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Program MLADI V AKCIJI je program Evropske unije, ki sledi ciljem evropskega sodelovanja na področju 
mladine. Omogoča finančno podporo projektom neformalnega učenja in mobilnosti mladih, ki prispevajo k 
ciljem evropskega sodelovanja na področju mladine. Namenjen je mladim v starosti od 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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Program MLADI V AKCIJI v letu 2011

Razvojna agencija Kozjansko (Mladinski center Šentjur): Three towns – ONE GAME

Mladinski center Kotlovnica Kamnik: e-Nature II

Društvo Connect, društvo za promocijo aktivnega državljanstva: Act for Change!

Mladinski center BIT: Živeti z naravo

Prostovoljno gasilsko društvo Veliki Kamen: Na kmetiji je lepo

Neformalna skupina Šarenka Hudorovac: Muzej »Roma Kher«

Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli: Gozdni škratki/Šumski patuljci

Mladinski svet Slovenije: 16 – starost za vključevanje?

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo Mesto: Preventivni programi za otroke

Zavod O: GREEN heART

Zavod Manipura: I can go, too

Zavod Voluntariat: Equal Rights are Not Special Rights

Mladinski center Krško: Bringing old city back to Life

Kulturno društvo Center plesa: On the Tip of the Palm 

Društvo za ekološke in prostočasne dejavnosti ZOJA: Integracija raznolikosti za trajnost

KUKU – Društvo za kreativno udeležbo: Animate the Change

Mladinsko združenje Brez izgovora: Youth Conference on Alcohol and Youth

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 

6

8

17

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

53

88

119

126

130

Primeri dobrih praks …

... drugi sprejeti projekti



66

Na poti v bodočnost
Leto 2012 smo začeli z izrednim dvigom obsega razpoložljivih sredstev glede na predhodna leta. Višji znesek 
podpore iz programa se je odrazil v povečanem deležu sprejetih predlogov, ki se je z okoli 35% v letu 2011 
dvignil na 53% v letu 2012. Povečanje obsega razpoložljivih sredstev je bila posledica dodatnih sredstev, ki 
so jih različni dejavniki v postopku sprejemanja letnega proračuna EU za leto 2012 dodelili ravno programu 
Mladi v akciji. V šali smo govorili o »golden shake« prispodobi, saj naj bi bilo leto 2012 predzadnje leto 
izvajanja samostojnega evropskega programa na področju mladine.

K večjemu obsegu razpoložljivih sredstev je pripomoglo tudi Vzhodno partnerstvo. Ta nov okvir sodelovanja 
med Evropsko Unijo in državami v Vzhodni Evropi in Kavkazu je odraz novih strateških usmeritev v Evropski 
uniji, v njegovi sestavi pa je tudi mladinska komponenta, ki se je začela uresničevati skozi program Mladi 
v akciji.  Dodatna sredstva so tudi v Sloveniji spodbudila razvoj partnerstev in vse večje število predlogov 
projektov s partnerji iz držav Vzhodnega partnerstva, žal pa tudi stagnacijo partnerstev z organizacijami v 
Ruski Federaciji, ki ne sodeluje v Vzhodnem partnerstvu.

Vendar si bomo leto 2012 zapomnili tudi po nekaterih velikih spremembah v izvajanju programa. Število 
prijavnih rokov v posameznem letu se je zmanjšalo s pet na tri prijavne roke, uveljavil se je e-način 
predlaganja projektov v sprejetje, poenostavitev pa je doživel tudi način izračunavanja dotacij iz programa. 
Te spremembe so nakazale razvoj programov po letu 2013. Na eni strani poenostavitve upravljanja, na 
drugi strani dodatno delo, predvsem za upravičence, ter zmanjšanje možnosti vstopa v program med letom. 
Slednje dejstvo je vplivalo tudi na manjše število prejetih prošenj za sprejem v program glede na predhodno 
leto, saj je bilo manj možnosti za hitro ponovno predlaganje posameznega projekta v sprejem.

Povpraševanje med akcijami je več ali manj ohranilo dosedanje značilnosti z nekaterimi pomembnimi 
spremembami. Med stalnice velja znova uvrstiti dejstvo, da je kar 1/3 vseh predlogov projektov predvsem 
lokalnih mladinskih pobud brez čezmejnih partnerstev. Samo po sebi to ni slabo, celo nasprotno. Velik obseg 
predlogov takšnih projektov dokazuje prepoznavnost programa v Sloveniji. Toda, ker gre vseeno za evropski 
program, ki veliko večino možnosti podpore namenja projektom mednarodnega mladinskega dela in učnih 
mobilnosti v mladinskem delu, je takšen obseg tovrstnih predlogov lahko predmet različnih interpretacij. 

Na drugi strani beležimo stagnacijo v akciji Evropska prostovoljna služba. Število predlogov projektov sicer 
narašča iz leto v leto, vendar manj, kot raste obseg razpoložljivih sredstev v tej akciji. V tej akciji še vedno 
ostajamo gostiteljska dežela, kar pomeni, da več EVS prostovoljcev gostimo kot pošljemo v druge države. To 
dejstvo bi si zaslužilo več pozornosti na institucionalni ravni, predvsem na ravni občin. Lokalne skupnosti bi 
morale biti tiste, ki bodo najbolj zainteresirane za to, da čim več mladih iz njihovega okolja pridobi izkušnje 
življenja in dela v drugih državah, saj je to lahko eden pomembnih mehkih vzvodov za t.i. internacionalizacijo 
poslovanja slovenskih podjetij. Takšen interes bi lahko ustvaril tudi skromne toda pomembne instrumente 
za spodbudo učnim mobilnostim mladih.

V velikem porastu je zanimanje za sodelovanje s partnerskimi državami v okviru akcije 3.1. Kljub temu, da so 
sredstva pomemben vir razlage za povečano število projektov s partnerji iz Vzhodnega partnerstva, narašča 
tudi predlagani obseg sodelovanja s partnerji na zahodnem Balkanu, predvsem s Srbijo in Makedonijo. 
Žal so možnosti za sprejem v tej akciji med najslabšimi, zato mnogi načrti slovenskih akterjev padajo v 
vodo.  Razkorak med zmožnostmi programa, ki večino sredstev namenja politični prioriteti sodelovanja med 
programskimi državami, in željami akterjev v Sloveniji, zopet nakazuje staro rano slovenskih politik. Opiranje 
na evropska sredstva za dosego specifičnih slovenskih interesov je sicer mogoče, vendar v mnogo manjši 
meri, kot so naše aspiracije. Z drugimi besedami, če želimo ustvariti institucionalno podporo v okviru javnih 
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politik za usmerjanje sodelovanja v geoekonomska ali geopolitična območja Slovenije, moramo razviti lastne 
instrumente, ki bodo okrepili obstoječe in prihodnje evropske instrumente. 

Na razvojni ravni smo v letu 2012 začeli z razvojno iniciativo za oblikovanje instrumentov podpore učnim 
mobilnostim v mladinskem delu na lokalnih ravneh. Ideja je preprosta in sicer gre za spodbudo akterjem 
na lokalnih ravneh, da prepoznajo mednarodno mladinsko delo kot vir učnih izkušenj, ki bodo pripomogli 
h krepitvi kompetenc mladih v njihovih sredinah na eni strani, na drugi strani pa v okviru partnerstev ali 
pobratenj z drugimi lokalnimi skupnostmi razvijejo skromen mehanizem za njihovo spodbujanje in podporo 
v okviru občinskih javnih politik.

Vendar program MvA ne deluje v praznem prostoru. Skupaj z drugimi instrumenti mladinskih politik na 
državni in lokalnih ravneh naj bi odgovarjal na izzive integracije mladih v družbo. Ravno ti izzivi pa so v 
letu 2012 definitivno skočili v prvi plan. Pri tem je zanimivo, da smo problem integracije mladih v družbo 
v širši javnosti opazili šele, ko se je začelo povečevati število mladih z univerzitetnimi izobrazbami med 
brezposelnimi. V letu 2012 so dokončno razpadle rešitve slovenske družbe, ki je dolgo časa blažila prehod iz 
sveta izobraževanja v svet dela in doseganja avtonomije vedno novih generacij mladih. Nezmožnost hoje po 
ustaljenih vzorcih, ki so bili uspešni za prejšnje generacije, povzroča frustracije in tudi k zavračanju obstoječih 
sistemov upravljanja naših družb. Situacija kar kliče k spremembam, pripravljenost na spremembe pa ostaja 
visoko leteča parola, ki potihne tisti hip, ko bi spremembe doletele tudi posameznika. 

Pričakovanja, da bo mladinsko delo nedvoumno in jasno prispevalo k cilju večje zaposljivosti mladih, večje 
podjetnosti - in če hočete v kontekstu evropskega programa tudi k večji mobilnosti za namen iskanja dela, 
vključno z odhodom v druge evropske države – so vse bolj prevladujoča. Razmišljanja o bodočih programih 
na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa, postavljajo ravno ta pričakovanja v svoje 
središče. Vse, kar lahko poveča možnosti posameznika, da bo našel svoj prostor v vse bolj tekmovalnem 
svetu, je dobrodošlo. Vse, kar bo prispevalo k spremembam politik, pa naj gre za državne ali lokalne, k 
večji učinkovitosti, je dobrodošlo. Velik del naporov v pogajanjih o bodoči generaciji programov – vsaj ko 
je šlo za mladinsko poglavje novega programa – se je usmerjal v zadržanje nekaterih ključnih elementov 
mladinskega dela v Evropi kot so prispevek mladinskega dela k učenju participacije in kohezivnosti družb.

Razumemo pričakovanje, da mladinsko delo vedno nagovarja tiste izzive, ki so najbolj pereči za integracijo 
vedno novih generacij v družbo. In mladinsko delo, če je pravilno organizirano, vodeno in če mladinski 
voditelji ali delavci razpolagajo z ustreznimi kompetencami, lahko veliko prispeva k večji podjetnosti mladih, 
k večanju njihovih sposobnosti za reševanje čisto praktičnih izzivov vsakodnevnega življenja, ki se jih da 
odlično prevesti v jezik večje zaposljivosti. Toda, mladinsko delo v Evropi je svoj razmah dobilo zaradi 
potrebe po politični socializaciji vedno novih generacij, zaradi njegovega odličnega izhodišča za prispevek 
h kohezivnosti družb s prizadevanji z vključevanje različnih robnih skupin mladih. To so tista področja 
funkcionalne umestitve mladinskega dela v družbi, ki mu dajejo samostojnost in če hočete – samosvojost. 

Kajti, vse bolj se izkazuje, da ko nekaj začenjamo uporabljati za nekaj drugega, kot je bila sprva funkcionalna 
danost tega istega, to isto postane problem.  To se je zgodilo z denarjem. Dokler je bil zgolj menjalno sredstvo, 
je bil svet pust, ko je denar sam postal blago, se je začel stampedo.

Janez ŠKULJ
Direktor 

Zavod MOVIT
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Program 
MLADI V AKCIJI 
v letu 2011

Leto 2012 predstavlja šesto leto izvajanja programa Mladi v akciji, ki 
je bil uveden s sklepom št. 1719/2006/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 15. novembra 2006 in traja do vključno leta 2013.

Program Mladi v akciji je program Evropske unije, ki sledi ciljem 
evropskega sodelovanja na področju mladine. Omogoča finančno 
podporo projektom neformalnega učenja in mobilnosti mladih, ki 
prispevajo k ciljem evropskega sodelovanja na področju mladine. 
Podpira nov okvir evropskega sodelovanja na področju mladine, 
sprejet leta 2009, ki medsektorsko obravnava vprašanja v zvezi 
z mladimi, njegov namen pa ni le ustvariti več priložnosti za mlade 
in enake možnosti za vse mlade na področju izobraževanja in 
zaposlovanja (»razsežnost zaposljivosti«), temveč tudi spodbuditi 
aktivno sodelovanje, socialno vključenost in solidarnost pri vseh 
mladih (»razsežnost participacije«).
Prav tako prispeva k uresničevanju vodilne pobude »Mladi in 
mobilnost«  v okviru strategije Evropa 2020, 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,
• krepiti 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 2012



99

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 da se omogoči večja podpora različnim 
oblikam učenja za participacijo.

Projekti, podprti v okviru programa Mladi v akciji, morajo te tri 
razsežnosti odražati 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 mlade spodbuja 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 

Prednostne naloge 
programa MLADI V AKCIJI
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in razmislek o različnih vrednotah. Mlade je treba nagovarjati k 
spoštljivemu in rahločutnemu obravnavanju stališč, ki vodijo v 
neenakost ali diskriminacijo. Pri izvajanju projektov se uporabljajo 
medkulturne metode dela, ki udeležencem projekta omogočajo 
enakopravno sodelovanje.

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.

V letu 2012 so imeli prednost pri sprejemu projekti, ki so temeljili 
na zavezanosti mladih za bolj vključujočo rast in se še posebej 
osredotočali na izzive nezaposlene mladine ter spodbujanje mobilnosti 
in aktivne udeležbe nezaposlenih mladih v družbi. Prednost je bila 
dana projektom, ki so odgovarjali na izzive nezaposlene mladine 
in so pri njih sodelovali mladi migranti, invalidna mladina in mladi 
Romi. Poseben poudarek je bil na projektih mladinskih pobud, ki so 
spodbujali duh iniciativnosti in kreativnost mladih ter podjetništvo. 
Med prednostnimi nalogami pa sta tudi to leto ostala uporaba 
prakse športnih aktivnosti kot sredstva za spodbujanje zdravega 
načina življenja ter socialne vključenosti mladih v družbi ter večanje 
zavesti mladih o globalnih okoljevarstvenih izzivih in podnebnih 
spremembah s spodbujanjem okolju prijaznih načinov življenja ter 
njihove zavezanosti k bolj trajnostnemu razvoju.

Po sprejetju skupnega sporočila (pregleda Evropske sosedske 
politike) z naslovom »A New Response to a Changing Neighbourhood 
– A review of European Neighbourhood Policy« maja 2011, so v 
obdobju 2012–2013 pod imenom Okno za mlade Vzhodnega 
partnerstva na voljo dodatna sredstva za povečanje števila projektov 

Letne prednostne naloge

Okno za mlade Vzhodnega 
partnerstva
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in udeležencev v programu Mladi v akciji iz šestih sosednjih 
partnerskih držav Vzhodnega partnerstva (Armenija, Azerbajdžan, 
Belorusija, Gruzija, Moldavija in Ukrajina). Program zajema akcijo 2.1 
Evropska prostovoljna služba ter akcijo 3.1 Sodelovanje s sosednjimi 
partnerskimi državami EU. Sredstva so se na ravni Evrope povečala 
za približno 30 milijonov evrov, večino teh sredstev pa so v upravljanje 
dobile nacionalne agencije – v Sloveniji so ta sredstva znašala preko 
130.000,00 €.

Poleg stalnih in letnih prednostnih nalog programa Mladi v akciji 
je bilo pri projektih, financiranih v okviru programa Okno za mlade 
Vzhodnega partnerstva, potrebno upoštevati tudi nekatere posebne 
prednostne naloge. Pri dodeljevanju dotacij v okviru te možnosti so 
imeli prednost projekti, ki so kazali jasno zavezanost podpori mladim z 
manj priložnostmi, ki živijo na podeželju ali na zapostavljenih urbanih 
območjih; projekti, ki povečujejo ozaveščenost o naravi mladinskega 
dela ter projekti, ki spodbujajo izmenjavo dobrih praks na področju 
mladinskega dela.

V drugi polovici leta 2011 je potekalo prehodno obdobje, z letom 
2012 pa je novost postala obvezna – predlogi projektov so morali 
biti oddani tako preko elektronskega prijavnega obrazca kot tudi 
predloženo po pošti zaradi potrebnih originalnih podpisov v obrazcu. 
Namen spremembe je bila poenostavitev postopkov in prijavnih 
obrazcev, saj je elektronski prijavni obrazec oblikovan modularno 
in se oblikuje glede na želeno akcijo oziroma podakcijo programa, v 
kateri se za sprejem želi potegovati predlagatelj. Elektronski obrazci 
so dosegljivi za predložitev predlogov projektov v vseh akcijah razen 
v akciji 2.1 Evropska prostovoljna služba, v kateri način predlaganja 
projektov ostaja enak kot prej.

Z uvedbo elektronskih obrazcev je veliko manj projektov izpadlo iz 
kvalitativnega ocenjevanja zaradi neizpolnjevanja formalnih kriterijev. 
Posledica je bila večja konkurenčnost projektov in za sprejem predloga 
projekta je bila v večji meri kot doslej potrebna kakovostna vsebina.

V letu 2012 se je zmanjšalo tudi število prijavnih rokov s pet na tri: 1. 
februar, 1. maj in 1. oktober. Sprememba zahteva dolgoročnejše in 
bolj premišljeno načrtovanje projektov, saj zavrnitev projekta sedaj 
bolj vpliva na naslednji možen datum začetka projekta v primeru 
ponovne predložitve predloga projekta v sprejem in pričakovati je bilo, 
da bo najmanj predlogov projektov predloženih na tretjem prijavnem 
roku.

Leto 2012 je prineslo spremembo tudi pri izračunavanju višine 
dotacije, za katero prijavitelji zaprošajo v projektu. Način izračunavanja 
se je poenostavil pri tistih podakcijah, kjer izračun višine zaprošene 
dotacije temelji na stroških na enoto (akcija 1.1 Mladinske izmenjave, 
akcija 2.1 Evropska prostovoljna služba, akcija 3.1 Sodelovanje s 

Obvezno e-predlaganje 
projektov, zmanjšanje 
števila prijavnih rokov ter 
spremenjen način izračuna 
zaprošene dotacije



1212

sosednjimi partnerskimi državami EU ter akcija 4.3 Usposabljanje 
in mreženje). Pri mladinskih izmenjavah so se tako pripravljalni 
stroški, stroški aktivnosti ter stroški razširjanja rezultatov združili v 
postavko stroški projekta, razdelitev prejete dotacije pa je tako bila 
prepuščena samim predlagateljem projekta. Pri ostalih akcijah je 
prišlo do podobnih sprememb, kar je pripeljalo do zaprošanja nižjih 
dotacij, bolj ekonomsko porabljenih sredstev ter možnost sprejema 
več predlogov projektov.

V letu 2012 je nacionalna agencija v primerjavi z letom 2011 
prejela manj predlogov projektov, ki so lahko sprejeti v program 
v posameznem letu, vendar velja poudariti, da sta obdobji 2011 
in 2012 težko primerljivi ravno zaradi prej omenjenih sprememb 
upravljanja s projekti v programu Mladi v akciji, veljavnih od leta 
2012. Predvidoma se je omenjeni upad prejetih prošenj za sprejem v 
program v letu 2012 zgodil predvsem na račun zmanjšanja prijavnih 
rokov in manjših možnosti za ponovne prijave neuspešnih projektov. 
Nov sistem elektronskih prijavnic omogoča večjo preverljivost meril za 
upravičenost, kar pomeni, da je manj projektov zavrnjenih iz razlogov 
neizpolnjevanja meril upravičenosti za sprejem v program, kar pa je 
tudi razlog za porast deleža uspešnosti v posamezni podakciji.

Glede na delež razpoložljivih sredstev po akcijah je najmanj 
povpraševanja v akciji 2.1 Evropska prostovoljna služba, kjer zato 
beležimo najvišji delež sprejetih izmed predlaganih projektov 
(82,28 odstotka). Najmanjši delež sprejetih projektov je v akciji 3.1 
Sodelovanje s sosednjimi državami EU (38,10 odstotka) in akciji 4.3 
Usposabljanje in mreženje (31,03 odstotka), a se je v primerjavi z 
letom 2011 v obeh akcijah povečal za 21 oz 13 odstotkov.

Visoko priljubljena ostaja akcija 1.2 Mladinske pobude, kjer se je v letu 
2012 dvignila kakovost vsebinsko ocenjenih projektov. Nacionalna 
agencija spodbuja ekonomične mladinske pobude, torej takšne, ki ne 
zaprošajo za maksimalen znesek dotacije, s čimer se lahko omogoči 
sprejem večjega števila projektov.

Nova postavka Okno za mlade vzhodnega partnerstva je v akciji 
2.1 Evropska prostovoljna služba in 3.1 Sodelovanje s sosednjimi 
partnerskimi državami spodbudila sodelovanje z državami iz 
programske regije Vzhodna Evropa in Kavkaz, saj je bilo v obeh 
akcijah skupaj v tej postavki sprejetih 7 projektov.

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.

Vsebinski poudarki 
izvajanja programa

Neformalno učenje in 
priložnostno učenje
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Število izdanih potrdil Youthpass za projekte, izvedene v Sloveniji, se 
je v letu 2012 povzpelo preko 1000 (od leta 2007 dalje je številka 
tako narasla že preko 3100), 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, v pomoč pa so lahko tudi metode, ki so dostopne na 
spletni strani SALTO YOUTH.

V letu 2012 je nacionalna agencija prejela 322 predlogov projektov, 
leto prej (369). Razliko velja pripisati predvsem zmanjšanju števila 
prijavnih rokov, kar posledično vpliva ne le na zmanjšanje možnosti 
ponovne prijave projekta, pač pa tudi na bolj premišljeno in 
dolgoročnejše načrtovanje aktivnosti. Sprejetih je bilo 171 projektov 
(leto prej 128). Delež sprejetih prošenj se je v primerjavi z letom prej 
precej zvišal, saj je dosegel 53,11 odstotka in tako je bilo tudi v letu 
2012 skupno dodeljenih za 4 odstotke več sredstev, kot pa jih je bilo 
na voljo. Prijavitelji so v predloženih projektih zaprošali za več kot 
4.100.000,00 € (leto prej 4.800.00,00 €).

Povečanje števila projektov, ki so se potegovali za sprejem v program, 
je opazno v akciji 1.3 Projekti mladih za demokracijo ter akciji 3.1 
Sodelovanje s sosednjimi državami EU. V ostalih akcijah je bilo 
povpraševanje manjše, sredstva, ki so bila to leto na voljo, pa so v 
primerjavi z letom prej omogočala sprejem večjega števila projektov 
v vseh akcijah. 

Največje povpraševanje je še vedno pri akciji 1.2 Mladinske pobude in 
akciji 3.1 Sodelovanje s sosednjimi državami EU, v katerih je bila v letu 
2012 sprejeta le dobra tretjina predlogov projektov. Povpraševanje 
presega tudi zmožnosti ostalih akcij, kar omogoča sprejem zares 
vsebinsko kakovostnih projektov. Porast predlogov projektov v akciji 
1.3 Projekti mladih za demokracijo nas veseli, saj le-to nakazuje 
večjo zavzetost mladih pri političnem oz družbenem vključevanju in 
delovanju. 

Število prošenj in število 
sprejetih projektov

prijavljeni 
projekti

sprejeti 
projekti

A 1.1 Mladinske izmenjave 53 36
A 1.2 Mladinske pobude 100 37
A 1.3 Projekti mladih za demokracijo 12 5
A 2.1 Evropska prostovoljna služba 79 65
A 3.1 Sodelovanje s sosednjimi državami EU 42 16
A 4.3 Usposabljanje in mreženje 29 9
A 5.1 Srečanja mladih 7 3
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Akcija »Vrni, česar ne boš porabil«, ki projektom v tekočem 
programskem letu omogoča dodatno prerazporeditev neporabljenih 
sredstev že zaključenih projektov tekočega programskega leta (zaradi 
dejanskih odpovedi delov dotacij, za katere so upravičenci vedeli, 
da jih ne bodo uspeli porabiti), rezultate daje že od leta 2010 dalje. 
Prihaja namreč do precejšnjih razlik med dodeljenimi višinami dotacij 
in končnimi višinami dotacij ob zaključku projektov, zato je nacionalna 
agencija upravičence pozvala, naj del neporabljene dotacije vrnejo 
in na ta način pridobila sredstva, ki so tudi v letu 2012 omogočila 
preseganje razpoložljivih sredstev.

Nacionalna agencija je v letu 2012 dodelila za 3,67 odstotka več 
sredstev, kot jih je bilo na voljo ob začetku leta. Takšno višino je ocenila 
kot še sprejemljivo višino rizika 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 potrebno upoštevati, da velik delež teh organizacij 
deluje na regionalnem ali celo nacionalnem nivoju. V ostalih regijah so 
projekti v povprečju porazdeljeni med le nekaj organizacij. V primerjavi 
z letom 2011 je najvišji porast projektov v Koroški, Notranjsko-kraški 
in Savinjski regiji. V nekaterih ostalih regijah odstotek ostaja enak 

Razpoložljiva in dodeljena 
sredstva

Regionalna uravnoteženost 
prijaviteljev

A 1.1 Mladinske izmenjave

A 1.2 Mladinske pobude

A 1.3 Projekti mladih za demokracijo

A 2.1 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 

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

Razpoložljiva sredstva 516.830,00 189.236,00 115.048,00 781.634,00 175.427,00 115.712,00 99.878,00
Dodeljena sredstva* 553.831,00 202.312,00 132.901,00 623.965,00 201.513,00 140.201,00 86.698,00
% dodeljenih sredstev 107,16 107,00 115,51 82,28 114,87 121,16 86,80

* Po prerazporeditvah ob koncu leta 2012.
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kot leto prej, upad pa beležimo v Gorejnski, Goriški, Obalno-kraški ter 
Spodnjeposavski regiji.

V letu 2012 je bilo za sprejem predlaganih 322 predlogov projektov, 
sprejetih pa je bilo 171. Med najaktivnejše prijavitelje enako kot vsa 
leta doslej spadajo društva, med najuspešnejše pa javni zavodi, med 
katerimi najdemo veliko mladinskih centrov. V letu 2012 opažamo 
porast prijavljenih projektov s strani javnih zavodov, zavodov in društev 
ter upad prijavljenih projektov s strani neformalnih skupin mladih. 
Razlog za to tiči predvsem v tem, da so v skladu s priporočili nacionalne 
agencije neformalne skupine mladih svoje projekte prijavljale v okviru 
organizacije v njihovi bližini, s čimer so si kot neizkušena skupina 
olajšali administrativne in finančne uredbe.

15
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Deset največjih 
upravičencev

V primerjavi z letom 2011 so na vrhu seznama upravičencev štiri 
nova imena. Število projektov desetih največjih upravičencev se 
je v primerjavi z letom 2011 povečalo za tri. Dodeljene dotacije so 
v primerjavi z letom prej precej višje, a so glede na razpoložljiva 
sredstva za to leto največji upravičenci skupaj zaprosili za enak 
odstotek sredstev kot leto prej. Številke kažejo, da se je povprečna 
dotacija na posamezen projekt desetih največjih upravičencev precej 
povečala, kar je posledica predvsem povečanega števila partnerjev 
in udeležencev v posameznem projektu. Med deset največjih 
upravičencev so se uvrstili:

Upravičenec
Skupni 
znesek

Število 
projektov

Mladinsko združenje Brez izgovora 87.670,00 € 2
Društvo zaveznikov mehkega pristanka - DZMP 85.615,00 € 4
Mladinski center Dravinjske doline - MCDD 84.505,00 € 5
Zavod Voluntariat 72.892,00 € 5
Kulturno izobraževalno društvo PINA - KID PiNA 68.641,00 € 6
Manipura, zavod za svetovanje in kreativno delo z 
mladimi in družinami - Zavod Manipura 61.655,00 € 2

Mladinski svet Slovenije - MSS 58.641,00 € 2
Zavod O, Zavod škofjeloške mladine 50.236,00 € 3
ZAVOD MEDGENERACIJSKE VZAJEMNOSTI, zavod za 
vzpodbujanje medgeneracijskega sodelovanja 49.650,00 € 2

Mladinski center Trbovlje - MCT 49.489,00 € 4
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Primeri dobrih praks ...

Program 
MLADI V AKCIJI 

v letu 2012
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Naslov projekta: 

Three towns – ONE GAME
SI-11-E25-2012-R1

Projektna ideja
Občina Šentjur se je leta 2004 pridružila 
pobratenju med francoskim Saint Florentom in 
nemškim Neu Anspachom. Vsako leto je srečanje 
prebivalcev v drugi občini, a ker so se na tak 
način povezovali le starejši, so se mladi odločili 
občine opozoriti tudi na pomembnost povezovanja 
na področju mladih, medkulturnega dialoga ter 
mobilnosti, ki je pomembna za njihovo rast in 
razvoj. Uspeh mladinske izmenjave iz leta 2009, 
ko je sodelovala le Francija, je bil izjemen, zato je 
v letu 2011 francoskim partnerjem k sodelovanju 
uspelo pritegniti tudi Nemčijo. Tokratna, torej 
tretja mladinska izmenjava v tem partnerstvu je 
nadaljevala začeto tradicijo, mladi so odkrivali 
nova področja povezovanja občin in vanj vnesli 
ustvarjalnost ter pozitiven elan. 

Program in metode 
Program je bil sestavljen iz kombinacije aktivnosti, 
osredotočenih na izobraževanje prek športa in 
aktivnosti na prostem ter umetnost in kulturo. 

Vsako jutro šestdnevne mladinske izmenjave so 
začeli z motom dneva, ki so ga določili mladi sami. 
Prvi dan so bile na sporedu športne in razvedrilne 
igre, s katerimi so utrdili svoje prijateljstvo in 
medsebojno zaupanje, na kreativnih delavnicah pa 
so skupaj ustvarjali podobo aktivnosti (izdelovali 
so majice ipd.). Med pripravami na mladinsko 
izmenjavo so pripravili predstavitev svoje države, 
ki so jo na privlačen in dinamičen način izvedli 
med izmenjavo. Pogovarjali so se o podobnosti 
in razlikah življenja v vsaki od vključenih držav, 
o zdravem načinu življenja, navadah in razvadah 
mladih, udeležili so se lahko več delavnic – plesne, 
orffove, foto- in videodelavnice ipd., en popoldan 
so namenili povezovanju med bovlingom v Celju, 

Tematika: izobraževanje prek športa in aktivnosti na prostem, umetnost in kultura
Datum aktivnosti: 20.–27. 5. 2012
Prijavitelj: Razvojna agencija Kozjansko (Mladinski center Šentjur), Šentjur; www.mladi-sentjur.si 
Partnerji iz držav: Francija, Nemčija
Višina dodeljenih sredstev: 19.264,00 €

Akcija 1 
Mladi za Evropo

1.1 – Mladinske izmenjave
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eno popoldne pa so se odpravili v Ljubljano, kjer 
so obiskali šolski muzej, eksperimentirali so v 
Hiši eksperimentov ter se sprehodili po središču 
mesta. Zadnji dan so namenili načrtovanju novega 
projekta, ki bo potekal v New Anspachu, ter pripravi 
na zaključno prireditev za lokalno skupnost.

Večina programa je potekala v mešanih skupinah, 
od katerih je vsaka imela svojega vodjo. Projekt 
je bil usmerjen tako, da so mladi čim več stvari 
naredili sami in da so sami dajali pobude za 
načrtovani program.   

O povezovanju treh pobratenih mest na področju 
mladih so obvestili tudi medije, zato je bilo o 
njihovem projektu objavljenih tudi nekaj člankov.

Rezultati projekta
Mladi so si prizadevali, da je bilo med mladinsko 
izmenjavo ustvarjenih čim več rezultatov. Tako so 
ustvarili nekaj videoposnetkov, oblikovali so majice 
in pripravili razstavo fotografij, vse to pa teden dni 
pozneje tudi predstavili na srečanju prebivalcev 
vseh treh mest. O povezovanju treh pobratenih 
mest na področju mladih so obvestili tudi medije, 
zato je o njihovem projektu bilo objavljenih nekaj 
člankov.

Po končanem projektu so mladi, ki so bili aktivno 
vključeni v izmenjavo, postali del lokalnega 
dogajanja in bolj aktivni v svojem kraju. Zaradi 
dobrih in dragocenih izkušenj, ki so jih pridobili 
v času projekta, je njihovo vključevanje in 
angažiranje v lokalne projekte lažje. Postali so 
bolj samozavestni in si upajo izražati svoje ideje in 
predloge. S tem svoje izkušnje in znanja prenašajo 
na vrstnike, ki niso imeli priložnosti neposredno 
sodelovati v izmenjavi.
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Projektna ideja
Osrednja tematika projekta je bila ekološka 
ozaveščenost mladih in skrb za sožitje z naravo. Cilj 
projekta je bil spodbuditi mlade k pravemu pogledu 
na globalne podnebne spremembe kot enega 
največjih globalnih izzivov ne le Evropske unije, 
ampak človeštva na splošno. Želeli so, da bi mladi 
prevzeli aktivno vlogo, kar bi spodbudilo njihov 
občutek odgovornosti. Mlade generacije lahko 
prispevajo k boljšemu okolju na našem planetu, 
vendar jim morajo starejši ponuditi znanje, izkušnje 
in motivacijo za uresničevanje ciljev. Projekt 
e-Nature II je skušal prek neformalnega učenja 
mlade izobraziti in jim podati občutek odgovornosti 
do narave, hkrati pa jih naučiti živeti zdravo ter prek 
športa in aktivnosti na prostem bolj vzljubiti naravo. 
S tem namenom so nastanitev predvideli v «eko 
kampu« v taborniških šotorih, saj so jim na ta način 
najlaže pokazali drugačen način življenja in jih za 
kratek čas odmaknili od preostalega sveta.

Program in metode 
Sodelovanje med partnerji je potekalo že od leta 
2011, ko so začeli z zasnovo ideje in določanjem 
datumov. Projekt se je izkazal za vsebinsko 
zahtevnega, zato so vsebine in teme dobro premislili 
in podrobno načrtovali na pripravljalnem sestanku 
nekaj mesecev pred mladinsko izmenjavo.

Vsaki skupini mladih so določili zadolžitve, da so 
že pred prihodom pripravili vsebine za delavnice 
med aktivnostjo. To so bile manjše raziskave na 
temo ogroženih živalskih vrst v njihovi državi. Prav 
tako so predhodno pripravili po pet pregovorov iz 
krajev, od koder so prihajali, na podlagi katerih 
so na aktivnosti iskali skupne vrednote, prvine in 
značilnosti, ki jih rasa, vera in kultura niso ločile.

Vsak dan so začeli z »energizerji« in družabnimi 
igrami, čez dan pa so potekale delavnice in 
aktivnosti na različne teme.. Tako so se mladi lahko 

Tematika: izobraževanje prek športa in aktivnosti na prostem, okolje
Datum aktivnosti: 1.–8. 9. 2012
Prijavitelj: Mladinski center Kotlovnica, Kamnik; www.kotlovnica.si 
Partnerji iz držav: Bolgarija, Estonija, Italija, Turčija
Višina dodeljenih sredstev: 15.230,00 €

Naslov projekta:

e-Nature II
SI-11-E27-2012-R1
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udeležili delavnice o medkulturnem dialogu in 
ekologiji, predstavitve o ogroženih živalskih vrstah 
in okolju, v okviru katere so spoznali tudi različne 
mednarodne organizacije za zaščito živali, ob 
sodelovanju tabornikov iz Kamnika pa so spoznali 
taborniške veščine (iznajdljivost v divjini, priprava 
hrane, uporaba naravnih materialov, poznavanje 
terena, uporaba vrvi in izdelava vozlov), kar jim je 
predstavilo osnovni koncept življenja z naravo.

Kot posebnost so v sodelovanju s taborniki za 
udeležence pripravili tudi progo preživetja, katere 
poglavitni namen je bil praktičen prikaz krepitve 
tima in pomena dobrega timskega duha ter 
sodelovanja za preživetje v naravi. Na poti do cilja 
je udeležence čakala marsikatera preizkušnja 
(plazenje, prečkanje reke, uporaba sodov, uporaba 
vrvi in vozlov, grajenje in uporaba splavov ipd.), 
tako da so pot lahko premagali le ob sodelovanju 
celotne skupine, v katero so bili razporejeni.

Prav tako so lahko izdelovali hišice za ptiče in 
zavetišča za živali iz materialov, ki jih je mogoče 
nabrati v naravi, izdelovali so skulpture iz 
odpadkov z namenom spodbujanja kreativnosti in 
ustvarjalnosti ter čiščenja okolice. Na ekskurzijah 
in s športnimi aktivnostmi v okoliških krajih so 
udeleženci lahko izkusili lov, sekanje drv, izdelavo 
sira, delo z živino, jahanje konj, izdelavo lesenih 
žlic, izdelavo trničev, obiskali so muzej starih stvari 
in si ogledali Kamnik ter tudi Ljubljano.

Ob vsakodnevnih večernih evalvacijah je lahko 
vsak udeleženec izrazil svoje mnenje o poteku 
delavnic in predlagal spremembe. Delavnice so 
bile razdeljene po sklopih in so bile prilagodljive, 

zato so se po potrebi brez težav prilagajali željam 
in potrebam udeležencem.

Rezultati projekta
Ročno izdelane zelene hišice za ptiče in 
improvizirana zavetišča za male živali, ki so jih 
udeleženci ustvarili na mladinski izmenjavi, so po 
aktivnosti ostali v kampu, kjer so bili nastanjeni, 
saj so s tem povečali vidnost projekta, izdelki pa 
so bili tudi turistična atrakcija, saj so se lahko 
uporabljali. Izdelke iz odpadkov, ki so prav tako 
nastali med projektom, so razstavili kot del stalne 
razstave v Mladinskem centru Kotlovnica. Izdelali 
so tudi nekaj videoposnetkov, ekipa mladinskega 
centra pa je izdelala dokumentarni film z intervjuji 
z udeleženci in fotografsko razstavo utrinkov 
projekta.

V vse aktivnosti so bili aktivno vključeni in tako 
prispevali k izvedbi izmenjave, saj so se zavedali, 
da imajo v skupinskih procesih udeleženci in vodje 
deljeno odgovornost za končne rezultate, ki so 
plod skupnega dela in prizadevanja.
 
Večina znanj, ki so jih pridobili, je bila osredotočena 
na področje ekologije in medkulturnega dialoga, 
ki sta v sodobni evropski družbi zelo pomembni 
temi. Pridobili so tudi nove socialne veščine oz. 
razvili svojo obstoječe – v razpravah so se naučili 
oblikovati in podajati argumente, pridobili so znanja 
o drugih kulturah in o procesu medkulturnega 
dialoga ter razvijali komunikacijske veščine.
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Projektna ideja
Ideja za ta projekt se je rodila na eni izmed 
mladinskih izmenjav, kjer so sodelovali mladi iz 
Slovenije, Belgije in Češke. Navdušili so se nad 
idejo, da bi ustvarili projekt, na katerem bi metodo 
gledališča uporabili kot orodje za reševanje 
različnih problemov. Idejo so razširili po svojih 
mrežah in ustvarili ekipo zainteresiranih mladih 
iz petih držav, ki so sooblikovali končno idejo in 
tudi skupaj pripravili projektno dokumentacijo. 
Za večino mladih udeležencev je bila to prva 
izkušnja v programu Mladi v akciji, pri čemer so 
se tudi prvič srečali z metodami neformalnega 
učenja. Same mladinske izmenjave se partnerska 
skupina iz Luksemburga ni udeležila, saj so na 
dan potovanja doživeli zaplete in bili sodelovanje 
primorani odpovedati. 

Program in metode 
Delavnice in učni proces mladinske izmenjave 
so bili razdeljeni na dva dela. V prvem delu so 
se osredotočili na debate o milenijskih ciljih, 
socialni pravičnosti, solidarnosti in participaciji, 
udeležence pa so spodbujali k izmenjavi znanja 
in dobrih praks ter iskanju načinov za promocijo 
aktivne participacije. Za metodo odprtega prostora 
na temo globalnih izzivov je vsak udeleženec 
dobil priložnost, da predlaga eno temo. Da so 
debate potekale tekoče in nemoteno, so pred tem 
udeležencem predstavili metodo »jaz govorim« 
in »nenasilno komuniciranje«. Zadnja delavnica 
v prvem delu je bila piramida vrednot, na kateri 
je vsak udeleženec imel čas, da je razmislil o 
prioritetah v okviru svojih vrednot. Te vrste pogovori 
so omogočili lažjo izmenjavo znanj in izkušenj v 
drugem delu mladinske izmenjave.

Po koncu prvega dela mladinske izmenjave, v 
katerem je bilo največ pozornosti namenjene 

Tematika: evropska zavest, umetnost in kultura
Datum aktivnosti: 1.–10. 3. 2013
Prijavitelj: Društvo Connect, društvo za promocijo aktivnega državljanstva; Murska Sobota
Partnerji iz držav: Belgija, Češka, Luksemburg, Španija
Višina dodeljenih sredstev: 18.000,00 €

Naslov projekta:

Act for Change!
SI-11-E49-2012-R3
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refleksiji in debatam, so imeli udeleženci možnost, 
da se o predelanih temah pogovorijo na neformalen 
način in se tako pripravijo na drugi del izmenjave, 
ki se je usmeril predvsem v to, kako izzvati 
debate in pripraviti ljudi k odzivu na nepravičnost 
in različne druge situacije, ki se dogajajo v 
vsakdanjem življenju. Predstavili so interaktivno 
metodo forum teatra, ki je udeležencem omogočila 
participativne debate o situacijah, v katerih se je 
razkrila nepravičnost v povezavi z globalnimi izzivi. 
Udeležencem je omogočila utrjevanje nenasilnega 
komuniciranja, pri katerem so lahko izrazili tudi 
svoje vrednote. Prav tako so preizkusili metodo 
nevidnega gledališča, ki so jo izvajali v javnosti, in 
s tem naključne mimoidoče pritegnili k pogovoru 
o aktivni participaciji, povezani z globalnimi izzivi. 

Metodo gledališča so uporabili kot orodje za 
krepitev retorike, pisanja scenarijev, nastopanja 
pred občinstvom, improvizacije, pantomime in 
komunikacije. Mladi so bili sami odgovorni za svoj 
učni proces, v pomoč in podporo pa so jim bili 
mladinski voditelji in fasilitatorji.

Drugi dan mladinske izmenjave so udeležencem 
predstavili proces Youthpass, zato so bili bolj 
pozorni na svoje učenje. Vsak večer so imeli 
evalvacijo v manjših skupinah, pri čemer so se 
udeleženci pogovarjali o pridobljenih znanjih ter jih 
zapisali v učni dnevnik. Predzadnji dan mladinske 
izmenjave so jim predstavili orodje Youthpass, v 
katero so lahko svoje učne dosežke tudi vpisali. 
Potrdilo Youthpass so prejeli na zadnji dan 
mladinske izmenjave pred odhodom domov.

Rezultati projekta
Glavni rezultat mladinske izmenjave je bila 
gledališka predstava, ki so jo ustvarili udeleženci 
ob pomoči izkušenih mladinskih voditeljev. Prav 
tako so ustvarili kratek videoposnetek o mladinski 
izmenjavi, ki je primer dobre prakse, razširjali pa 
so ga prek spletnih portalov. Oblikovali so tudi 
majice, ki so bile odličen pripomoček za širjenje 
vidnosti projekta in glavnih ciljev projekta, izkazale 
pa so se pomembne tudi za zaključno predstavo.

Mladi so bili vključeni v mnogo projektnih 
aktivnosti v vseh fazah projekta. Imeli so proste 
roke pri sodelovanju, s čimer so pridobili občutek 
odgovornosti za uspeh projekta. Naučili so se 
sodelovati v timu, medsebojno razdeljevati vloge in 
naloge, delovati v medkulturnem okolju, pridobili 
so nove kompetence (retorika, igranje, ipd.) ter se 
naučili oblikovati mnenja o mnogih temah, ki se 
dotikajo aktualnih tematik v EU.
 
Vodje projekta so po končanem projektu mladim 
nudile vso potrebno podporo, ki so jo potrebovali 
pri oblikovanju in izvedbi lastnega projekta in pri 
morebitnem ustanavljanju lastne organizacije.

Akcija 1.1 – Mladinske izmenjave
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Projektna ideja
Pobrateni občini Črnomelj in Antillo sta na pobudo 
mladih projekt izvedli z namenom ustvarjanja 
razmer za trajno sodelovanje na mladinskem 
področju v skladu z evropskimi načeli. Projekt je 
bil zasnovan na izhodišču, da obe skupini mladih 
prihajata iz okolja z dokaj neokrnjeno naravo, ki 
je manj razvito, zato morata tudi iskati priložnosti 
za razvoj, ki temeljijo na trajnostnem razvoju in 
varovanju okolja. S projektom so želeli mlade 
spodbuditi, da se vrnejo k naravi, vendar kljub 
temu ne prezrejo modernih orodij, ki jim lahko 
pomagajo pri marsikaterem delu. Spodbuditi so 
jih želeli, da bi se zavedali svojih korenin in začeli 
razmišljati o prednostih svojega okolja.

Program in metode 
Na predhodnem načrtovalnem obisku so se 
partnerji dogovorili o nalogah vsake skupine za 
posamezno aktivnost v projektu. Mladi so bili 
vključeni v projekt že med pripravami in so se 
med seboj tudi spoznali prek zaprte skupine na 
Facebooku. V pripravljalni fazi pred aktivnostjo sta 
se obe skupini učili osnov drugega jezika, da je 
bila komunikacija med projektom lažja. Pripravili 
so tudi delavnici starodavnih plesov in priprave 
tradicionalne jedi, ki je pripravljena izključno iz 
sestavin, pridelanih v lokalnem okolju.

Na sedemdnevni mladinski izmenjavi so se vsak 
dan lotili drugačne aktivnosti. Tako so se en dan 
učili postavljanja šotora, saj so bili v šotorih tudi 
nastanjeni, osnov preživetja v naravi in varnega 
kuhanja tabornega ognja, drugi dan pa so preživeli 
na kmetiji, spoznavali kmečka opravila in pripravo 
hrane, seznanili so se z vplivom podnebnih 

Tematika: izobraževanje prek športa in aktivnosti na prostem, okolje
Datum aktivnosti: 23.–30. 7 2013
Prijavitelj: Mladinski center BIT, Črnomelj; www.mc-bit.si
Partnerji iz držav: Italija
Višina dodeljenih sredstev: 10.108,00 €

Naslov projekta:

Živeti z naravo  
SI-11-E60-2012-R3
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sprememb na kmetovanje in kmetu pomagali pri 
raznih delih. Pri ekološkem spustu po reki Kolpi so 
spoznavali reko in nevarnosti, ki jih reki prinašata 
množični turizem in vpliv podnebnih sprememb v 
zadnjih desetih letih.

Spoznavali so osnove gasilstva in največje požarne 
nevarnosti v naravi, saj sta v poletnem času obe 
občini požarno ogroženi. Spoznavali so tudi 
posebnosti in tradicionalne poklice v Krajinskem 
parku Kolpa. Učili so se kakovostnega preživljanja 
prostega časa, izdelovali razglednice iz fotografij, 
posnetih med mladinsko izmenjavo, ter izdelali 
kratek videospot. Pripravili so tudi tradicionalni 
italijanski in slovenski večer, na katerem so mladi 
predstavili tradicionalno glasbo, hrano in pijačo.

Vsak večer so čas namenili tudi evalvaciji dneva in 
aktivnosti, pri čemer so mladi lahko izrazili svoja 
občutja in mnenja, končno evalvacijo pa so izvedli 
tudi po projektu, ko so spremljali tudi širjenje 
rezultatov v lokalnem okolju.

Rezultati projekta
Udeleženci so na mladinski izmenjavi pisali kratka 
poročila, ki so bila objavljena na blogu mladinske 
izmenjave, posredovana pa so bila tudi medijem. 
Kratek videospot, ki so ga izdelali med projektom, 
mlade nagovarja k udeležbi na mladinski izmenjavi 
in aktivnemu vključevanju v delo mladinskih 
organizacij. Mladinsko izmenjavo so lokalnim 
prebivalcem predstavili v obeh občinah, pripravili 
pa so tudi razstavo fotografij in razglednic, ki so 
nastale na mladinski izmenjavi.

Projekt je poglobil sodelovanje med pobratenimi 
skupnostmi in promoviral sodelovanje s pobrateno 
občino. Ukrepi za dosego tega so temeljili predvsem 
na vključevanju široke palete lokalnih akterjev, 
mladi pa so spoznali možnosti, ki jih nudijo evropski 
programi. Skozi aktivnosti so mladi pridobili 
znanja, ki so izboljšala njihov socialni in osebni 
razvoj (postavitev šotora, kurjenje tabornega ognja, 
uporaba kompasa, osnove priprave hrane, osnove 
dela na kmetiji, uporaba kanuja, osnove tujega 
jezika, pridobili so gasilske in plesne veščine) in 
bodo pozitivno vplivala nanje in njihovo mobilnost 
v prihodnosti. Po projektu so udeleženci izvedli 
lokalna projekta v vsaki izmed občin, mednarodno 
sodelovanje med njima pa so začeli načrtovati tudi 
v okviru drugih akcij programa.
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Akcija 1 
Mladi za Evropo

1.2 – Mladinske pobude

Projektna ideja
V PGD Veliki Kamen so mladi opazili, da mladi 
iz mest na mlade s podeželja gledajo kot na 
prikrajšane, ker se zaradi dela na kmetijah ne 
udeležujejo dogodkov in zabav v mestih, ker 
nimajo interneta ipd. Opazili so tudi, da ravno ti 
mladi svojega prostega časa ne preživljajo aktivno, 
ne zanimajo se za zdrav način življenja niti ne za 
samostojno pridelavo zdrave hrane. Med njimi 
je bilo čutiti apatičnost, nezainteresiranost in 
neaktivnost, na drugi strani pa kmetje, ki so mlade 
označili za lene in nesposobne, zato o tem, da bi 
jih pritegnili k zdravemu načinu življenja in delu 
na kmetiji, niti niso razmišljali. Cilj projekta je tako 
bil med seboj povezati in širši javnosti predstaviti 
kmetije v lokalni skupnosti ter v sodelovanju z 
njimi za mlade iz mest med poletnimi počitnicami 
organizirati tridnevne aktivnosti na posamezni 
kmetiji.

Program in metode 
Ideja za projekt je zorela že dalj časa, vendar so 
s prijavo projekta v program počakali, da je bila 
podrobno načrtovana. Redno so se srečevali na 
sestankih, kjer so se pogovarjali o najverjetnejši 
izvedbi projekta, za mnenje pa so povprašali tudi 
sovrstnike in kmete. Ustvarili so manjše delovne 
skupine, ki so poskrbele za načrtovanje financ, 
iskanje dodatnih sponzorjev, analizo potreb okolja 
ipd.

Za sodelovanje so se dogovorili s petimi kmetijami 
v lokalnem okolju, ki se ukvarjajo z različnimi 
panogami kmetovanja. Po pridobitvi vseh 
potrebnih informacij (opis in lokacija kmetij, opis 
panog) so izdelali zloženko in jo razdelili med 
mlade v lokalnem okolju ter med organizacije za 
mlade. Pridobljene podatke so prav tako uporabili 
pri objavi novic na spletni strani, kjer so se mladi 
lahko prijavili na predlagane termine. Projekt so 

Tematika: razvoj mest/podeželja, evropska zavest
Datum aktivnosti: 1. 5. 2012–31. 3. 2013
Prijavitelj: Prostovoljno gasilsko društvo Veliki Kamen, Koprivnica
Višina dodeljenih sredstev: 5.700,00 €

Naslov projekta:

Na kmetiji je lepo
SI-12-E1-2012-R1
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promovirali osebno, med vrstniki in prijatelji, na 
osnovni šoli učencem in njihovim staršem, prav 
tako tudi prek spletnih in tiskanih medijev, radia 
in lokalne TV.

Osrednja tema projekta je bilo življenje na vasi, 
zunaj mesta, na kmetiji. Mlade iz mest je spodbudil, 
da namesto doma v stanovanju svoje počitnice 
preživijo na prostem. Med poletnimi počitnicami 
so tako imeli možnost na eni izmed izbranih kmetij 
preživeti tri dni in se v tem času naučiti opravljati 
kmečka opravila, spoznati zdrav način pridelave 
hrane in zdrav način življenja na splošno. 

Po koncu poletnih aktivnosti so izdelali analizo 
projekta in na podlagi tega načrtovali aktivnosti v 
naslednjem letu.

Vloga inštruktorja 
V sedemčlanski pobudniški skupini je bilo pet 
mladoletnih oseb, eno dekle je imelo oviro 
sluha, eno pa težave pri uporabi slovenščine. 
Inštruktorico so mladi poiskali v domačem okolju in 
izbrali nekdanjo prostovoljko v PGD Veliki Kamen, 
ki jih dobro pozna in je bila tudi sama pobudnica 
veliko aktivnosti za mlade, je izjemen motivator 
in ima posluh za mlade. Z vodjem pobude se je 
srečevala na rednih sestankih, večkrat pa je 
bila prisotna tudi na rednih sestankih skupine in 
pazila na dobro počutje obeh omenjenih deklet 
ter njuno enakomerno vključenost v aktivnosti. 
Pobudniški skupini je predstavila Youthpass in 
ključne kompetence ter jim bila tudi v pomoč in 
podporo pri uresničitvi njihove ideje in zastavljanju 
ter prepoznavanju učnih učinkov. 

Rezultati projekta
Mladi so upali, da bodo rezultati projekta predvsem 
dolgoročni. Cilj projekta je bil, da mladi iz mest 
spoznajo življenje na kmetiji in se tako začnejo bolj 
zavedati svoje vloge v družbi, še posebej v smislu 
ohranjanja narave in pomembnosti ohranjanja 
zdravja skozi pridelavo in uživanje zdrave hrane ter 
prek lastne aktivnosti v naravi. Poleg zloženke, ki 
so jo izdelali za informiranje o projektu, so izdelali 
tudi spletno stran, aktivnosti pa imajo namen 
nadaljevati tudi v prihodnjih letih.
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Projektna ideja
Romska skupnost po Evropi šteje zelo veliko 
članov, med posameznimi skupinami pa obstajajo 
zelo velike razlike. Ker romska kultura nikoli ni bila 
zapisana, so njen edini vir še živeči Romi, ki poznajo 
preteklost, njihova pripovedovanja pa so pogosto v 
nasprotju s stereotipi in predsodki, ki jih je romska 
skupnost deležna dandanes. V neformalni skupini 
so se združili mladi, ki so svoj čas želeli izkoristiti za 
aktivnosti, s katerimi bi izboljšali kakovost življenja 
v okolju, v katerem živijo. Želeli so se aktivirati in 
pokazati, da so zmožni vplivati na spremembe 
v družbi, zato so svoje naselje želeli spremeniti 
v prostor obiska za Rome in nerome ter s tem 
spremeniti miselnost ljudi. Ureditev Muzeja Roma 
Kher je mladim predstavljala zahtevno nalogo, a 
so se je lotili z veseljem, da bi dokazali, kako lahko 
aktivni mladi prispevajo k razvoju in ohranjanju 
turizma in kulturne dediščine v Posavju.

Program in metode 
Mladi Romi so v projektu združili zanimanja in s 
skupnimi močmi uredili hišo, ki se bo uporabljala 
kot priložnostni muzej, prostor za delavnice ter 
ustvarjalna druženja. Vsi so si želeli, da bi prostor 
zaživel. V prvi fazi obnove hiše so prepleskali 
stene, obnovili okna in uredili okolico. Dela niso 
bila tehnično zahtevna, vendar so zahtevala kar 
nekaj akcije. Pri delu so jim veliko pomagali znanje 
in izkušnje starejših prebivalcev, ki so jih prav tako 
želeli pritegniti k sodelovanju v projektu. Vešči 
so namreč marsikaterega hišnega opravila in se 
tudi spomnijo, kako so bile hiše opremljene pred 
desetletji. Okna so obnovili, tako da so postala 
podobna nekdanjim lesenim. Pohištvo in druge 
podrobnosti so pridobili tako, kot so to Romi 
počeli v preteklosti – nabirali so jih na kosovnih 
odpadih in prek organizirane zbiralne akcije, lotili 
so se reciklaže in predmete uredili tako, da so bili 

Tematika: romske skupnosti, razvoj mest/podeželja
Datum aktivnosti: 3. 9. 2012–30. 4. 2013
Prijavitelj: Neformalna skupina Šarenka Hudorovac, Kerinov Grm, Krško
Višina dodeljenih sredstev: 5.900,00 €

Naslov projekta: 

Muzej »Roma Kher«
SI-12-E62-2012-R2
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Akcija 1.2 – Mladinske pobude

primerni za ponovno uporabo. Romi so tega še 
posebej vešči, zato so projekt izkoristili tudi kot 
priložnost, da svoje zanje prenesejo na preostalo 
prebivalstvo. V hiši so uredili bivalni prostor, ki so 
ga na podlagi pričevanj mam in babic opremili 
na način, da spominja na čase pred desetletji. 
Po stenah so razobesili slike, ki so jim jih podarili 
starejši romski prebivalci in različni romski muzeji, 
kar je pripomoglo k ohranjanju romske dediščine. 
Zbrali so tudi nekaj kovaškega orodja in tako v 
muzeju predstavili tudi obrt, po kateri so včasih 
sloveli Romi v tej regiji. Pred hišo so uredili prostor, 
v katerem je mogoče kuhati in peči na ognjišču, saj 
naj bi po odprtju muzeja obiskovalcem postregli s 
kavo, skuhano na tradicionalen romski način, ko 
kuhinje v notranjosti hiše niso bile običajne.

Vloga inštruktorja
Inštruktorica, ki so jo mladi izbrali, je že več 
let aktivna pri delu z Romi v posavski regiji, 
izkušnje ima tudi z ozaveščanjem javnosti. 
Mlade je podpirala tako, da jih je spodbujala k 
samostojnosti, samostojnemu mišljenju, iskanju 
rešitev in izvajanju nalog. Mladi Romi so s 
projektom spoznali, kaj pomeni biti vodnik in varuh 
majhnega muzeja ter kako uspešno tržiti program 
bogate kulturne dediščine.

Rezultati projekta
Vsi mladi so sodelovali v vseh fazah aktivnosti in 
se tako učili organizacije, usklajevanja, zbiranja 
in analize podatkov, reciklaže in marsikaterega 
fizičnega dela, ki se ga dotlej še niso lotili. S tem 
so si utirali poti, postajali ustvarjalni in podjetni, 
saj ohranitev odprtega muzeja dolgoročno pomeni 
tudi potencialno možnost zaposlitve. 

Ob dnevu Romov v aprilu 2013 je bilo odprtje 
muzeja zelo prepoznavno, saj se ga je udeležilo 
veliko obiskovalcev, bilo pa je tudi dobro medijsko 
pokrito. Mladi so oblikovali program spoznavanja 
romske kulture in dediščine tudi za osnovnošolce 
in srednješolce, ki bi ga ob podpori šol z veseljem 
izvajali. Fotografije, ki so nastale med mladinsko 
pobudo, so sproti objavljali na profilu na Facebooku 
ter hkrati sporočali o napredku, svojem delu in 
poteku projekta.
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Projektna ideja
Območje ob Sotli je bilo nekdaj močno povezano, 
čez mejo se je izmenjavala delovna sila, našli 
so se zakonski partnerji, izmenjavale so se 
izkušnje in modrosti. Ko je območje presekala 
državna meja, so se vezi med obema narodoma 
pretrgale, na nekdanjo povezanost prebivalcev ob 
Sotli kažejo mnoge legende, zgodbe, modrosti in 
preostala kulturna dediščina. Mladinsko društvo 
BS je s partnersko organizacijo GOKUL ugotovilo, 
da je eno izmed pomembnih področij, ki naroda 
še vedno povezuje, gozd. Danes ga mladi slabo 
poznajo, saj jih sodobna tehnologija, s katero so 
postali obdani in celo obremenjeni, odvrača od 
preživljanja prostega časa v naravi. Z mladinsko 
izmenjavo Pehar pogruntavščin, izvedeno v letu 
2012, so ugotovili, da mlade vendarle zanimajo 
tematike, kot so ekologija, samooskrba, divje 
rastoče rastline ipd. Da bi to znanje nadgradili 

in partnersko sodelovanje še okrepili, so se lotili 
transnacionalne mladinske pobude, pri kateri je 
temelj projekta gozd – kot vir preživljanja prostega 
časa, vir prehrane, vir energije in vir zaposlitve. 
Usmerili so se tudi k spoznavanju podjetništva, 
saj je na območjih na obeh straneh Sotle visoka 
stopnja brezposelnosti.
 
Program in metode 
Z oblikovanjem partnerstva so začeli takoj po 
izvedbi mladinske izmenjave, določili so skupno 
temo, naredili podroben načrt dogajanj v obeh 
lokalnih skupnostih, določili učne metode ter si 
razdelili vloge in naloge. Oba predlagatelja sta 
izvedla podobne in enakovredne dogodke v obeh 
lokalnih skupnostih, aktivnosti pa so se neposredno 
dopolnjevale. Pri tistih aktivnostih, ki so se odvijale 
le v eni lokalni skupnosti, so sodelovali vsi. 

Tematika: izobraževanje prek športa in aktivnosti na prostem, okolje
Datum aktivnosti: 1. 1. 2013–30. 9. 2013
Prijavitelj: Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli; www.klub-metulj.org; 
Partnerji iz držav: Hrvaška 
Višina dodeljenih sredstev: 6.394,00 €

Naslov projekta: 

Gozdni škratki/Šumski patuljci
SI-12-E84-2012-R3
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Projekt je obsegal več različnih aktivnosti. Mladi so 
oblikovali knjižico s fotografijami in opisi različnih 
rastlin v lokalnih gozdovih in njihove uporabe. V 
knjižico so vključili tudi gozdni bonton, opozorila 
za prijazno sobivanje z naravo in priporočila za 
trajnostno rabo gozdov, ogrožene rastlinske in 
živalske vrste ter tudi ustvarjalne podjetniške 
ideje, ki so jih razvijali med projektom. Izvedli so 
fotografsko delavnico, na kateri so se mladi in 
preostali zainteresirani učili slikanja v naravi, saj 
so pozneje izvedli fotografski natečaj, slike pa 
uporabili za izdelavo koledarja leta 2014. Pripravili 
so srečanje z lokalnimi obrtniki in kmetovalci z 
dopolnilno dejavnostjo, ki so s svojo dejavnostjo 
že povezani z gozdom. Predstavili so svoje delo ter 
tudi prednosti in težave, s katerimi se srečujejo. 
Mladi so pobrskali po ljudski zakladnici, poiskali 
bajke, pripovedke in pravljice, ki so povezane 
z gozdovi na območju njihove občine, in jih 
pripovedovali mladim in najmlajšim ter njihovih 
staršem na izletu v objemu gozda. Na terenu so 
se spoznali tudi z energijo dreves, ki jo je mogoče 
uporabiti pri zdravljenju. Skupaj z gozdnim 
strokovnjakom so se učili gozdnega bontona ter 
spoznavali sadeže in zelišča, ki so jih ob nasvetih 
starejših pozneje uporabili v kulinarični delavnici. 
Za pridelane izdelke so ustvarili tudi embalažo in 
jih tako pripravili za različne priložnosti – darila, 
shranjevanje za ozimnico in kot izziv za dopolnilno 
dejavnost na kmetiji. Pripravili so tudi strokovno 
predavanje, na katerem jih je strokovnjak poučil, 
kako vstopiti na trg, kateri pristopi in znanje so 
potrebni za prodajo izdelkov, kakšne so birokratske 
obveznosti, katere oblike prodaje so mogoče ipd. 

Vloga inštruktorja
Inštruktorica je aktivna prostovoljka v Mladinskem 
društvu Bistrica ob Sotli, kjer pri snovanju novih 
projektov pomaga tako pri vsebinskem kot 
finančnem načrtovanju. Ima večletne izkušnje 
dela z mladimi ter delovanja v nevladnem sektorju, 
zato se zaveda učne razsežnosti. Dobro se razume 
z mladimi, jih zna motivirati, zato je bila njena 
podpora mladim med trajanjem projekta velika 
spodbuda za vztrajanje pri projektu in njegovem 
dokončanju.

Rezultati projekta
Udeleženci so v času projekta krepili vseh osem 
ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje, 
med pomembnejša pridobljena znanja pa 
spadajo številska predstavljivost in smotrno 
upravljanje financ, ter razvijanje podjetniških idej 
in podjetniškega načrta. 

Rezultate mladinske pobude so predstavili v obeh 
lokalnih skupnostih, za skupne izdelke, torej v 
obeh jezikih, pa so se odločili z namenom širjenja 
zavesti o prijateljstvu čez meje, sodelovanju in 
skupnih temah. Ob koncu projekta so zaključno 
prireditev skupaj pripravili v Bistrici ob Sotli, nanjo 
pa so povabili vse sodelujoče v mladinski pobudi, 
lokalno prebivalstvo, podpornike projekta in 
lokalne medije. Pripravili so predstavitev projekta, 
razstavo fotografij, delili so izdelane knjižice in 
koledarje. Prav tako so pripravili pokušino izdelkov, 
ki so se jih naučili pripravljati pri projektu.

Akcija 1.2 – Mladinske pobude



32

Akcija 1 
Mladi za Evropo

1.3 – Projekti mladih za demokracijo

Projektna ideja
Ideja in tematski okvir za projekt sta se razvila na 
podlagi Zakona o mladinskih svetih, ki med drugim 
opredeljuje, da naj bi Mladinski svet Slovenije 
omogočal sodelovanje mladih pri sprejemanju 
zakonskih in drugih predpisov, ki vplivajo na 
življenje in delo mladih. V Mladinskem svetu 
Slovenije se zavedajo, da je participacija mladih 
v demokratičnih procesih zelo pomembna, njen 
osrednji element pa je volilna pravica. Razprave 
o potencialnem znižanju volilne starosti bi mlade 
postavile na dnevni red odločevalcev, hkrati 
pa bi lahko politike prisilile k oblikovanju trdne 
mladinske politike.

Z izvedbo projekta so želeli ustvariti polje, na 
katerem bi mladi, predstavniki mladinskih 
organizacij, mladinski voditelji in delavci z izmenjavo 
mnenj, idej in interesov na lokalni in nacionalni 

ravni imeli možnost sodelovanja pri iskanju rešitev 
za problematiko na področju participacije mladih 
v demokratičnem življenju, za katere si mladi v 
Sloveniji želijo prednostnega obravnavanja in 
celotnega k učinkom naravnanega obravnavanja s 
strani političnih oblasti.

Program in metode 
V okviru projekta so obravnavali organiziranje 
mladih na lokalni ravni in sodelovanje z lokalnimi 
oblastmi, pomen evropskega državljanstva za 
spodbujanje participacije mladih in avtonomijo 
mladih (ustvarjanje priložnosti za vključujočo 
družbo in demokratično udeležbo v družbeno-
političnih procesih). Projekt je bil zastavljen tako, da 
je spodbujal neformalno učenje, mreženje, aktivno 
preživljanje prostega časa, vključevanje mladih v 
družbo in soodločanje mladih pri razvoju družbe 
kot celote. Prispevek mladih je bil uvid v nujnost 

Datum aktivnosti:  15. 8. 2012–31. 10. 2013
Prijavitelj: Mladinski svet Slovenije, Ljubljana; www.mss.si
Partnerji iz držav: Avstrija
Višina dodeljenih sredstev: 35.730,00 €

Naslov projekta: 

16 – starost za vključevanje?
SI-13-E4-2012-R2
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vključevanja mladih in njihovo domače okolje, 
predvsem pa ustvarjanje razmer za vključevanje 
mladih v širše družbene procese.

V prvem delu projekta so izvedli promocijsko 
kampanjo, ki je mlade spodbujala k udeležbi 
na predsedniških volitvah, saj mladi na ta način 
uporabijo pravico, opravijo dolžnost in izrazijo 
svoje mnenje, hkrati pa odločevalce pozivajo 
k prepoznavanju mladih kot sogovornikov in 
akterjev. Drugi del projekta je bil študijski obisk za 
23 predstavnikov slovenskih lokalnih partnerjev 
pri partnerju v Avstriji, avstrijskem nacionalnem 
mladinskem svetu, ki je imel ključno vlogo pri 
znižanju starostne meje za volilno pravico v Avstriji. 
Tretji del projektnih aktivnosti je bil namenjen 
prenosu na novo pridobljenega znanja na lokalno, 
regionalno in nacionalno raven.

Lokalni partnerji so bili odgovorni za izvedbo lokalnih 
oz. regionalnih srečanj, pri čemer so poskrbeli za 
udeležbo mladih in lokalnih političnih odločevalcev 
ter tako dobili priložnost okrepitve stikov z lokalno 
oblastjo in mladinskimi strukturami v regiji. Z 
izvedbo okroglih miz, posvetov in pridobivanjem 
mnenj vključenih akterjev na lokalni ravni so želeli 
spodbuditi tudi mreženje med lokalnimi izvajalci, 
deljenje izkušenj in znanj, načrtovali pa so tudi 
izvedbo nacionalnega dogodka.

V zaključnem delu projekta so se izvedle 
evalvacijske aktivnosti in obisk avstrijske 
partnerske organizacije v Sloveniji. Primerjali so 
spremembe in proces, ki se je zgodil v času od 
študijskega obiska naprej, ocenili so sodelovanje 

med partnerji, ovrednotili proces dela, doseganje 
zastavljenih ciljev in rezultatov.

Rezultati projekta
Udeleženi mladi so preko raznolikih metod 
neformalnega učenja in preko same participacije 
v projektnem procesu pridobili znanje o pomenu 
aktivnega državljanstva za mlade same in njihovo 
vključenost v družbeno in politično življenje ter 
opolnomočenju mladih in mladinskih organizacij 
preko (formalne in neformalne) participacije. 
Krepili so predvsem zagovarjanje, utemeljevanje, 
argumentacijo, retoriko ipd., ter znanja o pomenu 
aktivnega državljanstva, o demokratičnih procesih, 
procesih v lokalni skupnosti ipd. 

V lokalnih enotah so oblikovali redakcijsko 
skupino, ki je pripravila zaključni dokument in 
brošuro, ki vsebuje pomembne zaključke razprav 
in posvetovanj na temo znižanja volilne pravice na 
16 let, prav tako pa s primeri dobrih praks iz drugih 
ozavešča mlade o urejanju volilne pravice v tujini. 
Dostopnost brošure so povečali z elektronsko 
obliko objave na spletni strani, kjer so objavili tudi 
galerijo slik in forum, namenjen zbiranju mnenj, 
pogledov, spodbujanju mreženja idr.

Akcija 1.3 – Projekti mladih za demokracijo
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Akcija 2 
EVs

2.1 – Evropska prostovoljna služba

Projektna ideja
Prostovoljci imajo pomembno vlogo v programih 
Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo 
mesto. Njihovo vključevanje v organiziranje in 
izvedbo različnih aktivnosti ne predstavlja le 
pozitivnih učinkov za uporabnike programov in 
prostovoljce same, temveč je hkrati tudi pomemben 
vir novih idej in različnih pogledov, ki koristijo tako 
društvu kot širši lokalni skupnosti, v kateri delujejo. 
Prostovoljce EVS so v Društvu DRPD gostili že 
večkrat in vedno znova so se projekti izkazali za 
odlično in nenadomestljivo izkušnjo.

Prostovoljec
Iskali so prostovoljca, ki ima veselje do dela z otroki 
in ki mu drugačnost ni tuja. Želene kvalitete so bile 
samoiniciativnost, angažiranost in medkulturna 
ozaveščenost. Dobrodošle, a ne obvezne, so bile 
izkušnje pri delu z otroki in kakšen hobi, ki bi pri 
delu pripomogel (petje, ples, gledališče, šport 
ipd.), sicer pa je bila možnost vključitve v projekt 
široka in ni bila omejena na nikakršen način.

Gostiteljska organizacija je prostovoljca na 
lastne stroške gostila že med pripravo projektne 
dokumentacije, kar mu je omogočilo, da se je 
dobro spoznal z akcijo EVS, okoljem in programi, v 
katerih je nato opravljal svojo službo.

Tematika: manjšine, romske skupnosti
Datum aktivnosti: 7. 5.–7. 12. 2012
Prijavitelj: Društvo za razvijanje prostovoljnega dela, DRPD Novo mesto; www.drpdnm.si
Partnerji iz držav: Srbija
Višina dodeljenih sredstev: 4.727,00 €

Naslov projekta: 

Preventivni programi za otroke
SI-21-17-2012-R2
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Program in metode 
Prostovoljec je skupaj s strokovnimi delavci in 
domačimi prostovoljci sodeloval pri načrtovanju 
in izvedbi Preventivnega programa za otroke, ki 
obsega Dnevni center za otroke in Dnevni center za 
romske otroke v romskih naseljih Brezje in Šmihel 
ter ustvarjalni kotiček Otroški svet, vsebinsko pa je 
bil program usmerjen v boj proti revščini in socialni 
izključenosti. Programi otrokom pomagajo pri 
učenju slovenščine, pridobivanju komunikacijskih 
in socialnih veščin, konstruktivnem reševanju 
konfliktov, razvijanju motoričnih spretnosti, 
aktivnem preživljanju prostega časa in podobno. 
Prostovoljec je aktivno in odgovorno soustvarjal 
aktivnosti za otroke in tako na praktičen način 
pridobival izkušnje ter nova znanja. Izvajal je učno 
pomoč za otroke, ustvarjalne delavnice, športne in 
družabne aktivnosti ter tako krepil svoje socialne 
in organizacijske veščine ter se uril v vodenju 
velikih in majhnih skupin.

Prostovoljec je na lastno pobudo sodeloval 
pri organizaciji javnih dogodkov in promociji 
programov, prek česar je lahko predstavil tudi svoj 
projekt EVS in svojo izkušnjo. Sodeloval je tudi 
pri usposabljanju prostovoljcev za delo z otroki s 
težavami v socialni integraciji, na intervizijskih in 
supervizijskih sestankih.

Prostovoljcu je pomembno podporo dajal mentor, 
s katerim sta imela redna srečanja, ob pomoči 
katerega si je zastavljal cilje, jih evalviral in po 
potrebi prilagajal ali nadgrajeval ter pridobljeno 
znanje, veščine in kompetence sproti zapisoval v 
potrdilo Youthpass.

Rezultati projekta
Projekt je izpolnil pričakovanja – omogočil je, da 
se v Preventivni program za otroke vključi tujega 
prostovoljca, ki je s svojo odprtostjo do drugačnosti, 
novimi idejami, duhovitostjo, znanjem in izkušnjami 
otrokom omogočil medkulturno izkušnjo ter jim 
odprl pogled na drugačen in boljši svet.

Lokalna TV Vaš kanal je s prostovoljcem opravila 
intervju, v katerem je predstavil svojo izkušnjo 
evropske prostovoljne službe, medijsko pozornost 
pa je društvo DRPD izkoristilo tudi ob preostalih 
dogodkih, ki jih pripravljajo čez vse leto za širšo 
lokalno skupnost.

Akcija 2 - Evropska prostovoljna služba
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Projektna ideja
Ideja po obnovi parka v Škofji Loki v neposredni 
bližini mladinskega centra je živela že nekaj let, 
saj je bil park zaradi zanemarjenosti neprijeten 
in neprimeren za uporabo, v letu 2011 pa so za 
obnovo končno dobili dovoljenje od občine kot 
upravljavca in od Ministrstva za obrambo kot 
lastnika. Ustvarili so skupinski projekt evropske 
prostovoljne službe, ki je združil deset mladih iz 
različnih držav in jim omogočil, da s prenovo parka 
razvijejo svoje znanje in izkušnje v odprtem in 
prijateljskem okolju, da razširijo svoja obzorja, se 
učijo drug od drugega ter navežejo stik z vrstniki 
iz Evrope. Cilj projekta je bil mladim brezposelnim 
dati možnost, da razvijejo svoje sposobnosti, 
pridobijo dejanske delovne izkušnje ter razvijejo 
ustvarjalnost in podjetniško žilico ob iskanju okolju 
prijaznih idej.

Prostovoljci
Prostovoljci so bili polnoletni brezposelni mladi, ki 
so imeli različne interese in znanja, prihajali so iz 
različnih okolij in ozadij. Motivirani so bili za delo 
v organiziranih aktivnostih in preživljanje dveh 
mesecev v majhnem mestu. Posebne spretnosti v 
umetnosti, oblikovanju ali obrti so bile dobrodošle, 
a ne obvezne, saj je bil končni izbor pri izbiri 
prostovoljcev opravljen na podlagi njihove osebne 
predstavitve in tudi s klepeti ali pogovori prek 
spletnih orodij. 

Tematika: umetnost in kultura, okolje
Datum aktivnosti: 6. 7.–6. 9. 2012
Prijavitelj: Zavod O, zavod škofjeloške mladine, Škofja Loka; www.zavodo.org
Partnerji iz držav: Bolgarija, Grčija, Gruzija, Latvija, Litva, Poljska
Višina dodeljenih sredstev: 17.546,00 €

Naslov projekta: 

Zavod O – GREEN heART
SI-21-20-2012-R1



37

Program in metode 
Glavna naloga prostovoljcev je bila obnovitev parka 
z recikliranimi in naravnimi materiali ter promocija 
projekta v lokalni skupnosti. Po usposabljanju 
ob prihodu so se spoznali z osnovami krajinske 
arhitekture in implementacijo tega v sam park. 
Sodelovali so v vseh fazah aktivnosti: oblikovali 
so načrt in vizualno predstavitev parka, ob pomoči 
lokalnih obrtnikov so izdelovali opremo parka (klopi, 
posode za rastlinje, okrasni predmeti), ga opremili 
in uredili skupaj z lokalno mladino (sprehajalne 
steze, športne površine, urejanje zelenic, 
obnova spomenika in vodnjaka, odstranjevanje 
poškodovanega asfalta, ki so ga nadomestili z 
mozaiki), organizirali dogodek ob odprtju parka 
in pred tem poskrbeli tudi za promocijo, ustvarili 
so kratke filme o ekologiji in aktivnosti EVS ter 
predstavili svojo državo in kulturo lokalni skupnosti. 
Vsak prostovoljec je imel priložnost, da je svoje 
delo organiziral v skladu s svojimi sposobnostmi, 
željami in interesi. Projekt je prostovoljcem 
ponudil veliko možnosti za razvoj različnih znanj, 
spretnosti in odnosa do dela ter pridobivanje novih 
izkušenj v medkulturnem okolju. Dejavnosti so bile 
zasnovane tako, da so prostovoljci imeli priložnost 
za individualno in skupinsko delo, se učili drug 
od drugega in od strokovnih sodelavcev. Naučili 
so se organizirati lastno delo, spopadali so se s 
časovnimi omejitvami, med celotnim projektom pa 
so premišljevali o aktivnostih in poteku projekta, 
ga po potrebah prilagajali, svoje izkušnje in 
pridobljeno znanje pa ovrednotili in zapisali v 
potrdilo Youthpass. Gostiteljska organizacija je 
prostovoljcem tudi v prostem času ponudila pestro 
izbiro aktivnosti, ki so se jih lahko udeleževali, na 

proste dneve ob koncih tedna pa so organizirali 
izlete po različnih krajih in hribih v Sloveniji.
 
Rezultati projekta
Projekt je povsem izpolnil pričakovanja prostovoljcev 
in gostiteljske organizacije. Prostovoljci so lepo in 
samoiniciativno obnovili park, postali so zrelejši, 
odgovornejši, okrepili so svoje znanje angleškega 
jezika in socialne kompetence. Dobro so se 
vključili v lokalno skupnost, lokalna skupnost pa 
se je bolj odprla, k projektu prispevala finančno in 
materialno pomoč, saj se je s parkom odprl tudi 
prostor za kakovostno preživljanje prostega časa, 
koncerte in športne prireditve.

Akcija 2 - Evropska prostovoljna služba (EVS)
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Projektna ideja
Zavod Manipura je s projektom želel mladim z 
manj priložnostmi ter mladim brezposelnim, ki niso 
dokončali izobraževanja ali zaradi drugih težavnih 
okoliščin niso našli zaposlitve, ponuditi možnosti 
pridobiti pozitivne izkušnje, ki so prek neformalnega 
učenja prispevale k njihovemu opolnomočenju, 
izboljšanju samopodobe ter premagovanju strahov, 
predsodkov ter odkrivanju in razvijanju njihovih 
osebnih potencialov. Predlagatelji so med seboj 
sodelovali že v preteklosti, zato so tudi ta projekt 
načrtovali skupaj. Veliko pozornosti so namenili 
načrtovanju podpore in skrbi za nadzor ter varnost 
mladoletnih udeležencev.

Prostovoljci
V projekt je bilo vključenih osem mladih 
prostovoljcev z manj priložnostmi, svojo službo so 
individualno ali po dva opravljali v različnih državah 
in ob različnem času. Stari so bili 16 let ali več. Od 
prostovoljcev se ni pričakovalo nobenih posebnih 
spretnosti, saj so bili projekti prilagojeni njim in 
njihovim individualnim zmožnostim; obseg vsebine 
aktivnosti in način izvedbe so tako lahko izbrali 
sami. Priprave pred odhodom so potekale v obliki 
individualnih pogovorov z vsakim prostovoljcem, 
pogovorov z njihovimi starši ali skrbniki ter v obliki 
spoznavanja z drugim prostovoljcem iz iste države. 
Prejeli so informativni paket in imeli možnost 
razjasniti vsa vprašanja, ki so se jim pojavila. 

Tematika: mediji in komunikacija/mladinsko informiranje, prosti čas mladih
Datum aktivnosti: 9. 7.–7. 8. 2012, 1. 6.–3. 9. 2012, 3. 9.–5. 11. 2012, 5. 11.–5. 12. 2012
Prijavitelj: Zavod Manipura, Radovljica; www.zavod-manipura.org
Partnerji iz držav: Finska, Italija, Irska, Makedonija
Višina dodeljenih sredstev: 19.325,00 €

Naslov projekta: 

I can go, too
SI-21-28-2012-R1
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Akcija 2 - Evropska prostovoljna služba (EVS)

Program in metode
Makedonija: prostovoljca sta stanovala pri 
družini na podeželju in pomagala pri vseh 
kmečkih opravilih, vključno s skrbjo za vrtnine in 
poljščine ter skrbjo za domače živali. Prav tako 
sta pomagala pri delu v hiši, npr. pospravljanju, 
kuhanju, pomivanju ipd. Štirikrat na teden sta po 
tri ure preživela v mladinskem centru in pomagala 
pri delu z mladimi, organizaciji različnih aktivnosti 
ter drugih manjših opravilih.

Finska: prostovoljca sta sodelovala pri organizaciji 
in izvedbi različnih delavnic za nezaposlene mlade 
oz. mlade, ki niso končali šolanja (ročne spretnosti, 
mizarstvo, multimedija, popravila avtomobilov, 
dramska igra, renoviranje različnih predmetov 
ipd.).

Italija: prostovoljca sta pomagala pri organizaciji 
lokalnih in mednarodnih aktivnosti za mlade, kot 
so gledališke predstave, plesi, modne prireditve, 
festivali, medkulturna srečanja ipd. Prostovoljca 
sta lahko sodelovala tudi pri oblikovanju novic 
in pogovornih oddaj spletnega radia, ki ga vodi 
gostiteljska organizacija.

Irska: prostovoljca sta v gostiteljski organizaciji, 
ki izvaja različne aktivnosti za mlade z manj 
priložnostmi, pomagala organizirati različne 
aktivnosti in aktivno sodelovati pri njih, sama sta 
jih lahko izbrala glede na svoj interes (glasbene 
delavnice, pogovorne skupine za mlade mamice, 
multikulturne pogovorne skupine, snovanje 
plakatov, pomoč pri promociji, iskanje partnerjev 
in sponzorjev za različne aktivnosti ipd.).

Zaključna evalvacija po končanem projektu je 
potekala najprej v gostiteljskih organizacijah, nato 
s pošiljajočo organizacijo ob povratku, potem pa 
tudi individualno z vsakim prostovoljcem in skupno 
z njihovimi starši. Poleg same učne izkušnje, 
izpolnjevanja potrdila Youthpass ter načrtovanja 
razširjanja rezultatov v lokalni skupnosti je bil velik 
poudarek tudi na pridobljenih socialnih in osebnih 
kompetencah.

Rezultati projekta
Namen Zavoda Manipura je bil omogočiti pozitivne 
učne izkušnje čim več mladim z manj priložnostmi, 
zato so po vsakem izvedenem projektu skupaj 
s prostovoljci poskrbeli za promocijo pozitivnih 
rezultatov projekta tako med mladimi in lokalno 
skupnostjo kot med strokovnimi delavci, ki delajo 
s to ciljno skupino mladih in programa Mladi v 
akciji ne poznajo. 
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Projektna ideja
V zadnjih letih se je v Maroku glede statusa 
žensk na splošno in enakosti med spoloma 
veliko spremenilo. Oblasti so sprejele nov delovni 
zakonik, nov družinski zakonik, izvedli so reformo 
državljanskega zakonika, ob ohranitvi določenih 
zadržkov so ratificirali Konvencijo o odpravi vseh 
oblik diskriminacije žensk. Kljub omenjenim 
spremembam še vedno obstaja velik razkorak 
med spoloma na političnem, gospodarskem 
in socialnem področju, kar je deloma odvisno 
tudi od sprememb v odnosu in vedenju, ki se 
ne preoblikujejo tako hitro kot zakonodaja. Na 
podlagi evropske prostovoljne službe sta se dva 
mlada Slovenca povezala z mladimi v Maroku v 
okviru dejavnosti organizacije Jossour in Centra 
za državljanstvo za maroške ženske, tako so 
maroškim ženskam omogočili lažje spoznavanje 
evropske identitete, položaja žensk v evropski 

družbi, zavesti o aktivni participaciji žensk in mladih 
v javnem življenju ter standardov mladinskega 
prostovoljnega dela.

Prostovoljca
Gostiteljska organizacija Jossour, Forum des 
Femmes Marocaines, je iskala zavzeta in energična 
prostovoljca, ki ju je zanimalo zagovorništvo na 
področju enakopravnosti spolov in promocije pravic 
žensk, vrednot in načel aktivnega državljanstva, 
rada delata z mladimi z manj priložnostmi in sta 
polna idej, kako maroške ženske še bolj spodbuditi, 
da se vključujejo v javno življenje in s tem 
prispevajo k svoji avtonomnosti v maroški družbi. 
Zaradi specifičnosti projekta in lokalnega okolja 
so iskali prostovoljca, ki ju je zanimalo oblikovanje 
akcij ozaveščanja in zagovorništva, sodelovanje pri 
organizaciji dogodkov (okrogle mize, simpoziji …), 
opravljanje raziskovalnega dela ipd. Gostiteljska 

Tematika: enakost med spoloma, izobraževanje
Datum aktivnosti: 1. 10. 2012–30. 6. 2013 in 1. 7. 2013–1. 4. 2014
Prijavitelj: Zavod Voluntariat, Ljubljana; www.zavod-voluntariat.si
Partnerji iz držav: Maroko
Višina dodeljenih sredstev: 11.820,00 €

Naslov projekta: 

Equal Rights are Not Special Rights
SI-21-44-2012-R2
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organizacija je prostovoljca izbrala na podlagi 
njune osebne predstavitve in predlogov aktivnosti, 
ki so bile v njunem interesu in so spadale v okvir 
dela organizacije.

Program in metode
Prostovoljca sta imela tri glavne naloge. Prva 
naloga je bila pomoč pri izvajanju različnih akcij 
ozaveščanja in promoviranja pomena enakosti 
spolov. To je vključevalo pomoč pri izvajanju raziskav 
obstoječega stanja na področju podobe žensk v 
maroških in preostalih arabskih medijih, statusa 
žensk v maroškem političnem in gospodarskem 
življenju ter pripravi predlogov za izboljšanje 
položaja žensk v javnem življenju in lobiranje na 
vladni ravni. Druga naloga prostovoljcev je bila 
povezana s pomočjo pri promociji dogodkov in 
aktivnosti gostiteljske organizacije. Pomagala sta 
pri pripravi promocijskih materialov in širjenju ideje 
o pomembnosti zagovorništva pri promociji enakih 
pravic ne glede na spol. Tretja naloga je zadevala 
organizacijo in vodenje različnih izobraževalnih 
delavnic na temo družbenega vključevanja 
za ženske in deklice, kot so npr. delavnice 
angleškega jezika, učenje maternega jezika ter 
kulture prostovoljcev, osnove dela z računalnikom, 
kreativne in umetniške delavnice ipd.

Evalvacija je potekala ves čas trajanja projekta. 
Prostovoljca sta se redno srečevala s svojim 
mentorjem in koordinatorjem, s katerima sta 
prek pogovora ocenjevala svojo integracijo v 
organizacijo in okolje ter svoj napredek. 

Rezultati projekta
Projekt je prek dela z maroškimi ženskami 
spodbudil osebni razvoj prostovoljcev, prisotnost 
prostovoljcev v Maroku pa je spodbudil razvoj 
organizacije Jossour in Centra za državljanstvo 
za maroške ženske ter njunih mladih članov 
in članic. Projekt in aktivnosti prostovoljcev so 
bili promovirani na spletni strani gostiteljske 
organizacije, v lokalnem tisku in televiziji ter prek 
drugih spletnih orodij.
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Akcija 3 
Mladi v svetu

3.1 – Sodelovanje s sosednjimi partnerskimi državami EU

Projektna ideja
Gluhost je nevidna motnja, zato gluhih slišeče 
okolje ne opazi. Občutek prezrtosti gluhim jemlje 
pogum, da bi se samoiniciativno vključevali v 
kulturne in umetniške dejavnosti, ki jih pripravljajo 
slišeči, zato se zadržujejo in udejstvujejo le v 
ponekod že marginaliziranih gluhih skupnostih, 
kljub temu da je njihov potencial na vseh ravneh 
enak potencialu vrstnikov. Tudi znakovni jezik se 
med državami razlikuje, kar otežuje mednarodna 
srečanja, čeprav sporazumevanje med gluhimi 
poteka prek spontane pantomime. S projektom so 
želeli povezati mlade gluhe in slišeče, spodbuditi 
njihovo medsebojno spoštovanje in sodelovanje, 
in to z aktivnostjo, ki spodbuja zdravo življenje 
in hkrati silovito odpravlja stereotipe o gluhih – s 
plesom oz. plesnim izražanjem.

Program in metode 
Kulturno društvo Center plesa je partnerje za 
projekt našlo s samoiniciativnim iskanjem po 
internetu ter prek osebnih priporočil, merilo 
pa so bile reference na področju mladinskega 
udejstvovanja ter vključevanja mladih z manj 
priložnostmi v kulturno-umetniške procese. S 
partnerji so se še pred prijavo projekta sestali 
v Zagrebu in Beogradu, da so se medsebojno 
spoznali in začeli skupaj načrtovati projekt. Zaradi 
posebne narave aktivnosti so se odločili tudi za 
predhodni načrtovalni obisk v Mariboru, ki je 
potekal dva meseca pred mladinsko izmenjavo, na 
katerem so podrobno pregledali osnovne vsebine 
izmenjave ter se pogovorili o načinu simultanega 
podajanja vsebin za gluhe udeležence v vseh treh 
jezikih. Prav tako so pregledali infrastrukturne in 
tehnične zmogljivosti na kraju aktivnosti.

Tematika: umetnost in kultura, mladinske politike
Datum aktivnosti: 5.–11. 11. 2012
Prijavitelj: Kulturno društvo Center plesa, Maribor; www.centerplesa.si 
Partnerji iz držav: Hrvaška, Srbija
Višina dodeljenih sredstev: 13.210,00 €

Naslov projekta: 

On the Tip of the Palm  
SI-31-E6-2012-R1
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Mladinske izmenjave se je udeležilo 47 mladih, 
skupino so sestavljali tako gluhi kot slišeči. Zaradi 
večje varnosti so bili v sobe razporejeni mešano, 
tako da je v vsaki sobi bil vsaj en slišeči udeleženec. 

Osrednja tema aktivnosti se je osredotočila na 
manko ponudbe kulturno-umetniških aktivnosti 
za deprivilegirane, druga pa je spodbujala k 
aktivni participaciji pri kreiranju aktivnih politik na 
področjih, ki udeležence neposredno zadevajo in 
vplivajo na kakovost njihovega življenja. Temi sta se 
zrcalili skozi celoten potek projekta prek različnih 
metod in aktivnosti, ki so jih izvajali udeleženci sami: 
razprave, pri katerih so spodbujali demokratičen 
dialog, plesne delavnice, na katerih so odkrivali 
učinkovitost različnih tehnik dela z gluhimi plesalci, 
izmenjava odrskih izkušenj za izboljšanje odrskega 
umetniškega izražanja udeležencev, učenje 
prepoznavanja sporočil na kulturnih manifestacijah, 
diskusija o mehanizmih in vzvodih, ki omogočajo 
spremembe na področju mladinske kulturne 
politike, pri čemer je ta spodbujala k samostojnemu 
oblikovanju predlogov za izboljšanje stanja na tem 
področju, ter igre, sprehodi in druge sprostitvene 
dejavnosti, pri katerih so se udeleženci med seboj 
neformalno spoznavali.

Mladi so bili v projekt vključeni že od samega 
začetka, saj je bil velik poudarek na tem, da so 
lahko sami razmislili, katere kompetence želijo 
pridobiti in kako. Vsak dan so končali z reflektivno 
diskusijo, ki je omogočala izražanje mnenj in potreb 
udeležencev ter njihovih izkušenj in pridobljenih 
znanj, ki so jih ob koncu aktivnosti vpisali v potrdilo 
Youthpass.

Rezultati projekta
Mladi so se tekom projekta učili sprejemati 
prednosti tujih kultur in razumevanje njihove 
drugačnosti, nadgradili so svoje sporazumevanje 
v tujih znakovnih jezikih, svojo podjetnost pa tako, 
da so spoznavali, kako lahko sami uveljavljajo 
svoje interese preko različnih družbenih sistemov 
in demokratičnih mehanizmov. 

Dolgoročni strateški cilj projekta je bil, da bi se 
prek mednarodnih projektov odprla platforma na 
evropski ravni, ki bo organizacijsko in strokovno 
gluhi mladini omogočala enakopravno vključevanje 
v svet kulturno-umetniškega udejstvovanja in 
hkrati prek interesnega mreženja omogočala nove 
metode dela in ugotovitve na področju tovrstnega 
delovanja v nevladnih organizacijah in drugje. 

Projekt je bil zelo odmeven, saj so prepoznavnost 
zagotovili tako prek svoje spletne strani kot prek 
YouTuba in strani na Facebooku. Organizirana je 
bila novinarska konferenca, medijem so poslali 
sporočila za medije ter podali več intervjujev. 
Projekt je bil povzet v več časopisih, na radiu in 
televiziji, prispevek pa je naredila tudi posebna 
televizija za gluhe in naglušne Spletna.tv.

Udeleženci so med aktivnostjo oblikovali kratek 
dokumentarni film, v katerem so predstavili svojo 
izkušnjo, oblikovali pa so tudi skupno resolucijo, ki 
je dokument, namenjen strokovnemu premisleku 
v vseh državah partnericah in s katerim so želeli 
opozoriti na ogromno prostora, ki še obstaja na 
področju izobraževanja gluhih in prilagajanja 
vsebin njihovim potrebam. 
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Projektna ideja
Ideja mednarodne mladinske izmenjave je 
temeljila na ugotovitvi mladih, da je staro mestno 
jedro Krškega neobiskano in zapuščeno. Kljub 
temu, da je ta del mesta zelo lep in je bil v zadnjih 
letih obnovljen, lokalne organizacije tam ne 
izvajajo programov. Petstranska izmenjava v letu 
2011, v sklopu katere so mladi preuredili mestni 
park, je pustila svoj pečat, saj se v njem znova 
zbirajo sprehajalci, kulturno-umetniško društvo 
pa izvaja pesniško-literarne večere. Mladi so 
tako želeli obuditi tudi preostali del mesta in vanj 
preseliti dogajanje iz nakupovalnih središč prek 
različnih delavnic, ki so se jih mladi udeleženci 
lahko udeležili.

Program in metode 
Mladinski center Krško je partnerja iz Francije 
poznal že prej, partnerja iz Armenije in Azerbajdžana 
pa so našli na spletnem portalu Youthnetworks, 
kjer so objavili osnutek svoje ideje. S partnerjema 
so se povezali, ker jim je zelo ustrezala tematika 
projekta, ujeli so se tudi v starosti mladih 
udeležencev in njihovem ozadju. Partnerja sta 
bila odzivna in visoko motivirana za sodelovanje, 
zato je načrtovanje projekta in aktivnosti teklo 
povsem gladko. Skupaj so oblikovali idejo, 
program aktivnosti, si razdelili naloge ter spisali 
interni sporazum o partnerstvu, pri čemer so se 
sporazumeli tudi o delitvi dotacije in odgovornosti.

Mladinske izmenjave se je udeležilo 24 mladih, 
starih med 13 in 17 let. Glavna tema aktivnosti 
je bila širjenje evropske zavesti med mladimi iz 
zelo različnih zgodovinskih, kulturnih in socialnih 

Tematika: evropska zavest, umetnost in kultura
Datum aktivnosti: 7.–14. 7. 2012
Prijavitelj: Mladinski center Krško, Krško; www.mc-krsko.si
Partnerji iz držav: Armenija, Azerbajdžan, Francija
Višina dodeljenih sredstev: 17.584,00 €

Naslov projekta: 

Bringing old City back to Life
SI-31-E14-2012-R1
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ozadij prek izvedbe tržnice, pri čemer so mladi 
izdelovali umetniške nacionalne izdelke. Tako so 
se mladi najprej morali pozanimati o značilnostih 
svoje kulture, ki so jo predstavili tudi drugim 
udeležencem, nato pa so te izdelke (različne obrti, 
hrana, obleka, dramske igre …) ob pomoči lokalnih 
mojstrov, obrtnikov in strokovnjakov na enajstih 
različnih delavnicah, ki so se jih lahko udeležili 
po lastni izbiri, izdelovali tudi sami. Izmenjava je 
dosegla svoj vrhunec z dvodnevno mestno tržnico 
v starem mestnem jedru. V tem delu mesta so 
pripravili tudi medkulturni večer, na katerem so 
predstavili svoje narodne noše, plese, filme, kratke 
dramske igre ipd.

Mladinska izmenjava je mlade spodbujala k delu 
v mešanih skupinah, skupaj z lokalnimi obrtniki in 
v parih. Spodbujeni so bili k samostojnemu delu, 
da so si na delavnicah pridobili čim več praktičnih 
izkušenj ter hkrati krepili zavest o kulturni dediščini. 
Ob koncu projekta so udeleženci prejeli potrdilo 
Youthpass.

Projekt je pri mladih krepil občutek evropskega 
državljanstva, saj so z lastnim udejstvovanjem 
pri vseh aktivnostih v projektu začutili, da je 
pomembno, da se v vseh obdobjih življenja, tudi 
v mladosti, udeležujejo lokalnih in mednarodnih 
akcij ter s tem spreminjajo okolje, v katerem bivajo. 
Okrepila se je tudi njihova zavest, da so del Evrope 
in da ima vsak narod pravico do ohranjanja lastne 
kulture. 

Rezultati projekta
Mladi so tudi po končani mladinski izmenjavi ostali 
v stikih. V svojem domačem kraju so pripravili 
lasten evropski sejem, na katerem so predstavili 
izdelke z izmenjave, fotografije in posnetke. 
Najpomembnejši rezultat mladinske izmenjave 
je dvig evropske zavesti mladih udeležencev, saj 
so pridobili veliko novih podatkov o EU, spoznali 
nove kulture, ki so del Evrope, in se naučili 
različnih uporabnih znanj iz umetnosti in obrti. Na 
praktičen način so spoznali, kako uresničiti svoje 
ideje in kako se lotiti izvedbe projekta, pridobili so 
samozavest, saj so mnogi med njimi prvič potovali 
v tujino. 

Akcija 3.1 –Sodelovanje s sosednjimi partnerskimi državami
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Projektna ideja
Projektna ideja je izšla iz stališča Društva Zoja o 
prepletenosti osebnega in trajnostnega razvoja. 
Veliko ljudi med omenjenima pojmoma ne vidi 
povezave in ju obravnava ločeno. Osebni razvoj 
predstavlja osnovo preostalim, tudi trajnostnemu 
razvoju. Z izvedbo tega projekta (aktivnost 
vzpostavljanja partnerstev) so želeli pokazati 
pomembnost osebnega razvoja in njegovo 
integriranost v sklope trajnostnega razvoja. Ciljev 
projekta je bilo več: s partnerji so želeli izmenjati 
izkušnje in jih nadgraditi z novimi projekti, ki bodo 
za cilj imeli razširjanje pridobljenega znanja, ter 
ustvarjati dolgoročne in trajnostne rešitve za mlade. 
Partnerje so našli na osnovi osebnih poznanstev, ki 
so jih pridobili ob sodelovanju v različnih projektih 
programa Mladi v akciji, vsem pa je bilo skupno 
zanimanje za okoljevarstvo, delo z mladimi z manj 
priložnostmi ali podobna presečna področja.

Program in metode 
Projekt je združil različne mladinske organizacije, 
ki so se v preteklosti že srečevale z vsaj eno 
izmed omenjenih tem. Aktivnosti vzpostavljanja 
partnerstev se je udeležilo 26 udeležencev, 
med katerimi je bila večina izkušena v pripravi 
in izvedbi projektov, kar je omogočilo nemoten 
potek aktivnosti. Osrednja aktivnost projekta je 
bilo petdnevno srečanje, na katerem je bila večina 
časa namenjena pripravi novih projektnih idej. Na 
samo srečanje so se udeleženci pripravili tako, 
da so že doma razmislili o potencialnih projektnih 
idejah, na srečanju pa so jih predstavili drugim. 
Tako se je ustvarilo več skupin, od katerih se je 
vsaka lotila ene predstavljene ideje in jo začela 
razvijati v projekt do te mere, da jo je bilo po 
končani aktivnosti treba le še malce dodelati. 

Glede na spoznavanje in sprejemanje drugače 

Tematika: protidiskriminacija, okolje
Datum aktivnosti: 4.–10. 3. 2013
Prijavitelj: Društvo za ekološke in prostočasne dejavnosti ZOJA, Ptuj; www.drustvo.zoja.si
Partnerji iz držav: Armenija, Avstrija, Azerbajdžan, Gruzija, Litva, Malta, Moldavija, Poljska, Turčija, 
Ukrajina 
Višina dodeljenih sredstev: 19.386,00 €

Naslov projekta: 

Integracija raznolikosti za trajnost  
SI-31-E38-2012-R3
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mislečih nobena skupina ni predstavila svoje 
projektne ideje, ampak idejo druge skupine, 
v kateri niso sodelovali. Ob tem so se sprožile 
odprte debate, ki so razkrile, ali je bila projektna 
ideja zapisana dovolj razumljivo, da so jo razumeli 
tisti, ki pri nastanku niso sodelovali. Komentarje 
so lahko podali ustvarjalci projektne ideje in tudi 
preostali udeleženci. Skupaj so ustvarili mnenja 
in predloge ter jih vključili v projektne ideje. 
Prenovljene projektne ideje so se nato ocenile tudi 
s tehničnega vidika oz. vidika zahtev posameznih 
razpisnih pogojev. 

Delovne metode, ki so jih uporabili, so bile 
mešanica klasičnega podajanja znanja in 
neformalnega učenja, pri čemer so udeleženci 
izmenjevali lastno znanje in izkušnje, jih nadgradili 
in obogatili z izmenjavo medsebojnih izkušenj 
s preostalimi udeleženci. Priprava projektnih 
predlogov je spodbujala in izboljševala timsko 
delo, predstavljanje projektnih idej oziroma 
njihovo tehnično ocenjevanje pa je spodbujalo 
razumevanje drugačnosti in osebno izražanje.

Evalvacijo projekta so izvajali na več načinov. 
Že med pripravami so se partnerji med seboj 
usklajevali, izmenjavali mnenja in ideje za čim 
boljšo izvedbo aktivnosti. Med aktivnostjo so 
pridobivali in upoštevali mnenja udeležencev prek 
pogovorov in tudi v neformalnih trenutkih druženja.

Rezultati projekta
Udeleženci so v času aktivnosti krepili delo v 
timu, izražanje mnenj in idej na drugim razumljiv 
način ter kritično ocenjevanje in prepoznavanje 
predstavljenih projektnih idej. Ob tem so pridobili 
nova znanja o osebnem razvoju in o celostnem 
pogledu na trajnostni razvoj in se učili, kako 
to prenesti v domače okolje in o tem primerno 
poučevati mlade in svoje sodelavce. Projekt je 
pozitivno vplival na njihove nazore o samih sebi 
in pozitivnem odnosu do drugih ter sprejemanje 
njihove drugačnosti.
 
Med glavnimi rezultati projekta so bile pripravljene 
projektne ideje, saj so načrtovali pripravo treh 
obsežnejših idej ter več manjših, njihova izvedba 
pa lahko ustvari velik multiplikacijski učinek. 
Vsak udeleženec je pridobljeno znanje praktično 
uporabil in po končani aktivnosti v domačem okolju 
izvedel delavnico na temo, ki je bila obravnavana 
v projektu. Razširjanje in uporabo rezultatov so 
predstavljali tudi pogovori in priprave na sklepanje 
novih in nadaljnjih partnerstev za pripravo novih 
projektov.

Akcija 3.1 –Sodelovanje s sosednjimi partnerskimi državami
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Projektna ideja
Društvo KUKU je pri delu z mladimi zaznalo, da 
je izjemno malo priložnosti za izobraževanje, ki 
bi mladinskim delavcem pokazalo, kako vnesti in 
vključiti v lastno delo globalno perspektivo, s čimer 
bi dosegli več mladih ljudi v svoji skupnosti. Projekt 
Animate the Change je tako mladinskim delavcem 
in vodjem ponudil priložnost, da globlje raziščejo 
globalne teme in vidike socialne izključenosti, ter 
načine, kako se aktivno socialno spopasti z njimi 
ter jih vključiti v svoje delo. Cilj usposabljanja je bil 
izboljšati kapacitete mladinskih delavcev in delavk, 
tako da bodo lahko prispevali h kohezivni družbi 
z alternativnimi mladim prijaznimi metodami. 
Projekt se je boja proti socialni izključenosti med 
mladimi lotil tako, da je upošteval, kaj in kje so 
vzroki za ta problem, kako ta problem vpliva na 
skupnosti in družbo na splošno, posledično pa so 
temu primerno izbrali tudi metode za učinkovito 
spopadanje s to aktualno temo.

Program in metode 
Predlagatelji projekta so že med izpolnjevanjem 
prijavne dokumentacije med seboj redno sodelovali, 
med drugim organizirali tudi konferenco po Skypu, 
na kateri so skupaj določili teme, pomembne za 
skupnosti in ciljne skupine, s katerimi organizacije 
delajo. Določili so tudi metode, ki so jih želeli 
spoznati, ker so jih potrebovali pri svojem delu.

Usposabljanja se je udeležilo 24 udeležencev 
in udeleženk, ki so šli skozi globinski proces 
raziskovanja globalnih tematik in tega, kako 
udejanjiti moto misli globalno/deluj lokalno v 
življenjih in organizacijah prek tega, da so se naučili 
uporabljati nove alternativne metode v namene 
ozaveščanja/vključenosti. Raziskali so raznoliko 
metodologijo in orodja za »ulično delo«, ki so jih 
uporabljali v nadaljevanju usposabljanja, prilagodili 
so jih delu in aktivnostim, ki so bili povezane s 
ciljnimi skupinami udeležencev. Teme projekta so 

Tematika: okolje, globalni izzivi – socialna izključenost
Datum aktivnosti: 17.–26. 8. 2012
Prijavitelj: KUKU – Društvo za kreativno udeležbo, Ptuj
Partnerji iz držav: Bolgarija, Estonija, Italija, Latvija, Portugalska, Romunija, Velika Britanija
Višina dodeljenih sredstev: 19.950,00 €

Naslov projekta: 

Animate the Change
SI-43-E11-2012-R2

Akcija 4 
Podporni sistemi na področju mladine

4.3 – Usposabljanje in mreženje akterjev na področju mladinskega dela
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bile globalne spremembe in koncepti, ki se nanje 
navezujejo, socialna izključenost, vključujoča rast 
in razvoj, globalno izobraževanje ter ulične akcije 
in animacije z namenom ozaveščanja, informiranja 
ali vključevanja.

Usposabljanje je tako temeljilo na izkustvenem 
učenju, saj so med učnim procesom udeleženke 
in udeleženci analizirali nekatere od problemov 
in konceptov, poseben poudarek pa je bil na 
razvijanju načina, kako se s problematiko tudi 
praktično spoprijeti. Udeleženci so tudi po 
končanem usposabljanju ostali v stiku, da so 
skupaj razmišljali, kako bi praktično uresničili ideje 
za akcije/aktivnosti/projekte, ki so se jim porodile 
med usposabljanjem. 

Rezultati projekta
Udeleženci so se naučili praktičnih veščin 
ulične animacije in metod razvijanja uličnih 
akcij (ulično gledališče, klovnanje, žongliranje, 
animacija, t.i. »flash mobs« ipd.), izboljšali so 
veščine managementa in socialnih spretnosti 
kot so komunikacija, vodstvene sposobnosti in 
koordinacija, kar jih je opolnomočilo za delovanje 
pomnoževalcev naučenih metod, s čimer so 
prevzeli odgovornost za udejanjanje in pretvorbo 
lastnih idej v samostojne projekte. 

Pridobljeno znanje so predstavili sodelavcem v 
svojih organizacijah in se aktivno začeli ukvarjati 
s tem, da z novimi metodami dopolnijo dotedanji 
način dela organizacije. Prek različnih spletnih 
kanalov in medijev je bilo dobro poskrbljeno za 
promocijo projekta in razširjanje rezultatov, v 
lokalni skupnosti, kjer se je usposabljanje odvijalo, 
pa so udeleženci za promocijo poskrbeli z ulično 
kampanjo, v kateri so opozarjali na družbene 
probleme lokalne skupnosti, s katerimi so želeli 
pritegniti mlade in druge mimoidoče, ter tako 
aktivirali njihove in lastne potenciale za razvijanje 
evropskega državljanstva.

Akcija 4.3 –Usposabljanje in mreženje akterjev na področju mladinskega dela
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Projektna ideja
Glede na študijo, ki jo je Mladinsko združenje Brez 
izgovora opravilo leta 2010 (Kokole, 2010), se je 
izkazalo, da imata zgolj dve mladinski organizaciji 
od 24 glavnih v Sloveniji sprejet pravilnik o uporabi 
alkohola pri svojih aktivnostih. Vse organizacije, 
zajete v anketo, imajo tudi mladoletne člane, 
med omenjenimi 22 je slabe tri četrtine takšnih, 
ki v svoje aktivnosti aktivno vključujejo alkoholne 
pijače, nekatere jih celo uporabljajo z namenom 
grajenja skupinskega duha.

V svetovnem merilu se kaže, da alkohol povzroča 
veliko škodo predvsem v razvitih državah, za 
kar naj bi bilo krivo predvsem stresno življenje, 
sprejemanje alkoholnih pijač kot vsakodnevne 
dobrine ter vsesplošna prisotnost, dovoljeno 
trženje in oglaševanje pijač. Združenje se je tako 
odločilo organizirati konferenco na evropski ravni, s 

katero bo začelo postopoma dosegati spremembo 
v družbi glede alkohola. Pri projektu je sodelovalo 
veliko partnerjev, ki so vključeni v mrežo APYN – 
Alcohol Policy Youth Network.

Program in metode 
Ob začetku projekta sta bili izvedeni dve 
pripravljalni srečanji, na katerih so zelo dobro 
premislili in načrtovali vse aktivnosti za osrednji 
dogodek - mednarodno mladinsko konferenco. 
Udeležilo se je je preko 90 udeležencev, programu 
pa so dodano vrednost ustvarili številni gostje 
s slovenskih in tujih institucij: Ministrstva RS za 
zdravje, Nizozemskega inštituta za alkoholno 
politiko, Evropskega mladinskega foruma, 
angleškega Inštituta za alkoholne študije, Sektorja 
za nočno življenje občine Ghent v Belgiji in 
Mednarodne zveze združenj študentov medicine.

Datum aktivnosti: 25.–31. 8. 2012
Prijavitelj: Mladinsko združenje Brez izgovora Slovenija, Ljubljana; www.noexcuse.si
Partnerji iz držav: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, 
Hrvaška, Irska, Italija, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Nizozemska, Nemčija, Norveška, Poljska, 
Portugalska, Romunija, Slovaška, Španija, Švedska, Turčija, Velika Britanija
Višina dodeljenih sredstev: 50.000,00 €

Naslov projekta: 

Youth Conference on Alcohol and Youth
SI-51-E1-2012-R1

Akcija 5 
Podpora evropskemu sodelovanju na področju mladine

5.1 – Srečanja mladih in odgovornih za mladinsko politiko
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Mladi udeleženci so se na konferenci najprej 
seznanili s tematiko alkohola in se razdelili 
na sedem večjih skupin, od katerih je vsaka 
preučevala določeno temo z vidika začetnikov ali 
poznavalcev: zagovorništvo za boljšo alkoholno 
politiko, mladinsko raziskovanje, projektno delo, 
pripravljanje »izolske izjave« (izjave udeležencev 
preostalih skupin). Metode dela so bile različne, 
predvsem pa so uporabljali priročnike Sveta 
Evrope in Mladinskega sveta Slovenije.

Udeleženci so imeli priložnost predstaviti dobre 
prakse na področju alkohola in mladih v obliki 
tržnice, pri dogodku pa so sodelovali tudi 
predstavniki slovenskih nevladnih organizacij in 
zdravstvenih ustanov. Dogodek je spremljal pester 
program, ki je udeležence spodbujal k obisku vseh 
stojnic. Druženje ob raziskovanju prej omenjenih 
tem so popestrili z nočjo talentov, pri čemer so se 
lahko udeleženci predstavili v neformalni luči, saj 
so lahko predstavili svoje talente. 

V sodelovanju z Državnim svetom RS so ob 
zaključku seminarja pripravili zaključno plenarno 
razpravo, na kateri so predstavniki vseh prej 
omenjenih skupin predstavili rezultate svojega 
dela. Predstavljena je bila tudi »izolska izjava«, 
ki je vključevala predloge smernic nadaljnjega 
delovanja na področjih, ki so jih obravnavali na 
seminarju.

Udeležencem je bil predstavljen Youthpass, ob 
refleksijah med seminarjem pa so tisti, ki so to 
želeli, lahko ovrednotili svoje učne dosežke in jih 
po končani aktivnosti tudi zapisali v potrdilo.

Rezultati projekta
Organizatorji so skozi pripravo tako kompleksnega 
dogodka kot je evropska mladinska konferenca 
pridobili številne voditeljske veščine, se naučili 
reagirati v kriznih in kaotičnih situacijah, se 
naučili bolje organizirati čas in tudi prepuščati ter 
zaupati odgovornost drugim. Podporno osebje je 
v tem procesu pridobilo številne moderatorske 
veščine in veščine vodenja skupine. Projekt je 
prav tako vplival na mlade udeležence, saj so 
jih predstavniki različnih institucij spodbudili h 
globljemu razmišljanju, številčnost sodelujočih 
držav pa razširila obzorja, za katera pred tem niso 
vedeli. Tudi njihova kreativnost in nepristranskost 
sta dodatno prispevali k neformalnemu učenju, 
katerega so bili v tednu konference deležni prav vsi 
deležniki - od govorcev, vodij delavnic, podpornega 
osebja do samih organizatorjev.
 
V okviru projekta je nastala publikacija, v kateri 
so navedeni vsi predlogi mladih udeležencev 
za projekte, ki bi lahko povzročili družbeno 
spremembo glede alkohola in mladih, še posebej 
pri ukrepih preventivnega delovanja oz. čim večje 
možne prestavitve začetka uživanja alkoholnih 
pijač pri mladih.
 

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

v letu 2012

... drugi sprejeti projekti 



53

... drugi sprejeti projekti 

V projektu večstranske mladinske izmenjave se je srečalo 35 
udeležencev, ki so se ukvarjali z izzivom brezposelnosti mladih, 
spoznavali delovanje institucij EU in možnosti zaposlovanja 
mladih v kulturi in na področju okoljske problematike. S pisanjem 
prošenj in udejstvovanjem na različnih ustvarjalnih delavnicah 
(gledališke tehnike) so mladi krepili kompetence, potrebne na 
poti od ideje do izvedbe zastavljenega načrta. Vsebina projekta 
je bila predstavljena na spletnih straneh mladinskega centra in 
na srednjih šolah v lokalnem okolju, mladi pa so pripravili tudi 
reportažo za televizijske prispevke, gradivo za tisk in radijske 
postaje ter na ta način krepili informacijsko komunikacijsko 
kompetenco. 

Naslov projekta:

All the world’s a stage 
SI-11-E1-2012-R1

Tematika: umetnost in kultura, evropska 
zavest
Datum aktivnosti: 23.–30. 8. 2012
Prijavitelj: Celjski mladinski center, Celje
Partnerji iz držav: Portugalska, Španija, 
Bolgarija, Italija
Višina dodeljenih sredstev: 16.272,00 €

V projektu večstranske mladinske izmenjave so mladi z 
udejstvovanjem v športu, prostovoljnim delom ter izobraževanjem 
o zdravi prehrani in načinu življenja odkrivali nujnost zdravega 
načina življenja za vključujočo rast posameznika in družbe. 
Pri tem so izhajali tudi iz izkušenj starejših generacij. Namen 
projekta je bil spodbuditi načelo »zdravega prostovoljstva« med 
mladimi, pri čemer so bile uporabljene metode simulacijskih 
iger, dela v skupini, kreativnih delavnic, krajših usposabljanj in 
udejstvovanja v športno-zabavnih aktivnostih. Rezultat projekta 
sta publikacija in kratki film z vsebino projekta, pripravili so tudi 
sporočilo za javnost, ki je bilo poslano lokalnim in nacionalnim 
medijem. 

Naslov projekta: 

Združene igre narodov 
2012
SI-11-E3-2012-R2

Tematika: izobraževanje prek športa in 
aktivnosti na prostem
Datum aktivnosti: 26. 8.–1. 9.2012
Prijavitelj: Mladinsko združenje Združene igre 
narodov, Izola
Partnerji iz držav: Avstrija, Finska, Nemčija, 
Češka, Madžarska, Italija, Estonija, Romunija, 
Hrvaška, Turčija
Višina dodeljenih sredstev: 19.837,00 €

1.1 – Mladinske izmenjave

Akcija 1
Mladi za Evropo
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V projektu nadgradnje večstranske mladinske izmenjave se 
je srečalo 36 udeležencev z namenom večanja ekološke 
ozaveščenosti in spopadanja z izzivom odpadkov v lokalnem 
okolju. Z očiščevalnimi akcijami v okolju, ločevanjem odpadkov, 
delavnicami kreiranja izdelkov iz odpadnih materialov, socialnimi 
igrami in diskusijami o zaščiti voda so udeleženci krepili socialne 
veščine, čut za sobivanje z naravo in sprejemanje kulturnih 
raznolikosti ter razvijali inovativnost, ustvarjalnost in strpnost do 
drugačnosti. Projekt je bil močno vpet v lokalno okolje in podprt 
s strani občine. Rezultati raziskovalnega dela mladih so bili 
predstavljeni v lokalnih časopisih in na radiu, kreacije izdelkov 
pa so bile razstavljene s pomočjo občine. Izdali so tudi zloženko 
s predstavitvijo projekta. 

Naslov projekta:

Ekolog sem
SI-11-E4-2012-R1

Tematika: razvoj mest/podeželja
Datum aktivnosti: 20.–28. 8. 2012
Prijavitelj: Center šolskih in obšolskih 
dejavnosti, Ljubljana
Partnerji iz držav: Norveška, Francija, Hrvaška
Višina dodeljenih sredstev: 17.865,00 €

Na večstranski mladinski izmenjavi so se udeleženci ukvarjali s 
tematiko zaposlovanja mladih in pomenom medgeneracijskega 
sodelovanja. Z nizom delavnic socialnih iger, v katerih so lahko 
izrazili svoje sposobnosti, udejstvovanjem v športu in refleksijami 
o pomenu tega za zdrav način življenja so udeleženci spoznali 
in ozavestili svoje konkurenčne prednosti, okrepili osebnostne 
kompetence ter se urili v učinkoviti samopredstavitvi (»PR yourself«) 
z namenom izboljšanja zaposljivosti. Organizirali so tudi okroglo 
mizo na temo problematike zaposlovanja mladih v EU, na kateri 
so bili izpostavljeni izzivi za prihodnost, kot sta ohranitev delovnih 
mest in ustvarjanje novih. Dogodek je bil močno vpet v lokalno 
okolje, v okviru zaključnega dogodka, ki je bil odprt za javnost, 
so skupine na različne načine predstavile svojo ustvarjalnost in 
kompetence, ki pripomorejo k večanju zaposljivosti, ali s filmom, 
skečem ali recitali. Projekt je bil predstavljen na spletnih straneh, 
udeleženci so ustvarjali tudi knjigo vtisov. 

Naslov projekta: 

World is a stage
SI-11-E8-2012-R1

Tematika: umetnost in kultura, evropska 
zavest
Datum aktivnosti: 1.–9. 8. 2012
Prijavitelj: Turistično društvo Žetale, Žetale
Partnerji iz držav: Italija, Islandija, Bolgarija, 
Latvija, Poljska  
Višina dodeljenih sredstev: 15.650,00 €
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Udeleženci večstranske mladinske izmenjave so se srečali z 
namenom spodbujanja zdravih načinov zabave brez alkohola 
in računalnika med mladimi ter aktivnega preživljanja prostega 
časa. Z udejstvovanjem v športu ter bivanjem in izvedbo delavnic 
v naravnem okolju so imeli mladi možnost izkusiti prednosti 
zdravega življenjskega sloga in druženja brez interneta, televizije 
in telefona. Ob tabornem ognju so razpravljali o izključevanju 
mladih iz drugačnih okolij in iskali načine vključitve zapostavljenih. 
Rezultati projekta so kratek predstavitveni film in fotografije z 
izmenjave, ki so bile predstavljene na zaključnem dogodku. 

Naslov projekta:

Orientation for future/
Opportunities Now
SI-11-E10-2012-R1

Tematika: protidiskriminacija, izobraževanje 
prek športa in aktivnosti na prostem
Datum aktivnosti: 31. 8.–6. 9. 2012
Prijavitelj: Mladinsko združenje Mladi v 
Postojni, Postojna
Partnerji iz držav: Estonija, Češka, Finska, 
Madžarska, Nizozemska, Portugalska
Višina dodeljenih sredstev: 14.367,00 €

V projektu večstranske mladinske izmenjave se je 31 
udeležencev ukvarjalo s pomenom zdravega prehranjevanja in 
prostovoljnimi aktivnostmi vključevanja slabovidne mladine v 
različne dejavnosti, kot sta športno udejstvovanje in priprava 
zdrave tradicionalne hrane. V okviru delavnic, kviza in socialnih 
iger so mladi spoznavali tradicionalne jedi posameznih kultur, 
odkrivali skupne točke in se osredotočili na začimbe ter njihove 
zdravilne učinke, ustvarjali pa so tudi nove recepte. Sočasno so 
tudi odkrivali pomen prostovoljstva kot družbenega in osebno 
dobrega dela na poti do zaposlitve. 

Naslov projekta:

Most med brezposelnostjo 
in prostovoljstvom
SI-11-E11-2012-R1

Tematika: invalidnost, zdravje
Datum aktivnosti: 16.–23. 7. 2012
Prijavitelj: Zavod Abiona, Vrhnika
Partnerji iz držav: Madžarska, Švedska, Grčija
Višina dodeljenih sredstev: 17.703,00 €
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Prijavitelj je prvič sodeloval v programu Mladi v akciji in je 
organiziral tristransko mladinsko izmenjavo z dvema sosednjma 
državama, na kateri se je srečalo 54 udeležencev z namenom 
mednarodnega povezovanja in utrjevanja aktivne participacije 
mladih gasilcev v družbi (priprava mlajših članov na mentorstvo). 
Z izvedbo športnih aktivnosti na prostem (orientacijski pohod, 
kolesarjenje po rudniku), z različnimi oblikami sobivanja z naravo 
(postavitev ekozabojnikov, spoznavanje življenja na gorski 
kmetiji), z viharjenjem ter motivacijskim treningom na temo 
osvajanja dodatnih gasilskih veščin, delom na terenu, družabnimi 
igrami in diskusijami so mladi izmenjevali dobre prakse, krepili 
socialne veščine, strpnost do medkulturnih razlik in povečevali 
samoiniciativnost. Rezultat izmenjave je predstavitev projekta na 
DVD-ju in spletnih straneh, pri čemer so mladi oblikovali logotip 
izmenjave in sporočila za javnost. 

Naslov projekta:

Florian’s Youth Meeting
SI-11-E16-2012-R1

Tematika: izobraževanje prek športa in 
aktivnosti na prostem
Datum aktivnosti: 15.–21. 7. 2012
Prijavitelj: PGD Šinkov Turn, Vodice
Partnerji iz držav: Avstrija, Hrvaška
Višina dodeljenih sredstev: 12.188,00 €

Osrednja tema mladinske izmenjave, na kateri se je srečalo 
28 mladih ljubiteljev glasbe, je bilo spoznavanje kulturnega 
ozadja prek interpretacij ljudske glasbe iz različnih evropskih 
držav in odkrivanja skupnih korenin ter povečevanje ekološke 
ozaveščenosti mladih. Med aktivnostjo so mladi predstavili svojo 
kulturo prek glasbe, otroških iger in plesa ter se v obliki tematsko 
obarvanih delavnic z glasbeniki učili izvajanja glasbe po posluhu iz 
drugih držav Evrope. Med projektom so mladi delili učne izkušnje 
z drugimi na delavnicah v vrtcih in za otroke v bolnišnici. Z igrami 
za krepitev skupinskega duha, improvizacijami, glasbenimi vajami 
in delavnicami interpretacij ljudske dediščine posameznih držav 
so mladi krepili osebne, medkulturne in družbene kompetence, 
kulturno zavest in izražanje ter na podlagi spoznavanja in 
spoštovanja drugih kultur gradili evropsko identiteto. Vsebina 
projekta je bila predstavljena na spletni strani, na kateri so bili 
objavljeni tudi utrinki in rezultati aktivnosti. Evropsko ljudsko 
glasbo, ki so se je naučili med trajanjem aktivnosti, so predstavili 
s t. i. mini koncerti na ulicah Ljubljane, zaključni dogodek pa je 
potekal v Kozini. 

Naslov projekta: 

Folk it up Slovenia!
SI-11-E17-2012-R1

Tematika: evropska zavest, umetnost in 
kultura
Datum aktivnosti: 30. 7.–10. 8. 2012
Prijavitelj: Zavod Etno Eko, Šentjur
Partnerji iz držav: Estonija, Ciper, Velika 
Britanija, Francija
Višina dodeljenih sredstev: 20.097,00 EUR
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Naslov projekta:

Odkrij svoj potencial
Descubre tu potential
 SI-11-E20-2012-R1 

Tematika: prostovoljstvo
Datum aktivnosti: 31. 7.–7. 8. 2012
Prijavitelj: Društvo Mladinski ceh, Ljubljana
Partnerji iz držav: Španija
Višina dodeljenih sredstev: 11.882,00 €

V nadgradnji projekta večstranske mladinske izmenjave se 
je 20 mladih ukvarjalo s socialnim vključevanjem in izzivi 
brezposelnosti mladih. Med udeleženci so bili tudi mladi z manj 
priložnostmi. Udeleženci so med projektom razmišljali o problemu 
brezposelnosti na globalni ravni in ugotavljali učinke na lokalni ter 
osebni ravni v različnih državah. Pri ustvarjalnem medkulturnem 
procesu so prek socialnih iger, delavnic kreativnega pisanja 
tehnike Loesje in gledališča zatiranih iskali odgovore in pristope 
k reševanju na dano tematiko ter izrazili svoj pogled nanjo v obliki 
kratkega filma, pri čemer so se v okviru projekta seznanili tudi z 
veščinami osnov multimedije. Mladi so se aktivno udejstvovali 
ter s tem krepili ustvarjalnost in podjetništvo prek procesa 
ustvarjanja filma, izboljšale pa so se tudi njihova samozavest, 
socialne in medosebne kompetence. Rezultat projekta so kratki 
filmi udeležencev in reportaža o projektu, ki so bili predstavljeni 
tudi na lokalnih televizijskih in radijskih postajah ter v tiskanih 
medijih. Projekt je odmeval tudi na spletnih straneh medijev in 
je bil predstavljen na zaključni prireditvi v t. i. e-kavarni, kjer je 
gostovala tudi razstava pesmi in slik, nastalih pri projektu.

Na dvostranski mladinski izmenjavi med Slovenijo in Španijo se 
je srečalo 38 mladih in se ukvarjalo s tematiko brezposelnosti 
mladih ter odkrivanjem načinov vplivanja na lastno zaposljivost. 
Z nizom delavnic predstavitve koncepta aktivne participacije, 
ključnih kompetenc, socialnih športnih iger, prostovoljnih 
aktivnosti (urejanje okolice in skupnih prostorov v skupnosti 
Barka), obiskom veleposlaništva v Španiji (spoznavanje možnosti 
zaposlitve v drugih državah) in diskusijo na temo možnosti 
zaposlovanja v turističnem kraju so mladi odkrivali lastne 
potenciale, krepili ustvarjalnost ter imeli priložnost, da razmišljajo 
v evropskih okvirih in razširijo zavest glede možnosti zaposlovanja 
v različnih okoljih, tako urbanem kot ruralnem. Rezultat izmenjave 
je kratki film, vsebina projekta pa je bila predstavljena tudi na 
spletnih straneh obeh partnerjev ter v obliki sporočila za javnost 
posredovana mreži partnerjev in medijem. 

Naslov projekta:

Discover a treasure
SI-11-E22-2012-R1

Tematika: umetnost in kultura, mediji in 
komunikacija/mladinsko informiranje
Datum aktivnosti: 22.-30. 11. 2012
Prijavitelj: KID Pina, Koper
Partnerji iz držav: Francija, Španija, Hrvaška
Višina dodeljenih sredstev: 8.233,00 €

Akcija 1.1 – Mladinske izmenjave
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Gre za prvo mladinsko izmenjavo prijavitelja, na kateri je sodelovalo 
31 udeležencev, večina so bili mladi z manj priložnostmi, z 
motnjami v duševnem razvoju in blažjimi oblikami gibalne 
oviranosti. Namena izmenjave sta bila socialno vključevanje 
mladih z udeležbo v športnih aktivnostih in izkušnja aktivne 
participacije mladih večinoma v obliki kreativnega izražanja. Z 
mednarodno izkušnjo medvrstniškega druženja, s socialnimi 
igrami in aktivnim udejstvovanjem v športnih aktivnosti so si 
mladi krepili samozavest, odkrivali različna zanimanja ter se 
naučili izražanja potreb in veščin soodločanja, kar je izredno 
pomembno za socialno vključevanje mladih ter tudi za krepitev 
njihovih moči pri souravnavanju in sooblikovanju neposrednih 
skupnosti in življenjskega okolja. Rezultat projekta je fotografska 
razstava, ki so jo pripravili v obeh partnerskih organizacijah, 
projekt pa je bil predstavljen tudi na spletnih straneh obeh 
sodelujočih partnerjev. 

Naslov projekta:

Učenje malo drugače 
SI-11-E23-2012-R1  

Tematika: invalidnost, izobraževanje prek 
športa in aktivnosti na prostem
Datum aktivnosti: 21.–26. 5. 2012
Prijavitelj: Center za usposabljanje in varstvo 
Dobrna, Dobrna
Partnerji iz držav: Hrvaška 
Višina dodeljenih sredstev: 5.705,00 €

Projekt dvostranske mladinske izmenjave je potekal ob podpori 
občine in v okviru medregijskega sodelovanja, ki je bilo ena 
izmed prioritet programa Mladi v akciji v letu 2012. Zajemal je 
20 udeležencev, med katerimi je bila polovica mladih z manj 
priložnostmi, nizko izobrazbo in socialnim statusom. Osrednja 
tematika projekta so bili ozaveščanje mladih o okoljskih 
globalnih izzivih, razvoj zelenih spretnosti in spodbujanje aktivne 
participacije mladih v vsakdanjem življenju. Prek neformalnih 
učnih metod, socialnih iger, prostovoljnega dela na kmetiji, učenja 
veščin preživetja v naravi, delavnic uporabe zdravilnih rastlin 
iz narave ter spoznavanja tehnik ustvarjanja filma (scenarij, 
snemanje, montaža, produkcija) ter pisanja prispevkov so si mladi 
krepili samozavest, skupinski duh in odkrivali lastne sposobnosti, 
kar je tudi spodbujalo njihovo podjetnost in ustvarjalnost. Projekt 
je bil močno vpet v lokalno okolje z namenom nadaljnje širitve 
sodelovanja regij in izmenjave dobrih praks. Na javni zaključni 
prireditvi v obliki tržnice so bili predstavljeni tudi produkti, ki 
so nastali med trajanjem izmenjave (kratki filmi, fotografije, 
zloženka, uporabni ekoizdelki, kot so kreme, mila, čaji ipd.). 

Naslov projekta: 

Pehar pogruntavščin
SI-11-E26-2012-R1

Tematika: okolje, umetnost in kultura
Datum aktivnosti: 19.–26. 8. 2012
Prijavitelj: Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli, 
Bistrica ob Sotli
Partnerji iz držav: Hrvaška
Višina dodeljenih sredstev: 4.855,00 €
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V projektu večstranske mladinske izmenjave je 30 udeležencev 
raziskovalo izzive reševanja nezaposlenosti mladih, spodbujalo 
razmišljanje o strategijah zaposlovanja in projektnih idejah in 
spoznavalo možnosti, ki jih imajo na mednarodnem trgu dela. 
Prek predstavitev strategij EU pri reševanju globalnega problema 
zaposlenosti, iger vlog, delavnic retorike, izmenjave idej in 
debat so mladi krepili ustvarjalnost ter podjetništvo, izboljševali 
samopodobo in se urili v predstavitvi lastnih potencialov. Na 
tiskovni konferenci so projekt, ki je bil močno vpet tudi v lokalno 
okolje, skupaj z nameni in cilji predstavili županu ter medijem. 
Za potrebe projekta so izdelali tudi spletni portal. V projektu so 
sodelovali tudi lokalni študentski klub, mladinski svet občine Ptuj 
in predstavniki lokalne oblasti. 

Naslov projekta:

If not now, when? 
If not we, who?
SI-11-E28-2012-R1

Tematika: evropska zavest, mediji in 
komunikacija/mladinsko informiranje
Datum aktivnosti: 5.–12. 7. 2012
Prijavitelj: Razvojni center Ptuj, Ptuj
Partnerji iz držav: Bolgarija, Hrvaška, Turčija, 
Poljska, Nemčija
Višina dodeljenih sredstev: 14.272,00 €
 

Akcija 1.1 – Mladinske izmenjave

Dvostranska izmenjava prijavitelja, ki je med drugim njegova prva 
prijava v program, je imela tudi podporo občine. Udeleženci, med 
njimi je bila polovica mladih z manj priložnostmi, ki so prihajali iz 
okolja z ekonomskimi ovirami, so spoznavali razvoj sonaravnega 
gospodarjenja na podeželju in vizijo socialnega podjetništva z 
namenom spodbujanja zdravega načina življenja, podjetniškega duha 
in zavezanosti k trajnostnemu razvoju. Prek spoznavanja izkušenj 
iz tradicionalne pridelave in priprave hrane na okoliških kmetijah, 
ustvarjalnih delavnic snemanja in zapisov s terena ter spoznavanja 
zdravilnih rastlin, socialnih iger, diskusij po ogledu filma z okoljsko 
tematiko na temo razlikovanja med globalno in lokalno pridelano 
hrano ter odkrivanjem možnosti trženja lokalno proizvedene ekološke 
hrane so mladi obenem spodbujali tudi samopreskrbo s hrano v 
lokalnem okolju in večali možnosti samozaposlovanja. Z aktivnim 
vključevanjem mladih v oblikovanje celostne podobe lokalno 
proizvedenega ekološkega izdelka in razmišljanjem o strategiji za 
pomoč kmetijam pri trženju njihovih izdelkov so krepili ustvarjalnost 
in podjetniški duh, družbene ter znanstveno-tehnološke kompetence 
ter odkrivali vrednosti zdravega načina življenja in sobivanja z naravo. 
V projektu je sodelovala tudi romska skupina, ki je nedavno končala 
uspešno pobudo programa Mladi v akciji (»Zgodbe z vrta«). Zasnovana 
je bila spletna stran, na kateri sta predstavljena projekt ter ponudba 
izdelkov ekoloških kmetij z namenom ozaveščanja o pravični 
trgovini lokalnih izdelkov. V okviru zaključka projekta so udeleženci v 
lokalnem okolju organizirali piknik s pokušino domačih jedi. Skupina 
mladih ima v prihodnje namen širiti vizijo zdravega načina življenja 
tudi v osnovnih šolah na delavnicah oz. v »vrtnarskih krožkih«. 

Naslov projekta:

Zeleni prt
SI-11-E29-2012-R1

Tematika: okolje, zdravje
Datum aktivnosti: 22.–30. 6. 2012
Prijavitelj: Društvo za trajnostni razvoj Terra 
Vera, Kostanjevica na Krki
Partnerji iz držav: Hrvaška
Višina dodeljenih sredstev: 6.282,00 EUR
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Akcija 1.1 – Mladinske izmenjave

Na večstranski izmenjavi se je 26 udeležencev ukvarjalo s 
spoznavanjem zdravega načina življenja. Partnerske države 
so med seboj že povezane v mednarodni mreži Youth and 
Unemployment Group, katere osrednji namen je socialno 
vključevanje ranljivih družbenih skupin in njihovo opolnomočenje 
prek učenja aktivnega udejstvovanja. Udeleženci projekta so 
bili večinoma migranti in mladi brezposelni z nižjo izobrazbo, ki 
so v okviru socialnih iger, ustvarjalnih in kulinaričnih delavnic 
s hrano iz različnih držav ter diskusij med kulturnimi razlikami 
prehranjevanja, športnega udejstvovanja in spoznavanja osnov 
zdrave prehrane, procesov ekološke izdelave hrane in pomena 
gibanja imeli možnost izkusiti zdrav življenjski slog in prispevati k 
sonaravnemu razvoju. Pri projektu so si mladi krepili samozavest, 
načine konstruktivne komunikacije, strpnost do kulturnih 
raznolikosti, izražanje v tujem jeziku in preostale medosebne, 
medkulturne in družbene kompetence. Na zaključni prireditvi 
v lokalnem okolju so bili na tržnici predstavljeni projekt in 
kulinarične dobrote iz posameznih držav s pokušino, informacija 
o projektu pa je bila objavljena tudi na spletnih straneh vpletenih 
partnerjev. 

Naslov projekta:

Soul food
SI-11-E34-2012-R2

Tematika: izobraževanje prek športa in 
aktivnosti na prostem, zdravje
Datum aktivnosti: 17.–26. 8. 2012
Prijavitelj: Zavod Voluntariat, Ljubljana
Partnerji iz držav: Bolgarija, Madžarska, 
Španija, Italija
Višina dodeljenih sredstev: 14.896,00 EUR

Gre za prvo večstransko izmenjavo prijavitelja, na kateri se je 
30 udeležencev ukvarjalo s tematiko aktivnega udejstvovanja, 
ustvarjalnosti in podjetništva mladih. Prek pogovorov z uspešnimi 
podjetniki, spoznavanja dobrih in slabih praks, delavnic na 
temo definiranja značilnosti, potrebnih za uspešneža, treninga 
komunikacijskih veščin in diskusij so spoznavali načine 
razmišljanja uspešnih podjetnikov ter raziskovali podjetniške 
ideje udeležencev, kar je omogočalo prostor za krepitev 
veščin, potrebnih za izvedbo idej v prihodnosti. Poleg izvedbe 
vsakodnevnih refleksij na podlagi pridobljenega znanja po vzoru 
metode Youthpass so bile mladim predstavljene tudi možnosti, ki 
jih ponuja program Mladi v akciji. Rezultat projekta sta zasnova 
in izvedba motivacijske igre »YOUth can do it«, ki so jo izvedli na 
zaključni prireditvi v lokalnem okolju. Gre za interaktivno igro, 
ki na ustvarjalen in zabaven način spodbuja mimoidoče oz. 
obiskovalce k odgovorom na različna vprašanja na temo Evropske 
unije, podjetništva, mladinske izmenjave ipd., pri čemer je cilj 
igre predstavitev tematike projekta in programa Mladi v akciji. 
Projekt in preostali rezultati (slike, kratki filmi) so bili objavljeni na 
različnih družabnih omrežjih, o dogodku pa so bili obveščeni tudi 
tiskani in avdiovizualni mediji. 

Naslov projekta:

“YOUth can do it”
SI-11-E32-2012-R2

Tematika: evropska zavest
Datum aktivnosti: 15.–21. 10. 2012
Prijavitelj: Upideja, Murska Sobota
Partnerji iz držav: Turčija, Italija, Češka, 
Bolgarija
Višina dodeljenih sredstev: 15.500,00 EUR
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V projektu večstranske izmenjave je sodelovalo 23 udeležencev. 
Osrednja tematika je bila socialno vključevanje in ozaveščanje 
mladih o globalnem pojavu revščine ter procesih marginalizacije. 
Mladi so spoznavali tematiko na podlagi osrednjih gledaliških 
tehnik in z različnimi metodami neformalnega učenja, kot so: delo 
v manjših skupinah, diskusija po ogledu družbeno angažiranega 
filma, refleksije, delavnica kreativnega pisanja družbenokritičnih 
sporočil ter obisk kriznega centra za otroke. Glavni namen 
projekta je bil krepiti ozaveščenost mladih in zavezanost 
k reševanju vprašanj revščine ter marginalizacije za bolj 
vključujočo družbo, obenem pa spodbuditi aktivno državljanstvo 
mladih, posebej prek povezav mladih iz različnih držav, ter krepiti 
evropsko državljanstvo, strpnost in solidarnost ter vzpodbuditi 
kritično mišljenje mladih. Rezultat projekta so kratke gledališke 
predstave, ki so bile predstavljene javnosti na gledališkem 
festivalu v lokalnem okolju. Pripravili so tudi predstavitev projekta 
s kratkimi filmi na DVD-ju in obvestili medije o projektu. 

Naslov projekta:

Include me!  
Creactive approach to 
understanding poverty and 
marginalization
SI-11-E36-2012-R2

Tematika: protidiskriminacija
Datum aktivnosti: 17.–24. 9. 2012
Prijavitelj: Klub študentov občine Koper, 
Koper
Partnerji iz držav: Turčija, Madžarska, 
Romunija
Višina dodeljenih sredstev: 11.668,00 EUR

Akcija 1.1 – Mladinske izmenjave

Udeleženci mladinske izmenjave so se ukvarjali s tematiko 
zdravja in spodbudami zdravega načina življenja ter zabave 
(aktivno udejstvovanje v prostem času) med mladimi kot protiutež 
oglaševanju današnje družbe, naklonjene potrošništvu in hitremu 
načinu življenja. V sodelovanju z mladimi s posebnimi potrebami 
in društvi za celiakijo, diabetikov ter pljučnih in alergijskih bolnikov 
Slovenije so pri ustvarjalnih in različnih igrah spoznavanja, na 
delavnicah na temo zdrave prehrane, gibanja, samopodobe in 
retorike ter pri diskusijah mladi spoznavali načine preventivnih 
ukrepov za zdravje kot eno izmed ključnih vrednot za življenje, 
krepili retorične veščine prek izkušnje argumentiranja lastnih 
mnenj, digitalne kompetence, samopodobo in preostale socialne 
kompetence. Rezultati projekta so fotozgodbe ter kratki film, v 
lokalnem okolju pa so postavili stojnice s predstavitvijo projekta 
in zdravega načina življenja med mladimi. Za večjo odmevnost 
projekta v javnosti so v okviru zaključnega dogodka pripravili tudi 
vrsto iger ledolomilcev za mimoidoče ter izvedli skupinski ples, t. 
i. flashmob. 

Naslov projekta:

LiDiTi!
SI-11-E37-2012-R2

Tematika: zdravje, mediji in komunikacija/
mladinsko informiranje
Datum aktivnosti: 10.–16. 9. 2012
Prijavitelj: Mladinsko združenje In kaj ti, 
Ljubljana
Partnerji iz držav: Estonija, Hrvaška, Finska, 
Madžarska, Nizozemska, Portugalska
Višina dodeljenih sredstev: 13.772,00 EUR
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42 mladih, študentov tehnologije in naravoslovja, je na mladinski 
izmenjavi raziskovalo uporabo tujih jezikov v visokošolski 
izobrazbi in ugotavljalo, kako izobraževanje v tujem jeziku 
lahko vpliva na kakovost izobrazbe in tudi na zaposljivost. Prek 
spoznavnih iger in dela v manjših skupinah so izmenjevali izkušnje 
v posameznih državah, diskutirali o prednostih in slabostih 
uporabe tujega in maternega jezika pri izobraževanju, vplivu na 
mobilnost in možnosti nadgradnje študija oz. opravljanja prakse 
v tujini. Projekt je spodbudil mlade k aktivnemu udejstvovanju 
v mednarodnem okolju, sooblikovanju prihodnje podobe Evrope 
ter h kritičnemu razmišljanju in iskanju rešitev glede na ustaljene 
prakse v izobraževalnih okoljih. Rezultat projekta je brošura s 
povzetki vsebine projekta. 

Naslov projekta:

Foreign language – 
obstacle or advantage
SI-11-E38-2012-R2

Tematika: evropska zavest
Datum aktivnosti: 4.–11. 10. 2012
Prijavitelj: Društvo BEST Ljubljana, Ljubljana
Partnerji iz držav: Bolgarija, Španija
Višina dodeljenih sredstev: 12.250,00 EUR

Akcija 1.1 – Mladinske izmenjave

Na večstranski mladinski izmenjavi so mladi, plesalci hip hopa, 
skozi prizmo plesnega ustvarjanja spoznavali medkulturne razlike 
in raziskovali možnosti zaposlitve na tem področju v evropskem 
prostoru. Z oblikovanjem učnega procesa in sooblikovanjem 
izvedbe aktivnosti izmenjave prek raznovrstnih metod dela, kot 
so: izmenjava praks, ustvarjanje novih plesnih gibov v parih 
in skupinah, diskusija o možnostih in izzivih izgradnje kariere 
poklicnega plesalca ter tudi pomenu in vplivu plesa na občinstvo 
in širše družbeno okolje, so si udeleženci krepili samozavest, vizije 
za prihodnost, ustvarjalnost in podjetnost ter veščine poklicnega 
plesalca, kar jim bo dobra iztočnica za morebitno plesno kariero. 
Mladi so tudi osnovali in izvedli brezplačne plesne delavnice za 
mlade v lokalnem okolju, na zaključni prireditvi pa so pripravili 
dobrodelno plesno predstavo v sodelovanju s humanitarno 
organizacijo, ki skrbi za mlade iz socialno ogroženih družin v 
lokalnem okolju. Mladi so načrtovali tudi nadgradnjo projekta, in 
sicer izkušnjo z evropsko prostovoljno službo. 

Naslov projekta:

European Move
SI-11-E39-2012-R2

Tematika: umetnost in kultura, evropska 
zavest
Datum aktivnosti: 24. 8.–1. 9. 2012
Prijavitelj: Razvojna agencija Kozjansko, 
Šentjur
Partnerji iz držav: Španija, Romunija, Latvija, 
Poljska
Višina dodeljenih sredstev: 15.509,00 EUR
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V projektu dvostranske mladinske izmenjave se je srečalo 22 
udeležencev z namenom širitve evropske zavesti, krepitve 
ustvarjalnosti in podjetnosti mladih ter vključevanja manjšin v 
družbo. Osrednja tematika projekta je bilo raziskovanje procesa 
posodobitve Evrope, natančneje, kako je tehnološki napredek 
povezan z umetnostjo. Mladi so odkrivali vplive kulturnih 
raznolikosti različnih manjšin na skupna znanstvena dognanja 
tehnološkega razvoja v skupnem prostoru na začetku stoletja 
in danes, in sicer z različnimi metodami dela: spoznavne in 
socialne igre krepitve skupinskega duha, delo v skupinah, obisk 
in spoznavanje delovanja organizacij etničnih manjšin v lokalnem 
okolju, ustvarjalne plesne in glasbene delavnice, diskusije o skupni 
evropski prihodnosti in vrednotah ter predstavitev projektnih idej 
udeležencev in esejev o umetnosti in industrializaciji. Rezultati 
projekta so kratki film, reportaža v medijih in izdaja knjižice, 
v kateri so objavljeni izglasovani najboljši eseji udeležencev 
projekta. 

Naslov projekta: 

Innovation and art in the 
modernizing Europe
SI-11-E42-2012-R2

Tematika: manjšine
Datum aktivnosti: 9.–16. 8. 2012
Prijavitelj: Mladinski svet Lendava, Lendava
Partnerji iz držav: Madžarska
Višina dodeljenih sredstev: 5.452,00 EUR

Akcija 1.1 – Mladinske izmenjave

Na večstranski izmenjavi se je srečalo 35 mladih z namenom 
spodbujanja mladih k prostovoljnemu delu in aktivnemu 
udejstvovanju pri delu z mediji ter posledično večanju možnosti 
zaposlovanja. Udeleženci so prek spoznavnih in socialnih iger, 
delavnic o medijih, pomenu evropskega državljanstva, človeških 
pravic in tudi pogovorov ter predstavitev strokovnjakov s področja 
stikov z javnostmi (o izzivih učinkovite rabe stikov z javnostmi, 
potrebne ustvarjalnosti in pronicljivosti ter kako kreirati učinkovito 
predstavitev na družabnih omrežjih) spoznavali različne načine 
delovanja medijev v Evropi in prek debat odkrivali učinkovite 
strategije, izhajajoče iz razumevanja medkulturnih razlik, pri delu 
z mediji. Spoznavali so tudi delo lokalne televizijske in radijske 
postaje. 

Naslov projekta:

PRES 1 – Publication 
Relations European School 
1
SI-11-E45-2012-R2

Tematika: mediji in komunikacija/mladinsko 
informiranje, evropska zavest
Datum aktivnosti: 13.–21. 10. 2102
Prijavitelj: Društvo AEGEE, Nova Gorica
Partnerji iz držav: Italija, Češka, Madžarska, 
Španija, Portugalska, Poljska
Višina dodeljenih sredstev: 12.932,00 EUR
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Na večstranski mladinski izmenjavi se je 40 udeležencev ukvarjalo 
z zdravim načinom življenja brez opojnih substanc in okoljskimi 
izzivi. Organizacije so med seboj že sodelovale, med udeleženci 
je bila polovica mladih iz ranljivih družbenih skupin. Z namenom 
večanja ekološke zavesti mladih ter zavedanja in krepitve lastnih 
potencialov ter samopodobe so mladi z raznovrstnimi metodami 
dela, kot so igre vlog, izgradnjo skupinskega duha, športnim 
udejstvovanjem, okoljevarstvenimi akcijami in delavnicami o 
zdravi prehrani krepili socialne in medosebne kompetence, 
kulturno zavest, komunikacijske veščine ter tudi podjetnost in 
ustvarjalnost. Pri projektu so si mladi izmenjevali ideje za snovanje 
lastnih projektov v prihodnosti. Rezultat projekta je spletna stran, 
na kateri so objavljene fotografije in kratka reportaža, posneli pa 
so tudi videoposnetek v obliki LipDub in Flashmob, ki je objavljen 
na družabnih omrežjih.

Prijavitelj je prijavil večstransko izmenjavo, na kateri je 38 
udeležencev z aktivnim udejstvovanjem v športu spoznavalo 
zdrav način življenja in kakovosten način preživljanja prostega 
časa. Med pripravami na aktivnost mladinske izmenjave so 
mladi soustvarili športno zabavno igro v slogu nekdaj zelo 
odmevnih evropskih »Iger brez meja«. Partnerji v projektu so 
tako v okviru zabavnih iger (na travnikih, v gorah, rekah ipd.) 
predstavili svojo kulturo, tradicijo, običaje, šport in značilnosti 
države, kar je pripomoglo k ustvarjanju skupinske dinamike. 
Sledile so delavnice o zdravi prehrani, predstavitev in praktična 
izvedba športov, kot so pohodništvo, veslanje, adrenalinski park 
in fitnes, ter delavnica o strpnosti in aktivni participaciji. Pri 
predvidenih aktivnostih so mladi krepili predvsem socialne in 
medkulturne kompetence. Rezultati projekta so bili predstavljeni 
na spletni strani v interaktivnem dnevniku, pri čemer so bile za 
vsebine izmenično odgovorne posamezne skupine udeležencev. 
V središče mesta so ob zaključku uprizorili t. i. flashmob in o 
projektu obvestili lokalne medije. 

Naslov projekta: 

Live Better
SI-11-E48-2012-R2

Tematika: izobraževanje prek športa in 
aktivnosti na prostem, zdravje
Datum aktivnosti: 31.8.–9. 9.2012
Prijavitelj: Zavod za spodbujanje 
medgeneracijske vzajemnosti, Lovrenc na 
Dravskem polju
Partnerji iz držav: Velika Britanija, Hrvaška, 
Latvija, Poljska, Češka, Španija, Ciper  
Višina dodeljenih sredstev: 29.700,00 EUR

Naslov projekta: 

Spoznaj igro
SI-11-E50-2012-R3

Tematika: izobraževanje prek športa in 
aktivnosti na prostem, prosti čas mladih
Datum aktivnosti: 1.–9. 4. 2013
Prijavitelj: Klub mariborskih študentov, 
Maribor
Partnerji iz držav: Romunija, Estonija, Malta, 
Bolgarija, Italija
Višina dodeljenih sredstev: 17.759,00 EUR

Akcija 1.1 – Mladinske izmenjave
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Akcija 1.1 – Mladinske izmenjave

Na večstranski mladinski izmenjavi je sodelovalo 46 udeležencev, 
med katerimi so bili tudi mladi iz socialno ogroženih okolij. 
Osrednja tematika projekta je bila vzgoja mladih na podlagi 
športa, spoznavanje možnosti aktivnega športnega udejstvovanja 
v naravi (pohodništvo, tek na smučeh, prosto plezanje, preživetje 
v naravi pozimi) ter seznanitev z etnološkimi značilnostmi kraja 
izvajanja projekta, pri čemer so se povezali z različnimi društvi 
v lokalnem okolju (medgeneracijsko sodelovanje). Z različnimi 
metodami dela, kot so bile predstavitve, diskusije, delavnice, 
praktično delo in intervju z ljudmi iz lokalnega okolja, javno 
nastopanje in delo v majhnih skupinah, so mladi ugotavljali, kako 
kljub intenzivnemu razvoju kraja in športnega udejstvovanja v 
naravi ohraniti naravo in zmanjšati vplive, škodljive za okolje. Ena 
izmed možnosti je udejstvovanje v športih, ki ne predstavljajo 
velikih posegov v naravo. Mladi so krepili športne veščine, se 
učili medgeneracijskega sodelovanja in timskega dela ter tako 
krepili socialne, komunikacijske in matematične kompetence. 
Rezultat projekta je kratki film o projektu, vsebina izmenjave 
pa je odmevala v lokalnem okolju tudi po zaključku na razstavi 
fotografij v občini in lokalni osnovni šoli. 

Naslov projekta:

Sneg v mojem življenju
SI-11-E51-2012-R3

Tematika: izobraževanje prek športa in 
aktivnosti na prostem
Datum aktivnosti: 15.–23. 2. 2013
Prijavitelj: društvo tabornikov Rod Zelena 
Rogla, Zreče
Partnerji iz držav: Norveška, Romunija, 
Španija, Hrvaška
Višina dodeljenih sredstev: 20.765,00 EUR

Osrednja tematika večstranske mladinske izmenjave, na kateri 
je sodelovalo 41 udeležencev, je bilo plesno ustvarjanje mladih, 
pri čemer so mladi odkrivali talente in strasti v sebi ter se učili, 
kako jih izraziti v življenju. Prek socialnih iger, izmenjave mnenj, 
ustvarjalnih delavnic ter predstavitve dobre prakse o ustvarjanju, 
razvijanju in izvedbi ideje so bili mladi seznanjeni s teoretičnim 
znanjem o postopku procesa podjetniške ideje ter primerjavami 
zakonskih določitev, ki omogočajo razvoj inovativnih podjetij v 
vseh državah. Poleg plesnega znanja so udeleženci krepili tudi 
medkulturne in socialne kompetence, predvsem pa osebni 
razvoj – samozavest in samoinciativnost, ter tako razširili obzorja 
zaposlitvenih možnosti v okviru svojih želja/talentov. Rezultati 
projekta so predstavljeni v zloženki, posnet pa je tudi kratki film 
o izmenjavi, objavljen v spletnih medijih (YouTube, Facebook, 
spletne strani). 

Naslov projekta:

D.A.N.C.E. – Decide, Allow, 
Notice, Create, Express
SI-11-E52-2012-R3

Tematika: umetnost in kultura, izobraževanje 
prek športa in aktivnosti na prostem
Datum aktivnosti: 23.–30. 6. 2013
Prijavitelj: Mladinski center Dravinjske doline, 
Slovenske Konjice
Partnerji iz držav:  Bolgarija, Madžarska, 
Portugalska, Romunija, Turčija, Španija, Italija
Višina dodeljenih sredstev: 24.251,00 EUR
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Akcija 1.1 – Mladinske izmenjave

Na večstranski izmenjavi se je 30 mladih ukvarjalo s tematiko 
vpliva množičnih medijev na mlade z namenom vzpostavitve 
kritičnega mnenja o vsebinah, ki se jim vsiljujejo na vsakem 
koraku. Z različnimi metodami neformalnega izobraževanja, 
kot so socialne igre, igre vlog, delavnice pisanja prispevkov 
za medije in intervjuji z lokalnim prebivalstvom, so se učili 
učinkovite predstavitve stališč perečih tematik mladih v medijih 
in tako krepili medijsko pismenost. Na predavanju in razpravah 
so spoznali tudi možnosti prijav mladih na evropske razpise 
in posledično večanje zaposlitvenih možnosti, predvsem v 
medijih, obenem pa na ustvarjalnih delavnicah pridobili znanje 
oblikovanja plastelina, snemanja in montaže videa. Mladi 
so z namenom spodbujanja strpnosti in okrepitve družbene 
povezanosti v EU aktivno sodelovali pri simuliranih vajah, ki so 
zadevale življenje drugačnih ljudi, stigmatiziranih mladih, pri 
čemer so pred tem preživeli dan z ranljivo družbeno skupino. 
Poleg osebnih, komunikacijskih in medkulturnih kompetenc so 
krepili predvsem ustvarjalnost in kreativno podajanje lastnih 
stališč ter tudi podjetnost. 

Naslov projekta:

Get the sharp view
SI-11-E56-2012-R3

Tematika: mediji in komunikacija/mladinsko 
informiranje, umetnost in kultura
Datum aktivnosti: 22.–29. 6. 2013
Prijavitelj: Društvo za promoviranje 
avtonomije ljudi, Kostanjevica na Krki
Partnerji iz držav: Madžarska, Poljska, 
Romunija, Španija
Višina dodeljenih sredstev: 13.307,00 EUR

Na večstranski izmenjavi je 48 udeležencev, vključno z mladimi 
iz socialno ranljivih skupin (pripadniki etničnih manjšin), 
obravnavalo tematiko brezposelnosti in marginalizacije v urbanem 
okolju. Z namenom boja proti revščini in socialni izključenosti 
ter spodbujanja prostovoljnega dela mladih v smislu ustvarjanja 
civilnodružbenih pobud za spremembe na globalnih in lokalnih 
ravneh so udeleženci prek predstavitve raziskav stanja v družbi, 
manjšinskih politik in človekovih pravic v EU, debat, socialnih iger, 
metod terenskega dela in ustvarjalnih videodelavnic spoznavali 
podporne mreže in družbene konstrukcije marginaliziranih skupin 
ter iskali rešitve za izboljšanje socialnega položaja pripadnikov 
manjšin in zagotovitev pravic na področju dela. Mladi so poleg 
krepitve socialnih in komunikacijskih veščin pridobili tudi osnovno 
znanje snemalne tehnike. Rezultat projekta so kratki filmi, nastali 
na podlagi intervjujev udeležencev s pripadniki ranljivih skupin v 
smislu spoznavanja njihovega vsakdana in preživetvenih strategij 
oz. načinov spopadanja z revščino. 

Naslov projekta:

Medijski angažma mladih
SI-11-E57-2012-R3

Tematika: umetnost in kultura, mediji in 
komunikacija/mladinsko informiranje
Datum aktivnosti: 28. 6.–11. 7. 2013
Prijavitelj: Društvo zaveznikov mehkega 
pristanka, Krško
Partnerji iz držav: Hrvaška, Španija, Francija, 
Belgija, Poljska, Portugalska, Irska
Višina dodeljenih sredstev: 31.661,00 EUR
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Akcija 1.1 – Mladinske izmenjave

Prijavitelj je gostil večstransko izmenjavo, na kateri je 35 
udeležencev obravnavalo tematiko okoljevarstva v povezavi 
z informiranjem mladih o možnostih zaposlitev na zelenih 
delovnih mestih, ki težijo k trajnostnemu razvoju in prispevajo 
k zmanjševanju okoljskega vpliva podjetij. S predstavitvami 
okoljevarstvenih rešitev, ki jih spodbuja EU, delavnicami z 
interaktivnimi metodami, na katerih so mladi prepoznavali izzive 
iz svojih lokalnih okolij in iskali rešitve, delavnicami na temo 
vzrokov brezposelnosti in spodbud za aktivno delovanje mladih, 
debatami, igrami vlog in ustvarjalnimi delavnicami so mladi 
odkrivali smernice zdravega življenjskega sloga, spodbujeni 
pa so bili tudi k razmišljanju in izvedbi lastnih okoljevarstvenih 
poslovnih idej. Poleg samoiniciativnosti in podjetnosti so krepili 
predvsem medkulturne, socialne, komunikacijske in matematične 
kompetence. Rezultat projekta je kratki film o vsebini izmenjave, 
objavljen v spletnih medijih. 

Naslov projekta:

Green jobs
SI-11-E59-2012-R3

Tematika: okolje
Datum aktivnosti: 10.–20. 2. 2013
Prijavitelj: Zavod za spodbujanje 
medgeneracijskega sodelovanja, Lovrenc na 
Dravskem polju
Partnerji iz držav: Latvija, Malta, Poljska, 
Turčija, Bolgarija, Hrvaška  
Višina dodeljenih sredstev: 19.950,00 EUR

V prvi prijavi prijavitelja v program Mladi v akciji se je 31 
udeležencev prek športnega udejstvovanja v osrčju Pohorja 
spoznavalo z načinom zdravega in aktivnega preživljanja 
prostega časa. Mladi so prek predstavitve posameznih 
športov (adrenalinskih in sodobnih športnih veščin zdravega 
življenjskega sloga – BodiFit, Slacline), praktičnih napotkov in 
izkustvenih športnih delavnic krepili timski duh, druge ozaveščali 
o zdravem načinu življenja ter krepili medosebne in medkulturne 
kompetence. Spoznali so tudi možnosti aktivnega udejstvovanja 
mladih znotraj podrobnejše predstavitve programa Mladi v akciji. 
Rezultat projekta je predstavitvena zloženka z utrinki izmenjave, 
udeleženci pa so v mestnem jedru ob zaključku izvedli t. i. 
flashmob predstavitev projekta. 

Naslov projekta:

Odkrijmo raznolikost in 
razburjenje s pomočjo 
športa
SI-11-E62-2012-R3

Tematika: prosti čas mladih, izobraževanje 
prek športa in aktivnosti na prostem
Datum aktivnosti: 11.–19. 5. 2013
Prijavitelj: Mestna občina Maribor, Maribor
Partnerji iz držav: Grčija, Turčija, Romunija, 
Malta, Italija
Višina dodeljenih sredstev: 16.552,00 EUR
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Projekt predstavlja dvostransko izmenjavo prijavitelja, ki je 
vzpostavil partnerstvo z organizacijo na Poljskem na podlagi 
priprav in sodelovanja obeh lokalnih občin, Ptuja in Kalisza, ki 
sta v postopku pobratenja mest. Na izmenjavi je sodelovalo 44 
mladoletnih udeležencev (13–17 let), med njimi tretjina iz socialno 
ogroženih ekonomskih okolij. Osrednja tematika projekta je bilo 
raziskovanje rimske zgodovine obeh mest in »jantarne ceste«, ki 
ju je povezovala. Neformalne učne metode, kot so spoznavne 
igre, diskusije o primerjavi položajev obeh mest v EU danes ter 
izkustvene ustvarjalne delavnice (izdelovanje keramičnih vaz, 
spoznavanje in primerjave rimskih običajev ter obredov v obeh 
mestih), so izboljšale socialni in osebnostni razvoj udeležencev 
ter medkulturne kompetence. Mladi so se učili aktivnega 
evropskega državljanstva prek zgodovine in dvigovali evropsko 
zavest prek odkrivanja možnosti »uporabe« zgodovine danes 
– kako v okviru turistične ponudbe zgodovinskih dejstev mladi 
lahko kreirajo (samo)zaposlitev. Rezultat projekta so postavitev 
rimskega tabora, glineni izdelki in predstavitev rimskih iger v 
lokalnem okolju ter tudi kratka videopredstavitev. 

Naslov projekta: 

Od Rimljanov do skupne 
EU: Ptuj-Kalizs  
SI-11-E63-2012-R3

Tematika: evropska zavest
Datum aktivnosti: 13.–20. 5. 2013
Prijavitelj: Razvojna agencija Kozjansko, 
Šentjur
Partnerji iz držav: Poljska
Višina dodeljenih sredstev: 12.341,00 EUR

Osrednji namen večstranske mladinske izmenjave je bilo 
mednarodno povezovanje športnih društev. Pri projektu je 25 
udeležencev spoznavalo zdrav način življenja na podlagi športnih 
aktivnosti, obenem so se tudi začeli zavedati pomembnosti 
ohranitve okolja in sobivanja z naravo. Mladim so bile pri 
interaktivnih igrah predstavljene tudi pravice in dolžnosti, ki jih 
prinaša evropsko državljanstvo, z udejstvovanjem v športni igri s 
tematiko EU pa so poglobili znanje o EU in njenih institucijah. Na 
predavanjih in delavnicah o športu in zdravem načinu življenja so 
spoznali raznovrstne metode dela in izvajanja delavnic, kar bodo 
lahko uporabljali pri svojem nadaljnjem delu, predstavljene pa 
so jim bile tudi dobre prakse podjetništva v športu kot spodbuda 
za razvoj ustvarjalnosti in podjetništva mladih. Vsakodnevno so 
potekale odprte diskusije naučenega in poznavanja kompetenc 
ki so jih čez dan krepili. Rezultat je videopredstavitev projekta, 
predstavljena v lokalnih okoljih, strokovni javnosti in v spletnih 
medijih. 

Naslov projekta:

Let’s play
SI-11-E64-2012-R3

Tematika: izobraževanje prek športa in 
aktivnosti na prostem
Datum aktivnosti: 3.–13. 5. 2013
Prijavitelj: Društvo za telesno vzgojo Partizan, 
Ptuj
Partnerji iz držav: Estonija, Hrvaška, Litva, 
Turčija
Višina dodeljenih sredstev: 16.765,00 EUR

Akcija 1.1 – Mladinske izmenjave
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Transnacionalna pobuda je povezala mlade glasbenike iz Litije in 
španskega mesta Caustuera. Združila jih je želja po glasbenem 
ustvarjanju, spoznavanju različnih glasbenih področij, druženju 
z glasbeniki, koncertnem nastopanju, pridobivanju kompetenc 
glede organizacije glasbenih dogodkov ter spoznavanju glasbene 
zgodovine lastnega kraja. Skupaj so izvedli več glasbenih delavnic, 
na katerih so prepletli glasbene vplive obeh držav, h glasbenemu 
ustvarjanju pa so povabili tudi druge, starejše in izkušenejše 
glasbenike iz lokalnega okolja, s katerimi so skupaj izvedli več 
koncertov. V lokalno skupnost so vnesli nove in sveže dogodke 
z intenzivno glasbeno, medkulturno in zabavno komponento. 
Pomembna komponenta pobude je bila medkulturna razsežnost, 
saj so mladi na posebnih medkulturnih večerih prek glasbe 
predstavili občinstvu tudi špansko kulturo. Za projekt so pripravili 
celostno grafično podobo in posneli kratki film, v oglaševanje 
dogodkov pa so vključili tako lokalne kot nacionalne medije. 

Naslov projekta:

Zarjavele trobente
SI-12-E3-2012-R1

Tematika: umetnost in kultura
Datum aktivnosti: 1. 5. 2012–1. 2. 2013
Prijavitelj: Neža Palčič, Litija
Partnerji iz držav: Španija 
Višina dodeljenih sredstev: 9.410,00 EUR

Pobudniki so posneli dokumentarni film na temo duševnega 
zdravja mladih, ki bo povečal zavedanje o tej pereči temi tako 
med mladostniki kot tudi v celotni družbi. Udeleženci so bili 
pretežno mladi osipniki programa PUM, ki se tudi sami spopadajo 
s številnimi čustveno-vedenjskimi težavami, ki so bile vzrok 
za njihovo prekinitev šolanja, zato so ob pomoči inštruktorice 
raziskali področje duševnih težav mladih ter posneli pogovor z 
dekletom, ki se je spopadalo z motnjami hranjenja, bivanjem v 
psihiatrični ustanovi, težavami ob okrevanju in prekinitvi šolanja 
ter posledično poznejšim zaključkom izobraževanja. Za dobro 
vsebinsko pripravo pobude so s pomočjo pristojnih ustanov zbrali 
vse potrebne podatke o mentalnem zdravju v Sloveniji, nato pa 
so s pomočjo strokovnjakov pripravili scenarij, snemalno knjigo 
in sinopsis ter na podlagi tega posneli dokumentarec, ki so ga 
tudi sami zmontirali. Pobudniki so pri svojem delu uporabljali 
raznovrsten nabor metod in naredili dober načrt razširjanja 
rezultatov, saj so želeli nastali dokumentarni film predstaviti 
tako na dogodkih v lokalnem okolju kot na nacionalni televiziji in 
mednarodnih festivalih. 

Naslov projekta:

Mladi in duševno zdravje
SI-12-E4-2012-R1

Tematika: protidiskriminacija, mediji in 
komunikacija/mladinsko informiranje
Datum aktivnosti: 1. 5. 2012–1. 10. 2013
Prijavitelj: Ljudska univerza Radovljica, 
Radovljica
Višina dodeljenih sredstev: 5.900,00 EUR  

Akcija 1 
Mladi za Evropo

1.2 – Mladinske pobude
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S pobudo je osem mladostnikov želelo prispevati k premagovanju 
predsodkov o Romih in Neromih ter povečati strpnost med 
večinskim in manjšinskim prebivalstvom v lokalni skupnosti. 
Svoje aktivnosti so osredotočili na vključevanje Romov v lokalno 
skupnost, na predstavitev njihove kulture, bivanjskih problemov in 
zaposljivosti, hkrati pa so želeli s projektom popestriti vsakdanje 
dogajanje v domačem kraju ter mlade usmeriti h koristnemu 
preživljanju prostega časa. Pobudniki so organizirali številne 
kreativno-interaktivne delavnice na temo gledališča, plesa, 
izdelovanja nakita, fotografije, mode in oblikovanja. V aktivnostih 
projekta je sodelovala tako romska kot neromska mladina. Med 
trajanjem projekta so mladi izdali publikacijo o romski kulturi 
ter pripravili avdio-/videoprezentacijo projekta, širši lokalni 
skupnosti pa so se predstavili tudi z gledališko predstavo, v 
kateri so nastopali skupaj z romskimi udeleženci. S pobudo so 
želeli odpraviti ustaljene stereotipe o Romih ter lokalni skupnosti 
pokazati pomen spoštovanja medsebojnih razlik. Projekt je 
predvidel dobro multiplikacijo rezultatov in vpetost širšega okolja 
v večino aktivnosti pobude. 

Naslov projekta: 

Čazakcijo! (Čas za akcijo!)  
SI-12-E5-2012-R1

Tematika: romske skupnosti, umetnost in 
kultura
Datum aktivnosti: 15. 5. 2012–15. 9. 2013
Prijavitelj: Mladinski center BIT, Črnomelj
Višina dodeljenih sredstev: 5.900,00 EUR

Pobudniki so opazili, da imajo mladi, ki se soočajo z visoko stopnjo 
nezaposlenosti, kljub visoki stopnji izobrazbe vse manj praktičnih 
znanj in delovnih izkušenj. Tako so raziskali zapostavljene obrti 
in stare industrije, ki so danes že propadle, vendar vsebujejo 
znanje, ki je zanimivo tudi za naslednje generacije. S tem 
namenom so projekt predstavili šolam v lokalnem okolju ter 
pridobili zainteresirane mlade, s katerimi so skupaj stopili v stik 
z obrtniki v lokalnem okolju. V sodelovanju z Obrtno zbornico 
Kamnik so na začetku pobude raziskali, kako poteka obrtništvo 
in kako lahko mladi v praksi izkoristijo tehnološko znanje, 
kasneje pa so skupaj z lokalnimi obrtniki spoznavali tradicionalne 
obrti, kot so urarstvo, finomehaniko, kamnoseštvo, tesarstvo, 
mizarstvo, kovinarstvo, umetelno kovaštvo, skodlarstvo, ipd. V 
nadaljevanju projekta so mladi na podlagi pridobljenega znanja 
poskušali sami preizkusiti obrti, tehnologijo in uporabo orodij 
ter izdelati in uspešno spromovirati izdelke, ki bodo zanimivi za 
prebivalce mesta. Mladi so se na ta način urili v podjetništvu, 
raziskali pa bodo tudi podobne uspešne prakse iz Evropske unije. 
Rezultate so predstavili v lokalnem okolju, s čimer so mladim, 
zainteresiranim gospodarstvenikom, lokalni občinski upravi in 
formalnim inštitucijam s področja zaposlovanja pokazali, da se 
je problematike (ne)zaposljivosti možno lotiti tudi na drugačen 
način. 

Naslov projekta:

Mladinski tehnološki 
vzpodbujevalnik – 
Štajnkubator 
SI-12-E12-2012-R1

Tematika: razvoj mest/podeželja
Datum aktivnosti: 2. 5. 2012–2. 8. 2013
Prijavitelj: Zavod Štajn, Kamnik
Višina dodeljenih sredstev: 4.965,00 EUR

Akcija 1.2 – Mladinske pobude
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Akcija 1.2 – Mladinske pobude

Povod za pobudo je bilo opažanje, da se med mladimi v Ilirski 
Bistrici pojavlja vse večja apatija in nemotiviranost za aktivno 
participacijo ter vključevanje v družbene in politične procese, 
ki se neposredno tičejo tudi mladih. Projekt je bil zato ciljno 
usmerjen v razvoj inovativnih idej za mladinsko delovanje, 
pridobivanje izkušenj na podlagi neformalnega učenja ter v 
vključevanje mladih v širše družbeno dogajanje in sicer preko 
obveščanja družbe o vlogi in prispevku mladih v odnosu do lokalne 
skupnosti, v kateri bivajo. Glavni cilj projekta je bil vzpostaviti 
vez med mladimi in lokalno oblastjo ter mlade spodbuditi k 
aktivnejšemu participiranju v družbi skozi demokratične procese 
odločanja. Namen pobude je bil e motivirati, opolnomočiti 
mlade in jih opremiti s praktičnimi kompetencami, da se bodo 
kot kompetenten in aktiven akter znali tudi sami vključiti v 
oblikovanje javnih politik na lokalni ravni. Ob tem so pobudniki 
preko številnih anket, srečanj ter okroglih miz izvajali različne 
analize stanja položaja mladih v družbi, hkrati pa na podlagi 
obstoječega predlagali možne spremembe in izboljšave. V projekt 
so bili vpleteni predstavniki Občine Ilirska Bistrica, dijaki srednjih 
šol, Zavoda za zaposlovanje, Zavoda za socialno delo in drugi za 
mlade pomembni akterji v lokalni skupnosti. Kot rezultat pobude 
je nastal katalog želja ter zbornik predlogov izboljšav. 

Naslov projekta:

Mladi za mlade v Ilirski 
Bistrici – razvoj lokalnih 
mladinskih politik
SI-12-E21-2012-R1

Tematika: razvoj mest/podeželja, mladinske 
politike
Datum aktivnosti: 1. 5.–31. 12. 2013
Prijavitelj: Društvo za podporo mladim, 
Ljubljana
Višina dodeljenih sredstev: 5.395,00 EUR

Pobuda je imela namen spodbuditi trajnostni razvoj in ozaveščenost 
o varstvu okolja v Prekmurju, hkrati pa so želeli pobudniki preko 
aktivnosti na temo ekološke tematike, za katere so menili, da bi 
motivirale največ občanov, mlade spodbuditi k aktivnejši družbeni 
vlogi v lokalni skupnosti. Pred izvedbo aktivnosti, ki so obsegale 
delavnice na temo domače obrti, ohranjanja kulturne in naravne 
dediščine, soo izvedli obširne priprave z raznolikim terenskim 
delom in intervjuji starejše generacije. Osrednja aktivnost pobude 
je bila organizacija počitniškega zelenega tedna, kjer soo preko 
različnih delavnic in aktivnostmi na prostem otroke seznanjali z 
igrami naših babic, ornitološkimi aktivnostmi, izdelavo ekoloških 
igrač ipd. S projektom so želeli animirati vse generacije, za vsako 
starostno skupino pa so poskušali poiskati inovativen pristop za 
aktivnosti na temo trajnostnega razvoja, tako da so vanje vpletli 
kar največ ljudi iz lokalnega okolja. V projekt je bilo zelo vpeto 
lokalno okolje, podprla ga tudi občina. 

Naslov projekta:

Aktivna mladost na 
podeželju
SI-12-E24-2012-R1

Tematika: evropska zavest, razvoj mest/
podeželja
Datum aktivnosti: 1. 5. –31. 10. 2012
Prijavitelj: Društvo ŠTRK, Velika Polana
Višina dodeljenih sredstev: 5.870,00 EUR 
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Projekt Vagon je izviren mladinski projekt, ki je z metodami uličnega 
dela, ustanavljanjem mladinskega centra in eksperimentalnega 
igrišča, omogočal prostor kreativnega druženja neorganizirani 
mladini. Pobudniki so  skupaj z mladimi funkcionalno opremili 
zapuščeni železniški vagon ter ga preoblikovati v kreativno 
urbano središče, namenjeno najstnikom in je v letu 2013, ko 
je Maribor postal evropska prestolnica mladih, bil delujoč ulični 
mladinski projekt. Ob tem so uredili tudi zeleno okolico vagona, 
ki je mladim služila kot prostor za njihove športne aktivnosti, 
eksperimentalno igrišče in doživljajsko gledališče. S tem, ko so 
pobudniki po svojih željah in potrebah opremili prostor, kjer bi 
se združevali, so k aktivnostim pritegnili tudi mlade iz ulice in 
jih vključili v igre in delavnice, kar je prekinilo splošno apatijo 
in neaktivnost mladih. Mnogi mladi udeleženci so tudi učno 
neuspešni, zato je aktivnosti poleg neformalnega in izkustvenega 
učenja mlade dodatno motivirala k učni uspešnosti. 

Naslov projekta: 

Vagon 
SI-12-E27-2012-R1

Tematika: prosti čas mladih
Datum aktivnosti: 1. 5. 2012–30. 4. 2013 
Prijavitelj: Društvo Salezijanski mladinski 
center Maribor, maribor
Višina dodeljenih sredstev: 4.900,00 EUR

Projekt je nastal na pobudo osmih deklet iz Šentjurja, ki so 
želele tesnejšega mednarodnega sodelovanja na mladinskem 
področju, zato so si zadale cilj, da prenos znanja in izkušenj 
razširijo čez mejo, v pobudo pa vključijo tudi mlade iz hrvaškega 
mesta Gvozda ter tako drug od drugega črpajo nova znanja in 
ideje za mladinske aktivnosti. Mladi z obeh držav, ki so bili visoko 
motivirani za krepitev mladinskih projektov in delo z mladimi, 
so bili pobudniki in izvajalci, ki so sami izvedli vse faze projekta, 
njihov glavni namen pa je bil usposobiti mlade za delo z vrstniki 
in promovirati mladinsko delo v lokalni skupnosti. Tekom pobude 
so izvedli festival mladinskih delavnic, ki je prepletal delavnice 
na področju umetnosti, osebne rasti, tehnike in medijev, sledilo 
je tro dnevno usposabljanje za mlade iz obeh držav, številne 
izobraževalne delavnice z didaktičnimi igrami ter 2- dnevni tabor 
osebnostne rasti za srednješolce, kjer so se mladi učili reševati 
probleme in si postavljati primerne cilje. Velik poudarek je bil 
tudi na sami promociji pobude, saj so načrtovali raznovrsten 
promocijski material in izdelavo kratkega promocijskega videa. 

Naslov projekta:

Žene me kreativnost /
I’m running on creactivity 
SI-12-E28-2012-R1

Tematika: razvoj mest/podeželja
Datum aktivnosti: 1. 5.–31. 10. 2012
Prijavitelj: Tjaša Bosio, Šenjtur
Partnerji iz držav: Hrvaška
Višina dodeljenih sredstev:  6.162,00 EUR

Akcija 1.2 – Mladinske pobude
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Projekt se je oblikoval znotraj skupine mladih, ki so zaznali potrebo 
po večjem socialnem vključevanju mladih v družbo ter drugačni 
podpori pri odraščanju in prevzemanju odgovornosti. Pobuda “10 
ključnih stvari” je tako vsak mesec tematizirala po eno, za mlade 
ključno aktualno temo, ki je s strani formalnega izobraževalnega 
sistema zapostavljena ali prezrta. Zamišljena je bil kot serija 
izzivov, ki se jih predstavi v obliki kratkih videoposnetkov, ti so 
bili  objavljeni tudi na spletu in na socialnih omrežjih, vzporedno 
pa so po vsej Sloveniji potekale tudi interaktivne delavnice, v 
katere je bilo vključenih skupno 300 udeležencev. Delavnice so 
tematizirale osebni razvoj mladih ter se vsebinsko osredotočale 
na razporejanje časa, postavljanje prioritet in ciljev, soočanje z 
uspehi in neuspehi, solidarnost in strpnost, socialno vključenost, 
odraščanje, zdrav način življenja, okoljevarstvo in klimatske 
spremembe, evropsko kulturo in identiteto ipd. Rezultati pobude 
so multipliciralni z 10 videi in publikacijo, s katero so mladinski 
delavci tudi po koncu aktivnosti razširjali dobre prakse pobude. 

Naslov projekta:

10 ključnih stvari
SI-12-E32-2012-R1

Tematika: mediji in komunikacija/mladinsko 
informiranje, mladinske politike
Datum aktivnosti: 1. 5. 2012–30. 9. 2013
Prijavitelj: Socialna akademija, Ljubljana
Višina dodeljenih sredstev: 5.800,00 EUR

Ob ugotovitvi, da igrala in igrišča, na katerih so se v otroštvu igrali 
in aktivno preživljali svoj prosti čas, propadajo ali izginjajo, občina 
in lokalne oblasti pa za obnovo in vzdrževanje nimajo posluha, 
so se mladi odločili, da bodo s pomočjo lokalne skupnosti vsak 
teden obnovili in očistili eno igrišče s ciljem, da bi se otroci varno 
igrali z vrstniki, na prostem, in ne samo posedali za računalnikom. 
Mladi so pri izvajanju delovnih akcij pridobili nadvse praktična 
znanja, naučili so se tudi veščin, povezanih z upravljanjem in 
pridobivanjem evropskih in lokalnih sredstev, administracijo, 
pridobitvijo potrebnih dovoljenj za obnovo igrišč, oglaševanjem 
dogodka, koordiniranjem delovne ekipe ter skrbjo za varnost 
vseh udeležencev. Svoje pobudniške aktivnosti so posneli in film 
prikazovali v širši okolici, da bo kot primer dobre prakse vzgled 
in da bo vzbudil potrebno motivacijo tudi pri drugih mladih za 
prostovoljstvo in aktivno družbeno koristno udejstvovanje. 

Naslov projekta:

Obnavljajmo in igrajmo se 
skupaj
SI-12-E40-2012-R2

Tematika: razvoj mest/podeželja, prosti čas 
mladih
Datum aktivnosti: 1. 8.–1. 12. 2012
Prijavitelj: Klub dijakov Dravinjske doline, 
Slovenske Konjice
Višina dodeljenih sredstev: 300,00 EUR
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Pobudniki so opazili, da sta samozavest in pripadnost domačemu 
kraju med Kočevarji zelo nizki, zato so stanje želeli izboljšati z 
izpostavljanjem pozitivnih zgodb na temo odraščanja v deželi 
gozdov, s čimer so želeli tudi povečati znanje o lokalnem okolju 
in prikazati, da je izredna gozdnatost njihova prednost. Aktivnosti 
pobude sovpadajo s praznovanjem Hufnaglovega leta; Leopold 
Hufnagl je bil Auerspergov gozdar, ki je prvi zaščitil območje 
kočevskih pragozdov, zato ga štejejo za pionirja načrtnega 
varstva narave. V tem kontekstu so pobudniki v navezi z vsemi 
tremi kočevskimi osnovnimi šolami pripravili načrt projekta, 
ki je zastavljen za večletno izvajanje. Tema projekta je pomen 
ohranjanja gozdov in dediščine, povezane z gozdarstvom, ki je na 
Kočevskem primarna panoga, vendar se je ne ceni in izkorišča v 
zadostni meri. V ta namen so pobudniki organizirali raznovrstne 
aktivnosti: številne delavnice za osnovnošolce, seminarje za 
učitelje, didaktične igre, ekskurzijo v pragozd, potujočo razstavo 
fotografij, likovnih in literarnih del, izdali pa so tudi publikacijo. Za 
večjo odmevnost in promocijo projekta v širši regiji so pripravili 
tudi himno in izdelali logotip projekta. 

Naslov projekta: 

RTM Kočevska, odraščamo 
v deželi gozdov :-)) 
SI-12-E44-2012-R2

Tematika: razvoj mest/podeželja
Datum aktivnosti: 1. 8. 2012–28. 2. 2013
Prijavitelj: Klub mladih Kočevje, Kočevje
Višina dodeljenih sredstev: 5.000,00 EUR

Udeležence pobude, ki so jim skupne večkratna socialna 
izključenost, slaba finančna zmogljivost ter negotovost 
nastanitve, druži veselje do skupinskega ustvarjanja avtorske 
glasbe in besedil, zato se srečujejo na glasbenih delavnicah, ki 
so jih želeli v pobudi nadgraditi in kakovostno izboljšati. Tako 
so se vzporedno z učenjem petja in igranja na inštrumente, 
izvajanjem vaj za ritem in improvizirano muziciranje priučili 
tehnik izdelovanja lastnih inštrumentov, javnega nastopanja ter 
zapisovanja avtorske glasbe na avdiotrakove, saj so želeli projekt 
zaključiti z izdajo lastne zgoščenke. V glasbenem muziciranju so 
namenili pomemben poudarek tudi besedilom, o katerih so se 
predhodno pogovarjali in jim skušali dodati družbeno, a osebno 
noto doživljanja življenja na cesti in socialne izključenosti. Izdani 
album so predstavili širšemu občinstvu na glasbeno-kulturnem 
dogodku na enem od koncertnih prizorišč v Ljubljani. Mladim 
udeležencem se je z vključenostjo v vse aktivnosti pobude 
okrepila samozavest in izboljšala samopodoba, obogatili so svoj 
socialni kapital in usvojili številne kompetence, kar predstavlja 
pomembno motivacijo za njihove nadaljnje življenjske odločitve. 

Naslov projekta:

Glasbeno uglaševanje 
Kraljev ulice
SI-12-E45-2012-R2

Tematika: umetnost in kultura, prosti čas 
mladih
Datum aktivnosti: 1. 8. 2012–28. 2. 2013
Prijavitelj: Društvo za pomoč in samopomoč 
Kralji ulice, Ljubljana
Višina dodeljenih sredstev: 5.000,00 EUR

Akcija 1.2 – Mladinske pobude
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Skupina mladih iz Beltincev je želela zaznamovati peto 
leto delovanja društva in so to priložnost želeli izkoristiti za 
podrobnejše raziskovanje lastne kulturne dediščine ter mlade 
prek različnih delavnic in predavanj spodbuditi k aktivnejšemu 
sodelovanju na lokalnem, nacionalnem in evropskem področju. 
Eden od pomembnih ciljev pobude je bil spodbuditi aktivnejše 
vključevanje mladih v družbeno dogajanje, zaradi pereče 
socialne situacije in visoke stopnje nezaposlenosti v regiji pa so 
bile raznovrstne aktivnosti tudi dobra priložnost za zmanjšanje 
vpliva socialnih okoliščin na preživljanje prostega časa otrok 
in mladostnikov, katerih starši si počitnic ne morejo privoščiti. 
Osrednja nit aktivnosti je bilo raziskovanje zgodovine Prekmurja. 
Tu so pobudniki sodelovali s strokovnjaki in s Pokrajinskim 
muzejem Murska Sobota. Pomembne mejnike iz zgodovine 
Prekmurcev so udeležencem in lokalni skupnosti približali z 
dramskimi uprizoritvami, plesom, pesmijo in delavnicami, ki so 
se izvedle na t. i. počitniškem vikendu. Pobudniki so pridobili 
številne pedagoške in organizacijske veščine, urili pa so se tudi v 
javnem nastopanju. Projekt so sklenili z zaključno prireditvijo, na 
kateri so predstavili projekt, zbrana gradiva in načrte za naprej. 

Naslov projekta:

5 zgodb iz Böltinec
SI-12-E46-2012-R2

Tematika: umetnost in kultura, razvoj mest/
podeželja
Datum aktivnosti: 5. 8. 2012–31. 1. 2013
Prijavitelj:  Kulturno društvo »Marko« Beltinci, 
Beltinci
Višina dodeljenih sredstev: 5.000,00 EUR

Pobuda je projekt medgeneracijske solidarnosti. Nastala je 
na podlagi iniciative sedmih mladih prostovoljcev, ki so med 
prostovoljnim delom v Centru starejših občanov Ormož spoznali 
starostnike s pesniško žilico, zato se jim je porodila ideja za 
medgeneracijsko druženje z ustvarjalno-literarnim pridihom. Cilj 
projekta je bil, da prek branja poezije in lastnega pesniškega 
ustvarjanja promovirajo prostovoljstvo in druženje mladih z 
ostarelimi, ob čemer mladi osebnostno rastejo in prispevajo h 
kakovostnejšemu življenju starostnikov, vsi skupaj pa prepletajo 
in oplajajo svoja znanja, izkušnje ter modrosti. Mladi so 
starostnike obiskovali v domu starejših občanov, jim brali in nosili 
knjige iz knjižnice ter jih na kreativnih delavnicah spodbujali k 
pisanju pesmi. Rezultat druženj sta pesniški zbirki, skupna ter 
samostojna zbirka, v kateri se je predstavil najboljši v skupini 
izbrani pesnik, za obe pa so pridobili kataložna zapisa in ju 
distribuirali po slovenskih knjižnicah. Ob izidu pesniških zbirk so 
organizirali literarni večer, širši lokalni skupnosti pa so se skupaj 
s starostniki predstavili še na več literarnih nastopih, kjer so delili 
tudi posebej za to izdelana privlačna knjižna kazala. 

Naslov projekta:

Poezija nas druži
SI-12-E47-2012-R2

Tematika: umetnost in kultura
Datum aktivnosti: 1. 8. 2012–1. 4. 2013
Prijavitelj: Mladinski center Ormož, Ormož
Višina dodeljenih sredstev: 5.660,00 EUR
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Transnacionalna mladinska pobuda je tematizirala 
protidiskriminacijo in združila mlade iz Trbovelj in Budimpešte. 
Ideja za projekt se je porodila ob izkušnjah lastnega soočenja z 
diskriminacijo na podlagi etične pripadnosti, zato so se odločili, 
da vsaka skupina preuči lokalno okolje in izkušnje mladih, na 
podlagi tega pripravi scenarij in posname svoj film, ki prikazuje 
diskriminacijo v vsakodnevnem življenju, hkrati pa odstira 
težave, s katerimi se srečujejo mladi iz manjšinskih kultur ob 
vključevanju v širšo družbo. Vrhunec enoletnega projekta je bilo 
srečanje mladih iz Madžarke in Slovenije v Trbovljah, kjer so 
analizirali predhodno posnet filmski material, ga skupaj zmontirali 
in pripravili postprodukcijo obeh filmov. Skupaj so pripravili tudi 
zaključni večer, na katerem so lokalni skupnosti predstavili oba 
filma in brošuro o projektu. Na problem diskriminacije so dodatno 
opozorili tudi z okroglo mizo. V projekt so bili vključeni mladi z 
različnim kulturnim ozadjem in socialnim statusom, rezultate 
projekta pa so posredovali vsem osnovnim in srednjim šolam v 
regiji ter mladinskim organizacijam. 

Naslov projekta: 

Blind diary 
SI-12-E49-2012-R2

Tematika: protidiskriminacija, mediji in 
komunikacija/mladinsko informiranje
Datum aktivnosti: 1. 9. 2012–31. 8.2013
Prijavitelj: Mladinski center Trbovlje, Trbovlje
Partnerji iz držav: Madžarska  
Višina dodeljenih sredstev: 9.244,00 EUR

V transnacionalni pobudi se je združilo 16 mladih z obeh strani 
meje; polovica jih je bila iz Krškega, polovica pa iz sosednjega 
hrvaškega mesta Zabok. Pred pol stoletja sta bili obe mesti 
pobrateni in vključeni v skupne aktivnosti mladinskih brigad, 
torej prostovoljno praktično delo mladih za javno dobro. V želji po 
obuditvi pozitivnega sodelovanja in praks so mladi želeli raziskati 
pomen in delovanje mladinskih brigad ter to tradicijo na sodoben 
način znova obuditi. Prav tako so želeli prikazati tudi prakse iz 
tistega časa in jih z družbenim angažmajem mladih na novo 
uporabiti v obeh mestih. Na ta način so želeli prekiniti družbeno 
apatijo mladih ter jih spodbuditi v smeri aktivnega občana 
in državljana. Na podlagi začetnega raziskovanja zgodovine 
mladinskih brigad so v vsakem od sodelujočih mest ustanovili 
sodobne različice brigad in vanje vključili čim več mladih, s 
katerimi so izvedli po eno družbeno koristno akcijo v obeh mestih 
ter eno večjo mednarodno skupno akcijo. Ob zaključni promociji 
aktivnosti in rezultatov so organizirali odprto okroglo mizo in 
fotografsko razstavo s fotografijami nekoč in danes. V pobudo 
je bilo vključenih več mladih priseljencev ter mladostnikov iz 
nerazvitih ruralnih delov, ki so slabo vključeni v lokalno skupnost, 
s skupne aktivnosti pa nameravajo nadaljevati tudi v prihodnje. 

Naslov projekta:

Mladinske brigade
SI-12-E55-2012-R2

Tematika: evropska zavest, razvoj mest/
podeželja
Datum aktivnosti: 1. 9. 2012–31. 1. 2014
Prijavitelj: Društvo širjenja uporabnih znanj, 
Krško
Partnerji iz držav: Hrvaška 
Višina dodeljenih sredstev: 9.292,00 EUR

Akcija 1.2 –Mladinske pobude
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Ideja za pobudo je zrasla iz potrebe mladih, ki jih moti, da v 
Kamniku še nimajo primerne infrastrukture za aktivno preživljanje 
prostega časa. V okviru projekta so postavili urbani prostor, ki 
je unikaten in namensko prilagojen tako, da je na njem mogoče 
izvajati čim več aktivnosti, hkrati pa predstavlja potencial za 
plodno sodelovanje mladine in mladinskih organizacij iz lokalnega 
okolja. Poleg postavitve osnovne infrastrukture večnamenskega 
parka so udeleženci organizirali tudi mladinsko-kulturni festival in 
»skate« tekmovanja na državni ravni, hkrati so uredili tudi okolico 
ter v okviru celostne grafične podobe parka oblikovali unikatne 
izdelke, ki vizualno dopolnjujejo infrastrukturo, vzpostavili so 
tudi spletno stran ter izdelali videomaterial, sam projekt pa 
promovirali v lokalnih in nacionalnih medijih. Tudi po koncu 
pobude si bodo mladi prizadevali, da bo park redno zapolnjen 
s programom, aktivnostmi in projekti ter da bo imel v lokalnem 
okolju ne le športni, ampak tudi kulturno-družbeni pomen. Mladi 
so za svoja prizadevanja pridobili tudi občinsko podporo. 

Naslov projekta:

PULFERPARK – ureditev 
urbano-športnega prostora
SI-12-E63-2012-R2

Tematika: umetnost in kultura, izobraževanje 
prek športa in aktivnosti na prostem
Datum aktivnosti: 1. 8. 2012–1. 4. 2013
Prijavitelj: Zavod Mladinski center, Kotlovnica 
Kamnik, Kamnik
Višina dodeljenih sredstev: 5.000,00 EUR

Skupina mladih je v kontekstu svetovnega dneva zdravja v 
svojem lokalnem okolju organizirala številne ustvarjalne in 
raznovrstne aktivnosti. Cilj projekta je bil, da se prek skrbno 
načrtovanih aktivnosti spodbujata pozitivno življenjsko okolje 
in družbena klima, ki temelji na medgeneracijski solidarnosti, 
aktivnih oblikah preživljanja prostega časa, spodbujanju 
ustvarjalnosti in izboljšanju telesnega ter duševnega zdravja v 
najširšem pomenu besede. V tem okviru so bile izvedene številne 
ustvarjalne delavnice, dobrodelni koncert, tek in pohod po občini 
ter številne druge športne aktivnosti. Kot dodaten vir ozaveščanja 
o zdravju in mogočih boleznih je bila vzpostavljena tudi spletna 
stran, vsi dogodki pa so bili tudi medijsko podprti. Pobudniki so 
v okviru projekta sodelovali tudi z lokalnimi podjetji in lokalno 
skupnostjo, prek svojih aktivnosti pa so ustvarili ekipo, ki bo tudi 
v prihodnjih letih nadaljevala idejno zasnovo projekta ter svoje 
znanje in izkušnje prenašala naprej ter mladim, ki prihajajo za 
njimi, omogočila uresničevanje njihovih novih idej. 

Naslov projekta:

Sonce v srcu – nasmeh na 
obrazu
SI-12-E67-2012-R2

Tematika: prosti čas mladih
Datum aktivnosti: 1. 8. 2012–31. 7. 2013
Prijavitelj: Društvo Mladi Renče – Vogrsko, 
Volčja Draga
Višina dodeljenih sredstev: 5.000,00 EUR
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Pobudniki, študentje humanističnih in pedagoških ved, so želeli 
v svojem mestu opozarjati na družbene probleme, predvsem 
na probleme, s katerimi se srečujejo mladi. Z zanimanjem 
spremljajo likovne razstave v svoji občini, vendar opažajo, da 
le-te ne odpirajo aktualnih vprašanj, ampak so bolj same sebi 
namen. Z željo po pridobitvi novih znanj in izkušenj so sami 
zasnovali in izpeljali likovno razstavo v kontekstu družbeno 
angažirane umetnosti. Želeli so opozoriti na težave motenj 
hranjenja, vzporedno pa tematizirati probleme, ki jih imajo mladi 
pri vključevanju v družbo in ob vstopu na trg dela. Pobudniki so 
projekt začeli z raziskavo o prehranskih motnjah ter povabili k 
sodelovanju slovenske umetnike, s katerimi so skupaj ustvarili 
umetniška dela na temo motenj hranjenja in težav, ki pestijo 
mlade. Rezultat pobude je razstava, ki jo je gostila Galerija 
Krško, tematiko težav psihosocialnega zdravja in mladostništva 
pa povzemata tudi publikacija in multimedijski DVD, s katerima 
o problematiki seznanjajo mladino, učitelje, predstavnike lokalne 
oblasti in širšo lokalno skupnost. 

Naslov projekta: 

Glamurozna ANA 
SI-12-E69-2012-R2

Tematika: zdravje, umetnost in kultura
Datum aktivnosti: 1. 8. 2012–1. 9. 2013
Prijavitelj: Nina Sotelšek, Leskovec pri 
Krškem
Višina dodeljenih sredstev: 4.940,00 EUR

Udeleženci, večinoma mladi amaterski igralci, so posneli 
celovečerni film žanra romantične komedije, ki osvetljuje 
izseljensko tematiko ter z njo povezan problem imigrantstva, 
revščine in brezposelnosti. Pobudniki so na ta način raziskali novo 
področje umetniškega in družbenega izražanja, s čimer so stopili 
stopničko više v svojih ambicijah, ki so bile do zdaj vezane zgolj na 
občasno nastopanje na vaških prireditvah. Udeleženci so že med 
pripravami na pobudo pripravili scenarij, snemanje so začeli, ko so 
se pobližje seznanili tudi z uporabo tehnične snemalne opreme. 
Ob tem so se urili v igri in sodelovali pri režiji, ob pomoči tehničnih 
strokovnjakov pa so sodelovali tudi pri končni montaži in produkciji 
filma. Velik pomen so namenili postprodukciji in promociji filma, 
saj so ga želeli predstaviti širšemu občinstvu in ga distribuirati 
tudi zunaj slovenskih meja. Projekt, ki je združeval prostovoljstvo, 
ustvarjalnost in podjetništvo, je predvideval tudi močno lokalno 
vpetost ter vzpostavitev stika tudi z mladinskimi organizacijami v 
tujini ter slovenskimi izseljenskimi organizacijami. 

Naslov projekta:

Amaterski celovečerni film 
Iz Šoakrije, z ljubeznijo
SI-12-E70-2012-R2

Tematika: mediji in komunikacija/mladinsko 
informiranje, razvoj mest/podeželja
Datum aktivnosti: 1. 8. 2012–1. 6. 2013
Prijavitelj: Društvo Bela Bela, Semič
Višina dodeljenih sredstev: 5.000,00 EUR

Akcija 1.2 – Mladinske pobude
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Na podlagi ugotovitve, da so mladi na slovenski Obali odrinjeni 
iz kulturnega ustvarjanja, so pobudniki želeli, da so aktivneje 
vključeni v proces ustvarjanja dogodkov na načine, ki so jim blizu. 
S tem namenom so v poletnih mesecih pripravili več ustvarjalnih 
natečajev, na katerih so z izdelano promocijo prek različnih 
informacijskih kanalov mlade iz lokalnega okolja pritegnili k 
ustvarjanju fotografij, skulptur, slikarskih platen in rokodelskih 
izdelkov. Po izboru mladih ustvarjalcev so še pred ustvarjanjem 
organizirali razprave o mogočih izhodiščih za ustvarjanje. Končna 
umetniška dela so skupaj selekcionirali in izbor predstavili na štirih 
ločenih razstavah ob piranskem mestnem obzidju Mogorona, ki 
jim ga je v ta namen zaupala Občina Piran. Razstave nameravajo 
v novih kompozicijah predstavljati še v drugih prostorih, zato so 
navezali stike tudi s sorodnimi društvi v širši regiji, s šolami, Občino 
Piran in obalnimi galerijami. Projekt je zastavljen dolgoročno, z 
željo, da bi potekal vsako leto, glavni rezultat, ki so ga želeli s 
pobudo doseči, je pridobitev novih mladinskih aktivistov, ki jim je 
uspešno sodelovanje v projektu ponudilo zadostno motivacijo za 
nadaljnje vključevanje in delovanje v mladinskih organizacijah in 
društvih. 

Naslov projekta:

Odzvanjanje na Mogoronu
SI-12-E71-2012-R2

Tematika: umetnost in kultura, razvoj mest/
podeželja
Datum aktivnosti: 1. 8. 2012–30. 4. 2013
Prijavitelj: KUD Esko, Piran
Višina dodeljenih sredstev: 5.900,00 EUR 

Nastanek mladinske pobude so sprožili mladi, ki so opazili 
pomanjkanje razumevanja umetnosti, tega, kaj sporoča in kašno 
vlogo ima v družbi. Projekt je imel namen poglobiti razumevanje 
umetnosti med mladimi in jim omogočiti, da skupaj razmišljajo o 
tem, kakšno vlogo ima umetnost v njihovi lokalni skupnosti in kako 
lahko danes sodeluje v gradnji nacionalne ter evropske prihodnosti. 
Projekt je želel mlade spodbuditi k opazovanju in razbiranju sporočil/
izjav umetniških del. Namen projekta je bil mlade naučiti gledati in 
brati vizualni jezik ter jih prek branja umetniških del spodbuditi k 
razmišljanju o družbenih odnosih, vrednotah in problemih v njihovi 
lokalni skupnosti ter jih primerjati s širšim kontekstom evropske 
situacije, hkrati pa krepiti razumevanje umetnosti in njene vloge 
v družbi. Glavni aktivnosti projekta sta bili organizacija obiskov 
muzejev in galerij ter priprava pogovorov ob konkretnih umetniških 
delih. V okviru projekta je bila izvedena tudi delavnica z mentorjem, 
ki je mladim razložil osnove pisanja besedila, mladi pa so nato 
svoja mnenja, stališča in ideje, ki so jih izoblikovali prek pogovorov, 
izraziti v pisni obliki. Na koncu projekta so vsa besedila zbrali in 
natisnili v publikaciji, ki se je distribuirala udeležencem in drugim. 
Ob zaključku projekta so mladi organizirali predstavitev rezultatov 
projekta svojim vrstnikom. V aktivnosti pobude so bili vključeni 
brezposelni ali zaradi narave izobrazbe težko zaposljivi mladi, 
na ta način so spodbudili njihovo iniciativnost in ustvarjalnost, 
omogočili pridobivanje kompetenc za njihovo poznejše delovanje 
in povečanje njihovih možnosti za zaposlitev. 

Naslov projekta:

Mladi na stičišču med 
umetnostjo in družbo
SI-12-E79-2012-R3

Tematika: umetnost in kultura, 
protidiskriminacija
Datum aktivnosti: 3. 1.–5. 11. 2013
Prijavitelj: Galerija Boks, Ljubljana
Višina dodeljenih sredstev: 2.950,00 EUR
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Projekt temelji na medgeneracijskem sodelovanju med mlajšo in starejšo 
generacijo prebivalcev. Odvijal se je na lokalni ravni v prostorih Doma 
starostnikov in Mladinskega centra Brežice. Tema projekta je bil generacijski 
prepad, ker se mlajši počutijo ovirane s strani starejših, starejši pa se 
počutijo, kot da so mlajšim odveč, ter premostitev le-tega. Ker je bilo leto 
2012 tudi leto aktivnega staranja, je bil poudarek na aktivnem življenjskem 
slogu starejših, ki naj bi se začel in postavil temelje že v mladosti. Cilj 
projekta je bil premostiti razlike in najti skupne interese, v katerih bosta obe 
generaciji uživali in sodelovali. S sodelovanjem v športnih aktivnostih in na 
različnih delavnicah sta se obe generaciji bolje zavedali raznolikosti ljudi 
znotraj posamezne generacije, jo cenili in se nanjo navajali. Stereotipi in miti 
obeh generacij so se tako zmanjšali. Pobudo so izvajali štirje mladi, v projekt 
pa je bilo aktivno vključenih vsaj deset starejših oseb in še deset mlajših 
od 26 let. Mladi so prek različnih aktivnosti starejšim približali šport in vse 
novosti mlajše generacije (raba računalnika, interneta, moderne tehnologije, 
tv-tehnike), starejši pa so poskrbeli za prenos starih znanj, ročnih spretnosti 
in poklicev, ki tonejo v pozabo. V okviru tega so skupaj naredili preproste 
športne rekvizite, ki jih bodo lahko vse generacije uporabljale za aktivno 
preživljanje prostega časa. Izdelali so tudi publikacijo o projektu. Projekt pa 
se je končal s prireditvijo za širšo javnost. 

Naslov projekta: 

Aktivni skupaj 
SI-12-E80-2012-R3

Tematika: umetnost in kultura, 
protidiskriminacija
Datum aktivnosti: 1. 5.–1. 9. 
2013
Prijavitelj: Zavod za podjetništvo, 
turizem in mladino Brežice, 
Brežice
Višina dodeljenih sredstev:  
4.800,00 EUR

Mladinska pobuda je potekala pred zgradbo DZC Janeza Levca v Ljubljani 
v osrčju blokovskega naselja, ki je še edini ohranjen zeleni prostor v 
okolici. Mladi so dobili zamisel, da bi zelenico preuredili v park in ga tako 
odprli za širšo javnost. Njihova ideja je bila, da park postane stičišče 
okoliškega prebivalstva in odraslih ljudi z motnjo v duševnem razvoju, ki 
so v DZC vključeni. Projekt je združeval mlade, ki so si želeli sodelovanja in 
pridobivanja strokovnih izkušenj s populacijo z motnjo v duševnem razvoju, 
in mlade z motnjo v duševnem razvoju, ki so na ta način pridobili delovne 
izkušnje s svojimi vrstniki in se z njimi družili. Udeleženci so skupaj izdelali 
prihodnjo zasnovo parkovne površine (kje bo stala uta, kakšne oblike bo, kje 
bodo poti, rastline, klopi, koši za smeti oziroma kar si bodo sami zamislili) in 
jo udejanjili. Preoblikovanje zelenice v park, namenjen javnosti, inovativno 
ustvarja priložnosti za spoznavanje populacije z motnjo v duševnem razvoju. 
Sredi urbanega okolja (blokovsko naselje mestne četrti Ljubljana – Vič) je 
nastala površina, namenjena vsem obiskovalcem, ki si bodo želeli oddiha. 
V okviru projekta se je ponudila priložnost za komunikacijo med socialno 
izključeno populacijo – ljudmi z motnjo v duševnem razvoju in okoliškimi 
prebivalci. V prijetnem zelenem okolju je nastala priložnost za rušenje 
predsodkov in posredno boj proti diskriminaciji. Projekt je prispeval k razvoju 
samoiniciativnosti, krepitvi samozavesti, zaradi pridobivanja izkušenj z 
različnimi skupinami pa se je krepil tudi osebnostni razvoj. Neformalno 
učenje je potekalo tudi pri pridobivanju specifičnega znanja, učenju 
sprejemanja odločitev, uveljavljanju lastnih zamisli in hkrati učenju dela s 
skupino in skupnostjo. Skupna dodana vrednost je inkluzivnost projekta, v 
katerem pridobivajo vse družbene skupine in lokalno okolje. 

Naslov projekta:

Park druženja
SI-12-E81-2012-R3

Tematika: razvoj mest/podeželja, 
protidiskriminacija
Datum aktivnosti: 4. 3. –4. 9. 
2013
Prijavitelj: Delovni in zaposlitveni 
center Janeza Levca, Ljubljana
Višina dodeljenih sredstev:  
5.900,00 EUR

Akcija 1.2 – Mladinske pobude
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Skupina sedemnajstih mladih gasilcev je izvedla mladinsko 
pobudo, katere glavni temi sta bili participacija mladih in 
vključevanje. Z razpisom »Kako se počutim v svojem kraju, 
kaj pogrešam, kaj občudujem in kaj lahko spremenim«, ki je 
spodbujal inovativnost, pestrost in humor, so ugotovili počutje 
mladih v lokalni skupnosti. Z izborom najboljših odgovorov, 
razstavo, publikacijo in načrtom spremembe stanja so osebno 
vzpostavili dialog z različnimi skupinami. Za povezavo z 
odločevalci mladinske politike so mladi potrebovali okrepljene 
komunikacijske in socialne veščine. To je bila tudi rdeča nit v 
poučno aktivnih vikendih, ko so prek igranja vlog, aktivnosti na 
prostem, pripovedovanja zgodb in z uporabo komunikacijskih 
orodij vzpodbudili samoiniciativnost in participacijo, povečali 
podjetnost in željo po novih kompetencah. Končni izdelek pobude 
so tudi skupni predlogi za konkretne spremembe na področjih, kot 
so gasilstvo, okolje, prosti čas, prostovoljstvo, zaposljivost … Prvo 
serijo družbeno-socialnih aktivnosti so izvedli med projektom: 
novoletne voščilnice najmlajših za krajane, fotografiranje starih 
stavb za gasilski koledar, sodelovanje na kolesarski dirki za 
Veliko nagrado občine Vodice, športne igre za vse generacije, 
praznovanje materinskega dne itd. Naredili so brošuro o projektu, 
projekt pa so končali z večjo prireditvijo. 

Naslov projekta:

Florijanova mladina miga
SI-12-E82-2012-R3

Tematika: izobraževanje prek športa 
in aktivnosti na prostem, mediji in 
komunikacija/mladinsko informiranje
Datum aktivnosti: 15. 1. 2013–31. 3. 2014
Prijavitelj: PGD Šinkov Turn, Vodice
Višina dodeljenih sredstev: 5.900,00 EUR

Mladinsko pobudo je izvajalo devet mladih v starosti od 15 do 
18 let, ki so vključeni v program Produkcijske šole Jarše. Gre za 
mlade z manj priložnostmi, z vedenjskimi in čustvenimi težavami, 
ki zaradi različnih razlogov niso vključeni v redno izobraževanje 
in imajo težave v socialni integraciji. Prek raznovrstnih aktivnosti 
projekta so mladi pridobivali dodatna znanja, veščine, sposobnosti, 
samozavest, pridobivali so tudi glede zaupanja vase, v odprtosti, 
sprejemanju drugačnih itd. V pobudi gre za njihove ideje, njihove 
želje, na katerih področjih si želijo postati močnejši in pridobiti 
več znanj. Projekt vpliva tudi na formalni sektor izobraževanja 
in vzgoje, saj je poleg osnovnih dejavnosti skušal osvetliti 
socialne pedagoge o pomenu neformalnega učenja pri mladih 
z manj priložnostmi. Mladi so pridobivali znanja in veščine z 
različnih področij (kultura, šport, socialne veščine, ustvarjalnost), 
hkrati pa je projekt formalnim institucijam kazalnik uspešnosti 
in potrebe po neformalnem učenju, ki ga tovrstna populacija 
nujno potrebuje. Udeleževali so se kulturnih dogodkov, športnih 
aktivnosti, izobraževalnih izletov, tabora socialnih veščin itd., pri 
čemer so »odklepali« svoje potenciale. Projekt so promovirali med 
širšo javnostjo s fotoprezentacijami na CD-jih in zaključno knjižico. 
Knjižica je tako namenjena prihodnjim učencem za spodbudo 
in nove ideje, mladinskim delavcem, vzgojiteljem, preostalim 
zavodom s področja vzgoje in izobraževanja mladostnikov s 
čustvenimi in vedenjskimi težavami ter je primer dobre prakse 
dela z mladimi z manj priložnostmi. 

Naslov projekta:

Odkleni potencial!
SI-12-E83-2012-R3

Tematika: umetnost in kultura, 
protidiskriminacija
Datum aktivnosti: 1. 1.–30. 6. 2013
Prijavitelj: Mladinski dom Jarše, Produkcijska 
šola, Ljubljana
Višina dodeljenih sredstev: 4.719,00 EUR
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Skupina sedmih mladih je izvedla mladinsko pobudo, katere 
glavni cilj je bil preostalim mladim iz širše okolice lokalnega 
okolja omogočiti večjo vsesplošno razgledanost glede reševanja 
težav, ki se pripetijo v življenju, in jim tudi pomagati, da bi se 
lahko tudi sami vključili v proces iskanja rešitev mladih. Trenutno 
rešitve obstajajo v razpršenih občilih in ustanovah ter centrih, 
zato so želeli ta problem razpršenosti informacij strniti na eno 
samo spletno stran in v en elektronski informator, ki vsebuje 
čim več informacij in nasvetov ter napotkov za lažje doseganje 
njihove avtonomije. S projektom so želeli razviti celovit sistem 
informiranja mladih, v okviru katerega so ustvarili spletno stran, 
ki vsebuje vse podatke z različnih področij, ter s tem omogočili 
mladim naročanje na tedensko obveščanje po elektronski pošti o 
vseh uporabnih in novih informacijah, ki zajemajo mladim želena 
področja. Namen projekta je bil tudi, da se lahko tudi v prihodnje 
s predstavitvami, anketiranjem, e-obveščanjem, debatnimi 
srečanji, obvestili v občilih itd. oplemeniti in povečuje nabor 
informacij ter se tako izpopolnjuje sistem za prihodnje generacije 
mladih. Na ta način so želeli povečati participacijo mladih v občini 
tako, da so le-ti izrazili tudi svoja mnenja in prepričanja glede 
obstoječih oblik kakovosti podpornih sistemov informiranja in 
predlagali rešitve, ki so vodile do izboljšanja stanja informiranosti 
končnih uporabnikov. Z informatorjem so mladi pridobili nova 
spoznanja ter tudi možnosti za izboljšanje življenja in pridobili 
izkušnje z reševanjem težav, ki tarejo tudi odrasle. 

Naslov projekta: 

Informator mladih 
SI-12-E86-2012-R3

Tematika: mediji in komunikacija/mladinsko 
informiranje
Datum aktivnosti: 3. 1.–30. 9. 2013
Prijavitelj: Mladinski svet Ajdovščina, 
Ajdovščina
Višina dodeljenih sredstev: 5.900,00 EUR

Pobuda je medgeneracijski projekt, v katerem so mladi pobudniki, 
ki jim ni vseeno, kaj se v njihovi okolici dogaja, na podlagi 
svojih osebnih izkušenj zaznali potrebo po ponovni vzpostavitvi 
aktivnega sodelovanja med generacijo otrok in starostnikov ter s 
tem kakovostnega, zdravega in ustvarjalnega preživljanja časa. 
Projekt se je izvajal v Ljubljani na več različnih lokacijah in vanj 
je bilo aktivno vključenih okrog 40 mladih iz Slovenije. Spodbujal 
je aktivno sodelovanje, neformalno izobraževanje in vključevanje 
brezposelne mladine. Cilji projekta so bili krepitev zavedanja o 
pomenu medgeneracijskega sodelovanja, vključevanja socialno 
izključenih, priseljencev različnih kultur, detabuizacija starosti 
in spoznavanje lepot staranja, razvijanje lastnih ustvarjalnih 
sposobnosti in razvijanje občutka odgovornosti do sebe, skupine in 
skupnosti, primarno med mladimi, posledično pa v celotni lokalni 
skupnosti z aktivno participacijo, neformalnim izobraževanjem, s 
širitvijo evropske zavesti o enakih možnosti in brez diskriminacije 
posameznika ali katere koli skupine. Projekt je potekal prek 
različnih tematskih in ustvarjalno izobraževalnih delavnic ter 
sestankov, refleksij, pisanja člankov, vtisov in opažanj, priprave 
revije in več razstav fotografij celotnega dogajanja in nastalih 
izdelkov. Uporabljene so bile različne metode, kot so izkustveno 
in medkulturno učenje, delo v skupinah, delitev vlog, pogovori, 
nenasilna in strpna komunikacija, spoznavanje novih načinov 
komunikacije in medosebnega stika. 

Naslov projekta:

Od 0 do 100 skupaj
SI-12-E89-202-R3

Tematika: prosti čas mladih
Datum aktivnosti:  1. 3. 2013–1. 5. 2014
Prijavitelj: Novita, društvo za 
medgeneracijsko sodelovanje, Hruševje
Višina dodeljenih sredstev: 4.700,00 EUR

Akcija 1.2 – Mladinske pobude
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Skupina šestih mladih iz romskega naselja Žabjak je izvedla 
mladinsko pobudo, s katero so prek recikliranja starih oblačil 
obudili romsko kulturno dediščino, ki ni le dolenjska ali slovenska, 
temveč tudi evropska. Posnemati so želeli skupine Rominj iz Italije, 
ki se ukvarjajo s projekti romskih kreacij in pravične trgovine. Z 
raznovrstnimi aktivnostmi so želeli raziskati, kaj pomeni biti 
Rom v evropskem okviru in kako lahko zdaj, ko ni meja, skozi 
svoje dejavnosti sodelujejo tudi z drugimi. Projekt je temeljil 
na vključevanju, saj so v svoj projekt s predstavitvijo rezultatov 
(obleke, glasba, ples) vključili tudi mlade, ki niso Romi, in tudi 
preostalo lokalno prebivalstvo. Želeli so jih naučiti veščin, ki so 
bile Romom vedno samoumevne. Izvajali so delavnice šivanja, 
reciklaže starih oblačil, plesa in petja. Podjetniška žilica, ki se 
je uveljavila s kolekcijo delno recikliranih oblačil, je hkrati tudi 
orožje v boju proti revščini. Pobudniki so želeli biti tudi okoljsko 
zavedni in uporabiti odpadke, da so z njimi naredili nekaj novega, 
izvirnega in lepega. Ob koncu projekta je potekala predstavitev 
glasbe in plesa z modno revijo. Projekt so javno predstavili aprila 
ob svetovnem dnevu Romov. Predstavili so ga tudi po šolah in 
se povezali z društvi, ki so zainteresirana za učenje šivanja. 
Fotografije s splošnimi opisi pa so objavili tudi na Facebooku. 

Naslov projekta:

Romani Kiklja
SI-12-E93-2012-R3

Tematika: romske skupnosti, umetnost in 
kultura
Datum aktivnosti: 1. 2.–15. 10. 2013
Prijavitelj: Liljana Tudija, Novo mesto
Višina dodeljenih sredstev: 5.900,00 EUR

Osrednja tema mladinske pobude je bil gozd, ki kot življenjsko 
okolje ponuja veliko možnosti, mladi pa ga na žalost premalo 
poznajo. Glavna aktivnost je bilo urejanje gozdne učne poti in 
učilnice na prostem. Pet mladih je izvedlo vse aktivnosti, od 
izdelave idejne karte, do nakupa orodja, izdelave tabel z opisi 
posameznih drevesnih vrst, čiščenja terena, ureditve učilnice 
itd. Snemali so potek dela in pripravili kratek dokumentarni 
film, ki je bil predstavljen ob odprtju poti in posredovan na 
lokalno TV Kočevje. Z razširjanjem znanja o gozdu in prikazom 
konkretnih možnosti, ki jih le-ta ponuja, so udeleženci spoznavali 
nove priložnosti, poklice – pobudniki so obiskovali 9. razred in 
so bili na pragu odločitve o svojem poklicu. Pobuda je bila tudi 
prijetna oblika preživljanja prostega časa na prostem, v družbi 
in ob koristnem delu. Mladi so aktivno sodelovali pri načrtovanju 
in izvedbi aktivnosti v projektu, ob tem pa so se naučili novih 
spretnosti in tudi na lastnih napakah pridobili nove izkušnje. 
Za nekatere izmed njih je sodelovanje v projektu pomenilo tudi 
vključitev v novo konstruktivno skupino vrstnikov, ki je v prostem 
času namesto »neumnosti« počela koristne stvari. Projekt se je 
končal z odprtjem gozdne učne poti, na katero so bili povabljeni 
vsi učenci osnovne šole, starši in okoliško prebivalstvo. V 
sodelovanju z Zavodom za gozdove so mladi pripravili tudi nekaj 
tematskih sklopov, vezanih na učno pot, ki vključujejo elemente 
spoznavanja gozda, rastlin in živali, praktičnega dela in gozdne 
pedagogike ter so primerni za različna starostna obdobja. 

Naslov projekta:

Učimo se z naravo
SI-12-E95-2012-R3

Tematika: razvoj mest/podeželja, 
izobraževanje prek športa in aktivnosti na 
prostem
Datum aktivnosti: 1. 1.–30. 9. 2013
Prijavitelj: Osnovna šola Ob Rinži, Kočevje
Višina dodeljenih sredstev: 5.900,00 EUR
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Transnacionalna mladinska pobuda dveh partnerjev iz Slovenije 
in Portugalske bo združila 20 mladih, ki so med trajanjem projekta 
delovali na področju trajnostnega razvoja ter s tem povezanimi 
praksami permakulture, ekokmetovanja in podjetništva s 
področja samooskrbe. Osnovno vodilo projekta je bilo, da se 
mladi naučijo sami pridelati svojo hrano, da spoznajo delo na 
podeželju in da imajo svoj vrt, za katerega skrbijo. Na ta način so 
želeli spodbuditi lokalno pridelavo hrane, povečati samopreskrbo 
z njo in oživiti vez med naravo in ljudmi. Partnerska organizacija, 
ki že ima pomembne izkušnje na področju varovanja naravne 
dediščine in promocije ekoloških tem, je bila organizaciji iz 
Slovenije v strokovno podporo, pokazala pa je tudi primere dobrih 
praks, ki jih sami izvajajo. Delo je potekalo tako v predavalnicah 
kot tudi na terenu. Projekt je obsegal sklop teoretičnih predavanj, 
na katerih so udeleženci prejeli osnovna znanja o pridelavi hrane, 
osnovna znanja o biodinamični, ekološki pridelavi ter trajnostnem 
kmetovanju. Delo na terenu je potekalo na različnih kmetijah in 
na lastnem vrtu, ki so ga partnerji prejeli od lokalne skupnosti. 
Projekt se je izvajal na vseh lokacijah, od koder izhajajo partnerji, 
večina aktivnosti pa je potekala v Zagorju. Mladi so izdelali 
brošuro, v kateri so opredeljeni napotki, nasveti in primeri 
dobrih praks trajnostnega razvoja. Po koncu projekta svoje delo 
nadaljuje projektna skupina, ki na podlagi evalvacije izboljšuje 
zasnovo projekta pred naslednjo izvedbo. 

Naslov projekta: 

Metamorfoze; obudimo 
spet človeka v sebi 
SI-12-E96-2012-R3

Tematika: razvoj mest/podeželja, 
izobraževanje prek športa in aktivnosti na 
prostem
Datum aktivnosti: 1. 1.–1. 8. 2013
Prijavitelj: Mladinski center Zagorje ob Savi, 
Zagorje ob Savi
Partnerji iz držav: Portugalska 
Višina dodeljenih sredstev: 4.860,00 EUR  

Glavna tema mladinske pobude, ki jo je izvajala raznolika skupina 
šestih pobudnic, je bila motnja hranjenja. Projekt je nastal na 
podlagi samoiniciative prostovoljk ženske svetovalnice ter oseb, 
ki so imele kakršno koli izkušnjo z motnjami hranjenja ali jih ta 
tematika zanima. Projekt je bil vpet v različna lokalna okolja. 
Iz Ljubljane se je razširil tudi v Maribor in Kočevje. Mladi so s 
svojimi izkušnjami, svojim sodelovanjem in izražanjem mnenja 
sooblikovali projekt. Skupina se je redno srečevala v ženski 
svetovalnici, kjer je soustvarjala na podlagi medsebojnega 
dialoga. Srečale so se tudi z mladimi iz Maribora in Kočevja 
na skupnih srečanjih ter z njimi razvijale njihov prispevek k 
projektu. Z iskanjem idej in oblikovanjem letakov, brošure ter 
promocijskega gradiva so si medsebojno izmenjevali ideje, 
se spodbujali k samokritičnosti oziroma poskušali pogledati 
kritično na vlogo družbe. Pereč problem motnje hranjenja so 
želele predstavitvi širše, kot družbeni problem, in ne kot problem 
vsakega posameznika. Projekt je vrhunec dosegel v maju, 
ko so na treh lokacijah s postavitvijo stojnic javnosti prikazali, 
kako vidijo problematiko motenj hranjenja. Gre za dolgoročno 
zastavljen projekt, pri katerem pobuda predstavlja dodaten oz. 
začetni zagon. Povezali so se tudi z drugimi društvi, ki se ukvarjajo 
z mladimi z motnjo hranjenja. Nastala je brošura z naslovom Kam 
po pomoč, ki je osrednji rezultat projekta in je nekaj pionirskega 
na tem področju. Dolgoročen cilj svetovalnice je odprtje dnevnega 
centra za osebe z motnjami hranjenja. 

Naslov projekta:

Zbij si težo i(z) glave
SI-12-E98-2012-R3

Tematika: mediji in komunikacija/mladinsko 
informiranje, zdravje
Datum aktivnosti: 1. 1.–30. 6. 2013
Prijavitelj: Društvo ženska posvetovalnica, 
Ljubljana
Višina dodeljenih sredstev: 5.500,00 EUR

Akcija 1.2 – Mladinske pobude
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Akcija 1.2 – Mladinske pobude

Pet mladih prostovoljcev društva je izvedlo mladinsko pobudo, 
ki je bila zastavljena na podlagi preteklih izkušenj, vendar 
je v slovenskem okolju nekaj posebnega, saj je bil projekt 
osredotočen na izobraževanje in ozaveščanje ciljnih skupin s 
fotografijo, ki nazorno in v vsakem jeziku ter starosti razumljivo 
prikaže sporočilo – v okolju nismo sami. S tem projektom so 
se želeli usmeriti predvsem na mlade, jih informirati, izobraziti 
in ozavestiti o problematiki živali v urbanem okolju. Glavne 
aktivnosti so bile fotografski natečaj, skupaj z delavnicami, ki 
so temeljile na metodah neformalnega učenja ter izkustvenem 
učenju prek fotografij. V sodelovanju s šolami in mladinskimi 
centri so razširili informacijo o natečaju. Delavnice so izvedli 
v vsaj petih večjih slovenskih mestih. Projekt je tako omogočil 
mladim, da se z umetniškim in kulturnim udejstvovanjem aktivno 
vključijo v oblikovanje družbene zavesti o problematiki živali v 
urbanem okolju, o strpnosti do drugačnih oblik življenja in tudi 
medsebojnih odnosih, saj so hišne živali oziroma neodgovorno 
skrbništvo pogosto predmet spora v gosto poseljenih mestih. Pri 
projektu so se mladi naučili, da tudi glas in mnenje posameznika 
štejeta ter da lahko oblikujejo družbo s svojo aktivno udeležbo. 
Med projektom so mladi pridobili številna znanja iz oblikovanja 
in izvedbe natečaja, oblikovanja in odprtja razstave, izvedbe 
tematskih delavnic, komunikacije z javnostmi in osnov fotografije 
na terenu. 

Naslov projekta:

Živali so del urbanega 
okolja
SI-12-E104-2012-R3

Tematika: umetnost in kultura
Datum aktivnosti: 1. 4. 2013 –1. 9. 2014
Prijavitelj: Društvo za zaščito živali Ljubljana, 
Ljubljana
Višina dodeljenih sredstev: 4.960,00 EUR

Mladinska pobuda, ki jo je izvajala skupina 27 mladih, je nastala 
ob vedenju, da ljudje o migracijah niso primerno ozaveščeni in se 
pojavlja nestrpnost zaradi nevednosti, prav tako pa se o problemu 
govori mnogo premalo. Mladi so ustvarili film z zgodbami »tujcev, 
pribežnikov«, ki bo gledalce spodbudil k razmišljanju, še bolj 
pa k sprejemanju kulturne raznolikosti. Mladi, ki so ustvarjali 
film, so sodelovali z znanimi filmskimi imeni, igralci z AGRFT-ja 
in z društvi, ki se ukvarjajo z migranti/azilanti. Na premieri je 
bilo zbranih okoli 200 gledalcev, organizirana pa so bila tudi 
nadaljnja predvajanja. Skozi temo migracij so predstavljene 
življenjske zgodbe mladih migrantov. Gledalci lahko iz filma 
razberejo tudi zgodbo, ki je vzor številnih podjetnikom – iz nič 
narediti nekaj, fenomen, ki ga filozofi ne morejo razložiti. Tako 
lahko prek vzora mladega iranskega »podjetnika« tudi gledalci 
dobijo navdih in mladi upajo, da bodo vase vsrkali dobro prakso. 
S filmom so želeli doseči vsaj 30.000 gledalcev do izteka 2013 
in poskrbeti za dolgotrajno dostopnost izdelka. Film je namenjen 
tudi predvajanju na televiziji, prevedli pa so ga tudi v več različnih 
jezikov. Pobudniki so se naučili osnovnega rokovanja z opremo za 
snemanje. Pobuda je zelo podjetniško naravnana. Film, rezultat 
pobude, je zelo uporaben za boljše razumevanje migrantov. 

Naslov projekta:

Pot do sreče  
SI-12-E108-2012-R3

Tematika: mediji in komunikacija/mladinsko 
informiranje
Datum aktivnosti: 1. 1.–1. 9. 2013
Prijavitelj: Mladinski filmski klub Across, 
Ljubljana 
Višina dodeljenih sredstev: 2.691,00 EUR
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Namen projekta je bil vzpodbuditi in opolnomočiti mlade za 
večjo vključenost in participacijo v življenju lokalne skupnosti. 
Mladi so bili pri projektu aktivno udeleženi v postopkih priprave 
in določanja pri javnopolitičnem odločanju. V okviru projekta so 
se srečevali z različnimi politiki in pridobivali izkušnje ter znanje 
o načinu ter procesu odločanja na lokalni ravni in tudi na višjih 
ravneh. Mladi so bili vključeni tudi v pripravo dolgoročnega 
razvojnega programa občine Šentjur 2013–2020 ter programa 
razvoja mladinskega dela občine Šentjur 2013–2020. 
Podobno so tudi mladi iz partnerske občine vključeni v procese 
javnopolitičnega odločanja, le da njihova vloga ni usmerjena v 
konkreten rezultat, kot je omenjeni razvojni program. Mladi 
so v zaporednih fazah pridobivali teoretično znanje o strukturi 
in procesih javnopolitičnega odločanja, udeležili so se dveh 
študijskih obiskov, animirali preostale mlade za vključevanje 
v različne aktivnosti. Med projektom so izdajali priložnostni 
časopis, izvedena so bila različna usposabljanja in informiranje 
lokalne skupnosti prek različnih medijev. Vse te aktivnosti so 
bile namenjene oblikovanju dokumentov, ki so bili predstavljeni 
političnim odločevalcem in so osnova za politike v obeh 
partnerskih lokalnih skupnostih. 

Naslov projekta:

Grab A chance and Make 
a changE – GAME
SI-13-E2-2012-R1

Datum aktivnosti: 1. 5.–31. 12. 2012
Prijavitelj: Razvojna agencija Kozjansko – 
Mladinski center Šentjur, Šenjtur
Partnerji iz držav: Hrvaška
Višina dodeljenih sredstev: 7.411,00 EUR

Projekt je potekal med partnerja iz dveh lokalnih skupnosti in 
je bil namenjen raziskovanju ukrepov na področju mladine, 
vključevanju mladih v lokalno skupnost in pripravi izhodišč 
za oblikovanje mladinskih politik. Glavni cilj je bil okrepitev 
partnerstva na področju mladine med obema partnerskima 
(pobratenima) lokalnima skupnostma. Projekt so pripravile 
skupine mladih ob mentorstvu strokovnjakov z različnih institucij. 
Rezultati in ugotovitve so bili predstavljeni tudi predstavnikom 
oblasti – odločevalcem. Projekt se je vzporedno odvijal tako v Celju 
kot tudi v Slavonskem Brodu (Hrvaška). Aktivnosti so zajemale 
tako študijski obisk v obeh mestih kot tudi izmenjavo mladih 
ter ločene raziskovalne in druge aktivnosti partnerjev v podporo 
razvoju mobilnosti mladih ter širšega področja mladinskih politik 
in mladinskega dela. 

Naslov projekta:

Mladi so Celje – Mladi so 
Slavonski Brod
SI-13-E3-2012-R2

Datum aktivnosti: 3. 9. 2012–6. 12. 2013
Prijavitelj: Celjski mladinski center, Celje
Partnerji iz držav: Hrvaška
Višina dodeljenih sredstev: 14.800,00 EUR

Akcija 1 
Mladi za Evropo

1.3 – Projekti mladih za demokracijo
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1.3 – Projekti mladih za demokracijo

V okviru projekta je imelo šest organizacij iz treh držav članic 
EU namen vzpostaviti koalicijo med enakovrednimi partnerji na 
področju varovanja zdravja med mladimi, in sicer na področju 
alkoholne politike. Struktura partnerstev je bila postavljena tako, 
da se nacionalne organizacije povezujejo tudi z organizacijami, 
ki so dejavne znotraj evropske mreže, ki jo sestavljajo. Projekt 
je bil sestavljen iz pripravljalnega in zaključnega srečanja ter 
treh mednarodnih aktivnosti s študijskimi obiski v vseh treh 
sodelujočih državah. Projekt je bil podprt tudi z interaktivno spletno 
stranjo. Izdana je bila tudi publikacija v štirih jezikih. Projekt je bil 
načrtovan kot pilotni projekt, ki bi bil lahko implementiran tudi v 
drugih državah. 

Naslov projekta: 

Triangle project
SI-13-E6-2012-R3

Datum aktivnosti: 1. 1. 2013–31. 3. 2014
Prijavitelj: Mladinsko združenje Brez 
izgovora, Ljubljana
Partnerji iz držav: Portugalska, Litva
Višina dodeljenih sredstev: 37.670,00 EUR

Akcija 1.3 – Projekti mladih za demokracijo

Projekt je bil zasnovan v partnerstvu med štirimi organizacijami 
iz Slovenije in Hrvaške kot strukturna podpora za povezovanje 
organizacij, ki si želijo pridobiti izkušnje in kompetence pri 
vključevanju v mednarodne projekte. Osnovna ideja je bila, da 
se zberejo mladi in razpravljajo o evropski identiteti ter evropskih 
procesih povezovanja. Ideja projekta je temeljila na modelu 
evropskih mladinskih centrov v Budimpešti in Strasbourgu. Projekt 
je zajemal pet aktivnosti: pripravljalno srečanje, oblikovanje 
ekspertne skupine, glavni mladinski dogodek in priprave 
podpornih dokumentov za glavno aktivnost. Glavni dogodek je 
bila mladinska konferenca, na katero so mladi v različnih delovnih 
skupinah razpravljali o pobudi Jadranske mladinske ideje. 
Preostale aktivnosti so bile predvidene kot priprava in podpora 
konferenci. Cilj projekta je bil spodbujati povezovanje organizacij 
v JV Evropi v smeri evropskega povezovanja, spodbujati aktivno 
državljanstvo, participacijo, človekove pravice in medkulturni 
dialog med mladimi. 

Naslov projekta:

Jadranska mladinska 
ideja
SI-13-E14-2012-R3

Datum aktivnosti: 1. 1. 2013–30. 6. 2014
Prijavitelj: Zveza prijateljev mladine 
Maribor, Maribor
Partnerji iz držav: Hrvaška
Višina dodeljenih sredstev: 37.290,00 EUR
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Namen projekta je bil mladi prostovoljki omogočiti praktično učno 
izkušnjo in medkulturno učenje, pri čemer je projekt predstavljal 
medkulturno učenje tudi za gostiteljsko organizacijo. Prostovoljka 
je pod strokovnim mentorstvom gostiteljske organizacije 
sodelovala pri projektu poučevanja multimedijskih vsebin v 
lokalni Osnovni šoli Šmarje pri Kopru ter pri rednih dejavnostih 
multimedijskega centra. Vzporedno je uresničevala še lastni 
multimedijski projekt z naslovom »Big enough to have ME?«, v 
okviru katerega je izdelala dokumentarni film, v katerem primerja 
aktualno mladinsko problematiko v obeh lokalnih okoljih, v 
Sloveniji v Kopru in v Estoniji v Hiiummi. V okviru multimedijskega 
poučevanja v osnovni šoli je prostovoljka v sodelovanju z osnovno 
šolo razvila metode in učni načrt neformalnega izobraževanja za 
državljansko vzgojo z uporabo multimedije, ki spodbuja aktivno 
državljanstvo. Namen tega učnega načrta je bil vnos metod 
neformalnega izobraževanja v proces formalnega izobraževanja. 
Učni načrt je bil po končanem projektu ponujen lokalnim šolam 
v uporabo. Z vpletenostjo lokalnih šol je gostiteljska organizacija 
razvila nove projekte z mladimi iz teh šol. Prostovoljka je pridobila 
kompetence in izkušnje na področju dela z multimedijo in 
mladimi, mladi pa so postali bolj motivirani in usposobljeni za 
uporabo multimedijskih in informacijskih orodij. Končna izdelka 
sta dokumentarni film v obliki DVD-ja in priročnik – povzetek 
učnega načrta ter praktični napotki za spoznavanje poklicnih 
možnosti z multimedijo. Prostovoljka je bila seznanjena z 
možnostjo pridobitve Youthpassa. 

Prostovoljki sta v svoje kulturne in multimedijske aktivnosti, ki 
sta jih izvajali v mladinskem centru, vključevali mlade, predvsem 
otroke, pri čemer sta promovirali aktivno državljanstvo, aktivno 
participacijo, prostovoljstvo in medkulturni dialog. Rdeča nit 
projekta je bila brezposelnost. Ideja za projekt je prišla iz preteklih 
projektov, iz predlogov nekdanjih prostovoljcev EVS, predvsem pa 
iz trenutnega družbenega stanja gospodarske krize ter posledično 
brezposelnosti ljudi. Prostovoljki sta organizirali aktivnosti za 
brezposelne: predstavitev EVS-a, tečaj tujega jezika ipd., pri 
čemer je bil cilj organizacije tudi motivirati mlade brezposelne 
v lokalni skupnosti za opravljanje EVS-a v tujini. Prostovoljki sta 
tudi promovirali prostovoljstvo in predstavljali njegov prispevek k 
boljši družbi. Njune naloge so bile: pomoč pri organizaciji delavnic 
in taborov za otroke, kulturnih in ozaveščevalnih dogodkov ter 
izvedba lastnega projekta iz aktivnega državljanstva. Prostovoljki 
sta izdelali Youthpass. 

Naslov projekta:

playART
SI-21-3-2012-R1

Tematika: umetnost in kultura, otroci
Datum aktivnosti: 3. 5. 2012–1. 3. 2014
Prijavitelj: Zavod za podjetništvo, turizem in 
mladino Brežice, Brežice
Partnerji iz držav: Nemčija, Španija
Višina dodeljenih sredstev: 16.815,00 EUR 

Naslov projekta:

Mission: Occupation
SI-21-2-2012-R1

Tematika: umetnost in kultura, mediji in 
komunikacija/mladinsko informiranje
Datum aktivnosti: 1. 5. 2012–31. 12. 2013
Prijavitelj: KID Pina, Koper
Partnerji iz držav: Estonija
Višina dodeljenih sredstev: 8.520,00 EUR

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

Namen projekta je bila predvsem promocija medkulturnega dialoga med 
mladimi, ki tovrstne komunikacije niso vajeni oziroma je niso deležni. 
Poleg prostovoljke EVS je bilo v projekt vključenih veliko prostovoljcev 
mladinskega centra in tudi veliko mladih iz lokalnega okolja, ki so se 
udeleževali aktivnosti, ki jih je izvajala prostovoljka. Ta je sodelovala pri 
različnih aktivnostih mladinskega centra, pri čemer je bil cilj, da v času 
službe izvede pet projektov, na primer: delavnica, športni dogodek, koncert, 
izobraževanje, filmski večer, predstavitev rodne države, improvizirano 
gledališče ipd. Hkrati je imela možnost avdio/vizualnega spremljanja 
dogodkov, s čimer je poglobila svoje znanje o multimediji. Prostovoljka je 
tudi širši javnosti predstavila vsaj pet izdelkov oziroma prezentacij, in sicer 
so bili to videoreportaža z dogodkov, intervju, fotografiranje dogodkov ipd., s 
čimer je pripomogla tudi k večji prepoznavnosti EVS-a. V medgeneracijskem 
dnevnem centru mladinskega centra je prostovoljka izvajala tudi aktivnosti 
informiranja. EVS je bil načrtovan kot učna izkušnja, pri čemer je prostovoljka 
izdelala tudi Youthpass. 

Naslov projekta: 

I’m in(e)venting!
SI-21-4-2012-R1

Tematika: umetnost in kultura, 
mediji in komunikacija/mladinsko 
informiranje
Datum aktivnosti: 1. 5. 2012–
30. 10. 2013
Prijavitelj: Mladinski center 
Zagorje ob Savi, Zagorje ob Savi
Partnerji iz držav: Litva, 
Portugalska
Višina dodeljenih sredstev:  
4.615,00 EUR

Prostovoljki EVS sta bili aktivni udeleženki skupine mladih, ki v okviru društva 
ustvarja kratke videofilme in prispevke, sodelovali sta v različnih medijskih 
projektih z mladimi, jih načrtovale in izvajale. Njuno delo je obsegalo različne 
tehnične naloge, povezane z delom v medijih, organizacijo in arhiviranjem 
filmov, pošiljanje na festivale, pripravo javnih projekcij ter distribucijo po 
mreži mladinskih centrov in klubov. V drugem delu projekta 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 po dva videoprispevka mesečno, pri čemer je bilo pomembno, 
da je pri delu potekala interakcija med lokalno skupnostjo in prostovoljkama, 
izmenjava idej ipd. Pomembna tema v projektu je bila tudi romska tematika, 
saj sta prostovoljki pri delu sodelovali tudi z Romi in skupaj z njimi snemali 
filme, prispevke, reportaže ipd. o njih, kar je bila pomembna izkušnja tako za 
prostovoljki kot za mlade Rome, ki prihajajo v stik s tujcem. 

Naslov projekta:

Youth & Media
SI-21-5-2012-R1

Tematika: umetnost in kultura, 
romske skupnosti
Datum aktivnosti: 1. 5. 2012–
30. 4. 2014
Prijavitelj: Društvo zaveznikov 
mehkega pristanka, Krško
Partnerji iz držav: Portugalska
Višina dodeljenih sredstev:  
17.630,00 EUR

Akcija 2 – Evropska prostovoljna služba (EVS)
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Namen projekta je bil razširiti redne dejavnosti mladinskega centra in s tem 
ponuditi mladim iz lokalnega okolja več možnosti za aktivno udejstvovanje, 
prostovoljca pa sta spoznala mladinsko delo v praksi, pridobila različne 
kompetence, znanja in izkušnje ter si izboljšala samopodobo. Prostovoljca 
sta izvajala ustvarjalno-kreativne in pogovorne delavnice za mlade, 
sodelovala pri izvedbi šole kreativnosti ter žive infotočke, sodelovala sta 
tudi pri rednih aktivnostih ter pri spremljanju in dokumentiranju dogodkov 
mladinskega centra. Med prostovoljno službo sta oblikovala svoj osebni 
projekt, ki je temeljil na njunih osebnih željah. Sodelovala sta tudi pri 
organizaciji dogodkov, ki so predvsem namenjeni lokalnemu prebivalstvu, 
tako sta se lahko še intenzivneje povezala z lokalnim okoljem. Soustvarjala 
sta tudi časopis Finača in sodelovala pri oblikovanju plakatov ter 
promocijskega materiala. Naloge prostovoljcev so bile prilagojene glede na 
njune interese in zmožnosti. Na začetku službe sta začela svoj učni proces 
predvsem z opazovanjem in uporabo že pridobljenih zanj, v nadaljevanju pa 
sta bila počasi uvedena v aktivnosti, s čimer je organizacija želela zagotoviti 
nadzorovan, strukturiran in postopen učni proces. Prostovoljca sta s podporo 
organizacije izdelala svoj Youthpass. 

Naslov projekta:

Youth 2 Youth
SI-21-8-2012-R1

Tematika: umetnost in kultura, 
prosti čas mladih
Datum aktivnosti: 2. 5. 2012–
2. 4. 2014
Prijavitelj: Mladinski center 
Dravinjske doline, Slovenske 
Konjice
Partnerji iz držav: Makedonija, 
Litva
Višina dodeljenih sredstev:  
17.188,00 EUR

Akcija 2 – Evropska prostovoljna služba (EVS)

Namen projekta je bil, da mladi pridobijo izkušnje pri vodenju projektov 
in aktivnem reševanju okoljskih problemov, pri čemer jih bodo prenesli v 
svojo lokalno skupnost, saj je osrednja tema projekta bilo okolje oziroma 
reševanje globalnih okoljskih problemov. Kot takšen problem je bil v projektu 
izpostavljen problem čezmernega motoriziranega prometa, rešitev pa naj 
bi predstavljala promocija večje rabe koles kot prevoznega sredstva. S 
promocijo kolesarjenja v Mariboru se ustvarja bolj zdravo okolje za življenje 
ljudi. Prostovoljec EVS je sodeloval v različnih aktivnostih društva, pri čemer 
je nekaj dejavnosti potekalo v pisarni, precej pa je bilo tudi »dela na terenu«. 
Organizacija je bila v procesu vzpostavljanja »kolesarska kuhinja«, ki je 
namenjena popravilu koles za lokalno skupnost. Prek te aktivnosti je bil 
prostovoljec tudi v stiku z lokalnim prebivalstvom. Za promocijo kolesarjenja 
se je prostovoljec seznanil z različnimi orodji oziroma načini in jih uporabljal, 
in sicer pisanje bloga, tvitanje, objavljanje na spletni strani, elektronska 
obvestila ipd. Pomagal je tudi pri organizaciji kolesarske parade, konferenc 
ali srečanj. Prostovoljec je sodeloval tudi pri aktivnostih raziskovanja 
prometne situacije v mestu Maribor ter fotografiranja in snemanja različnih 
dogodkov, kar je še posebej popestrilo delo na terenu. Prostovoljec je skupaj 
z organizacijo izdelal Youthpass. 

Naslov projekta:

Bike friendly city
SI-21-9-2012-R1

Tematika: mediji in komunikacija/
mladinsko informiranje, okolje
Datum aktivnosti: 1. 5. 2012–
1. 7. 2013
Prijavitelj: Mariborska kolesarska 
mreža, Maribor
Partnerji iz držav: Španija
Višina dodeljenih sredstev:  
8.592,00 EUR
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Projekt je združeval tri mlade iz različnih kulturnih okolij, pri čemer 
sta dva prihajala iz držav Vzhodne Evrope. Prostovoljci so delovali v 
različnih aktivnostih mladinskega centra: informativne aktivnosti, 
aktivnosti s kulturnega in umetnostnega področja (koncerti, 
razstave, debatni večeri, evropski večeri ipd.), organizacija športnih 
aktivnosti, organizacija neformalnih izobraževanj, delavnice za 
mlade brezposelne, delavnice za otroke, počitniške aktivnosti, 
multimedijske aktivnosti ipd. Prostovoljci so imeli možnost, 
da si sami izberejo tiste aktivnosti delovanja, iz katerih bi radi 
pridobili nova znanja in veščine. Prostovoljcem je bilo omogočeno 
tudi sodelovanje v treh dislociranih enotah mladinskega centra: 
Mladinska točka Veliki Kamen, Mladinska točka Raka in Bivak 
Senovo, kjer se večinoma izvajajo aktivnosti za otroke. Specifičen 
namen projekta je bil prostovoljcema iz držav Vzhodne Evrope 
predstaviti mladinsko področje v Sloveniji ter sistemske rešitve 
na nacionalni in evropski ravni. EVS v Sloveniji jima je bila 
priložnost za nove ideje, primere dobrih praks in rešitve, ki sta 
jih po povratku lahko predstavila v domačem lokalnem okolju. 
Projekt je načrtovan kot učna izkušnja, prostovoljci pa so izdelali 
Youthpass. 

Naslov projekta: 

Make lifetime memories 
and gain lifelong experience
SI-21-10-2012-R1

Tematika: evropska zavest, prosti čas mladih
Datum aktivnosti: 1. 5. 2012–1. 11. 2013
Prijavitelj: Mladinski center Krško, Krško
Partnerji iz držav: Armenija, Azerbajdžan, 
Nemčija
Višina dodeljenih sredstev: 17.965,00 EUR

Šest prostovoljcev je pri projektu izvajalo aktivnosti z namenom 
spodbujanja aktivne participacije mladih. Prostovoljci EVS 
so prirejali razne dogodke in projekte ter izvajali delavnice 
v popoldanskem času (ustvarjalne delavnice, delavnice 
kreativnega pisanja, igranje družabnih iger ipd.). En dan v tednu 
je bil namenjen izvajanju lastnih projektov na različnih področjih: 
hrana, religija, okoljevarstvo, kultura ipd. Ob koncu posamezne 
službe je vsak prostovoljec zbral fotografski in videomaterial 
ter pripravil multimedijsko predstavitev svoje službe. S tem so 
prostovoljci pridobivali ključne kompetence, vpeti so bili v različne 
sfere dela organizacije na lokalni ravni, še posebej pomembna pa 
je bila tudi njihova vpetost v multimedijsko delovanje. Prostovoljci 
EVS so s svojo prisotnostjo v organizacijo in tudi v lokalno 
skupnost vnesli medkulturno razsežnost. S pomočjo mentorjev 
so sproti izdelovali svoj Youthpass. 

Naslov projekta:

Active youth
SI-21-11-2012-R1

Tematika: prosti čas mladih, mediji in 
komunikacija/mladinsko informiranje
Datum aktivnosti: 1. 5. 2012–30. 6. 2013
Prijavitelj: Mladinski center Velenje, Velenje
Partnerji iz držav: Turčija, Španija
Višina dodeljenih sredstev: 19.266,00 EUR

Akcija 2 – Evropska prostovoljna služba (EVS)
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Projekt EVS je za organizacijo predstavljal možnost njenega 
razvoja ter osebnega razvoja vseh vpletenih v organizacijo. V 
mladinskem centru izvajajo raznolike aktivnosti, pri katerih je 
sodelovala tudi prostovoljka EVS, in sicer delavnice, predavanja, 
predstavitve, in neformalna izobraževanja na temo kulture, 
plesa, športa, brezposelnosti, zdravega načina življenja, 
učinkovite rabe alternativnih virov energije, življenja z naravo, 
podjetništva, življenja z Romi ipd., največ pa je aktivnosti iz 
umetnosti in kulture. Prostovoljka je sodelovala pri informativnih 
dejavnostih za obiskovalce mladinskega centra, administrativnih 
opravilih, promociji dogodkov na internetu, izvajanju delavnic 
in drugih aktivnosti s področja neformalnega učenja ter tudi pri 
športnih aktivnostih v naravi. Del aktivnosti je potekal tudi zunaj 
mladinskega centra. Prostovoljka je imela možnost izvedbe 
osebnega projekta, za kar je tudi ob začetku projekta izdelala 
načrt. Prostovoljka je skupaj z organizacijo izdelala Youthpass. 

Naslov projekta:

KUD Plac in action/KUD 
Plac v akciji
SI-21-12-2012-R1

Tematika: umetnost in kultura, prosti čas 
mladih
Datum aktivnosti: 3. 5. 2012–3. 1. 2013
Prijavitelj: KUD Plac, Metlika
Partnerji iz držav: Francija
Višina dodeljenih sredstev: 4.434,00 EUR

Akcija 2 – Evropska prostovoljna služba (EVS)

S tem projektom EVS je organizacija želela uresničiti nove 
aktivnosti in povečati prepoznavnost svojih novih prostorov ter 
na splošno organizacije v belokranjskem prostoru. Poleg tega 
si je želela okrepiti tudi sodelovanje s pošiljajočo organizacijo. 
V projektu so bile uporabljene metode neformalnega učenja. 
Prostovoljec je večino svojega dela opravljal v informacijski pisarni 
mladinskega centra, ki je hkrati tudi dnevni center za mlade. 
Skupaj z drugimi predstavniki centra je sodeloval pri izvajanju 
dejavnosti informiranja mladih, promociji prireditev, izvedbi 
izobraževalnih in kreativnih delavnic, prireditvah ipd., največ 
časa pa je prostovoljec namenil organizaciji aktivnosti za redne 
obiskovalce mladinskega centra. Del aktivnosti prostovoljca EVS 
so potekale tudi na prostem, predvsem na obnovljenem igrišču 
tamkajšnje osnovne šole, kjer je pomagal pri aktivnostih, ki so 
namenjene mladim Romom in priseljencem. Zanj je bilo zanimivo 
tudi sodelovanje pri organizaciji nogometnega turnirja, ulične 
olimpijade in festivala Črnfest. Prostovoljec je med projektom 
pridobil profesionalne kompetence ter se osebnostno in socialno 
razvil. 

Naslov projekta:

BIThe part of BIT 
(Bodi del BITa)!
SI-21-13-2012-R1

Tematika: umetnost in kultura, izobraževanje 
prek športa in aktivnosti na prostem
Datum aktivnosti: 5. 5. 2012–5. 2. 2013
Prijavitelj: Mladinski center BIT, Črnomelj
Partnerji iz držav: Srbija, Makedonija
Višina dodeljenih sredstev: 4.440,00 EUR
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Prostovoljec je bil vključen v multikulturno delovno ekipo 
ter je deloval v društvu in v njegovem ateljeju Taka Tuka ter v 
okviru aktivnosti društva tudi v Zavodu za gluhe in naglušne v 
Ljubljani, pri čemer je bival in sodeloval še z dvema drugima 
prostovoljcema EVS v organizaciji. Deloval je na področju kulture, 
gluhosti oziroma naglušnosti, participacije ter vključevanja 
mladih in starejših gluhih ali naglušnih. Prostovoljec se je 
tako seznanil tudi z znakovnim jezikom. Velik poudarek službe 
EVS je bil na delu z gluhimi ali naglušnimi mladimi, pri čemer 
je prostovoljec EVS sodeloval z lokalnimi prostovoljci. Izvajal je 
naslednje dejavnosti: pomoč pri pripravi delavnic ter vodenje 
delavnic, aktivno sodelovanje v delovnem timu, dokumentiranje 
dogodkov in objavljanje na spletni strani, aktivno sodelovanje na 
različnih dogodkih društva ter pri ostalih aktivnostih. Prostovoljec 
je imel tudi čas za razvijanje lastnega projekta. Del projekta so 
predstavljale tudi preventivne gledališke delavnice po metodi 
drama v izobraževanju, ki so se izvajale na teme mladostniškega 
nasilja, zlorabe, diskriminacije, socialne izključenosti in 
samomorov, kar je prispevalo k zmanjšanju in preprečevanju 
rasizma in predsodkov. Prostovoljec je s podporo organizacije 
sproti razvijal svoj Youthpass. 

Naslov projekta: 

Bring youngsters at the 
Ljubljana castle hill with 
EVS
SI-21-18-2012-R1

Tematika: medgeneracijske aktivnosti
Datum aktivnosti: 1. 5. 2012–4. 8. 2013
Prijavitelj: Društvo ustvarjalcev Taka Tuka, 
Ljubljana
Partnerji iz držav: Španija
Višina dodeljenih sredstev: 8.745,00 EUR

Ta projekt je nastal po evalvacijskem srečanju vseh prostovoljcev 
EVS, ki jih je organizacija gostila v preteklih letih, pri čemer so 
skupaj s prostovoljci in vsemi vpletenimi v projekte EVS evalvirali 
pretekle projekte in iskali rešitve za izboljšanje prihodnjih 
projektov EVS. V tem projektu so sodelovale nove partnerske 
pošiljajoče organizacije, saj je prijavitelj hotel vzpostaviti in 
poglobiti stike z novimi partnerji. Projekt je promoviral evropsko 
državljanstvo in spodbujal različne generacije iz lokalne 
skupnosti k aktivni vključenosti v aktivnosti v lokalnem okolju. 
Oba prostovoljca sta opravljala svoje aktivnosti v mladinskem 
centru, še posebno sta v začetnih mesecih sodelovala pri rednem 
programu mladinskega centra z namenom spoznavanja z 
mladinskim delom. V nadaljevanju sta večino svojega delovnega 
časa posvetila mladinskemu portalu firbc.si. Zanj sta pripravljala 
različne prispevke na temo športa, kulture, mladine in o drugih 
različnih dogodkih, sodelovala sta tudi na uredniških sestankih 
oziroma izvajala aktivnosti, ki so jima bile najzanimivejše, s 
čimer sta razvijala novinarske veščine. Sodelovala sta tudi 
z multimedijskim krožkom mladinskega centra MMCT pri 
pripravi dokumentarnih filmov. Redna aktivnost prostovoljcev 
EVS je bila promocija EVS-a v lokalnem okolju. Prostovoljca sta 
izdelala Youthpass, pri čemer so jima bili v veliko pomoč osebje 
mladinskega centra ter mentorja. 

Naslov projekta:

Youth in progress
SI-21-19-2012-R1

Tematika: evropska zavest, mediji in 
komunikacija/mladinsko informiranje
Datum aktivnosti: 1. 8. 2012–31. 7. 2013 
Prijavitelj: Mladinski center Trbovlje, Trbovlje
Partnerji iz držav: Ruska federacija, Italija
Višina dodeljenih sredstev: 14.863,00 EUR

Akcija 2 – Evropska prostovoljna služba (EVS)
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Prostovoljna služba je potekala v juliju 2012, ko je v Sloveniji 
potekalo evropsko košarkarsko prvenstvo za mlajše kategorije 
U20. Prostovoljci EVS so se tako v okviru tega prvenstva 
preizkusili v različnih nalogah, ki jih tovrstna preizkušnja prinaša. 
S sodelovanjem na tem velikem športnem dogodku so bili mladi 
spodbujeni k zdravemu načinu preživljanja prostega časa in 
športnemu načinu življenja. V tednu pred začetkom prvenstva so 
se prostovoljci medsebojno spoznali in se seznanili z lokalnim 
okoljem, v katerem so delovali. Med košarkarskim prvenstvom 
so prostovoljci EVS sodelovali na različnih področjih: medijska 
podpora, logistična podpora, informativne točke, koordinacija 
skupin, podpora akreditacijskemu centru, priprava igrišč ipd., s 
tem so se spoznavali z organizacijo velikih športnih prireditev, 
kar je zanje edinstvena učna izkušnja. Zadnji teden prostovoljne 
službe je bil namenjen razvoju novih in lastnih projektnih idej za 
prihodnost ter evalvaciji prostovoljne službe. Prostovoljci so bili 
spodbujeni k promociji EVS-a z izdelavo promocijskega materiala, 
npr. filma ali brošure. 

Naslov projekta:

Basketball Unites 
SI-21-21-2102-R1

Tematika: evropska zavest, prosti čas mladih
Datum aktivnosti: 1. 5.–31. 10. 2012
Prijavitelj: Društvo EVS prostovoljcev, 
Ljubljana
Partnerji iz držav: Poljska, Turčija, Litva, 
Portugalska
Višina dodeljenih sredstev: 14.100,00 EUR

Akcija 2 – Evropska prostovoljna služba (EVS)

Projekt je nastal iz ideje, da bi se z medkulturno in evropsko 
razsežnostjo obogatila pedagogika skupnosti, ki je v razvoju v vrtcu 
Sončni žarek. Vrtec Sončni žarek je drugačen vrtec, ki poleg redne 
skrbi za otroke poskuša najti tudi odgovore na nekatere potrebe 
današnjega časa, pri čemer izhajajo najprej iz grajenja odnosov, 
hkrati pa iščejo in spodbujajo talente v vsakem posamezniku. V 
to novo pedagogiko vključujejo tudi večje zavedanje o evropski 
razsežnosti. Prostovoljka EVS je otroke v vrtcu učila angleščine z 
neformalnimi metodami učenja, in sicer skozi pesmi, zgodbe in 
igro, vsebine pa je črpala iz bogate raznolikosti evropske kulture. 
Poleg učenja angleščine je prostovoljka predstavljala svojo 
kulturo in raznolikosti evropske kulture. Prek tega je prostovoljka 
razvijala lastno zavedanje evropskega državljanstva kot tudi 
zavedanje evropskega državljanstva otrok v vrtcu, njihovih staršev 
in kolektiva v vrtcu. Končni rezultat projekta je dokumentarec, 
ki ga je prostovoljka pripravila o tej novi metodi pedagogike ter 
njenih izkušnjah v okviru prostovoljne službe. Dokumentarni film 
je dostopen tudi na svetovnem spletu. 

Naslov projekta:

Gradimo odnose za novo 
EU/Building relationship for 
a new EU
SI-21-24-2012-R1

Tematika: evropska zavest, otroci
Datum aktivnosti: 1. 5. 2012–30. 6. 2013
Prijavitelj: Župnijski zavod sv. Jurija, enota 
vrtca Sončni žarek, Škofja Loka
Partnerji iz držav: Madžarska
Višina dodeljenih sredstev: 7.980,00 EUR
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Namen projekta je bil mladi prostovoljki omogočiti praktično učno izkušnjo 
in medkulturno učenje, pri čemer je projekt predstavljal medkulturno učenje 
tudi za gostiteljsko organizacijo. Prostovoljka je bila aktivno vključena v delo 
organizacije in je pomagala pri razvoju projekta informacijska točka KID PINA, 
poimenovanega PINA TERMINAL, pri čemer je lokalnim mladim posredovala 
informacije o priložnostih mednarodne mobilnosti za mlade v programu Mladi v 
akciji in vseživljenjsko učenje ter drugih možnostih. Pod strokovnim mentorstvom 
vodje projekta je v Kavarni PINA izvajala informativno-svetovalne dejavnosti z 
namenom čim širše informiranosti mladih, večjega socialnega vključevanja 
ter večanja avtonomije mladih in njihove zaposljivosti z neformalnim učenjem. 
Prostovoljka je sodelovala tudi pri zagotavljanju informacij o priložnostih 
neformalnega učenja na terenu, pri partnerskih lokalnih organizacijah, poleg tega 
pa je sodelovala tudi pri organiziranju tematskih in informativnih dogodkov, pri 
pripravi, izdelavi in distribuciji informativnih gradiv, pri njihovem posodabljanju, 
pri izvedbi delavnic na temo oziroma z namenom socialnega vključevanja ipd. 
Prostovoljka je imela tudi čas in prostor za razvoj lastnih idej. Cilj projekta je 
bil motivirati mlade iz lokalnega okolja, da se bolj udeležujejo mednarodnih 
mobilnosti z namenom pridobivanja tehničnih veščin za povečevanje svoje 
zaposljivosti, poleg tega je projekt ozaveščal mlade tudi o socialno-družbenih 
problemih, aktivnem državljanstvu, participaciji in zaposljivosti. Prostovoljka je 
s prostovoljno službo pridobila socialne in medosebne spretnosti ter uporabna 
znanja. S tem se je naučila odkrivati lastne potenciale, prepoznavati karierne 
priložnosti in le-te tudi ustvarjati. 

Naslov projekta: 

EU 4 U
SI-21-30-2012-R2

Tematika: evropska zavest, 
mediji in komunikacija/
mladinsko informiranje
Datum aktivnosti: 1. 9. 2012–
31. 12. 2013
Prijavitelj: KID Pina, Koper
Partnerji iz držav: Španija
Višina dodeljenih sredstev:  
8.520,00 EUR

Projekti EVS postajajo ena izmed rednih in stalnih aktivnosti Društva Barka. 
Tokratna 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 bila prostor soočenja različnih pristopov in izkušenj, 
ki izvirajo iz različnih osebnih in kulturnih ozadij. Projekt je pomenil ustvarjanje 
medosebnega spoštovanja in odkrivanje dragocenosti vsakega človeka. Skupaj 
z domačimi prostovoljci je prostovoljka EVS predstavljala projekt in svojo vlogo 
v njem, npr. na večeru za ljudi iz lokalnega okolja. Prostovoljka EVS 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 in spletne 
strani. Prostovoljka se je pri delo naučila osnov psihologije, komunikacije in 
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. 
Prostovoljka svoje ideje in pridobljene veščine uporablja pri svojem nadaljnjem 
delu kot prostovoljka in/ali samozaposlena na področju sociale v Makedoniji. 
Prostovoljka je s pomočjo mentorice izdelala Youthpass. 

Naslov projekta:

Let’s live and work 
together
SI-21-31-2012-R2

Tematika: protidiskriminacija, 
invalidnost
Datum aktivnosti: 1. 8. 
2012–1. 12. 2013
Prijavitelj: Društvo Barka, 
Zbilje
Partnerji iz držav: Makedonija
Višina dodeljenih sredstev:  
8.178,00 EUR

Akcija 2 – Evropska prostovoljna služba (EVS)
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Namen projekta je bil vključiti mlado prostovoljko v okoljevarstvene 
aktivnosti na socialni kmetiji, ki jo vodijo lokalni prostovoljci. Cilji 
projekta so bili promocija naravnega kmetovanja, dvigovanje 
okoljske zavesti in naravna proizvodnja zelenjave ter drugih rastlin. 
Aktivnosti prostovoljke so bile tako usmerjene v promocijo okoljske 
zavesti in oblikovanje inovativnih pristopov za vključevanje ljudi v 
»zelene« dejavnosti v urbanih okoljih; promocijo programa Mladi 
v akciji in drugih programov Evropske unije oziroma ukrepov; 
dvig aktivne participacije mladih v lokalnih pobudah; ponujanje 
uporabnih informacij, znanja in neformalnih učnih priložnosti; 
dvig kakovosti in kvantitete dejavnosti oziroma projektov 
vključenih organizacij ter oblikovanje priložnosti za mreženje. 
Vsakdanje delo prostovoljke je bilo delo na kmetiji, poleg tega 
je tudi prenašala znanje iz svojega lokalnega okolja v projekt 
EVS, pomagala strokovnjakom v banki semen, izvajala delavnice 
za otroke, ustvarjala okoljevarstvene aktivnosti in delavnice 
3R (reduce-reuse-recycle), organizirala medkulturna srečanja, 
sodelovala pri kampanji za promocijo urbanega kmetovanja ter 
sodelovala pri preostalih aktivnostih gostiteljske organizacije. 
Delo je potekalo v različnih oblikah: delo na terenu, opazovanje 
in dokumentiranje procesov ter rezultatov, oblikovanje in izvedba 
kampanj, priprava in izvedba delavnic, sodelovanje v lokalnih 
okoljskih akcijah, evalvacija in primerjava naravnega kmetovanja 
in priprava članka. Glavni rezultati prostovoljne službe so: članek 

Naslov projekta:

Natural Farming 
SI-21-32-2012-R2

Tematika: razvoj mest / podeželja, okolje
Datum aktivnosti: 1. 9. 2012–5. 9. 2013
Prijavitelj: Društvo ŠKUC, Ljubljana
Partnerji iz držav: Grčija
Višina dodeljenih sredstev: 7.626,00 EUR

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 so bili omogočeni osebnostni 
razvoj, izražanje ustvarjalnih zmožnosti, odpiranje obzorij ter 
predvsem neformalno izobraževanje. Projekt je potekal na 
dveh področjih: multimedija, ki vključuje spoznavanje tehnične 
opreme videa, fotografije, zvoka in gledališča, ter organizacija in 
vodenje projektov ter timsko delo. Prostovoljca sta sodelovala pri 
ustvarjanju spletne televizije ter prisostvovala celotnemu procesu 
njenega nastanka. Poleg tega sta s celotno ekipo mladinskega 
centra in Doma kulture Kamnik sodelovala pri organizaciji 
raznolikih kulturnih dogodkov. Rezultat projekta so samostojna 
umetniška fotografska razstava, objava videov, fotografij in blogov 
na spletni strani mladinskega centra ter izvedba aktivnosti v 
okviru športnih delavnic (v vlogi udeleženca ali mentorja). 

Naslov projekta:

Art is the answer
SI-21-33-2012-R2

Tematika: umetnost in kultura, izobraževanje 
prek športa in aktivnosti na prostem
Datum aktivnosti: 1. 8. 2012–1. 3. 2013
Prijavitelj: Zavod Mladinski center Kotlovnica 
Kamnik, Kamnik
Partnerji iz držav: Bolgarija
Višina dodeljenih sredstev: 3.560,00 EUR
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Projekt je bil načrtovan tako, da pomembno vpliva tudi na razvoj 
kakovostnega življenja mladih, ki sodelujejo v programih društva, 
da bo pustil pečat lokalni skupnosti ter omogočil nadgradnjo 
programov. Projekt se je osredotočal na delo prostovoljke z robno 
skupino mladih, takšnih z različnimi ovirami v življenju. Služba je 
potekala na prvem doživljajskem igrišču v Sloveniji, ki se nahaja 
v Mariboru. Doživljajsko igrišče je na pobudo mladih izdelala 
gostiteljska organizacija. Poleg priprave in izvedbe igralnih 
popoldnevov, večjih igralnih dogodkov, rojstnodnevnih zabav ter 
različnih drugih aktivnosti, povezanih z doživljajskim igriščem, 
je prostovoljka izvajala tudi aktivnosti promocije doživljajskega 
igrišča, urejala spletne strani in profile na socialnem omrežju, 
hkrati pa je pisala tudi blog o svoji izkušnji EVS. EVS je bil 
načrtovan kot učna izkušnja, ki je prostovoljki pomagala pri 
razvoju njene nadaljnje zaposlitvene poti. Prostovoljka je izdelala 
Youthpass. 

Projekt je temeljil na aktivnostih organizacije Skala, ki se ukvarja 
z mladinsko ulično vzgojo otrok in mladostnikov med 7. in 20. 
letom starosti, ki iz različnih razlogov večino svojega časa 
preživijo na ulici. Prostovoljec EVS se je imel priložnost vključevati 
v vse glavne sklope aktivnosti, ki jih kot redne dejavnosti izvaja 
gostiteljska organizacija: Mladinski center Skala, ulično delo in 
Minibus veselja, osebno spremljanje, vrstniška vzgoja ter ulični 
počitniški program, pri čemer je bil prostovoljec EVS dodana 
vrednost programu ter njegova popestritev. V projektu EVS, 
ki je bil v vseh pogledih povezan z mladimi, so bili uporabljeni 
najrazličnejši načini za motivacijo mladih za učenje in aktivno 
udeležbo. Uporabljena je bila metoda mobilnega mladinskega 
centra z mnogimi možnostmi za aktivnosti, in sicer: ulično delo, 
športne aktivnosti, učna pomoč mladim, glasbene in kuharske 
dejavnosti, individualna pomoč mladim z večjimi težavami, tabori, 
ustvarjalne delavnice, družabno-kulturne prireditve, poletni 
program na prostem med počitnicami in tabor enkrat na leto. 
Prostovoljec EVS je tako izkusil življenje v skupini s slovenskimi 
mladostniki. Skupaj so se preskusili na različnih delavnicah, 
spoznavali različne kraje in se učili medsebojne komunikacije. 
Prostovoljec je fotografiral in posnel dejavnosti, skrbel za objavo 
posnetega, pisal kratke prispevke o aktivnostih za spletno stran 
ali spletno omrežje FB. O projektu so pisali tudi v svojem rednem 
glasilu. 

Naslov projekta:

Play station Maribor
SI-21-35-2012-R2

Tematika: prosti čas mladih, otroci
Datum aktivnosti: 1. 8. 2012–31. 12. 2013
Prijavitelj: Društvo Center za pomoč mladim – 
podružnica Maribor, Maribor
Partnerji iz držav: Nemčija
Višina dodeljenih sredstev: 8.282,00 EUR

Naslov projekta:

Aktivna participacija skozi 
mladinsko ulično učenje
SI-21-36-2012-R2

Tematika: mediji in komunikacija/mladinsko 
informiranje, izobraževanje prek športa in 
aktivnosti na prostem
Datum aktivnosti: 1. 8. 2012–1. 9. 2013
Prijavitelj: Zavod Sallesianum,OE Skala, 
Ljubljana
Partnerji iz držav: Nemčija
Višina dodeljenih sredstev: 7.525,00 EUR

Akcija 2 – Evropska prostovoljna služba (EVS)
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Celoten projekt je temeljil na neformalnem učenju, ustvarjalnosti, 
podjetništvu in športu kot možnosti oziroma priložnosti za 
vključevanje mladih. Prostovoljka je bila vključena v projekt 
spodbujanja aktivnosti med mladimi na lokalni ravni mladinskega 
centra in mladinskega hotela, ukvarjala pa se je tudi z animacijsko 
ponudbo gostov mladinskega hotela. V okviru evropskega leta 
aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti v letu 2012 
je bil cilj prostovoljne službe tudi krepitev zavesti o pomenu 
medgeneracijskega druženja. Cilj službe je bil, da se prostovoljka 
čim bolj samostojno vključi v vse dejavnosti programa centra. 
Izvajala je ustvarjalne ali tematsko obarvane delavnice, animacije 
v mladinskem centru, družila se je z mladimi, fotografirala, 
organizirala razstave, pomagala pri poletnih mladinskih 
taborih, izletih, športnih igrah ali tečajih, sodelovala pri različnih 
skupnostnih akcijah, izvajala kulturne dogodke, sodelovala pri 
razvoju lokalnega turizma ipd. Prostovoljka je bila spodbujena 
k izvajanju lastnih projektov (npr. na temo evropskega leta, 
omenjeno zgoraj), 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 v umetnosti, kulturi ali turizmu, ki bi 
povezovali Litvo in Slovenijo. Jezikovni tečaj litovščine je potekal 
na Ljudski univerzi Ajdovščina. Ob koncu službe je bil izdan 
Youthpass. 

Naslov projekta:

Živeti kreativno in 
ustvarjalno/To live creactive 
and productive
SI-21-38-2012-R2

Tematika: prosti čas mladih, razvoj mest / 
podeželja
Datum aktivnosti: 1. 10. 2012–1. 11. 2013
Prijavitelj: Zavod za šport Ajdovščina, 
Ajdovščina
Partnerji iz držav: Litva
Višina dodeljenih sredstev: 9.060,00 EUR

S prisotnostjo mladih prostovoljcev EVS si je gostiteljska 
organizacija okrepila zavest o evropskem državljanstvu in 
državljanstvu na splošno. Prostovoljka je pomagala pripravljati 
aktivnosti za invalidne otroke in mladostnike – torej za 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 zaradi 
kakovostnega skupnega preživljanja prostega časa. Njene glavne 
naloge so bile delo z mladimi z motnjo v duševnem razvoju, 
organizacija njihovega prostega časa in aktivnosti, povezanih s 
športom, plesom, glasbo, filmom in umetnostjo, 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. 
Pri projektu je izboljšala svoje veščine ravnanja in prilagajanja 
novemu socialnemu in kulturnemu okolju, se soočila in uspešno 
sodelovala z različnimi populacijami ter se naučila timskega dela. 

Naslov projekta:

Include Others, Include 
Yourself
SI-21-39-2012-R2

Tematika: protidiskriminacija, invalidnost
Datum aktivnosti: 3. 9. 2012–1. 10. 2013
Prijavitelj: Zavod za usposabljanje Janeza 
Levca, Ljubljana
Partnerji iz držav: Ruska federacija
Višina dodeljenih sredstev: 7.970,00 EUR 

Akcija 2 – Evropska prostovoljna služba (EVS)
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EPeKA je organizacija, ki aktivno sodeluje pri enem od večjih 
mednarodnih mladinskih projektov v Sloveniji do sedaj – Maribor 
Evropska prestolnica mladih 2013 (v nadaljevanju EPM 2013). 
Naziv EPM podeljuje Evropski mladinski forum in število tujih 
kandidatov, zainteresiranih za sodelovanje v tem projektu v vlogi 
prostovoljca EVS, je izjemno veliko. Gostiteljska organizacija je 
tako izbrala prostovoljki, ki prihajata iz držav, ki bodo v prihodnosti 
najverjetneje povezane z EPM; mesto Solun iz Grčije, ki je že 
določeno kot EPM 2014, ter mesto Cluj-Napoca iz Romunije, ki je 
kandidat za EPM 2015. Prostovoljki sta v okviru službe sodelovali 
in pomagali pri izvajanju mladinskih prireditev in aktivnosti 
v okviru EPM 2013 z namenom pridobivanja novih izkušenj, 
spoznavanja mladinskega dela in organizacije v Sloveniji in EU 
ter z namenom začutenja vzdušja projekta EPM. Pri projektu sta 
obe prostovoljki delali z romsko mladino. Evalvacija je potekala 
na več ravneh, in sicer na tedenski, mesečni, polletni in letni 
ravni. Z namenom vzajemnega medkulturnega učenja sta se 
tudi mentorja učila romunščine ter grščine, prostovoljki pa sta 
se udeležili tečaja slovenskega jezika. Tudi za njun prosti čas 
je gostiteljska organizacija pripravila različne aktivnosti, ki so 
prostovoljki izobraževale glede mladinskega dela in kulture ter 
jima hkrati krajšale čas. Po koncu službe sta prostovoljki pridobili 
potrdilo neformalnega učenja – Youthpass. 

Naslov projekta:

Skupaj v EPM 2013 – 
Together in Maribor 2013 – 
European Capital of Youth 
SI-21-40-2012-R2

Tematika: evropska zavest, romske skupnosti
Datum aktivnosti: 31. 8. 2012–28. 2. 2014
Prijavitelj: Združenje EPeka, Maribor
Partnerji iz držav: Romunija, Grčija
Višina dodeljenih sredstev: 16.680,00 EUR

Glavni temi projekta EVS sta bili multimedija in umetnost ter 
kultura. S preteklimi projekti EVS se je v gostiteljski organizaciji 
močneje razvilo multimedijsko področje, kar so nadaljevali 
tudi pri tem projektu. Prostovoljka je tako izvajala več različnih 
aktivnosti v povezavi z uporabo in promocijo novih medijev: 
neformalno učenje IKT ter odgovorne in varne uporabe novih 
medijev, učenje ustvarjanja kulturnih dogodkov z uporabo novih 
medijev, promoviranje novih medijev pri razvijanju in promociji 
mladinskega dela ipd. Konkretni cilji prostovoljne službe so bili: 
organizacija in sovodenje delavnic o uporabi novih medijev in 
varni uporabi le-teh, samostojno vodenje delavnic o izdelavi in 
vrstah videov, zaključni multimedijski dogodek, sodelovanje 
pri pripravi kratkega eksperimentalnega in dokumentarnega 
filma, organizacija poletnih večdnevnih ustvarjalnih delavnic, 
sooblikovanje vsebine na spletni strani gostiteljske organizacije 
in njenih socialnih omrežjih ter sooblikovanje promocije za 
organizacijo na splošno. Z doseganjem zastavljenih ciljev 
se je uresničil tudi učni načrt. Prepoznavnost projekta se je 
zagotavljala z obsežno promocijo v lokalnih medijih in prek lastnih 
komunikacijskih kanalov. Doseganje učnih ciljev prostovoljke so 
evalvirali skupaj z mentorjem in tako spodbujali prostovoljko, da 
sproti zapisuje svoja opažanja, na podlagi evalvacije pa so nato 
skupaj s prostovoljko izdelali Youthpass. 

Naslov projekta: 

New media for new 
generation
SI-21-41-2012-R2

Tematika: umetnost in kultura,  mediji in 
komunikacija/mladinsko informiranje
Datum aktivnosti: 1. 9. 2012–1. 12. 2013
Prijavitelj: Javni zavod za kulturo, mladino in 
šport Litija; OE Mladinski center Litija, Litija
Partnerji iz držav: Portugalska
Višina dodeljenih sredstev: 8.413,00 EUR
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Namen tega projekta je bila predvsem promocija medkulturnega 
dialoga med mladimi, ki tovrstne komunikacije niso vajeni oziroma 
je niso deležni. Osrednja aktivnost v okviru prostovoljne službe 
je bila organizacija dogodkov. Prostovoljec si je najprej nabiral 
izkušnje na Festivalu urbane kulture, ki je v Zagorju potekal v 
začetku decembra, v nadaljevanju službe pa je bil spodbujen, 
da samostojneje načrtuje, pripravlja in izvaja različne dogodke. 
Prostovoljec je sodeloval pri različnih aktivnostih mladinskega 
centra, pri čemer je bil cilj, da bo med službo izvedel različne 
projekte, to so na primer: delavnica, športni dogodek, koncert, 
izobraževanje, filmski večer, razstava, predstavitev rodne države, 
večer improvizirane glasbe, improviziranega gledališča, ipd. Hkrati 
je tudi imel možnost avdiovizualnega spremljanja dogodkov, s 
čimer je poglobil svoje znanje o multimediji. Prostovoljec je tudi 
širši javnosti predstavil svoje delo na primer z videoreportažo z 
dogodkov, intervjujem, fotografiranjem dogodkov ipd., s čimer 
je pripomogel tudi k večji prepoznavnosti EVS-a. Prostovoljec je 
tudi vsaj dvakrat izvedel predstavitev svojega EVS in dejavnosti 
na osnovni in srednji šoli v lokalnem okolju. EVS je bil načrtovan 
kot učna izkušnja, pri čemer je prostovoljec izdelavo Youthpassa 
uporabil tudi za načrtovanje, vmesno evalvacijo ter potrjevanje 
svojega učnega procesa. 

Naslov projekta:

»Cre-activity!«
SI-21-43-2012-R2

Tematika: umetnost in kultura, mediji in 
komunikacija/mladinsko informiranje
Datum aktivnosti: 1. 9. 2012–31. 8. 2013
Prijavitelj: Mladinski center Zagorje ob Savi, 
Zagorje ob Savi
Partnerji iz držav: Portugalska
Višina dodeljenih sredstev:  4.721,00 EUR

Društvo KUD Plac je bilo ustanovljeno leta 2004 z namenom 
oživljanja starega mestnega jedra Metlike, pri čemer so bila 
osrednja področja delovanja izobraževanje, kultura, umetnost, 
šport in ekologija. Pozneje se je ustanovil tudi mladinski center. 
Projekt EVS je za organizacijo predstavljal novo možnost za 
njen razvoj in osebni razvoj vseh vključenih v organizacijo. 
V mladinskem centru se izvajajo raznolike aktivnosti, pri 
katerih je sodelovala tudi prostovoljka EVS, in sicer delavnice, 
predavanja, predstavitve in neformalna izobraževanja na temo 
kulture, plesa, športa, brezposelnosti, zdravega načina življenja, 
učinkovite rabe alternativnih virov energije, življenja z naravo, 
podjetništva, življenja z Romi ipd., pri čemer je največ aktivnosti 
povezanih z umetnostjo in kulturo. Prostovoljka je sodelovala pri 
informativnih dejavnostih za obiskovalce mladinskega centra, 
administrativnih opravilih, promociji dogodkov na internetu, 
izvajanju delavnic in drugih aktivnosti neformalnega učenja ter 
tudi pri športnih aktivnostih v naravi. Del aktivnosti je potekal 
tudi zunaj mladinskega centra, in sicer čistilne akcije, sestanki, 
promocija EVS-a ipd. Prostovoljka je imela možnost izvedbe 
osebnega projekta, za kar je ob začetku projekta izdelala načrt. Pri 
projektu so imeli redno tedensko evalvacijo, ki je bila namenjena 
sprotnemu zapisovanju pridobljenih znanj in veščin, kar je bila 
tudi osnova za izdelavo Youthpassa. 

Naslov projekta:

KUD Plac in action/KUD 
Plac v akciji
SI-21-45-2012-R2

Tematika: umetnost in kultura, prosti čas 
mladih
Datum aktivnosti: 3. 9. 2012–2. 9. 2013
Prijavitelj: KUD Plac, Metlika
Partnerji iz držav: Francija
Višina dodeljenih sredstev: 8.424,00 EUR
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Naslov projekta:

Be active – participate – 
develope
SI-21-47-2012-R2

Tematika: umetnost in kultura, prosti čas 
mladih
Datum aktivnosti: 1. 8. 2012–1. 12. 2013
Prijavitelj: Mladinski center Medvode, 
Medvode
Partnerji iz držav: Italija, Španija, Ukrajina
Višina dodeljenih sredstev: 16.706,00 EUR

Gostiteljska organizacija je s prvim izvedenim projektom 
EVS dobila dokaz, da takšen projekt pripomore k osebnostni 
rasti posameznikov – prostovoljcev EVS ter k razvoju njihove 
organizacije, zato sedaj še bolj želijo podobno izkušnjo omogočiti 
še več mladim iz drugih držav. Mladim so želeli ponuditi 
izkušnjo samostojnega življenja, možnost osebnostnega 
razvoja, spoznavanja različnih kultur in socialnega okolja, 
povečati njihovo zaposljivost, jih naučiti slovenskega jezika ter 
jih opolnomočiti pri sprejemanju odločitev. Namen gostiteljske 
organizacije je bila celostna podpora pri oblikovanju identitete 
mladih in takšno podporo so želeli dati tudi prostovoljcem EVS. 
Program in projekti, v katerih so prostovoljci sodelovali, so bili 
sestavljeni iz treh sklopov: (1) klubska dejavnost, (2) kulturno-
umetniška dejavnost in (3) informiranje, svetovanje, neformalno 
usposabljanje, delavnice ter skupnostno delo. Prostovoljci so 
sodelovali pri vseh projektih gostiteljske organizacije in se vključili 
v že obstoječo dinamiko dela, tudi sami pa so prispevali k razvoju 
le-te. Prostovoljci EVS so organizaciji omogočili zunanji pogled 
nanjo ter s svojim razmišljanjem in delovanjem vplivali na njeno 
delo. Z vključitvijo ukrajinske prostovoljke je bil cilj projekta tudi, 
da je prostovoljka spoznala, kakšne možnosti ponuja Evropska 
unija. Španska prostovoljka je na uporaben in duhovit način 
ustvarila koledar gostiteljske organizacije za leto 2013 ter zanjo 
ustvarila profil na Twitterju, tako da sedaj MC Medvode »tvita«. 
Italijanski prostovoljec je sodeloval z več mladimi glasbeniki 
in umetniki ter organiziral več manjših dogodkov. Ukrajinska 
prostovoljka je kot lasten projekt izvedla aktivnost »Around 
the World«, v okviru katere je dvakrat mesečno na različne 
načine predstavljala vedno drugo poljubno državo. Ta projekt je 
predstavljal idejo Evrope ter aktivnega evropskega državljanstva, 
ki ga promovira in spodbuja. Prostovoljci so razvijali osebne in 
profesionalne veščine (organizacijske sposobnosti, delo z otroki, 
avdiovizualne veščine, spoznavanje lastnosti dobrih mladinskih 
delavcev, vodenja ipd.) ter medkulturno spoznali lokalno okolje 
in drug drugega. V prostem času so se udeleževali različnih 
dogodkov gostiteljske organizacije in tam pridobivali ideje za svoje 
nadaljnje delovanje. Prostovoljci so bili deležni tudi intenzivnega 
jezikovnega tečaja slovenščine. Za prepoznavnost in promocijo 
projekta so prostovoljci med službe  pisali svoj blog (na spletni 
strani gostiteljske in pošiljajočih organizacij), prav tako pa so bili 
na spletni strani tudi vsi preostali izdelki: članki, dokumentarci 
ali fotografije. 
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Prostovoljki sta v okviru projekta opravljali prostovoljno službo v socialno-
varstvenem zavodu za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje otrok ter 
mladostnikov z motnjo v duševnem razvoju. Center deluje v več različnih 
oblikah: dom, šola, dnevni center, varstveno-delovni center in pomoč na 
domu. Z vključitvijo mednarodnih prostovoljcev EVS v gostiteljski organizaciji 
so nadgradili večletno delo z lokalnimi prostovoljci. Prostovoljki sta v okviru 
službe spoznali osebe s posebnimi potrebami in samo delo z njimi. Vključeni 
sta bili predvsem v naslednje aktivnosti: igre, učenje, izleti, nakupi, letovanje, 
športno-gibalne aktivnosti, umetniške dejavnosti, pomoč v razredih ter 
druženje z otroki, mladostniki in odraslimi z motnjami v duševnem razvoju, 
ki so varovanci gostiteljske organizacije. Prostovoljki sta bili spodbujeni, da 
pod strokovnim mentorstvom sami oblikujeta aktivnosti, ki jih že (dobro) 
poznata, npr. igranje instrumentov, delo z živalmi, ples, učenje tujega 
jezika ipd. Cilja aktivnosti v okviru službe sta bila razvijanje sposobnosti in 
kompetenc prostovoljk EVS za delo z osebami s posebnimi potrebami ter 
oblikovanje novih možnosti za uporabnike/stanovalce centra. Ta projekt 
je torej omogočil aktivno spoznavanje manj znanih družbenih skupin, kot 
so ljudje z motnjo v duševnem razvoju, spoznavanje njihovih zmožnosti in 
omejitev ter s tem njihovo boljše razumevanje ter razvoj strpnosti. Poleg tega 
je bil cilj projekta tudi spoznavanje novih držav in kultur, miselnosti ter jezika. 
Prostovoljki sta na koncu aktivnosti oziroma že med učnim procesom izdelali 
oziroma izdelovali Youthpass. 

Naslov projekta:

Prostovoljno 
delo v centru za 
usposabljanje, delo 
in varstvo
SI-21-48-2012-R1; 
SI-21-49-2012-R2

Tematika: invalidnost
Datum aktivnosti: 1. 9. 2012–30. 
8. 2013; 1. 9. 2012–28. 2. 2013
Prijavitelj: CUDV Dolfke Boštjančič, 
Volčja Draga
Partnerji iz držav: Nemčija, 
Švedska
Višina dodeljenih sredstev:  
13.230,00 EUR

Namen projekta je bil, da se z univerzalnim jezikom glasbe seže čez državne 
meje ter prek verskih in rasnih razlik. S povezovanjem prek glasbe so si 
prizadevali za zmanjševanje diskriminacije. Mladinski center Postojna 
vsako leto v avgustu pripravlja kulturni festival Zmaj ma’ mlade, zato je 
prostovoljec EVS sodeloval pri zadnjih pripravah na festival ter nato tudi pri 
njegovi izvedbi, pri čemer je sodeloval s strokovnjaki glasbene in umetniške 
produkcije. Pri svojem delu je bil v stiku tudi s širšim krogom ljudi iz lokalnega 
okolja ter tujimi udeleženci festivala. Poleg sodelovanja pri izvedbi festivala 
je bil prostovoljec aktivno vpet tudi v vsakodnevno dogajanje v mladinskem 
centru, dobil pa je tudi prostor in orodja, da izpelje svoj projekt. Gostiteljska 
organizacija je prostovoljca vključila v različne delovne procese ter z njim 
delila svoje izkušnje in običaje, saj so želeli pri prostovoljcu spodbuditi 
podjetniški duh. Prostovoljec je svoje aktivnosti predstavljal na blogu, ki 
je bil na voljo zainteresiranim medijem za informacije. Ob koncu službe je 
prostovoljec svoje aktivnosti predstavil v slikovnem poročilu in v kratkem 
videu. Gostiteljska in pošiljajoča organizacija imata namen vzpostaviti 
dolgoročno partnerstvo, kar je bil tudi eden izmed razlogov za predvideno 
izvedbo predhodnega načrtovalnega obiska. Učni proces je bil voden tudi 
s Youthpassom, ki ga je prostovoljec izdelal ob koncu službe. Izpolnjevanja 
Youthpassa se je začelo že na pripravah s pošiljajočo organizacijo, pred 
odhodom na službo. Po povratku domov se je imel prostovoljec možnost 
vključiti v dejavnosti pošiljajoče organizacije. 

Naslov projekta:

Music against 
discrimination/Z 
glasbo proti 
diskriminaciji
SI-21-50-2012-R2

Tematika: protidiskriminacija, 
umetnost in kultura
Datum aktivnosti: 1. 8.–31. 12. 
2012
Prijavitelj: Zveza društev Mladinski 
center Postojna, Postojna  
Partnerji iz držav: Srbija
Višina dodeljenih sredstev:  
1.206,00 EUR
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Grška gostiteljska organizacija Solidarity Tracks z Leafkasa je gostila že vrsto 
prostovoljcev. V tem projektu je bila prostovoljka dejavna v tamkajšnjem domu 
za ostarele, pri čemer je hkrati v gostiteljski organizaciji EVS opravljalo delo 
še več drugih prostovoljcev. Cilj projekta je bil izboljšati kakovost življenja 
določene skupine – starostnikov – v lokalnem okolju Leafkasa ter med njimi in 
preostalimi zgraditi (med)kulturni dialog, temelječ na solidarnosti. Prostovoljka 
je na različnih delavnicah (ročne spretnosti, umetniško-kreativne delavnice, 
športno-aktivne delavnice, razprave in diskusije ipd.) starejšim pomagala 
zapolniti njihov prosti čas. V domu za ostarele je pomagala tudi pri vsakodnevnih 
opravilih starostnikov, ki prebivajo v domu, ter pri ohranjanju reda in čistoče v 
prostorih doma. Poleg tega je spodbujala mlade z Leafkasa, da se tudi oni 
udeležijo njenih delavnic ali da prostovoljno aktivno sodelujejo pri aktivnostih. 
Med projektom je bila prostovoljka deležna pedagoškega in tehničnega 
usposabljanja, poleg pridobljenih znanj in kompetenc pa sta pomembni 
lastnosti, ki jih je razvila pri delu v domu za ostarele, potrpežljivost in pogum. 
Promocija projekta je potekala na lokalni radijski postaji, kjer se je prostovoljka 
vsake tri tedne vključevala v program ter predstavljala svoje aktivnosti z 
lokalnim prebivalstvom. Med službo so bili izdani tudi štirje letaki z namenom 
predstavitev dejavnosti prostovoljke EVS v centru za ostarele. Ob koncu službe 
je prostovoljka pripravila kratek video o svoji službi EVS, ob povratku domov 
pa se je vključila v dejavnosti, s katerimi je v domačem okolju predstavila in 
uporabila nova znanja ter veščine. Evalvacija in poglobljena refleksija dela ter 
učnih učinkov sta potekali tudi v procesu oblikovanja Youthpassa. 

Naslov projekta:

Medgeneracijska 
solidarnost – 
mladost & modrost 
z roko v roki 
SI-21-51-2012-R2

Tematika: evropska zavest, 
umetnost in kultura
Datum aktivnosti: 1. 8. 2012–
31. 12. 2013
Prijavitelj: Zveza društev 
Mladinski center Postojna, 
Postojna
Partnerji iz držav: Grčija
Višina dodeljenih sredstev:  
9.000,00 EUR

Ideja za projekt se je porodila na usposabljanju »East West EVS«, na katerem 
sta se partnerski organizaciji spoznali in oblikovali idejo za projekt. Projekt EVS 
je del lokalnega projekta ruske gostiteljske organizacije, s katerim zagotavljajo 
neformalno izobraževanje, varstvo in kakovostno preživljanje prostega časa 
invalidnih otrok, predvsem otrok z Downovim sindromom. Prostovoljec EVS je 
bil tako vključen v lokalni projekt in je sodeloval tudi pri delu organizacije Down 
Syndrome Association. Skupaj z zaposlenimi, lokalnimi mladinskimi delavci 
in prostovoljci je sodeloval pri varstvu otrok ter v otroškem vrtcu za otroke s 
posebnimi potrebami. Projekt je zelo pomemben za lokalno okolje, saj v Rusiji 
devet od desetih otrok z Downovim sindromom izgubi starše, ker jih ti oddajo v 
temu namenjene ustanove, kjer nato štirje od teh devetih umrejo v prvem letu 
svojega življenja. Organizacija si tako prizadeva ščititi invalidne osebe in druge 
ozaveščati o njihovih pravicah, ki so sicer zagotovljene z ustavo. Glavna naloga 
prostovoljca je bilo delo v vrtcu, v integrirani skupini, kot asistent učiteljem, 
ki delajo z otroki, ki potrebujejo stalno spremstvo odrasle osebe. Delo je 
obsegalo: organizacijo prostega časa za otroke; oblikovanje in izvedbo različnih 
dejavnosti ter delavnic (risanje, ples, igra, ročne spretnosti ipd.) in organizacijo 
posebnih delavnic (predstavitev tradicij, običajev, praznikov v Sloveniji). Poleg 
teh aktivnosti je prostovoljec EVS pomagal tudi osebju organizacije pri rednih 
dejavnostih, povezanih z zagovorništvom in promocijo pravic ter pomoči 
invalidnim osebam. S tem je pridobil posebna znanja in spoznal področja 
dejavnosti organizacije za invalidne otroke. S to izkušnjo se je prostovoljec na 
osebnostnem področju lahko naučil nege, topline in strpnosti. Evalvacija in 
načrtovanje sta potekala na tedenski ravni. Prostovoljec je ob koncu aktivnosti 
s pomočjo gostiteljske organizacije izdelal Youthpass. 

Naslov projekta:

Life through the 
eyes of Down 
syndrome
SI-21-52-2012-R2

Tematika: invalidnost, otroci
Datum aktivnosti: 1. 8. 2012–
1. 8. 2013
Prijavitelj: Mladinski center 
Dravinjske doline, Slovenske 
Konjice
Partnerji iz držav: Ruska 
federacija
Višina dodeljenih sredstev:  
4.110,00 EUR
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Naslov projekta:

Youth 2 Youth
SI-21-53-2012-R2

Tematika: umetnost in kultura, 
prosti čas mladih
Datum aktivnosti: 1. 8. 2012–
1. 6. 2014 
Prijavitelj: Mladinski center 
Dravinjske doline, Slovenske 
Konjice
Partnerji iz držav: Avstrija, 
Ukrajina
Višina dodeljenih sredstev:  
15.065,00 EUR

Namen projekta je bil razširiti redne dejavnosti mladinskega centra ter s tem 
ponuditi mladim iz lokalnega več možnosti aktivnega udejstvovanja, prostovoljki 
pa sta spoznali mladinsko delo v praksi, pridobili različne kompetence, znanja 
in izkušnje ter izboljšali samopodobo. Celoten projekt je krepil zavedanje o 
evropskem državljanstvu, razmišljanju o evropskih temah ter prihodnosti EU. 
Prostovoljki sta izvajali ustvarjalno-kreativne in pogovorne delavnice za mlade, 
sodelovali sta pri izvedbi šole kreativnosti, pri rednih aktivnostih mladinskega 
centra ter pri spremljanju in dokumentiranju dogodkov mladinskega centra. 
Med prostovoljno službo sta oblikovali svoj osebni projekt, ki je temeljil na 
njunih osebnih željah. Sodelovali sta tudi pri organizaciji dogodkov, ki so bili 
predvsem namenjeni lokalnemu prebivalstvu, prek česar sta se še intenzivneje 
povezali z lokalnim okoljem. Soustvarjali sta tudi časopis Finača in sodelovali 
pri oblikovanju plakatov ter promocijskih gradiv. Naloge prostovoljk so bile 
prilagojene glede na njune interese in zmožnosti. Na začetku službe sta začeli 
svoj učni proces predvsem z opazovanjem in uporabo že pridobljenih znanj, 
v nadaljevanju pa sta bili počasi uvedeni v aktivnosti, s čimer je organizacija 
zagotovila nadzorovan, strukturiran in postopen učni proces. Tedensko sta 
potekali koordinacija in evalvacija službe. Prostovoljki sta s podporo organizacije 
izdelali svoj Youthpass. 

Projekt se je odvijal v rezidenčnem umetniškem centru Art središče, ki se nahaja 
v Krajinskem parku Goričko, tik ob meji z Madžarsko. Gostiteljska organizacija 
je ocenila, da s prostovoljci EVS vnaša v lokalno okolje, ki je še vedno na neki 
način odrezano od sveta, pristne in pozitivne spremembe. Na ta način so 
spodbudili lokalno mladino in preostale prebivalce k aktivnemu sodelovanju pri 
projektih, spontanemu spoznavanju različnih kultur, k udeleževanju dogodkov 
ter spoznavanju pomena prostovoljnega dela. Glavni cilji Art središča so bili 
razvoj umetniškega središča, mladinskega izobraževalno-informacijskega 
programa, multimedijskega centra, ekološkega centra ter kulturne stične 
točke. Prostovoljec je bil vključen v vse različne zvrsti dela, ki potekajo v 
centru: (1) umetniške delavnice, razstave, koncerte, glasbene delavnice 
in performanse; (2) konference, predavanja, srečanja in predstavitve; (3) 
družbeno in skupnostno delo ter (4) ekološke prakse. S sodelovanjem pri teh 
aktivnostih se je prostovoljec srečal z mnogimi priložnostmi za izvedbo lastnih 
projektov. Art središče deluje znotraj lokalne realnosti, zato je prednostno 
področje kratkoročno in dolgoročno sodelovanje z lokalno skupnostjo. Za 
promocijo rezultatov in prepoznavnost programa oziroma EVS-a so bile izvedene 
predstavitve na regionalni TV-postaji (Murska Sobota), na šolah, radiu (npr. radiu 
MARŠ) in v okviru različnih dogodkov. Izdelan je bil tudi kratki dokumentarni 
film – o prostovoljcu in njegovem delu v v Art središču. Izdelava Youthpassa je 
bila v pomoč tudi pri evalvaciji prostovoljne službe ter samorefleksiji, sicer so 
potekala tedenska in mesečna individualna ter skupinska srečanja z namenom 
evalvacije. 

Naslov projekta:

Art & Development
SI-21-55-2012-R2

Tematika: umetnost in kultura, 
razvoj mest in podeželja 
Datum aktivnosti: 1. 10. 2012–
1. 12. 2013
Prijavitelj: Zavod Art Središče, 
Ljubljana
Partnerji iz držav: Nizozemska
Višina dodeljenih sredstev: 
8.380,00 EUR 
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Projekt je ponudil priložnost za mednarodno sodelovanje 
mlade prostovoljke z umetniško-ustvarjalnimi interesi na 
področju literarnoumetniške, književnoprevajalske in jezikovne 
kulture, spoznavanja in mednarodnega povezovanja slovenske 
in tuje književne umetnosti, predvsem manjših evropskih 
kultur. Gostiteljska organizacija je projektni partner v projektu 
Literatura in medkulturni dialog, v okviru katerega je prostovoljka 
izvajala kreativne aktivnosti ali se vključevala v spoznavanje 
in mednarodno sodelovanje na področjih literarnoumetniške, 
književnoprevajalske in jezikovne kulture. Projekt je ponujal 
vrsto učnih priložnosti oziroma pridobitev neformalnih znanj z 
naslednjih področij: književno uredništvo, lektorstvo, založništvo, 
organizacija kulturnih prireditev, organizacija in promocija 
bralne kulture, popularizacija umetniške literature 21. stoletja, 
sodelovanje v mednarodnih projektih promocije književnega 
ustvarjanja, sodelovanje pri organizaciji mednarodnega festivala 
liričnih umetnosti ter pri uredništvu in promociji mednarodne 
revije ali drugih publikacij. Prostovoljka je na rednih tedenskih 
evalvacijah službe in učnega procesa oblikovala svoj Youthpass. 

Namen projekta je bil, da prek multimedijskih projektov podpre 
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 multimedija, 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, pri čemer so bili 
prostovoljci tudi spodbujeni k izvedbi lastnega projekta. Istočasno 
so tvorili skupino, ki je ustvarjala projekte oziroma dogodke, zaradi 
česar so bili združeni v različnosti. Prostovoljec je v Ateljeju Clobb 
izvedel ekološki projekt, v povezavi z umetniškim ustvarjanjem 
asistiral 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 delavnice 
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 

Naslov projekta:

Literature and 
Intercultural Dialogue
SI-21-56-2012-R2

Tematika: umetnost in kultura, mediji in 
komunikacija/mladinsko informiranje
Datum aktivnosti: 1. 8. 2012–1. 12. 2013
Prijavitelj: Mladinski center Velenje, 
Velenje
Partnerji iz držav: Poljska
Višina dodeljenih sredstev: 8.142,00 EUR

Naslov projekta:

Zavod O – Europe Unites
SI-21-57-2012-R2

Tematika: umetnost in kultura, mediji in 
komunikacija/mladinsko informiranje
Datum aktivnosti: 1. 8. 2012–1. 4. 2014
Prijavitelj: Zavod O, Škofja Loka
Partnerji iz držav: Turčija, Španija, Ukrajina
Višina dodeljenih sredstev: 24.215,00 EUR
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Projekt je nadgradnja obstoječega ter predhodnega projekta EVS, 
saj se je izkazalo, da projekti EVS mladim, ki so vpeti v delovanje 
Zveze ŠKIS, odpirajo nove priložnosti, poglede in jih ozaveščajo 
o kulturni raznolikosti. Pri projektu se je izvedlo več manjših 
aktivnosti, v katere so bili vključeni različni akterji, ki jim je bil 
omogočen prenos znanj in veščin. Rdeča nit tega projekta so bila 
sodobna komunikacijska in multimedijska sredstva. Bila so okvir 
prostovoljčevega razumevanja in spoznavanja študentskega 
organiziranja ter njegovih lokalnih oblik. Prostovoljec je pisal tudi 
blog oziroma kolumno, v kateri je objavljal svoja razmišljanja 
o svojem delu, Sloveniji, študentskem organiziranju itd. Z 
reportažami o življenju in delovanju lokalnih študentskih klubov 
je prispeval k njihovi prepoznavnosti v slovenskem prostoru, kar 
je posledično vplivalo na boljše delovanje lokalnih študentskih 
klubov. Prostovoljec EVS je še posebej sodeloval z eno izmed regij 
ter klubom iz regije pomagal pripraviti multimedijsko predstavitev, 
ki je bila predvajana na Škisovi tržnici. 

otrok, izdelavi animacij ipd. Prostovoljec je v sekciji Zavod O 
International širil mednarodno mrežo zavoda, pomagal lokalni 
mladini pri izvajanju mednarodnih aktivnosti (predvsem v okviru 
programa Mladi v akciji), skrbel za promocijo mednarodnih 
aktivnosti ter promoviral program Mladi v akciji. Projekt EVS 
je močno vplival na sposobnost medkulturnega prilagajanja 
lokalnega prebivalstva ter imel dolgoročni vpliv na odnose 
znotraj gostiteljske organizacije. Prostovoljci so imeli priložnost 
za osebnostno rast in spoznavanje novih ljudi in kultur. Skupinski 
EVS je imel dodatno učno komponento za prostovoljce, saj so le-ti 
okrepili organizacijo in skupaj ustvarjali promocijski material za 
spletno stran gostiteljske organizacije (članki, blogi, video, stripi 
in fotografije). Priložnostno so prostovoljci sodelovali tudi v drugih 
lokalnih ustanovah in društvih. V preteklih projektih se je namreč 
takšno sodelovanje izkazalo za odlično tako za prostovoljca kot 
tudi za sodelujočo organizacijo, zato s tem projektom nameravajo 
vzpostavljene vezi z lokalnimi društvi še utrditi. 

Naslov projekta:

Local youth work through 
the eye of the objective
SI-21-58-2012-R2

Tematika: evropska zavest, prosti čas mladih
Datum aktivnosti:  1. 8. 2012–1. 8. 2013
Prijavitelj: Zveza ŠKIS, Ljubljana
Partnerji iz držav: Portugalska
Višina dodeljenih sredstev: 6.453,00 EUR

Akcija 2 - Evropska prostovoljna služba
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Akcija 2 - Evropska prostovoljna služba

Projekt EVS, ki je vključeval mlade z manj priložnostmi, je spodbudil 
vključene prostovoljce, da izboljšajo svoje socialne veščine ter 
samopodobo. Projekt je nadaljevanje dveh predhodnih projektov, 
izvedenih po enakem konceptu. Gostiteljska organizacija 
dobiva še več povpraševanja od novih partnerskih in slovenskih 
organizacij za sodelovanje v projektu. Lokalni mladi, ki so bili v 
stiku s prostovoljci iz dvanajstih različnih evropskih držav, so se na 
zabaven in neformalen način poučili o njihovem načinu življenja. 
Ta projekt je tako prostovoljcem EVS kot tudi mladim, ki so bili 
vključeni v njihove aktivnosti, pomagal uvideti njihovo prihodnost 
v nekoliko širši sliki. Za vse vključene prostovoljce je bil 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 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 
Radovljice 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. Pri programu »Europe: my treasure…« so prostovoljci 
EVS v parih pripravljali in izvajali kulturno-ustvarjalne delavnice 
na temo kulturnih in naravnih znamenitosti svoje države. Otroci v 
organizacijah, kjer so bile delavnice izvedene, so bili razdeljeni v 
tri podskupine, vsaka od teh treh podskupin pa je s prostovoljcem 
iz ene od treh držav izvajala aktivnosti, kot so risanje kulturnih 
in naravnih znamenitosti države, oblikovanje iz gline, učenje 
tipičnega plesa ali pesmi ipd. V zadnjem tednu prostovoljne službe 
je vsaka podskupina s svojim prostovoljskim parom EVS drugim 
otrokom predstavila »zaklade«, ki jih bodo ustvarili, nato pa je bil 
organiziran »lov na evropske zaklade«. Zmagovalne skupine so 
dobile praktične nagrade, ki so hkrati tudi promocijski material 
programa Mladi v akciji, preostali pa so dobili tolažilne nagrade, ki 
so jih pripravili prostovoljci EVS sami. V vseh aktivnostih so aktivno 
sodelovali tudi sodelavci gostiteljske organizacije in mentorji 
prostovoljcev. Pomemben del učnega procesa prostovoljcev 
EVS je bilo tudi celomesečno izdelovanje Youthpassov. V okviru 
promocije projekta je bilo oblikovano promocijsko gradivo z 
utrinki, fotografijami, razmišljanji udeležencev in njihovimi načrti 
za prihodnost. Ob koncu projekta je bila organizirana splošna 
predstavitev izvedenih projektov in načrtov za prihodnje, kamor 
je bil povabljen širši krog udeležencev neposrednih ali posrednih 
sodelujočih v projektu. Vsi zainteresirani prostovoljci so ob koncu 
službe prejeli Youthpass. 

Naslov projekta:

»Europe: my treasure …«
SI-21-59-2012-R2

Tematika: umetnost in kultura, otroci
Datum aktivnosti: 1. 8. 2012–1. 2. 2014
Prijavitelj: Zavod Manipura, Radovljica
Partnerji iz držav: Španija, Estonija, Irska, 
Francija, Madžarska, Slovaška, Finska, 
Poljska, Makedonija, Litva, Srbija, Portugalska
Višina dodeljenih sredstev: 42.330,00 EUR
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Za prostovoljko ta izkušnja EVS predstavlja nadaljevanje in 
nadgradnjo predhodne udeležbe na kratkoročni  evropski 
prostovoljni službi. Prostovoljka je v gostiteljski organizaciji 
Alternatif Gençlik Çalişmalari Derneği sodelovala pri naslednjih 
aktivnostih: promoviranje lokalnih aktivnosti organizacije, 
pomoč pri organizaciji in koordinaciji različnih lokalnih in 
mednarodnih projektov, predstavitev organizacije in promocija 
EVS-a, dokumentiranje aktivnosti organizacije, del časa pa 
je bil namenjen tudi uresničitvi njenega osebnega projekta. 
Ker gostiteljska organizacija vseskozi gosti več kratkoročnih 
in dolgoročnih prostovoljcev, je imela prostovoljka bogate 
možnosti za medkulturno izkušnjo. Namen projekta je bil tudi, 
da prostovoljka spozna drugačno življenjsko perspektivo, si 
poveča samozavest ter tako pripomore k svojim sposobnostim in 
kompetencam ter si poveča zaposljivost v prihodnosti, pri čemer 
je bil projekt zasnovan tako, da je prispeval k osebni in poklicni 
rasti prostovoljke. Prostovoljka je ob koncu projekta izdelala 
Youthpass. 

Naslov projekta:

Raising aspiration for 
creation
SI-21-61-2012-R3

Tematika: evropska zavest, prosti čas mladih
Datum aktivnosti: 1. 1. 2013–31. 3. 2014  
Prijavitelj: Universi, skupaj z mladimi za 
mlade, Koper
Partnerji iz držav: Turčija
Višina dodeljenih sredstev: 5.915,00 EUR

Gostiteljska organizacija je želela nadaljevati projekte EVS, saj si 
želijo tudi v prihodnje zvišati kakovost prostovoljnih aktivnosti ter 
ponuditi mladim obiskovalcem oziroma uporabnikom mladinskih 
centrov možnosti informiranja, usmerjanja in ozaveščanja glede 
evropskega državljanstva in aktivnega vključevanja v družbo. Cilj 
projekta je bil, da se obiskovalcem in tudi prostovoljki EVS ponudi 
možnost za medkulturno učenje, učenje o različnih kulturah in 
strpnosti do drugih evropskih narodov ter učenje o programu Mladi 
v akciji. Projekt se je odvijal v štirih četrtnih mladinskih centrih 
(ČMC) v Ljubljani: Zalog, Bežigrad, Šiška in Črnuče. Njene aktivnosti 
oziroma naloge so bile naslednje: navezovanje stikov z mladostniki 
in pomoč pri motivaciji za njihovo aktivno participacijo; organiziranje 
športnih aktivnosti; sooblikovanje in izvajanje programom ČMC-jev; 
informiranje lokalnega okolja o aktivnostih ČMC-jev ter o EVS-u; 
sodelovanje v delovni skupini za medije ter pri organizaciji večjih 
dogodkov gostiteljske organizacije in sodelovanje z nepridobitnimi 
organizacijami v Ljubljani. Prostovoljka EVS je bila aktivno vključena 
v delovno ekipo mladinskih centrov, pri čemer je bila spodbujena, 
da prispeva lastne ideje in predloge, posebna pozornost pa je 
bila namenjena tudi razvoju njenega lastnega projekta v zadnjih 
dveh mesecih prostovoljne službe, ki je bil povezan s ČMC-ji ter 
promocijo EVS-a. Prostovoljka je med celotnim trajanjem službe 
izpolnjevala Youthpass. 

Naslov projekta:

Youth and EVS in 
pro(MOTION)
SI-21-62-2012-R3

Tematika: protidiskriminacija, prosti čas 
mladih
Datum aktivnosti: 1. 1. 2013–1. 5. 2014
Prijavitelj: Mladi zmaji, Ljubljana
Partnerji iz držav: Francija
Višina dodeljenih sredstev: 7.460,00 EUR

Akcija 2 - Evropska prostovoljna služba
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Projekt je temeljil na aktivnostih salezijanskega mladinskega 
centra, ki se ukvarja z mladimi med 7. in 30. letom starosti, ki 
svoj prosti čas preživljajo pri različnih programih mladinskega 
centra. Projekt je bil v vseh pogledih povezan z mladimi, zato 
so bili uporabljeni različni načini, da se jih motivira za aktivno 
preživljanje prostega časa in produktivno udeležbo v programih 
oziroma aktivnostih. S tem je projekt v veliki meri prispeval k 
povezovanju mladih in njihovi vzgoji prek aktivnega preživljanja 
prostega časa. Prostovoljec EVS je izkusil življenje v skupini s 
slovenskimi mladostniki, preizkusil se je na različnih delavnicah, 
udeležil in pomagal pri klubskem programu mladinskega centra, 
izvajal projekte ali delavnice, pomagal pri pripravi počitniških 
programov, taborov in raznih prireditev, aktivno je prisostvoval na 
dejavnostih za prostovoljce (izobraževanje, načrtovanje ipd.), pri 
različnih športnih aktivnostih pod okriljem salezijanske športne 
lige, udeleževal se je lokalnih prireditev ali srečanj, pomagal pri 
praktičnih opravilih v pisarni ter predstavljal svoj EVS ter svoje 
delo ter s tem skrbel za vidnost projekta in programa. Prostovoljec 
je deloval na različnih področjih (organizacija, šport, kultura, 
ustvarjalne delavnice, učna pomoč, osebno spremljanje ipd.) ter 
je bil spodbujen k izdelavi Youthpassa, ki se uporablja tudi za 
vrednotenje učnih izkušenj v projektu. 

Prostovoljka je bila zelo motivirana za delo v gostiteljski 
organizaciji pri izvajanju izobraževalnih, multimedijskih in 
umetniških projektov z mladimi, saj jo ta področja dela izjemno 
veselijo. Teme projekta so bile umetnost, kultura in politična 
zavest mladih. Aktivnosti so bile tako usmerjene v povečanje 
znanja med mladimi o členih slovenske ustave, ki so relevantni za 
mlade z manj priložnostmi. Interpretacija posameznih relevantnih 
členov je bila predstavljena na kreativen način, prek stripov ter 
kratkih zgodb. Poleg te osrednje aktivnosti je prostovoljka EVS 
pomagala tudi preostalim lokalnim mladinskim voditeljem ter 
lokalnim ali drugim prostovoljcem EVS. V okviru medkulturnega 
učenja je prostovoljka lokalnim mladim predstavila francosko 
kulturo na tečajih multimedije, na katerih je mlade oborožila z 
novimi znanji in kompetencami na področju multimedije – tečaji 
na temo videoanimacij. Po povratku domov je prostovoljka 
ustvarjene stripe in kratke zgodbe na temo slovenske ustave 
prilagodila za francosko kulturno okolje in francoske člene ustave 
ter te svoje izdelke v francoskem jeziku razposlala med francoske 
organizacije, dejavne na področju mladih z manj priložnostmi. 

Naslov projekta:

Projekt »DIREKT 
2012/2013«
SI-21-66-2012-R3

Tematika: prosti čas mladih, izobraževanje 
prek športa in aktivnosti na prostem
Datum aktivnosti: 1. 1.–1. 11. 2013
Prijavitelj: Društvo salezijanski mladinski 
center Rakovnik, Ljubljana
Partnerji iz držav: Nemčija
Višina dodeljenih sredstev: 6.650,00 EUR

Naslov projekta:

Animated constitution
SI-21-67-2012-R3

Tematika: umetnost in kultura
Datum aktivnosti: 1. 1. 2013–31. 12. 2014 
Prijavitelj: KID Pina, Koper
Partnerji iz držav: Francija
Višina dodeljenih sredstev: 8.520,00 EUR

Akcija 2 - Evropska prostovoljna služba
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Projekt je bil namenjen preizkušanju in nadgradnji kakovostnih 
komunikacijskih orodij za promocijo družbeno angažiranih 
vsebin mladinskih dogodkov in projektov. Služba EVS s skupino 
prostovoljcev EVS je bila umeščena v obdobje tik pred začetkom 
Mednarodnega filmskega festivala Kino Otok – Isola Cinema, 
ki je prepoznaven in kakovosten kulturni dogodek za širšo 
regijo. Prostovoljci so bili deležni teoretičnega in praktičnega 
usposabljanja s strani profesionalnih trenerjev ter mentorjev 
na temo uporabe komunikacijskih orodij v inovativnih medijih, 
na spletu ter v klasičnih, tiskanih publikacijah, pri čemer je bil 
festival praktičen primer, s katerim so se prostovoljci ukvarjali. 
Cilj projekta torej niso bili le komunikacijski produkti kot rezultati 
sami po sebi, temveč tudi to, da so prostovoljci pridobili nova 
znanja, ki so jih nato uporabili v svojih organizacijah ali pri 
lastnem delu. Med službo je skupina naredila več izdelkov  ter eno 
predstavitev izbrane vsebine. Nastali so: dve številki vsebinsko 
poglobljenega festivalskega časopisa; dnevni »videodnevnik«, 
ki je bil predvajan na glavnem festivalskem prizorišču; blog, v 
katerem so dnevno objavljali mnenja, kolumne in prispevke o 
festivalskem dogajanju; dokumentarni film o procesu službe 
EVS; dokumentarni film o uporabi znanja na festivalu Kino Otok – 
Isola Cinema. Gostiteljska organizacija je pridobila nova znanja in 
veščine ter izkušnje z izvedbo prvega skupinskega projekta EVS. 
Pri uporabi Youthpassa so prostovoljcem pomagali mentorji. 

Naslov projekta: 

Otok Daily GROUP EVS
SI-21-70-2012-R3

Tematika: evropska zavest, mediji in 
komunikacija/mladinsko informiranje
Datum aktivnosti: 1. 1. 2013–31. 3. 2014
Prijavitelj: KID Pina, Koper
Partnerji iz držav: Španija, Estonija, Italija, 
Madžarska, Nemčija, Nizozemska
Višina dodeljenih sredstev: 15.645,00 EUR

Projekt je nastal kot rezultat dobrega sodelovanja ter 
predhodnega srečanja na študijskem obisku med gostiteljsko 
in pošiljajočo organizacijo. Namen projekta je bil obuditi in 
poživiti lokalno sceno na področju mladinskih programov ter 
usmeriti pozornost mladih in lokalne skupnosti na splošno na 
prostovoljno delo. Glavna aktivnost gostiteljske organizacije 
je delo z otroki in mladimi v njihovem prostem času, s čimer si 
organizacija prizadeva prispevati k njihovemu osebnostnemu 
razvoju ter razvoju zdravega in aktivnega življenjskega sloga ter 
kakovostnih vzorcev preživljanja prostega časa. Prostovoljka je 
tako sodelovala pri ustvarjalnih delavnicah, tematskih izletih, 
poletnih in športnih kolonijah, športnih tečajih, srečanjih 
prostovoljcev, organiziranju dogodkov ter pri aktivnostih drugih 
lokalnih ali mladinskih društev. Ustvarjalnost in inovativnost sta 
se izrazili v raznoliki paleti ustvarjalnih delavnic. Finska kultura 
je bila prikazana s predstavitvijo države, kulture in izvedenim 
tečajem finskega jezika. Projekt je prek dela, srečevanja in 
učenja povezoval prostovoljko in mlade iz lokalnega okolja ter s 
tem krepil medkulturni dialog. Prostovoljka je pridobila izkušnjo 
samostojnega življenja in mobilnosti, povečala lastno zaposljivost, 
širila socialno mrežo, pridobila občutek pripadnosti EU izkušnjo 
dela s skupinami, konkretneje s socialno ogroženimi skupinami. 

Naslov projekta:

Prosti čas otrok in mladih
SI-21-72-2012-R3

Tematika: prosti čas mladih, otroci
Datum aktivnosti: 1. 1. 2013–31. 1. 2014
Prijavitelj: Medobčinsko društvo prijateljev 
mladine Ajdovščina, Ajdovščina
Partnerji iz držav: Finska
Višina dodeljenih sredstev: 8.760,00 EUR

Akcija 2 - Evropska prostovoljna služba
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Projekt je bil zasnovan z namenom premostitve kulturnih ovir 
med mladimi in okrepitve občutka evropske pripadnosti, hkrati 
pa je prostovoljki ponudil aktivnosti kot priložnost za inovativnost 
in dokazovanje. Pomembna naloga prostovoljke sta bila 
sodelovanje in pomoč pri pripravi, izpeljavi in evalvaciji agore 
oziroma letne generalne skupščine študentskih mrež Erasmus 
(ESN) iz celotne Evrope – AGM Maribor 2013. Letna generalna 
skupščina študentskih mrež Erasmus je največji letni dogodek 
te mreže. Glavni namen dogodka ter s tem tudi EVS-a je bilo 
ozaveščanje mladih o Evropi in evropski kulturi prek aktivne 
participacije. Cilj prostovoljkine aktivnosti je bil, da si pridobi 
praktične in konkretne izkušnje organiziranja množičnega 
mednarodnega dogodka. Poleg tega je prostovoljka sodelovala 
pri integraciji tujih študentov v novo lokalno in kulturno okolje, 
pomagala pri administrativnih zadevah, pri dobrodelnih 
aktivnostih, neformalnem izobraževanju, športnih in okoljsko 
naravnanih aktivnostih, pri organizaciji in izvedbi izobraževalnih 
izletov po Sloveniji in Balkanu, ki so bili organizirani med letom, 
ter pri projektu Responsible Party/Odgovorna zabava, ki je del 
društvenih dejavnosti. Prostovoljka je prejela podporo pri izdelavi 
Youthapassa in med službo pri učnem procesu. 

Prostovoljca sta se 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 sta tudi živela v njihovi stanovanjski skupnosti v vasi 
Zbilje. Takšna srečanja so prostor soočenja različnih pristopov in 
izkušenj, ki izvirajo iz različnih osebnih in kulturnih ozadij. Projekt 
je pomenil ustvarjanje medosebnega spoštovanja in odkrivanja 
dragocenosti vsakega človeka. Skupaj z domačimi prostovoljci 
sta prostovoljca EVS predstavljala projekt in svojo vlogo v njem, 
npr. na večeru za ljudi iz lokalnega okolja. Prostovoljca sta širila 
zavest o večkulturnosti in medsebojni povezanosti, svoje delo 
pa sta predstavila tudi v različnih medijih (TV, radio, časopis). 
Povabljena sta bila, da s pisnimi, fotografskimi ali likovnimi 
prispevki sodelujeta pri pripravi Barkinih novic in spletne 
strani. Pri delu sta se 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 prostovoljcema oblikovala informativno 
gradivo o pozitivnem vplivu prostovoljstva EVS na osebe z motnjo 
v duševnem razvoju in na celotno skupnost Barka. Prostovoljca 
sta svoje ideje in pridobljene veščine uporabila pri svojem 
nadaljnjem delu ali pri izobraževanju. S pomočjo mentorice sta 
izdelala Youthpass. 

Naslov projekta:

Cultural bridge 2013
SI-21-73-2012-R3

Tematika: evropska zavest, mladinske politike
Datum aktivnosti: 1. 1. 2013–28. 2. 2014
Prijavitelj: Študentsko društvo Erasmus, 
Maribor
Partnerji iz držav: Češka
Višina dodeljenih sredstev: 8.170,00 EUR 

Naslov projekta:

Let’s live and work together
SI-21-74-2012-R3

Tematika: protidiskriminacija, invalidnost
Datum aktivnosti: 1. 1. 2013–30. 4. 2014
Prijavitelj: Društvo Barka, Zbilje
Partnerji iz držav: Turčija, Španija
Višina dodeljenih sredstev: 16.935,00 EUR

Akcija 2 - Evropska prostovoljna služba
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S tem projektom EVS je organizacija želela izvesti nove aktivnosti, 
povečati prepoznavnost svojih novih prostorov in na splošno 
organizacije v belokranjskem prostoru. Poleg tega si je želela 
okrepiti tudi sodelovanje s pošiljajočo organizacijo. V projektu so 
bile uporabljene metode neformalnega učenja. Prostovoljec je 
večino svojega dela opravljal v informacijski pisarni mladinskega 
centra, ki je hkrati tudi dnevni center za mlade. Skupaj z 
drugimi predstavniki centra je sodeloval pri izvajanju dejavnosti 
informiranja mladih, promociji prireditev, izvedbi izobraževalnih in 
kreativnih delavnic, prireditvah ipd., največ časa pa je prostovoljec 
namenil organizaciji aktivnosti za redne obiskovalce mladinskega 
centra. Del aktivnosti prostovoljca EVS so potekale tudi na 
prostem, predvsem na obnovljenem igrišču tamkajšnje osnovne 
šole, kjer je pomagal pri aktivnostih, ki so namenjene mladim 
Romom in priseljencem. Zanj je bilo zanimivo tudi sodelovanje pri 
organizaciji nogometnega turnirja, ulične olimpijade in festivala 
Črnfest. Prostovoljec je med projektom pridobil profesionalne 
kompetence ter se osebnostno in socialno razvil. 

Naslov projekta:

BIThe part of BIT 
(Bodi del BITa)!
SI-21-75-2012-R3

Tematika: umetnost in kultura, izobraževanje 
prek športa in aktivnosti na prostem
Datum aktivnosti: 1. 1. 2013–1. 3. 2014 
Prijavitelj:  Mladinski center BIT, Črnomelj
Partnerji iz držav:  Srbija
Višina dodeljenih sredstev: 4.548,00 EUR

Akcija 2 - Evropska prostovoljna služba

Mladinski center Podlaga je glavni nosilec mladinskih dejavnosti v 
občini, zato je vključitev prostovoljke v mladinski center pomenila 
tudi njeno vključevanje v te mladinske aktivnosti in vplivanje 
na lokalno okolje. Prostovoljka je bila vključena kot sodelavka, 
izvajalka, vodja ali udeleženka pri naslednjih aktivnostih oziroma 
nalogah: organizacija raznolikih delavnic; organizacija kulturnih 
prireditev, koncertov in fotoreportaž; urejanje strani na Facebooku; 
organizacija športnih dogodkov; informiranje mladih o dogajanju 
ter priložnostih, tudi o priložnostih EVS; neformalni pogovori 
z mladimi in vrstniki; izvedba tematskih pogovornih srečanj; 
predstavitev svoje države in kulture; spremljanje in vključevanje 
v dejavnosti mladinskega centra ter izvedba poletnega festivala. 
Bila je tudi spodbujena, da izvede projekt po lastni izbiri in ideji. 
Z lastnim delom se je naučila samostojnosti in odgovornosti. 
Pridobila je tudi veliko novih znanj o organizaciji prireditev, 
koncertov, festivalov, delavnic in informiranju. S tem projektom je 
organizacija spodbudila nove in drugačne poglede na mladinsko 
delo ter nove načine izvajanja mladinskega dela, ki so že prisotni 
v tujini, kar bo obogatilo predvsem gostiteljsko organizacijo in 
lokalno skupnost. Učni proces in aktivnosti prostovoljke so bili 
zastavljeni tako, da je prostovoljka krepila svoje kompetence, 
učinke pa je redno evalvirala skupaj z mentorico. 

Naslov projekta:

Open the windows!
SI-21-76-2012-R3

Tematika: prosti čas mladih, mediji in 
komunikacija/mladinsko informiranje
Datum aktivnosti: 1. 1.–1. 10. 2013
Prijavitelj: Zavod za šport, turizem in prosti 
čas Sežana, Mladinski center Podlaga, 
Sežana
Partnerji iz držav: Francija
Višina dodeljenih sredstev: 4.305,00 EUR
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Prostovoljka je izvajala prostovoljno službo v Mladinskem dnevnem centru 
BLOK. Osnovna naloga dnevnega centra je delo z mladimi, predvsem s 
tistimi mladimi, ki imajo manj priložnosti kot običajno. S tem projektom 
je bil EVS prisoten tudi v predmestnem delu Škofje Loke, kjer ga do zdaj 
še ni bilo, s čimer je gostiteljska organizacija želela vplivati na razširitev 
duha mladih tudi na tem področju. V okviru dnevnega centra so se 
izvajale naslednje aktivnosti, v katere je bila vključena tudi prostovoljka 
EVS: kreativno, konstruktivno in zabavno preživljanje prostega časa; učna 
pomoč in šolsko svetovanje; organizirane aktivnosti oziroma delavnice; 
svetovanje in informiranje za mladostnike in starše. Prostovoljka je bila 
enakovreden član programske in delovne ekipe dnevnega centra. V okviru 
programa dnevnega centra ter glede na interese in želje prostovoljke 
je le-ta izvajala plesne in glasbene delavnice, pogovore in družabne igre 
z mladino ter športne aktivnosti; sodelovala je tudi pri medšolskih ter pri 
počitniških prostočasnih dejavnostih; prostovoljkina samoiniciativnost je 
bila spodbujena še posebej za izvedbo njene lastne projektne ideje; prav 
tako pa je prostovoljka v dnevnem centru izvajala tudi aktivnosti, ki bi bile 
rezultat stikov in sodelovanja z drugimi organizacijami iz lokalnega okolja 
(npr. Zavod O, taborniki, Društvo prijateljev mladine ipd.). 

Naslov projekta:

Zavod O – Good vibes
SI-21-77-2012-R3

Tematika: umetnost in kultura, proti 
čas mladih
Datum aktivnosti: 1. 1. 2013–
31. 12. 2013
Prijavitelj: Zavod O in Zavod 
Familija, Mladinski dnevni center 
BLOK, Škofja Loka
Partnerji iz držav: Latvija
Višina dodeljenih sredstev:  
8.475,00 EUR

Projekt je nadaljevanje prvega projekta EVS Osvajanje mesta. Na podlagi 
uspešnosti prejšnjega projekta je organizacija nadaljevala EVS, saj si želi 
nadaljevati to učno izkušnjo. Prostovoljec je v vlogi uličnega udarnika na 
izviren in ustvarjalen način spodbujal mlade k aktivni vlogi v družbi. Namen 
projekta je bil prek vsem dostopne umetnosti v javnih prostorih večati 
stopnjo strpnosti in presegati predsodke, ki zadevajo rasizem, spolno in 
versko usmerjenost, narodno pripadnost, invalidnost ... zato je organizacija 
želela, da v projektu sodeluje prostovoljec, ki se srečuje z eno izmed 
omenjenih socialnih ovir. Naloge prostovoljca so bile določene v skladu z 
njegovimi interesi in predispozicijami. Delo je bilo povezano z različnimi 
vidiki gledališke produkcije v javnih prostorih, s čimer je prostovoljec pridobil 
nova znanja in veščine. Imel je možnost učenja oziroma izpopolnjevanja 
v različnih igralskih in režijskih tehnikah, mentorstva na gledaliških 
delavnicah (z mladimi ljubiteljskimi igralci), oblikovanja luči, zvoka in slike, 
sodelovanja na mednarodnih gledaliških dogodkih v različnih funkcijah ter 
organizacijskega dela, ki zadeva različne ravni organizacije umetniškega 
dogodka v javnem prostoru. Učenje je potekalo na neformalni ravni in 
temeljilo na enakopravnem odnosu, prostovoljec pa je imel tudi možnost 
samostojnega dela, s čimer je lažje uresničil svoje ideje. Poleg naštetega 
se je prostovoljec učil še dela v skupini, samostojnosti, odgovornosti in 
strpnosti. Slednjega predvsem skozi umetniške akcije in dogodke, ki so 
namenjeni predvsem lokalni skupnosti. 

Naslov projekta:

Ulični udarnik 
(mladinske akcije v 
javnem prostoru)
SI-21-78-2012-R3

Tematika: protidiskriminacija, 
umetnost in kultura
Datum aktivnosti: 4. 2. 2013–30. 
4. 2014
Prijavitelj: KUD Ljud, Ljubljana
Partnerji iz držav: Poljska
Višina dodeljenih sredstev:  
8.241,00 EUR

Akcija 2 - Evropska prostovoljna služba
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Projekt EVS je nadgradnja prvega projekta EVS, ki je bil izveden 
v letu 2011, saj je organizacija želela nadaljevati gostovanje 
prostovoljcev EVS. V okviru aktivnosti društva in na področju 
multimedije so prostovoljke izvajale naslednje aktivnosti: pomoč 
pri promociji, pisanju člankov za medije, spletnem oglaševanje 
organizacije in projektov, usklajevanju lokalnih prostovoljcev, 
sestankih s člani, video- in fotodokumentaciji dogodkov, pomoč 
pri fotografskih in videodelavnicah, v temnici, pri grafičnem 
oblikovanju (animacija, spletne strani, grafično oblikovanje), 
videoprodukciji, novinarstvu, LAN-zabavah, filmskih večerih, 
računalniških tečajih ipd. Projekt je bil nadgrajen s projektom 
Stara šola, ki deluje na način centra ponovne uporabe, v katerem 
potekata zbiranje in predelava rabljene opreme, obenem pa je 
oblikovan kot platforma srečevanja različnih družbenih akterjev, 
od rokodelcev, ustvarjalcev, obrtnikov do lokalnih skupnosti 
in komunalnih podjetij, ki sodelujejo pri zbiranju ali predelavi. 
Stara šola je tako projekt socialnega podjetništva, ker vključuje 
družbeno marginalizirane ali težko zaposljive osebe. Prostovoljke 
EVS so v okviru projekta Stare šole, pri katerem sodeluje društvo, 
sodelovale pri naslednjih aktivnostih: pomoč pri delovanju centra 
ponovne uporabe, promocija projekta Stara šola, oblikovanje 
in distribucija promocijskih materialov; pomoč pri predelavi 
rabljenih izdelkov; pomoč v skladišču rabljene opreme; pomoč pri 
tedenskih rokodelskih delavnicah ter pomoč pri zbiranju rabljenih 
izdelkov. Vsi rezultati projekta in posameznih aktivnosti so zbrani 
na DVD-ju. Prostovoljke so izdelale Youthpass, pri čemer jim je bil 
mentor v podporo pri spremljanju učnega procesa. 

Naslov projekta:

Vivid old school
SI-21-79-2012-R3

Tematika: okolje
Datum aktivnosti: 1. 1. 2013–1. 5. 2014
Prijavitelj: Društvo K.N.O.F., Sevnica
Partnerji iz držav: Bolgarija, Hrvaška, 
Romunija
Višina dodeljenih sredstev: 17.908,00 EUR 

Akcija 2 - Evropska prostovoljna služba
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Brezposelnost med mladimi je eden ključnih evropskih 
problemov, zato je to bila osrednja tema projekta. Organizacija 
je želela s projektom izpostaviti problematiko iskanja prve 
zaposlitve in problematiko zaposlovanja mladih na splošno, poleg 
tega pa je želela pripraviti tudi pregled obstoječih dobrih praks 
aktivne politike zaposlovanja v Evropski uniji. V sodelovanju s 
sindikati in Zavodom za zaposlovanje RS so želeli zbrati nabor 
dobrih praks, ki bi lahko bile aktualne tudi za implementacijo 
v Sloveniji. Prostovoljcu so bile v prvem mesecu predstavljene 
slovenske prakse aktivnega zaposlovanja mladih, pri čemer 
je bila za potrebe projekta že predhodno opravljena analiza 
stanja v Sloveniji. Pri raziskovanju stanja in zbiranju primerov 
dobrih praks je prostovoljec obiskoval tudi mladinske centre ter 
študentske klube. O svojem delu je druge obveščal na spletni 
strani društva, na preostalih socialnih omrežjih, ki jih uporablja 
društvo, ter z lastnim blogom. Rezultat projekta je strnjen nabor 
praks aktivnih politik zaposlovanja in možnosti spremljanja 
neformalnih znanj, ki v EU že obstajajo. Prostovoljec je sproti 
izpolnjeval svoj Youthpass. 

Prostovoljca sta v Sloveniji sodelovala s slovenskimi prostovoljci, 
in sicer je bila njuna glavna dejavnost pomoč pri koordinaciji 
Kluba prostovoljcev ter pri programih in projektih 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 kulture, medijih itd., ki sta jih organizirala 
skupaj z mladimi iz lokalnega in mednarodnega okolja. Pod 
koordinacijo Kluba prostovoljcev je spadala 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. Prostovoljca sta raziskala svojo 
inovativnost, preizkusila in nadgradila svoje voditeljske in 
organizacijske sposobnosti, pridobila sta izkušnje pri delu z 
mladimi, tehnična znanja in znanja za grafično oblikovanje in 
filmsko produkcijo, izkušnjo samostojnega življenja, imela sta 
priložnost razviti novo vrednotenje raznolikosti človeškega duha, 
spoznala sta različne mehanizme evropske integracije in načine 
delovanja evropskih institucij. Aktivnosti so večinoma temeljile 
na metodah neformalnega in priložnostnega učenja. Prostovoljca 
sta skupaj z mentorico izdelala Youthpass. 

Naslov projekta:

Volunteering for employment
SI-21-83-2012-R3

Tematika: medgeneracijske aktivnosti, 
razvojno sodelovanje
Datum aktivnosti: 3. 1. 2013–15. 3. 2014
Prijavitelj: Društvo Gibanje za dostojno delo in 
socialno družbo, Ljubljana
Partnerji iz držav: Ruska federacija
Višina dodeljenih sredstev: 8.510,00 EUR

Naslov projekta:

Volnuteers for Volunteers 
2013
SI-21-82-2012-R3

Tematika: evropska zavest
Datum aktivnosti: 1. 1. 2013–1. 6. 2014
Prijavitelj: Zavod Voluntariat, Ljubljana
Partnerji iz držav: Bolgarija, Madžarska
Višina dodeljenih sredstev: 16.356,00 EUR  

Akcija 2 - Evropska prostovoljna služba
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Projekt EVS je za mladinski center v Metliki predstavljal možnost 
njegovega razvoja in osebnega razvoja vseh vključenih v 
organizacijo. V mladinskem centru se izvajajo raznolike aktivnosti, 
pri katerih je sodeloval tudi prostovoljec EVS, in sicer delavnice, 
predavanja, predstavitve in neformalna izobraževanja na temo 
kulture, plesa, športa, brezposelnosti, zdravega načina življenja, 
učinkovite rabe alternativnih virov energije, življenja z naravo, 
podjetništva, življenja z Romi ipd., pri čemer je največ aktivnosti 
povezanih z umetnostjo in kulturo. Prostovoljec je sodeloval tudi 
pri informativnih dejavnostih za obiskovalce mladinskega centra, 
administrativnih opravilih, promociji dogodkov na internetu, 
izvajanju delavnic in drugih aktivnosti neformalnega učenja ter 
tudi pri športnih aktivnostih v naravi. Del aktivnosti je potekal 
tudi zunaj mladinskega centra, kot so čistilne akcije, sestanki, 
promocija EVS-a ipd. Prostovoljec je imel možnost izvedbe 
osebnega projekta, za kar je izdelal načrt. Po koncu službe je 
prostovoljec nadaljeval promocijo EVS-a v pošiljajoči organizaciji. 
Pri projektu je bila načrtovana redna tedenska evalvacija, ki je 
bila namenjena sprotnemu zapisovanju pridobljenih znanj in 
veščin, kar je bila osnova za izdelavo Youthpassa. 

V tem projektu sta bili v lokalno okolje vključeni dve različni 
gostiteljski organizaciji, pri čemer je vsaka prostovoljka svojo 
službo opravljala v eni izmed obeh organizacij. Namen projekta so 
bili vzpostavitev novih priložnosti sodelovanja v lokalni skupnosti 
z drugimi organizacijami, povezovanje tujih prostovoljcev z 
mladimi v lokalnem okolju ter medsebojno in medkulturno 
učenje. Projekt se je navezoval na zmanjševanje brezposelnosti 
med mladimi in na promocijo aktivnega načrtovanja kariere 
ter na ustvarjalnost in podjetništvo. Prostovoljka, ki je večino 
službe opravljala v osnovni šoli, je bila tam prisotna štiri dni na 
teden, en dan v tednu pa je aktivnosti izvajala v mladinskem 
centru. V osnovni šoli je sodelovala pri različnih urah pouka in 
pri učnih urah prve triade, vedno skupaj z učitelji. Prostovoljka, 
ki je delovala v mladinskem centru, je sodelovala pri aktivnostih 
promocije podjetništva, pri organizaciji mesečnih festivalov in 
poletnih aktivnostih za mlade. Prostovoljka se je odzvala tudi 
na povabila različnih organizacij iz lokalnega okolja (knjižnice, 
različne šole, PUM Zasavje, Univerza za 3. življenjsko obdobje 
ipd.), saj je lokalna skupnost čedalje bolj odprta do prostovoljcev 
EVS. Obe prostovoljki sta bili spodbujeni, da izvedeta tudi lastni 
projekt. Ob koncu službe sta izdelali vsaka svoj Youthpass. 

Naslov projekta:

KUD Plac in action 
(KUD Plac v akciji)
 SI-21-84-2012-R3

Tematika: umetnost in kultura, prosti čas 
mladih
Datum aktivnosti: 1. 1. 2013–1. 3. 2014
Prijavitelj: KUD Plac, Metlika
Partnerji iz držav: Poljska
Višina dodeljenih sredstev: 9.064,00 EUR

Naslov projekta:

Meet me
SI-21-86-2012-R3

Tematika: evopska zavest, otroci
Datum aktivnosti: 1. 1.–30. 9. 2013
Prijavitelj: Mladinski center Trbovlje in OŠ 
Gradec Litija
Partnerji iz držav: Nemčija
Višina dodeljenih sredstev: 10.730,00 EUR  

Akcija 2 - Evropska prostovoljna služba
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Namen tega projekta je bila predvsem promocija medkulturnega 
dialoga med mladimi, ki tovrstne komunikacije niso vajeni 
oziroma je niso deležni. Poleg prostovoljca EVS je bilo v projekt 
vključenih veliko prostovoljcev mladinskega centra in tudi veliko 
mladih iz lokalnega okolja, ki so se udeleževali aktivnosti, 
ki jih je izvajal prostovoljec EVS. Prostovoljec je bil del ekipe 
mladinskega centra in je sodeloval pri načrtovanju ter izvedbi 
različnih aktivnosti oziroma dogodkov. Poleg tega je občasno tudi 
avdiovizualno spremljal dogodke, s čimer je poglobil svoje znanje 
o multimediji. Cilj prostovoljne službe je bil, da je prostovoljec 
med službo izvedel različne projekte na primer: delavnico, športni 
dogodek, koncert, izobraževanje, filmski večer, predstavitev 
rodne države, improvizirano gledališče ipd. Prostovoljec je tudi 
širši javnosti predstavil različne izdelke oziroma prezentacije, 
na primer: videoreportaža z dogodkov, intervju, fotografiranje 
dogodkov ipd., s čimer je pripomogel tudi k večji prepoznavnosti 
EVS-a. V dnevnem centru mladinskega centra je prostovoljec 
izvajal tudi aktivnosti informiranja. Med službo je izvedel vsaj dve 
predstavitvi EVS-a na lokalnih osnovnih in srednjih šolah. EVS je 
bil načrtovan kot učna izkušnja, pri čemer je prostovoljec izdelal 
Youthpass. 

Naslov projekta:

EV(ent)S
SI-21-87-2012-R3

Tematika: umetnost in kultura, mediji in 
komunikacija/mladinsko informiranje
Datum aktivnosti: 1. 2.–31. 12. 2013
Prijavitelj: Mladinski center Zagorje ob Savi, 
Zagorje ob Savi
Partnerji iz držav: Irska
Višina dodeljenih sredstev: 4.530,00 EUR

Društvo zaveznikov mehkega pristanka je v letu 2013 praznovalo že 
deseto obletnico izvajanja projektov EVS na temo »Youth & Media«. 
Prostovoljke EVS so bile v teh dveh projektih aktivne udeleženke 
skupine mladih, ki je v okviru društva ustvarjala kratke videofilme 
in prispevke, sodelovale pa so tudi v različnih medijskih projektih 
z mladimi, jih načrtovale in uresničevale. Njihovo 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 projekta so izvajale 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. Prostovoljke so v sodelovanju z lokalnimi mladimi posnele 
po dva videoprispevka mesečno, pri čemer je bilo pomembno, da 
je pri tem delu nastajala interakcija med lokalno skupnostjo in 
prostovoljkami, izmenjava idej ipd. Pomembna tema v projektu je 
bila tudi romska tematika, saj so prostovoljke pri delu sodelovale 
tudi z Romi in skupaj z njimi/o njih ustvarjale filme, prispevke, 
reportaže ipd., kar je bila pomembna izkušnja tako za prostovoljke 
kot za mlade Rome, ki so prihajali v stik s tujci oziroma tujkami. 

Naslov projekta: 

Youth & Media
SI-21-88-2012-R3, 
SI-21-90-2012-R3

Tematika: umetnost in kultura, romske 
skupnosti
Datum aktivnosti: 1. 1. 2013–31. 12. 2014 
Prijavitelj: Društvo zaveznikov mehkega 
pristanka, Krško
Partnerji iz držav: Belorusija, Francija, 
Španija
Višina dodeljenih sredstev: 35.324,00 EUR

Akcija 2 - Evropska prostovoljna služba
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Akcija 2 - Evropska prostovoljna služba

Mesto Maribor se želi strateško razviti v »mladim prijazno mesto« 
in v skladu s tem je mesto kandidiralo in bilo izbrano za Evropsko 
prestolnico mladih v letu 2013. Skupina mladih ljudi je izvajala 
aktivnosti za to pomembno priložnost v okviru Pisarne EPM 
2013, ki je del občinske strukture. Naziv oziroma projekt EPM 
ima močno evropsko razsežnost, zato so se tudi v Mariboru 
odločili, da v svoje delo vključijo tudi prostovoljce EVS. V Mariboru 
je tako sodeloval prostovoljec iz portugalskega mesta Braga, 
ki je bila Evropska prestolnica mladih v letu 2012. Rdeča nit 
prostovoljčevega dela so bili stebri oz. glavne tematike programa 
prestolnice mladih: mobilnost mladih, zaposljivost, strukturirani 
dialog, prostovoljstvo, stanovanjska problematika, neformalno 
učenje, zabavni in kulturni dogodki ter medgeneracijsko 
sodelovanje. V okviru tega je prostovoljec konkretno sodeloval 
pri koordinaciji in organizaciji projektov, se aktivno udeleževal 
programa EPM 2013 Maribor, opravljal v manjši meri rutinska 
administrativna dela ter tudi spremljal druge dodeljene projekte, 
ki so bili sofinancirani s strani Mestne občine Maribor. Poleg teh 
aktivnosti je imel prostovoljec priložnost in prostor za pripravo ter 
izvedbo lastne projektne ideje. 

Naslov projekta:

Soustvarjaj EPM Maribor 
2013
SI-21-92-2012-R3

Tematika: evropska zavest, prosti čas mladih
Datum aktivnosti: 1. 1. 2013–28. 2. 2014
Prijavitelj: Mestna občina Maribor – Pisarna 
Evropske prestolnice mladih 2013, Maribor
Partnerji iz držav: Portugalska
Višina dodeljenih sredstev: 8.349,00 EUR

Osnovne aktivnosti organizacije so performansi, koncerti, 
razstave, delavnice, igralnice, blogi, spletne in žive klepetalnice 
ter širjenje idej, na podlagi tega pa se je že pred nekaj časa razvila 
ideja za projekt Pekarna.TV. Namen tega projekta je bil, da bi 
spletna televizija – multimedijski portal omogočala spremljanje 
različnih prispevkov in reportaž z raznih kulturnih dogodkov po 
Sloveniji kot tudi po Evropi in svetu, s čimer bi se kulturno dogajanje 
približalo posameznikom oziroma »gledalcem«. Projekt Pekarna.
TV je bil zasnovan tako, da je najprej potekalo izobraževanje 
oz. delavnice z naslednjih področij: fotografija, računalniško 
oblikovanje in »desktop publishing«, novinarske delavnice, 
filmska in TV-produkcija, videomontaža in kamera. Prostovoljca 
sta tako na začetku predvsem spoznavala organizacijo, z 
namenom da bosta sčasoma sama aktivno začela izvajati 
aktivnosti, delavnice, projekte ipd. S pridobljenim znanjem sta 
prostovoljca v okviru projekta spletne televizije izvajala naslednje 
naloge: zbiranje in oblikovanje idej, pripravljanje seminarjev, delo 
na terenu – snemanje, fotografiranje, zbiranje materialov in delo 
v pisarni ter v studiu, saj je bilo treba zbrani material oblikovati 
in pripraviti za oddajanje na televiziji Pekarna.TV. Gostiteljska 
organizacija je bila v letu 2013 tudi aktivno vključena v projekt 
Evropska prestolnica mladih Maribor 2013, v okviru katerega 
je MC IndiJanez organiziral več različnih dogodkov, intervencij, 
delavnic ter kampanj. Prostovoljca sta bila motivirana, da izvedeta 
še lastni projekt ter da pri spremljanju učnih ciljev uporabita in 
izdelata Youthpass. 

Naslov projekta:

Pekarna.TV
SI-21-91-2012-R3

Tematika: umetnost in kultura, mediji in 
komunikacija/mladinsko informiranje
Datum aktivnosti: 1. 1. 2013–31. 1. 2014  
Prijavitelj: Kulturno društvo Mladinski center 
Indijanez, Maribor
Partnerji iz držav: Portugalska, Litva
Višina dodeljenih sredstev: 17.310,00 EUR
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Usposabljanje, ki je potekalo na temo krepitve prostovoljstva in 
partnerskih vezi med programskimi in partnerskimi državami 
iz Vzhodne Evrope, je bilo zastavljeno kot niz interaktivnih 
delavnic, na katerih so udeleženci krepili svoje organizacijske 
in institucionalne kompetence na področju prostovoljstva, s 
posebnim poudarkom na multiplikaciji praks in metod dela 
z mladimi prostovoljci na lokalni ravni. Usposabljanje je bilo 
vsebinsko osnovano na refleksijah o pomenu prostovoljstva 
na evropski, nacionalni, lokalni in osebni ravni ter poklicnih 
področjih, kreiranju skupnih standardov o kakovostnem 
prostovoljnem delu, ozaveščanju potenciala prostovoljstva kot 
orodja mladinskega dela in vključujočega orodja za mlade z manj 
priložnostmi, krepitvi znanj in veščin udeležencev o uspešnem 
sistemu vodenja prostovoljcev v organizaciji, razpravi o izzivih 
prostovoljstva ter spodbujanju partnerstva med udeleženci na 
področju prostovoljstva. Poleg tradicionalnih metod neformalnega 
učenja, kot so skupinske diskusije, prezentacije, študije primera, 
igre vlog in simulacij, so delovne metode puščale udeležencem 
odprt prostor tudi za ustvarjanje akcijskega načrta za izvajanje 
in upravljanje sistema prostovoljstva v lastni organizaciji. 
Pomemben del programa je bil vezan tudi na ustvarjanje on-line 
platforme, ki je predstavljala prostor za izmenjavo idej, znanj, 
uporabnih povezav in rezultatov usposabljanja tudi po koncu 
usposabljanja. Usposabljanje je bilo izvedeno v okviru Okna za 
mlade Vzhodnega partnerstva.

Naslov projekta:

Mulitipliers of Volonteer 
Managment/Multiplikatorji 
opravljanja prostovoljstva
SI-31-E12-2012-R1  

Tematika: mladinske politike, 
protidiskriminacija
Datum aktivnosti: 21.–29. 7. 2012
Prijavitelj: Javni zavod Vetrnica Slovenj 
Gradec, Slovenj Gradec
Partnerji iz držav: Portugalska, Turčija, Italija, 
Bolgarija, Latvija, Armenija, Azerbajdžan, 
Ukrajina, Moldavija, Gruzija, Francija
Višina dodeljenih sredstev: 24.002,00 EUR

Usposabljanja se je udeležilo 25 mladinskih delavcev iz 
različnih delov Evrope, ki si želijo izboljšati in nadgraditi 
metode neformalnega učenja na področju mirovništva in 
protidiskriminacije, s posebnim poudarkom na boju proti rasizmu 
in ksenofobiji. Aktivnosti so predstavljale nadgradnjo obstoječih 
delovnih metod in izmenjavo dobrih praks med partnerji iz desetih 
držav, ki delujejo v smeri strpnejše Evrope. Aktivnosti usposabljanja 
so bile usmerjene v sistematično krepitev protidiskriminatornih 
tem v mladinskem delu s ciljem, da bi v to tematiko vključili 
več mladih ter da bi pridobljeno znanje s tega področja v javni 
prostor razširjali učinkoviteje. Osrednja aktivnost usposabljanja 
je bilo učenje Boalove metode nevidnega gledališča, konkretno 
osnov gledališkega izražanja in posebnosti organiziranega 
uličnega nastopanja. Z osnovnimi vajami in praktičnimi primeri 
metodologij tega aktivističnega gledališča so udeleženci pridobili 
konkretno znanje za načrtovanje vsakodnevnih aktivnosti za 
mlade, hkrati pa so se naučili, kako v svoje protidiskriminatorne 
cilje vključevati mlade tudi iz širšega lokalnega okolja, še posebej 
tiste z ulice. 

Naslov projekta:

Nevidni igralci vidnih dejanj
SI-31-E3-2012-R1

Tematika: protidiskriminacija, umetnost in 
kultura
Datum aktivnosti: 21.–30. 6. 2012
Prijavitelj: Zavod Voluntariat, Ljubljana
Partnerji iz držav: Srbija, Bolgarija, Kosovo, 
Nemčija, Makedonija, Švica, Italija, Avstrija, 
Črna Gora
Višina dodeljenih sredstev: 18.715,00 EUR

Akcija 3 
Mladi v svetu

3.1 – Sodelovanje s sosednjimi partnerskimi državami EU
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Tristranska mladinska izmenjava osemnajstih mladih z manj 
priložnostmi je tematizirala vključevanje in manifestacijo znanja 
ter sposobnosti mladih s posebnimi potrebami pri različnih 
aktivnostih, ki bi jim omogočale enakopravnejše vključevanje v 
družbo. Namen izmenjave je bil ustvariti razmere za razbijanje 
stereotipov in omejenih ter napačnih predstav o mladostnikih s 
posebnimi potrebami ter pokazati, da imajo kljub oviram veliko 
znanja in sposobnosti, kar ima za družbo tako etično, ekonomsko 
kot socialno vrednost. Na demonstrativnih interaktivnih 
delavnicah in s konkretnimi dejavnostmi so se udeleženci naučili 
prevzemati odgovornost in dobili občutek, da je njihovo delo 
cenjeno, njihovi končni izdelki pa bi lahko dobili tudi ekonomsko 
vrednost. Mladim je projekt predstavljal veliko učno in doživljajsko 
izkušnjo, s tem so si krepili lastno samozavest in zaupanje v 
soljudi ter spoznali pomen sodelovanja in premagovanja ovir. 
Aktivno so bili vključeni tudi v samo evalvacijo, saj je rezultat 
projekta portal, na katerem so objavili fotografije izmenjave in ob 
njih zapisali svoje vtise ter na ta način v vseh treh lokalnih okoljih 
razširjali sporočilnost izmenjave. 

Naslov projekta:

Even Handicapped can 
Teach
SI-31-E18-2012-R1

Tematika: protidiskriminacija, razvoj mest/
podeželja
Datum aktivnosti: 25. 5.–3. 6. 2012
Prijavitelj: Zavod za usposabljanje Janeza 
Levca, Ljubljana
Partnerji iz držav: Hrvaška, Srbija
Višina dodeljenih sredstev: 8.428,00 EUR

Akcija 3.1 – Sodelovanje s sosednjimi partnerskimi državami

Seminar je prispeval k razvoju in utrjevanju lokalnih instrumentov za 
razvoj učnih mobilnosti v mladinskem delu in krepitvi participacije 
mladih v izgradnji konkurenčne, trajnostno naravnane in solidarne 
Evrope. Pri doseganju teh ciljev so nameravali prek interaktivnih 
delavnic, predavanj, razprav in terenskih aktivnosti ustvariti most 
med izobraževalnimi in profesionalnimi potmi mladih. Podlaga za 
razvoj novih oblik neformalnega in priložnostnega učenja mladih 
je bila analiza stanja mladine in z njo povezane problematike, 
ki je bila predhodno izvedena v vseh desetih sodelujočih 
državah. Na osnovi te analize so se pokazali interesi posamezne 
skupine mladih oz. mladinske organizacije, ki so se prelili v 
dokončno vsebinsko zasnovo projekta. Predstavniki mladinskih 
organizacij in neformalnih skupin so izmenjevali dobre prakse 
mladinskega dela ter oblikovali in iskali predloge za razrešitev 
nekaterih najbolj perečih mladinskih problematik s poudarkom 
na brezposelnosti mladih, pomenu spodbujanja podjetništva 
med mladimi in vprašanju spodbujanja aktivnejše participacije 
mladih ter prevzemanja odgovornosti za lastno prihodnost in 
za prihodnost celotne družbe. S seminarjem so želeli dodatno 
okrepiti medsebojne povezave in hkrati začrtati nadaljnjo pot 
sodelovanja. 

Naslov projekta:

Mladi. Za skupno 
prihodnost/Youth. For 
common future.
SI-31-E20-2012-R1

Tematika: evropska zavest, mladinske politike
Datum aktivnosti: 27. 9.–4. 10. 2012
Prijavitelj: Zavod za medgeneracijsko 
sodelovanje Ypsilon, Ljubljana
Partnerji iz držav: Bolgarija, Romunija, 
Makedonija, Črna Gora, Gruzija, Turčija, 
Latvija, Srbija, Ruska federacija
Višina dodeljenih sredstev: 19.446,00 EUR
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Osrednja tema usposabljanja mladinskih delavcev, aktivnih pri 
vzgoji in izobraževanju mladih z duševnimi motnjami, je bilo 
enakopravnejše vključevanje otrok in mladostnikov z motnjami v 
duševnem razvoju v mladinske projekte. Glavni namen projekta 
je bil razviti močno mrežo partnerjev, s katerimi bi delili znanja, 
metode, informacije glede dela z mladimi s posebnimi potrebami 
in krepili znanja o sodelovanju mladih z manj priložnostmi 
v programu Mladi v akciji. Projekt je prispeval k razvoju 
kakovostnih sistemov podpore za aktivnosti mladih, ki jih izvajajo 
sodelujoče organizacije, ter k izmenjavi dobrih praks vključevanja 
mladih s posebnimi potrebami v programe neformalnega 
in priložnostnega izobraževanja, saj bodo na usposabljanju 
prisotni različni profili mladinskih delavcev in strokovnjaki s tega 
področja. Usposabljanje je udeležencem zagotovilo izmenjavo 
delovnih metod, strokovno kredibilno refleksijo in supervizijo, na 
ta način pa jih bo opolnomočilo za inkluzivno delovanje. Izsledki 
usposabljanja, ki so tematizirali neformalno izobraževanje 
mladih s posebnimi potrebami, so kot strokovni članki objavljeni 
v domači in tuji literaturi, s čimer so dosegli tudi širšo strokovno 
in laično javnost. 

Naslov projekta:

Let’s include
SI-31-E24-2012-R2

Tematika: invalidnost
Datum aktivnosti: 20.–28. 10. 2012
Prijavitelj: Zavod za usposabljanje Janeza 
Levca, Ljubljana
Partnerji iz držav: Romunija, Makedonija, 
Bosna in Hercegovina, Litva, Velika Britanija, 
Srbija, Hrvaška, Slovaška
Višina dodeljenih sredstev: 13.760,00 EUR

Akcija 3.1 – Sodelovanje s sosednjimi partnerskimi državami

Projekt je nadgradnja lanskoletnega treninga, ki je vzpostavljal 
mladinsko sodelovanje na področju prostovoljstva ter spodbujal 
mednarodno izmenjavo dobrih praks na področju upravljanja 
prostovoljcev, krepitve njihovih kompetenc ter kakovosti 
njihovih projektov s poudarkom na medkulturni izmenjavi. 
Namen usposabljanja, ki je združil 23 aktivnih na področju 
mednarodnega prostovoljnega dela mladih, je bila vzpostavitev 
platforme, na kateri so objavljeni dobre prakse, izkušnje, 
znanje in različne delovne metode mladinskih organizacij, 
aktivnih na področju prostovoljstva. Udeleženci so želeli 
razviti skupne projekte ter nove metode dela s poudarkom na 
krepitvi vodstvenih in koordinacijskih kapacitet koordinatorjev 
mladinskega prostovoljnega dela ter vzpostavljanju učinkovitih 
povezav med lokalnimi in mednarodnimi okolji pri načrtovanju 
prostovoljskih projektov. Usposabljanje je zaradi izboljšanja 
kompetenc, mednarodne komunikacije ter sodelovanja 
pomembno prispevalo k izboljšanju tako kakovosti kot kvantitete 
dolgoročnih prostovoljskih izmenjav in drugih aktivnosti, ob 
koncu usposabljanja pa so pripravili tudi skupen načrt aktivnosti 
za naprej. 

Naslov projekta:

Opening Windows 
to Intercultural 
Communication in Youth 
Project’s Coordination
SI-31-E27-2012-R2

Tematika: razvoj mest/podeželja 
Datum aktivnosti: 6.–10. 11. 2012
Prijavitelj: Zavod Voluntariat, Ljubljana
Partnerji iz držav: Ruska federacija, Nemčija, 
Češka, Finska, Srbija, Romunija, Švica, 
Madžarska, Španija, Ukrajina, Švedska, 
Nizozemska, Poljska
Višina dodeljenih sredstev: 11.105,00 EUR
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Akcija 3.1 – Sodelovanje s sosednjimi partnerskimi državami

Osrednja tema mladinske izmenjave, na kateri je sodelovalo 
36 udeležencev, je bilo spoznavanje pomembnosti pravilnega 
zbiranja komunalnih odpadkov in aktivno preživljanje prostega 
časa v očiščeni naravi. Na delavnicah, z igrami in delom v 
skupinah so se mladi udeleženci izmenjave spoznavali s temelji 
ekologije, ozaveščanja o reciklaži odpadkov in kreativnem 
ustvarjanju glasbenih inštrumentov in oblačil iz odpadkov ter se 
ob tem naučili, da je mogoče iz porabljenega materiala ustvariti 
uporabne in lepe izdelke ter da je mogoče veliko odvrženih 
odpadkov znova uporabiti v koristne namene. Ogledali so si 
tudi regionalni center za zbiranje odpadkov, se seznanili s 
klasifikacijo odpadkov in z evropskimi normativi za pravilno 
odlaganje odpadkov ter se udeležili čistilne akcije v lokalni 
skupnosti. Na zaključni prireditvi v središču Slovenj Gradca, 
na katero so bili povabljeni vsi zainteresirani iz lokalne regije, 
so udeleženci predstavili svoje izdelke in celoten projekt ter 
obiskovalce ozavestili o pomembnosti prostovoljnega dela, izdali 
pa so brošuro v angleškem jeziku, v kateri so razloženi osnovni 
pojmi o varstvu okolja in trajnostnem razvoju, povzeli pa so tudi 
dogajanje izmenjave in predstavili metode dela. 

Naslov projekta:

Re-cycle your mind
SI-31-E28-2012-R2

Tematika: izobraževanje prek športa in 
aktivnosti na prostem, okolje
Datum aktivnosti: 18.–26. 8. 2012
Prijavitelj: Javni zavod Vetrnica Slovenj 
Gradec, Slovenj Gradec
Partnerji iz držav: Belorusija, Gruzija, Latvija, 
Portugalska, Češka
Višina dodeljenih sredstev: 19.920,00 EUR

Petdnevno usposabljanje na temo novih medijev in zaposlovanja 
mladih je združilo 30 mladih. Namen izobraževanja, ki je 
kombiniralo teoretične in praktične metode, je bilo učenje metod 
dela z novimi mediji oziroma iskanje potencialov, ki jih ponujajo, 
za poslovne priložnosti ter samozaposlitev mladih. Udeleženci so 
prek konkretnih znanj spoznavali, kako vzpostaviti nove medije, 
kako na spletni portal privabiti več obiskovalcev, kako prek 
socialnih omrežij in spletnih orodij izvesti spletno raziskavo, kako 
ustvariti poslovni model, kako biti zanimiv za poslovni sektor in 
oglaševalce ter tako raziskovati, na kake načine lahko spletni 
portal mladim odpre vrata do zaposlitve. Projekt je spodbudil 
zaposljivost mladih, večjo profesionalnost mladih novinarjev 
ter izpostavil potrebo po nenehnem neformalnem učenju in 
izpopolnjevanju, saj se spletne tehnologije in mediji razvijajo zelo 
hitro. Pomemben cilj usposabljanja je bilo poleg neformalnega 
izobraževanja, boja proti nezaposlenosti mladih ter vključitvi 
več mladih v delo z novimi mediji tudi spodbujanje dialoga med 
mladimi iz različnih kulturnih realnosti oziroma vzpostavljanje 
partnerstva in dolgoročnejšega sodelovanja med njihovimi 
organizacijami. 

Naslov projekta:

Novi mediji – vrata k tvoji 
zaposlitvi
SI-31-E30-2012-R2

Tematika: mediji in komunikacija/mladinsko 
informiranje
Datum aktivnosti: 1.–7. 10. 2012
Prijavitelj: Mladi info, Ljubljana
Partnerji iz držav: Makedonija, Črna gora, 
Latvija, Bosna in Hercegovina
Višina dodeljenih sredstev: 13.805,00 EUR
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Sedemdnevno usposabljanje je bila partnersko razširjena 
vsebinska nadgradnja lani izvedenega projekta, pri čemer je 30 
udeležencev in trenerjev pridobilo znanja iz načrtovanja kariere 
ter ključnih kompetenc ter iskalo ideje za uporabo neformalno 
pridobljenega znanja za vstop na trg dela. Cilj usposabljanja 
je bil mladinskim delavcem ponuditi teoretična znanja, ki jim 
lahko pomagajo pri vključevanju mladih na trg dela, hkrati pa 
jim omogočajo, da ta znanja uporabijo v praksi, pri konkretnih 
projektih oz. poslovnih in zaposlitvenih načrtih. Projekt je pomagal 
mladinskim delavcem pri promociji podjetništva, socialnega 
podjetništva, samozaposlitve, samoiniciativnosti in aktivnega 
državljanstva, dotaknil pa se je tudi promocije različnih EU-
programov za mlade. Projekt je krepil prostovoljstvo in partnerske 
vezi med organizacijami iz programskih in partnerskih držav ter 
predvidel močno multiplikacijo rezultatov v širšem okolju, saj so 
udeleženci pridobljeno znanje in primere dobrih praks prenesli 
tudi v svoja lokalna okolja. 

Naslov projekta:

What’s next?
SI-31-E31-2012-R2

Tematika: mediji in komunikacija/mladinsko 
informiranje, evropska zavest
Datum aktivnosti: 15.–22. 10. 2012
Prijavitelj: Zavod Nefiks, Ljubljana 
Partnerji iz držav: Italija, Bolgarija, Latvija, 
Moldavioja, Armenija, Gruzija, Ukrajina
Višina dodeljenih sredstev: 21.680,00 EUR

Akcija 3.1 – Sodelovanje s sosednjimi partnerskimi državami

Prijavitelj je izvedel projekt za vzpostavljanje partnerstev s 
partnerskimi organizacijami iz različnih delov Evrope. Na aktivnosti 
je vključno s podpornim osebjem in trenerji sodelovalo 22 mladih. 
Odvijala se je v Mladinskem centru Trbovlje. Glavna tema je bila 
evropska zavest. Ideja za projekt je nastala, ko pri prijavi večjih in 
zahtevnejših projektov niso našli primernih partnerjev v trenutnem 
naboru stalnega sodelovanja. Čeprav so bili projekti vsebinsko 
resnično dobri, jih niso mogli prijaviti, ker partnerji niso bili sposobni 
zagotoviti primerne podpore pri pripravi, prijavi in izvedbi projekta. 
Cilji projekta Future is ours 2.0 so bili naslednji: vzpostaviti trdne 
partnerske odnose z državami Evropske unije kot tudi drugimi 
državami; promocija različnosti in vzpodbujanje strpnosti do 
drugačnih kultur na splošno in pod pogoji medkulturnega dela 
in sodelovanja vseh udeleženih na tem seminarju; posredovati 
znanje o različnih programih, projektnem delu itd. naprej med 
mlajše organizacije. Pri izvedbi projekta so motivirali organizacije, 
da skupaj pripravijo najmanj dva projekta, ki bosta pripravljena 
za prijavo v program Mladi v akciji, z aktivnostmi projekta pa so 
mladinske delavce usmerili k spodbujanju aktivnega državljanstva 
med mladimi v njihovih lokalnih okoljih. Še posebej so se usmerili 
na pripravo projektov evropske prostovoljne službe z organizacijami 
iz Albanije, Moldavije, Ruske federacije in Ukrajine. 

Naslov projekta:

Future is ours 2.0
SI-31-E36-2012-R3

Tematika: evropska zavest
Datum aktivnosti: 20.–26. 3. 2013
Prijavitelj: Mladinski center Trbovlje, Trbovlje
Partnerji iz držav: Estonija, Ruska federacija, 
Romunija, Moldavija, Albanija, Turčija, Srbija, 
Portugalska, Ukrajina
Višina dodeljenih sredstev: 14.652,00 EUR 
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Akcija 3.1 – Sodelovanje s sosednjimi partnerskimi državami

Tristranska mladinska izmenjava se je odvijala pri partnerski 
organizaciji v Moskvi. Pri njej je sodelovalo 26 mladih v starosti 
od 18 do 25 let. Osrednjo temo, materni jezik kot osnovo 
vseživljenjskega učenja, so predlagali udeleženci sami. Da 
bi razširili svoje jezikovno področje, so si za cilj zadali učenje 
esperanta, vsaj 150 besed. Skupaj so napisali majhen učbenik v 
štirih jezikih (v angleškem, nemškem, ruskem jeziku in esperantu). 
Pri izvajanju projekta so uporabili vse moderne metode, še 
posebej elektronske medije. Vse metode so pripomogle k procesu 
neformalnega učenja. S tem je bil povezan tudi osebnostni 
razvoj vsakega posameznika. Mladi so bili v vseh fazah projekta 
aktivno vključeni vanj – priprava prezentacij, zbiranje podatkov 
in prispevkov, še posebej zbiranje časopisov in sodelovanje z 
lokalnimi knjižnicami. Rezultati projekta so uporabljeni v lokalnih 
skupnostih. V lokalnih časopisih je bil objavljen potek projekta s 
fotografijami. Knjižnica v Šoštanju in knjižnica partnerjev v Moskvi 
sta organizirali seminar z naslovom: Slovenska mladina sodeluje 
z rusko mladino. V knjižnici Velenje pa je bil organiziran pouk 
ruščine. V projektu so sodelovali tudi mladi z manj priložnostmi. 
Tako sta bila v skupini iz Rusije dva udeleženca s skrajnega severa 
Rusije iz mest Vorkuta in Arhangelsk, tam je možnost, da bi kadar 
koli sodelovala v kakem projektu minimalna. V skupini iz Nemčije 
je bil navzoč udeleženec z vozičkom. Pri slovenskih udeležencih 
sta bila dva z ekonomsko nerazvitega območja Slovenije. 

Naslov projekta:

Materni jezik, osnova za 
vseživljenjsko učenje
SI-31-E37-2012-R3

Tematika: evropska zavest, umetnost in 
kultura
Datum aktivnosti: 2.–12. 5. 2013
Prijavitelj: Mladinsko društvo pod Plešivcem, 
Šoštanj
Partnerji iz držav: Nemčija, Ruska federacija
Višina dodeljenih sredstev: 16.130,00 EUR

Prijavitelj je izvedel projekt usposabljanja, katerega glavni cilj je 
bil usposobiti mladinske delavce in voditelje za delo z mladimi, 
ki so v svojih lastnih okoljih izpostavljeni marginalizaciji. Prvi del 
usposabljanja je predstavljal prenos teoretičnega znanja o romski 
in islamski kulturi, o istospolnih zvezah itd. V drugem aktivnem 
delu usposabljanja so se srečali z metodami, ki jih v mladinskem 
delu uporabljajo za dvigovanje strpnosti, odpravljanje predsodkov 
in na splošno za delo s takšno populacijo. Ves čas usposabljanja 
je potekal proces neformalnega učenja. Na obisk so povabili 
predstavnike romske in muslimanske skupnosti. Udeleženci 
so imeli možnost iz prve roke spoznati njihovo kulturo, vero, 
navade in težave, s katerimi se srečujejo v vsakdanjem življenju. 
Na usposabljanju so gostili tudi invalide in homoseksualno 
usmerjene osebe, ki so predstavili svoj način življenja in vsakdan. 
Na ta način so neposredno spodbudili socialni in osebni razvoj pri 
udeležencih, večali njihovo strpnost in čut za enakost. Posredno 
so vplivali tudi na preostale mlade iz lokalnih okolij posameznih 
partnerjev, saj so mladinski delavci, trenerji, učitelji in drugi, ki so 
se udeležili usposabljanja, v svojem okolju z usvojenim znanjem 
med mladimi širili čut za solidarnost, strpnost in enakost. 

Naslov projekta:

Breaking taboos
SI-31-E42-2012-R3

Tematika: protidiskriminacija
Datum aktivnosti: 3.–10. 3. 2013
Prijavitelj:  Mladinski center Dravinjske 
doline, Slovenske Konjice
Partnerji iz držav:  Palestina, Egipt, Jordanija, 
Malta, Latvija, Turčija, Portugalska
Višina dodeljenih sredstev:  23.891,00 EUR
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Prijavitelj je izvedel študijski obisk. Glavna tema je bila zaposljivost, 
na študijskem obisku pa je sodelovalo 18 mladih. Aktivnost je 
potekala v obliki delavnic in obiska treh socialnih podjetij, ki so 
namenjena mlajšim z motnjami v duševnem zdravju in duševno 
manj razvitim, in PD Jarše, ki je namenjen rehabilitaciji, predvsem 
zaposlitveni, mladim z raznimi težavami. Vsi partnerji imajo v 
svoje organizacije vključene mlade s težavami z dolgotrajno 
brezposelnostjo in v dosedanjih razgovorih ugotavljajo, da imajo 
v vseh organizacijah največ težav z brezposelnostjo predvsem 
mladi s težavami v duševnem razvoju in motnjami v duševnem 
zdravju. Zato so med usposabljanjem mentorji iz sodelujočih 
držav s pomočjo strokovnjakov oblikovali ustrezne pristope, ki 
jih kot laiki zmorejo, da ublažijo težave ciljne populacije in jim 
omogočijo čim več možnosti za enakopravno vključevanje v 
zaposlitev. Partnerji so med pripravo na usposabljanje pripravili 
opise razmer v svojih organizacijah in v svojih državah ter načine, 
ki jih uporabljajo za pomoč brezposelnim pri pridobitvi zaposlitve. 
To so bile tudi podlage za nadaljnje delo v procesu usposabljanja. 
Vsi partnerji so sodelovali tudi pri evalvaciji usposabljanja in pri 
pripravi zaključkov. 

Naslov projekta:

We need a job
SI-31-E48-2012-R3

Tematika: protidiskriminacija, evropska 
zavest
Datum aktivnosti: 26. 4.–3. 5. 2013
Prijavitelj: Društvo Nove dimenzije, Vodice
Partnerji iz držav:  Turčija, Madžarska, 
Makedonija, Španija, Srbija 
Višina dodeljenih sredstev: 9.065,00 EUR

Akcija 3.1 – Sodelovanje s sosednjimi partnerskimi državami
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Namen usposabljanja sta bili promocija in nadgradnja dela z 
inovativnimi komunikacijskimi orodji in metodami v mladinskih 
organizacijah ter preostalih organizacijah, ki delujejo v sektorju 
mladine za čim učinkovitejšo, bolj inovativno in aktivno promocijo 
njihovih aktivnosti. Usposabljanje je bilo namenjeno mladinskim 
delavcem in vodjem v organizacijah, tistim, ki so odgovorni za 
komunikacije, promocijo in stike z javnostjo. Usposabljanje se je 
odvijalo ob boku filmskega festivala Kino Otok in je ponudilo tudi 
priložnost za srečanja ter spoznavanja različnih strokovnjakov 
iz multimedije. Na ta način je bil namen usposabljanja bolje 
uresničen, udeleženci pa so pridobili širši vpogled v področje 
kreativnega komuniciranja. Cilj projekta je bil, da se udeleženci 
naučijo osnovnih znanj multimedije, s katerimi bodo tudi sami 
sposobni prenašati znanje v svoje organizacije in izvajati različne 
izobraževalne ter druge aktivnosti. 

Naslov projekta:

Otok Daily multimedia 
training course
SI-43-E4-2012-R1

Tematika: mediji in komunikacija/mladinsko 
informiranje, umetnost in kultura
Datum aktivnosti: 27. 5.–4. 6. 2012
Prijavitelj: KID Pina, Koper
Partnerji iz držav: Španija, Estonija, Italija, 
Nizozemska, Nemčija, Hrvaška
Višina dodeljenih sredstev: 19.203,00 EUR

Projekt izobraževalnega obiska na delovnem mestu je bil 
namenjen izmenjavi izkušenj in predvsem predstavitvi dela v 
okviru CŠOD in ponudbi, ki jo ponujajo nekateri izbrani centri 
po Sloveniji. Finski in slovenski partnerji so aktivnost izvedli z 
namenom izobraževanja o izobraževalnih možnostih aktivnosti 
v naravi. Izobraževalni obisk je bil namenjen tako pregledu 
strukture in poslovanja kot tudi praktičnim vsebinam v vzgojno-
izobraževalnem procesu, ki ga mreža CŠOD centrov omogoča.

Naslov projekta:

Delo z mladimi v CŠOD – 
izmenjava izkušenj in dobre 
prakse s partnerji iz Finske
SI-43-E5-2012-R1

Tematika: izobraževanje prek športa in 
aktivnosti na prostem, okolje
Datum aktivnosti: 29.6.–11.7.2012
Prijavitelj: Center šolskih in obšolskih 
dejavnosti, Ljubljana
Partnerji iz držav: Finska
Višina dodeljenih sredstev: 1.451,00 EUR

Akcija 4 
Podporni sistemi na področju mladine

4.3 – Usposabljanje in mreženje
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Usposabljanje je bilo namenjeno promociji in razvoju orodij web 
2.0 za aktivno vključevanje in participacijo mladih ter promocijo 
mladinskih organizacij v družbi. Projekt je bil namenjen učenju 
načinov vključevanja mladih in njihove aktivne participacije prek 
spletnih orodij in spletnih socialnih omrežij ter razvoju ključnih 
kompetenc še posebej na področju medijske ozaveščenosti in 
njenega pomena med mladimi in mladinskimi organizacijami. 
Pomemben prispevek usposabljanja je bilo zavedanje, da je 
vključevanje mladih v družbo mogoče tudi z omenjenimi pristopi 
in orodji. Mladi si prek pridobivanja novih kompetenc krepijo 
reference in s tem svojo zaposljivost. V okviru usposabljanja so 
udeleženci tudi prek lastnih primerov organizacij razvijali orodja, 
ki bodo uporabna tudi po usposabljanju. Pridobili so znanje 
o strategijah uporabe omenjenih orodij tudi v mednarodnem 
kontekstu in s tem vpliv na povečevanje participacije v evropskem 
kontekstu. Končni produkt projekta in usposabljanja v tem okviru 
je elektronski priročnik v okolju wiki, obogaten z videovsebinami 
in predavanji izvedenimi na usposabljanju. 

Naslov projekta:

E-inclusion
SI-43-E18-2012-R2

Tematika: mediji in komunikacija/mladinsko 
informiranje, evropska zavest
Datum aktivnosti: 13.–19. 1. 2013
Prijavitelj: Socialna akademija, Ljubljana
Partnerji iz držav: Nemčija, Poljska, Češka, 
Italija, Velika Britanija
Višina dodeljenih sredstev: 15.098,00 EUR

4.3 – Usposabljanje in mreženje

Seminar je bil namenjen spodbujanju vključevanja mladih v 
družbo in oblikovanju takšnih pristopov, ki omogočajo odpiranje 
družbenega prostora za mlade. Seminar je zajemal različne 
metode, med katerimi sta bila tudi prikaz primerov dobrih praks 
predstavnikov partnerskih organizacij ter prikaz delovanja 
sistema študentskih klubov v Sloveniji. Poleg tega so udeleženci 
seminarja pridobili ključna znanja iz projektnega dela in 
menedžmenta, motivacije ter vključevanja v družbo z namenom 
večje družbene participacije mladih. Osnovna konceptualna 
izhodišča (mladinsko delo, motivacija mladih, mladi za mlade, 
mladinsko delo skozi perspektivo mladih ipd.) seminarja so 
povzeta v priročniku, ki je tudi konkretni rezultat in pripomoček, 
ustvarjen na podlagi seminarja. Seminar je prispeval k soočenju 
različnih pristopov in stališč ter iskanju mogočih in konkretnih 
rešitev za to, da bi mladi imeli ustrezno mesto v sodobni zahodni 
družbi 

Naslov projekta:

Youth to youth – 
“Nothing about the young 
people without the young 
people!”
SI-43-E21-2012-R2

Tematika: evropska zavest, prosti čas mladih
Datum aktivnosti: 3.–9. 9. 2012
Prijavitelj: Zveza ŠKIS, Ljubljana
Partnerji iz držav: Turčija, Romunija, 
Portugalska, Poljska 
Višina dodeljenih sredstev: 7.849,00 EUR

Akcija 4.3 – Usposabljanje in mreženje
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Ideja za projekt se je porodila v okviru ekipe prijavitelja, ki že ima 
dolgoletne izkušnje z delom v okviru mladinskega pobudništva 
in mladinskih pobud v programu Mladi v akciji. Usposabljanje 
je bilo namenjeno 24 udeležencem in v njegovem okviru so 
izpostavili pomen mladinskih pobud v programu Mladi v akciji 
predvsem z vidika zaposlovanja in pridobivanja kompetenc, ki 
jih mladi razvijajo v okviru aktivnosti znotraj mladinskih pobud. 
Na usposabljanju so obravnavali teme širšega značaja, kot so 
splošna načela mladinskih pobud, kako pritegniti mlade, kakšna 
je njihova vloga, participacija in podobno, ter tematike, ki se 
navezujejo na pridobivane kompetenc in večanje zaposljivosti. 
Izhajali so iz primerov in razvijanja projektov iz konkretnih situacij 
ter implementacije v lokalno okolje. Razvili so tudi metodologijo, 
ki bo uporabna na različnih področjih na lokalni ravni ne glede na 
geografski položaj izvajanja mladinske pobude. 

Naslov projekta:

Mladinska pobuda 
> moja prva zaposlitev
SI-43-E25-2012-R3

Tematika: evropska zavest, mladinske politike
Datum aktivnosti: 22.–30. 3. 2013
Prijavitelj: Celjski mladinski center, Celje
Partnerji iz držav: Avstrija, Bolgarija, Češka, 
Malta, Hrvaška, Latvija, Poljska, Portugalska, 
Romunija
Višina dodeljenih sredstev: 16.427,00 EUR

Akcija 4.3 – Usposabljanje in mreženje

Evalvacijsko srečanje je bilo namenjeno pregledu dosežkov 
dolgoročnega sodelovanja v projektu »UNIQUE Year of learning«. 
Projekt je bil namenjen iskanju konkretnih in sistematičnih rešitev 
ter podpore lokalnim organizacijam in mladim za vključevanje 
v mednarodno učno mobilnost. Cilj projekta je bil prispevati k 
vodilni pobudi Evropske komisije Mladi na potezi. Udeleženci 
evalvacijskega srečanja so bili mladi in mladinski delavci in 
voditelji, ki že imajo mednarodne izkušnje učne mobilnosti pri 
programu Mladi v akciji. Glavni namen je bila tako evalvacija na 
osebni ravni udeležencev kot tudi evalvacija celotnega projekta, 
ki je trajal od septembra 2011. Udeleženci so lahko evalvirali 
pridobljeno zanje in kompetence ter ugotavljali, kako proces 
učenja vpliva na njih in okolico. Evalvacijsko srečanje je bilo 
namenjeno tudi pogledu v prihodnost in možnostim nadaljnjega 
razvoja ideje med organizacijami. 

Naslov projekta:

UNIQUE Year of learning: 
Evaluation meeting
SI-43-E23-2012-R3

Tematika: mladinske politike 
Datum aktivnosti: 6.–11. 2. 2013
Prijavitelj: TiPovej, Zavod za ustvarjalno 
družbo, Ljubljana
Partnerji iz držav: Litva, Španija, Grčija, 
Finska, Portugalska, Nemčija
Višina dodeljenih sredstev: 17.531,00 EUR
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Usposabljanje je bilo namenjeno krepitvi evropske identitete 
in evropskega državljanstva. Na usposabljanju je sodelovalo 
32 udeležencev. Cilj usposabljanja je bil predstaviti Evropsko 
unijo kot skupen dom za vse državljane ne glede na razlike, 
ki so v Evropi prisotne. Usposabljanje je bilo zasnovano na 
različnih tematskih delih, kot so identitete, mobilnost, migracije, 
zaposlovanje, prednosti EU in razlike med članicami EU ter 
časom pred vstopom v enakopravno članstvo. Usposabljanje je 
bila tudi priložnost za osebno refleksijo udeležencev: mladinskih 
delavcev, voditeljev, trenerjev in prostovoljcev, ki so se udeležili 
usposabljanja. 

Naslov projekta:

We are Europe!
SI-43-E26-2012-R3

Tematika: evropska zavest 
Datum aktivnosti: 1.–8. 4. 2013
Prijavitelj: Mladinski svet občine Slovenske 
Konjice, Slovenske Konjice
Partnerji iz držav: Madžarska, Hrvaška, 
Romunija, Španija, Italija, Turčija, Ciper
Višina dodeljenih sredstev: 24.696,00 UER

Trening je bil namenjen mladinskim in socialnim delavcem ter 
mladim. Glavni cilj je bilo spoznavanje metod dela po načelu 
teatra zatiranih, kulturne animacije in drugih tehnik, ki vključujejo 
telesno izražanje za ustvarjanje dialoga. Pri desetdnevni aktivnosti 
so udeleženci spoznavali, kako lahko povezovanje telesa in duha 
posameznika pripelje do vzpostavljanja dialoga med posamezniki 
in širše v skupnosti ter s tem tudi do participacije v družbi. Glavna 
področja, ki so jih obravnavali na usposabljanju, so bila različne 
družbene skupine in problematika zapostavljenih, razumevanje 
njihovega položaja ter družbeno vključenje. Projekt je vključeval 
tudi javni nastop v Mariboru, na katerem so sodelovali tudi 
mladi brezdomci in ki bo opozarjal gledalce na problematiko 
odrinjenih, obrobnih družbenih skupin in njihovega vključevanja 
v družbo. Namen javnega nastopa je bil odpravljati predsodke 
med gledalci. Predstava je bila izraz naučenega in pridobljenega 
znanja udeležencev usposabljanja ter uporaba znanja v javnem 
družbenem prostoru. 

Naslov projekta:

Osvobodi telo, širši družbeni 
dialog
SI-43-E28-2012-R3

Tematika: umetnost in kultura, 
protidiskriminacija
Datum aktivnosti: 18.–28. 6. 2013
Prijavitelj: Klub prijateljev narave, Ruše
Partnerji iz držav: Nizozemska, Avstrija, Velika 
Britanija, Italija, Nemčija, Finska
Višina dodeljenih sredstev: 18.005,00 EUR

Akcija 4.3 – Usposabljanje in mreženje
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Projekt je omogočil mladim prostor za razprave v okviru 
strukturiranega dialoga o problematiki zaposljivosti, zaposlovanja, 
brezposelnosti in podjetnosti, ustvarjalnosti ter o možnostih za 
zaposlovanje in razvoj lastnih potencialov ter sposobnosti, ki 
jih omogoča in ponuja lokalno okolje. Projekt je opozoril tudi na 
priložnosti, ki jih ponuja zakon o razvojni podpori Pomurske regije. 
Poleg različnih predstavnikov oblasti in drugih odločevalcev ter 
institucij so bili v projekt vključeni tudi predstavniki gospodarstva. 
V okviru projekta so bili izvedene lokalne delavnice in lokalna 
srečanja v Lendavi, Beltincih in Gornji Radgoni ter eno regijsko 
srečanje v Murski Soboti, kjer so se srečali vsi omenjeni 
predstavniki različnih družbenih sfer ter iskali rešitve za boljše 
razmere za zaposlovanje mladih. 

Naslov projekta:

Zaposlim se doma
SI-51 E4-2012-R1

Datum aktivnosti: 3. 9. 2012–1. 4. 2013
Prijavitelj: Mladinski svet Lendava, Lendava
Višina dodeljenih sredstev: 13.787, 00 EUR

Nacionalno mladinsko srečanje Mladi o okolju je projekt v 
okviru strukturiranega dialoga med mladinskimi organizacijami, 
mladimi in političnimi odločevalci na lokalni in nacionalni ravni 
o problematiki okoljskih vprašanj. Glavni namen projekta je 
bil mladim omogočiti prostor dialoga med različnimi deležniki 
v procesu odločanja glede okoljske problematike ter mlade 
vključiti v proces oblikovanja oziroma vplivanja na politike, ki 
posredno zadevajo tudi mlade in generacije, ki še prihajajo. 
Projekt je sestavljalo 12 lokalnih srečanj, ki so zajemala vso 
Slovenijo po statističnih regijah, na katerih se je srečalo vsaj 
20 mladih in razpravljalo o konkretnih težavah glede varstva 
okolja in trajnostnega razvoja, s katerimi se srečujejo. Zaključek 
projekta je bilo nacionalno srečanje 50 predstavnikov z lokalnih 
srečanj, na katerem so mladi oblikovali izhodišča za predloge pri 
oblikovanju okoljevarstvenih ukrepov in trajnostnega razvoja. 

Naslov projekta:

Mladi o okolju
SI-51-E7-2012-R2

Datum aktivnosti: 1. 9. 2012–30. 6. 2013
Prijavitelj: Mladinski svet Slovenije, Ljubljana
Višina dodeljenih sredstev: 22.911,00 EUR

5.1 – Srečanja mladih in odgovornih  za mladinsko politiko

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.movit.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


