izmed zelo pomembnih ciljev programa.

Visoko priljubljena ostaja akcija 1.2 Mladinske pobude, pri kateri 
povpraševanje trikratno presega zmožnosti akcije. Nacionalna 
agencija spodbuja ekonomične mladinske pobude, torej takšne, ki ne 
zaprošajo za maksimalen znesek dotacije, s čimer se lahko omogoči 
sprejem več projektov.

V primerjavi z letom 2010 je v akciji 2.1 Evropska prostovoljna služba 
naraslo tako število sprejetih projektov kot tudi število prostovoljcev, 
vključenih vanje. Zaprošena vsota je v letu 2011 stalno naraščala 
in bila najvišja prav ob zadnjih dveh prijavnih rokih (R4 in R5). Kot 
pozitiven razvoj prepoznava nacionalna agencija tudi zavračanje 
projektov na podlagi pomanjkanja finančnih sredstev ter s tem na 
podlagi kvalitativnega ocenjevanja, kar organizacije spodbuja k dvigu 
kakovosti pri načrtovanju in izvajanju njihovih projektov EVS.

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.

Število izdanih potrdil Youthpass za projekte, izvedene v Sloveniji, se 
je v letu 2011 povzpelo do skoraj 700, še vedno pa je zelo šibko 
opisovanje ključnih kompetenc vseživljenjskega učenja. Potrdilo 
Youthpass šele z opisom kompetenc dobi pravo uporabnost, zato je 
priporočljivo, da se v proces določanja učnih ciljev in prepoznavanja 
učnih dosežkov vloži več truda. V ta namen nacionalna agencija 
pripravlja delavnice o Youthpassu, pomagajo pa lahko tudi metode, ki 
so dostopne na spletni strani SALTO YOUTH.

Neformalno učenje in 
priložnostno učenje
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V letu 2011 je nacionalna agencija prejela 369 prošenj za sprejem 
projektov v program, v katerih so prijavitelji zaprošali za več kot 
4.800.000,00 €, od katerih je bilo sprejetih 128 prošenj (leto prej 
127). Delež sprejetih prošenj se je v primerjavi z letom prej znižal za 
skoraj sedem odstotkov in padel na do zdaj najnižjih 35,23 odstotka, 
vendar so sprejeti projekti zaprošali za višje dotacije kot leto prej, tako 
je bilo skupno dodeljenih celo za sedem odstotkov več sredstev, kot 
jih je bilo na voljo.

Povečanje števila projektov, ki so se potegovali za sprejem v program, 
je opazno v vseh akcijah. Največje povpraševanje je še vedno pri akciji 
1.2 Mladinske pobude, pri kateri so v letu 2011 zmožnosti akcije 
omogočile sprejem le četrtine predlogov projektov. Povpraševanje 
močno presega tudi zmožnosti akcije 3.1 Sodelovanje s sosednjimi 
državami EU in akcije 4.3 Usposabljanje in mreženje. Z veseljem 
opažamo porast predlogov projektov v bolj političnih akcijah – akciji 
1.3 Projekti mladih za demokracijo in akciji 5.1 Srečanja mladih.

Glede na veliko razliko med dodeljenimi višinami dotacij in končnimi 
višinami dotacij ob zaključku projektov je nacionalna agencija začela 
akcijo »Vrni, česar ne boš porabil«, ki je dala rezultate že v letu 2010, 
saj je bilo mogoče izvajati t. i. »overcommitment« ravno na podlagi 
formalnih odpovedi delom dotacij, za katere so upravičenci vedeli, da 
jim jih ne bo uspelo porabiti. Na ta način so bila pridobljena sredstva, 
ki so tudi v letu 2011 omogočila preseganje razpoložljivih sredstev.  

Število prošenj in število 
sprejetih projektov

Razpoložljiva in dodeljena 
sredstva

A 1.1 Mladinske izmenjave

A 1.2 Mladinske pobude

A 1.3 Projekti mladih za demokracijo

A 2 Evropska prostovoljna služba

A 3.1 Sodelovanje s sosednjimi državami EU

A 4.3 Usposabljanje in mreženje

A 5.1 Srečanja mladih

0  20  40  60  80              100 120 140

prijavljeni projekti 
sprejeti projekti

prijavljeni 
projekti

sprejeti 
projekti

A 1.1 Mladinske izmenjave 74 28
A 1.2 Mladinske pobude 126 31
A 1.3 Projekti mladih za demokracijo 7 5
A 2 Evropska prostovoljna služba 71 46
A 3.1 Sodelovanje s sosednjimi državami EU 47 8
A 4.3 Usposabljanje in mreženje 34 7
A 5.1 Srečanja mladih in odgovornih za mladinsko politiko 8 4
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Nacionalna agencija je v letu 2011 dodelila za 5,42 odstotka več 
sredstev, kot jih je bilo na voljo ob začetku leta. Takšno višino je 
ocenila kot še sprejemljivo višino tveganja sredstev glede na večletne 
podatke o zmanjšanju količin višin dotacij iz programa glede na 
dodeljene višine dotacij sprejetim projektom.

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 je pri tem treba upoštevati, da velik delež teh organizacij 
deluje na regionalni ali celo nacionalni ravni. V preostalih regijah so 
projekti v povprečju porazdeljeni med le nekaj organizacij. V primerjavi 
z letom 2010 je število sprejetih projektov v osrednjeslovenski regiji 
padlo za več kot deset odstotkov, medtem ko je precej naraslo v 
spodnjeposavski regiji. Povišanje je opazno tudi v vseh preostalih 
regijah z izjemo gorenjske in savinjske regije.

Akcija 1.1 Akcija 1.2 Akcija 1.3 Akcija 2 Akcija 3.1 Akcija 4.3 Akcija 5.1

Razpoložljiva sredstva 435.105,00 160.004,00 100.973,00 588.602,00 99.420,00 83.885,00 77.672,00
Dodeljena sredstva* 486.380,00 164.436,00 95.300,00 609.532,00 104.778,00 89.381,00 79.697,00
% dodeljenih sredstev 111,78 102,77 94,38 103,56 105,39 106,55 102,61

Regionalna uravnoteženost 
prijaviteljev

* Po prerazporeditvah ob koncu leta 2011.

% vseh dodeljenih 
sredstev

% mladih po regijah
(15-30 let)

prijavljeni 
projekti

sprejeti 
projekti

A 1.1 Mladinske izmenjave 74 28
A 1.2 Mladinske pobude 126 31
A 1.3 Projekti mladih za demokracijo 7 5
A 2 Evropska prostovoljna služba 71 46
A 3.1 Sodelovanje s sosednjimi državami EU 47 8
A 4.3 Usposabljanje in mreženje 34 7
A 5.1 Srečanja mladih in odgovornih za mladinsko politiko 8 4
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Med najaktivnejše prijavitelje enako kot vsa leta do zdaj spadajo 
društva, med najuspešnejše pa javni zavodi, med katerimi najdemo 
veliko mladinskih centrov. V letu 2011 opažamo večji uspeh zavodov 
ter upad prijavljenih projektov s strani neformalnih skupin mladih. 
Razlog za to je predvsem v tem, da so v skladu s priporočili nacionalne 
agencije neformalne skupine mladih svoje projekte prijavljale v okviru 
organizacije v bližini, s čimer so si kot neizkušena skupina olajšale 
administrativne in finančne postopke. 

V primerjavi z letom 2010 je na vrhu seznama upravičencev sedem 
novih imen. Število projektov desetih največjih upravičencev se v 
primerjavi z letom 2012 ni spremenilo, skupaj pa so zaprosili za dober 
odstotek več sredstev kot leto prej. Številke kažejo, da se povprečna 
dotacija na posamezen projekt desetih največjih upravičencev skoraj 
ni spremenila. Med deset največjih upravičencev so se uvrstili: 

Deset največjih 
upravičencev

Najuspešnejši so javni 
zavodi

Upravičenec
Skupni 
znesek

Število 
projektov

Društvo zaveznikov mehkega pristanka – DZMP 82.693,00 € 7
Mladinski center Dravinjske doline – MCDD 71.496,00 € 4
Kulturno izobraževalno društvo PINA – KID PiNA 52.629,00 € 4
Zavod Mladinska mreža MaMa 48.690,00 € 1
Manipura, zavod za svetovanje in kreativno delo z mladimi 
in družinami – Zavod Manipura 45.284,00 € 3

Mladinski center Trbovlje – MCT 42.391,00 € 5
Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, NOE 
Mladinski center Brežice 38.713,00 € 2

Zavod Voluntariat 36.003,00 € 3
Društvo Center za pomoč mladim – Društvo CPM 33.439,00 € 2
Mladinski svet Ajdovščina – MSA 31.904,00 € 1

prijavljeni projekti
sprejeti projekti

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
Društvo Javni 

zavod
Neformalna
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Upravičenec
Skupni 
znesek

Število 
projektov

Društvo zaveznikov mehkega pristanka – DZMP 82.693,00 € 7
Mladinski center Dravinjske doline – MCDD 71.496,00 € 4
Kulturno izobraževalno društvo PINA – KID PiNA 52.629,00 € 4
Zavod Mladinska mreža MaMa 48.690,00 € 1
Manipura, zavod za svetovanje in kreativno delo z mladimi 
in družinami – Zavod Manipura 45.284,00 € 3

Mladinski center Trbovlje – MCT 42.391,00 € 5
Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice, NOE 
Mladinski center Brežice 38.713,00 € 2

Zavod Voluntariat 36.003,00 € 3
Društvo Center za pomoč mladim – Društvo CPM 33.439,00 € 2
Mladinski svet Ajdovščina – MSA 31.904,00 € 1

Program 
MLADI V AKCIJI 
v letu 2011

Primeri dobrih praks ...
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Naslov projekta: 

voluntART – umetnost prostovoljstva, 
umetnost kreativnosti
SI-11-04-2011-R1

Projektna ideja
Projekt voluntART je rezultat partnerskega 
sodelovanja z organizacijami na vseh ravneh (od 
lokalne do mednarodne) in večletnega delovanja 
Mladinskega centra Brežice z rednim vključevanjem 
idej o prostovoljstvu, medkulturnem dialogu, 
kreativnosti ter iskanja načina zaposlovanja 
mladih prek mladinskih programov z bogato noto 
neformalnega učenja. Glavni namen mladinske 
izmenjave so bili spodbujanje prostovoljstva in 
krepitev vloge mladih pri širjenju navdušenja za 
prostovoljstvo med vrstniki ter spodbujanje mladih 
z različnimi kulturnimi ozadji, da poiščejo skupna 
izhodišča in podobnosti ter se naučijo ceniti razlike.

Program in metode 
Mesec dni pred izvedbo mladinske izmenjave je bil 
izveden predhodni načrtovalni obisk, na katerem 
so se mladinski voditelji vseh vključenih partnerjev 
dogovorili o obveznostih vsakega partnerja, 

podpisali so interni dogovor za sodelovanje, se 
pogovorili o varnosti in potovanju udeležencev 
ter tehnični izvedbi same aktivnosti. Dokončali so 
podroben načrt dejavnosti, ki so se odvijale pred 
samo izmenjavo – vsaka skupina udeležencev 
je v svoji državi organizirala manjši dobrodelen 
dogodek ali prostovoljno dejavnost na lokalni 
ravni, s čimer sta se promovirala prostovoljstvo in 
mladinska izmenjava.

Med desetdnevno izmenjavo so bili udeleženci 
razdeljeni glede na področje zanimanja 
(fotografija, video, gledališče, grafiti/poulična 
umetnost in glasba) v pet različnih skupin, 
posamezna skupina pa je imela izkušenega vodjo. 
Dejavnosti so temeljile izključno na aktivnem 
učenju skozi prakso/delo, mladi so tako pridobili 
oziroma izboljšali spretnosti glede izdelovanja 
videov, fotografskih tehnik in gledališča. Skozi 
celoten projekt so mladi sodelovali na kreativnih 

Tematika: evropska zavest, umetnost in kultura
Datum aktivnosti:  2. 8.–11. 8. 2011
Prijavitelj: Mladinski center Brežice, Brežice
Partnerji iz držav: Italija, Litva, Poljska, Slovaška, Španija
Višina dodeljenih sredstev: 21.983,00 EUR

Akcija 1 
Mladi za Evropo

1.1 – Mladinske izmenjave
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Akcija 1.1 – Mladinske izmenjave

delavnicah, ki so temeljile na grajenju timskega 
duha in so vsebovale predstavitve posameznih 
vključenih držav, ekskurzijo, skupinske debate, 
igro vlog, učenje z delom, neodvisno pripravo 
umetnosti in spoznavanje lokalnih prostovoljcev 
ter organizacij. Vse aktivnosti so bile zastavljene 
tako, da je lahko vsakdo ne glede na ozadje k njim 
enako prispeval. Ustvarjalne aktivnosti so bile 
procesno zastavljene – delo v skupini in učenje 
o premagovanju težav sta bila pomembnejša 
kot končni rezultat. Končni produkt morda ni bil 
popoln s tehničnega vidika, vendar je izkušnja 
ustvarjalnega sodelovanja v mednarodnem okolju 
zelo vplivala na mlade udeležence.

Mladi so v času  mladinske izmenjave obiskali 
Kinološko društvo za zaščito, iskanje in reševanje 
(IZAR) ter Slovensko filantropijo. IZAR je s 
sodelujočimi na izmenjavi izvedel enodnevno 
delavnico, na kateri so mladi spoznali delo z 
reševalnimi psi, prikazana je bila simulacija 
reševalnih akcij, seznanjeni so bili z osnovami prve 
pomoči, vrvne tehnike in orientacije ter osnovami 
ravnanja ob različnih naravnih katastrofah. 
Slovenska filantropija je izvedla delavnice v obliki 
različnih socialnih iger in odprtih debat, ob katerih 
so mladi poglobili razmišljanje o prostovoljstvu in 
možnosti za udejstvovanje.

Evalvacija projekta je potekala vsak dan z 
različnimi metodami in aktivnostmi, ena izmed 
njih je bilo tudi pisanje bloga, ki ga je vsak dan 
pisala druga nacionalna skupina. Evalvacija je 
udeležencem omogočala, da so vsak dan izrazili 
svoja pričakovanja, želje, potrebe ter da so se 
pogovorili o aktivnostih tekočega dne in razmislili o 

pridobljenem znanju, ob koncu projekta pa so učne 
dosežke opisali v potrdilu Youthpass, ki opisuje in 
potrjuje neformalno učno izkušnjo, pridobljeno 
med projektom.

Rezultati projekta
Velik vpliv na lokalno okolje vseh vključenih skupin 
udeležencev je imela dobrodelno/prostovoljna 
akcija v vsaki državi že pred samo mladinsko 
izmenjavo. Po aktivnosti je Mladinski center Brežice 
poskrbel za pozornost medijev (časopisi, TV, 
radio) ter za udeležbo občinstva na predstavitvah. 
Rezultati kreativnih delavnic so bili objavljeni na 
spletnih straneh vključenih organizacij, fotografije 
in rezultati delavnice grafiti/poulična umetnost 
pa so bili razstavljeni v prostorih gostiteljske 
organizacije.

Izdelali so tudi motivacijski DVD visoke kakovosti, 
ki je vseboval slike in opise na vseh stopnjah 
projekta, video vseh kreativnih predstav in 
intervjuje z udeleženci. Prav tako je vseboval vse 
izdelke udeležencev (video, glasba, fotografije, 
gledališče, grafiti). DVD so brezplačno delili 
udeležencem, vključenim partnerjem, mladinskim 
delavcem in potencialnim podpornikom ter 
preostalim zainteresiranim. Mladi so po projektu 
ohranili stike in tako zagotovili trajnostni vpliv, 
vsem vključenim partnerjem pa je skupna želja, da 
bi voluntART postal vsakoletna aktivnost.
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Projektna ideja
Slovenska, Finska in Madžarksa organizacija, ki 
so bile udeležene pri tem projektu, so se pred leti 
spoznale na aktivnosti vzpostavljanja partnerstev 
in oblikovale kakovostno partnerstvo, v okviru 
katerega sta bili organizirani že dve mladinski 
izmenjavi – ena na Madžarskem in ena na 
Finskem. Na osnovi pozitivnih izkušenj tistih, ki 
so že doživeli mladinsko izmenjavo, je bil s strani 
mladih podan predlog, da bi naslednjo aktivnost 
gostili v Sloveniji. Z mladimi iz partnerskih 
organizacij so ugotovili, da je vsem skupna 
tema aktivno preživljanje prostega časa in da jih 
zanimata zdrav način življenja ter skrb za okolje 
– ekološka ozaveščenost. Oblikovali so aktivnost, 
ki je vključevala športne aktivnosti v naravnem 
okolju, spoznavanje različnosti kulturnega ozadja 
vseh vključenih držav in ozaveščanje o problematiki 
onesnaževanja ter o možnostih zdravega in okolju 
prijaznega načina življenja.

Program in metode 
Stanovanjske skupine v Mladinskem domu 
Jarše so majhne ustanove (stanovanjske hiše), 
v katerih lahko bivajo mladi v starosti do 18 let, 
ki zaradi različnih razlogov začasno ne bivajo pri 
svojih starših ali njihovih namestnikih. Mladi iz 
stanovanjske skupine Črnuška gmajna so pri 
projektu sodelovali že od samega začetka – izbrali 
so temo mladinske izmenjave, sodelovali pri 
pripravi vsebine delavnic, podali ideje za pripravo 
slovenskega večera in družabnih iger, pridobili so 
cene za namestitev med izleti, cene koriščenja 
športnih aktivnosti in prehrane, sodelovali so pri 
izpolnjevanju prijavne dokumentacije. Prav tako so 
se sami dogovarjali z udeleženci iz Finske glede 
vseh pomembnih vsebin. 

Med pripravo na projekt so se udeleženci 
izpopolnjevali v znanju tujega jezika. V Sloveniji so 
dodatna sredstva za izmenjavo zbirali s projektom 

Tematika: izobraževanje prek športa in aktivnosti na prostem, okolje
Datum aktivnosti: 25. 6.–3. 7. 2011
Prijavitelj: Mladinski dom Jarše, Ljubljana
Partnerji iz držav: Finska, Madžarska
Višina dodeljenih sredstev: 13.603,00 EUR

Naslov projekta:

No will, no skill!
SI-11-06-2011-R1
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Akcija 1.1 – Mladinske izmenjave

Velikonočna sreča, pri katerem so izdelali in 
prodajali pirhe, izvedli so delavnico pričakovanj 
in strahov pred bližajočo se aktivnostjo, izdelali 
kreativno in zanimivo predstavitev svoje države ter 
se pripravili na izvedbo različnih delavnic.

Vsebine, ki so jih spoznali med sedemdnevno 
mladinsko izmenjavo, so bile spoznavanje 
naravovarstvene problematike in učenje zdravega 
načina življenja v prostem času in zdrave prehrane, 
spoznavanje in raziskovanje narave v našem okolju 
skozi razne športne aktivnosti (veslanje, plavanje, 
treking), pridobivanje novih socialnih veščin in 
izkušenj komunikacije z mladimi iz drugih kultur in 
v tujem jeziku ter spoštovanje narave skozi okoljsko 
izobraževanje. Načrtovane aktivnosti niso bile 
usmerjene v tekmovanje ali osebne zmage, temveč 
so spodbujale vrednote, kot so prijateljstvo, pomoč, 
spodbujanje, solidarnost, timsko delo, multikulturnost, 
razumevanje … Sodelovanje med mladimi je temeljilo 
na demokratičnosti in timskem pristopu.

Med mladinsko izmenjavo so evalvirali odnosni 
in vsebinski vidik dogajanja, pri čemer so bili 
pozorni na realizacijo zadanih ciljev. Udeleženci 
so imeli možnost vsak večer izraziti svoja mnenja, 
doživljanja in podati predloge za izboljšanje, kar 
je prispevalo k boljšemu vzdušju, medsebojni 
podpori in učinkovitejšemu načrtovanju aktivnosti 
za naprej. Mladi so sodelovali tudi pri pripravi 
zaključnega poročila za nacionalno agencijo. 
Z vpetostjo v vse faze projekta so udeleženci 
pridobili bogate učne izkušnje, ki so bile ob koncu 
projekta zapisane v potrdilo Youthpass, saj so 
izkušnje neformalnega učenja pripomogle k osebni 
refleksiji in družbeni prepoznavnosti.

Rezultati projekta
Na mladinski izmenjavi so kot goste povabili 
nekaj oseb iz črnuške lokalne skupnosti, s čimer 
so zamajali stereotipe o učni nezainteresiranosti 
mladih iz stanovanjskih skupin ter o njihovi 
pasivnosti, okrepili pa so tudi skupni interes pri 
skrbi za lokalno okolje – pogovarjali so se o skupni 
čistilni akciji.

Po zaključku mladinske izmenjave so pripravili 
fotografsko razstavo in predstavitev filma, ki je 
bil posnet med aktivnostjo, izkušnje z mladinske 
izmenjave pa so predstavili tudi na kongresih 
socialnega dela socialnih pedagogov in/ali 
vzgojiteljev slovenskih dijaških domov ter na 
strokovnem zboru Mladinskega doma Jarše. 
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Projektna ideja
Skupina mladih udeležencev je bila lani kot partner 
udeležena v projektu Youth Dialogue between Us 
na Švedskem. Izmenjava je bila zelo uspešna, 
med mladimi pa so se stkala prijateljstva, ki 
so jih spodbudila, da znova pripravijo podoben 
projekt, tokrat v Sloveniji. Mladinska izmenjava je 
raziskovala načine osamosvajanja mladih v smislu 
spodbujanja širjenja obzorij in pridobivanja novih 
kompetenc z neformalnim učenjem ter s tem 
izboljšanja zaposljivosti.

Mesto Solleftea na Švedskem in Slovenske Konjice 
sta pobrateni mesti, zato je imel projekt močno 
podporo lokalnih oblasti. Mladi iz obeh lokalnih 
skupnosti živijo na geografsko odmaknjenih 
območjih, nekateri so tudi iz socialno ali ekonomsko 
neprivilegiranih okolij, zato je njihova pot do 
vključevanja v mladinsko družbeno dogajanje in do 
različnih načinov pridobivanja dodatnega znanja 
in izkušenj na različnih področjih težja.

Program in metode 
Mesec dni pred načrtovano mladinsko izmenjavo 
so se partnerji na predhodnem načrtovalnem 
obisku dogovorili o poteku programa izmenjave, 
obiskali so vse kraje, v katerih se je nato aktivnost 
dogajala, ter dokončno določili metode, s katerimi 
so zagotovili čim boljše doseganje ciljev. Dogovorili 
so se o obveznostih obeh udeleženih akterjev do 
datuma izmenjave ter oblikovali »Interni sporazum 
o mladinski izmenjavi«. Dodana vrednost 
predhodnemu načrtovalnemu obisku je bilo 
srečanje z direktorjem gostiteljske organizacije in 
županom občine Slovenske Konjice.

Že od začetka je bila osnovna naloga načrtovane 
mladinske izmenjave zagotoviti enake možnosti 
in spodbujati enakost med spoloma, pri čemer 
so bile tudi vsakodnevne aktivnosti razdeljene 
enakovredno (pisanje dnevnika, vzdrževanje reda, 
fotografiranje…). Mladi so bili udeleženi pri vseh 
fazah projekta. 

Tematika: mladinske politike
Datum aktivnosti:  28. 10.–4. 11. 2011
Prijavitelj: Šolski center Slovenske Konjice-Zreče, Slovenske Konjice
Partnerji iz držav: Švedska
Višina dodeljenih sredstev: 10.533,00 EUR

Naslov projekta:

When the Going Gets Tough, the tough Get Going – 
WAYS TO YOUTH INDEPENDENCY
SI-11-47-2011-R3
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Pred samo izmenjavo so mladi kot pripravo na 
medkulturno dimenzijo po skupinah raziskali 
informacije o nacionalni in kulturni identiteti, 
svojem kraju in državi, pripravili so tudi glasbo 
in predstavitev o svoji lokalni skupnosti ter 
vse skupaj predstavili na slovensko-švedskem 
večeru z značilnimi prigrizki. Na medkulturni 
večer so povabili predstavnike obeh lokalnih 
skupnosti, saj so bili predstavniki švedske lokalne 
skupnosti ravno takrat na obisku v Slovenskih 
Konjicah. Mladi so si med izmenjavo ogledali tudi 
najpomembnejše lokalne kulturno-zgodovinske in 
naravne znamenitosti.

Aktivnosti so potekale v delovnih skupinah, kot 
diskusije, delavnice, igre vlog in »teambuilding«. 
Mladi so raziskovali pomen prostovoljstva, kar so 
preizkusili tudi v praksi – pomagali so pri trgatvi 
in sodelovali na delavnicah za otroke s posebnimi 
potrebami. Spoznali so vlogo mladinskih 
organizacij pri usmerjanju in pomoči mladim ter 
primerjali slovensko in švedsko realnost. Z aktivno 
participacijo v vseh fazah projekta so mladi 
krepili osebnostni razvoj, spodbujali dober dialog, 
gradili dolgoročno partnerstvo ter spodbujali tudi 
ekološko zavest, saj so namenoma bili nastanjeni 
tako, da so se morali nujno mimogrede ukvarjati 
z majhnimi okoljevarstvenimi pravili (ločevanje 
odpadkov, poraba vode in elektrike, poraba 
papirja ...). 

Vsak izmed udeležencev je pripravil eno 
motivacijsko igro (energizer), s čimer je bila njihova 
participacija še aktivnejša. Zabavne interakcijske 
igre in »teambuilding« so mlade pripravili do 
aktivnega vključevanja v program in nevede so 
dve skupini združili v eno homogeno interaktivno 

medkulturno skupino, kar je prineslo veliko 
zadovoljstva vsem udeležencem.

V šestdnevnem programu so izvedli tudi kratke 
vsakodnevne evalvacije v skupinah, saj so lahko 
mladi z vrednotenjem lastnega vedenja sami 
preprečili morebitne težave, s čimer so prispevali 
k dobremu počutju in varnosti vseh udeležencev. 
Ob koncu izmenjave so udeleženci dosežene učne 
rezultate opisali v potrdilu Youthpass, zaključna 
evalvacija pa je vključevala tudi načrtovanje 
ohranjanja partnerstva.

Rezultati projekta
Mladi so z izvedbo mladinske izmenjave razširili 
svoja znanja in poglobili svoje razmišljanje o 
določenih temah, kar neposredno vpliva na 
njihovo življenje, način razmišljanja in sprejemanje 
odločitev v prihodnosti. Partnerstvo med obema 
skupinama se je okrepilo in mladi vestno skrbijo 
za skupino Solleftea-Slovenske Konjice Friendship, 
ustvarjeno na Facebooku. Projekt je bil predstavljen 
na spletnih straneh obeh udeleženih organizacij, 
v časopisu Konjiške novice in na lokalnem Radiu 
Rogla, predstavljen pa je bil tudi županom in drugim 
predstavnikom lokalnih skupnosti, ko je županja 
mesta Solleftea obiskala Slovenske Konjice. 

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
O globalizaciji se veliko razpravlja, govori se o 
njenih pozitivnih in negativnih učinkih na življenje 
na vseh ravneh. Z mladinsko izmenjavo so želeli 
mladim ponuditi dobro priložnost, da se seznanijo 
s spremembami v svetu, ki zaznamujejo naše 
navade, ravnanja in perspektive, iz katerih 
opazujemo svet, ki nas obkroža. Cilj mladinske 
izmenjave je bil razširiti obzorja mladih udeležencev 
o pomembnosti mednarodnega sodelovanja, še 
posebej o sodelovanju znotraj Evropske unije, in 
jih seznaniti s priložnostmi, ki jih Evropska unija 
ponuja, ter motivirati udeležence, da prevzamejo 
odgovornost za življenje. Srečali so se z lastnimi 
potrebami in priložnostmi, ki jih ponuja Evropska 
unija, spoznali so kulture drugih udeležencev in se 
naučili poiskati tisto, kar je vse povezovalo.

Program in metode 
Partnerstvo se je ustvarilo na podlagi objave 
povpraševanja na spletnih forumih, zato je bil 
predhodni načrtovalni obisk, ki je potekal dva 
tedna pred načrtovano mladinsko izmenjavo, 
namenjen tudi temu, da se mladinski voditelji 
med seboj spoznajo. Med obiskom so posebno 
pozornost namenili ogledu kraja izvajanja 
aktivnosti in morebitnim posebnim potrebam 
udeležencev. Razjasnili so vsa praktična vprašanja 
in dosegli sporazum glede administrativnih in 
finančnih strani projekta. Sestavili so tudi enotno 
elektronsko pismo za vse udeležence, ki bi mladim 
podalo odgovore na vsa osnovna vprašanja in jih 
pripravilo na izvedbo njihovega dela aktivnosti.

Nastanjeni so bili v neokrnjeni naravi v bližini 
naravnega rezervata – v Krakovskem gozdu. Tako 
so imeli priložnost spoznati trajnostno upravljanje 
gozdnih površin in primere dobre prakse 

Tematika: okolje
Datum aktivnosti:  17. 2.–24. 2. 2012
Prijavitelj: Društvo za promoviranje avtonomije ljudi, Kostanjevica na Krki
Partnerji iz držav: Belgija, Italija, Madžarska, Poljska
Višina dodeljenih sredstev: 13.159,00 EUR

Naslov projekta:

Act to react  
SI-11-68-2011-R5
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Akcija 1.1 – Mladinske izmenjave

sonaravnega upravljanja pomembnih biotopov, 
npr. gozdna združba. 

Prva polovica aktivnosti je bila namenjena 
spoznavanju udeležencev in spoznavanju sebe, kar 
so dosegli z diskusijami o različnih temah in dilemah, 
pri čemer so mladi spoznavali svoje lastnosti. Drugi 
del aktivnosti je bil namenjen odkrivanju priložnosti 
v lokalnih okoljih in Evropski uniji. 

Za razumevanje globalizacije so udeleženci 
uporabili aktivno igrivo in lahko razumljivo pot 
z metodami neformalnega učenja. V proces 
učenja so vključili celotno telo in spoznavali 
vseh pet čutov na različne načine, npr. vid prek 
dramatizacije, risanja, fotografij, sluh prek diskusij, 
petja, pripovedovanja, okus in voh prek pokušanja 
različnih jedi ter dotik prek gibanja, športnih iger in 
plesa. Vse aktivnosti so temeljile na sodelovanju, 
pri čemer so se člani manjših ali večjih skupin 
dogovarjali o internih pravilih in vlogah v skupini. 
Mnoge izmed aktivnosti so vodili mladi sami, 
pridobivanje znanja pa je temeljilo na lastnih 
izkušnjah udeležencev in nalogah, pri katerih 
so reševali dejanske probleme z vsakodnevno 
refleksijo.

V globaliziranem svetu smo pogosto priča povečani 
marginalizaciji družbenih skupin, ki so potisnjene 
na rob družbe, zato so med mladinsko izmenjavo 
udeleženci obiskali Romsko društvo Kolo, pri 
čemer so spoznali primer dobre prakse socialnega 
vključevanja marginaliziranih družbenih skupin. 
Spoznali so tudi negativne in pozitivne vidike, ki jih 
globalizacija prinaša Romom kot etnični skupini.

Rezultati projekta
Rezultate projekta so predstavili na lokalni 
televiziji, v objavah na spletnih straneh udeleženih 
organizacij ter skupine na Facebooku. Slovenska 
skupina je organizirala infodan, takrat so delili 
izdelke, ki so nastali med izmenjavo – risbe, 
časopisne članke, prikazali so PPT-predstavitve, 
videoposnetke in fotografije.
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Akcija 1 
Mladi za Evropo

1.2 – Mladinske pobude

Projektna ideja
Nekoga moraš imeti rad je samoiniciativni projekt 
skupine devetih mladih s cerebralno paralizo 
in mladih, ki so zgodaj opustili šolanje oziroma 
izpadli iz sistema izobraževanja. Ključna pri 
projektu sta bila pridobivanje samozavesti in širša 
socializacija, dolgoročnega pomena pa je bilo 
razvijanje podjetnosti mladih, ki so si želeli posneti 
film in ga predstaviti širši javnosti.

Program in metode 
Vse aktivnosti in delovne metode projekta so bile 
zastavljene tako, da so mlade, ki sicer redkeje 
in običajno zgolj pasivno spremljajo družbeno 
dogajanje, spremenile v akterje tega dogajanja. 
Mladi so bili postavljeni v vlogo raziskovalcev, 
novinarjev, scenaristov, režiserjev, igralcev, 
računalničarjev, oblikovalcev, tržnikov ipd. Vse 
je imelo namen, da mladi v celotnem procesu 

ustvarjanja kratkega igrano-dokumentarnega 
filma, njegove predstavitve in trženja spoznajo, 
da je tudi njihovo lastno življenje odvisno od tega, 
kako aktivni režiserji in igralci so sami v njem. 
Mladi so v okviru filma izvedli ankete po ulicah, kjer 
so mimoidoče spraševali, kaj, koga in zakaj imajo 
ljudje radi. Na isto temo so intervjuje izvedli tudi v 
domu za ostarele, osnovni šoli, na predstavitvi v 
KUD-u France Prešeren, s študenti, zaposlenimi in 
prostovoljci. Prav tako so razvijali motoriko, ki je pri 
nekaterih mladih še posebej šibka. Svoje prigode 
so posneli v dokumentarno-igranem filmu, ki so ga 
sami režirali in montirali. 

Med lokacijami za snemanje so namenoma izbrali 
tudi slovensko obalo, na kateri so naleteli ne 
le na lokalne prebivalce, ampak tudi na turiste 
in obiskovalce iz drugih držav. Pri srečevanju 
in pogovoru z njimi so se tako srečali s kulturno 
raznolikostjo, se urili v sporazumevanju v tujem 

Tematika: mediji in komunikacija/mladinsko informiranje; vključevanje in spodbujanje ustvarjalnosti 
mladih z manj priložnostmi
Datum aktivnosti: 1. 5.–30. 10. 2011
Prijavitelj: SONČEK – Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije; Ljubljana
Višina dodeljenih sredstev: 6.200,00 EUR

Naslov projekta:

Nekoga moraš imeti rad
SI-12-03-2011-R1
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Akcija 1.2 – Mladinske pobude

jeziku in spoznavali druge kulture. Za nekatere 
mlade je bil ta projekt prva medkulturna izkušnja. 
Mladi so pri projektu izzvali tudi predsodke in 
stereotipe do oseb s cerebralno paralizo, ki so jih 
imeli ljudje, s katerimi so se srečevali. 

Vloga inštruktorja 
Inštruktorica je med projektom spodbujala čim 
večjo samoiniciativnost mladih, da bi lahko razvili 
in uresničili svoje zamisli. Skupini je ponujala 
podporo na način, ki je mladim omogočal 
samostojno izvajanje projekta. Zaradi varnosti 
udeležencev (gibalno ovirani mladi) je bila 
prisotna pri vseh aktivnostih v projektu, hkrati pa 
je ostajala zunaj skupine in vodenje ter izvedbo 
projekta prepuščala mladim. Pomagala jim je že 
v pripravljalnem obdobju pri pripravi projektne 
prijavnice, posameznim udeležencem je pomagala 
oblikovati cilje neformalnega učenja, podpirala jih 
je pri evalviranju projektnega dela in doseženih 
učnih učinkov ter udeležencem pomagala 
ubesediti izkušnje pri pripravi zaključnega poročila 
in izdelovanju potrdil Youthpass.

Rezultati projekta
Projekt ustvarjanja kratke predstave in igrano-
dokumentarnega filma, ki je bil izdan na DVD-
ju, je združil mlade ustvarjalce, njihove družine, 
lokalne skupnosti in nekatere ustanove ter s tem 
spodbujal sprejemanje in razumevanje vsakršne 
drugačnosti in oblikovanje takšnega vzdušja, ki bi 
otrokom, mladostnikom in odraslim z invalidnostjo 
kot manjšini omogočilo enake možnosti, kot jih 
imajo sovrstniki.

Projekt je bil predstavljen v več revijah, na lokalnih 
radiih, večkrat je bil tudi predstavljen na raznih 
predstavitvah, kjer so udeleženci zapeli tudi dve 
pesmi, posneti v okviru projekta, predstavili učne 
učinke projekta, povedali kakšno anekdoto s 
snemanja ter odgovarjali na vprašanja gledalcev. 

Ustvarjeni film mladim predstavlja materialni 
dokaz lastnih sposobnosti, ki jih ob vsakokratnem 
ogledu spomni na lastne zmožnosti in trenutke, 
ujete v času, ko so jih pridobivali.
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Projektna ideja
Neformalna skupina Rajske ptice združuje 
mlade, ki so našli skupne interese in jih druži 
veselje do medsebojnega druženja, filmov in 
aktivnega preživljanja prostega časa. Zavedajo 
se ekonomske ogroženosti in socialne izoliranosti 
nekaterih skupin (predvsem migrantov), ki je 
med mladimi vse bolj prisotna. Srečujejo se tudi 
s problemom zlorabe drog, kriminala in nasilja 
v lokalnem okolju. Preventiva pri problematiki 
socialnih in medkulturnih razlik, drog in nasilja se 
jim zdi ključna, še posebej za mlajšo populacijo, 
ki je za to dovzetnejša. Živijo namreč v okolju, kjer 
lahko na lastne oči vidijo, da se stvari obračajo na 
slabše, zato so z desetminutnim kratkim filmom 
želeli prikazati nevarnosti, ki vsak dan prežijo na 
migrante in druge mlade v ranljivih okoljih. 

Program in metode 
Neformalna skupina je med celotnim projektom 
delovala kot tim. Razdelili so si naloge in vsak jih 
je opravljal samostojno ali v skupini po načelih 
projektnega dela. Odločitve so sprejemali na 
rednih srečanjih skupine, razvijali so medsebojno 
zaupanje, sodelovanje in odgovornost.

V pripravljalni fazi projekta so se uskladili glede 
delovnih nalog in ciljev. Navezali so stik s ključnimi 
institucijami in se dogovorili za sodelovanje in 
potrebna dovoljenja ter se pozanimali o svojih 
obveznostih do njih. Napisali so scenarij, določili 
vloge za fazo snemanja filma in naredili seznam 
opreme, ki jo je bilo treba najeti. Določili so datume 
snemalnih dni in evalvacijskih sestankov ter jih 
vestno upoštevali, saj so na ta način maksimalno 
izkoristili čas sodelujočih mladih ter minimalizirali 
finančne zahteve snemanja.

Tematika: protidiskriminacija, umetnost in kultura
Datum aktivnosti: 1. 5.–1. 9. 2011
Prijavitelj: Neformalna skupina Rajske ptice, Litija
Višina dodeljenih sredstev: 5.403,00 EUR

Naslov projekta: 

Boljše življenje
SI-12-31-2011-R1
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Akcija 1.2 – Mladinske pobude

Film je bil posnet v Litiji in okolici. Pri reševanju 
tehničnih zapletov ali ovir na mestu snemanja sta 
jim bili v pomoč njihova domišljija in inovativnost. 
Posneli so tudi filmsko glasbo, pri kateri so skušali 
biti čim bolj izvirni, kreativni in inovativni. Sledila 
je postprodukcija, ki je bila najzahtevnejša, a je 
bila montaža filma, ki so mu dodali tudi angleške 
podnapise, uspešna.

Projekt so končali s skupno evalvacijo, na kateri so 
pregledali uresničene cilje in dosežene rezultate, 
ocenili so kakovost projekta, njegovo izvedbo in 
učni učinek ter razmišljali o morebitni nadgradnji 
projekta v mladinsko izmenjavo.

Vloga inštruktorja
Inštruktor je imel pri tem projektu več vlog. Ker ima 
veliko izkušenj s filmom, je lahko mlade usmerjal 
skozi celoten projekt in jim zagotavljal koristne 
informacije pri načrtovanju in uresničevanju 
aktivnosti. Veliko jim je pomagal tudi pri izvedbi 
snemanja in montaži filma. Veliko vlogo je imel tudi 
pri reševanju zapletov med projektom, pri sprotnih 
in končni evalvaciji projekta ter pri vrednotenju 
učnih učinkov.

Rezultati projekta
Premieri ustvarjenega filma je sledila zabava, film 
pa so nadalje promovirali tudi ustno med prijatelji, 
prek elektronskih medijev in mrež, v lokalnem 
časopisu, predstavili so ga v več organizacijah, 
ponovitve predvajanja filma pa promovirali tudi s 
plakati.



28

Projektna ideja
Zamisel o projektu se je porodila ob pogledu na 
parno lokomotivo, ki je več kot 15 let rjavela na 
kočevski železniški postaji. Ko so jo prestavili 
v kurilnico – veliko leseno lopo, kjer so nekdaj 
popravljali lokomotive –, se je izkazalo, da 
je bilo ogromno ljudi pripravljenih sodelovati 
pri obnovi lokomotive in popravilu kurilnice. 
Nastala je iniciativna skupina za obnovo parne 
lokomotive na kočevski železniški postaji, katere 
namen je predstaviti vsaj del tistega, kar ima 
Kočevje na zapuščeni železniški postaji. Skupina 
mladih Kočevcev je tako pripravila niz dogodkov, 
povezanih s staro lokomotivo, katerih namen je 
bil predvsem seznanjanje lokalnega prebivalstva 
z bogato tehnično dediščino lokomotive ter 
spodbujanje, da bi se lotili obnove in oživljanja 
prostora okoli nekdanje železniške postaje s 
ciljem, da bi objekt v nekaj letih zaživel kot sodoben 

in interaktiven muzejsko-družabni prostor za 
domačine in obiskovalce. V ospredju projekta so 
bili medgeneracijsko sodelovanje in prenašanje 
vedenj ter znanja, ohranjanje kulturne dediščine 
in prostovoljstvo. Krepil se je pomen sodelovanja 
različnih ljudi za ohranjanje dediščine in iskanje 
drugih virov ter informacij.
 
Program in metode 
Projekt je spodbujal zavest ne samo o vrednostih 
tehnične dediščine, ampak tudi pomen povezovanja 
različnih ljudi, krajev in kultur. Udeleženci so se 
dobivali na tedenskih srečanjih, kjer so načrtovali 
skupne aktivnosti. Projekt se je začel z novinarsko 
konferenco, na kateri so mladi udeleženci novinarje 
seznanili s projektom, njegovimi cilji in podatki o 
tehnični dediščini, predstavili pa so tudi koledar 
dogodkov. Sledila je dvodnevna delovna akcija, pri 
kateri je sodelovalo okoli 100 ljudi. V okviru akcije 

Datum aktivnosti:  umetnost in kultura, razvoj mest/podeželja
Datum aktivnosti: 1. 7. 2011–30. 10. 2011
Prijavitelj: Klub mladih Kočevja, Kočevje
Višina dodeljenih sredstev: 5.000,00 EUR

Naslov projekta: 

Petnajst let čakanja je dovolj – začnimo skupaj 
obnavljati lokomotivo
SI-12-51-2011-R2
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so mladi skupaj z lokalnim prebivalstvom urejali 
okolico in notranjost kurilnice, aktivnosti pa so 
združili tudi z otroškimi ustvarjalnimi delavnicami 
in fotodelavnico, organizirana pa sta bila tudi 
predavanje o kočevski progi in pomenu tehnične 
dediščine ter voden ogled po postaji. Z domišljeno 
oglaševalsko akcijo z letaki so okrepili vidnost in 
prepoznavnost projekta. V naslednjih mesecih so 
izvedli tudi fotografski in likovni ter literarni natečaj. 
Na zaključnem dogodku so razglasili rezultate 
fotonatečaja, odprli razstavo v parku, predstavili 
zloženko ter delili sklop razglednic ter tematskih 
majic z motivi stare lokomotive. Dogodek je sprožil 
velik odziv, saj ga je obiskovalo veliko ljudi, bil pa 
je tudi medijsko zanimiv.

Rezultati projekta
Obnova lokomotive in prostora na železniški 
postaji, ustvarjanje novih vsebin ter zavedanje 
o pomembnosti bogate tehnične dediščine so 
pomagali krepiti zavest o skupnosti, hkrati pa 
je to mladim udeležencem pomagalo dvigniti 
samozavest in povečati delovno ustvarjalnost. 
Zaradi aktivnosti je projekt prispeval k 
povezovanju in sodelovanju prebivalcev lokalne 
skupnosti, poleg tega pa je pozornost zbudil tudi 
pri predstavnikih Slovenskih železnic, Občini 
Kočevje, Železničarskem muzeju Ljubljana 
in navdušencih nad železnicami ter parnimi 
stroji. Izvedena sta bila dva natečaja: likovni in 
medgeneracijski fotografski natečaj ter delavnica 
za mlade fotografe. Izdelke so prvotno razstavili 
v parku, pozneje pa so jih za stalno razstavili v 
kurilnici. Velik odmev je imela tudi delovna akcija, 
pri kateri so lokalno skupnost opozorili na pomen 

in ohranjanje tehnične dediščine, ki je v Kočevju 
pogosto prezrta in zapostavljena, hkrati pa se je 
vzpostavilo sodelovanje med mladimi in starejšimi 
občani. Natisnili so tudi nemalo promocijskega 
gradiva, ki je nastalo na podlagi fotografij mladih 
– majice, razglednice in zloženko o dogajanju, 
oblikovali pa so tudi spletno stran. S pomočjo 
Občine Kočevje in Pokrajinskega muzeja Kočevje 
so v parku namestili stojala, na katerih so postavili 
razstavo fotografij lokomotive. Okoli lokomotive se 
je med trajanjem projekta spletlo veliko zanimivih 
zgodb, ki so soustvarile prijetno in povezovalno 
atmosfero v lokalnem okolju. 

Mladi so se ob koncu projekta odločili, da ta ne 
bo predstavljal konca zgodbe o parni lokomotivi, 
kurilnici in kočevski železniški postaji, saj si želijo, 
da bi obnova parne lokomotive in leseno-zidanega 
objekta na kočevski železniški postaji v nekaj letih 
zaživela kot sodoben in interaktiven muzejsko-
družabni prostor za domačine in obiskovalce. 

Akcija 1.2 – Mladinske pobude
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Akcija 1 
Mladi za Evropo

1.3 – Projekti mladih za demokracijo

Projektna ideja
Ideja o projektu je nastala v Mladinskem svetu 
Gornja Radgona, ki je kot predstavniška mladinska 
organizacija na lokalni ravni navezala stik s 
sosednjim mestom Bad Radkersburg v Avstriji. 
Iz slabega povezovanja mladih iz obeh obmejnih 
mest je nastala potreba po boljšem prepoznavanju 
potreb in priložnosti mladih. Opazna je bila velika 
politična neaktivnost mladih glede krepitve 
mladinskih politik, čeprav imajo velik potencial, da 
dosegajo spremembe in z njimi krepijo družbo. S 
projektom so želeli uvesti mehanizme, prek katerih 
bi raziskali stanje in potrebe izbranih tematik.

Program in metode 
Namen projekta je bil spodbuditi mlade in lokalni 
občinski upravi k boljšemu sodelovanju ter iskanju 
skupnih potreb. V okviru projekta je bila izvedena 
analiza stanja in potreb štirih pomembnih tematskih 
področij: mladinsko organiziranje mladih, možnosti 
in pogoji izobraževanja, zaposlovanje mladih in 
vloga lokalne oblasti. Hkrati je bil pomembna  
komunikacija med mladimi znotraj mladinskih 
organizacij in lokalno oblastjo o zadevah, ki dajejo 
možnost vključevanja v soodločanje in upravljanje 
mladinske družbe. Vpetost in aktivnost mladih 
znotraj mladinskih organizacij sta bili slabi, zato so 
s projektom želeli vključiti delež tistih mladih, ki je 
bil pripravljen raziskati izbrana področja projekta.

Projekt je bil zasnovan v obliki treh aktivnih 
sklopov, ki so si bili med seboj metodološko in 
programsko različni, z zaključno predstavitvijo 

Datum aktivnosti:  1. 7. 2011–30. 6. 2012
Prijavitelj: Mladinski svet Gornja Radgona, Gornja Radgona
Partnerji iz držav: Avstrija
Višina dodeljenih sredstev: 12.077,00 EUR

Naslov projekta: 

Mladi danes/Jugend Heute
SI-13-04-2011-R2
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s tiskovno konferenco. Ob uvodnem koncu 
tedna so se udeleženci podrobneje seznanili z 
namenom in metodami dela, med seboj so se 
povezali in ustvarili prijetno medkulturno vzdušje. 
Predstavljene so bile glavne tematike projekta, ki 
so bile hkrati tudi predmet raziskovanih področij. 
Oblikovali so štiri enakovredne delovne skupine, 
ki so v naslednjih fazah tri mesece samostojno 
analizirale posamezno tematiko v obeh lokalnih 
okoljih. Z vodji skupin so potekali mesečni 
usklajevalni sestanki, na katerih se je sproti 
poročalo o opravljenih aktivnostih in delu. Zbiranje 
rezultatov in iskanje potreb sta bila ključna za 
analizo projekta. V okviru tretjega sklopa projekta 
ob zaključnem koncu tedna so delovne skupine 
predstavile svoje delo in rezultate. Evalvacija je 
potekala tako znotraj delovnih skupin kot tudi 
skupno za vse udeležence. 

Ob delovnih koncih tedna so mladi aktivno sodelovali 
pri okroglih mizah, forumu, delavnicah pri pripravi 
tematskega področja in evalvacijah. Spoznali so 
demokratične procese, saj je bila skupina, ki je 
analizirala delo nosilcev lokalnih oblasti, prisotna 
na seji občinskega sveta Gornje Radgone. Vsi 
udeleženci so kot svetovalci sodelovali pri delu 
delovnih teles občinskega sveta ter s tem izkusili 
koncepte in prakso predstavniške demokracije 
v lokalnem okolju. Prispevek mladih na seji in v 
delovnih telesih jim je dal neposredno možnost 
za podajanje mnenj lokalnim odločevalcem, kar 
je med njimi spodbudilo dialog, obenem pa je 
prek teh izkušenj mlade aktiviralo kot evropske 
državljane.

Rezultati projekta
Celotni projekt in rezultati so bili objavljeni na 
spletnih straneh organizacij in predstavljeni javnosti 
na zaključni prireditvi s tiskovno konferenco in v 
publikaciji, ki je pomemben dokument o stanju 
in potrebah mladih v obeh obmejnih mestih, saj 
je podlaga za sooblikovanje lokalne, nacionalne 
in mednarodne skupnosti. Publikacija je bila v 
skladu z demokratičnimi praksami predložena 
lokalnim oblastem in mladinskim organizacijam, 
od katerih se je pričakoval odziv in pripravljenost 
za sodelovanje pri vzpostavljanju skupne politike 
na analiziranih področjih.

Partnerice pri projektu so bile tudi lokalne 
občinske oblasti in tako je projekt vzpostavil 
dolgoročno partnerstvo med njimi ter mladimi. 
Prav to partnerstvo pomeni napredek na področju 
mladinskih struktur pri sodelovanju z občinskimi 
oblastmi.

Akcija 1.3 – Projekti mladih za demokracijo
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Akcija 2 
EVs

2.1 – Evropska prostovoljna služba

Projektna ideja
Prostovoljke so bile aktivno vključene v projekte 
gostujoče organizacije, ki večinoma zadevajo 
vprašanja možnosti vsem dostopne umetnosti 
v javnih prostorih in grajenje skupnosti skoznjo 
v smislu preseganja rasizma, predsodkov, 
spodbujanja strpnosti ter preseganja konfliktov. 
18-mesečni projekt je sledil viziji smiselnega in 
vsebinskega povezovanja različnih umetniških 
področij in družbeno-aktivističnih dejavnosti 
za »male« ljudi z ulice ter alternativne kulture s 
strokovnim vodstvom, že v zasnovi projekta pa 
je bilo načrtovano, da bodo prostovoljke aktivno 
vključene v vse dejavnosti, sprva v kontekstu 
spoznavanja z organizacijo, naravo dela in 
tovrstnega gledališča, pozneje pa naj bi bile pri svojih 
nalogah vse samostojnejše. Poleg navedenega je 
bila za prijavitelja pomembna motivacija za izvedbo 
projekta tudi vzpodbujanje prostovoljnega dela, 

saj vidijo v projektu EVS možnost svojevrstnega 
poglobljenega, multikulturnega učenja, izmenjavo 
in pridobivanje izkušenj ter novih znanj tako za 
gostiteljsko organizacijo kot za prostovoljke. 

Prostovoljci
Naloge prostovoljk Zande iz Latvije, Aline iz 
Izraela in Rebecce iz Danske so bile vezane na 
različne vidike gledališke produkcije v javnih 
prostorih. Gostiteljska organizacija od prostovoljk 
ni pričakovala predznanja s področja gledališča ali 
formalne izobrazbe, sta se pa od njih pričakovali 
ustvarjalnost ter pripravljenost za nabiranje novih 
znanj in izkušenj, predvsem pa aktivno zanimanje 
za teme, s katerimi se ukvarjajo v društvu, še 
posebej za neinstitucionalno kulturno-umetniško 
produkcijo. O prostih mestih so obvestili mlade, ki 
so se že sami zanimali za sodelovanje v društvu, 
objava pa je bila na voljo tudi v podatkovni 

Tematika: umetnost in kultura, razvoj mest/podeželja
Datum aktivnosti: 1. 5. 2011–31. 10. 2012
Prijavitelj: Kulturno–umetniško društvo Ljud, Ljubljana
Partnerji iz držav: Latvija, Danska, Izrael
Višina dodeljenih sredstev: 19.434,00 EUR

Naslov projekta: 

Osvajanje mesta (mladinske akcije v javnem prostoru)
SI-21-02-2011-R1
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bazi akreditiranih organizacij EVS. Prvi stik z 
zainteresiranimi prostovoljkami je gostujoča 
organizacija vzpostavila po e-pošti, pozneje so se 
v živo pogovarjali tudi prek spletnih orodij, vse pa 
so poskušali že pred začetkom službe čim jasneje 
informirati o aktivnostih in načinu dela. Vse tri 
prostovoljke so bile spodbujane, da v največji meri 
izrazijo lastno iniciativnost in ideje, saj je bil projekt 
oblikovan na način, da je vseskozi dopuščal dovolj 
odprtega prostora za lastno angažiranost.

Program in metode 
Program službe EVS se je nanašal na umetnost 
v javnem prostoru, s poudarkom na gledališču. 
Prostovoljke so se med svojo službo EVS ukvarjale 
z raznovrstnimi delovnimi nalogami, ki so obsegale 
spoznavanje z igralskimi tehnikami in seznanjanje z 
gledališkimi prijemi, učenje mentorstva in pozneje 
mentorstvo na gledaliških delavnicah, koordinacijo 
in organizacijo delavnic, oblikovanje scenografije 
in kostumov ter sodelovanje na mednarodnih 
gledaliških dogodkih v različnih funkcijah 
(asistent scenograf, kostumograf, masker, igralec, 
organizator), priložnost pa so se imele spoznati 
tudi z organizacijskim delom tovrstne gledališke 
produkcije (organizacija umetniških dogodkov 
v javnem prostoru in seznanjanje s postopkom 
prijave na razpise, osnove projektnega vodenja, 
sodelovanje z mednarodnimi partnerji ipd.). 
Razmerje med obsegom posameznih nalog je bilo 
v pretežni meri pogojeno z željami in veščinami 
prostovoljk, tako sta se dve prostovoljki bolj 
poglobili v kreativno delo, eno pa je bolj zanimala 
organizacijska plat, še posebej Zanda in Alina, 
ki sta svojo službo EVS opravljali 12 mesecev, 

sta bili v drugi polovici službe pri projektih že 
precej samostojni in suvereni. Poleg obveznih 
usposabljanj EVS in tečaja slovenskega jezika so 
bile vključene tudi v številne delavnice s področja 
gledališke produkcije, vodenja gledaliških 
delavnic, kostumografije in scenografije ter uličnih 
performansov, med svojo službo pa so se imele 
priložnost udeležiti tudi gostovanj po Evropi in Aziji.

Rezultati projekta
Prostovoljke so ob koncu projekta usvojile številna 
nova znanja z različnih področij: različnih igralskih 
in režijskih tehnik, mentorstva na gledaliških 
delavnicah, oblikovanja luči, zvoka in slike, 
organizacijskega dela (vsebinska, finančna, 
izvedbena raven organizacije dogodka v javnem 
prostoru) ter sodelovanja na mednarodnih 
gledaliških dogodkih v različnih funkcijah 
(asistent, scenograf, kostumograf, masker, 
izvajalec, organizator). Poleg tega so pridobivale 
tudi številne socialne veščine, kot so delo v 
skupini, samostojnost, odgovornost in strpnost. 
Vse tri so poročale, da so se med službo EVS tudi 
osebnostno razvile, pridobljeno znanje in izkušnje 
pa jim bodo prav prišli tudi v prihodnje. Tako se je 
Rebecca doma na Danskem odločila za nadaljnje 
izobraževanje na področju gledališča in gledališke 
scenografije, Zanda je v Latviji v sodelovanju 
s pošiljajočo organizacijo izvedla delavnice 
interaktivnega gledališča v javnem prostoru, s 
KUD Ljudom namerava projektno sodelovati tudi 
v prihodnje, Alina pa je ostala v Sloveniji in se pri 
gostujoči organizaciji KUD Ljud celo zaposlila.

Akcija 2 - Evropska prostovoljna služba
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Projektna ideja
Projekt je bil zastavljen kot 24-mesečni projekt, pri 
čemer je Razvojno informacijski center Bela krajina 
gostil tri prostovoljce iz Nizozemske, Madžarske 
in Španije. Projektna ideja, ki so si jo med svojo 
službo prizadevali uresničiti prostovoljci, je bila 
povezana z raziskovanjem (samo)zaposlitvenih 
možnosti v turizmu. Pridobivanje neformalnih 
izkušenj v turizmu in s tem povečevanje možnosti 
za zaposlitev je bila osrednja nit službe EVS 
vseh treh prostovoljcev, hkrati pa so s svojim 
delom predstavljali zgled preostalim mladim, 
naj se aktivno vključijo v družbo ter naj ne bodo 
le nemi opazovalci. Projekt je sledil naslednjim 
ciljem: z dinamičnim in raznovrstnim projektnim 
delom povečati repertoar neformalnih izkušenj 
prostovoljcev, pridobivanje kompetenc v okviru 
razvoja turizma ter s tem, da prostovoljci 
spoznavajo naravne in kulturne značilnosti Bele 

krajine, razvijati nove oblike in tržne priložnosti 
trajnostno naravnanega turizma v regiji. Projekt je 
bil usmerjen v to, da prostovoljec prek projektnega 
dela odkriva svoje potenciale, izraža ideje in 
krepi ustvarjalnost ter na ta način izboljšuje svoje 
zaposlitvene možnosti.

Prostovoljci
Projekt je bil zastavljen na način zaporednega 
opravljanja službe EVS treh prostovoljcev iz treh 
različnih držav. Tako je Ruurdje iz Nizozemske 
opravljala službo od maja 2011 do konca avgusta 
2011, Janos iz Madžarske od septembra 2011 
do konca avgusta 2012, Christina iz Španije 
pa od novembra 2012 do konca aprila 2013. 
Gostiteljska organizacija je pošiljajoče organizacije 
in prostovoljce izbrala na podlagi objav v bazi 
akreditiranih organizacij. Iskali so resne, zavzete in 
samoiniciativne prostovoljce, odprte za inovacije, 
nove predloge in delo na terenu. Izbrali so jih na 

Tematika: umetnost in kultura, razvoj mest/podeželja
Datum aktivnosti: 2. 5. 2011–2. 5. 2013
Prijavitelj: Razvojno informacijski center Bela krajina, Črnomelj
Partnerji iz držav: Madžarska, Nizozemska, Španija
Višina dodeljenih sredstev: 16.270,00 EUR

Naslov projekta: 

EVS and tourism sustainable development
SI-21-05-2011-R1
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podlagi motivacijskih pisem, z njimi so opravili tudi 
telefonski pogovor, s prvo prostovoljko Ruurdje in 
njeno pošiljajočo organizacijo pa so se pred njeno 
prostovoljno službo celo v živo sestali.  

Program in metode 
Prostovoljci iz Nizozemske, Madžarske in Španije 
so s svojimi idejami in projekti dopolnjevali delo 
gostiteljske organizacije na področju turizma v 
lokalnem okolju ter hkrati s svojimi novimi idejami 
nanj pozitivno vplivali. Prostovoljci so ob prihodu 
v novo okolje najprej spoznavali Belo krajino in 
njene turistične potenciale, na podlagi česar so 
nato podali svoj pogled na turizem in možnosti 
dodatnih vsebin ter predlagali nove ideje za 
določene izboljšave. Pri svojem delu so uporabljali 
inovativne načine raziskovanja in promocije Bele 
krajine ter turistične destinacije reke Kolpe – 
evropske destinacije odličnosti 2010. Predlagali 
so izboljšave spletnih strani, obiskali so obstoječe 
kolesarske in pohodniške poti ter napisali kritično 
oceno, kaj bi bilo treba še izboljšati. Velik del 
njihovih aktivnosti je predstavljalo urednikovanje 
lastnega videobloga. Vsi trije prostovoljci so 
namreč ob prihodu v uporabo prejeli kamero ter 
bili usposobljeni za delo z avdio in videomaterialom 
ter računalniško obdelavo tega materiala, od 
njih pa se je pričakovalo, da so redno opisovali 
svojo službo, projekte, aktivnosti, terensko delo, 
prireditve, ideje, pogovore z domačini ipd. ter jih 
na privlačen način promovirali, da so dosegli kar 
največ ljudi. Pri tem so prostovoljci pokazali nemalo 
kreativnosti in iznajdljivosti. Dogajanja in lastne 
dosežke so dodatno promovirali tudi na družbenih 
omrežjih, pripravljali pa so tudi večere EVS. 

Rezultati projekta
Prostovoljci so med trajanjem projekta skupaj 
posneli več kot 60 kratkih dokumentarnih filmov 
o lokalnem dogajanju, znamenitostih, zgodovini 
in naravno-kulturni krajini ter s tem obogatili 
repertoar videogradiva gostujoče organizacije, 
s samo pripravo videov in urednikovanjem 
videoblogov pa so se tudi veliko naučili. Na podlagi 
kritičnih ocen obstoječe turistične ponudbe so 
skupaj oblikovali tudi nekaj novih uporabnih 
idej in produktov, ki bodo dragoceni za nadaljnji 
razvoj turizma v regiji, odlično pa so se vključili 
tudi v lokalno okolje. Prizadevanja prostovoljcev 
za trajnostni razvoj turizma v Beli krajini ni ostal 
neopažen niti na nacionalni ravni, saj je madžarski 
prostovoljec Janos za svoje prizadevno delo v 
turizmu prejel »zahvalo za delovanje na področju 
promocije slovenskega turizma« od Slovenske 
turistične organizacije ter Direktorata za turizem in 
internacionalizacijo resornega ministrstva.

Akcija 2 - Evropska prostovoljna služba (EVS)
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Projektna ideja
Projekt Step to Europe, ki je 12 mesecev potekal 
v ukrajinskem mestu Sumi, je pripomogel k 
tesnejši navezi med mladimi iz Evrope in Ukrajine. 
Prostovoljka Ana je bila prek gostujoče organizacije 
Center za evropske iniciative vpeta v obstoječo 
mrežo mladinskih Evroklubov, ki so namenjeni 
pridobivanju in posredovanju informacij o 
delovanju EU, njenih programih in projektih ter o 
procesu evropske integracije, v katerega se med 
drugim vključuje tudi Ukrajina. Prostovoljka pa je 
prek svojega dela spoznavala drugačno kulturo, 
jezik, lokalno okolje in način življenja ter krepila 
svoje socialne in organizacijske kompetence glede 
delovanja nevladnih organizacij. Cilji projekta 
so bili neformalno izobraževanje prostovoljke, 
promoviranje programa Mladi v akciji, informiranje 
o EU in evropskih temah ter integraciji, spodbujanje 
državljanske participacije in sodelovanja 

mladine v skupnosti, pomoč ukrajinski mladini 
pri vzpostavljanju in vodenju lastnih mladinskih 
projektov, spodbujanje medkulturnega učenja ter 
pomoč pri razvoju strategij za večjo vključenost 
mladih z manj priložnostmi.

Prostovoljka
Gostiteljska organizacija, Center za evropske 
iniciative, je iskala zavzete in energične 
prostovoljce, ki uživajo v delu z mladimi in so polni 
kreativnih idej. Na podlagi Aninega življenjepisa in 
motivacijskega pisma so z njo opravili še intervju 
prek spleta ter ob tem pozitivno ocenili njeno 
pripravljenost za prevzem iniciative pri izvajanju 
novih projektov znotraj okvira uveljavljenih 
mladinskih Evroklubov. Ana je bila spodbujana, 
da predlaga svoje ideje glede novih aktivnosti, ki 
so se – v okviru obstoječega projekta – prilagodile 
njenim interesom in potrebam, predvsem pa je 

Tematika: evropska zavest
Datum aktivnosti: 1. 2. 2012–1. 6. 2013
Prijavitelj: Zavod Voluntariat, Ljubljana
Partnerji iz držav: Ukrajina
Višina dodeljenih sredstev: 6.775,00 EUR

Naslov projekta: 

Step to Europe
SI-21-57-2011-R5
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Akcija 2 - Evropska prostovoljna služba (EVS)

pomagala izvajati že uveljavljene aktivnosti, katerih 
cilj je bil promocija evropskega državljanstva, prek 
njih pa se je tudi sama bolj počutila kot evropska 
državljanka. S svojo prisotnostjo in znanjem je 
bila pomembna dodana vrednost za delovanje 
Evrokluba. 

Uporabljene metode
Ana je bila v Ukrajini 12 mesecev, od začetka 
marca 2012 do konca februarja 2013. Glede na 
to, da je bilo delovanje obstoječe mreže mladinskih 
Evroklubov glavna dejavnost njene gostujoče 
organizacije, je največ časa svoje službe namenila 
vodenju Evroklubov po osnovnih in srednjih šolah v 
mestu, pri čemer je učencem in dijakom pomagala 
pri pripravi družabnih in kulturnih aktivnosti, 
šolam pomagala pri vzpostavljanju mednarodnih 
partnerstev z drugimi šolami, razvijala, vodila 
in predstavljala rezultate projektov, pomagala 
ukrajinski mladini pri vzpostavljanju lastnih 
mladinskih projektov tem pomagala pri pripravi in 
vodenju različnih aktivnosti, ki so se še posebno 
zgostile ob dnevu Evrope. Ob tem se je zavzeto 
lotila poučevanja slovenščine, sodelovala pa je 
tudi s sumsko državno univerzo, kjer je bila aktivna 
v debatnih klubih z mednarodnimi študenti in 
pomagala organizirati gostujoča predavanja, 
udeleževala pa se je tudi mladinskih. Ves čas svoje 
službe EVS je imela razgiban urnik, saj je poleg 
opravil v pisarni gostujoče organizacije veliko 
časa preživela na raznih promocijskih srečanjih, 
dogodkih, predstavitvah in delavnicah v šolah, 
mladinskih klubih, na univerzi in podobno. 

Rezultati projekta
Projekt je privedel do dveh ključnih rezultatov. 
Prvi se nanaša na osebni in profesionalni razvoj 
prostovoljke, ki je pridobila znanje in sposobnosti 
komuniciranja v ruskem jeziku, organizaciji in 
vodenju delavnic, predavanj, debatnih krožkov na 
temo človekovih pravic, mednarodnih odnosov, 
kulturne raznolikosti, ekologije ipd., prek 
samoiniciativnosti, timskega dela, prizadevanja 
za kakovost, doslednosti, uvidevnosti do drugih 
in spoštovanja drugačnih mnenj pa je krepila 
tudi svoje socialne kompetence. S poučevanjem 
slovenščine je krepila tudi svoj materni jezik, 
tekoče pa se je naučila sporazumevati tudi v 
ruskem jeziku. Predvsem izkušnje iz dela z otroki 
in mladino ter vodenja neformalnih izobraževalnih 
dejavnosti so prostovoljki veliko pomenile, saj 
ji bodo pomagale pri uresničevanju načrtov 
glede iskanja službe s področja razvojnega in 
humanitarnega dela,  tako v gostiteljski kot v 
pošiljajoči organizaciji, ki ji bosta pomagale pri 
nadaljnjih projektih v Sloveniji.
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Akcija 3 
Mladi v svetu

3.1 – Sodelovanje s sosednjimi partnerskimi državami EU

Projektna ideja
Šestdnevno usposabljanje, ki se je odvijalo 
v Sloveniji, je združilo organizacije, ki so 
aktivne na področju človekovih pravic in 
protidiskriminacije, partnerji, združeni v mrežo 
YIHR, pa so bili ustanovljeni s strani mladih z 
mandatom spodbujati mladinsko participacijo in 
demokratizacijo ter vzpostavljati nove progresivne 
povezave v postkonfliktnih državah nekdanje 
Jugoslavije. Mladi so želeli s tem usposabljanjem 
še dodatno okrepiti znanja mladinskih delavcev, 
tako da bi ti pridobljeno znanje o temah prenesli 
naprej na mlade, spodbujali njihovo večjo strpnost 
in jih spodbujali k bolj aktivnemu obravnavanju 
vseh oblik diskriminacije.

Program in metode 
Usposabljanje je bilo namenjeno mladinskim 
delavcem, ki so želeli izpopolniti svoje znanje za 
delo z mladimi na področju antidiskriminacije. 
Vsebinsko se je osredotočalo na različne 
manifestacije diskriminacije, poseben poudarek pa 
je bil na spoznavanju dobrih praks in metodoloških 
pristopov za delo z mladimi na tem področju. 
Usposabljanje so vodili tako slovenski kot tudi tuji 
strokovnjaki iz sodelujočih držav, s projektom pa 
so želeli prispevati k pozitivnim spremembam v 
družbi in zmanjševanju diskriminatornih praks, ki 
so jih različne skupine v vseh udeleženih državah 
deležne v vsakodnevnem življenju.

Na usposabljanju so izvajali predavanja, seminarje 
in delavnice s področja antidiskriminacije. 
Metode so temeljile na izgradnji kapacitet 
udeležencev usposabljanja, v okviru katerega 

Tematika: antidiskriminacija; usposabljanje mladinskih voditeljev
Datum aktivnosti: 6. 12. 2011–11. 12. 2011
Prijavitelj: Ekvilib Inštitut, Ljubljana
Partnerji iz držav: Bosna in Hercegovina, Črna gora, Kosovo, Srbija
Višina dodeljenih sredstev: 13.376,00 EUR

Naslov projekta: 

Mladi za človekove pravice: proti diskriminaciji
SI-31-08-2011-R1
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Akcija 3.1 –Sodelovanje s sosednjimi partnerskimi državami

je bila vsaka partnerska organizacija odgovorna 
za organizacijo tistega modula usposabljanja, s 
katerim ima večletne izkušnje. Nekatere aktivnosti 
so bile odprte za širšo javnost, kar je omogočilo 
sodelovanje več zainteresiranih mladinskih 
voditeljev iz Slovenije. Pogovarjali so se o načinu 
spodbujanja aktivnega delovanja in usposabljanja, 
zagovorništvu, snovanju mladinskih politik na 
področju diskriminacije, vplivanju nanje ipd.

Na usposabljanju so organizirali tudi okroglo mizo in 
filmski večer, s katerim so želeli promovirati projekt 
ter ozaveščati javnost o vprašanju diskriminacije, 
kot jo doživljajo mladi na Zahodnem Balkanu.

Zaključni dan usposabljanja se je osredotočal 
na pregled izzivov, s katerimi se udeleženci 
srečujejo pri delu z mladimi na področju boja 
proti diskriminaciji, ter priporočil, nastalih na 
usposabljanju. 

Glavni metodološki pristopi in vsebinska dognanja 
so bili združeni v priročnik, ki ga lahko udeleženci 
usposabljanja in širša javnost uporabljajo kot 
smernice za nadaljnje delo z mladimi na področju 
antidiskriminacije.

Rezultati projekta
Mladi so na usposabljanju pripravili osnutek 
za vzpostavitev mreže mladinskih organizacij, 
aktivnih na področju antidiskriminacije v državah 
Zahodnega Balkana.

Rezultati projekta so bili objavljeni na spletni strani 
Ekvilib Inštituta in preostalih vključenih organizacij 
ter v njihovih spletnih novicah. Priročnik za 
mladinske delavce, ki vključuje glavna spoznanja 
usposabljanja, je prav tako dostopen na spletu, 
s čimer se je dosegel širok pomnoževalni učinek 
usposabljanja. Publikacijo so v tiskani obliki 
razdelili udeležencem usposabljanja, sodelujočim 
organizacijam in zainteresirani javnosti.
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Projektna ideja
Tristranska mladinska izmenjava je združevala 
različne skupine 36 mladih udeležencev iz 
Makedonije, Srbije in Slovenije, med katerimi je 
bilo 23 mladih z manj priložnostmi, ki so večinoma 
mladi z motnjo v duševnem razvoju, nekaj mladih 
pa se spopada z ekonomskimi, geografskimi in 
socialnimi ovirami ter učnimi težavami. Ideja o 
izmenjavi za mlade z manj priložnostmi se je 
porodila na mladinski izmenjavi v Novem Sadu 
leto prej, ko je Društvo center za pomoč mladim 
spoznalo srbskega partnerja, z makedonskim 
partnerjem pa so se povezali naknadno, na podlagi 
specifike dela z mladimi z manj priložnostmi. 
Rdeča nit izmenjave je bilo ustvarjanje filma in nato 
obveščanje javnosti o izmenjavi prek spletne strani, 
vsak udeleženec pa si je izbral skupino glede na 
lasten interes ali nova znanja, ki jih je želel pridobiti 
ali izboljšati. Namen izmenjave je bilo spodbujati 

aktivno udeležbo, socialno vključenost in enake 
možnosti za vse ter odpravljanje stereotipov in 
predsodkov do drugačnih.

Program in metode 
Večina aktivnosti izmenjave je bila povezana s 
snemanjem filma »Naša mala klinika«, na kateri 
imajo bolniki prav posebne bolezni. Ustvarjalci 
filma so bili aktivno prisotni v vseh fazah njegovega 
nastanka, od začetnih idej do končne montaže. 
Razdeljeni so bili v dve manjši skupini: scenaristi 
in igralci so bili v eni, kustomografi, ki so skrbeli 
za sceno, pa v drugi skupini. Za obveščanje 
javnosti je skrbela skupina novinarjev, ki so 
sproti urejali spletno stran, zapisovali aktivnosti 
in vtise udeležencev ter fotografirali aktivnosti. 
Najpogosteje uporabljene metode dela so bile 
medvrstniško učenje, delo v skupinah, možganska 
nevihta, učenje z umetniškim izražanjem, učenje z 

Tematika: umetnost in kultura, mediji in komunikacije/mladinsko informiranje
Datum aktivnosti: 28. 10. 2011–6. 11. 2011
Prijavitelj: Društvo center za pomoč mladim, Ljubljana
Partnerji iz držav: Srbija, Makedonija
Višina dodeljenih sredstev: 17.208,00 EUR

Naslov projekta: 

FOKUS! USMERI ŽARKE  
SI-31-29-2011-R3
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uporabo videa in računalnika, medkulturno učenje, 
intervju ter metode doživljajske pedagogike, ki 
so posebej uspešno opolnomočile mlade z manj 
priložnostmi. Poleg snemanja filma in pisanja 
prispevkov ter fotografiranja za spletno stran 
so udeleženci počeli še veliko drugega. Prosti 
čas so preživljali ob petju, plesu, pogovarjanju 
ter odkrivanju razlik in podobnosti med jeziki 
in kulturami ter igranju napetega finskega 
šaha ter zabavnega in dinamičnega Jungle 
speeda. Sodelovali so tudi pri številnih športnih 
aktivnostih in raziskovali širšo okolico Radencev, 
kjer je potekala izmenjava. Velik uspeh je požela 
zaključna prireditev, na kateri so predstavili film 
in druge dosežke izmenjave. Nanjo so povabili 
prostovoljce in zaposlene iz različnih organizacij, 
lokalno prebivalstvo ter predstavnike mestne in 
krajevne oblasti.

Rezultati projekta
Najodmevnejši rezultat izmenjave je bil film, ki je med 
premiernima predstavitvama v Slovenski Bistrici 
in Radencih požel veliko navdušenja. Film brez 
nepotrebnih besed odstira stereotipe in odpravlja 
predsodke o drugačnih. S projekcijami filma bodo 
vse tri organizacije vsaka v svojem lokalnem okolju 
tudi v prihodnje razširjale univerzalno sporočilnost 
filma, ki ne potrebuje dodatnih pojasnjevanj. 
Poleg filma zavest o spoštovanju drugačnosti prek 
dvojezičnih opisov aktivnosti ter slikovitih fotografij 
z izmenjave predstavlja tudi spletna stran, ki hrani 
spomine udeležencev in jih deli z zainteresirano 
javnostjo. Mladi so z medsebojnim druženjem 
spoznali drugačne načine življenja, si aktivno 
pomagali pri vsakdanjih opravilih in ovirah ter se 
znebili predsodkov in stereotipov. Udeleženci so 
prek druženja in raznovrstnih aktivnosti izmenjave 
pridobili številne kompetence, ki jim bodo v 
prihodnosti pomagale tako v vsakdanjem življenju 
kot pri iskanju zaposlitve, zapisali pa so jih tudi 
v potrdilo Youthpass. Veliko udeležencev je bilo 
aktivno vključenih v vse faze poteka izmenjave, 
prevzeli so tudi zahtevnejše naloge, povezane s 
pripravo in organizacijo izmenjave, ter se tako še 
aktivneje vključili v proces soustvarjanja projekta, 
nekateri od njih so postali novi prostovoljci Društva 
CPM. Novopridobljena znanja in veščine so bili še 
posebej dragoceni za mlade z manj priložnostmi, 
pri katerih je bil opazen velik napredek, saj so 
postali samostojnejši, samozavestnejši, lažje so 
vzpostavljali očesni stik in navezovali stike, se 
lažje izražali v družbi ter so si na splošno izboljšali 
samopodobo.

Akcija 3.1 –Sodelovanje s sosednjimi partnerskimi državami
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Projektna ideja
Društvo zaveznikov mehkega pristanka je pri 
projektu z več ukrepi izvedel dva izobraževalna 
obiska na delovnem mestu. DZMP že več let izvaja 
projekte na področju mladih prek medijev, od leta 
2001 pa redno izvajajo tudi različne projekte z 
Romi. Obe področji so uspešno združili in bili za 
svoje delo večkrat nagrajeni – za izvedene projekte, 
za ustvarjene produkte, za uspešno delo z Romi. 
Udeleženki iz Irske in Litve sta s spremljanjem 
njihovega dela in aktivnim sodelovanjem v 
praktičnem procesu snemanja filmov oz. izvajanja 
projektov, v katerega so aktivno vključeni mladi 
z manj priložnosti, spoznali različne možnosti 
izražanja prek medijev, ustvarjanja kratkih filmov in 
s tem izražanja svojih pogledov na svet ter aktivne 
participacije v družbi. Obe udeleženki sta želeli v 
svojem okolju razvijati videoprojekte z mladimi, 
zato so ju zanimali uspešni primeri v praksi.

Program in metode 
Z udeleženkama so skupaj zasnovali projekt 
glede na njune interese, razpoložljive termine 
in aktivnosti. V prvi polovici njunega obiska so 
organizirali videodelavnice, kar je bila enkratna 
priložnost za neposredno udeležbo v procesu dela 
skupaj z drugimi mladimi iz različnih kulturnih 
in socialnih okolij. V drugem delu obiska pa sta 
udeleženki sodelovali pri praktičnem snemanju 
videa, saj se je izkazalo, da je konkretno praktično 
delo najboljši način za učenje. Udeleženki sta bili 
vključeni tudi v druge aktivnosti, predvsem projekte 
z Romi, ki jih DZMP izvaja celo leto, med šolskimi 
počitnicami pa še posebej intenzivno. Tako sta 
dobro spoznali proces in metode dela z mladimi 
z manj priložnostmi. Med aktivnostjo je DZMP 
organiziral tudi mednarodni posvet »Vključevanje 
ranljivih družbenih skupin v javno življenje prek 
medijev«, pri čemer sta udeleženki imeli možnost 

Tematika: mediji in komunikacija/mladinsko informiranje, romske skupnosti
Datum aktivnosti: 5. 7. 2011–25. 7. 2011
Prijavitelj: Društvo zaveznikov mehkega pristanka, Krško
Partnerji iz držav: Irska, Litva
Višina dodeljenih sredstev: 2.562,00 EUR

Naslov projekta: 

Participation of young people with less 
opportunities through media
SI-43-10-2011-R1 ter SI-43-11-2011-R1

Akcija 4 
sistem podpore za mlade

4.3 – Usposabljanje in mreženje akterjev na področju mladinskega dela
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spoznati več primerov dobrih praks iz drugih držav. 
Med obiski preostalih mladinskih organizacij sta 
se udeleženki seznanili tudi z njihovim delom in 
projekti, kar je omogočilo nekoliko širši vpogled v 
področje mladinskega dela v Sloveniji. 

Izobraževalni obisk je bil naravnan h kreiranju 
končnega produkta – dokumentarnega filma, 
ki bi ga pozneje lahko prikazovali ob različnih 
priložnostih in tako omogočili vpliv na širšo 
skupino ljudi od samih udeležencev. Snemanje 
gledljivega in širši javnosti razumljivega izdelka je 
zahtevna naloga, zato je pri tem udeleženkama 
pomagal mentor, s katerim sta med projektom in 
ob koncu tega ocenili svoj napredek pri usvajanju 
ključnih kompetenc. Na vmesnih evalvacijah so 
se skupaj pogovarjali o morebitnih odstopanjih od 
začrtanega projekta in iskali ukrepe za izboljšanje. 
Svoje učne rezultate sta udeleženki ob pomoči 
mentorja zapisali v potrdilo Youthpass, ki sta ga 
prejeli ob koncu projekta.

Rezultati projekta
Udeleženki so spodbudili, da sta se aktivno vključili 
v medijski projekt. Pri praktičnem delu aktivnosti 
sta izdelali video o svojem projektu, ki se je uporabil 
kot predstavitveni material za preostale člane 
njunih organizacij ter preostale zainteresirane za 
projekte vključevanja mladih z manj priložnostmi v 
medijske projekte. Dokumentarna videa – končna 
izdelka sta bila v okviru predavanj objavljena na 
več TV-postajah (Gea TV, MMC, RTV SLO …) ter na 
spletni strani društva in na portalih YouTube, Vimeo 
in drugih. Prav tako so izdelali DVD, ki so ga delili 
zainteresiranim organizacijam in posameznikom.

Akcija 4.3 –Usposabljanje in mreženje akterjev na področju mladinskega dela
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Projektna ideja
Ideja za izvedbo projekta izhaja iz že izvedenih 
aktivnosti CEZAMa na področju aktivnega 
državljanstva in participacije mladih. Skozi že 
izvedene delavnice, predavanja, ekskurzije in akcije 
na temo EU, politične participacije, človekovih 
pravic ipd. so mladinski delavci ugotovili, da je 
znanje mladih o teh temah zelo skopo, njihovo 
zanimanje za politiko in preostale sorodne tematike 
pa majhno, kar je potrdila tudi raziskava Mladina 
2010. Želeli so vzpostaviti strukturirani dialog med 
mladimi in političnimi odločevalci ter s tem povezati 
participacijo mladih v družbeno-političnih procesih 
in zagotoviti prostor za razpravo in posvetovanje 
ter pridobitev informacij o vprašanjih, povezanih s 
politikami/temami EU, zlasti s temo brezposelnosti 
mladih in programi v okviru EU, ki so namenjeni 
mladim.

Program in metode 
Projekt je skozi strukturiran dialog z mladimi 
poudaril pomen razumevanja funkcij političnih 
odločevalcev, njihovih prednosti in slabosti, kar je 
prispevalo k aktivni udeležbi mladih v demokraciji, 
spodbujalo demokratično razmišljanje pri mladih 
in širilo koncepte demokracije med mladimi, da 
bi jih spodbudili k dejavni udeležbi v političnem 
diskurzu in izboljšali komunikacijske kanale med 
njimi in političnimi odločevalci.

Namen projekta je bil mlade učiti vloge državljana 
z vključevanjem v okoliščine, aktivnosti in 
situacije, v katerih so se srečevali z lastnimi 
potrebami in interesi drugih, v katerih so spoznali 
najsprejemljivejše rešitve za skupnost in poskušali 
razumeti pomen odgovornosti posameznika kot 
podlago za vse pravice, ki jih ta pričakuje.

Datum aktivnosti:  1. 5. 2011–1. 8. 2011
Prijavitelj: Javni zavod Center za mlade Ruše – CEZAM, Ruše
Višina dodeljenih sredstev: 6.187,00 EUR

Naslov projekta: 

Politika je fajn stvar
SI-51-01-2011-R1

Akcija 5 
Podpora evropskemu sodelovanju na področju mladine

5.1 – Srečanja mladih in odgovornih za mladinsko politiko
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Glavna aktivnost, tridnevno srečanje, je potekalo 
med Evropskim tednom mladih 2011. Program 
dogodka je temeljil na neformalnem izobraževanju 
skozi delavnice in predavanja. Prvi dan srečanja so 
mladi sodelovali na komunikacijskih delavnicah o 
medkulturnem dialogu, drugi dan pa na delavnicah 
o EU in brezposelnosti mladih, s čimer so se aktivno 
pripravljali na srečanje s političnimi odločevalci. To 
srečanje je bilo organizirano kot javna prireditev, 
s čimer je bila k udeležbi pozvana celotna lokalna 
skupnost. Tretji dan tridnevnega srečanja so mladi 
ustvarili plakate o projektu in temah, o katerih so 
govorili, ter pripravili DVD o predstavitvi srečanja in 
rezultatih.

Učne aktivnosti so se na srečanju dopolnjevale s 
komunikacijskimi in družabnimi igrami. Znanje, 
pridobljeno na srečanju, prispeva k boljšemu 
poznavanju določenih tematik (EU, medkulturni 
dialog, človekove pravice, brezposelnost mladih). 
Mladi so se seznanili s političnim diskurzom 
in pomenom politike v vsakdanjem življenju. 
Srečanje je bilo namenjeno tudi informiranju 
mladih o pomenu funkcij političnih odločevalcev in 
o politikah ter programih za mlade v okviru EU.

Rezultati projekta
Med projektom so izdelali videokolaže, ki so bili 
predstavljeni na spletni strani in na DVD-ju, s čimer 
spodbujajo lokalno skupnost in mlade, da izrazijo 
svoja mnenja o tematiki srečanja in projektu. 
Izdelali so tudi plakate o projektu in brezposelnosti 
mladih ter priredili fotografsko razstavo, vse to pa 
so predstavili javnosti.

Akcija 5.1 –Srečanja mladih in odgovornih za mladinsko politiko
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Projektna ideja
Aktivna participacija (mladih), strukturirani dialog, 
ukrepi mladinske politike, zaposljivost mladih in 
še in še. Same »velike« in »težke« BESEDE. A hkrati 
tako nujna in potrebna DEJANJA, če želimo v (so)
delovanju spreminjati stvari na bolje – za mlade 
in s tem za celotno družbo. Dialog mladih!, projekt 
strukturiranega dialoga v Sloveniji, je temeljil ravno 
na besedah in dejanjih. 

Program in metode 
Med projektom je bilo organiziranih 12 regijskih 
dogodkov, katerih namen je bil spodbuditi aktivno 
udeležbo mladih v družbi in prispevati k njihovi 
večji zaposljivosti ter vzpostaviti prostor za dialog 
z odločevalci. Dogodki so potekali v Postojni, na 
Jesenicah, v Ljubljani, Celju, Novem mestu, Slovenj 
Gradcu, Trbovljah, Krškem, Ajdovščini, Sežani, 
Mariboru in Mali Nedelji pri Ljutomeru.

Povsod je potekala aktivna razprava med mladimi, 
mladinskimi organizacijami in mladinskimi centri, 
organizacijami civilne družbe in zainteresirano 
javnostjo ter odločevalci. Mladi so pridobili številne 
kompetence, ki jim bodo koristile pri njihovem 
nadaljnjem življenju in delu ter povečale njihovo 
zaposljivost. Med regijskim dogodkom so mladim 
svoje e-storitve predstavili svetovalci z Zavoda 
RS za zaposlovanje, mladi iz Zavoda Nefiks 
pa predstavili način spremljanja neformalno 
pridobljenega znanja.

Projekt je bil zasnovan tako, da so pri njem 
sodelovali različni akterji – mladi (organizirani 
in neorganizirani), mladinske organizacije in 
organizacije za delo z mladimi, strokovna javnost 
z različnih področij, ki zadevajo mlade, odločevalci 
lokalne, regijske, nacionalne in evropske ravni, 

Datum aktivnosti:  1. 9. 2011–25. 7. 2012
Prijavitelj: Mladinska mreža MaMa, Ljubljana
Višina dodeljenih sredstev: 48.690,00 EUR

Naslov projekta: 

Dialog mladih
SI-51-03-2011-R3
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Zavod RS za zaposlovanje, Nacionalna agencija 
programa Mladi v akciji, Urad RS za mladino 
in mediji. Prek aktivnega vključevanja vseh 
omenjenih akterjev se je vpliv in učinek projekta 
Dialog mladih močno razširil v različne sfere družbe 
ter s tem prispeval k skupnemu prizadevanju – 
aktivnejšemu državljanstvu mladih.

Projekt se je končal s tridnevnim nacionalnim 
srečanjem v Brežicah, na katerega so prišli 
predstavniki mladih z regijskih dogodkov. Mladi 
so na podlagi ukrepov, predlaganih na regijskih 
ravneh, pripravili nacionalne ukrepe, ki so jih 
zadnji dan srečanja na nacionalni konferenci 
v državnem zboru predstavili poslancem in 
pristojnim ministrstvom.
 
Skupno je projekt povezal več kot 600 mladih 
različne starosti, od tega je bilo veliko mladih z 
manj priložnostmi (največ brezposelnih mladih), 
ter čez 130 odločevalcev z različnih področij (Zavod 
RS za zaposlovanje, evropski poslanci, občine, 
Državni zbor RS in podobno). Mladi so na regijskih 
dogodkih pripravili 58 ukrepov za izboljšanje 
zaposljivosti mladih in nekatere izmed teh so mladi 
ter odločevalci kmalu začeli tudi uresničevati. Na 
nacionalni ravni so mladi pripravili šest ukrepov, 
ki so jih najprej pokomentirali s poslanci, nato 
pa jih predstavili nacionalnim odločevalcem. Kot 
konkretne učinke projekta na mladinske politike 
na nacionalni ravni se lahko šteje poslanska 
pobuda poslanke Janje Napast in poslanca 
Matevža Frangeža na temo ukrepa participacije 
mladih, pripravljenega v okviru projekta.

Udeležencem sta bila predstavljena potrdilo 
Youthpass in e-Nefiks z možnostjo uporabe le-
tega, spodbujeni pa so bili, da svoje učne dosežke 
identificirajo in opišejo.

Rezultati projekta
Večina udeležencev je dogodke označila kot 
zanimive, koristne, potrebne, navdušujoče in 
motivirajoče za nadaljnje udejstvovanje. Ponekod 
so se začela redna sodelovanja mladih z regijskimi 
in lokalnimi odločevalci. Projekt je pripomogel 
k dvigu zaposljivosti mladih, saj je veliko mladih 
med projektom dobilo svojo prvo zaposlitev. 
Nekateri so po regijskih dogodkih začeli sodelovati 
v mladinskih in prostovoljnih organizacijah.

V sklopu projekta je nastala publikacija Dialog 
Mladih!, ki je na voljo na spletni strani Mreže 
MaMa. Projekt je imel močno promocijsko in 
medijsko podporo, s čimer je bil deležen veliko 
objav v lokalnih in nacionalnih medijih, nacionalno 
konferenco v državnem zboru pa so neposredno 
prenašali na RTV SLO 3.

Mladi, udeleženci projekta, sporočajo nacionalnim 
akterjem na področju mladinske politike, da 
je strukturirani dialog v zvezi z mladimi nujno 
potreben, če želimo zgraditi bolj demokratično in 
uspešno Slovenijo.

Akcija 5.1 –Srečanja mladih in odgovornih za mladinsko politiko
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Program 
MLADI V AKCIJI 

v letu 2011

... drugi sprejeti projekti 
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... drugi sprejeti projekti 

Na dvostranski mladinski izmenjavi se je 16 študentov geografov  
ukvarjalo s tematiko okolja ter razvoja mest in podeželja. 
Udeleženci so v različnih regijah Slovenije raziskovali okoljske 
probleme oz. problematične dejavnike obremenjevanja okolja 
in iskali rešitve zanje. Pri terenskem delu so na Gorenjskem 
preučevali turizem, na Notranjskem občutljivost kraškega 
vodnega sistema, na Dolenjskem občutljivost krasa povezali z 
Romi in njihovimi dejavnostmi, spoznavali pa so tudi življenje 
in razvoj mest (Ljubljane, mest na Primorskem in v Slovenskih 
goricah). Z različnimi delovnimi metodami (delavnice, socialne 
igre, športne aktivnosti, skupinsko delo, razgovori, okrogle mize), 
ki so se uporabljale kot orodje za medkulturni učni proces, ki 
spodbuja ustvarjalnost, aktivno udeležbo in iniciativnost med 
udeleženci, so nadgrajevali svoje spretnosti in znanje. Rezultat 
izmenjave so informativno gradivo (brošure) in DVD-ji, ki se bodo 
uporabili za nadaljnje raziskovanje stroke tako na individualni 
kot institucionalni ravni. Poleg javne predstavitve na Filozofski 
fakulteti – Oddelku za geografijo so objavili članke tudi v strokovnih 
glasilih ter obvestili občine o projektu in predlaganih izboljšavah v 
njihovem okolju, kar se bo lahko uporabilo kot idejna zasnova za 
predloge novih zakonov. 

Naslov projekta:

Mednarodna študentska 
izmenjava Ljubljana – 
Varšava
SI-11-02-2011-R1

Tematika: razvoj mest/podeželja, okolje
Datum aktivnosti: 3.–9. 5. 2011
Prijavitelj: Društvo mladih geografov 
Slovenije, Ljubljana
Partnerji iz držav: Poljska
Višina dodeljenih sredstev: 4.342,00 EUR

Študenti psihologije iz treh držav so se srečali v Razdrtem 
in se ukvarjali s tematiko neverbalne komunikacije ter 
medkulturne raznolikosti. Prek različnih delavnic, izmenjave 
mnenj, vsakodnevnih refleksij in izkustvenih iger (diskriminacija 
in rasizem, neverbalna komunikacija, ustvarjalno mišljenje) 
so spoznavali in presegali stereotipe v državah ter krepili 
medosebne in družbene kompetence, komunikacijske veščine 
ter komunikacijo v tujem jeziku. Diskutirali so tudi o prednostih in 
slabostih evropskega izobraževalnega sistema ter tudi o pomenu 
prostovoljstva v posameznih državah z namenom prizadevanja 
za poenoteno kakovost izobrazbe v EU. Udeleženci so po koncu 
mladinske izmenjave prejeli Youthpass. Rezultat izmenjave je 
zbornik o dogajanju na izmenjavi in ciljih, ki so bili doseženi, 
posnet pa je bil tudi kratki film. Javnost je bila o aktivnosti 
obveščena na spletnih straneh, s plakati v lokalnem okolju, na 
družbenih omrežjih ter v strokovnih glasilih društva in partnerjev 
okolju. 

Naslov projekta: 

Think creactive, 
think beyond
SI-11-03-2011-R1

Tematika: protidiskriminacija, umetnost in 
kultura
Datum aktivnosti: 5.–11. 9. 2011
Prijavitelj: Društvo študentov psihologije 
Maribor, Maribor
Partnerji iz držav: Turčija, Finska
Višina dodeljenih sredstev: 15.779,00 EUR

1.1 – Mladinske izmenjave

Akcija 1 
Mladi za Evropo
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Akcija 1.1 – Mladinske izmenjave

Projekt večstranske mladinske izmenjave je potekal v obliki 
konference mladih, ki se je odvijala v Ljutomeru in  na kateri je 
sodelovalo 45 mladih. Udeleženci so del mreže EYES (European 
Youth – European Summit), združenja mladih, ki s konferenco 
postopoma gradijo evropsko identiteto. Tematika v letu 2011 je 
bila prostovoljstvo kot orodje za sodobne družbe. Udeleženci so 
se s socialnimi igrami spoznavanja, predstavitvijo prostovoljnega 
dela v posameznih državah, terenskim delom, debatami in 
okroglo mizo z lokalnimi odločevalci in aktivnim sodelovanjem 
v različnih oblikah prostovoljnega dela (vrtec Ljutomer, gasilci 
iz Svetega Jurija ob Ščavnici, Dom starejših občanov Ljutomer, 
Hiša sadeži družbe v Murski Soboti, trgatev na lokalni kmetiji) 
začeli zavedati pomembnosti in spoznavali različne oblike 
prostovoljstva. V procesu neformalnega učenja so mladi krepili 
kompetence timskega in projektnega dela, socialne kompetence, 
komunikacijske spretnosti ter sodelovanje v demokratičnih 
procesih. Cilj konference je bil ozaveščanje mladih, da z 
udejstvovanjem na lokalni ravni posredno soustvarjajo evropsko 
politiko. Rezultat izmenjave je zgoščenka s fotografijami in sklepi 
konference, dosežki projekta pa so bili predstavljeni na okrogli 
mizi v lokalnem okolju. Pričakovana je bila tudi podpora lokalnih 
medijev (dnevnik Večer, tednik Vestnik, lokalne radijske postaje). 

Naslov projekta:

EYES 2011
SI-11-05-2011-R1

Tematika: mladinske politike
Datum aktivnosti: 18.–24. 9. 2011
Prijavitelj: Gimnazija Franca Miklošiča, 
Ljutomer
Partnerji iz držav: Nemčija, Danska, Estonija, 
Španija, Norveška, Poljska, Švedska
Višina dodeljenih sredstev: 21.949,00 EUR

Udeleženci večstranske mladinske izmenjave so bili aktivni 
prostovoljci z izkušnjo mladinskega dela v lokalnih okoljih, člani 
evropske mreže Don Bosco Youth net. Osrednja tema izmenjave sta 
bila medkulturno učenje in evropsko državljanstvo. Cilj izmenjave 
je bil združiti mlade iz različnih mladinskih organizacij po Evropi, 
da bi spoznali različne načine dela z mladimi v drugih evropskih 
državah, kakor tudi omogočiti udeležencem, da postanejo aktivni 
v prihodnjih aktivnostih znotraj svoje organizacije na evropski 
ravni. Mladi so si z delom v majhnih skupinah, socialnimi igrami 
(spoznavne, igre vlog …), aktivnostmi na prostem in timskim 
delom izmenjevali izkušnje, razmišljali o evropskih vrednotah 
in spoznavali evropsko mladinsko delo. Rezultat projekta sta 
izdaja priročnika in stripa s predstavljeno tematiko izmenjave 
ter kreiranje spletnega mesta. Glas o izmenjavi so širili tudi prek 
krovne mednarodne mreže, spletnih strani in lokalnih medijev. 

Naslov projekta: 

Playground Europe! 
(Evropsko igrišče)
SI-11-09-2011-R1

Tematika: evropska zavest
Datum aktivnosti: 24.–31. 7. 2011
Prijavitelj: Društvo Mladinski ceh, Ljubljana
Partnerji iz držav: Avstrija, Belgija, Češka, 
Nemčija, Španija, Malta, Poljska, Slovaška
Višina dodeljenih sredstev:  24.940,00 EUR
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Akcija 1.1 – Mladinske izmenjave

Na večstranski mladinski izmenjavi se je 21 udeležencev 
ukvarjalo s pristopi nenasilnega reševanja konfliktov. Prek 
procesa neformalnega učenja in uporabe delovnih metod 
spoznavnih iger, delavnic (tipi konfliktov, kreativno ustvarjanje, 
spopadanje s konflikti), igre vlog, timskega dela, športnega 
udejstvovanja, diskusij o medkulturnih razlikah in evropski 
identiteti ter spoznavanja temeljnih načel EU pri širitvi mirovništva 
so mladi z manj priložnostmi (večina udeležencev so bili mladi z 
nedokončano šolo, nekdanji prestopniki in potomci priseljencev) 
razvijali veščine uporabe nenasilja, krepili občutek evropskega 
državljanstva, s spoznavanjem medkulturnih razlik premagovali 
predsodke, izboljšali samopodobo in komunikacijo, kar bi 
lahko pripomoglo k njihovi socialni integraciji. Udeleženci so za 
sodelovanje v projektu pridobili potrdilo Youthpass. Na zaključni 
prireditvi so v lokalnem okolju uprizorili interaktivno dramsko igro 
Človek ne jezi se. O projektu so javnost obveščali prek lokalnih 
medijev, spletnih strani in v okviru mreže organizacije Service 
Civil International. Ustanovili so tudi skupino na družbenem 
omrežju. Rezultat izmenjave je CD s fotografijami in prikazom 
metod neformalnega učenja. 

Naslov projekta:

»Man, don’t get angry«
SI-11-10-2011-R1

Tematika: umetnost in kultura
Datum aktivnosti: 18.–28. 8. 2011
Prijavitelj: Zavod Voluntariat, Ljubljana
Partnerji iz držav: Bolgarija, Francija, Italija, 
Višina dodeljenih sredstev:  12.171,00 EUR

Osrednja tema večstranske mladinske izmenjave je bila socialna 
integracija mladih z manj priložnostmi, predvsem mladih z lažjo 
motnjo v duševnem razvoju. Udeleženci so prek spoznavnih 
iger, športnih aktivnosti, delavnic doživljajske pedagogike, 
simulacijskih vaj in spodbujanja k aktivni udeležbi pri evalvaciji 
krepili socialne veščine, prek motivacije spoznavanja novega so 
utrjevali samozavest, pozitivno samopodobo in solidarnost ter na 
ta način ustvarjali temelje enakopravnega vključevanja v družbo. 
Po zaključku mladinske izmenjave so udeleženci prejeli potrdilo 
Youthpass. Rezultat izmenjave je izdelava projektne spletne 
strani, prilagojene potrebam udeležencev. 

Naslov projekta:

Inclusion
SI-11-11-2011-R1

Tematika: invalidnost
Datum aktivnosti: 21.–28. 5. 2011
Prijavitelj: Zavod za usposabljanje Janeza 
Levca, Ljubljana
Partnerji iz držav: Avstrija, Hrvaška, Poljska
Višina dodeljenih sredstev: 14.170,00 EUR
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Akcija 1.1 – Mladinske izmenjave

Pri večstranski mladinski izmenjavi so udeleženci razmišljali o 
vzrokih za nastanek podnebnih sprememb v okolju in poskušali 
najti rešitve, ki so v  moči posameznika, in sicer kaj lahko stori za 
ohranjanje čistega okolja. Z delovnimi metodami, ki spodbujajo 
ustvarjalnost, aktivnim državljanstvom in iniciativnostjo so v 
okviru socialnih iger, diskusije o pričakovanih učnih ciljih mladih 
ter delavnic o predstavitvi stanja dejavnikov onesnaževanja v 
okolju posamezne partnerske države mladi krepili medosebne, 
družbene in medkulturne kompetence, komunikacijo v tujem 
jeziku in učenje učenja. Spoznavali so odziv lokalnega okolja, v 
katerem je izmenjava potekala, in sicer v Pliskovici (Sežana). Na 
podlagi rezultatov ugotovitev in pobud so o tem obvestili lokalne 
odločevalce. Projekt so širili v javnost prek lokalnih medijev, 
rezultat izmenjave pa sta kratek film in fotografska razstava. 

Naslov projekta:

Climate changes: time for 
action!
SI-11-12-2011-R1

Tematika: evropska zavest, okolje
Datum aktivnosti: 8.–16. 7. 2011
Prijavitelj: Zavod ŠTIP – Mladinski center 
Podlaga, Sežana
Partnerji iz držav: Francija, Italija, Romunija
Višina dodeljenih sredstev: 19.573,00 EUR

Prijavitelj prijavlja projekt večstranske mladinske izmenjave, na 
kateri se je 30 udeležencev ukvarjalo s tematiko ozaveščanja 
mladih o učinkih prostovoljnega dela na okolje in pomembnosti 
vključevanja mladih v tovrstne aktivnosti na lokalni ravni. 
Aktivnost se je odvijala v Žetalah, socialno deprivilegiranem 
okolju. Pri projektu  so mladi proaktivno sodelovali v simulaciji 
izvedbe konkretnega cilja za dobro skupnosti – postavljeni so 
bili v vlogo aktivnega člana prostovoljnega društva, ki mora z 
omejenimi sredstvi uresničiti nalogo postavitve solarne svetilke 
za potrebe osvetlitve kolesarske poti. Mladi so prek aktivnega 
udejstvovanja, serije kreativnih in tematskih delavnic (stereotipi, 
človekove pravice, skrb za naravo, evropsko državljanstvo), 
terenskega dela, socialnih iger in športnih aktivnosti krepili 
številne kompetence, pridobljene z neformalnim učenjem. V duhu 
proaktivnosti, samoiniciativnosti, miselne odprtosti, kreativnosti, 
dela v skupini in ciljne usmerjenosti so imeli možnost delovati 
v smeri odkrivanja svojih sposobnosti, podjetniškega duha, kar 
pripomore k večji zaposljivosti, prav tako so bili spodbujeni k 
temu, da se začnejo zavedati pomembnosti soustvarjanja boljših 
razmer za razvoj lokalnega okolja.

Naslov projekta: 

»The Convenient Truth«
SI-11-15-2011-R1

Tematika: evropska zavest, izobraževanje 
prek športa in aktivnosti na prostem
Datum aktivnosti: 8.–16. 8. 2011
Prijavitelj: Turistično društvo Žetale, Žetale
Partnerji iz držav: Belgija, Španija, Francija, 
Nizozemska, Turčija
Višina dodeljenih sredstev: 14.480,00 EUR
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Naslov projekta:

Parkart
SI-11-20-2011-R2 

Tematika: evropska zavest, umetnost in 
kultura
Datum aktivnosti: 12.–19. 8. 2011
Prijavitelj: Mladinski center Krško, Krško
Partnerji iz držav: Bolgarija, Španija, Italija, 
Romunija
Višina dodeljenih sredstev: 14.815,00 EUR

Pri projektu potujoče večstranske mladinske izmenjave so 
mladi z izkušnjo invalidnosti raziskovali možnosti zaposlovanja 
invalidov v evropskem prostoru. Aktivnosti so potekale v štirih 
partnerskih državah, ki so sodelovale v projektu: v Sloveniji, 
na Hrvaškem, Madžarskem in v Avstriji, kjer se je mladinska 
izmenjava tudi končala. Prek delavnic, udejstvovanja v športnih 
in umetniških dejavnostih, diskusij in socialnih iger so bili mladi 
motivirani za aktivno spopadanje z izzivi, s katerimi se srečujejo 
mladi z gibalnimi ovirami. Sodelovanje v projektu je mladim 
okrepilo samozavest, spoznali so različne kulture ter vrednote. 
Prek spoznavanja realnosti v sodelujočih partnerskih državah 
so odkrivali mogoče poti in pristope k reševanju težav. Med 
aktivnostjo so udeleženci pisali dnevnik učnih izkušenj, ki jim je 
bil podlaga za izdajo Youthpassa. Javnost je bila o aktivnosti in 
rezultatih projekta obveščena na spletnih straneh, na profilu na 
Facebooku in v okviru mreže LINK (mreža, ki združuje organizacije, 
ki se ukvarjajo z invalidi in izobraževanjem). 

Pri večstranski mladinski izmenjavi so bili glavni namen 
doseganje osebne rasti, izkušnje aktivne participacije in 
spoznavanje drugih kultur. S projektom so udeleženci oživili 
zapuščen park v starem mestnem jedru, ki predstavlja nekakšen 
mozaik kultur in umetnosti vseh sodelujočih držav, saj so 
mladi k ureditvi parka prispevali tudi lastne ideje in s tem tudi 
del svoje kulture. Mladi so znanje in veščine za urejanje parka 
krepili prek ustvarjalnih umetniških delavnic (lesarstvo, urejanje 
grmičevja, sestavljanje mozaika in urejanje potk), skupinskega 
dela in vrednotenja dnevnih izkušenj. Mladi so na ta način krepili 
samostojnost, umetniško žilico, strpnost in komunikacijo v tujem 
jeziku. Z javnim aktivnim delovanjem so tudi preostalim mladim 
v lokalnem okolju približali možnosti aktivnega udejstvovanja ter 
področja prostovoljnega dela kakor tudi sodelovanje v projektih 
programa Mladi v akciji. Rezultat projekta je »evropski park v 
mestu«, ki so ga skupaj z občino Krško in krajevno skupnostjo 
odprli na zaključni prireditvi v lokalnem okolju. Celoten  dogodek 
so podprli lokalni mediji (brezplačnik za mlade »Publika«, spletne 
strani mladinskega centra in občine, radijske postaje …). 
Udeleženci so po koncu projekta pridobili potrdilo Youthpass. 

Naslov projekta:

Meet the Neighbours
SI-11-21-2011-R2

Tematika: protidiskriminacija, invalidnost
Datum aktivnosti: 5.–17. 9. 2011
Prijavitelj: Društvo študentov invalidov 
Slovenije, Ljubljana
Partnerji iz držav: Avstrija, Hrvaška, 
Madžarska
Višina dodeljenih sredstev: 22.986,70 EUR

Akcija 1.1 – Mladinske izmenjave
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Akcija 1.1 – Mladinske izmenjave

Udeleženci iz Slovenije in Nemčije so pri mladinski izmenjavi 
odkrivali možnosti kreativnega izražanja v urbanem okolju in 
spodbujali strpnost na področju diskriminacije. Udeleženci 
mladinske izmenjave so bili skupina mladih z manj priložnostmi, 
ki je aktivna v četrtnem mladinskem centru in se spopada 
s socialnimi in ekonomskimi ovirami, učnimi težavami ter 
kulturnimi razlikami in skupina mladih s podobnim socialnim 
ozadjem iz mesta Wiesbaden v Nemčiji,  s katerim je mesto 
Ljubljana pobrateno. Mladi so prek ustvarjalnih delavnic, 
izdelovanja grafitov (predstavitev ozadja grafitarstva, učenje 
tehnik grafitarstva, izbira motivov ...), športnega udejstvovanja, 
socialnih iger in diskusij krepili samopodobo, vseživljenjske 
socialne in komunikacijske veščine ter aktivno delovali pri 
rezultatu projekta, poslikavi stene v lokalnem okolju, na temo 
ksenofobije in rasizma. Javnost je bila o dogodku obveščena 
na spletnih straneh vpletenih partnerjev, profilu na Facebooku 
in prek lokalnih medijev obveščanja. Pripravili so tudi razstavo 
slik projekta in izdelali majice z logotipom projekta ter logotipi 
programa Mladi v akciji. 

Naslov projekta:

Graffiti in Ljubljana 2011
SI-11-24-2011-R2

Tematika: protidiskriminacija, umetnost in 
kultura
Datum aktivnosti: 4.–11. 7. 2011
Prijavitelj: Javni zavod Mladi zmaji, Ljubljana
Partnerji iz držav: Nemčija
Višina dodeljenih sredstev: 8.070,00 EUR

Pri večstranski mladinski izmenjavi se je srečalo 48 udeležencev z 
namenom odkrivanja možnosti povezav med prostovoljnim delom 
in oblikovanjem osebne kariere tako v urbanem kot tudi ruralnem 
okolju. Mladi so pri projektu prek izkušnje s prostovoljnim delom 
v različnih delovnih okoljih (na kmetiji, v gostinskem lokalu, lesni 
industriji, podjetju, javnem zavodu) evalvirali delovne procese 
in izkušnjo prostovoljnega dela, spoznavali osnove delovne 
zakonodaje in doktrine prostovoljnega dela, intervjuvali vodje 
delovnega procesa, usvojili tehnike pisanja prošnje za delo 
ter učinkovitega nastopanja na razgovoru, ki so ga opravili z 
delodajalcem v okviru prostovoljnega dela. Prek dela v skupini, 
iger vlog in drugih socialnih iger, diskusij in soustvarjanja 
kreativnih delavnic snemanja ter iskanja rešitev trajnostnega 
razvoja v delovnem okolju so krepili tudi socialne kompetence, 
matematične sposobnosti, sposobnosti izražanja v tujem jeziku, 
samoiniciativnost in podjetnost ter kulturno zavest. Rezultat 
izmenjave sta kratek film in brošura o ugotovitvah projekta, ki je 
bila predstavljena tudi na Zavodu za zaposlovanje. Za zaključno 
prireditev v mestu in na vasi so pripravili gledališko-plesni nastop. 
O projektu so bili obveščeni mnogi lokalni in nacionalni mediji 
(Primorske novice, mesečnik Goriška, Dnevnik, Večer, Žurnal 
24, STA, RTV Slovenija, TV Primorka, POP TV, Radio Koper, Radio 
Robin ter spletna medija primorska.net ter goriska.com). 

Naslov projekta: 

Prostovoljstvo kot izziv za 
aktivno iskanje zaposlitve in 
za kariero
SI-11-27-2011-R2

Tematika: evropska zavest, razvoj mest/
podeželja
Datum aktivnosti: 12.–21. 8. 2011
Prijavitelj: Mladinski center Nova Gorica, 
Nova Gorica
Partnerji iz držav: Španija, Hrvaška, Italija, 
Latvija, Malta, Portugalska, Romunija
Višina dodeljenih sredstev: 28.520,00 EUR
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Pri dvostranski mladinski izmenjavi so udeleženci izpostavili 
problem, da mladi  zaradi pogostega doživljanja neuspehov v 
formalnem učnem okolju niso več motivirani za nobeno učenje. 
S projektom so jim želeli približati željo po učenju, odkrivanju 
novega, izmenjavi, pridobivanju kompetenc, predvsem skozi 
neformalno in priložnostno učenje. S projektom so želeli 
vplivati na socialni in osebni razvoj mladih. Najpomembnejši 
cilji izmenjave so bili: izboljšanje samopodobe, prepoznavanje 
lastnih področij, sprejemanje določene mere tveganja v življenju, 
spopadanje z uspehom in neuspehom, izkušnja participacije in 
soodločanja v vrstniški skupini, izkušnja pogovora o družbeno 
pomembnih temah in razvoj ključnih kompetenc za vseživljenjsko 
učenje. Dodatni cilj sta bila tudi promocija zdravega življenjskega 
sloga ter raziskovanje odnosa med formalnim, neformalnim in 
priložnostnim učenjem. V projekt so bili vključeni mladi z manj 
priložnostmi, ki imajo učne težave. Vključevanje v projekt je 
potekalo ob predpostavki, da imajo mladi sposobnosti, ki jih 
lahko uveljavljajo v svoje dobro, in imajo tudi šibka področja, na 
katera morajo biti pozorni. Aktivnosti so bile oblikovane na podlagi 
timskega duha ter so spodbujale  podjetnost in iniciativnost. 
Projekt je bil zasnovan v povezavi s svetovalno službo lokalne 
osnovne šole, od koder prihajajo mladi. Osnovna metoda, ki je 
bila uporabljena pri projektu, je doživljajska pedagogika v okviru 
športa in aktivnosti v naravi. O projektu so bili obveščeni lokalni 
in nacionalni mediji. 

Naslov projekta:

Project adventure
SI-11-31-2011-R2

Tematika: evropska zavest, izobraževanje 
prek športa in aktivnosti na prostem
Datum aktivnosti: 18.–25. 8. 2011
Prijavitelj: Inštitut Ena na ena, Slovenska 
Bistrica
Partnerji iz držav: Turčija
Višina dodeljenih sredstev: 9.242,00 EUR  

Akcija 1.1 – Mladinske izmenjave

Pri mladinski izmenjavi so se srečali mladi z namenom predstaviti 
koncept zaščite in varovanja narave zunaj okvirov formalnega 
zavarovanja. Mladinska izmenjava se je  odvijala v slovenski Istri 
– Koštabomi in v dolini reke Dragonje. Okolje kot svoj življenjski 
prostor naj bi ljudje varovali brez pričakovanja zunanjega nadzora za 
njegovo zaščito. Osnovni cilji izmenjave so bili prenos tradicionalnih 
znanj v ekološko kmetovanje in kulinaričnih znanj, dvig okoljske 
ozaveščenosti udeležencev v projektu ter obiskovalcev ekofestivala, ki 
so ga udeleženci pripravili med izmenjavo, ter povečanje sodelovanja 
med mestnim prebivalstvom in kmetijami v zaledju. Končni rezultat 
izmenjave so bili DVD s filmi o posameznih aktivnostih in reportažo 
projekta, brošura, ekovrtiček ter izgradnja istrskega zidu. Mladinska 
izmenjava se je odvijala v tesnem sodelovanju z lokalnimi prebivalci 
tako na kmetijah v zaledju kot tudi mestnim prebivalstvom. V prvem 
delu mladinske izmenjave so mladi odkrivali način življenja in ciljna 
področja na terenu, v drugem delu pa so se razdelili v dve skupini 
in v praksi izpopolnjevali pridobljena znanja glede na dve temeljni 
usmeritvi. Prva je obravnavala pomen ekološkega kmetovanja ter 
kuhanja lokalnih jedi, druga pa se je izpopolnjevala v gradnji suhih 
istrskih zidov. Mladinsko izmenjavo so končali z ekofestivalom 
v mestnem jedru Kopra. O projektu so bili obveščeni lokalni in 
nacionalni mediji. 

Naslov projekta:

Protected area by youth: 
Tradition for the future
SI-11-32-2011-R2

Tematika: razvoj mest/podeželja, okolje
Datum aktivnosti: 5.–15. 9. 2011 
Prijavitelj: Kulturno umetniško društvo PINA, 
Koper
Partnerji iz držav: Češka, Španija, Hrvaška, 
Italija, Turčija
Višina dodeljenih sredstev: 17.700,00 EUR
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Akcija 1.1 – Mladinske izmenjave

Pri projektu tristranske mladinske izmenjave so se udeleženci 
ukvarjali s tematiko izobraževanja prek športa in aktivnosti na 
prostem ter varovanjem okolja. Udeleženci izmenjave so bili 
mladi, ki se v svojem življenju spopadajo bodisi s socialnimi, 
ekonomskimi ter geografskimi ovirami bodisi z učnimi in 
zdravstvenimi težavami. Namen izmenjave je bil, da mladi, 
ki so neposredno sodelovali pri njej, spoznajo in soustvarjajo 
raznovrstne možnosti aktivnega in kreativnega preživljanja 
prostega časa, spoznajo preživetvene tehnike v naravi, se 
začnejo zavedati varovanja okolja ter izkušnje, ki so jih pridobili z 
neformalnim učenjem, ponotranjijo v svojem življenju in se tako 
lažje vključujejo v družbo. Mladi so pri socialnem in osebnostnem 
učenju prek socialnih iger, delavnic, timskega dela, obveščanja 
lokalne skupnosti, preživetvenih in športnih aktivnosti krepili 
samopodobo, socialne in komunikacijske kompetence ter 
preostale vseživljenjske kompetence. Z medkulturnim učenjem so 
premostili razlike, izmenjava pa jim je omogočila tudi prevzemanje 
odgovornosti za izvedbo projekta in določenih aktivnosti. Rezultat 
projekta je kratek predstavitveni film o izmenjavi z namenom, da 
se mladi in družba seznanijo z možnostmi, ki jih program Mladi 
v akciji ponuja. Glas o mladinski izmenjavi so širili v strokovnih 
krogih, lokalnih in nacionalnih medijih ter v državah partnerjev. 

Naslov projekta:

From zero to hero 2
SI-11-34-2011-R2

Tematika: izobraževanje prek športa in 
aktivnosti na prostem, okolje
Datum aktivnosti: 15.–26. 7. 2011
Prijavitelj: Škrlovec – dnevni center za mlade 
in družino, Kranj
Partnerji iz držav: Madžarska, Portugalska
Višina dodeljenih sredstev: 18.654,00 EUR  

Osrednji namen večstranske mladinske izmenjave sta bila 
medvrstniško učenje in usmerjanje mladih. Glavni cilj izmenjave 
je povzet v sloganu: »Aktiviraj se in naredi nekaj dobrega za 
družbo v duhu prostovoljstva – bodi Aktivator.«  Mladinska 
izmenjava je temeljila na aktivnostih mladih, ki med mladimi 
z zgledom in dejavnostmi širijo idejo aktivnih posameznikov v 
družbi, ki presega le koncept koristnega preživljanja prostega 
časa. Cilji mladinske izmenjave vključuje poleg že oblikovanih 
skupin še dve šoli, na katerih je bil koncept medvrstniškega 
učenja uporabljen za širjenje ideje aktivatorjev. Udeleženci so 
organizirali tudi javne prireditve in tako aktivno vključili tudi širši 
javni prostor na lokalni ravni, poleg tega pa so izmenjavo tudi 
objavljali v medijih. Aktivnosti, ki so bile namenjene uresničevanju 
ciljev, so bile delavnice za osnovno skupino mladih v mladinski 
izmenjavi, ki so bile oblikovane kot prostor učenja in izvajanja 
aktivnosti v podporo izmenjavi. Aktivacijski dan v osnovnih šolah 
je bil namenjen širjenju ideje aktivnih mladih tudi med mladimi 
zunaj mladinske izmenjave. Preostale aktivnosti so bile  javni 
koncert in predstavitev mladinske izmenjave ter krajši zaključni 
izlet. Končni rezultat je dnevnik mladinske izmenjave, ki so ga 
udeleženci pripravljali vsak dan – acti – Diary. Ta je bil namenjen 
javnosti in je bil vključen v sporočila medijev. Vsak udeleženec je 
prejel DVD z vsemi vsebinami z mladinske izmenjave. 

Naslov projekta:

ACTIVATOR 2011
SI-11-33-2011-R2

Tematika: evropska zavest, 
protidiskriminacija
Datum aktivnosti: 28. 8.–4. 9. 2011
Prijavitelj: Mladinsko združenje Združene igre 
narodov, Izola
Partnerji iz držav: Avstrija, Češka, Nemčija, 
Danska, Finska, Hrvaška, Madžarska, Italija, 
Litva, Norveška, Romunija, Turčija
Višina dodeljenih sredstev: 23.856,00 EUR
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Neformalna skupina, ki deluje znotraj mladinskega centra, 
ki jim ponuja administrativno in infrastrukturno pomoč, je 
izvedla projekt večstranske mladinske izmenjave, pri kateri je 
sodelovalo 30 udeležencev z namenom srečanja s sovrstniki 
iz Evrope, s katerimi bi izmenjali izkušnje, prenašali znanje in 
izkušnje v večkulturni skupini glede zdravega načina življenja 
in participacije. Pomemben cilj projekta je bila tudi sama 
izvedba celotnega projekta, ki predstavlja  učno izkušnjo 
tako za organizatorje kot tudi za udeležence. Izmenjava je še 
posebej izpostavila tudi vključevanje mladih z manj priložnostmi. 
Problema zdravega načina življenja in okoljske problematike so se 
udeleženci dotaknili tudi skozi predstavitve in primerjave življenja 
na Kitajskem, od koder je svoje izkušnje prinesla udeleženka 
mladinske izmenjave. Program je bil sestavljen iz raznovrstnih 
aktivnosti, ki so tudi zaradi svoje narave zajemale raznovrstne 
metode dela. Aktivnosti so potekale v Celju in okolici. Začeli so 
z razvojem skupinske dinamike, obiski Regionalnega centra za 
ravnanje z odpadki Celje, laboratorijev zavoda za zdravstveno 
varstvo, pripravili so različne delavnice in skupinske igre ter 
ogled filmov in razprave na tematiko, povezano z vsebino filmov, 
glede na namen mladinske izmenjave. Projekt je zagotavljal 
vidnost na lokalni ravni prek medijev, spletnih strani in tiskanega 
propagandno-informativnega gradiva. Udeleženci so proces 
učenja spremljali prek metodologije orodja Youthpass. 

Naslov projekta:

Healthy we
SI-11-37-2011-R2

Tematika: evropska zavest, zdravje
Datum aktivnosti: 25. 7.–1. 8. 2011
Prijavitelj: Celjski mladinski center, Celje
Partnerji iz držav: Španija, Grčija, Italija, 
Poljska
Višina dodeljenih sredstev: 17.113,00 EUR

Akcija 1.1 – Mladinske izmenjave

Pri projektu večstranske mladinske izmenjave se je srečala 
skupina 50 udeležencev z namenom odkrivanja pomena 
zdravega življenjskega sloga v povezavi z aktivnim državljanstvom. 
Z udejstvovanjem pri športnih aktivnostih, na delavnicah o 
zdravem življenjskem slogu (prehrana in šport) ter pri diskusijah 
so udeleženci spoznali tradicionalne športe držav partneric in 
odkrivali načine, kako vzbuditi večje zanimanje za šport med 
mladimi, in lastnosti, ki so osnova aktivnega državljanstva – 
solidarnost, sodelovanje, timsko delo, sklepanje kompromisov, 
»fair play« in aktivna participacija. Rezultat projekta je zloženka, 
v kateri so opisani načini aktivne participacije v EU in rešitve za 
spreminjanje nezdravega življenjskega sloga, dosežki pa so bili 
predstavljeni tudi v lokalnih medijih in na spletu. 

Naslov projekta:

Move for health
SI-11-49-2011-R3

Tematika: izobraževanje preko športa in 
aktivnosti na prostem, zdravje
Datum aktivnosti: 17. 10.–25. 10. 2011
Prijavitelj: Mladinski center Dravinjske doline, 
Slovenske Konjice 
Partnerji iz držav: Velika Britanija, Grčija, 
Madžarska, Italija, Portugalska, Švedska
Višina dodeljenih sredstev: 24.686,00 EUR
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Pri večstranski mladinski izmenjavi je sodelovalo 29 mladih, ki 
so se ukvarjali s tematiko brezposelnosti mladih z namenom 
spodbujanja, da postanejo aktivni državljani. V projektu so 
se mladi, večinoma mladi z manj priložnostmi (del skupine 
so bili tudi pripadniki etničnih manjšin, Romi), spoznali s 
predstavitvijo delovanja nevladnih organizacij in dobili vpogled v 
različne možnosti, ki jih lahko vključitev v nevladno organizacijo 
posamezniku ponuja. Prek različnih kreativnih delavnic, okroglih 
miz, socialnih iger, diskusij in s predstavitvijo dobrih praks 
so se seznanili z različnimi oblikami prostovoljstva na lokalni 
ravni, možnostjo odhoda na evropsko prostovoljno službo v 
tuji državi, dodatnim izobraževanjem v deficitarnih poklicih ter 
spoznavali vrste mobilnosti v Evropski uniji. V projektu so mladi 
krepili podjetniški duh in kompetence na osebnem, socialnem, 
izobraževalnem ter poklicnem področju. Rezultat izmenjave je 
fotografski dnevnik udeležencev, ki vsebuje izkušnje in želje za 
prihodnost mladih v Evropski uniji, predstavitev izmenjave in 
možnosti, ki jih Evropska unija ponuja brezposelnim mladim. 
Izdali so tudi DVD z vsemi promocijskimi materiali, objavljenimi 
tudi prek spletnih medijev partnerjev. Glas o projektu in programu 
Mladi v akciji širili prek medijev javnega obveščanja tako med 
partnerji v mladinskem delu kot tudi na lokalni in nacionalni ravni. 

Naslov projekta:

Izkoristi priložnost 
– Take a chance
SI-11-55-2011-R4

Tematika: evropska zavest
Datum aktivnosti: 27. 12. 2011–3. 1. 2012
Prijavitelj: Združenje Epeka, Maribor
Partnerji iz držav: Grčija, Italija, Portugalska, 
Turčija
Višina dodeljenih sredstev: 14.332,00 EUR

Akcija 1.1 – Mladinske izmenjave

Glavna tema večstranske mladinske izmenjave je bila, da mladi 
z aktivnostmi na prostem in športom izboljšajo samopodobo 
udeležencev, ki prihajajo iz ranljivih socialnih ozadij, z namenom 
aktivnejšega vključevanja v družbo in konstruktivnejšega 
reševanja konfliktov, s katerimi se srečujejo. Prek različnih 
socialnih iger, aktivnega udejstvovanja v izkustvenih gledališčnih 
in drugih ustvarjalnih delavnicah izgradnje konstruktivnega 
čustvovanja, iger vlog, diskusij in udeležbe pri zimskošportnih 
aktivnostih so mladi krepili socialne veščine, spoznavali 
kulturne razlike, doživeli občutek evropskega državljanstva in 
medsebojnega razumevanja, izboljšali znanje tujega jezika in 
prevzemali odgovornost za naloge, ki so jih med projektom 
prevzemali. Rezultat projekta je predstavitveni DVD o aktivnostih 
in dosežkih projekta ter tudi brošura v angleškem in slovenskem 
jeziku, kar je bilo predstavljeno tudi na zaključni prireditvi in na 
raznovrstnih strokovnih seminarjih tudi po zaključenem projektu. 
Javnost je bila o projektu obveščena na spletni strani ter v lokalnih 
časopisih (Višnjan, Klasje, Šolski razgledi). 

Naslov projekta:

Move it
SI-11-60-2011-R5

Tematika: izobraževanje prek športa in 
aktivnosti na prostem
Datum aktivnosti: 19.–26. 2. 2012
Prijavitelj: Vzgojno-izobraževalni zavod Višnja 
Gora, Višnja Gora
Partnerji iz držav: Belgija, Finska, Francija, 
Poljska
Višina dodeljenih sredstev: 25.949,00 EUR
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Pri večstranski mladinski izmenjavi se je 35 udeležencev, 
pripadnikov iz različnih etničnih okolij, ukvarjalo z raziskovanjem 
stvarnosti ranljivih marginaliziranih družbenih skupin ter manjšin 
v lokalnem okolju, pri čemer je bila tematika osredotočena na 
proces izgrajevanja podpornih mrež, ki si jih migranti ustvarjajo 
s prihodom v novo okolje, ter na vsakdanje izzive, s katerimi 
se srečujejo na delovnem mestu in v zasebnem okolju, ter 
posledično na preživetvene strategije, ki jih razvijajo. Namen 
projekta je bil, da se prek filmskega medija senzibilizira javnost 
za družbene tematike ranljivih družbenih skupin, premaga 
stereotipe, udeležence projekta pa opolnomoči, da krepijo 
socialne veščine in samopodobo, izrazijo ustvarjalnost in 
sodelujejo v celotnem procesu filmske tehnike, od oblikovanje 
tem, scenarija, izvedbe intervjujev, snemanja do končne montaže 
filma. Rezultat izmenjave so kratki dokumentarni videofilmi na 
DVD-ju, ki so bili predstavljeni na zaključni prireditvi v lokalnem 
okolju, posredovani pa so tudi širši javnosti prek različnih medijev 
(lokalne in nacionalne TV-postaje, spletna mesta – različni portali 
in forumi, časopisi, radijske postaje, mednarodni in lokalni filmski 
festivali ...).

Naslov projekta: 

Youth & Media Engagement
SI-11-61-2011-R5

Tematika: umetnost in kultura, mediji in 
komunikacija/mladinsko informiranje
Datum aktivnosti: 20.–31. 7. 2012
Prijavitelj: Društvo zaveznikov mehkega 
pristanka, Krško
Partnerji iz držav: Belgija, Španija, Francija, 
Irska, Portugalska, Litva
Višina dodeljenih sredstev: 24.505,00 EUR

Akcija 1.1 – Mladinske izmenjave

Pri projektu večstranske mladinske izmenjave se je srečalo 
20 udeležencev z namenom večanja možnosti zaposlitev 
mladih. Vključeni so bili tudi mladi s končano nižjo izobrazbeno 
stopnjo in tisti, ki so predčasno zapustili šolanje. Prek delavnic 
z interaktivnimi metodami, igrami vlog, diskusij o možnostih in 
prednostih zaposlovanja v evropski skupnosti, razmišljanj, kje 
bi se mladi radi zaposlili in kaj vse je za dosego cilja potrebno, 
ter spoznavanja drugih kultur so mladi krepili samozavest, 
ustvarjalnost in podjetništvo, komunikacijske sposobnosti, 
odkrivali pomembnost delovanja v timu, utrjevali znanje tujega 
jezika in pridobili izkušnjo vodenja skupine. Projekt je bil močno 
vpet v lokalno skupnost, v njem so sodelovali predstavniki lokalne 
oblasti, in sicer Mestna občina Ptuj z obiskom župana, Mladinski 
svet Mestne občine Ptuj s pogovorom z njihovim predsednikom 
in Zavod za zaposlovanje, organizirana je bila tudi tiskovna 
konferenca, na kateri sta bila predstavljena projekt in program 
Mladi v akciji. Rezultat projekta je brošura, v kateri je predstavljen 
izziv zaposlovanja mladih in so nakazane morebitne rešitve, 
oblikovan pa je bil tudi spletni portal, ki je vseboval predstavitev 
projekta in se bo uporabljal tudi kot nadaljnja komunikacija med 
sodelujočimi. 

Naslov projekta:

Improving impossible
SI-11-66-2011-R5

Tematika: evropska zavest
Datum aktivnosti: 15.–22. 2. 2012
Prijavitelj: Razvojni center Ptuj, Ptuj
Partnerji iz držav: Hrvaška, Litva, Turčija
Višina dodeljenih sredstev: 12.857,00 EUR
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Pri projektu večstranske mladinske izmenjave so se udeleženci 
ukvarjali s tematiko iz ekologije in s spodbujanjem aktivnega 
državljanstva pri varstvu okolja. Prek udejstvovanja v športnih 
aktivnostih na prostem (hoja po vrvi, sajenje dreves ...), delavnic 
na temo trajnostnega razvoja in izražanja z gibom, preučevanjem 
dobrih in »slabih« praks varovanja okolja v posameznih državah, 
iger vlog, okrogle mize z izmenjavo mnenj in predlogov, 
obiska ekološke kmetije, predavanja predstavnika odmevne 
akcije Očistimo Slovenijo so mladi nadgradili komunikacijske 
sposobnosti in sporazumevanje v tujem jeziku, samozavest, 
spoznavali medkulturne razlike ter se začeli zavedati 
pomembnosti ekološkega načina življenja v Evropi. Izvedli so 
tudi intervjuje z okoliškimi prebivalci in zasnovali akcijski načrt 
za udejanjanje varstva okolja v lokalnih okoljih vseh sodelujočih. 
Rezultat projekta je brošura, v kateri so predstavljeni napotki 
in rešitve onesnaževanja zemlje, vode in zraka, trajnostni 
vpliv pa bodo poskušali doseči s pripravo in izvedbo ekoloških 
delavnic po šolah. O projektu so poročali lokalni mediji (časopis 
Občan, radijske in lokalne televizijske postaje), informator kluba 
študentov in spletne strani sodelujočih partnerjev. 

Naslov projekta: 

Be eco-conscious, change 
the world
SI-11-67-2011-R5

Tematika: izobraževanje prek športa in 
aktivnosti na prostem, okolje
Datum aktivnosti: 1.–8. 7. 2012
Prijavitelj: Klub litijskih in šmarskih študentov, 
Litija
Partnerji iz držav: Češka, Malta, Romunija, 
Turčija
Višina dodeljenih sredstev: 12.655,00 EUR

Akcija 1.1 – Mladinske izmenjave



61

Mladinska pobuda, ki jo je izvajalo sedem mladih iz Ormoža in okolice, je poskus 
odgovora na večkratno tarnanje mladih o brezposelnosti in pomanjkanju 
možnosti v lokalnem okolju. Osrednje teme projekta so bili mediji in 
komunikacija ter povečanje zaposlitvenih možnostih mladih in prostovoljstvo. 
Cilj pobude je bil, da mladi spodbudijo mlade k aktivnejšemu državljanstvu, 
k razvoju solidarnosti in strpnosti med mladimi, zlasti z namenom krepitve 
socialne kohezije, in razvoj sistemov podpore mladih, zlasti pri mladinskem 
informiranju, prostovoljstvu ter zaposljivosti mladih. Mladi so z različnimi 
metodami dela, od klasičnih del v skupini do Bonovih metod lateralnega in 
ustvarjalnega razmišljanja ter sprotnega evalviranja dela, izdali privlačne in 
aktualne biltene - rokovnike, ki so namenjeni vsakdanji uporabi ter predstavitvi 
lokalnih delodajalcev (gospodarstvenikov, podjetji, institucij …). Predstavitve 
vsebujejo opredelitve in opise dejavnosti ter nabore poklicev delavcev, ki se 
pri omenjenih delodajalcih lahko zaposlujejo. Z vsemi, ki so odobrili objavo 
informacij, se je projektna skupina dogovorila, da za vsako leto v določenem 
časovnem obdobju razglasijo dneve odprtih vrat, da bi jih zainteresirani mladi 
na lastno pobudo in z vnaprejšnjo najavo lahko obiskali ter iz prve roke spoznali 
naravo dela, potrebne veščine, znanja in spretnosti ter se prostovoljno izkusili 
v konkretnih zadolžitvah. Izdelek so mladi pospremili tudi s spletnim mestom, 
na katerem so informacije sproti posodobljene in tako še v prihajajočih letih 
aktualne. V projekt so bili vključeni tudi mladi z manj priložnostmi. 

Naslov projekta:

Ne morem? Zmorem!
SI-12-05-2011-R1

Tematika: mediji in komuniciranje/
mladinsko informiranje
Datum aktivnosti: 1. 5.–30. 9. 2011
Prijavitelj:  Mladinski center Ormož, 
Ormož
Višina dodeljenih sredstev: 
5.240,00 EUR

Skupina mladih, članov treh neuveljavljenih glasbenih skupin iz Kočevja, se je 
obrnila na društvo, s pobudo oz. željo po pomoči pri uveljavitvi ustvarjalnosti 
mladih v glasbi in videoustvarjalnosti. Z željo po pridobitvi znanja za boljšo 
uporabo multimedijske govorice so sami sestavili program z zastavljenimi 
cilji, društvo pa jim je pri tem ponudilo vso podporo. Glavni temi mladinske 
pobude sta umetnost in kultura ter mediji in komunikacija. Poseben poudarek 
je bil na neformalnem učenju, saj veliko članov takšnih skupin odklanja 
izobraževalni sistem kot tak in želijo napredovati na področju, ki jih zanima. 
Na raznih delavnic so pridobili nova znanja in veščine, da so lahko na koncu 
projekta sami posneli videospot in iz posnetega gradiva sestavili video o 
ustvarjalskem procesu in pripravili manjši koncert, na katerem so predstavili 
svoje delo. Izvedba koncerta teh skupin s predstavitvijo videoizdelkov je 
pomagala, da se konkretno prikaže narejeno delo. Mladi ustvarjajo kritična in 
družbeno angažirana besedila ter močna izrazna sporočila, ki žal ne dosežejo 
ciljnega občinstva. S to pobudo so želeli ta sporočila poslati tudi širši javnosti. 
Pridobljene veščine lahko pomenijo premik iz marginalne kulture v kakovostno 
ustvarjanje, iz ljubiteljstva v podjetniško dejavnost. S pobudo so želeli tudi 
dokazati, da je tudi brez formalnega izobraževanja mogoče pridobiti znanje. 
Pridobljene izkušnje v projektu so uporabne na različnih poklicnih področjih, 
kot so avdioinženirstvo, glasbena produkcija, igralstvo, scenografija, režija itd. 
Projekt je bil predstavljen javnosti prek različnih medijev, javnega nastopa 
in družbenih omrežij. Mladim po Sloveniji so po koncu projekta ponudili 
sodelovanje z namenom prenosa na novo pridobljenega znanja. 

Naslov projekta:

Spotlight
SI-12-10-2011-R1

Tematika: umetnost in kultura, 
mediji in komuniciranje/mladinsko 
informiranje
Datum aktivnosti: 2. 5.–5. 8. 2011
Prijavitelj:  Center za mladinsko 
kulturo, Kočevje
Višina dodeljenih sredstev: 
5000,00 EUR

Akcija 1 
Mladi za Evropo

1.2 – Mladinske pobude
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Akcija 1.2 – Mladinske pobude

Mladi iz blokovskega naselja Čardak v Črnomlju so izvedli mladinsko pobudo, 
katere glavna tema je izobraževanje prek športa in mladinske politike. 
Mlade pobudnike je družilo veselje do monocikilizma, vendar v naselju in 
okolici niso imeli urejenega primernega igrišča, ki bi mladim ponujal prostor 
za kreativno in rekreativno preživljanje prostega časa in učenja novih 
veščin. Cilj projekta je bila ustanovitev društva, ki bi skrbelo za razvoj in 
promocijo monociklizma ter podobnih športov v Črnomlju in Beli krajini, s 
čimer bi krepili mladinsko organiziranje ter postavitev monociklističnega 
vadbenega parka, ki bi mladim omogočil kakovostno preživljanje časa. 
Mladi so park postavili sami in pri tem pridobili dodatna znanja in veščine 
na določenih področjih. Skozi delavnice (ulične delavnice – risanje grafitov, 
učenje monociklizma itd.), ki so jih sočasno organizirali, so promovirali 
zdrave in nove oblike preživljanja prostega časa med mladimi v Čardaku 
ter s tem mlade spodbudili k aktivnemu državljanstvu na drugačen način. 
Mladi so se povezali tudi s preostalimi mladinskimi društvi v Beli krajini 
in poglobili stike z moniciklisti iz Slovenije in sveta ter projekt nadgradili v 
mladinsko izmenjavo. Organizirali so tekmovanje v monociklizmu, ki naj bi 
postalo tradicija njihovega društva, in s tem zagotovili tudi trajnost projekta. 
Pridobili so nova znanja in veščine, tudi pri samem ustanavljanju društva, 
saj so se seznanili z delovanjem nekaterih državnih institucij. O celotnem 
dogajanju so posneli film, ki so ga ob koncu projekta predstavili širši javnosti 
ob sodelovanju lokalnega mladinskega centra.

Naslov projekta:

Monociklistični park
SI-12-18-2011-R1

Tematika: mladinske politike, 
izobraževanje prek športa in 
aktivnosti na prostem
Datum aktivnosti: 
2. 5.–31. 12. 2011
Prijavitelj: Nebojša Spasojevič, 
Črnomelj
Višina dodeljenih sredstev: 
5.800,00 EUR

Skupina 16 mladih iz občine Šentjur je izvedla mladinsko pobudo, katere  
glavni temi sta bili evropska zavest in razvoj mest/podeželja. Ideja za projekt 
izvira iz Evropskega leta prostovoljstva 2011. Mladi pobudniki namreč že 
več let delujejo kot prostovoljci, zato so se odločili, da za to navdušijo še 
več mladih iz občine Šentjur, hkrati pa so želeli širšo javnost opozoriti na 
pomen prostovoljstva. Pripravili so udarno prostovoljsko akcijo s prostovoljci 
iz štirih krajevnih skupnosti in s tem dosegli nekajmesečno pozornost 
lokalnih medijev in veliko ljudi iz tega okolja. V prostovoljskih akcijah so 
uredili in obnovili športne ter druge javne površine, izvedli dve delavnici 
grafičnega oblikovanja, v sklopu katerih so pripravili plakate, ki promovirajo 
prostovoljstvo, postavili so galerijo na prostem, v kateri so predstavili svoje 
izdelke, postavili so tudi drevo dobrih misli in želja kot simbol prostovoljstva. 
Skozi vse te aktivnosti so v sodelovanju z regionalnimi mediji ozaveščali ljudi 
o pomenu prostovoljstva in promovirali leto prostovoljstva, saj so vključili 
vse generacije iz sodelujočih krajevnih skupnosti. Ob koncu projekta so 
mladi pripravili video s kratko predstavitvijo projekta s fotografijami, ki je 
promocija rezultatov projekta, ki so tudi objavljeni na spletni strani. Video se 
je uporabil tudi kot predstavitev primera dobre prakse na občinski prireditvi 
Prostovoljka/prostovoljec občine Šentjur 2011.

Naslov projekta:

Mladi, ki jim je mar
SI-12-25-2011-R1

Tematika: evropska zavest, razvoj 
mest/podeželja
Datum aktivnosti: 
1. 5.–1. 9. 2011
Prijavitelj: Mladinski skupina VIS 
(Jernej Varlec), Šentjur
Višina dodeljenih sredstev: 
2.860,00 EUR



63

Akcija 1.2 – Mladinske pobude

Šest mladih, aktivnih v Društvu za boj proti raku Velenje, je izvedlo 
mladinsko pobudo, katere namen je bil informirati mladino o 
preventivi s področja zdravja, predvsem raka, ter jim ponuditi 
strokovno podporo, osebno svetovanje in možnost vključevanja 
v razne programe. S tem so želeli zmanjšati socialne razlike med 
mladino, ki nima ekonomskega in socialnega kapitala, da bi se 
vključevala v tovrstne programe in se enakovredno izobraževala 
o zdravem načinu življenja. V projekt so mladi vključili predvsem 
brezposelne sovrstnike in tiste, ki niso več v procesu formalnega 
izobraževanja, pa tudi zadnje razrede oz. letnike osnovnošolcev, 
srednješolcev, študentov in invalidno mladino. Z različnimi 
metodami (kampanje ozaveščanja, delavnice, predavanja peer-
to-peer, praktične delavnice, medijske kampanje itd.) so zajeli 
različne pereče probleme oz. teme, kot so: povečanje telesne 
dejavnosti, kajenje, redni obiski ginekologa, čezmerno sončenje, 
zdrava prehrana, hepatitis B, rak na dojkah, rak pri moških, 
omejevanje alkoholnih pijač. Mladi so preostalim mladostnikom 
ponudili priložnost, da usvojijo številna nova znanja, sami pa 
so pridobili veščine in znanja iz organizacije dela, podajanja 
znanja in timskega dela. Mladinska pobuda je pomembno 
vplivala na regionalno okolje z zagotavljanjem vsebin za mlade 
in neposrednim vplivom na zdrav življenjski slog mladostnikov v 
Šaleški dolini. 

Naslov projekta:

Evropski kodeks za 
regionalno mladino
SI-12-27-2011-R1

Tematika: mediji in komuniciranje/mladinsko 
informiranje, zdravje
Datum aktivnosti: 2. 5. 2011–2. 3. 2012
Prijavitelj: Društvo za boj proti raku Velenje, 
Velenje
Višina dodeljenih sredstev: 3.920,00 EUR

Mladi iz Litije in njene okolice so skupaj z mladimi iz Italije, 
Luksemburga in Francije izvedli transnacionalno mladinsko 
pobudo z naslovom Spray on my eco design. Glavni temi pobude 
sta evropska zavest ter umetnost in kultura. Rdeča nit celotnega 
projekta so čisto okolje, ravnanje z odpadki, reciklaža, segrevanje 
ozračja ter vplivi na človeka. Mladi so želeli z različnimi 
aktivnostmi v svojih lokalnih skupnostih ozavestiti prebivalstvo 
o ekološkem ravnanju. Glavna aktivnost se je zgodila v Sloveniji, 
kjer so se vsi mladi zbrali in na delavnicah grafitiranja poslikali 
velike kontejnerje ter smetarska vozila za odvoz odpadkov in 
tiste na zbiralnih ekoloških otokih, kjer občani sortirajo odpadke. 
Naredili so jih živahnejše in tako meščanom prijaznejše ter nanje 
napisali različne slogane, ki ljudi ekološko ozaveščajo, in jih tako 
spodbujali k sortiranju odpadkov in s tem lažjemu recikliranju. Ves 
čas aktivnosti so partnerji sodelovali in dogodke dokumentirali 
z videom ter fotografijami. Glavne aktivnosti so bile: natečaj 
za oblikovanje sloganov, delavnica grafitiranja in oblikovanje 
sloganov, organizacija predavanja na temo ločevanja odpadkov, 
poslikava smetarskih vozil, snemanje filma o delavnici ter izvedba 
ankete o učinku poslikanih vozil. Na koncu projektov so izdelali 
tudi letak o ločevanju odpadkov. Montaža filma o grafitiranju je 
potekala v vseh državah partnericah. 

Naslov projekta:

Spray on my eco design
SI-12-32-2011-R1

Tematika: evropska zavest, umetnost in 
kultura
Datum aktivnosti: 1. 5.–30. 11. 2011
Prijavitelj: Neža Palčič (Eko sporočilo v graffiti 
dimenzijo), Litija
Partnerji iz držav: Francija, Italija, 
Luksemburg
Višina dodeljenih sredstev: 11.683,00 EUR
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Glavni temi mladinske pobude sta razvoj mest/podeželja ter 
izobraževanje prek športa in aktivnosti na prostem. Pobuda je 
zavzemala vsebinsko in grafično oblikovanje ter postavitev javne 
gozdne učne poti v več kot sto let starem mestnem parku v 
mestu Postojna, ki se razprostira na več kot štirih hektarih veliki 
površini. V parku se nahaja več kot 160 drevesnih vrst. Glavni 
cilj pobude je bil, da mladi vsebinsko in grafično oblikujejo 
ter postavijo gozdno učno pot ter jo predstavijo širši javnosti, 
predvsem mladim iz cele Slovenje. Mladi so tako postavili 16 
točk s tablami s poučno vsebino o gozdu in taborniških veščinah, 
kot so orientacija v gozdu, materiali za kurjenje ognja, varstvo 
narave, zaščitene živali, ravnanje z odpadki itd. S projektom so 
želeli predstaviti gozdno tematiko vsem obiskovalcem Postojne 
ter širši javnosti, hkrati pa predstaviti tudi spoštovanje in pomen 
gozda, njegovo trajnostno gospodarjenje in les kot surovino. Park 
je na poti v Postojnsko jamo in si ga lahko ogleda vsak turist, ki 
obišče Postojno. Projekt je zajemal delo v skupini, ki je oblikovala 
vsebinski sklop, ki se navezuje na park in gozdno tematiko, 
ter samo postavitev učne poti, kar so dosegli prek različnih 
aktivnosti, kot so zbiranje literature in oblikovanje vsebine tabel, 
grafično oblikovanje in izdelovanje tabel, oblikovanje in izdaja 
informativnega materiala, predstavitev in vodenje po učni poti. 

Naslov projekta: 

Gozdna učna pešpot  
SI-12-35-2011-R1

Tematika: razvoj mest/podeželja, 
izobraževanje prek športa in aktivnosti na 
prostem
Datum aktivnosti: 1. 5. 2011–1. 6. 2012
Prijavitelj: Društvo tabornikov rod Kraških 
viharnikov, Postojna
Višina dodeljenih sredstev: 5.000,00 EUR

Pet mladih je izvedlo mladinsko pobudo, katere glavni temi sta 
umetnost in kultura ter mediji in komunikacija. Mladi so izvedli 
projekt in posneli kakovosten srednjemetražni film z naslovom 
Prikrita skrivnost. Svoje sposobnosti so prenesli na filmsko 
platno in s tem poskusili spodbuditi svojo generacijo k večji 
produkciji te kulturne umetnosti v prihodnosti. Film predstavlja 
druženje mladih, njihovo skupno točko, njihove dolge pogovore. 
Njihova želja je bila, da skupna zgodba, ki je že napisana, 
postane uresničljiva na filmskem platnu ter da se ob tem veliko 
naučijo med samim delom snemanja. Mlade, predvsem sošolce 
in prijatelje, so želeli ozavestiti o filmskem ustvarjanju ter jim 
pokazati, da zmorejo, in jih poskusili aktivno vključiti v sam 
proces ustvarjanja filma. Cilj mladih je bil tudi pridobiti zaupanje 
in zanimanje ciljnega občinstva, s čimer bo projekt prepoznan 
po širši celjski okolici in Sloveniji. Izvedli so vse izobraževalne 
delavnice, ki so bile potrebne (scenarij, kamera, montaža, filmski 
proces). Ob koncu projekta so film predstavili širši javnosti. 

Naslov projekta:

Prikrita skrivnost
SI-12-36-2011-R1

Tematika: umetnost in kultura, mediji in 
komuniciranje/mladinsko informiranje
Datum aktivnosti: 20. 5.–20. 12. 2011
Prijavitelj:  Jan Ulaga (Neformalna skupina 
Skrivnostni filmarji), Celje
Višina dodeljenih sredstev: 1.430,00 EUR

Akcija 1.2 – Mladinske pobude
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Sedem mladih iz Krškega in okolice je izvedlo mladinsko pobudo, katere 
glavni cilj je bil, da se mladi naučijo samostojnega dela in da začnejo 
razmišljati, v kakšnem okolju želijo živeti v prihodnosti. Pobuda je bila 
namenjena razvoju kreativnosti mladih, glavni temi pa sta umetnost in 
kultura ter evropska zavest. V svojem lokalnem okolju so mladi raziskovali 
preteklost stavb in sedanjost in si na podlagi starih slik in slik iz sedanjosti 
poskušali zamisliti še prihodnost. Osredotočili so se na štiri najzanimivejše 
objekte v Krškem, ki se še danes uporabljajo. Glavni rezultat njihovega 
dela je multimedijska knjižica z DVD-jem, na katerem je mogoče videti 
spremembe na obravnavanih stavbah, iz preteklosti v sedanjost in še v 
prihodnost. Mladi so lokalno okolje in predvsem druge mlade usmerili v 
večje zavedanje o pomembnosti lastne kulturne dediščine in ne jemanje 
le-te kot nekaj povsem samoumevnega. Mladinska pobuda je spodbujala 
tudi ustvarjalnost in podjetništvo med mladimi, saj je multimedija panoga, 
v kateri že sedaj primanjkuje delovnih mest, v prihodnosti pa se bo potreba 
po strokovnjakih še povečala, zato si je skupina pobudnikov želela pridobiti 
nova znanja in veščine s tega področja. Svoje ideje so predstavili na 
inovativen in kreativen način. Pri izvedbi projekta so jim pomagali lokalni 
strokovnjaki (tudi podjetja), ki so tako spoznali mlade in njihov potencial. 
Mladi so imeli željo navezati prvi stik z morebitnimi prihodnjimi delodajalci, 
saj se polovica pobudne skupine formalno izobražuje v smeri računalništva. 

Naslov projekta:

Gurkfeld 2-40-54-
105
SI-12-43-2011-R2

Tematika: evropska zavest, 
umetnost in kultura
Datum aktivnosti: 
1. 7. 2011–1. 7. 2012
Prijavitelj:  Neformalna skupina 
Kopiraj, prilepi, zboldaj, Leskovec 
pri Krškem
Višina dodeljenih sredstev: 
5.800,00 EUR

Akcija 1.2 – Mladinske pobude

Mladi iz Brežic so v svojem lokalnem okolju izvedli mladinsko pobudo, ki 
vsebuje pester nabor naravnih danosti, ki omogočajo razvoj inovativnih 
podjetniških idej, še posebej pri športu in vodnih aktivnostih v povezavi 
s turizmom. Mladi so ugotovili, da drugi mladi, namesto da bi se odločili 
izbrati lastno poslovno pot, raje čakajo na zaposlitev kot iskalci na Zavodu 
RS za zaposlovanje. Mladi so skozi pobudo predstavili in implementirali 
prostovoljno delo pri projektu kot pomemben del neformalnega učenja in 
usposabljanja za poprojektne poslovne aktivnosti. Mladi so mladim podali 
znanja in veščine, ki so nujno potrebne pri realizaciji poslovne ideje. Osnovali 
so tudi mednarodno podjetniško mrežo, ki ponuja storitve in produkte, ki so 
rezultat inovativnosti mladih, ter mlade poskusili vključiti v poslovni subjekt, 
pri čemer so lahko prešli iz prostovoljskega v podjetniško okolje in začeli 
uresničevati dodelane poslovne ideje. Med izvajanjem mladinske pobude 
so se zvrstile različne aktivnosti, kot so organiziranje tečaja za trenerje 
surfanja, organizacija tekaškega tekmovanja, večdnevna mednarodna 
podjetniška delavnica o inovativnih možnostih samozaposlitve mladih v EU, 
delavnica za učenje novih podjetniških veščin prek prostovoljne organizacije 
inovativnih športnih dogodkov, spoznavanje inovativnih primerov dobrih 
praks samozaposlovanja, ki so se v športu razvile iz prostovoljstva, ter 
delavnice podjetniških veščin. Kot dodatni ukrep za zagotavljanje razširjanja 
in uporabe rezultatov so izdelali zgibanko o zastavljenem inovativnem 
mednarodnem mladinskem podjetniškem modelu. S to zgibanko so želeli 
doseči predvsem mlade brezposelne in jih motivirati ter spodbuditi k 
samoiniciativnosti pri ustvarjanju poslovnih inovacij.

Naslov projekta:

Prostovoljstvo za 
zmago
SI-12-44-2011-R2

Tematika: mediji in komuniciranje/
mladinsko informiranje, 
izobraževanje prek športa in 
aktivnosti na prostem
Datum aktivnosti:   
2. 7. 2011–20. 11. 2012
Prijavitelj:  Neformalna skupina 
Inovator, Brežice
Višina dodeljenih sredstev: 
5.200,00 EUR
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Mladi iz Ajdovščine in njene okolice so ugotovili, da v mestu primanjkuje 
umetniško-kulturnih stvaritev mladih, ki bi določene točke znotraj mesta 
popestrile in jim tako vlile novo življenje. Glavni temi projekta sta umetnost 
in kultura ter razvoj mest oz. podeželja. Mladi so pri projektu sodelovali 
kot ustvarjalci in uporabniki projekta hkrati, med samim projektom pa so 
preučevali rezultate, vtise in mnenja lokalne skupnosti o ideji oz. projektu. 
Namen projekta je bil pokazati preostalim mladim in širši lokalni skupnosti 
sisteme in metode, ki lahko prispevajo k lepši podobi mesta in hkrati 
spodbujajo posameznikovo kreativno ustvarjalnost. Ti sistemi in metode 
bodo pozneje pripomogli k razvoju kulturno-umetniške kreativnosti pri mladih 
in vzpodbudili lokalne oblasti in preostale organizacije ter posameznike k 
sodelovanju. Mladi so okrepili tudi sodelovanje z gospodarskimi subjekti v 
lokalnem okolju, jim predstavili projekt in jih skušali privabiti k sodelovanju. 
Projekt je sestavljen iz štirih sklopov. V prvem delu so potekale predvsem 
priprave na projekt in redna srečanja projektne skupine ter drugih likovnih 
ustvarjalcev, v drugem delu sta potekali izvedba likovnih del in promocija 
le-teh, tretji del je zajemal odprtje narejenega dela – kipov, četrti sklop pa 
je bil namenjen razstavi projekta, ohranjanju projekta, reprodukciji filma in 
izdaji brošure o projektu ter evalvaciji projekta. 

Naslov projekta: 

»Live« on the street
SI-12-52-2011-R2

Tematika: umetnost in kultura, 
razvoj mest/podeželja
Datum aktivnosti:   
1. 7.–31. 12. 2011
Prijavitelj: Zavod za šport NOE 
– Mladinski center Hiša mladih 
Ajdovščina, Ajdovščina
Višina dodeljenih sredstev: 
5.700,00 EUR

Akcija 1.2 – Mladinske pobude

Pet mladih je izvajalo niz dveurnih delavnic na enajstih srednjih šolah po različnih 
krajih v Sloveniji. Na delavnicah so usposobljeni mentorji v manjših skupinah 
z inovativnimi pedagoškimi pristopi poskusili povečati senzibilnost mladih do 
družbenih težav, ki jih obdajajo, ter jih opremili z orodji in mehanizmi, s katerimi 
lahko socialne probleme prepoznajo, analizirajo in ponudijo konkretne rešitve 
zanje. S tem so predvsem želeli mladim predstaviti oz. omogočiti možnosti 
za aktivno vključevanje v civilno družbo. Vsaka posamična delavnica se je 
začela z iskanjem družbenih tem, ki jih mladi v svojem okolju vidijo kot najbolj 
pereče, nato so te tematike vpeli v širši družbeni in evropski kontekst: politična 
vključenost mladih, brezposelnost mladih, socialne/ekonomske težave 
(izključenih) mladih, globalna okoljska vprašanja ter participacija mladih. Na 
delavnicah so mlade s svežimi pedagoškimi metodami ter socialnimi igrami 
pritegnili k razmišljanju in deljenju mnenj. Igre so bile zasnovane tako, da 
so bili dijaki aktivno udeleženi ter da so lahko sooblikovali potek dogajanja. 
Ključni cilj projekta je bil, da se je mlade spodbudilo, da se iz pasivnih 
udeležencev spremenijo v aktivne akterje v svojih lokalnih skupnostih. Kot 
rezultat projekta je izdelana tudi spletna stran, na kateri so udeleženci na 
delavnicah lahko izrazili svoja izkustva ter ponudili ideje za nadaljnji razvoj 
projekta. V okviru projekta je bila oblikovana tudi brošura, v kateri so strnjeni 
rezultati projekta, ki je predstavljen tudi kot primer dobre prakse. Tako bodo 
izkušnje iz te mladinske pobude lahko uporabljali tudi drugi pedagoški delavci 
in preostala zainteresirana javnost. 

Naslov projekta:

Družba, to sem jaz!
SI-12-64-2011-R2

Tematika: evropska zavest
Datum aktivnosti:   
1. 8. 2011–30. 3. 2012
Prijavitelj: KUD ANARHIV, Ljubljana
Višina dodeljenih sredstev: 
3.192,00 EUR
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Akcija 1.2 – Mladinske pobude

Mladinska pobuda se je skozi oblikovanje mladinske participacije 
v lokalni skupnosti osredotočila predvsem na mlade brezposelne 
in mlade z manj priložnostmi. Projekt je bil usmerjen k razvoju 
inovativnih idej za mladinsko delovanje, pridobivanju izkušenj 
na podlagi neformalnega učenja ter vključevanju mladih v širše 
družbeno dogajanje. Na začetku so bila organizirana tri srečanja 
osnovne skupine pobudnikov in mladinskih akterjev. Nato je osnovna 
skupina mladih pripravila analizo zakonodaje v občini Jesenice, ki 
zadeva mlade, analizo obstoječih programov in aktivnosti različnih 
akterjev za mlade ter analizo sistemske vključenosti mladih v delo 
občine Jesenice. Za izvedbo analize so organizirali delovni konec 
tedna z namenom prenosa dobrih praks. Na podlagi analiz je 
osnovna skupina s pomočjo mladinskih trenerjev organizirala dve 
celodnevni delavnici aktivnega pričakovanja, ki sta bili odprtega tipa, 
saj so sodelovali tudi preostali mladi. Skozi interaktivne metode so 
bili sodelujoči spodbujeni h kritičnemu razmišljanju, seznanili so 
se s konceptom in načini participacije v posredni demokraciji ter 
oblikovali pričakovanja do lokalne skupnosti. Na podlagi ugotovitev 
z delavnic aktivnega pričakovanja so pobudniki oblikovali dokument, 
t. i. Katalog želja, ki poleg ugotovitev mladih na delavnicah vsebuje 
tudi rezultate začetne analize stanja. Katalog želja in celotni projekt 
so mladi nato predstavili občinskemu svetu, županu, občinski 
upravi ter lokalni civilni družbi. V nadaljevanju projekta se izvajala 
evalvacija projekta po načelu sistema »watch dog«, pri čemer so 
mladi spremljali, nadzorovali in ocenjevali delo občinskih oblasti na 
mladinskem področju. Razširjanje rezultatov projekta je potekalo 
tudi s predstavitvijo stanja in Kataloga želja na osnovnih, srednjih 
in višjih šolah na Jesenicah, s čimer so pobudniki želeli povečati 
poznavanje možnosti vključevanja mladih v strukture ter občinske 
vsebine, ki zadevajo mlade in ki se bodo mogoče realizirale kot 
posledica predstavitve dokumentov ter projekta odločevalcem v 
lokalni skupnosti. 

Naslov projekta:

Jesenice smo mi – razvoj 
lokalnih mladinskih politik 
za mlade
SI-12-69-2011-R2

Tematika: razvoj mest/podeželja, mladinske 
politike
Datum aktivnosti:   
1. 7. 2011–1. 10. 2012
Prijavitelj: Društvo za podporo mladim, 
sekcija Jesenice, Jesenice
Višina dodeljenih sredstev: 5.866,00 EUR
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Študentje računalništva so izvedli mladinsko pobudo, katere glavni cilj je 
bil pomagati ljudem brez tehničnega znanja, da sami postavijo točke prosto 
dostopnega brezžičnega omrežja za dostop do interneta. Opolnomočili so 
ljudi brez tehničnega znanja, da si sami omogočijo dostop do interneta, 
si zagotovili preprost dostop do kakovostne opreme WiFi, temelječe 
na dobrih praksah, zagotovili s tem večjo enakopravnost dostopa do 
interneta, usposobili družbeno gibanje informacijske solidarnosti, izobrazili 
sodelujoče ter izboljšali njihovo zaposljivost ter spodbudili ljudi in predvsem 
mlade, da sodelujejo in na takšen način sodelujejo pri vzpostavljanju 
informacijske družbe v svoji okolici. Cilji, ki so si jih mladi zastavili, so 
skladni s prednostnimi nalogami programa, saj vzpodbujajo aktivno 
sodelovanje, socialno vključenost in solidarnost med mladimi ter celotno 
populacijo. Vse naštete cilje so dosegli z vzpostavitvijo spletnega portala, ki 
je prenašal znanje in dobre prakse o sodobnih računalniških tehnologijah 
na mlade ter celotno populacijo. Tako so omogočili dostop do znanja vsem 
in jim omogočili, da sami začnejo graditi brezžična omrežja, kar bi pomenilo 
dostopnost do interneta tudi informacijsko izključenim skupinam, ki so že 
tako socialno in ekonomsko izključene iz družbe. Reševali so tudi geografsko 
izključene mlade, ki jih bodo izobrazili, da si bodo lahko sami postavili te 
točke. Spletni portal, ki je glavni rezultat mladinske pobude, je sestavljen iz 
izobraževalnega dela, del portala pa je namenjen spletni trgovini, v kateri 
si zainteresirani lahko kupijo potrebno opremo. Kot rezultat pobude je 
nastal tudi priročnik za postavitev točke WiFi. Mladi so se povezali tudi z več 
nevladnimi organizacijami, ki so jih ob delu podpirale. 

Naslov projekta: 

Poveži brez žic – 
vzpostavitev portala 
za distribucijo WiFi 
točk in prenašanje 
znanja o njihovih 
uporabi
SI-12-74-2011-R3

Tematika: razvoj mest/podeželja, 
mediji in komuniciranje/mladinsko 
informiranje
Datum aktivnosti:   
1. 9. 2011–28. 2. 2013
Prijavitelj: Mitar Milutnović, 
Maribor
Višina dodeljenih sredstev: 
4.800,00 EUR

Sedem mladih iz Ormoža je idejo in navdih za izgradnjo skate parka dobilo 
iz pogovorov med veliko skupino mladih v Ormožu, ki jih tradicionalni športi 
in aktivnosti niso nikoli privlačile. Glavni temi projekta sta umetnost in 
izobraževanje prek športa na prostem. Mladinska pobuda je bila v celoti 
načrtovana po načelu »naredi sam«, v obliki delovnih akcij in druženj, ki 
so produktivne in zabavne, nadgradili pa so jih tudi s kulturno-umetniškim 
programom nekomercialnega značaja, z uličnimi delavnicami, urbanim 
umetniškim izražanjem, grafitiranjem, plesom, žongliranjem, s prijateljskimi 
tekmovanji in zdravimi pikniki. Mladi so v dogovoru z občino Ormož uredili 
svoje okolje in na zapuščenem košarkarskem igrišču, ki se je uporabljalo 
kot neregistrirano parkirišče, postavili skate park. Projekt se je odvijal 
intenzivno in je trajal štiri mesece. Ob koncu projekta so mladi organizirali 
odprtje parka z raznimi spremljajočimi dogodki, sklicali tiskovno konferenco 
in uredili slavnostno predajo parka v uporabo vsem mladim brez izjem 
in razlik. Mladi so z izvajanjem pobude pridobili številna nova znanja 
in izkušnje, saj so park izdelali sami, od izrisa načrtov elementov, izbora 
materialov, nakupa materialov, rokodelskih del, organizacij tekmovanj in 
koncerta ter do tiskovne konference. Po sami izvedbi mladinske pobude 
mladi nadaljujejo delo, saj imajo namen organizirati skate tekmovanja 
mednarodnih razsežnosti, delovne akcije za vzdrževanje skate parka, razne 
koncerte in kulturne prireditve. 

Naslov projekta:

Skate park Ormož
SI-12-76-2011-R3

Tematika: umetnost in kultura, 
razvoj mest/podeželja
Datum aktivnosti:   
1. 9.2011–30. 6. 2012
Prijavitelj: Mladinski center Ormož, 
Ormož
Višina dodeljenih sredstev: 
5.000,00 EUR

Akcija 1.2 – Mladinske pobude
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Skupina štirih mladinskih voditeljic iz različnih mladinskih organizacij, 
ki je na svoji poklicni poti ter pri delu z mladimi opažala pomanjkanje 
oz. veliko razpršenost osnovnih informacij, ki jih mladi potrebujejo za 
uspešno vstopanje na trg delovne sile, je izvedla mladinsko pobudo na 
temo zaposlovanja mladih. Glavni temi pobude sta bili mladinske politike 
ter mediji in komunikacija oz. mladinsko informiranje, navezuje pa se na 
pereč problem brezposelnosti mladih ter s tem povezano ustvarjalnost in 
podjetništvo. Osnovni namen projekta je bil, da se na enem mestu zberejo 
osnovne informacije in praktični nasveti glede zaposlovanja mladih, se 
posredujejo na preprost in mladim prijazen način ter se jim tako zagotovi 
podpora pri vstopanju na trg delovne sile. Informacije in praktične nasvete 
glede zaposlovanja mladih so zbrale v obliki spletnega in tiskanega Vodnika 
po (P)Rožni mladini. Informirale so mlade o različnih vidikih zaposlovanja, 
brezposelnosti, delavskih pravicah, o družbeni naravi položaja mladih na 
trgu delovne sile itd. Postavile so tudi spletno stran, ki je poleg objave 
spletnega vodnika omogočala tudi izmenjavo informacij in nasvetov glede 
zaposlovanja med mladimi samimi in mladinskimi voditelji/delavci. Na 
delavnicah in z neformalnim izobraževanjem so razvijali kompetence, ki 
jih mladi potrebujejo pri vstopanju na trg delovne sile, hkrati pa spodbujali 
družbeno odgovorno in angažirano delovanje mladih ter vrstniško pomoč 
in informiranje. Izvedle so šest delavnic glede zaposlovanja mladih. Po 
zaključenem projektu se delavnice glede zaposlovanja izvajajo tudi v šolah 
in s tem dodatno promovirajo Vodnik po (P)Rožni mladini. 

Naslov projekta:

(P)Rožna mladina
SI-12-85-2011-R3

Tematika: mladinske politike, 
mediji in komuniciranje/mladinsko 
informiranje
Datum aktivnosti:   
1. 9. 2011–31. 5. 2012
Prijavitelj: Društvo ŠKUC, Ljubljana
Višina dodeljenih sredstev: 
3.470,00 EUR

Akcija 1.2 – Mladinske pobude

Mladi iz Krškega so izvedli mladinsko pobudo, katere glavni cilj je bil združiti 
vse mlade ne glede na njihovo glasbeno pripadnost, zdravstvene težave 
in geografsko omejenost. Mlade, med katerimi so bili tudi polnoletni, je 
spremljala inštruktorica. Mladi so opažali, da jih prebivalci, še posebej 
vrstniki, gledajo postrani in jih zaradi alternativne glasbene subkulture 
izločajo iz svojih vrst, iz lokalnega okolja. Člana skupine, ki imata motnjo v 
razvoju, menita, da za njiju sploh ne obstaja nikakršna možnost aktivnega 
udejstvovanja na tovrsten način. Skupina je izvedla alternativni muzikal, 
ki opisuje čustveno stanje pripadnika te subkulture ter njegovo (ne)
sprejetost v okolju. Končni rezultat pobude sta bili brošura z nasveti, z vsemi 
stopnjami, kako izdelati lasten muzikal, in predstava, ki je bila namenjena 
mladim in preostalim prebivalcem. Izvedba pobude je mlade združevala, 
jim omogočala vseživljenjsko in neformalno učenje, osebnostno rast in jih 
naredila za enakovredne člane v lokalnem okolju. Ravno tako je med seboj 
povezala organizacije v lokalnem okolju. Mladi so se naučili konkretnih 
znanj iz umetnosti, multimedije in organizacije. Muzikal je nekaj posebnega, 
saj je skupina gledališki element povezala z živim nastopom punk/rock/
metal skupine. Na premiero muzikala, ki je bila ob koncu projekta, so 
povabili tudi predstavnike drugih slovenskih mladinskih organizacij ter jim 
ponudili izvedbo v njihovem lokalnem okolju. Zgodba, ki je bila uprizorjena 
v muzikalu, je zelo inovativna. Mladi so se povezali tudi z drugimi društvi iz 
Krškega, ki so jim pomagala, če je bilo to potrebno. 

Naslov projekta:

Alter (nativna) 
revolucija
SI-12-86-2011-R3

Tematika: evropska zavest, 
umetnost in kultura
Datum aktivnosti:   
1. 9. 2011–1. 2. 2013
Prijavitelj: KUD But’n’hrupn, Krško
Višina dodeljenih sredstev: 
6.400,00 EUR
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Devet mladih iz Postojne je med trajanjem projekta preuredilo 
prostor, ki ga je društvo uporabljalo v skladiščne namene, v 
prostor, ki je sedaj namenjen glasbenemu ustvarjanju. Glavni 
temi mladinske pobude sta umetnost in kultura ter razvoj mest. 
Mladi pobudniki so k prostovoljnim aktivnostim povabili tudi 
druge mlade iz lokalnega okolja in jih na ta način aktivirali za 
doseganje spremembe v njihovem lokalnem okolju. Sočasno s 
preureditvijo prostora so organizirali razne delavnice in športne 
igre, skozi katere so gojili strpnost, krepili medkulturni dialog, 
mladi z manj priložnostmi pa so dobili svoj prostor, v katerem 
bodo lahko predstavili svoje zgodbe in se tako udejstvovali v 
lokalnem okolju. Mladi so pridobili nove veščine, predvsem s 
praktičnega vidika dela oz. pomembne delovne izkušnje, ko so 
obnavljali prostor. Pridobili so tudi znanja glede organizacije. 
Ob koncu projekta so k odprtju ropotarnice povabili medije in 
druge mladinske organizacije ter tako mladim ponudili prostor 
za njihovo ustvarjanje. Priredili so velik koncert, na katerem 
so skozi glasbo, različne delavnice in na stojnicah predstavili 
projekt. Mladi so želeli za mlade iz lokalnega okolja ustvariti 
prostor, ki bo namenjen ne le druženju, temveč tudi kreativnemu 
ustvarjanju, predvsem na glasbenem področju. Za spremljanje 
poteka projekta so mladi ustvarili tudi blog, ki se je uporabljal za 
dnevnemu obveščanju, hkrati pa tudi promocijo projekta. 

Naslov projekta: 

Glasbena ropotarnica
SI-12-87-2011-R3

Tematika: umetnost in kultura, razvoj mest/
podeželja
Datum aktivnosti: 1. 9. 2011–30. 6. 2012
Prijavitelj: Zveza društev mladinski center 
Postojna, Postojna
Višina dodeljenih sredstev: 5.000,00 EUR

Pet mladih, ki aktivno delujejo v Kotljah in prispevajo k promociji in 
razvoju okolja oz. regije, se je odločilo izvesti mladinsko pobudo, 
katere glavni rezultat je vodnik po širši okolici, ki opisuje različne 
pohodniške poti. Mladi so pri izdelavi sodelovali s Planinskim 
društvom Ravne. Vodnik so namestili na spletno stran in ga 
sproti dopolnjujejo, saj vse poti nameravajo preizkusiti tudi sami. 
Vodnik so opremili s fotografijami in osnovnimi podatki o poti, kar 
je zanimivo tako za profesionalne pohodnike kot za vsakdanjega 
človeka. Na terenu so poiskali poti, jih označili, poslikali, izmerili 
in določili podatke ter ocenili težavnost poti. Določili so tudi nekaj 
tematskih poti, poiskali in določili ter opisali pa vsaj 15 poti. Projekt 
so prenesli tudi na sosednje občine ter k sodelovanju povabili več 
skupnosti in skupin mladih. Ob koncu projekta so izvedli javno 
predstavitev, ki je bila tudi v nemškem jeziku. Tematike, ki so 
si jih izbrali za predstavitev tematskih poti, so: pohodništvo, za 
najmlajše, kulinarična, kolesarjenje in panoramska. Projekt so 
ponudili tudi regionalnim osnovnim šolam, ki pripravljajo športne 
dneve, da poti preizkusijo in jih tudi redno uporabljajo. Izdelali so 
500 izvodov dvojezičnih zgibank o samih popisanih poteh. 

Naslov projekta:

Poti do ljudi
SI-12-88-2011-R3

Tematika: razvoj mest/podeželja, mediji in 
komuniciranje/mladinsko informiranje
Datum aktivnosti: 1. 9. 2011–29. 2. 2012
Prijavitelj: Tomaž Kocuvan, Ravne na 
Koroškem
Višina dodeljenih sredstev: 3.500,00 EUR

Akcija 1.2 – Mladinske pobude
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Pobudniki so si zastavili cilj podrobneje raziskati ambicije in 
informiranost mladih o podjetništvu in mlade na delavnicah 
informirati ter skupaj z njimi razviti širše dostopen koncept 
obveščanja o možnostih podjetništva za ciljno skupino mladih. 
Pri projektu so se mladi podjetniško povezovali in sami ustvarili 
skupnost, prek katere so lahko uveljavili svoje podjetniške 
potenciale in aktivno prispevali k lokalnemu razvoju, tudi v 
smislu zmanjševanja pereče brezposelnosti. Osnova aktivnosti 
je bila predhodno izvedena raziskava o podjetniških potencialih 
srednješolcev, študentov in mladih brezposelnih, izsledke pa so 
predstavili tudi vsem pomembnim ustanovam in javnim organom 
v občini Kočevje. Na podlagi raziskave so organizirali sklop 
predavanj in delavnic, na katerih so mladi pridobivali znanje o 
uresničevanju lastne podjetniške ideje, ki jo bodo s pomočjo 
mentorjev, že ustaljenih podjetnikov, tudi izpeljali. Rezultat 
pobude so razvoj »infotočke« s koristnimi informacijami, prek 
katere se bodo tudi v prihodnje organizirale podjetniške delavnice 
za mlade, informativna brošura o koristnih podjetniških nasvetih 
ter dokumentarni film o projektu. 

Naslov projekta:

Made in Youth 
– mladi in podjetništvo
SI-12-89-2011-R4

Tematika: razvoj mest/podeželja, mladinske 
politike
Datum aktivnosti: 5. 12. 2011–6. 3. 2012
Prijavitelj: Klub mladih Kočevja, Kočevje
Višina dodeljenih sredstev: 5.000,00 EUR

Akcija 1.2 – Mladinske pobude

Skupina mladih je uvedla sistem zbiranja, recikliranja in izposoje 
starih koles v lokalni skupnosti. S pobudo Kolosveščanje, ki 
združuje dve ključni vsebini – osveščanje in kolesarjenje –, so 
želeli opozoriti na globalne ekološke probleme, h katerim veliko 
prispeva tudi masovna uporaba motoriziranih transportnih 
sredstev. Namen projekta je bil spodbuditi mlade prek promocije 
kolesarjenja k aktivnemu reševanju okoljskih problemov v lokalni 
skupnosti, s kreativno obnovo starih koles, ki so jih polepili 
s pomenskimi sporočili, pa so ekološko osveščali, vzgajali in 
informirali tudi širšo lokalno skupnost, ki si bo lahko sposojala 
popravljena kolesa. Na ta način so želeli prebivalce Maribora 
in okolice neposredno motivirati k večji uporabi kolesa kot 
prevoznega sredstva, spodbuditi kolesarsko kulturo in izboljšati 
družbeno percepcijo mestnega kolesarjenja ter s primerom 
dobre prakse obveščanja odpreti možnost novih komunikacijskih 
kanalov tudi drugim (mladinskim) iniciativam z manjšo 
komunikacijsko močjo. 

Naslov projekta:

Kolosveščanje – mobilno 
osveščanje na kolesih
SI-12-93-2011-R4

Tematika: mediji in komuniciranje/mladinsko 
informiranje, okolje
Datum aktivnosti: 1. 1.–31. 12. 2012
Prijavitelj: Mariborska kolesarska mreža, 
Maribor 
Višina dodeljenih sredstev: 5.000,00 EUR
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Transnacionalna pobuda v skupnem studiu združuje ustvarjalnost 
mladih glasbenikov tako s slovenske kot italijanske strani meje. 
S tem skupinskim mednarodnim projektom so želeli povezati 
mlade, dvigniti kakovost produkcije glasbe na Obali, ustvariti 
prostor za kakovostno preživljanje prostega časa, omogočiti 
mladim pridobivanje dodatnih tehničnih in praktičnih znanj na 
glasbenem področju ter ustvariti glasbo, ki se bo poleg tega, da ima 
izrazno vrednost, uporabljala tudi kot medij za posredovanje idej. 
Skupna srečanja, seminarji in delavnice glasbenega ustvarjanja, 
snemanja in produkcije so ustvarili mrežo boljših možnosti za 
ustvarjalnost mladih, ki si želijo ustvarjati avtorsko glasbo ter 
tudi glasbeno podlago za filme in dokumentarce. Studio združuje 
mlade z različnim socialnim, ekonomskim in kulturnim ozadjem, 
kot prostor stičišča različnih glasbenih praks, zvrsti in okusov pa 
je idealno mesto za učenje strpnosti, razumevanja raznolikosti 
in raziskovanja novih oblik ustvarjanja. Rezultat projekta sta 
promocijski video in zgoščenka s posnetim materialom, s katero 
so se predstavili širši skupnosti z obeh strani meje. 

Naslov projekta: 

»Seed Sound« Studio
SI-12-95-2011-R4

Tematika: umetnost in kultura, mediji in 
komuniciranje/mladinsko informiranje
Datum aktivnosti: 1. 12. 2011–30. 4. 2013
Prijavitelj: KID Pina, Koper
Partnerji iz držav: Italija
Višina dodeljenih sredstev: 7.302,00 EUR

Mladinska pobuda je nadgradnja projekta Ekoplan ekološke 
sekcije Mladinskega društva Bistrica ob Sotli. V pobudi je 
sodelovalo 15 mladih iz občine Bistrica ob Sotli, ki so prek 
neposrednega stika z naravo okrepili senzibilnost do okolja, 
hkrati pa na inovativen in kreativen način razvijali podjetnost, ki 
bi omilila brezposelnost in vseprisoten beg možganov. Projekt je 
združeval cikel predavanj in delavnic, ki so se večinoma odvijale 
v naravi, vsebine pa so se prepletale z ekologijo, trajnim načinom 
gospodarjenja z naravo in smernicami za razvoj podeželja. 
Dejavnosti pobude so bile tudi iskanje metod za realizacijo 
izvorne podjetniške ideje gojenja industrijske konoplje ter njena 
predelava v (pol)izdelke, sajenje avtohtonih vrst sadnega drevja, 
varstvo okolja ter seznanjanje s problematiko izginjanja čebel, 
mladi pa so poleg podjetništva in ekologije krepili znanja iz 
organizacije dogodkov, timskega dela, nastopanja v medijih in 
publicistične dejavnosti. 

Naslov projekta:

Ekolet: 
»Let v lepšo prihodnost«
SI-12-97-2011-R4

Tematika: razvoj mest/podeželja, okolje
Datum aktivnosti: 1. 12. 2011–31. 3. 2012
Prijavitelj: Mladinsko združenje Bistrica ob 
Sotli, Bistrica ob Sotli
Višina dodeljenih sredstev: 4.500,00 EUR

Akcija 1.2 – Mladinske pobude
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Skupino mladih je združila želja po kulturno-umetniškem 
udejstvovanju, vendar v svojem lokalnem okolju nimajo primernih 
prostorov za delovanje. S pomočjo občine so odkrili zapuščene 
prostore, ki so jih želeli sami funkcionalno urediti in usposobiti za 
normalno delovanje, da bodo primerni za organiziranje plesnih, 
gledaliških in ustvarjalnih delavnic, mladinskih aktivnosti, 
okroglih miz, glasbenih in filmskih večerov, etnoloških dogodkov 
ipd. Pobudniki so prenovo preudarno načrtovali in se posvetovali 
s strokovnjaki ter se izobrazili tako o tehnični kot o varstveni in 
ekološki strani prenove prostorov. Sami so zbirali tudi dodatna 
sponzorska sredstva in nabavili material ter opravljali tako 
zidarska, keramičarska kot pleskarska opravila, prenovljene 
prostore pa so pozneje tudi funkcionalno opremili. Celoten 
proces prenove prostorov so sproti dokumentirali in ga ob odprtju 
predstavili krajanom. Med trajanjem projekta so mladi v novih 
prostorih organizirali tudi prve kulturno-družabne aktivnosti, s 
katerimi so želeli med mladimi iz lokalnega okolja spodbuditi 
neformalno učenje, aktivnost in participacijo ter vplivati na večjo 
medgeneracijsko povezanost. 

Naslov projekta:

Mladi skupaj za jutri 
SI-12-105-2011-R5

Tematika: razvoj mest/podeželja, mediji in 
komuniciranje/mladinsko informiranje
Datum aktivnosti: 1. 2.–1. 10. 2012
Prijavitelj: Mladinsko kulturno umetniško 
društvo Kladivo 11, Zreče
Višina dodeljenih sredstev: 5.660,00 EUR

Akcija 1.2 – Mladinske pobude

Projekt »Skrivnosti rifniške zvezde« je pobuda skupine mladih iz 
Šentjurja, ki so v svojem kraju prepoznali vrednost in potencial 
med lokalnim prebivalstvom in obiskovalci še neznanega 
arheološkega najdišča Rifnik, ostankov utrjene naselbine iz 5. 
oz. 6. stoletja. Mladi so si želeli predstavljanja te dediščine lotiti 
na inovativen način, zato so vzporedno z zbiranjem informacij o 
Rifniku dodatno znanje in kompetence pridobivali na delavnicah 
projektnega dela in podjetništva. Pridobljeno znanje so uporabili 
pri pripravi aktivnosti na najdišču Rifnik, kjer so na privlačen 
način rekonstruirali življenje v naselbini. Pripravili so številne 
predstavitve in delavnice, ki obiskovalce prestavijo v poznoantični 
čas Rifnika, s čimer so bogatili za turizem pomembno kulturno 
ponudbo kraja, pri lokalnem prebivalstvu pa okrepili pozitiven 
odnos do lastne dediščine. Z delom pri projektu so ustvarili 
dinamično, samostojno in ustvarjalno ekipo, ki je znala svoje 
ideje o ohranjanju dediščine na inovativen način predstaviti širši 
skupnosti, v čemer vidijo številne možnosti za razvoj podjetniških 
idej. Mladi so za dodatno promocijo projekta posneli tudi kratek 
film o rifniški zvezdi, ki je projekt še avdiovizualno dopolnil. 

Naslov projekta:

Skrivnosti rifniške zvezde
SI-12-111-2011-R5

Tematika: umetnost in kultura
Datum aktivnosti: 6. 2.–6. 11. 2012
Prijavitelj: Zavod ETNO-EKO Šentjur
Višina dodeljenih sredstev: 6.100,00 EUR
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Transnacionalna pobuda »Mednarodna pustna radost« je 
nadgradnja nacionalne pobude mladih, ki je lani v Rušah po več 
letih znova obudila pustno povorko. Letos so jo želeli organizirati 
v mednarodnih okvirih v sodelovanju s hrvaškim društvom iz 
Čakovca, pri čemer je skupina mladih sodelovala najprej na 
sobotni povorki v Čakovcu, za tem pa tudi na torkovem karnevalu 
v Rušah. V organizacijo povork na obeh straneh meje so vključili 
tamkajšnje šole, občino in lokalna društva, poseben poudarek 
pa je bil namenjen vključevanju mladih brezposelnih, ki so s 
projektnim in organizacijskim delom ter neformalnim učenjem 
krepili ključne kompetence in ustvarjalnost. Poleg organizacije 
pustnega karnevala, pri čemer so urejali dokumentacijo za 
prijavo projekta na občini, skrbeli za program ter tudi za varnost 
in promocijo aktivnosti, so mladi predhodno svoje veščine krepili 
tudi na cirkuških delavnicah in ustvarjalnih delavnicah izdelovanja 
rekvizitov. Aktivnosti so popestrili z akrobatsko žonglersko 
skupino iz Čakovca, s pomočjo katere so v obeh državah izvedli 
delavnice različnih uličnih animacij, ki so jih predstavili na 
pustnem karnevalu, s čimer so obe prireditvi zanimivo nadgradili. 

Naslov projekta: 

Mednarodna pustna radost
SI-12-112-2011-R5

Tematika: umetnost in kultura, razvoj mest/
podeželja
Datum aktivnosti: 1. 2.–1. 5. 2012
Prijavitelj: Center za mlade Ruše – CEZAM, 
Ruše
Partnerji iz držav: Hrvaška
Višina dodeljenih sredstev: 8.910,00 EUR

Projekt »Sustain it up!« je projekt mladih, ki jih zanimata 
ekonomsko ozadje trajnostnega razvoja ter vez med okoljem, 
družbo in politiko. Pobudniki so bili osredotočeni na odnos 
med vlado, proizvajalci in potrošniki, v prvi fazi aktivnosti so 
ob podpori strokovnjakov s področja trajnostnega razvoja 
oblikovali priročnik, ki jim je pomagal pri izvajanju delavnic po 
srednjih šolah in mladinskih skupinah. Po izvedbi pilotskih 
delavnic v šolah so pobudniki organizirali pripravljalni konec 
tedna, na katerega so povabili lokalne aktiviste iz vse Slovenije 
in jim predstavili uporabo priročnika ter osnove zagovorništva o 
trajnostnem razvoju, da so skupaj razvili optimalno metodologijo 
in pristop dela z mladimi na nadaljnjih medvrstniških delavnicah. 
Na delavnicah, ki so sledile, je čez 40 aktivistov po šolah 
okvirno 600 dijakom po Sloveniji predstavilo teme trajnostnega 
razvoja, skupaj pa so problematizirali podnebne spremembe, 
zeleno zavajanje ter trajnostni razvoj v navezavi s potrošniško 
družbo. Velik poudarek je bil namenjen neformalnemu učenju 
mladih, kritičnim refleksijam in pomenu aktivnega državljanstva, 
pobudniki pa so si prizadevali, da so aktivnosti o trajnostnem 
razvoju med mladimi dosegle učinek snežne kepe, sama pobuda 
pa je bila le uvod v nadaljnje aktivnosti združenja. 

Naslov projekta:

Sustain it up!
SI-12-120-2011-R5

Tematika: mediji in komuniciranje/mladinsko 
informiranje, okolje
Datum aktivnosti: 1. 2. 2012–30. 6. 2012
Prijavitelj: Mladinsko združenje Brez izgovora, 
Ljubljana
Višina dodeljenih sredstev: 5.500,00 EUR

Akcija 1.2 – Mladinske pobude
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Osnovni namen projekta je bil osnovan na ideji in prepričanju o 
moči intermedije, kot sredstva za izražanje in širjenje idej, in na 
pomenu aktivnega pristopa. S projektom so mladi želeli odpreti  
prostor drugim mladim za izražanje pogledov in pridobivanje 
informacij, ki so služile kot izhodiščna točka za diskusijo in 
refleksijo in tako omogočile mladim izražanje z in skozi proces 
ustvarjanja 20 minutnega kratkega filma. Istočasno se je z 
odpiranjem prostora in spodbujanjem dialoga ter akcij na mlade 
prenašala tudi odgovornost za lokalno okolje in posledice, ki 
izhajajo iz njihove (ne)participacije. Preko aktivnosti snemanja, 
raziskovanja, so mladi izpostavili različne dileme in pobude 
za aktivnosti v lokalni skupnosti. V ta namen so se mladi v 
času trajanja projekta sestali tudi z različnimi strokovnjaki in 
predstavniki oblasti na lokalni ravni. Projekt je bil strukturiran 
iz sedmih večjih zaokroženih sklopov (aktivnosti). Osnovne 
aktivnosti so predstavljala srečanja, izobraževanja in snemanja. 
Sledili sta dve zaključni prireditvi, na katerih so se zbrali mladi in 
so jim bili predstavljeni rezultati  projekta  s katerimi so sprožili 
tudi  širšo razpravo o participaciji mladih in njihovi vlogi v družbi. 
Kot rezultat je na voljo  film, ki je predstavljen tudi v drugih 
evropskih državah. 

Naslov projekta:

Youth Vote 
SI-13-03-2011-R2

Datum aktivnosti: 1. 10. 2011-1. 3. 2013
Prijavitelj:  KID Pina, Koper
Partnerji iz držav: Italija 
Višina dodeljenih sredstev: 19.075,00 EUR

Akcija 1 
Mladi za Evropo

1.3 – Projekti mladih za demokracijo

Glavni namen projekta je bil okrepiti in opolnomočiti mlade ter 
mladinske organizacije v Ajdovščini z izmenjavo dobrih praks med 
dvema partnerskima lokalnima skupnostma. V tem okviru so 
udeleženci s pomočjo usposobljenih voditeljev in prek vodenega 
procesa z izmenjavo dobrih praks in ob podpori občine oblikovali 
lokalno strategijo za mlade v mestu Ajdovščina. Projekt je deloval 
kot komunikacijski kanal med mladimi in profesionalci ter 
funkcionarji, ki delajo v občinski upravi. Tako je projekt spodbujal 
participacijo pri oblikovanju občinske strategije na obeh straneh. 
Projekt je bil oblikovan tako, da je oblikovanje strategije potekalo 
prek delavnic, konferenc, debat in raziskave o pričakovanjih 
mladih v občini. Projekt se je končal s skupno konferenco, pripravo 
besedila strategije ter vložitvijo in zagovarjanjem strategije v 
procesu odločanja na lokalni ravni. 

Naslov projekta:

Strategija (Strategy) 
SI-13-06-2011-R5  

Datum aktivnosti: 1. 2.–31. 10. 2012
Prijavitelj: Mladinski svet Ajdovščina, 
Ajdovščina
Partnerji iz držav: Italija
Višina dodeljenih sredstev: 31.904,00 EUR
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Zaradi brezposelnosti v regiji sta bili temi projekta EVS 
brezposelnost in prostovoljstvo. Prostovoljki iz Velike Britanije in 
Španije sta organizirali aktivnosti za brezposelne, v projekt pa je 
bila vključena še ena prostovoljka, ki je dolgotrajno brezposelna 
oseba. Na temo prostovoljstva sta prostovoljki s kulturnimi in 
multimedijskimi dogodki organizirali aktivnosti, ki sta jih tudi 
promovirali. Aktivnosti v projektu so se razvojno povezovale 
z aktivnostmi centra na področju multimedije, oblikovanja 
novih metod aktivne participacije, kulture in spoznavanja 
evropske kulturne razsežnosti. Prostovoljki sta organizirali 
kulturne in ozaveščevalne dogodke, izvedli lastne projekte s 
področja aktivnega državljanstva, izdelali lastne filme in drugo 
multimedijsko gradivo na temo prostovoljstva, informirali mlade, 
izvedli vsaj neformalni tečaj (npr. jezikovni, ustvarjalno delavnico 
ipd.), sodelovali pri otroških aktivnostih, predstavljali EVS ter 
uredili multimedijsko dokumentacijo za projekt EVS. Z omenjenimi 
nalogami in vlogami sta prostovoljki spoznali slovensko in 
druge kulture, se naučili slovenskega jezika, pridobili znanje 
multimedijev, pridobili ključne kompetence in se osebnostno ter 
socialno razvili, s čimer bosta povečali lastno zaposljivost. 

Namen projekta je bil prostovoljcema omogočiti znanje in prostor 
ter druge potrebne kapacitete za izražanje lastnega kreativnega 
potenciala. Glavna tema projekta je bilo raziskovanje družabnega 
in kulturnega življenja v manjšem mestu, kar je lahko krasna 
priložnost za osebnostni razvoj in napredek na področju 
medkulturnosti. Prostovoljcema je bil omogočen osebnostni 
razvoj, izražanje ustvarjalnih zmožnosti, odpiranje obzorij ter 
predvsem neformalno izobraževanje. Projekt je potekal na dveh 
področjih, zajemal je multimedijo, ki vključuje spoznavanje 
tehnične opreme videa, fotografije, zvoka in gledališča, ter 
organizacijo in vodenje projektov ter timsko delo. Prostovoljca 
sta sodelovala pri ustvarjanju spletne televizije in prisostvovala 
celotnemu procesu njenega nastanka. Poleg tega sta s celotno 
ekipo mladinskega centra in Doma kulture Kamnik sodelovala pri 
organizaciji raznolikih kulturnih dogodkov. 

Naslov projekta:

Volunteering through the 
eyes of Europe
SI-21-03-2011-R1

Datum aktivnosti: evropska zavest, umetnost 
in kultura
Datum aktivnosti: 1. 5. 2011–31. 7. 2012
Prijavitelj: Mladinski center Brežice, Brežice
Partnerji iz držav: Španija, Velika Britanija
Višina dodeljenih sredstev: 16.730,00 EUR

Naslov projekta:

Journey to progress
SI-21-06-2011-R1

Datum aktivnosti: umetnost in kultura, mediji 
in komunikacija/mladinsko informiranje
Datum aktivnosti: 1. 5. 2011–1. 3. 2012
Prijavitelj: Zavod Mladinski center Kotlovnica 
Kamnik, Kamnik
Partnerji iz držav: Ukrajina, Francija
Višina dodeljenih sredstev: 7.180,00 EUR

Akcija 2 
2.1 – Evropska prostovoljna služba (EVS)



77

2.1 – Evropska prostovoljna služba (EVS)

Makedonski prostovoljec je večino svojega dela opravljal v 
infopisarni MC BIT, ki je hkrati tudi dnevni center za mlade, del 
nalog pa se je odvijal tudi v Mladinskem kulturnem klubu Bele 
krajine, kjer je prostovoljec sodeloval pri organizaciji koncertov 
in preostalih prireditev. Skupaj z drugimi predstavniki centra je 
sodeloval pri izvajanju dejavnosti informiranja mladih, promociji 
prireditev, izvedbi izobraževalnih in kreativnih delavnic, razstavah 
in prireditvah, največ časa pa je prostovoljec organiziral aktivnosti 
za redne obiskovalce mladinskega centra. Prostovoljec je med 
projektom pridobil strokovne kompetence ter se osebnostno in 
socialno razvil. Opredeljen je bil kot mlad z manj priložnostmi 
zaradi socialno-ekonomskih razlogov in brezposelnosti. 

Naslov projekta:

BIThe part of BIT 
(Bodi del BITa)
SI-21-07-2011-R1

Tematika: umetnost in kultura, mediji in 
komunikacija/mladinsko informiranje
Datum aktivnosti: 10. 5. 2011–10. 2. 2012
Prijavitelj: Mladinski center BIT,Črnomelj
Partnerji iz držav: Makedonija
Višina dodeljenih sredstev: 4.328,00 EUR

Cilji projekta, ki je vključeval štiri prostovoljce, so bili: aktivna 
participacija mladih, multimedijsko udejstvovanje, prirejanje 
različnih dogodkov in projektov na medkulturni in multimedijski 
ravni, delavnice v popoldanskem času v mladinskem centru; 
ustvarjalne delavnice, delavnice kreativnega pisanja, igranje 
družabnih iger, pridobivanje ključnih kompetenc in neformalno 
učenje, aktivno preživljanje prostega časa in vpetost v vse 
sfere dela organizacije na lokalni, nacionalni in evropski ravni, 
medkulturna vzgoja na nacionalni ravni v multimedijski in 
projektni perspektivi. En dan v tednu je bil namenjen izvajanju 
projektov na različnih področjih: hrana, religija, okoljevarstvo, 
kultura ipd. Prostovoljci so bili vključeni v vsakdanji proces v lokalni 
skupnosti, ki zajema različna področja. S svojo prisotnostjo so v 
organizacijo in lokalno skupnost vnesli medkulturno razsežnost. 
V okviru multimedijskega udejstvovanja so rezultati prostovoljne 
službe kratki filmi, predstavitve, blogi, fotografije in slike, ki so 
pri dodatnem razširjanju in uporabi rezultatov distribuirani z 
namenom promocije EVS in aktivnosti mladinskega centra. 

Naslov projekta:

Kultura, mladi, narava in 
prostovoljstvo
SI-21-08-2011-R1

Tematika: prosti čas mladih, mediji in 
komunikacija/mladinsko informiranje
Datum aktivnosti: 1. 5. 2011–31. 3. 2012
Prijavitelj:  Mladinski center Velenje, Velenje
Partnerji iz držav: Latvija, Turčija
Višina dodeljenih sredstev: 19.644,00 EUR

Akcija 2 – Evropska prostovoljna služba (EVS)
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Akcija 2 - Evropska prostovoljna služba

Oba prostovoljca sta skupaj z lokalnimi prostovoljci pripravila, 
izvedla in evalvirala skupinske in športne aktivnosti za osebe 
LGBT (pogovorne skupine, tabore, redne in izredne športne 
aktivnosti). V četrtnem mladinskem centru sta pomagala 
pri pripravi, izvedbi in evalvaciji delavnic o človekovih 
pravicah, sodelovala pri aktivnostih preventive pred spolno 
prenosljivimi okužbami (izobraževanje prostovoljcev, distribucija 
izobraževalnega materiala). Sodelovala sta tudi pri aktivnostih 
promocije prostovoljstva ter pri projektih, ki si prizadevajo za 
ozaveščanje z namenom zmanjševanja homofobije in transfobije. 
Bila sta spodbujena tudi k izvedbi lastnega projekta. Prostovoljca 
sta skozi metodologijo neformalnega in priložnostnega učenja 
razvijala ključne kompetence z namenom njihove uporabe 
ter povečanja zaposljivosti. Ob koncu projekta je gostiteljska 
organizacija skupaj s prostovoljcema sestavila povzetek dela in 
ga oblikovala v promocijski material, ki ga vsi vpleteni v projektu 
uporabljajo za širjenje rezultatov tako v Sloveniji kot v tujini. 

Naslov projekta:

Respect love
SI-21-09-2011-R1

Tematika: protidiskriminacija, zdravje
Datum aktivnosti: 1. 5. 2011–1. 5. 2012
Prijavitelj: DIH – Društvo za integracijo 
homoseksualnosti, Ljubljana
Partnerji iz držav: Španija, Finska
Višina dodeljenih sredstev: 12.605,00 EUR

Projekt socialnega vključevanja se ukvarja s temama umetnost 
in kultura ter temo romskih skupnosti. Sodelovanje obeh 
sodelujočih organizacij izhaja že iz sodelovanja v preteklosti, in 
sicer je pošiljajoča organizacija sodelovala na festivalu Romano 
Čhon, ki ga organizira gostiteljska organizacija v Sloveniji. V okviru 
festivala v aprilu 2011 je bil izveden tudi predhodni načrtovalni 
obisk. Pri projektu EVS je prostovoljka aktivno sodelovala pri 
dejavnostih društva, sooblikovala program oziroma dogodke 
pri projektih gostiteljske organizacije, udeležila se je različnih 
delavnic (npr. grafično oblikovanje, komunikacijsko-informacijske 
tehnologije, projektni menedžment) ter oblikovala, načrtovala 
in izvedla lasten projekt. Poleg tega je prostovoljka izboljšala 
svoje komunikacijske sposobnosti, razširila socialno mrežo ter 
se srečevala s kulturno raznolikostjo in njenim sprejemanjem. 
Kot rezultat projekta EVS je bila načrtovana tudi sposobnost 
prostovoljke EVS, da bo v Makedoniji koordinirala podoben 
festival, se mogoče odločila za študij v tujini ali pomagala 
pri mreženju romskih in podpornih kulturnih organizacij v 
Makedoniji. Rezultati projekta: brošura, ki informira o snovanju in 
izvajanju projekta EVS ter njegovih rezultatih, dokumentarni film 
o prostovoljkinem delu in življenju v Mariboru ter lastna oddaja 
ali prispevki na Radiu Marš. Prostovoljka je bila mlada z manj 
priložnostmi. 

Naslov projekta: 

Prostovoljstvo za prihodnost 
(Volunteering for the future)
SI-21-10-2011-R2

Tematika: umetnost in kultura, romske 
skupnosti
Datum aktivnosti: 1. 7. 2011–1. 9. 2012
Prijavitelj: ZULK – Združenje ustvarjalnih ljudi 
na področju kulture, Maribor
Partnerji iz držav: Makedonija
Višina dodeljenih sredstev: 10.450,00 EUR
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Akcija 2 - Evropska prostovoljna služba

Prostovoljka je sodelovala pri prostočasnih dejavnostih in 
druženju z mladimi v Škrlovcu (pogovor, kreativne delavnice, 
športne igre itd.), pomagala je otrokom in mladim pri učenju, 
sodelovala pri počitniških dejavnostih (športne aktivnosti, izleti 
itd.), taborjenju in drugih dejavnostih Škrlovca. Prostovoljka je 
pridobila medosebne in družbene kompetence, razvijala učenje 
učenja, uporabljala moderno tehnologijo, dobila izkušnjo dela 
z mladimi, znanja na področju preventivnega dela, spoznala 
je načela, metode, oblike in vsebine dela z mladimi z manj 
priložnostmi, spoznala je delovanje socialnovarstvenega sistema 
v Sloveniji in pridobila izkušnje timskega dela. Projekt je prispeval 
k medkulturnemu učenju, aktivni participaciji in izkušnji o 
uporabnosti znanj tujih jezikov. 

Naslov projekta:

Škrlovec – dnevni center za 
mlade in družine
SI-21-12-2011-R2

Tematika: evropska zavest, izobraževanje 
prek športa in aktivnosti na prostem
Datum aktivnosti: 1. 7. 2011–1. 3. 2013
Prijavitelj: Center za delo Kranj – Škrlovec, 
Kranj
Partnerji iz držav: Madžarska
Višina dodeljenih sredstev: 7.849,00 EUR

Portugalski prostovoljec in makedonska prostovoljka sta pri 
projektu sodelovala pri različnih aktivnostih. Njuno delo je bilo 
osredotočeno v dnevnem centru Mladinskega centra Trbovlje, 
klub Sonček (izvajanje delavnic, informiranje, filmi, športni 
popoldnevi, učna pomoč, medkulturna in medgeneracijska 
srečanja), kjer sta z uporabo različnih orodij mladim podajala 
vseživljenjske vsebine, poleg tega sta s svojo pojavnostjo in 
obravnavo medkulturnih vsebin gradila evropsko zavest tako 
mladih kot tudi pri sebi. Prostovoljca sta se ukvarjala z mediji 
in komunikacijo, v okviru česar sta sodelovala z medijskim 
krožkom MMCT. Poleg tega sta v vrtcih ter na osnovnih in 
srednjih šolah promovirala EVS, v mladinskem centru pa 
izvajala predstavitvene večere. V okviru projekta EVS sta imela 
tudi prostor za lasten projekt, ki je vključeval tudi otroke in 
njihove starše. Prostovoljca sta komunicirala v tujem jeziku ter 
skozi projekt pridobivala organizacijske veščine, krepila znanje 
različnih programskih računalniških orodij, razvijala medosebne, 
medkulturne in družbene kompetence ter izkusila samostojno 
življenje. Prostovoljca sta bila spodbujena, da v okviru promocije 
ali osebnega projekta pripravita neki trajnejši produkt v video- ali 
tiskani obliki. 

Naslov projekta:

Voluntary work in Trbovlje
SI-21-13-2011-R2

Tematika: evropska zavest, mediji in 
komunikacija/mladinsko informiranje
Datum aktivnosti: 1. 9. 2011–31. 7. 2012
Prijavitelj: Mladinski center Trbovlje, Trbovlje
Partnerji iz držav: Makedonija, Portugalska
Višina dodeljenih sredstev: 12.525,00 EUR
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Naslov projekta:

Media for all
SI-21-14-2011-R2

Tematika: manjšine, mediji in komunikacija/
mladinsko informiranje
Datum aktivnosti: 1. 8. 2011–31. 7. 2012
Prijavitelj: Mladinski center Trbovlje, Trbovlje
Partnerji iz držav: Srbija
Višina dodeljenih sredstev: 6.057,00 EUR

Cilj projekta je razvoj visokokakovostnih medijskih produktov za 
mlade, posebej za mlade iz Srbije in drugih balkanskih držav. 
Glavna tema projekta so mediji in komunikacija ter manjšine, 
pri čemer je prostovoljec veliko delal v medijskem laboratoriju. 
Sodeloval je v letnem projektu, ki promovira nove IKT kot orodje 
za komunikacijo med slepimi in naglušnimi mladimi za njihovo 
boljšo integracijo v družbo. Sodeloval je tudi v različnih projektih, 
kot so: »The BOX of Erling Ericsson for Animation«, »Media Manual 
Media Literacy of the Austrian Ministry of Culture«, »Youth Media 
4ME informative and creative Network for regions of Serbia and 
the Balkans with multiethnic population«. Projekt je vključeval 
tudi sodelovanje z mladimi iz romske lokalne skupnosti z 
namenom njihove vključitve v družbo prek medijev. Prostovoljec 
je sodeloval kot asistent, saj takšno sodelovanje projekte bogati 
ter krepi mednarodne odnose s partnerji. Prostovoljec je pridobil 
globlje znanje o kulturi, religiji in etnični raznolikosti Balkana, 
hkrati pa je pridobil izkušnje in kompetence pri uporabi medijskih 
in informacijskih tehnologij. 

Glavna tema projekta so mediji in komunikacija oziroma 
mladinsko informiranje. Gostiteljska organizacija je koordinator 
projekta Iloveculture, zato je prostovoljec EVS sodeloval pri 
razvoju organizacije in tudi projekta Iloveculture. Druge krovne 
organizacije tega projekta iz drugih držav so prav tako gostile 
prostovoljce. Glavna aktivnost v projektu so bile multimedijske 
objave mladinskih projektov, ki so se dogajale v gostiteljski 
državi, Sloveniji, s poudarkom na mednarodnih dogodkih v 
okviru evropskih programov. Prostovoljec je s tem namenom 
registriral takšne dogodke in na teden opravil več obiskov ter 
posnel reportažo z multimedijskim orodjem, ki je bila objavljena 
na spletnem portalu www.iloveculture.eu. Prostovoljec je med 
projektom snemal film in ga ob koncu zmontiral z vsebino, ki 
je povzemala akcijo EVS. Pri dodatnem razširjanju in uporabi 
rezultatov je bila izdelana manjša brošura, ki povzema aktivnost 
in predstavlja portal, njegovo uporabo ter namen. 

Naslov projekta:

Iloveculture EVS Slovenia
SI-21-16-2011-R2

Tematika: mediji in komunikacija/mladinsko 
informiranje, razvojno sodelovanje
Datum aktivnosti: 1. 8. 2011–30. 12. 2012
Prijavitelj: KID Pina, Koper
Partnerji iz držav: Španija
Višina dodeljenih sredstev: 8.552,00 EUR 

Akcija 2 - Evropska prostovoljna služba
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Projekt predstavlja nadaljevanje uspešno izvedenega projekta 
v gostiteljski organizaciji Center za socialno delo Škofja Loka – 
Dnevni center za otroke in mladostnike DC Omega. Glavni temi 
projekta sta bili delo z mladimi z manj priložnostmi in evropska 
zavest. Namen projekta je razviti solidarnost in promovirati 
aktivno državljanstvo v lokalnem okolju Škofje Loke. Na začetku 
službe je prostovoljka spoznavala delo dnevnega centra, nato je 
sodelovala pri različnih aktivnostih, in sicer: pomoč pri načrtovanju 
urnika, pomoč ali vodenje različnih delavnic (kuharske, športne, 
ustvarjalne, igre ipd.), individualno ukvarjanje z otroki, načrtovanje 
in izvedba lastnih projektov, načrtovanje in pomoč pri izvedbi 
počitniških aktivnostih in kampih, povezovanje Dnevnega centra 
Omega s preostalimi organizacijami v regiji ali lokalnem okolju. 
Delo je dokumentirala s fotografiranjem, pisanjem člankov in 
snemanjem krajših filmov za objavo na spletni strani. Služba EVS 
je vplivala tako na razvoj in pridobitev novih znanj prostovoljke kot 
tudi na njeno osebnostno rast, pri čemer je projekt pomenil tudi 
možnost za samopotrditev ter za uresničevanje lastnih interesov. 
Projekt je vplival tudi na razvoj Dnevnega centra Omega in 
usklajevalne organizacije Zavod O, v okviru katere je prostovoljka 
sodelovala pri promociji EVS. Prostovoljka je ob koncu projekta 
izdelala Youthpass, ki je bil med prostovoljno službo uporabljen 
tudi kot orodje za (samo)refleksijo. 

Naslov projekta:

Zavod O – The sound of 
children 
SI-21-17-2011-R2

Tematika: evropska zavest, prosti čas mladih
Datum aktivnosti: 1. 8. 2011–1. 1. 2013
Prijavitelj: Zavod O, Zavod škofjeloške 
mladine, Škofja Loka
Partnerji iz držav: Španija
Višina dodeljenih sredstev: 8.070,00 EUR

Prostovoljka je opravljala aktivnosti v tamkajšnjem mladinskem 
centru Hiša mladih, takoj ko sta se odprla nov mladinski center 
in mladinski hotel v Ajdovščini. Njena vloga je bila, da je bila vsak 
dan aktivno in čim bolj samostojno vključena v vse dejavnosti 
programa centra. Tako je izvajala ustvarjalne ali tematsko 
obarvane delavnice, družila se je z mladimi, fotografirala, 
organizirala razstave, pomagala pri poletnih mladinskih taborih, 
izletih, športnih igrah ali tečajih, sodelovala je pri različnih 
skupnostnih akcijah in izvajala kulturne dogodke. Prostovoljka 
je bila spodbujena k izvajanju lastnih projektov (npr. na temo 
evropskega leta prostovoljstva), sodelovala pa je tudi z drugimi 
zainteresiranimi mladinskimi organizacijami v lokalni skupnosti. 
Spodbujeno je bilo tesnejše sodelovanje prostovoljke s pošiljajočo 
organizacijo z namenom razvoja projektov na področju umetnosti, 
kulture ali turizma, ki bi povezovali Španijo in Slovenijo. 

Naslov projekta:

Youth, art and culture – 
The town with soul
SI-21-18-2011-R2

Tematika: evropska zavest, umetnost in 
kultura
Datum aktivnosti: 1. 7. 2011–30. 10. 2012
Prijavitelj: Zavod za šport Ajdovščina – 
Mladinski center Hiša mladih, Ajdovščina
Partnerji iz držav: Španija
Višina dodeljenih sredstev: 8.880,00 EUR

Akcija 2 - Evropska prostovoljna služba
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Prostovoljka EVS iz Belorusije je bila aktivna udeleženka skupine 
mladih, ki ustvarja kratke videofilme in prispevke, sodelovala 
je pri različnih medijskih projektih z mladimi, jih načrtovala in 
tudi uresničila. Njeno delo je obsegalo različne tehnične naloge, 
povezane z delom v medijih, in sicer organizacija in arhiviranje 
filmov, pošiljanje filmov na festivale, priprava javnih projekcij ter 
distribucija po mreži mladinskih centrov in klubov. V drugem delu 
projektu je izvajala tudi odgovornejše aktivnosti, kot so video- in 
novinarske delavnice za otroke in mladino, njihovo uvajanje v 
delo z mediji ter pomoč pri razvijanju idej pri njihovih projektih. 
Prostovoljka je v sodelovanju z mladimi iz lokalnega okolja 
posnela dva videoprispevka mesečno, pri čemer je pomembno, 
da je pri tem delu prihajalo do interakcije med lokalno skupnostjo 
in prostovoljko, potekala izmenjava idej ipd. Pomembna tema v 
projektu so bile tudi romske skupnosti, saj je prostovoljka pri delu 
sodelovala tudi z Romi in skupaj z njimi ustvarjala filme o njih, 
prispevke ter reportaže. To je bila pomembna izkušnja tako za 
prostovoljko kot za mlade Rome, ki so prihajali v stik s tujcem. 
Pri dodatnem razširjanju projekta je prostovoljka oblikovala 
predstavitveni film o projektu EVS, ki je bil posredovan na 100 
različnih naslovov. 

Naslov projekta:

Youth and Media
SI-21-19-2011-R2

Tematika: umetnost in kultura, romske 
skupnosti
Datum aktivnosti: 1. 7. 2011–30. 4. 2013
Prijavitelj: Društvo zaveznikov mehkega 
pristanka, Krško
Partnerji iz držav: Belorusija
Višina dodeljenih sredstev: 9.891,00 EUR

Glavni cilji projekta so bili krepitev zavesti o pomembnosti 
aktivnega vključevanja mladih na lokalni, nacionalni ali 
mednarodni ravni, promocija aktivnega državljanstva ter razvijanje 
razsežnosti evropskega državljanstva, razvoj področja pravic 
otrok in mladostnikov v nevladnih organizacijah, spodbujanje h 
kritičnemu mišljenju in lastni presoji, podpiranje mladinskega 
dela, razvijanje zavesti o pomenu vseživljenjskega učenja s 
poudarkom na neformalnem učenju in pridobivanju ključnih 
kompetenc ter mreženje med mladimi iz Makedonije in Slovenije. 
V prvi fazi projekta je prostovoljka raziskala nekatere vidike 
delovanja družbe in mladih v svojem lokalnem okolju. Raziskala 
je tudi področje o pravicah otrok v Makedoniji ter kako so te 
upoštevane v nevladnih organizacijah. V drugi fazi se je seznanila 
z novim okoljem in gostiteljsko organizacijo. Nato je sledilo 
izvajanje aktivnosti, pri čemer sta se spodbujali samoiniciativnost 
in samostojnost prostovoljke. Prepoznavnost projekta je bila med 
drugim zagotovljena z izdajo poročila o rezultatih in identifikaciji 
pomnoževalnih učinkov na koncu projekta. 

Naslov projekta:

Active Uth 4 active society
SI-21-20-2011-R2

Tematika: mladinske politike, mediji in 
komunikacija/mladinsko informiranje
Datum aktivnosti: 1. 7. 2011–31. 1. 2013
Prijavitelj: Zavod Akademija naprednih idej, 
Ljubljana
Partnerji iz držav: Makedonija
Višina dodeljenih sredstev: 8.180,00 EUR
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Naslov projekta:

Stand out – 
Volunteeri
SI-21-21-2011-R2

Tematika:evropska zavest, 
razvojno sodelovanje
Datum aktivnosti:   
1. 7. 2011–30. 6. 2013
Prijavitelj: Universi – skupaj z 
mladimi za mlade, Koper
Partnerji iz držav: 
Islandija, Makedonija, Turčija
Višina dodeljenih sredstev:  
23.775,00 EUR

Slovenska organizacija je v različnih časovnih terminih poslala tri slovenske 
prostovoljce na Islandijo in v Makedonijo, v Turčijo pa je poslala šest 
prostovoljcev. Projekt EVS je tako vključeval 12 mladih z manj priložnostmi, 
pri čemer se je pošiljajoča organizacija pri iskanju in izbiranju potencialnih 
prostovoljcev v Sloveniji povezala s Centrom za socialno delo, Zavodom za 
zaposlovanje ter Inštitutom za realitetno terapijo. Ciljna skupina projekta 
so bili mladi brezposelni in mladi z učnimi težavami. V državah gostiteljicah 
so se gostiteljske organizacije povezale s tamkajšnjimi vrtci, sirotišnicami, 
gledališčem, muzeji ipd., pri čemer so prostovoljci opravljali svoj projekt EVS. 
V makedonski organizaciji so prostovoljci ponujali administrativno podporo 
pri rednih aktivnostih, sodelovali pri delu v muzeju in gledališču ter delali z 
otroki in animirali otroke v vrtcu in sirotišnici. Na Islandiji so lahko prostovoljci 
sodelovali v treh različnih aktivnostih: delo z mladimi, pomoč in koordinacija pri 
izvedbi delovnih taborov ter ekološke dejavnosti – ohranjanje čistih islandskih 
plaž z lokalnimi čistilnimi akcijami. V prvi turški organizaciji so prostovoljci 
sodelovali pri organizaciji lokalnih in mednarodnih projektov, različnih festivalov 
in kulturnih dogodkov, sodelovali na ustvarjalnih delavnicah za otroke, pisali 
prispevke, fotografirali in promovirali lokalno skupnost o programu Mladi 
v akciji. V drugi turški organizaciji so prostovoljci predvsem sodelovali pri 
aktivnostih organizacije za zaščito okolja, in sicer pri varstvu gozdov, zaščiti 
obale ter pri informiranju o okoljevarstvenih vprašanjih in o programu Mladi 
v akciji. Glede na ciljno skupino je bila učna razsežnost v projektu še posebej 
poudarjena. Z namenom čim boljše priprave projektov EVS je bil izveden 
predhodni načrtovalni obisk z makedonsko organizacijo ter obema turškima 
organizacijama, z islandsko pa je medsebojno poznavanje organizacij že na 
zadovoljivi ravni. Pri dodatnem razširjanju rezultatov projekta je bila izvedena 
zaključna prireditev, na kateri so mladi prostovoljci pokazali svojo kreativnost 
in ideje, ki so jih pridobili med projektom EVS. 

Namen tega projekta je bil, da prostovoljec ob ustrezni strokovni podpori 
samostojno izvede projekt, katerega nadaljnji razvoj bo ob zaključku prevzel 
nekdo iz lokalnega okolja ali se bo projektna ideja po odhodu prostovoljca širila 
in uresničevala v pošiljajoči državi. Prostovoljec je opravljal različne naloge, in 
sicer pomoč pri organizaciji projektov mednarodne mobilnosti v Sloveniji ter 
predstavitev in promocijo lastne izkušnje prostovoljnega dela v tujini ter izzivov, s 
katerimi se prostovoljec pri tem srečuje. Prostovoljec je skrbel tudi za promocijo 
mednarodnih programov gostiteljske organizacije, sodeloval pri organizaciji 
raznolikih dogodkov ter imel možnost priprave in izvedbe lastnega projekta. 
V okviru lokalnih dogodkov je bila izvedena tudi predstavitvena stojnica, na 
kateri je prostovoljec predstavljal svoj projekt EVS, oblikovane in narejene 
pa so bile tudi promocijske zloženke. Korist lokalne skupnosti je predvsem v 
zbliževanju ljudi različnih kulturnih okolij, kar prispeva k razumevanju v družbi 
in razvoju novih projektov. Pri dodatnem razširjanju in uporabi rezultatov je 
prostovoljec naredil tudi kratek desetminutni film s predstavitvijo svoje izkušnje 
glede Evropske prostovoljne službe. Pomnoževalni učinek so želeli doseči tudi 
s širjenjem mreže zanesljivih partnerskih organizacij. Ob koncu prostovoljne 
službe je bil prostovoljcu izdan Youthpass. 

Naslov projekta:

Closer as it seems
SI-21-23-2011-R2

Tematika: evropska zavest, 
medgeneracijske aktivnosti
Datum aktivnosti:   
1. 7. 2011–31. 12. 2012
Prijavitelj:  Zavod za novodobno 
izobraževanje, Maribor
Partnerji iz držav: Jordanija, 
Rusija
Višina dodeljenih sredstev:  
8.465,00 EUR
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Projekt je bil že drugi skupni projekt, izveden s strani vključenih 
partnerskih organizacij, ki so se odločile zgraditi mrežo za 
prostovoljce EVS z manj priložnostmi. Projekt je imel namen 
spodbuditi mlade z manj priložnostmi, ki so bili vanj vključeni, 
da izboljšajo svoje socialne veščine ter samopodobo. Projekt je 
pomagal tako prostovoljcem kot tudi mladim, ki so bili vključeni 
v njihove aktivnosti, uvideti lastno prihodnost v nekoliko širši 
sliki. Za vse vključene prostovoljce je ta projekt del širšega 
in dolgotrajnejšega učnega procesa, ki ga vodijo matične 
organizacije v njihovem domačem okolju in v katerega so v večini 
vključeni tudi starši oziroma skrbniki. Prostovoljci so pripravili 
lastne aktivnosti za mlade iz lokalnega okolja, ki se združujejo 
v različnih mladinskih organizacijah. Pri programu »Let’s play 
our games today« so pripravili naslednje aktivnosti; priprava in 
izvedba iger ter priprava slaščic, tipičnih za njihovo državo. Skozi 
projekt so prostovoljci izdelali svoj Youthpass. 

Vse aktivnosti prostovoljke so bile povezane z delovanjem v 
lokalni skupnosti, predvsem z mladimi in za njih. Prostovoljka 
je sodelovala pri rednih aktivnostih centra, poleg tega je bila 
pomembna dejavnost prostovoljke izvedba lastnih aktivnosti s 
področja njenega znanja (tekstilije in modno oblikovanje). Glavni 
produkt projekta so bile kreativne in inovativne delavnice iz mode 
in oblikovanja tekstilij, prav tako pa je prostovoljka pripravila 
medkulturno modno revijo. Njeni produkti so bili uporabljeni v 
lokalnih skupnostih gostiteljske in pošiljajoče organizacije z 
namenom ozaveščanja mladih in promocije EVS. Prostovoljka je 
izvajala tudi tečaj maternega jezika in sodelovala pri ustvarjanju 
lokalnega časopisa. Spodbujena je bila, da razvije inovativnost, 
socialni čut, kulturno ustvarjalnost in da usvoji kompetence 
vseživljenjskega učenja. Pri izvajanju projekta je imela priložnost 
spoznati pozitivne učinke svojega dela in s tem začutiti ter 
spoznati svojo vlogo pri soustvarjanju evropske družbe. 

Naslov projekta:

Active autumn
SI-21-26-2011-R3

Tematika: prosti čas mladih, otroci
Datum aktivnosti: 1. 9. 2011–1. 2. 2012
Prijavitelj: Zavod Manipura, Begunje na 
Gorenjskem
Partnerji iz držav: Madžarska, Italija
Višina dodeljenih sredstev: 6.190,00 EUR

Naslov projekta:

Youth 2 Youth
SI-21-28-2011-R3

Tematika: prosti čas mladih
Datum aktivnosti: 2. 9. 2011–3. 9. 2012
Prijavitelj: Mladinski center Dravinjske doline, 
Slovenske Konjice
Partnerji iz držav: Italija
Višina dodeljenih sredstev: 6.114,00 EUR

Akcija 2 - Evropska prostovoljna služba



85

Nemška prostovoljka je večino časa preživela v Osnovni šoli Gradec 
v Litiji, kjer je z lastnimi aktivnostmi, kot so bile predstavitve, učenje 
pesmi, jezika, plesne aktivnosti, šport, sodelovala pri različnih 
urah pouka (tuji jeziki, naravoslovje, geografija, zgodovina), in 
sicer pri učnih urah prve triade ter drugih šolskih aktivnostih. 
Prostovoljka je tako krepila oziroma pridobila veščine nastopanja, 
retorične sposobnosti, kompetence timskega in samostojnega 
dela ter kompetence vseživljenjskega učenja. Nekaj aktivnosti 
je v podobni obliki potekalo tudi na podružnični šoli OŠ Gradec. 
Prostovoljka je izvajala raznolike aktivnosti v mladinskem centru, 
ki so bile namenjene promociji EVS ter izvajanju dnevnega in 
klubskega programa. S tem projektom je pridobila nova znanja 
na delovnih področjih, na katerih je sodelovala, hkrati pa je bil 
projekt EVS pomembna medkulturna izkušnja. 

Naslov projekta:

OŠ Gradec
SI-21-29-2011-R3

Tematika: evropska zavest, otroci
Datum aktivnosti: 1. 9. 2011–30. 4. 2012
Prijavitelj:  Mladinski center Trbovlje, Trbovlje
Partnerji iz držav: Nemčija
Višina dodeljenih sredstev: 4.455,00 EUR

Cilj projekta je bilo povečanje medkulturnega razumevanja med 
mladimi na OŠ dr. Vita Kraigherja v Ljubljani, kjer je projekt 
potekal. Prostovoljka je pri učencih s svojimi aktivnostmi povečala 
medkulturno strpnost, s tem ko je bila prisotna celotno šolsko leto. 
Vloga prostovoljke je bilo spremljanje učno-vzgojnega procesa, 
kar je pomenilo, da je pri rednem delu pouka aktivno sodelovala 
z rednim učiteljem pri učno-vzgojnem procesu. Aktivnosti, ki 
jih je prostovoljka izvajala, so bile: učenje domačih pesmi, iger 
in običajev, vodenje likovnih delavnic, plesnih aktivnosti ipd. 
Prav tako je organizirala različne aktivnosti, ki so popestrile 
mednarodni utrip šole. Pri urah angleščine je prostovoljka 
predstavljala svojo državo in njeno kulturo. Prostovoljka je bila 
spodbujena k izvedbi lastnega mini projekta, s katerim so želeli 
spodbuditi ustvarjanje stikov med slovenskimi in armenskimi 
organizacijami. Prostovoljka je s projektom izboljšala sposobnost 
prilagajanja v družbi, integrirala se je v nove življenjske razmere, 
povečala svoje znanje in veščine pedagoškega dela ter spoznala 
slovensko kulturo in bila udeležena v medkulturnem učenju. 

Naslov projekta:

Spoznavanje 
medkulturnosti v 
osnovnošolskem procesu
SI-21-31-2011-R3

Tematika: evropska zavest, 
protidiskriminacija
Datum aktivnosti: 1. 9. 2011–1. 1. 2013
Prijavitelj: Društvo medkulturnih povezav, 
Ljubljana
Partnerji iz držav: Armenija
Višina dodeljenih sredstev: 8.334,00 EUR
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Glavni namen projekta je bil vključiti prostovoljce v kulturne 
aktivnosti gostiteljske organizacije in jim omogočiti sodelovanje 
pri oblikovanju kulturnih, mladinskih in družabnih aktivnosti 
ter sodelovanje pri aktivnostih mladinskega informiranja. Skozi 
projekt sta imela prostovoljca priložnost osebnostno rasti ter 
razviti občutek pripadnosti gostiteljski organizaciji in lokalni 
skupnosti. Naučila sta se strategije in tehnike samostojnega 
organiziranja ter načrtovanja kulturnih in drugih aktivnosti. 
Pri tem sta pridobila izkušnje delovanja v skupini, katere člani 
izhajajo iz različnih kulturnih in družbenih skupin. Na strokovni 
ravni sta se prostovoljca naučila oblikovanja scen, svetlobnih in 
zvočnih tehnik, upravljanja IKT, dela na radiu ipd. S tem projektom 
sta prostovoljca razvila tudi kritično mišljenje. Po koncu projekta 
v Sloveniji prostovoljca pri svojem nadaljnjem delu z mladimi v 
domačem okolju uporabljata v projektu pridobljena znanja in 
veščine. Domače delovno okolje sta obogatila z uvajanjem novih 
zamisli v obliki gostovanj ali izobraževanj (seminarji, delavnice) 
ali posamičnih kulturnih dogodkov (festival, koncertni cikel). 

Prostovoljka je delovala v manjšem ruralnem lokalnem okolju, 
kjer je lahko z življenjem na vasi in vključitvijo v novo okolje 
spoznala pomen odprtosti. Prostovoljka je mladim prek delavnic, 
interaktivnih predavanj, debat, javnih dogodkov, praktičnega 
učenja v naravi in druženja približala drugo kulturo, način 
razmišljanja ter drugačne poglede na svet in okolje, s čimer je 
želela prikazati večplastnost učinkov prostovoljnega dela na 
okolje ter na posameznika. S sodelovanjem z lokalnim okoljem in 
širšo regijo so želeli prostovoljki predstaviti in približati življenje na 
robu EU ter s tem razbiti morebitne stereotipe o deprivilegiranosti 
tega območja in kulturni deficitarnosti tamkajšnjega prebivalstva. 
Osnovni temi projekta sta bili evropska zavest ter razvoj podeželja, 
saj je glavno vprašanje, na katero se je aktivno iskalo odgovore, 
kako je mogoče v socialno šibkem in perifernem območju 
Haloz zaživeti na evropski način, v okviru česar je bil razmislek 
namenjen pomenu energetskih virov, trajnostnemu razvoju in 
razvoju podeželja. Prostovoljka je bila tudi spodbujena k razvoju 
lastnega transnacionalnega projekta v sodelovanju z obmejnimi 
območji. 

Naslov projekta:

Prenos znanja/veščin – 
Transfer of knowledge/skills
SI-21-32-2011-R3

Tematika: umetnost in kultura
Datum aktivnosti: 1. 9. 2011–31. 12. 2012
Prijavitelj: Zavod Pekarna magdalenske 
mreže, Maribor
Partnerji iz držav: Nemčija, Srbija
Višina dodeljenih sredstev: 15.866,00 EUR

Naslov projekta:

Let’s be active
SI-21-33-2011-R3

Tematika: evropska zavest, razvoj mest/
podeželja
Datum aktivnosti: 1. 9. 2011–1. 12. 2012
Prijavitelj: Turistično društvo Žetale, Žetale
Partnerji iz držav: Bolgarija
Višina dodeljenih sredstev: 6.195,00 EUR
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Španski prostovoljec je bil v Sloveniji od začetka oktobra 2011 do 
konca septembra 2012 (12 mesecev). 
Glavni temi tega projekta sta bili multimedija in umetnost. 
Prostovoljec je izvajal več različnih aktivnosti v povezavi s temama, 
in sicer je sooblikoval multimedijske vsebine na spletni strani, 
pripravil pet dokumentarnih kratkih filmov o projektih mladinskega 
centra, vodil dva nova multimedijska dogodka, sodeloval pri 
pripravi kratkega eksperimentalnega filma, sodeloval pri vodenju 
art oziroma umetniške in reportažne delavnice, ki se je končala 
z razstavo fotografij udeležencev ter multimedijskim dogodkom. 
S projektom je gostiteljska organizacija želela lokalno skupnost 
čim bolj spodbuditi k sodelovanju s prostovoljcem, hkrati pa je v 
mladinskem centru poskušala navdušiti več mladih iz lokalnega 
okolja, da bi začeli razmišljati o projektih EVS in možnostih, ki jih 
ti projekti ponujajo. Pri dodatnem razširjanju je bila natisnjena 
posebna izdaja sicer elektronskega časopisa MC Cajteng, ki je 
posvečen projektu EVS. Prostovoljec je izdelal Youthpass, pri 
čemer je prijavitelj na delavnicah promoviral Youthpass tudi med 
mladimi iz lokalnega okolja. 

Naslov projekta:

Multi center – Multi mladi
SI-21-34-2011-R3

Tematika: umetnost in kultura, mediji in 
komunikacija/mladinsko informiranje
Datum aktivnosti: 1. 9. 2011–1. 12. 2012
Prijavitelj:  Mladinski center Litija, Litija
Partnerji iz držav: Španija
Višina dodeljenih sredstev: 8.537,00 EUR

Na podlagi dogovorov in spoznavanja sta se prostovoljec iz 
Francije in prostovoljka iz Slovaške odločila za sodelovanje 
pri projektnem delu, promociji društva ter pri delu z razpisi 
kot tudi pri umetniških delavnicah, npr. fotografske, video-, 
multimedijske ipd. Zanimale so ju tudi aktivnosti v povezavi z 
novimi tehnologijami (okrogle mize, tržnica podjetij in mladih 
itd.) in aktivnosti v povezavi z alternativnimi načini življenja. 
Prostovoljca sta z izvajanjem in sodelovanjem v projektu usvojila 
kopico veščin in znanj iz multimedije, ekologije, organizacije ter 
podjetništva, ki jima bodo pomagali pri vsakdanjem življenju, 
predvsem pri gradnji nadaljnje kariere. Njune aktivnosti so širile 
in promovirale prostovoljstvo, omogočale razvoj ter neformalno 
učenje mladih iz lokalnega okolja tako na ustvarjalnem, 
kulturnem kot tudi podjetniškem področju. Lokalno okolje je 
prek prvih prostovoljcev EVS pridobilo medkulturno razsežnost, 
saj je spoznalo drugo kulturo, navade in ne nazadnje drug jezik. 

Naslov projekta:

Creativity invigorates our 
fantasy
SI-21-36-2011-R3

Tematika: mediji in komunikacija/mladinsko 
informiranje, okolje
Datum aktivnosti: 1. 9. 2011–1. 4. 2013
Prijavitelj: Športno, mladinsko, raziskovalno 
in kulturno društvo K.N.O.F, Sevnica
Partnerji iz držav: Francija, Slovaška
Višina dodeljenih sredstev: 14.072,00 EUR
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Prostovoljki EVS sta bili aktivni udeleženki skupine mladih, ki je v okviru 
društva ustvarjala kratke videofilme in prispevke, sodelovali pa sta tudi pri 
različnih medijskih projektih z mladimi, jih načrtovali in uresničevali. Njuno 
delo je obsegalo različne tehnične naloge, povezane z delom v medijih, 
organizacijo in arhiviranjem filmov, pošiljanje filmov na festivale, pripravo 
javnih projekcij ter distribucijo po mreži mladinskih centrov in klubov. V 
drugem delu projektu sta izvajali tudi odgovornejše aktivnosti, kot so video- in 
novinarske delavnice z otroki in mladino, njihovo uvajanje v delo z mediji ter 
pomoč pri razvijanju idej pri njihovih projektih. Prostovoljki sta v sodelovanju 
z mladimi iz lokalnega okolja posneli dva videoprispevka mesečno, pri 
čemer je pomembno, da je pri tem delu nastajala interakcija med lokalno 
skupnostjo in prostovoljkama, potekala izmenjava idej ipd. Pomembna 
tema v projektu so bile tudi romske skupnosti, saj sta prostovoljki pri delu 
sodelovali tudi z Romi in skupaj z njimi ustvarjali filme o njih ter prispevke in 
reportaže, kar je bila pomembna izkušnja tako za prostovoljki kot za mlade 
Rome, ki so prihajali v stik s tujcem. Pri dodatnem razširjanju sta prostovoljki 
oblikovali serijo kratkih filmov, ki vsebujejo tudi informacije o projektu EVS 
in programu Mladi v akciji. DVD je bil posredovan na 150 različnih naslovov. 

Namen projekta je bil, da se prek multimedijskih projektov podprejo 
mladinske aktivnosti in kreativnost na različnih področjih. Vsak prostovoljec 
je sodeloval v posameznem delu Zavoda O, to je v Ateljeju Clobb – likovna 
umetnost, v Multimedijskem centru Pulsar – IKT-tehnologija in multimedije, 
v mladinskem kulturnem centru Pri Rdeči ostrigi – kulturni, izobraževalni 
in zabavni dogodki ali po novem tudi v sekciji Zavod O International, ki je 
namenjen promociji in izvajanju mednarodnih projektov. Prostovoljci so bili 
spodbujeni tudi k izvedbi lastnega projekta. Istočasno so tvorili skupino, ki je 
ustvarjala projekte oziroma dogodke, zaradi česar so združeni v različnosti. 
Prostovoljec v Ateljeju Clobb je izvedel ekološki projekt v povezavi z 
umetniškim ustvarjanjem, pomagal pri umetniških tečajih, oblikoval letake, 
sodeloval pri ustvarjalnem delu v ateljeju, uvajal nove tehnike ustvarjanja, 
sodeloval pri organizaciji velikih dogodkov ipd. Prostovoljec v MKC Pri Rdeči 
ostrigi je 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. Prostovoljec v MMC Pulsar je izdeloval angleško različico spletne 
strani, video in multimedijsko produciral, pomagal pri grafičnem oblikovanju, 
računalniškem opismenjevanju otrok, izdelavi animacij ipd. Prostovoljec v 
sekciji Zavod O International je širil mednarodno mrežo zavoda, pomagal 
lokalni mladini pri izvajanju mednarodnih aktivnosti (predvsem pri programu 
Mladi v akciji), skrbel za promocijo mednarodnih aktivnosti ter promoviral 
program Mladi v akciji. Pričakovan je močan vpliv projekta EVS na sposobnost 
medkulturnega prilagajanja lokalnega prebivalstva ter dolgoročni vpliv na 
odnose znotraj gostiteljske organizacije. Prostovoljci so imeli priložnost za 
osebnostno rast in spoznavanje novih ljudi ter kultur. Skupinski projekt EVS 
je imel dodatno učno komponento za prostovoljce, saj so le-ti okrepili vezi 
med sekcijami in pridobili še dodatna znanja in izkušnje, ne nazadnje tudi 
izkušnje medkulturnega sodelovanja. 

Naslov projekta:

Youth & Media
SI-21-37-2011-R3

Tematika: umetnost in kultura, 
romske skupnosti
Datum aktivnosti:   
1. 9. 2011–31. 8. 2013
Prijavitelj: Društvo zaveznikov 
mehkega pristanka, Krško
Partnerji iz držav: Španija, Latvija
Višina dodeljenih sredstev:  
18.986,00 EUR

Naslov projekta:

Zavod O – European 
volunteers in Action
SI-21-38-2011-R3

Tematika: umetnost in kultura, 
mediji in komunikacija/mladinsko 
informiranje
Datum aktivnosti:   
1. 9. 2011–1. 11. 2012
Prijavitelj: Zavod O, Zavod 
škofjeloške mladine, Škofja Loka
Partnerji iz držav: 
Španija, Italija, Latvija
Višina dodeljenih sredstev:  
23.375,00 EUR

Akcija 2 - Evropska prostovoljna služba
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Prostovoljec je odšel v salezijansko šolo Svetega Patrika, v kateri 
prebivajo otroci. Njegove naloge so bile predvsem logistične in 
tudi spremljevalne aktivnosti npr. spremljati otroke, ko gredo 
na zunanje aktivnosti zunaj šole, ter podporne aktivnosti pri 
prostočasnih dejavnostih. Prostovoljec je z otroki iz doma 
salezijanske šole povezan na način »starejšega brata«. Glavni 
cilj projekta je bil spodbuditi prostovoljca, mladega z manj 
priložnostmi, da izboljša svoje socialne veščine ter da si tako 
poveča samozavest. Projekt mu je pomagal, da bi si svojo 
prihodnost lažje širše predstavljal. Projekt je del širšega in 
dolgotrajnejšega učnega procesa prostovoljca, zato je bil aktivno 
spodbujen, da ostane aktiven tudi po koncu projekta ter si na ta 
način poveča svojo stopnjo družbene vključenosti. Prostovoljec 
je po koncu projekta izdelal Youthpass. Pri dodatnem razširjanju 
in uporabi rezultatov je prostovoljec po koncu projekta izvedel 
srečanje z lokalnimi mladimi v lokalnem okolju in imel različne 
predstavitve. 

Naslov projekta: 

Malta Ro(c)k 
SI-21-40-2011-R3

Tematika: evropska zavest, izobraževanje 
prek športa in aktivnosti na prostem
Datum aktivnosti: 1. 9. 2011–1. 2. 2012
Prijavitelj: Zavod Manipura, Begunje na 
Gorenjskem
Partnerji iz držav: Malta
Višina dodeljenih sredstev: 2.664,00 EUR

Prostovoljca, mlada z manj priložnostmi, sta med letom opravljala 
prostovoljske aktivnosti v štirih četrtnih mladinskih centrov v 
okviru zavoda in jih tako dobro spoznala. Tam sta sooblikovala 
in izvajala program centra, spoznavala okolje in navezovala stike 
z mladostniki ter jim pomagala pri motivaciji za njihovo aktivno 
participacijo. Izvajala sta raznolike aktivnosti, priprave in izvajanje 
delavnic, individualnih in skupnostnih programov, izletov, taborov 
in večjih projektov, kot so festivali in turnirji. Sodelovala sta tudi 
pri zagotavljanju pomoči mladostnikom. Prostovoljca sta se 
udeležila usposabljanj in aktivnosti v okviru skupine lokalnih 
prostovoljcev, prav tako pa sta delala z mladostniki iz različnih 
sosesk v Ljubljani, tako da sta imela priložnost spoznati ljudi iz 
različnih kultur. Prostovoljca sta imela možnost razvijanja lastnih 
idej, znanja in nadgrajevanja le-tega, hkrati pa sta pridobila veliko 
izkušenj iz neformalnega izobraževanja. Izkušnja EVS je zanju 
tudi možnost za osebnostni razvoj in razvoj novih kompetenc ter 
dvig samozavesti. 

Naslov projekta:

EVS for youth intercultural 
learning
SI-21-44-2011-R4

Tematika: protidiskriminacija, izobraževanje 
prek športa in aktivnosti na prostem
Datum aktivnosti: 1. 12. 2011–1. 4. 2013
Prijavitelj: Mladi zmaji, Ljubljana
Partnerji iz držav: Bolgarija, Španija
Višina dodeljenih sredstev: 14.856,00 EUR

Akcija 2 - Evropska prostovoljna služba
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Projekt EVS je druga faza partnerskega sodelovanja, saj sta 
prijavitelj in partnerska organizacija – občina – skupaj že izvedla 
mladinsko izmenjavo. Glavni temi projekta sta bili evropska zavest 
ter mediji in komunikacija/mladinsko informiranje. Prostovoljka 
je aktivno sodelovala v projektih v lokalnem in regionalnem okolju 
s poudarkom na evropskem državljanstvu in mladinski politiki. 
Izvajala je javne tribune, debate, tečaje, srečanja in izobraževanja, 
promocijske aktivnosti na temo evropskega državljanstva na 
lokalni TV, v časopisih in lokalnem radiu, delala je s spletnimi 
aplikacijami, izvajala mesečno informiranje na osmih srednjih 
šolah in dveh visokošolskih zavodih, tedensko pripravljala 
gradiva za informacijski paket mreže Infopentlja ter izvedla lasten 
projekt. Posebna naloga prostovoljke je bilo iskanje možnosti za 
partnersko sodelovanje obeh vključenih organizacij. Rezultati 
projekta je znanje slovenskega jezika, veščine projektnega 
menedžmenta, spretnost informiranja mladih, usvojitev področja 
evropskega mladinskega dela in IKT-kompetence.

Prostovoljki, mladi z manj priložnostmi, sta v Sloveniji sodelovali 
s slovenskimi prostovoljci, in sicer je bila njuna glavna dejavnost 
pomoč pri koordinaciji Kluba prostovoljcev ter pri programih in 
projektih usklajevalne ter hkrati gostiteljske organizacije. Srž 
projekta sta bila razvoj in promocija prostovoljstva prek številnih 
vzgojnih, izobraževalnih in družabnih dejavnosti ter dogodkov, 
temelječih na vsebinah medkulturnega dialoga, krepitvi občutka 
evropskega državljanstva, protidiskriminacije, umetnosti in 
kulturi, medijih itd. Prostovoljki sta aktivnosti organizirali skupaj 
z mladimi iz lokalnega in mednarodnega okolja. Pod koordinacijo 
Kluba prostovoljcev spada tudi organizacija različnih dogodkov, 
okroglih miz, razstav, pisanje člankov, izvajanje promocije 
prostovoljnega dela in dela z mladimi z manj priložnostmi, 
sodelovanje pri organizaciji delovnih taborov, priprava brošure, 
priprava prispevkov za spletno stran in forum. Projekt je promoviral 
prostovoljstvo kot vrednoto in sredstvo aktivne participacije 
mladih. Prostovoljki sta raziskali svojo inovativnost, preizkusili 
in nadgradili svoje voditeljske in organizacijske sposobnosti, 
pridobili izkušnje pri delu z mladimi, tehnična znanja in znanja 
za grafično oblikovanje ter filmsko produkcijo, izkusili samostojno 
življenje, imeli sta priložnost razviti novo vrednotenje raznolikosti 
človeškega duha, spoznali sta različne mehanizme evropske 
integracije in načine delovanja evropskih institucij. Aktivnosti so 
večinoma temeljile na metodah neformalnega in priložnostnega 
učenja. Prostovoljki sta skupaj z mentorico izdelali Youthpass. 

Naslov projekta:

Future steps (Naslednji 
koraki)
SI-21-46-2011-R4

Tematika: evropska zavest, mediji in 
komunikacija/mladinsko informiranje
Datum aktivnosti: 20. 12. 2011–20. 7. 2012
Prijavitelj: Celjski mladinski center, Celje
Partnerji iz držav: Španija
Višina dodeljenih sredstev: 4.770,00 EUR

Naslov projekta:

Volunteers for Volunteers 
2012
SI-21-49-2011-R4

Tematika: evropska zavest
Datum aktivnosti: 1. 12. 2011–1. 6. 2013
Prijavitelj: Zavod Voluntariat, Ljubljana
Partnerji iz držav: Makedonija, Poljska
Višina dodeljenih sredstev: 17.057,00 EUR

Akcija 2 - Evropska prostovoljna služba
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Projekt je zajemal predvsem sodelovanje in pomoč prostovoljk 
iz Turčije in Bolgarije pri izvajanju kulturnih prireditev Evropske 
prestolnice kulture 2012 (EPK 2012) z namenom pridobivanja 
novih izkušenj, spoznavanja umetniške scene v Sloveniji in EU ter 
začutenja vzdušja projekta EPK 2012. Vloga prostovoljk je bila pri 
različnih kulturnih prireditvah zelo raznovrstna. Profil prostovoljk 
in njun interes sta bila skladna z načrtovanimi nalogami v projektu. 
V letu 2012 je bilo veliko raznolikih projektov z mednarodno noto, 
prostovoljki pa sta s sodelovanjem pri njih pridobili kompetence 
vseživljenjskega učenja. Pri delu sta se povezovali z lokalnimi 
prostovoljci, s katerimi sta npr. pripravljali kviz v študentskem 
prireditvenem centru. Sodelovali sta tudi pri vodenju razstav za 
turške in bolgarske turiste ter obiskovalce. Obe prostovoljki sta 
z delom pridobili znanja in kompetence za izvajanje podobnih 
aktivnosti v svojem domačem lokalnem okolju. Spodbujeni sta 
bili k pripravi in izdaji Youthpassa. 

Naslov projekta:

Skupaj v EPK 2012
SI-21-51-2011-R4

Tematika: evropska zavest, umetnost in 
kultura
Datum aktivnosti: 1. 12.2011–25. 2. 2013
Prijavitelj: Zavod EPeka, Maribor
Partnerji iz držav: Bolgarija, Turčija
Višina dodeljenih sredstev: 10.675,00 EUR

Akcija 2 - Evropska prostovoljna služba

Prostovoljec je izvajal svojo prostovoljno službo v gostiteljski 
organizaciji Vrtci Brezovica ob podpori usklajevalne organizacije. 
Projekt je bil v osnovi sestavljen iz medkulturnih delavnic za 
otroke ter iz dejavnosti, namenjenih otrokom v vrtcu, ki so jih 
oblikovali pedagoški delavci skupaj s prostovoljcem. Prostovoljec 
se je družil z otroki pri popoldanskih aktivnostih in jim na ta 
način obogatil njihov prosti čas. S praktičnim delom z otroki je 
prostovoljec usvajal pedagoška znanja ter ga hkrati nadgrajeval 
tudi teoretično, in sicer s postavljanjem vprašanj in prebiranjem 
strokovne literature. Pomemben del prostovoljčevih aktivnosti 
so bile tudi promocijske aktivnosti EVS, tudi v drugih slovenskih 
vrtcih. V projekt je bilo vključenih več ljudi iz lokalnega okolja, 
predvsem na način aktivnega vključevanja prostovoljca v 
aktivnosti, ki jih Vrtci Brezovica izvajajo v popoldanskem času. 
Skozi projekt se je pripravljal priročnik o izvedenih medkulturnih 
delavnicah, ki se osredotoča predvsem na praktične ideje za 
medkulturno delo z otroki. Skupaj so ga pripravili prostovoljec 
in pedagoški delavci oziroma delavke vrtca. Prostovoljec je bil 
aktivno usmerjan k izdelavi Youthpassa. 

Naslov projekta:

Multiculturality from the 
first hand also in Slovene 
kidergartens
SI-21-53-2011-R4

Tematika: otroci
Datum aktivnosti: 1. 12. 2011–31. 8. 2012  
Prijavitelj: Zavod za globalno učenje in razvoj 
projektov, Vnanje Gorice
Partnerji iz držav: Velika Britanija
Višina dodeljenih sredstev: 5.320,00 EUR
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Prostovoljca sta bila vključena v multikulturno delovno ekipo 
ter sta delovala v društvu in njegovem ateljeju Taka Tuka ter v 
okviru aktivnosti društva tudi pri Zavodu za gluhe in naglušne v 
Ljubljani. Delovala sta na področju kulture ter gluhote oziroma 
naglušnosti, zato sta se seznanila tudi z znakovnim jezikom. Velik 
poudarek tega projekta EVS je bil na delu z gluhimi ali naglušnimi 
mladimi. Glavna uporabljena metoda dela z mladimi je bila 
pedagoško gledališče, ki sta jo prostovoljca dobro spoznala ter 
s tem pridobila veščine uporabe metode drame v izobraževanju. 
Društvo je za potrebe prostovoljcev razširilo spekter možnosti 
za samoizražanje z uporabo umetniških izraznih sredstev in 
medijev. Poleg različnih aktivnosti, povezanih z gledališčem, 
sta prostovoljca pripravljala tudi različne delavnice, izvajala 
prostočasne aktivnosti z mladimi ter administrativna dela. Poleg 
znanja o novi metodi dela sta se prostovoljca seznanila tudi s 
slovensko kulturo in običaji, hkrati sta se tudi osebnostno razvila. 
Ob koncu projekta sta izdelala Youthpass. 

Naslov projekta:

The power of theatre
SI-21-54-2011-R4

Tematika: umetnost in kultura
Datum aktivnosti: 1. 12. 2011–1. 3. 2013
Prijavitelj: Društvo ustvarjalcev Taka Tuka, 
Ljubljana
Partnerji iz držav: Španija, Turčija
Višina dodeljenih sredstev: 17.081,00 EUR

V mladinskem centru je prostovoljka delala z otroki in mladimi, 
in sicer je izvajala aktivnosti s področja umetnosti in kulture ter 
medijev in komunikacije/mladinskega informiranja. S projektom 
se je spodbujala mobilnost mladih in se jim poskušala pokazati 
pot, kako lahko postanejo aktivnejši. Prostovoljka je prenovila 
spletno stran, poleg tega je pisala tudi blog o bivanju v Sloveniji in 
Medvodah. Sodelovala je tudi pri oblikovanju rednega časopisa, 
ki ga izdaja mladinski center, prevzela pa je tudi del organizacije 
dogodkov v mladinskem klubu Jedro. V okviru lastnega projekta 
je prostovoljka pripravila dokumentarni film o mladinskem 
centru, s čimer je skozi lastno videnje širši javnosti predstavila 
gostiteljsko organizacijo. Prostovoljka je sodelovala tudi pri 
počitniških delavnicah, na katerih je z otroki ustvarjala animacije, 
tudi z namenom priprav na drugi večer otroških animacij ANIMINI, 
hkrati pa je sodelovala tudi pri drugih počitniških aktivnostih, 
namenjenih otrokom in mladostnikom. 

Naslov projekta:

Get connected!
SI-21-59-2011-R5

Tematika: umetnost in kultura, mediji in 
komunikacija/mladinsko informiranje
Datum aktivnosti: 1. 2. 2012–1. 10. 2012
Prijavitelj: Mladinski center Medvode, 
Medvode
Partnerji iz držav: Bolgarija
Višina dodeljenih sredstev: 4.140,00 EUR

Akcija 2 - Evropska prostovoljna služba
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Namen projekta je bil razširiti redne dejavnosti mladinskega 
centra in s tem ponuditi mladim iz lokalnega okolja več 
možnosti aktivnega udejstvovanja, prostovoljca pa sta spoznala 
mladinsko delo v praksi, pridobila različne kompetence, 
znanja in izkušnje ter izboljšala samopodobo. Prostovoljca sta 
izvajala ustvarjalno-kreativne in pogovorne delavnice za mlade, 
jezikovni tečaj maternih jezikov, sodelovala na okroglih mizah 
in izvajala humanitarne akcije. Izvajala sta tudi redne aktivnosti 
mladinskega centra. Tako sta bila med drugim vključena v 
program Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga, v katerem 
sta bila mentorja mladim ambasadorjem. Njuno delo je zajemalo 
izobraževalne teme za mlade, ki sta jih poskušala predstaviti na 
že zgoraj omenjenih delavnicah ter predavanjih in prek športa. 
Soustvarjala sta časopis, ki izhaja dvakrat mesečno, ter film, s 
čimer sta sodelovala pri informiranju mladih skozi različne medije. 

Naslov projekta:

Youth 2 youth
SI-21-60-2011-R5

Tematika: prosti čas mladih, medgeneracijske 
dejavnosti
Datum aktivnosti: 1. 2. 2012–1. 1. 2014
Prijavitelj: Mladinski center Dravinjske doline, 
Slovenske Konjice
Partnerji iz držav: Češka, Španija
Višina dodeljenih sredstev: 15.786,00 EUR

Akcija 2 - Evropska prostovoljna služba

Gostiteljska organizacija je bila z makedonsko prostovoljko v 
stiku že eno leto in so se dodobra spoznali med sabo, prav tako je 
bila tudi ona dobro seznanjena z lokalnim okoljem in gostiteljsko 
organizacijo, v katero je prišla. Cilj tega projekta je bila krepitev 
evropske zavesti tako prostovoljke kot vključenih mladih iz 
lokalnega okolja, pomembna tema projekta pa je bil tudi prosti 
čas mladih. Prostovoljka je imela možnost sodelovati v mnogih 
raznolikih aktivnostih mladinskega centra, kot so: informiranje 
mladih, izvedba aktivnosti na kulturnem in umetnostnem 
področju, organizacija neformalnih izobraževanj, delavnice za 
mlade brezposelne, otroke ali migrante, aktivnosti ob različnih 
svetovnih ali nacionalnih dnevih, počitniške aktivnosti, snemanje 
in fotografiranje dogodkov, urejanje spletne strani, pisanje člankov, 
montaža ter soustvarjanje multimedijskih dogodkov. Poleg teh 
možnosti je imela možnost delovati tudi v treh prostorsko ločenih  
enotah mladinskega centra. Poleg množice različnih možnosti 
je bila prostovoljka spodbujena k izvajanju lastnega projekta 
po lastni zamisli. Ob tem je imela stalno podporo z namenom 
usposobljenosti za delo na katerem koli izmed naštetih področij. 
Namen projekta je bil učenje mladih, predvsem prostovoljke, 
skozi praktično delo, pri čemer so se naučili tudi načrtovati in 
spremljati svoje učne dosežke. 

Naslov projekta:

Get spotted 2
SI-21-61-2011-R5

Tematika: evropska zavest, prosti čas mladih
Datum aktivnosti: 1. 2. 2012–1. 12. 2013
Prijavitelj: Mladinski center Krško, Krško
Partnerji iz držav: Makedonija
Višina dodeljenih sredstev: 8.217,00 EUR
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S prisotnostjo mladih prostovoljcev EVS je gostiteljska organizacija 
želela krepiti zavest o evropskem državljanstvu in državljanstvu 
na splošno. Prostovoljka je pomagala pripravljati aktivnosti za 
invalidne otroke in mladostnike – otroke ali mlade z motnjo v 
duševnem razvoju, s čustvenimi in/ali vedenjskimi težavami, ter 
je bila tako ves čas v stiku s to specifično populacijo invalidne 
mladine. Prostovoljka je imela pomembno vlogo v življenju 
učencev in varovancev zavoda, predvsem skozi kakovostno 
skupno preživljanje prostega časa. Njene glavne naloge so 
bile delo z mladimi z motnjo v duševnem razvoju, organizacija 
njihovega prostega časa in aktivnosti, ki so lahko bile s področja 
športa, plesa, glasbe, filma in umetnosti, ter preostalih dogodkov, 
kot so tematski dnevi, šola v naravi, projekti, povezani z 
doživljajsko pedagogiko, ter pomoč pri pripravi mednarodnega 
festivala Igraj se z mano. Prostovoljka je bila spodbujena, da 
glede na svoje kompetence in znanje organizira lastne aktivnosti. 
Izboljšala je svoje veščine ravnanja in prilagajanja na novo 
socialno in kulturno okolje, se srečala in uspešno sodelovala z 
različnimi populacijami ter se naučila timskega dela. Te izkušnje 
tudi pozitivno vplivajo na njen osebnostni razvoj in razmišljanje o 
socialnem vključevanju ter kulturni raznolikosti na splošno. 

Ideja za ta projekt se je razvila na športnem turnirju, kjer so 
mladi izpostavili potrebo po neformalnih športnih aktivnostih in 
tekmovanjih. Ker je bilo leto 2012 olimpijsko leto z olimpijskimi 
igrami v Londonu, je poleti v Trbovljah potekala »poulična 
olimpijada« (Street Olympics). Gre za prvi takšen projekt, potekal 
pa je v sodelovanju z lokalno skupnostjo. Prostovoljca sta 
sodelovala pri pripravljalnih aktivnostih za poulično olimpijado: 
priprava terenov, promocija dogodka, sodelovanje z drugimi 
organizacijami v lokalni skupnosti ipd., ter pri sami izvedbi 
projekta, pri čemer sta skrbela za organizacijo in izvedbo športnih 
dogodkov, večernih spremljevalnih aktivnosti ter medijske 
pokritosti. Sodelovala sta tudi z interesno skupino, ki je skrbela za 
mladinski portal in sprotno poročanje na spletni strani, družbenih 
omrežjih ter drugih kanalih. Spodbujena sta bila, da v okviru 
promocije projekta poulične olimpijade ali lastnega projekta 
pripravita neki trajnejši produkt, ki se bo uporabljal za širjenje 
rezultatov projekta. Prostovoljca EVS sta poulični olimpijadi 
dodala medkulturno komponento, pri čemer so se z njima srečali 
in spoznali tudi lokalni prebivalci, ki s preteklimi tujimi prostovoljci 
še niso prišli v stik. Prav tako je projekt velika praktična učna 
izkušnja za oba prostovoljca, ki sta oba rekreativna športnika po 
duši. 

Naslov projekta:

The path to inclusion
SI-21-65-2011-R5

Tematika: invalidnost, otroci
Datum aktivnosti: 1. 2. 2012–30. 6. 2013
Prijavitelj: Zavod za usposabljanje Janeza 
Levca, Ljubljana
Partnerji iz držav: Bolgarija, Makedonija
Višina dodeljenih sredstev: 8.410,00 EUR

Naslov projekta:

Street Olympics
SI-21-62-2011-R5

Tematika: evropska zavest, izobraževanje 
prek športa in aktivnosti na prostem
Datum aktivnosti: 1. 4. 2012–31. 10. 2012
Prijavitelj: Mladinski center Trbovlje, Trbovlje
Partnerji iz držav: Danska, Gruzija
Višina dodeljenih sredstev: 7.101,00 EUR

Akcija 2 - Evropska prostovoljna služba
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Prostovoljka iz Slovenije je izvajala projekt v gostiteljski organizaciji 
World Association of Girl Guides and Girl Scouts. Sodelovala 
je pri naslednjih aktivnostih gostiteljske organizacije: zbiranje 
informacij, mnenj, stališč mladih ter organizirane mladine o 
vprašanjih mladih; podpora pri načrtovanju in izvajanju evropskih 
dogodkov; pomoč pri organizaciji in načrtovanju projekta razvijanja 
voditeljstva; podpora pri razvijanju spletne strani ter priprava 
promocijskega materiala; predstavljanje gostiteljske organizacije 
na različnih evropskih dogodkih in pri institucijah (Svet Evrope, 
Direktorat za mladino in šport). Prostovoljka je pridobila bogate 
osebne in strokovne izkušnje, ki ji koristijo pri ugotavljanju 
strokovnih interesov, iskanju zaposlitve in opravljanju strokovnih 
delovnih nalog pri delu. Do konca projekta je prostovoljka 
oblikovala vizijo lastne prihodnosti in potencialnega poklicnega 
razvoja. Projekt je prostovoljki omogočil tudi seznanitve z delom v 
mednarodni mladinski nevladni organizaciji, ta pa je s prostovoljko 
pridobila mladostno perspektivo na svoje prednostne usmeritve. 

Prostovoljec je sodeloval s študentskimi klubi, člani gostiteljske 
organizacije, jih motiviral za tesnejše sodelovanje z njihovo krovno 
organizacijo (Zvezo ŠKIS) in seznanil klube z delovanjem drugih 
klubov. Prav tako jih je seznanil z delovanjem EVS ter predstavil 
svojo državo in stanje prostovoljstva v njej. S predstavitvami 
svoje prostovoljske izkušnje je poskušal navdušiti mlade za 
ukvarjanje s prostovoljstvom. Sodeloval je pri urejanju spletnega 
medija ter nadgradnji portala, naredil je reportaže o lokalnih 
klubih, ki jih je obiskal. Prostovoljec je spoznal način dela v 
gostiteljski organizaciji ter način študentskega in mladinskega 
delovanja ter organiziranja v Sloveniji, pridobil konkretne 
tehnične veščine, veščine projektnega načrtovanja in vodenja ter 
izboljšal znanje tujih jezikov. Sodeloval je pri urejanju spletnega 
medija ter nadgradnji portala, naredil reportaže lokalnih klubov, 
zaradi česar je bil vpeljan v delo z digitalno tehniko. Projekt je 
prostovoljca spodbujal k osebni rasti, širjenju naučenega, širjenju 
mreže socialnih stikov, oblikoval si je samopodobo, spoznaval 
delavnost in uspešnost, učil se je skupinskega dela, refleksije 
svojega dela, razvijal  komunikacijske spretnosti, samostojnost, 
dobil je nove zamisli za reševanje problemov in zavedal se je 
lastne odgovornosti. 

Naslov projekta:

Krepitev položaja mladih 
žensk s pomočjo aktivne 
participacije
SI-21-66-2011-R5

Tematika: evropska zavest, 
protidiskriminacija
Datum aktivnosti: 1. 2. 2012–1. 11. 2013
Prijavitelj: ZSKSS – Združenje slovenskih 
katoliških skavtov in skavtinj, Ljubljana
Partnerji iz držav: Belgija
Višina dodeljenih sredstev: 8.520,00 EUR

Naslov projekta:

Promoting local through the 
eye of the objective II
SI-21-67-2011-R5

Tematika: razvoj mest/podeželja, mediji in 
komunikacija/mladinsko informiranje
Datum aktivnosti: 1. 2. 2012–1. 10. 2012
Prijavitelj: Zveza študentskih klubov Slovenije 
– ŠKIS, Ljubljana
Partnerji iz držav: Nemčija
Višina dodeljenih sredstev: 4.500,00 EUR 

Akcija 2 - Evropska prostovoljna služba
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Projekti EVS postajajo ena izmed rednih in stalnih aktivnosti Društva Barka. 
Prostovoljka, mlada z manj priložnostmi, se je družila z osebami z motnjo 
v duševnem razvoju, sodelovala z njimi, izvajala skupnostne aktivnosti 
(kulturne, zabavne, športne in duhovne dogodke) ter jim pomagala 
(celodnevno spremljanje; čiščenje, hranjenje, oblačenje, gospodinjska 
dela, gospodinjski in osebni nakupi ipd.), hkrati pa je tudi živela v njihovi 
stanovanjski skupnosti v vasi Zbilje. Takšna srečanja so prostor za soočenja 
različnih pristopov in izkušenj, ki izhajajo iz različnih osebnih in kulturnih 
ozadij. Projekt je pomenil ustvarjanje medosebnega spoštovanja in 
odkrivanja dragocenosti vsakega človeka. Skupaj z domačimi prostovoljci 
je prostovoljka predstavljala projekt in svojo vlogo v njem, npr. na večeru 
za ljudi iz lokalnega okolja. Prostovoljka je širila zavest večkulturnosti in 
medsebojne povezanosti, svoje delo pa je predstavila tudi v različnih medijih 
(TV, radio, časopis). Povabljena je bila, da s pisnimi, fotografskimi ali likovnimi 
prispevki sodeluje pri pripravi Barkinih novic ter spletne strani. Prostovoljka 
se je skozi projekt naučila osnov psihologije, komunikacije, antropologije, 
se srečala z duševnimi motnjami in boleznimi ter pridobila veščine različnih 
tehnik ročnih del. V okviru projekta je organizacija skupaj s prostovoljko 
oblikovala informativno gradivo o pozitivnem vplivu prostovoljstva EVS na 
osebe z motnjo v duševnem razvoju in na celotno skupnost Barka. 

Naslov projekta:

Let’s live and work 
together
SI-21-68-2011-R5

Tematika: protidiskriminacija, 
invalidnost
Datum aktivnosti:   
1. 2. 2012–1. 5. 2013
Prijavitelj:  
Društvo Barka, Medvode
Partnerji iz držav: Velika Britanija
Višina dodeljenih sredstev:  
7.935,00 EUR

Projekt EVS, ki je vključeval mlade z manj priložnostmi, je imel namen 
spodbuditi vključene prostovoljce, da izboljšajo svoje socialne veščine in 
samopodobo. Mladi iz lokalnega okolja so se v stiku s prostovoljci iz devetih 
različnih evropskih držav na zabaven in neformalen način poučili o njihovem 
načinu življenja. Projekt je tako prostovoljcem kot tudi mladim, ki so bili vključeni 
v njihove aktivnosti, pomagal uvideti njihovo prihodnost nekoliko širše. Za vse 
vključene prostovoljce je bil projekt del širšega in dolgotrajnejšega učnega 
procesa, ki ga vodijo matične organizacije v njihovem domačem okolju in v 
katerega so v večini vključeni tudi starši oziroma skrbniki. Prostovoljci EVS so 
sodelovali v mobilnem dnevnem centru gostiteljske organizacije ter v različnih 
lokalnih organizacijah (Krizni center za mlade Kresnička Lesce, Center za 
usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa, Radovljica, Mladinski center 
Jesenice, Društvo Žarek Jesenice, Javni zavod Mladi zmaji ter osnovne šole in 
vrtci iz občine Radovljica med podaljšanim bivanjem oziroma popoldanskim 
varstvom), kjer so pripravili lastne aktivnosti za otroke in mlade iz lokalnega 
okolja oziroma iz teh različnih (mladinskih) organizacij, v katerih gostiteljska 
organizacija izvaja svoje programe. V okviru programa »Let’s play our EU(rope)
an games!« so pripravljali in izvajali aktivnosti, kot so igre, športne aktivnosti 
in pravljice oziroma legende, tipične za posamezne države prostovoljcev. 
Pravljico ali legendo so poskušali »uprizoriti« prek glasbe, kratkih dramskih 
delavnic ali drugih kreativnih medijev (slikarstvo, kiparstvo, ipd.). Pri vseh 
aktivnostih prostovoljcev so aktivno sodelovali tako pri pripravi kot tudi pri 
njihovi izvedbi sodelavci gostiteljske organizacije ter mentorji prostovoljcev. 
Pomemben del učnega procesa prostovoljcev je bilo tudi celomesečno 
izdelovanje Youthpassa. Pri dodatnem razširjanju in uporabi rezultatov so bile 
po končanem projektu izvedene predstavitve tega. V vseh lokalnih skupnostih 
v državah posameznih prostovoljcev so bila izvedena skupinska srečanja z 
lokalnimi mladimi. 

Naslov projekta: 

Let’s play our 
EU(rope)an games!
SI-21-71-2011-R5

Tematika: prosti čas mladih, otroci
Datum aktivnosti:   
1. 2. 2012–1. 3. 2013
Prijavitelj: Zavod Manipura, 
Begunje na Gorenjskem
Partnerji iz držav: Belgija, 
Bolgarija, Estonija, Finska, 
Madžarska, Irska, Italija, Litva, 
Slovaška
Višina dodeljenih sredstev:  
36.430,00 EUR

Akcija 2 - Evropska prostovoljna služba
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Prijavitelj je izvedel projekt usposabljanja, na katerem je sodelovalo 28 
mladih. Usposabljanje, ki se je odvijalo v Sloveniji, je rezultat usposabljanja 
Let’s train in recognitzion of non-formal learning in youth work, ki je 
potekalo lansko leto v Črni gori in sta ga organizirala podporni center SALTO 
SEE ter slovenska nacionalna agencija. Usposabljanje je bilo namenjeno 
prepoznavanju in priznavanju izkušenj, znanj in kompetenc, ki jih mladi 
dobijo s prostovoljnim delom. Projekt je mladim, ki delajo z mladimi, 
pomagal pri promociji neformalnega izobraževanja med mladimi, vrstniškem 
svetovanju, pri širitvi zavesti o Evropski uniji in posledično prispeval k 
spodbujanju aktivnega državljanstva na lokalni ravni ter vključitvi neformalno 
pridobljenih izkušenj in kompetenc v karierno načrtovanje. Cilj projekta je 
bil usposobiti 290 mladinskih delavcev, da bodo znali prenesti primere 
dobrih praks v lokalno okolje in s tem neposredno vplivati na najmanj 250 
mladih v lokalnih okoljih sodelujočih organizacij. S projektom so spodbudili 
spremljanje in priznavanje neformalnega znanja, izkušenj in kompetenc 
ter na ta način pomagati povečati zaposljivost, spodbuditi podjetništvo in 
samozaposlitev. S partnerji so vzpostavili trajnejša partnerstva z namenom 
sodelovanja v prihodnosti in nadgrajevanja dela. Povezali so se v mrežo, 
da bodo prek internetnega komunikacijskega orodja dobivali podporo pri 
svojih aktivnostih v obliki svetovanja, mentorstva, izmenjave dobrih praks 
ipd. Udeleženci so na usposabljanju razvili ključne kompetence in pridobili 
Youthpass. 

Naslov projekta:

Spin the wheel of 
volunteering and win 
yourself a career
SI-31-16-2011-R1

Tematika: evropska zavest
Datum aktivnosti:   
18.–25. 9. 2011
Prijavitelj: Zavod NEFIKS, Ljubljana
Partnerji iz držav: Bosna in 
Hercegovina, Hrvaška, Makedonija, 
Srbija
Višina dodeljenih sredstev:  
14.443,00 EUR

Pri tristranski mladinski izmenjavi, ki je potekala v Ljubljani, je sodelovalo 
21 mladih. Glavni tema izmenjave sta bili umetnost in kultura ter okolje. 
Mladi, ki so bili iz različnih kulturnih in socialnih okolij in različnih 
nacionalnosti ter veroizpovedi, so raziskovali povezanost med družbenimi in 
medosebnimi odnosi in skrbjo za okolje in odgovorno sobivanje v skupnosti 
ter možnosti in priložnosti za sodelovanje, ki jih takšen pristop omogoča 
in ponuja. Projekt je potekal na praktični ravni v obliki delavnic (video-, 
plesno-gledališka ter delavnica za popravilo koles) in na teoretični ravni, 
ki je potekala v obliki javnih diskusij in debat, na kateri so sodelovali tudi 
strokovnjaki s področja trajnostnega razvoja in medkulturnega dialoga ter 
strokovnjaki, ki se ukvarjajo z vprašanji mladih. Pred začetkom izmenjave so 
mladi iz partnerskih organizacij pripravili krajši raziskovalni dokumentarni 
video v svojih lokalnih okoljih, ki se je lotil glavne tematike. Razmišljanja, 
stališča in ugotovitve so po koncu izmenjave objavili v posebni brošuri, ki 
je sestavni del končne evalvacije projekta. Na spletu in v tiskani različici je 
brošura namenjena in dostopna tudi širši javnosti. Med izmenjavo so mladi 
z raznolikimi aktivnostmi razvijali kompetence, ki so osnova za nadaljnje 
delo in učenje. 

Naslov projekta:

BITI/Being
SI-31-11-2011-R1

Tematika: umetnost in kultura, 
okolje
Datum aktivnosti:  
8.–18. 7. 2011
Prijavitelj: Dijaški dom Ivana 
Cankarja, Ljubljana
Partnerji iz držav:
Bosna in Hercegovina, Srbija
Višina dodeljenih sredstev:  
9.097,00 EUR

Akcija 3 
Mladi v svetu

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

Na mladinski izmenjavi je sodelovalo 34 udeležencev Glavni 
temi izmenjave sta bili evropska zavest in okolje. Udeleženci so 
diskutirali o perečih vprašanjih Evropske unije, ki pestijo tudi 
druge partnerske države. V projekt so bile vključene različne 
metode neformalnega učenja, kot so diskusije, forumi, delavnice 
o prostovoljnem delu in o brezposelnosti mladih. Pomemben del 
izmenjave so namenili okoljevarstvenim problemom, pri čemer 
so udeleženci predstavljali posledice podnebnih sprememb v 
svojih državah. Mladi so se naučili, kako se spreminja narava 
in česa se mora človek naučiti, da ne bo več posegal v njeno 
ravnovesje. Mladi so se srečali tudi z županom mesta Velenja, 
se pogovarjali s predstavniki javnega mnenja in si ogledali 
šoštanjsko elektrarno. Mladi so bili aktivno vključeni v pripravo 
projekta, in sicer pri zbiranju materialov in člankov, pri pripravah 
predstavitev, sestavljanju urnika in pri pripravi na organizacijo 
razstave. Na koncu mladinske izmenjave so natisnili brošuro, 
v kateri so v nemščini, angleščini, ruščini in slovenščini podani 
najpogostejši izrazi za sporazumevanje. Med projektom so mladi 
pridobili številne ključne kompetence. 

Naslov projekta:

Mladi o vrednotah 
Evropske unije
SI-31-20-2011-R2

Tematika: evropska zavest, okolje
Datum aktivnosti: 19.–30. 7. 2011
Prijavitelj: Mladinsko društvo Pod Plešivcem, 
Šoštanj
Partnerji iz držav: Nemčija, Hrvaška, Rusija, 
Ukrajina
Višina dodeljenih sredstev: 17.010,00 EUR

Projekt večstranske mladinske izmenjave se je odvijal v Ukrajini, 
pri njem je sodelovalo 24 mladih. Glavni temi mladinske izmenjave 
sta bili mediji in komunikacija ter brezposelnost mladih. Glavni 
cilj izmenjave je bil z domiselnostjo in ustvarjalnostjo mladih 
boriti se proti brezposelnosti ter hkrati promovirati prostovoljstvo, 
ki naj predstavlja pridobivanje delovnih izkušenj, učenja in 
širjenja obzorij ter posledično pomeni lažjo zaposlitev. Pritegnili 
so pozornost lokalne skupnosti tako, da so ustvarili oglaševalske 
kampanje na televiziji. Posneli so tudi nekaj videooglasov, ki so 
opozarjali na omenjene tematike, in jih predvajali na televiziji. 
Sodelovali so z lokalno in tudi nacionalno ukrajinsko televizijo 
ter mestnim svetom. K sodelovanju so povabili tudi mlade iz 
tamkajšnjega lokalnega okolja. Delo je potekalo v nacionalno 
mešanih skupinah, kar je mladim omogočalo nenehno izmenjavo 
izkušenj in praks ter je tako še poglobilo razsežnost medkulturne 
raznolikosti mladinske izmenjave. Vsak udeleženec je prejel 
majhen blok, ki je med mladinsko izmenjavo postal njegov 
dnevnik. Na koncu izmenjave jim je ta dnevnik tudi olajšal sestavo 
Youthpassa. Mladi so bili v stiku že pred mladinsko izmenjavo 
prek interneta, in sicer je vsaka skupina pripravila gradivo v 
zvezi s situacijo brezposelnosti in življenja mladih v državah ter 
to delila z mladimi na izmenjavi. Po izmenjavi je vsaka država 
v svojih lokalnih okoljih organizirala javne predstavitve videov, 
brošur, fotografij in delila zgoščenke z videooglasi. 

Naslov projekta:

Ads Against All Odds
SI-31-18-2011-R1

Tematika: mediji in komunikacija/mladinsko 
informiranje
Datum aktivnosti: 10.–18. 7. 2011
Prijavitelj: KIŠD – Klub izolskih študentov in 
dijakov, Izola
Partnerji iz držav: Belorusija, Portugalska, 
Ukrajina
Višina dodeljenih sredstev: 15.938,00 EUR
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S projektom mladinske izmenjave so mladi želeli spodbuditi mlade 
k participaciji v lokalnem okolju ter spodbuditi idejo za možnosti 
podjetništva in ustvarjalnosti med udeleženci in prebivalci. 
Namen projekta sta bili oživitev starega mestnega jedra in krepitev 
ekološke zavesti v povezavi s kreativnim delom. S ciljem izdelave 
desetih klopi so mladi prispevali k lepši podobi mesta in okolice, 
spodbudili lokalno prebivalstvo k ustvarjalnosti, podjetništvu in 
participaciji. Z druženjem mladih iz različnih držav so spoznavali 
kulturo, jezik in navade ter tako krepili medsebojno razumevanje 
različnih kultur in mlade spodbujali k strpnosti do drugačnih na 
splošno. Z idejo »na mladih svet stoji« so z mladinsko izmenjavo 
dokazali, da lahko naredijo korak naprej na lokalni in evropski 
ravni. Pri programu mladinske izmenjave so mladi dopoldne 
predstavljali svoje države, imeli razne okoljske okrogle mize in 
debate, dokumentarni film na temo okolja, športne aktivnosti 
ter pohod po učni poti. V popoldanskem času so pod vodstvom 
mentorja izdelovali klopce. Material za sestavo klopi so pridobili 
od lokalnih tesarjev in mizarjev ter iz odpadnega materiala, ki 
so ga pridobili iz predhodne akcije Očistimo Slovenijo. Klopi so 
udeleženci podarili občini Metlika, eno klopco pa Domu starejših 
občanov Metlika. 

Naslov projekta:

Share place – create bench 
(Ustvari prostor – izdelaj 
klopco)
SI-31-22-2011-R2

Tematika: razvoj mest/podeželja, okolje
Datum aktivnosti: 18.–25. 7. 2011
Prijavitelj: KUD Plac, Metlika
Partnerji iz držav: Hrvaška, Makedonija, 
Srbija
Višina dodeljenih sredstev: 7.940,00 EUR

Pri potujoči mladinski izmenjavi Building Bridges 2012, je bila 
rdeča nit spoznavanje evropskega državljanstva in Evropske 
unije. Najprej so se mladi srečali v Makedoniji, kjer so se učili 
javnega nastopanja, projektnega menedžmenta, komuniciranja 
z mediji in uporabe interneta za informiranje ter se seznanili z 
delovanjem Evropske unije, zasnovali pa so tudi lasten virtualni 
projekt, ki združuje vsa na novo pridobljena znanja, zato se je 
sproti nadgrajeval vse do konca trajanja aktivnosti. Izmenjavo 
so nadaljevali v Celju, kjer so nadgradili delavnice projektnega 
menedžmenta in pripravili javne diskusije. Med ekskurzijo v 
Ljubljani so obiskali Predstavništvo Evropske komisije v Ljubljani 
ter se seznanili z delovanjem Evropske unije, sklepni del pa je 
potekal prek videokonference po Skypu, na kateri so si udeleženci 
izmenjali svoje misli in refleksije ter uporabili pridobljene veščine 
projektnega menedžmenta za dokončanje virtualnega projekta. 

Naslov projekta:

Building Bridges 2012
SI-31-40-2011-R4

Tematika: evropska zavest, mediji in 
komunikacija/mladinsko informiranje
Datum aktivnosti: 1.–11. 8. 2011
Prijavitelj: Dobrodelni Leo Club Murska 
Sobota, Murska Sobota
Partnerji iz držav: Makedonija
Višina dodeljenih sredstev: 9.766,00 EUR

Akcija 3.1 – Sodelovanje s sosednjimi partnerskimi državami
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Projekt je bil načrtovan kot evalvacijsko srečanje vseh dosedanjih 
prostovoljcev Evropske prostovoljne službe, ki jih je Mladinski 
center Trbovlje v letih med 2005 in 2011 gostil ali poslal v 
tujino z namenom pregleda doseženih učinkov prostovoljnega 
dela in EVS v okviru mreže partnerskih organizacij. Evalvacija 
je obsegala pregled pogojev dela prijaviteljske organizacije kot 
pošiljajoče, gostiteljske in koordinacijske organizacije, evalvacijo 
učinkov projektov EVS na prostovoljce in evalvacijo projektov z 
vidika vplivov na lokalno okolje.

V projekt je bilo vključenih 11 predlagateljev iz desetih programskih 
držav. Ideja o tečaju usposabljanja, ki bi zajemal igre (ice-
breakers, energizers, name games, trust games, teambuilding 
games), je nastala na osnovi prepoznanih potreb po raznoliki 
izbiri iger, ki so primerne za uporabo ob določenih sklopih. Ideja 
o nadgradnji iger, primernih za ljudi s posebnimi potrebami, se 
je pojavila, ker se je tako v lokalnem kot tudi v nacionalnem in 
mednarodnem okolju zasledila potreba po tovrstnih igrah. Na 
tečaju usposabljanja so se trenerji in mladinski delavci seznanili 
z različnimi igrami, z načinom in časom njihove uporabe ter 
z namenom, ki ga lahko z različnimi igrami pri udeležencih 
dosežemo, kateri tip igre uporabiti v določenem trenutku, kakšne 
so metode iger ter kako pozneje igre ovrednotiti. S tem bi se 
izboljšala kakovost projektov v okviru programa Mladi v akciji, ki 
naj bi jih udeleženci tečaja usposabljanja izvajali v prihodnosti. 
Tečaj usposabljanja je bil oblikovan na podlagi sklopa o teoriji iger, 
kaj igre so in kakšen je njihov namen. V nadaljnjih sklopih so bile 
izpostavljene praktične aplikacije v naslednjih aktivnostih (igre za 
spoznavanje, energizerji, igre »team-building«, igre zaupanja…), 
pri čemer so prek izkustvenega učenja poskušali udeležencem 
prikazati različne igre in njihove različice, ki so primerne tudi za 
ljudi s posebnimi potrebami. Metoda izkustvenega učenja je način 
učenja, ki je pripomogel k boljšemu razumevanju posameznega 
namena in uporabe iger. Končni rezultat je širok nabor različnih 
iger v različnih kategorijah, ki so namenjene tudi uporabi v 
skupinah s populacijo mladih z manj priložnostmi. 

Naslov projekta:

Magic world of games
SI-43-13-2011-R2

Tematika: izobraževanje prek športa in 
aktivnosti na prostem
Datum aktivnosti: 5.–12. 9. 2011
Prijavitelj: Mladinski center Dravinjske doline, 
Slovenske Konjice
Partnerji iz držav: Bolgarija, Danska, Estonija, 
Grčija, Italija, Litva, Malta, Nizozemska, 
Romunija
Višina dodeljenih sredstev: 24.910,00 EUR

Naslov projekta:

Voluntary work for the 
future
SI-43-01-2011-R1

Tematika: evropska zavest
Datum aktivnosti: 17.–22. 10. 2011
Prijavitelj: Mladinski center Trbovlje, Trbovlje  
Partnerji iz držav: Avstrija, Nemčija, Španija, 
Francija, Velika Britanija, Irska, Portugalska, 
Turčija
Višina dodeljenih sredstev: 12.253,00 EUR

Akcija 4 
sistem podpore za mlade

4.3 – Usposabljanje in mreženje
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4.3 – Usposabljanje in mreženje

Projekt je združil 24 udeležencev iz 15 partnerskih organizacij iz 
11 držav. Seminar je bil organiziran kot mejnik dosedanjega dela 
organizacije ter premik na novo raven ozaveščanja mladih in širše 
javnosti o trajnostnem razvoju. Temeljni namen projekta je bila 
obravnava problema zavajanja javnosti o vprašanjih trajnostnega 
razvoja – »zeleno zavajanje«. V ta namen so udeleženci seminarja 
razpravljali o ozaveščanju na področjih podnebja in podnebnih 
sprememb, interesov industrije in njihovi samoregulativi, 
podjetništva, okoljske zakonodaje, medijev, javnega mnenja 
in oglaševanja. V okviru seminarja je bila izvedena tudi odprta 
okrogla miza industrijske samoregulative in njene javne podobe 
ter pogleda zakonodajalcev na okoljsko zakonodajo. Pomembna 
komponenta seminarja je bilo načrtno povezovanje mladih in 
organizacij pri pripravi nadaljnjih projektov v okviru predstavljenih 
tematik. Cilj projekta je bil pripraviti vsaj pet konkretnih načrtov za 
nadaljnje projekte o eni izmed obravnavanih tematik. Pri projektu 
so sodelovali priznani strokovnjaki in tudi zunanji strokovnjak na 
področju okoljevarstva in trajnostnega razvoja. 

Naslov projekta:

Greenwashing – What is 
the industry selling to us?
SI-43-21-2011-R3

Tematika: mediji in komunikacija/mladinsko 
informiranje, okolje
Datum aktivnosti: 4.–10. 10. 2011
Prijavitelj: Mladinsko združenje Brez izgovora, 
Ljubljana
Partnerji iz držav: Češka, Finska, Velika 
Britanija, Madžarska, Italija, Litva, 
Nizozemska, Norveška, Romunija, Turčija
Višina dodeljenih sredstev: 12.596,00 EUR

Akcija 4.3 –Usposabljanje in mreženje

Pri projektu je sodelovalo 22 udeležencev iz 11 partnerskih 
organizacij iz 11 držav. Usposabljanje je bilo namenjeno obravnavi 
tematike migracij, ekonomskega položaja posameznika, 
integracije manjšin, korupcije ipd. Večletno sodelovanje 
partnerskih organizacij je pokazalo, da je metoda dela FORUM 
TEATER – gledališče zatiranih slabo poznana in slabo uporabljena 
metoda, ki pa je lahko zelo učinkovita. Glavni cilj usposabljanja 
je bil spodbuditi sodelovanje in integracijo mladih v družbene 
procese. 
Usposabljanje je bilo ciljno naravnano na razširjanje uporabe 
te metode ter prek razvijanja njene uporabe na oblikovanje 
aktivnega odnosa do družbenih vprašanj ter razvijanje lokalnih 
okolij v smeri senzibilizacije na različne izzive sodobnih družb. 
Usposabljanje je bilo namenjeno tudi oblikovanju nadaljnjih 
povezav med organizacijami ter pripravi konkretnih projektov 
na različnih ravneh, na katerih bi bila kot delovna metoda 
uporabljena metoda forum teater. 

Naslov projekta:

Take artitude! 
Be the change you want to 
see in the world!
SI-43-24-2011-R3 

Tematika: protidiskriminacija
Datum aktivnosti: 19.–28. 9. 2011
Prijavitelj: KuKu – Društvo za kreativno 
udeležbo, Ptuj
Partnerji iz držav: Avstrija, Bolgarija, Estonija, 
Španija, Italija, Latvija, Malta, Poljska, Turčija, 
Romunija
Višina dodeljenih sredstev: 20.829,00 EUR 
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5.1 – Srečanja mladih in odgovornih  za mladinsko politiko

Namen projekta je bil spodbuditi mlade, da razmišljajo zunaj 
okvirov in se poskušajo sami pospešeno vključiti na trg dela 
ter iskati zaposlitev. Cilj projekta je bil povezati in zbrati mlade, 
ki bodo v okviru aktivnosti pridobivali kompetence za socialno 
podjetništvo ter tako pridobili znanja in veščine, da stopijo na pot 
samostojnega socialnega podjetnika. Projekt je zajemal promocijo 
in širjenje ideje socialnega podjetništva in samozaposlovanja 
ter prenos dobrih praks in znanja iz tujine. Aktivnosti projekta 
so potekale na lokalni, regionalni in nacionalni ravni. Iz izsledkov 
razprav med različnimi akterji na lokalni ravni je bilo pripravljeno 
gradivo za razprave na višjih ravneh o položaju mladih na trgu 
dela, socialni izključenosti in revščini. Sledila je okrogla miza 
na temo socialnega podjetništva. Projekt je bil v sklepni fazi 
zaključen z nacionalnim seminarjem, na katerem so se srečali 
mladi, predstavniki politik in predstavniki oblasti (odločevalci) ter 
na katerem so bili predstavljeni izsledki in predlogi za reševanje 
problematike zaposlovanja mladih, ki bo vključevalo tudi možnosti 
socialnega podjetništva. Rezultat seminarja je priročnik na temo 
socialnega podjetništva. 

Aktivnost seminarja je potekala v okolju, kjer je skupina 
predstavnikov različnih organizacij skupaj z mladinskim 
centrom pripravljala razvojno konferenco z udeležbo mladih in 
odločevalcev. Aktivnost je predstavljala le začetek pri zagonu 
lokalnega povezovanja organizacij, ki delujejo na področju 
mladine, in lokalnih oblasti z namenom spodbujanja in 
oblikovanja lokalne in regionalne podobe. Seminar je predstavljal 
vrsto aktivnosti, s katero so  želeli povezati izkušnje tistih, ki so 
vpeti v odločanje na lokalni ravni, in mladih, ki imajo nove ideje 
in sveže pristope. Povezava vseh ključnih akterjev na lokalni 
in regionalni ravni je dogodek, s katerim so želeli organizatorji 
umestiti vprašanja mladih v razvojne programe občine. Lokalne 
potrebe so želeli umestiti v razvojni program širših regionalnih, 
nacionalnih in evropskih smernic ter vizij. 

Naslov projekta:

Generacija, ki ji družba ne 
dovoli odrasti 
SI-51-02-2011-R2

Datum aktivnosti: 15.–18. 9. 2011
Prijavitelj: Društvo slovenski svet evropskega 
gibanja, Ljubljana
Višina dodeljenih sredstev: 21.945,00 EUR

Naslov projekta:

Skupaj za nove priložnosti!
SI-51-05-2011-R4

Datum aktivnosti: 24. 2. 2011–26. 2. 2012
Prijavitelj: Mladinski center Zagorje ob Savi, 
Zagorje ob Savi
Višina dodeljenih sredstev: 2.875,00 EUR

Akcija 5 
Evropsko sodelovanje 

na področju mladine



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


