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UVOD

mag. Peter Debeljak, direktor 
Urada RS za Mladino: 
PROGRAM MLADI V AKCIJI 
JE PUSTIL KONKRETNE 
POZITIVNE UČINKE NA 
MLADINSKI SEKTOR 

Janez Škulj, direktor MOVIT, 
Ljubljana:  SEDEM LET 
PROGRAMA MLADI V AKCIJI

PROGRAM MLADI V AKCIJI 
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2007

Mladinsko društvo Bistrica ob 
Sotli: Meje

Lucija Lapuh – Neformalna 
skupina: Aven čhavora! 
Pridite, otroci!

Mladinski center Trbovlje: We 
are democrazy!

Društvo Mozaik – Društvo 
otrok: Help me to move

Socialna akademija – zavod 
za izobraževanje, raziskovanje 
in kulturo: From silence to 
participation

Mladinski svet Slovenije – 
MSS: Ustvarimo priložnosti!

 24 - 30

2008

Društvo ŠMOCL: Street Art

Maruša Žižek – Neformalna 
skupina Mavrica: Ustvari 
svojo!

Mladinski svet Ajdovščina: 
»Povej naglas!« / »Say Out 
Loud!«

Zavod Pekarna – magdalenske 
mreže: Prenos znanja/veščin / 
Transfer of Knowledge/Skills

Mladinski svet Ajdovščina: 
Ekstremna ekipa, 3. del / 
Extreme Team, No. 3

Center za socialno delo Kranj 
– dnevni center za mlade 
in družine:  Intercultural 
Rainbow / Medkulturna 
mavrica

31 - 37

2009

Društvo za osebnostno rast 
Tara: Promoviraj se/Promote 
yourself

Neformalna skupina mladih 
Mladi paraplegiki: Tudi mi 
vozimo!

Zavod za usposabljanje Janeza 
Levca – ZUJL: Skupaj lahko 
ustvarjamo

Društvo za civilno družbo 
Slovenije – LOM: Gremo 
naprej/Go forward

Zveza tabornikov Slovenije, 
nacionalna skavtska 
organizacija – ZTS: EU (UN)
LIMITED

Mladinski svet Slovenije – 
MSS: AKTIVNI – REAKTIVNI 
– KREATIVNI

20092007 2008
Primeri dobrih praks ...
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38 - 45

2010

Slovenska filantropija, 
združenje za promocijo 
prostovoljstva: Pravica do … 
ustvarjajmo!/The right to … 
create!

Socialna akademija – zavod za 
izobraževanje, raziskovanje in 
kulturo: Recikel bicikel

Razvojna agencija Kozjansko 
(Mladinski center Šentjur): 
Your action matters

Zavod Voluntariat: Volunteers 
for Volunteers 2011 

Zavod Hiša kulture Celje – 
HKC: Iščem svoje mesto pod 
soncem

Center šolskih in obšolskih 
dejavnosti: Srečati, doživeti 
in raziskovati naravo v 
izobraževanju

Zavod Mladinska mreža 
MaMa: Delo za mlade!

46 - 54

2011

Mladinski center Brežice: 
voluntART – umetnost 
prostovoljstva, umetnost 
kreativnosti

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

Mladinski svet Gornja 
Radgona: Mladi danes/Jugend 
Heute

Društvo zaveznikov mehkega 
pristanka: “Youth and Media”

Društvo center za pomoč 
mladim: FOKUS! USMERI 
ŽARKE

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

Mladinska mreža MaMa: 
Dialog mladih

55 - 61

2012

Mladinski center Kotlovnica: 
e-Nature II

Mladinsko društvo Bistrica ob 
Sotli: Gozdni škratki/Šumski 
patuljci

Zavod O, Zavod škofjeloške 
mladine: Zavod O – GREEN 
heART

Mladinski center Krško: 
Bringing old City back to Life

KUKU – Društvo za kreativno 
udeležbo: Animate the 
Change

Mladinsko združenje Brez 
izgovora Slovenija: Youth 
Conference on Alcohol and 
Youth

62 - 69

2013

Društvo center za pomoč 
mladim: Young people, raise 
your voice – Europe can hear 
you! 

Ekvator, društvo za 
raziskovanje izkušenj kazni 
zapora:  Lesena predstava

Zavod BETA - Inštitut za razvoj 
družbe: Družbena revija

Mladinski center Litija: 
Evropsko poletje - European 
summer

Kulturno umetniško 
društvo Plac: “FORM a bike 
- transFORM yourself” ali 
“Predelaj bicikl - prebudi 
sebe”

Društvo za promoviranje 
avtonomije ljudi: Get Up, 
Stand Up, Act

Mladinski svet Slovenije: MSS: 
Dialog mladih 2.1: Vklopi se!
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Pred kakšnim letom sem v intervjuju za Mladje podal stališče, da je bil vpliv programa Mladi v akciji na razvoj 
mladinskega sektorja Sloveniji v zadnjih letih izjemen. Zelo jasno, brez ovinkarjenja in z načrtno uporabo 
superlativa, ki ga ponavadi uporabljam v odmerjenih količinah. Izkušnje me v mojem poklicnem življenju 
učijo, da se je načeloma pri sodbah in ocenah sicer treba držati reka ne hvali dneva pred večerom. Zaključnih 
številk (uradno) takrat namreč še nismo imeli, prav tako pa se nam je zdelo prav, da naredimo končno analizo 
šele po tem, ko bodo dejansko ugasnile še zadnje luči, ki so osvetljevale program. Ampak nekatere druge 
okoliščine, predvsem pa jasnost dejstev, ki jih ni mogoče spregledati, so me že takrat navajale k sklepu, 
da bo takšno programsko obdobje težko ponoviti. Predvsem pri sledenju nekaterim specifičnim ciljem, o 
katerih več v nadaljevanju. Zavedam se, da lahko takšna ocena v kontekstu naših naporov po čim uspešnejši 
uveljavitvi našega novorojenčka, torej enotnega programa Erasmus+, za marsikoga, ki to bere, predstavlja 
presenečenje. Vsem tem ponujam v nadaljevanju nekaj pojasnil, ki dajejo po mojem prepričanju tezi o 
izjemnosti prejšnjega programa dovolj trdno podlago.

Po pravici povedano ne poznam nikogar, ki se ne bi strinjal, da je vloga evropskih programov, namenjenih 
mladim in mladinskemu sektorju, vse tam od konca devetdesetih let prejšnjega stoletja, zelo močna. Sprva 
predvsem konceptualno in v smislu odpiranja slovenskega mladinskega prostora navzven, kasneje pa tudi 
v čisto materialnem smislu. Moji evropski kolegi iz manjših in mlajših držav članic EU, predvsem pa iz tistih 
z nekoliko specifično ali celo manj razvito tradicijo mladinskega dela in mladinske politike, ugotavljajo 
podobno tudi iz svojih lastnih izkušenj. V tem kontekstu velja izpostaviti njihovo izjemno praktično vrednost 
zaradi njihove decentraliziranosti in s tem večje povezanosti s ciljnimi uporabniki. Oziroma, kot sam temu 
grdo rečem, z njihovo »odprtostjo za domačo rabo«. V ta namen vzpostavljenim nacionalnim agencijam 
je bila s tem dana izjemna priložnost, da v sodelovanju z nacionalnimi oblastmi presežejo osnovno vlogo 
neke vrste finančnega posrednika in izdatno krepijo tudi svojo razvojno funkcijo. V slovenskem primeru je 
bil ta moment še posebej pomemben, saj se je mladinski sektor pred 15 in več leti šele dobro postavljal na 
noge v smeri, kot ga poznamo danes. Institucionalno je bil dokaj prazen. Zato je naša nacionalna agencija 
že v osnovi pridobila izjemno pomembno vlogo tudi pri razvoju mladinskega sektorja kot takega. Številni še 
danes poročajo o tem, da so se z mladinskim sektorjem srečali ravno preko nacionalne agencije. 

Program Mladi v akciji je pustil 
konkretne pozitivne učinke na mladinski 
sektor
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Evropski programi so imeli vedno tudi jasen pozitiven učinek na mladinske organizacije in mladinske 
delavce. Mladinske organizacije so pridobile zlasti pri poglabljanju mednarodnih stikov in partnerstev, 
njihove dejavnosti pa so dobile evropsko dimenzijo. Mladinski delavci so prišli v stik z novimi, modernimi 
metodami dela. Usposabljanja za mladinske delavce v okviru evropskih programov za mlade so postavila 
tudi temelje za profesionalizacijo mladinskega dela in poklica mladinskega delavca v Sloveniji. Slovenija je 
z vsem tem prepoznala ali na novo spoznala vrednost učenja, ki se dogaja izven šolskih prostorov, in se je 
z mladinskim delom lažje umestila v okolje vseživljenjskega učenja, ki danes predstavlja komplementarno 
vrednost za druge programe na področju izobraževanja, usposabljanja in državljanstva. 

V času veljavnosti programa Mladi v akciji se je v Sloveniji poleg omenjenih zgodil še nek dodaten moment. 
Tako sam program s svojimi programskimi in finančnimi mehanizmi kot nacionalna agencija preko izrazite 
vloge razvojnega spodbujevalca neke vrste para-državnega institucionalnega akterja sta pomembno 
prispevala h konceptualnim spremembah, ki smo jim bili priča v zadnjih letih v mladinskem sektorju. Zato 
seveda ne čudi, da smo bili ena tistih držav, ki so bile najbolj motivirane in aktivne v procesu zavzemanja 
za ločen, mladinskemu sektorju prilagojen program. Hkrati pa za to, da smo še naprej priča ohranjanju 
specifičnih, mladinskemu prostoru prilagojenih nacionalnih agencij za upravljanje programa na področju 
mladine. Uspeli smo, kot je znano, zgolj pri slednjem cilju.

Eden naših ključnih interesov v okviru ohranitve obstoječega institucionalnega stanja je bil tudi sila praktičen: 
ohranitev podpornega centra SALTO-YOUTH RC. Menili smo, da so se omenjeni centri vzpostavili kot izjemno 
pomembni viri znanja in izkušenj, ki bistveno pripomorejo k dvigu kvalitete učinkov programa in zagotavljajo 
skladnejši razvoj na posameznem prednostnem področju programa in evropskega sodelovanja na področju 
mladine med vsemi državami članicami. Še posebej smo opozarjali na pomen geografsko osredotočenih 
struktur. Ena izmed njih je, kot vemo, umeščena v okvir naše nacionalne agencije. Te zagotavljajo možnost 
učinkovite podpore razvoju sodelovanja s posameznimi sosednjimi regijami. Za manjše in srednje velike 
države članice je to dobrodošla dodana vrednost, saj glede na razpoložljive lastne potenciale niso sposobne 
zagotoviti tako primerne podpore razvoja sodelovanja s temi območji. Kot kažejo izkušnje iz obdobja 
2007–2013, geografsko osredotočene strukture tudi bistveno prispevajo k dejanski odprtosti programa za 
sodelovanje akterjev iz partnerskih držav in krepijo možnosti za njihovo enakopravnejše vključevanje. 

Zakorakali smo že v novo programsko obdobje. Čez čas bo morda večina izmed nas pozabila na znamko 
Mladi v akciji. To je pogosto navada pri ljudeh. Ostali pa bodo konkretni učinki, ki jih je imel program na 
posameznike, na lokalne skupnosti in na sam mladinski sektor. Nenazadnje pa tudi na krepitev čezmejnega 
sodelovanja in krepitev evropske identitete v nas. Ne glede na vso »praktičnost za domačo rabo«, na katero 
sem nakazal, je treba vedeti, da gre pri vsem skupaj vseeno za evropski program mobilnosti. In prav je tako.

mag. Peter Debeljak
direktor Urada RS za mladino
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31. decembra 2013 se je zaključil sedemletni program Mladi v akciji, dan kasneje se je začel program 
Erasmus+. Z iztekom zadnjega leta izvajanja programa Mladi v akciji se je zaključilo tudi obdobje samostojnih 
programov Evropske unije na področju mladine, ki se je začelo daljnega leta 1987 s prvim, takrat pilotskim, 
programom Mladi za Evropo.

Slovenija je sodelovala v zadnjih treh programih, pri čemer je v svojem prvem, Mladi za Evropo III, sodelovala 
le zadnjih devet mesecev. Od leta 2000 do leta 2006 je sodelovala v programu Mladina, ki ga je zaznamoval 
vstop Slovenije v Evropsko unijo. Ta se je odrazil predvsem v velikem povečanju 

razpoložljivih sredstev programa, saj so se sredstva čez noč podvojila. 
Z letom 2007 se je začel program Mladi v akciji.

Težko je govoriti o doseženem zgolj v zadnjem sedemletnem 
programu, kajti razvoj tudi v zadnjih sedmih letih je temeljil na vsem, 
kar se je dogajalo od leta 1997, ko govorimo o začetku delovanja 
Nacionalne agencije. O začetkih pa morda najlepše govori dejstvo, 
da smo v letu 1999 hodili naokoli in prosili organizacije, da sprejmejo 
izziv sodelovanja v mladinskih izmenjavah. Petnajst let kasneje smo 
bili sposobni sprejeti manj kot polovico vseh predlaganih projektov 
mladinskih izmenjav. Petnajst let kasneje lahko ugotovimo, da so 
mednarodno mladinsko delo in učne mobilnosti v mladinskem 
delu končno dobili svoje prepoznavno mesto tudi med akterji v 

mladinskem delu v Sloveniji.

Sedem let skozi številke
V sedmih letih je bilo skoraj tisoč sprejetim projektom dodeljeno malo manj kot 12 milijonov evrov za nekaj 
več kot 16.000 udeležencev in udeleženk. Čeprav je 12 milijonov evrov v mladinskem sektorju velika vsota, 
te številke povedo zelo malo. Toda vsaj za eno številko je še mnogo večja številka. 16.325 udeležencev in 
udeleženk skriva še večje število. Ni mogoče prešteti števila novih znanj, okrepljenih veščin ali odkritij, 
ki so jih udeleženci in udeleženke doživeli tekom izvajanja projektov, niti ne bo nikoli mogoče prešteti 
poznanstev in prijateljstev, ki jih je stkalo življenje teh mladih, pa naj gre za pošiljajoče aktivnosti v drugih 
državah ali za gostiteljske aktivnosti v Sloveniji.

Nekaj več pove primerjava s številkami vseh tistih projektov, ki so se potegovali za sprejem v program in 
s tem pridobitev finančne podpore iz programa. V program je poskušalo vstopiti več kot 2.116 predlogov 
projektov, katerih skupna vrednost zaprošene finančne podpore je presegala 25 milijonov evrov. Zaprošena 
vsota podpore le v zadnjih dveh letih predstavlja skoraj 40 % vseh zaprošenih sredstev v sedmih letih. Na 
eksplozijo povpraševanja kažejo tudi številke predlogov projektov, saj se je v letu 2013 za sprejem v program 
potegovalo 430 predlogov, sedem let poprej zgolj pol toliko. Toda tudi tu so številke za številkami. V sedmih 
letih je bil delež sprejetih projektov glede na število predlogov zgolj 45 % na ravni celotnega programa v 
Sloveniji, v posameznih akcijah pa je padel krepko pod 30 %. In nikoli ne bomo prešteli vseh elektronskih 
sporočil, ki so si jih izmenjali partnerji potem, ko predlog projekta ni bil sprejet v program. 

Krepitev mladinskega sektorja
Program Mladi v akciji je pripomogel h krepitvi mladinskega sektorja, še posebno na lokalnih ravneh. 
Prispeval je h krepitvi zavedanja, kaj je mladinsko delo. Premik od koncepta prostovoljnih interesnih 
dejavnosti mladih do koncepta mladinskega dela kot prostora neformalnega izobraževanja je bil velik korak. 
Vodnik po programu ni bil zgolj razpisno besedilo, pač pa je velikokrat služil tudi kot učbenik za razvoj 
kvalitete v mladinskem delu. Prispeval pa je tudi k večjemu ugledu posameznih akterjev v lokalnih okoljih, 
še posebej nasproti občinskim oblastem. Zmožnost črpanja evropskih sredstev je vsekakor v njihovih očeh 
igrala pomembno vlogo. Premiki na občinski ravni, še posebno v tistih občinah, ki so začele omogočati 

Sedem let programa Mladi v akciji
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spodbujevalno vlogo lastnih razpisov tudi za mednarodno mladinsko delo, so ključni. In umeščanje v 
siceršnje sodelovanje s pobratenimi lokalnimi skupnostmi daje velike sinergijske učinke za sodelovanje 
takšnih partnerjev.

Program je omogočil kontinuirane stike in aktivnosti številnih organizacij s njihovimi partnerji v drugih 
državah. Mednarodno dimenzijo, privilegij različnih mednarodnih tajnikoh ali drugače odgovornih za 
mednarodno sodelovanje v nacionalnih organizacijah, je postavil kot možno realnost tudi navadnemu 
članu teh organizacij. Vse to pa je omogočilo, da različne mednarodne aktivnosti s široko udeležbo mladih 
postanejo sestavni del rednega delovanja organizacij in niso zgolj občasne priložnosti.

Ko govorimo o prispevku programa h krepitvi mladinskega sektorja govorimo tudi o delovanju Nacionalne 
agencije, ki je imela možnost biti več kot zgolj razdeljevalec sredstev. V sedmih letih je bilo organiziranih 
veliko mednarodnih in nacionalnih aktivnosti usposabljanja, pri čemer so ta usposabljanja s svojo vsebino 
bistveno presegala zgolj potrebe za sodelovanje v programu. Z dvo- ali večdnevnimi aktivnostmi smo 
omogočali spoznavanje konceptov mladinskega dela, pri čemer velja izpostaviti zadnja leta tradicionalni 
seminar Korak v program. Namenjen je bil vsem, ki so želeli prvič vstopiti v program, zgodilo pa se je tudi, 
da je kakšen udeleženec ali udeleženka seminar zapustil po prvem dnevu, ker je prišlo spoznanje, da 
program, predvsem pa tisto, kar podpira, ni to, kar potrebujejo.

In ko govorimo o usposabljanju mladinskih voditeljev in mladinskih 
delavcev, vseeno velja opozoriti na pomemben izziv. Mladinski 
sektor je področje, kjer je značilna velika fluktuacija ljudi, ki se tako 
ali drugače znajdejo v vlogi mladinskega voditelja ali mladinskega 
delavca. In dejstvo je, da prenos znanja, veščin ali zgolj informacij v 
akterjih mladinskega dela šepa. 

Pomembna je bila tudi izdajateljska dejavnost Nacionalne 
agencije, saj so v zadnjih sedmih letih nastale mnoge publikacije, 
ki še vedno služijo kot priročniki za mladinske delavce in 
mladinske voditelje in so dosegljive tudi v številnih slovenskih 
knjižnicah. 

Močna lokalna dimenzija programa
Projekti, kot jih je podpiral program MVA, so se predvsem dogajali na lokalni ravni. Mladinske izmenjave 
so praviloma vključevale mlade iz konkretnega lokalnega okolja, EVS prostovoljec je vedno deloval v 
konkretnem lokalnem okolju. Toda program Mladi v akciji je omogočal tudi možnost pridobitve finančne 
podpore za lokalne projekte pobudništva mladih, ki so se odvijali brez partnerjev iz drugih držav. 

V ta namen je bilo vsako leto na voljo približno desetina vseh za dodelitev razpoložljivih sredstev, predlogi 
projektov mladinskih pobud pa so predstavljali tretjino vseh predlogov projektov. To je bila svojevrstna 
posebnost za program, ki naj bi bil predvsem program podpore za mednarodno mladinsko delo in učne 
mobilnosti v mladinskem delu, kot je bilo veliko povpraševanje v Sloveniji tudi posebnost v primerjavi 
z marsikatero drugo državo, ki bi jo lahko opisali kot razvito z vidika mladinskega dela. O razlogih za te 
posebnosti ne gre na veliko razpravljati, vsi pa izhajajo iz istega brloga. Kronično pomanjkanje sredstev, ki 
bi spodbujali prostor mladinskega dela.

Podpora sodelovanju s partnerskimi državami
Za programe EU na področju mladine je veljalo, da so bili med najbolj odprtimi tudi za sodelovanje preko 
meja Evropske unije. Sodelovanje s partnerskimi državami na Balkanu, v Vzhodni Evropi in na Kavkazu ter v 
mediteranskih državah je bila stalnica tudi v programu Mladi v akciji. Dolgo so prevladovali predlogi projektov s 
partnerji z Balkana, v zadnjih dveh letih pa smo po zaslugi »mladinskega okna Vzhodnega partnerstva« doživeli 
tudi naraščajoč val novih partnerstev s partnerji iz Vzhodne Evrope in s Kavkaza. Zato lahko dejansko ugotovimo, 
da je program Mladi v akciji bistveno povečal sodelovanje s temi državami med akterji v mladinskem sektorju 
v Sloveniji. Žal tega nismo izkoristili v odnosu do mediteranskih držav, kjer so bili predlogi projektov redki, še 
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največ z Izraelom in Jordanijo. Deloma k takemu stanju prispeva siceršnja 
vsestranska oddaljenost teh območij, po drugi strani pa je zelo dolga pot do 
vizumov, pa naj se gre za prihod v Slovenijo ali v nasprotno smer.

In potem Erasmus+
In potem je prišel konec programa Mladi v akciji. In prišel je Erasmus+. Takoj 
je potrebno povedati, da tudi zasnova novega programa v veliki meri ohranja 
avtonomijo mladinskega sektorja in da podpira skoraj vse, kar je podpiral dosedanji program Mladi 
v akciji. In še več, omogoča tudi marsikaj novega, koliko zares novega, pa bo zelo odvisno od samega 
mladinskega sektorja v Sloveniji.

Podobo programa Erasmus+ je krojila beseda izobraževanje. Izobraževanje za tisto, od česar bomo živeli. 
Ambicija Evrope je, da si povrne nedvomni položaj tehnološko in socialno najbolj razvitega dela sveta, za to 
pa potrebuje vse več znanja, kompetenc in podjetnosti. Vendar ko govorimo o programih EU na področju 
mladine, velja opozoriti na nekaj drugega. Program Mladi za Evropo je bil leta 1987 vzpostavljen kot 
program podpore na poti velikih političnih korakov takratnih Skupnosti, ki so svojevrsten vrhunec doživele 
z Maastrichtsko pogodbo v začetku devetdesetih. Že ime tega programa pove veliko. 

Takratni politični voditelji so se zavedali, da mora biti Evropa ne zgolj racionalna tehnokratska tvorba, pač 
pa mora temeljiti tudi na medčloveških odnosih, na graditvi skupnosti ljudi, ki so danes evropski državljani, 
in ki presega zgolj materialno dobrobit. Program na področju mladine so zasnovali tudi na izkušnjah prvega 
dvostranskega programa podpore skupnim aktivnostim mladih in mladinskih organizacij med Francijo in 
Nemčijo, ki deluje že od leta 1963 in ki je in ima še vedno enak globalni cilj: zbliževati dva naroda, prispevati 
k sožitju dveh narodov, katerih medsebojni vojaški spopad je vedno pretresel celo Evropo.

Evropskega državljanstva ne bomo vzpostavljali z evropskim pokojninskim sistemom, ker tega – kolikor 
vidim vnaprej – ne bo. Niti ne z enakim plačilom za enako delo po celi Evropi. Tudi tega ne vidim. Nisem 
prepričan, da bodo mladinske izmenjave obvarovale Evropo pred vsem hudim, verjamem pa, da je potrebno 
krepiti občutek zavedanja vseh nas v Evropi, da smo – v tem globalnem svetu – ena entiteta in da nas drugi 
deli sveta tako vidijo in temu primerno vodijo svoje politike. In ko Nemčija ni več neka imaginarna tvorba, 
pač pa utrujen obraz prijatelja Hansa-Georga, ko Španija ni več zgolj rdeče rumena zastava pač pa pegasti 
obraz Dolores in ko je Francija zgolj navdušen obraz Jeana, ko okusi blejsko kremno rezino, takrat je Evropa 
čisto drugačna. 

Zadnji dve Evropski komisiji pod vodstvom Barrosa sta bili bolj tehnokratski. Juncker napoveduje bolj 
politično delovanje, ki bo morda pripeljalo do novega političnega preboja, do drugačne Evropske unije. 
Dovolj je star in prihaja iz pravega konca, da ve, kaj je bilo v tistih sedemdesetih in osemdesetih. Kdo ve. 
Osebno pa sem prepričan, da je potrebno delati tudi na dušah in ne samo želodcih, če hočemo, da bo EU 
obstala in se razvijala v skupnost, v kateri se bodo počutili dobrodošli vsi njeni deli in jo bodo ohranjali tudi 
za ceno lastnega primanjkljaja. Lahko le ponovim samega sebe. Evropa, če hočete Evropska unija, se ne 
bo več mogla razvijati na formuli, v kateri so skupni in posamični dobički vedno večji od posamičnih izgub. 
Menim, da je čas, da se pripravimo na posamezne izgube. Zavedam pa se, da samo z delom na dušah ne bo 
mogoče ohraniti EU.

In ohraniti in prispevati h krepitvi EU je moj pogon. Moj sin Adam je pri petih letih starosti pokazal na 
evropsko zastavo, tisto modro z zvezdicami, in mi povedal, da je v tisti zastavi tako slovenska kot nemška 
zastava. Evropska zastava mu pomaga, da mu ni potrebno izbirati med materjo in očetom. In takih otrok je 
vse več. 

 Janez Škulj, 
direktor MOVIT, Ljubljana
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Na naslednjih straneh smo tokrat zbrali nekatere 
utrinke in ključne poudarke ter statistiko 
programa Mladi v akciji v letih 2007-2013.

Številke na prvem plakatu vključujejo vse aktivnosti, ki so bile 
izvedene s podporo programa: sprejete projekte, usposabljanja 

za EVS prostovoljce ter vse seminarje in aktivnosti, ki jih je v tem 

letih izvedel Movit kot Nacionalna agencija programa. V mladinski 

sektor se je v sedmih letih iz programa prelilo skoraj 13 milijonov 

evrov in učinki so danes še kako vidni. Kako so mladinske 
organizacije rasle in se razvijale s pomočjo programa, si lahko 
ogledate v rubriki Refleksije. Projekti so zajeli več kot 18.000 
udeležencev, ki so tako pridobili pomembne neformalne učne 
izkušnje, ki so – če že ne spremenile – vsaj sooblikovale njihova 

prepričanja in odločitve v prihodnosti.  

Številke na vseh ostalih plakatih se vežejo izključno na sprejete 
projekte. Pri pregledu po posameznih letih si lahko ogledate, kako 

je povpraševanje po sredstvih iz programa v Sloveniji iz leta v leto 

skokovito naraščalo in se v sedmih letih pravzaprav podvojilo. Na 

srečo je bolj ali manj skladno s tem rasla tudi višina razpoložljivih 

sredstev, tako da delež sprejema ni drastično upadel. Najnižji je bil 

leta 2011, ko je bilo sprejetih le 35 % vseh predloženih projektov, 

najvišji pa leta 2012, ko je bilo sprejetih 54 % vseh predloženih 
projektov, zahvaljujoč precejšnjemu povečanju sredstev v 
programu za sodelovanje s šestimi sosednjimi partnerskimi 
državami Vzhodnega partnerstva (Armenijo, Azerbajdžanom, 
Belorusijo, Gruzijo, Moldavijo in Ukrajino).    
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Vsebina in cilji programa MLADI V AKCIJI 

Program Mladi v akciji je bil program Evropske unije, ki je sledil ciljem evropskega sodelovanja na področju 
mladine. Omogočal je finančno podporo projektom neformalnega učenja in mobilnosti mladih, ki so 
prispevali k ciljem evropskega sodelovanja na področju mladine. V primerjavi s svojim predhodnikom, 
programom MLADINA, je novi program nastajal v času, ko se je znatno okrepilo evropsko sodelovanje na 
področju mladine, ki je nov zagon dobilo z objavo Bele knjige Evropske komisije: Nov zagon za evropsko 
mladino*, njene usmeritve so bile potrjene tudi s sprejetjem resolucij Sveta EU. Zato so bili vsebinski 
poudarki, ki jih je program MVA postavil pred projekte, ki so želeli pridobiti finančno podporo iz programa, 
mnogo natančneje določeni in so izhajali iz sprejetih prednostnih področij razvoja evropskih mladinskih 
politik.

Program je podpiral nov okvir evropskega sodelovanja na področju mladine, sprejet leta 2009, ki 
medsektorsko obravnava vprašanja v zvezi z mladimi, njegov namen pa ni bil 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 je prispeval 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 je zajemal pet prednostnih področij, ki so se morali izražati tudi v ciljih projektov organizacij ali 
neformalnih skupin, ki so kandidirli 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.

Prednostne naloge programa MLADI V AKCIJI
Projekti, ki so se potegovali za vstop v program Mladi v akciji, so zajemali štiri stalne prednostne naloge.
Evropsko državljanstvo
Prednostna naloga programa Mladi v akciji je bila mlade ozavestiti, da so evropski državljani. Cilj je bil 
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.

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

Kulturna raznolikost 
S spodbujanjem skupnih aktivnosti mladih z različnim kulturnim, etničnim in verskim ozadjem si je program 
prizadeval razvijati njihovo medkulturno učenje. Na ravni razvoja in izvajanja projektov to pomeni, da 

Program Mladi v akciji 2007-2013
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se bodo mladi, ki sodelujejo v projektu, morali zavedati njegove medkulturne razsežnosti. Projekt mora 
spodbujati ozaveščenost in razmislek o različnih vrednotah. Mlade je treba nagovarjati k 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 bila tudi omogočiti dostop do programa Mladi v akciji 
vsem mladim, vključno s tistimi z manj priložnostmi, kjer gre za mlade, 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. 

Neformalno učenje in Youthpass
Neformalno učenje je bilo eno ključnih značilnosti programa Mladi v akciji. Gre za učenje, ki poteka izven 
okvirov formalnih učnih načrtov, je prostovoljno in skrbno načrtovano z namenom spodbujanja osebnega, 
socialnega in strokovnega razvoja udeležencev . S potrdilom Youthpass Evropska komisija zagotavlja, da je 
sodelovanje v programu priznano kot učna izkušnja in kot obdobje neformalnega in priložnostnega učenja
.YOUTHPASS je tako instrument programa Mladi v akciji za načrtovanje, spremljanje, vrednotenje in 
priznavanje dosežkov 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. Kot 
vseevropski instrument prepoznavanja neformalnega učenja na področju mladine Youthpass prispeva h 
krepitvi socialnega prepoznavanja mladinskega dela, s prikazom in potrjevanjem ključnih kompetenc pa 
potrdilo Youthpass stremi tudi k podpori zaposlovanja mladih in mladinskih delavcev.

Skupno število izdanih potrdil Youthpass za projekte, sprejete v Sloveniji, se je povzpelo preko 5050, 
potrdila Youthpass pa se v sedmih letih izvajanja programa poslužuje že blizu 300 slovenskih organizacij, s 
tem da je potrebno poudariti, da so nizke številke v prvih letih posledica dejstva, da je potrdilo Youthpass 
šele sčasoma postalo na voljo za vse akcije programa, za nekatere šele v letu 2013. Za nacionalno agencijo 
še naprej ostaja izziv, kako udeležence projektov v večji meri pozvati  k opisovanju ključnih kompetenc 
vseživljenjskega učenja. Potrdilo Youthpass dobi namreč šele z opisom kompetenc pravo uporabnost, zato 
je priporočljivo, da se v proces določanja učnih ciljev in prepoznavanja učnih dosežkov vloži več truda. 
V ta namen je nacionalna agencija pripravila številne delavnice o Youthpassu, v pomoč upravičencem pa 
promoviramo tudi metode, ki so dostopne na spletni strani SALTO YOUTH.
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Mladi v akciji v številkah
V vseh sedmih letih izvajanja programa Mladi v akciji je Nacionalna agencija upravičencem dodelila skupno 
11.908.415 evrov sredstev.  V tem času je bilo skupno sprejetih 956 projektov v katerih je sodelovali 16.322 
udeležencev. Iz spodnjega grafa je razvidno, da je povpraševanje po sofinanciranju projektov vsako leto 
prekašalo sredstva, ki so bila na voljo. V prvih letih je nekaj sredstev ostalo nerazdeljenih tudi zaradi 
vsebinsko neprimernih projektov (pomanjkljivo razumevanje temeljnih ciljev akcij), od leta 2010 dalje pa 
se je s pomočjo akcije »Vrni, česar ne boš porabil«, pri katerih so se upravičenci odpovedali delom dotacij, 
za katere so vedeli, da jih ne bodo porabili (odpoved partnerja, zmanjšano št. udeležencev, nižji stroški 
potovanja od predvidenih, ipd.), dodelilo celo več sredstev, kot pa jih je bilo na voljo. Kljub temu je brez 
dotacije ostalo veliko projektov, kar kaže na pomanjkanje drugih virov financiranja v Sloveniji.
 

V letu 2013, v zadnjem letu izvajanja programa, ko je znašala vsota dodeljenih sredstev 2.57.981 evra, se je 
obseg dodeljenih sredstev v primerjavi s prvim letom 2007 celo več kot podvojil, za več kot 140% pa se je 
povečalo tudi število v projekte vključenih udeležencev, ki se je v tem  letu približalo številu 4.000. 
 

V vseh sedmih letih je bilo največje povpraševanje po projektih v akciji 1.2 Mladinske pobude, kjer smo prejeli 
preko 700 prijavnic, sprejeta pa je bila – podobno kot v akciji 3.1. Sodelovanje s sosednjimi državami EU - le 
slaba tretjina vseh predloženih projektov. Povpraševanje je vsa leta presegalo tudi zmožnosti ostalih akcij, 
kar je omogočalo sprejem zares le vsebinsko najkakovostnih projektov. Največ, 330 sprejetih projektov 
je bilo projektov Evropske prostovoljne službe, v okviru katerih so meje svoje matične države prestopili 
številni tuji in domači prostovoljci.
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Podporne aktivnosti nacionalne agencije
Poleg dodeljevanja sredstev upravičencem programa Mladi v akciji pa je Nacionalna agencija s podporo 
programa vsako leto posebej na podlagi potreb upravičencev, ki smo jih ugotavljali na podlagi ocenjevanja 
projektnih predlogov, analize širših potreb na področju razvoja mladinskega dela v Sloveniji ter prednostnih 
usmeritev Evropske komisije ter Urada RS za mladino, organizirala tudi usposabljanja in druge podporne 
aktivnosti za predstavnike organizacij mladinskega sektorja. Njihov namen je bil bodisi povečati kompetence 
predlagateljev ter omogočiti izmenjavo izkušenj, strokovnega znanja in primerov dobrih praks med tistimi, 
ki so vključeni v mladinsko delo, bodisi pomagati potencialnim predlagateljem pri pripravi in razvoju novih 
projektov v okviru programa.

Nacionalna agencija v okviru svojega načrta usposabljanj in sodelovanja organizirala tri vrste aktivnosti: 
•	 nacionalne	aktivnosti,	ki	so	potekale	v	Sloveniji	in	so	namenjene	izključno	slovenskim	udeležencem;	
•	 mednarodne	aktivnosti,	ki	so	rezultat	sodelovanja	slovenske	nacionalne	agencije	in	nacionalnih	agencij	

iz	drugih	držav	ter	potekajo	v	eni	izmed	držav	organizatork;
•	 pošiljajoče	aktivnosti,	na	katere	slovenska	nacionalna	agencija	»pošlje	udeležence«	

Zavod MOVIT je v okviru sredstev za podporne aktivnosti v letih 2007–2013 organiziral in/ali razpisal skupaj 
239 usposabljanj, ki so zajela 1.749 udeležencev. Poleg usposabljanj v lastni organizaciji ali soorganizaciji smo 
v tem obdobju podprli tudi udeležbo 232 udeležencev na 167 usposabljanjih v tujini, ki so jih organizirale 
druge nacionalne agencije. Za to smo namenili skupaj 620.047,00 EUR. 
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Meje
SI-11-13-2007-R1
socialna vključenost, enakopravnost med spoloma
2.-9. 7. 2007
Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli
Finska, Estonija, Turčija, Italija
18.489,00 EUR

Naslov projekta: 
Šifra projekta: 
Tematika: 
Datum aktivnosti: 
Prijavitelj: 
Partnerji iz držav:
Višina dodeljenih sredstev: 

Akcija 1 – Mladi za Evropo
1.1 – Mladinska izmenjava

Namen projekta Meje je ozavestiti delovanje 
procesov, ki ustvarjajo drugačnost (diskriminatorna 
moč družbeno konstruiranih meja), ter ozavestiti 
kreativne procese, ki se zgodijo ob preseganju meja. 
Cilji projekta so predstaviti in primerjati odnose 
med različnimi etničnimi, ekonomskimi, spolnimi, 
jezikovnimi in političnimi skupinami v državah 
udeležencev, najti načine izboljšanja komunikacije 
in interakcije med ljudmi znotraj EU, vzpodbujati 
kreativnost mladih na področju različnih medijev, 
razviti konstruktivno kritičen odnos do sveta, 
občutek za dialog ter spoštovanje in razumevanje 
raznolikosti, vzpostaviti interakcijo z ostalim lokalnim 
prebivalstvom in jih informirati o zastavljenih temah 
izmenjave. Aktivnosti so potekale v obliki spoznavnih 
iger, ogrevalnih in sprostitvenih iger, vaj za grajenje 
zaupanja, diskusijskih delavnic (o jezikovnih in spolnih 
mejah, o raznolikosti in podobnosti kultur, o etničnih, 
ekonomskih ter političnih mejah v EU) in kreativnih 
delavnic (plesna, likovna, filmska in glasbena). Ključna 
aktivnost je bil izlet čez mejo, v Kumrovec, da so 
udeleženci sami izkusili politično določeno mejo, ki 
razmejuje sosednje vasi, ki so bile v preteklosti zelo 
povezane. 

Večinoma so bili vsi cilji doseženi v skladu s 
predvidenimi. Velik poudarek je bil na neformalnem 
učenju, mladi so se tako urili v komunikaciji v 
angleškem jeziku, pridobili so izkušnje timskega dela, 
skozi diskusijske delavnice so razvili komunikacijske 
sposobnosti in konstruktivno kritičen odnos do sveta 
ter občutek za dialog in spoštovanje ter razumevanje 
raznolikosti. Izdelali so informativne zloženke, plakate 
in spletno stran ter posneli dva kratka dokumentarna 
filma.

Lokalna skupnost je bila z izmenjavo seznanjena 
preko lokalnih medijev, na izmenjavi pa so sodelovale 
tudi nekatere druge lokalne mladinske organizacije. 
Organizatorji so pripravljali družabne večere 
odprtega tipa, ki so bili namenjeni druženju z lokalnim 
prebivalstvom. 

Evalvacija je potekala v obliki sestankov z mladinskimi 
vodji, zadnji dan pa v obliki vprašalnika, ko so lahko 
udeleženci izrazili svoja mnenja, predstavili počutje, 
podali pripombe in pohvale.

Kratek opis projekta:
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Kratek opis projekta:

Naslov projekta: 
Šifra projekta: 
Tematika: 
Datum aktivnosti: 
Prijavitelj: 
Višina dodeljenih sredstev: 

Aven čhavora! Pridite, otroci!
SI-12-27-2007-R2
družbena vključenost, manjšine
1. 7. 2007-31. 3. 2008
Lucija Lapuh, Slovenske Konjice
3.890,00 EUR

Akcija 1
1.2 – Mladinska pobuda

Namen nacionalne mladinske pobude neformalne 
skupine sedmih mladih je vključevanje mladih z 
manj priložnostmi (organizirati tabor za romske 
otroke), ozaveščanje o pomembnosti spoštovanja 
človekovih pravic in medčloveške solidarnosti. 
Cilji so promoviranje strpnosti v lokalnem okolju, 
informiranje ljudi o prostovoljnem delu, vzpodbuditi 
mlade k multikulturnemu načinu razmišljanja ter 
predstavitev romske problematike in izkušenj tistih, 
ki se s tem ukvarjajo, v lokalni skupnosti. Pripravljalna 
aktivnost je zajemala prihod organizatorjev s kitaro in 
pobarvankami v romska naselja, zato da bi premagali 
začetno negotovost in s tem romske otroke motivirali 
k čim večji udeležbi na taboru. Na samem taboru so 
udeleženci poskušali doseči zastavljene cilje preko 
petja, iger, igranja vlog, pogovora, kviza, risanja in 
različnih delavnic. Vse to so metode, s katerimi so 
organizatorji poskušali otroke naučiti kritičnega 
multikulturnega načina razmišljanja. Druge aktivnosti 
so vključevale še izlet na Magdalensko goro, pripravo 
razstave likovnih izdelkov, pripravo programa, s 
katerim so se otroci predstavili staršem in okoliškim 
ljudem. Evalvacija je potekala sproti preko pogovorov 

in izmenjave mnenj ter izkušenj. V okviru tabora je 
nastal namizni koledar 2008, plakati za predstavitve, 
CD-ji s predstavitvijo v programu Power Point, 
namenjeno za javno predstavitev, članki o izkušnjah 
na taboru v različnih revijah in časopisih. Vpliv v okolju 
se je izražal tako, da so tudi starši neromskih otrok 
pošiljali svoje otroke na tabor, javne predstavitve 
so bile dobro obiskane, lokalna skupnost je bila o 
dogajanju obveščena preko medijev. Pri projektu 
je sodelovalo devet prostovoljcev iz Slovenije, 41 
romskih ter 25 neromskih otrok iz Grosuplja in okolice.
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We are democrazy!
SI-13-02-2007-R5
sodelovanje mladih, evropsko državljanstvo
5. 3. 2008-15. 8. 2009
Mladinski center Trbovlje, Trbovlje
Finska
27.500,00 EUR

Naslov projekta: 
Šifra projekta: 
Tematika: 
Datum aktivnosti: 
Prijavitelj: 
Partnerji iz držav:
Višina dodeljenih sredstev: 

Akcija 1.3
Projekti mladinske demokracije

Namen projekta We are democrazy! je informirati 
in opogumiti mlade k participaciji ter jih aktivirati 
in motivirati za konkretna dejanja ter ozavestiti 
lokalno skupnost o pomenu vključevanja mladih pri 
razvoju lokalne skupnosti in njihovih potreb. Cilji so 
raziskava participacije mladih in pogojev zanjo na 
lokalnih ravneh ter izdelava in izvedba akcijskega 
načrta razvoja mladinske participacije na lokalnih 
ravneh v Kokkoli na Finskem in v Trbovljah. Aktivnosti 
so potekale v obliki priprav, pri čemer sta projektni 
skupini podrobno izdelali delovni načrt projekta, 
se dodatno usposabljali ter udeleževali delavnic 
spoznavanja in »teambuildinga«. Sledila je izvedba 
raziskave o aktivni participaciji mladih in možnostih 
zanjo v obliki vprašalnikov ter njena analiza. Nato 
je sledila še priprava akcijskega načrta za obe 
lokalni skupnosti, v okviru katerega so se odvijale 
promocijske aktivnosti za informiranje, aktiviranje in 
motiviranje mladih k aktivnemu sodelovanju v lokalni 
skupnosti, redne debate o temah, ki zadevajo mlade, 
medijska promocija ter prizadevanja za oblikovanje 
odbora za mladino. Evalvacija je potekala sproti 
na rednih mesečnih sestankih projektnih skupin z 

izmenjavo mnenj in izkušenj. Mladi udeleženci so 
naučili timskega in samostojnega dela, komuniciranja, 
spoštovanja različnih idej in prepričanj, zbiranja 
in obdelave podatkov, uporabe informacijsko-
komunikacijskih tehnologij, pridobili so veščine 
organizacije in vodenja projekta, javnega nastopanja, 
promocije in organiziranja aktivnosti, kot so okrogle 
mize, seminarji ter načini evalviranja. Rezultat 
projekta je večja aktivna participacija mladih, kar naj 
bi pripomoglo k boljši integraciji mladih v vsakdanjem 
življenju v njihovi lokalni skupnosti ter prenosu dobrih 
praks na druge zainteresirane mladinske organizacije 
ali posameznike. Na podlagi redne dokumentacije 
so pripravili tudi priročnik Kako narediti dober 
demokratični projekt. Lokalna skupnost je bila skozi 
promocijo v medijih ozaveščena o potrebah mladih.

Kratek opis projekta:
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Kratek opis projekta:

Naslov projekta: 
Šifra projekta: 
Tematika: 
Datum aktivnosti: 
Prijavitelj: 
Partnerji iz držav:
Višina dodeljenih sredstev: 

Help me to move
SI-21-03-2007-R1
invalidnost, zdravje
1. 5. 2007–15. 6. 2008
Društvo Mozaik – Društvo otrok, Šmarje - Sap
Španija
8.460,00 EUR

Akcija 2
Evropska prostovoljna služba (EVS)

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

sklerozo), v katero je vključila uporabnike teh 
programov ter strokovne sodelavce tako v Sloveniji 
kot v gostiteljski organizaciji, in v obliki kratkih 
delno strukturiranih intervjujev predstavila njihovo 
zadovoljstvo, filozofijo programov, politiko in načine 
dela.
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From silence to participation
SI-43-09-2007-R2
evropska zavest, družbena vključenost, medverski dialog, protidiskriminacija, 
umetnost in kultura, manjšine, mediji in komunikacija/mladinsko informiranje
10.-17. 9. 2007
Socialna akademija – zavod za izobraževanje, raziskovanje in kulturo, Ljubljana 
Nemčija, Latvija, Bolgarija, Litva, Romunija
13.382,00 EUR

Naslov projekta: 
Šifra projekta: 
Tematika: 

Datum aktivnosti: 
Prijavitelj: 
Partnerji iz držav:
Višina dodeljenih sredstev: 

Akcija 4 – Sistem podpore za mlade
4.3 Usposabljanje in povezovanje v mrežo

Namen projekta From silence to participation je bilo 
analizirati mlade z manj priložnostmi ter preizkušati 
metode biografskega, dialoškega ter medkulturnega 
učenja z vidika vključevanja mladih z manj priložnostmi, 
spodbujanja aktivne participacije in evropskega 
državljanstva. Cilj projekta je bila izmenjava izkušenj 
o mladih z manj priložnostmi v različnih državah 
ter mlade usposobiti za spodbujanje evropskega 
državljanstva preko priprave mednarodnih in 
medkulturnih dogodkov. Osrednja aktivnost projekta 
je bil tečaj usposabljanja, pri čemer so uporabili 
metode dialoškega, biografskega in medkulturnega 
učenja. Poleg tega so izvajali tudi podporne metode, 
kot so igre za sprostitev, poživitev in razbijanje ledu, 
ter druge metode, kot so predstavitve in predavanja. 
Evalvacija projekta je potekala med samo izvedbo, 
ob koncu ter tudi po koncu projekta. Rezultati 
projekta so se kazali v kakovostnejšem partnerstvu 
med organizacijami, izdelali so brošuro z metodami, 
ki izhajajo iz konceptov pedagogike Paula Freira 
(dialoško, biografsko in medkulturno učenje ter 
spodbujanje aktivnega udejstvovanja), medkulturno 

okolje pa je hkrati predstavljalo intenzivno učenje 
za trenerje. Rezultate so zbrali v publikaciji, ki 
so jo distribuirali partnerskim organizacijam in 
tudi mladinskim organizacijam v Sloveniji. Poleg 
udeležencev je imel projekt vpliv tudi na mlade, s 
katerimi ti udeleženci delujejo na lokalni ravni. Sicer 
pa so vsi udeleženci aktivni pri delu z mladimi z manj 
priložnostmi.

Kratek opis projekta:
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Kratek opis projekta:

Naslov projekta: 
Šifra projekta: 
Tematika: 
Datum aktivnosti: 
Prijavitelj: 
Višina dodeljenih sredstev: 

Ustvarimo priložnosti!
SI-51-02-2007-R5
družbeno vključevanje, sodelovanje mladih
3.–4. 4. 2008 
Mladinski svet Slovenije – MSS, Ljubljana
18.453,00 EUR

Akcija 5 – Podpora evropskemu sodelovanju na področju mladine
5.1 Srečanja mladih in odgovornih za mladinsko politiko

Namen projekta Ustvarimo priložnosti! je bil povečati 
participacijo mladih z manj priložnostmi v družbeno-
političnih procesih ter izboljšati razumevanje 
političnih odločevalcev in organizirane mladine, ki 
sodeluje v procesih sooblikovanja mladinskih politik 
za potrebe mladih z manj priložnostmi. Cilji projekta 
so bili seznaniti mlade z manj priložnostmi o njihovih 
pravicah, možnostih, priložnostih za izboljšanje 
socialnega statusa v Sloveniji in EU, identificirati 
ključne probleme teh mladih ter poiskati rešitve 
za njih, informirati mlade, ki sodelujejo v procesih 
sooblikovanja mladinskih politik, o problemih, s 
katerimi se na vsakodnevni ravni spopadajo mladi z 
manj priložnostmi, ter oceniti stanje in aktivnosti na 
področju oblikovanja in izvajanja politik, povezanih z 
mladimi z manj priložnostmi. Poudarek je bil tudi na 
predstavitvi programa MLADI V AKCIJI. Za doseganje 
ciljev so uporabili metodo odprtega prostora, pri 
kateri so udeleženci predlagali teme, ki so po njihovem 
mnenju relevantne za mlade z manj priložnostmi. 
V okviru tega so potekale delavnice o naslednjih 
temah: samorealizacija, družbeno vključevanje, 
osamosvajanje, participacija, znanje – informiranost 

in izobraževanje. Omenjene delavnice so pokazale 
na pomanjkanje individualnosti in svobode pri mladih 
z manj priložnostmi, diskriminacijo teh mladih pri 
iskanju službe, težje vključevanje v družbo zaradi 
drugačnosti, medtem ko so udeleženci zaznali 
tudi apatičnost in pomanjkanje motivacije mladih 
za družbeno vključevanje. Na koncu so oblikovali 
rešitve – projekte, ki bi izboljšali stanje mladih z 
manj priložnostmi v Sloveniji. Ob koncu seminarja so 
organizatorji z zainteresiranimi udeleženci oblikovali 
uredništvo, ki pripravlja brošuro o seminarju. Evalvacija 
je potekala sproti na vseh stopnjah tudi neformalno 
prek pogovorov trenerjev z udeleženci.
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Street Art
SI-11-39-2008-R3
družbena vključenost, umetnost in kultura
8.–16. 9. 2008
Društvo ŠMOCL, Laško
Irska, Estonija, Turčija
13.434,00 EUR

Naslov projekta: 
Šifra projekta: 
Tematika: 
Datum aktivnosti: 
Prijavitelj: 
Partnerji iz držav:
Višina dodeljenih sredstev: 

Akcija 1 – Mladi za Evropo
1.1 – Mladinska izmenjava

Zamisel o skupnem projektu se je razvila na seminarju 
za vzpostavljanje partnerstev v Albaceteju v Španiji, kjer 
so slovenska organizacija ŠMOCL, irska organizacija 
Midway, estonska organizacija Anne Youth Centre in 
turška organizacija Osmangazi ugotavljale, da imajo 
lokalna okolja, v katerih delujejo, podobno težavo: 
vse manj mladih ima stik z umetnostjo, vse manj jih 
obiskuje galerije, muzeje, gledališča in ostale kulturne 
ustanove. Da bi odgovorili na ta izziv, so se odločili 
pripraviti skupen projekt, v katerem bi v izbranem 
lokalnem okolju mladim in ostalim prebivalcem 
približali umetnost. Osnovna ideja je bila preprosta: 
če ljudje ne »pridejo« k umetnosti, zakaj ne bi 
umetnost »prišla« k ljudem? Za medij projekta so 
mladi zato izbrali ulično umetnost oziroma umetnost, 
postavljeno na ulico, ki z različnimi uprizoritvami in 
postavitvami mimoidoče neposredno nagovarja.

Partnerji so tako pripravili načrt za večstransko 
mladinsko izmenjavo v Laškem. Namen projekta je 
bil združiti mlade ustvarjalce, med njimi tudi mlade 
z manj priložnostmi (z motnjo v duševnem razvoju), 
ki se ukvarjajo z različnimi področji umetnosti 
(gledališče, ples, fotografija, likovno izražanje). Mladi 

bi v izmenjavi ulice uporabili za oder in razstavni 
prostor, na katerem bi se predstavile različne evropske 
skupine mladih, ter tako naredili mesto Laško bolj živo 
in pisano.

Rezultati projekta

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

Rezultate projekta so prijavitelji predstavili na tiskovni 
konferenci, na kateri so predstavili cilje projekta, 
program MLADI V AKCIJI in finančno podporo projektu 
s sredstvi Evropske unije, sam potek izmenjave je 
najbolj nazorno povzel dvajsetminutni dokumentarni 
film Street Art, ki so ga objavili na spletnih straneh 
partnerskih organizacij in spletni strani Youtube.

Projektna ideja
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Projektna ideja Rezultati projekta

Naslov projekta: 
Šifra projekta: 
Tematika: 
Datum aktivnosti: 
Prijavitelj: 
Višina dodeljenih sredstev: 

Ustvari si svojo!
SI-12-69-2008-R5
družbena vključenost, okolje
1. 2.–1. 7. 2008
Maruša Žižek – Neformalna skupina Mavrica, Miklavž na Dravskem polju
6.320,00 EUR

Akcija 1
1.2 – Mladinska pobuda

Neformalna skupina Mavrica združuje trinajst mladih, 
ki zase pravijo, da jim »ni vseeno za dogajanje po svetu, 
v Evropi in Sloveniji«. Problematiko okoljevarstva 
in onesnaževanja okolja so prepoznali kot še 
posebej aktualno za svoje lokalno okolje, kjer so kot 
najpogostejši odziv na ta pereča vprašanja vedno 
znova naleteli na trditev, da ljudem sicer ni vseeno, da 
pa kot posamezniki ne morejo nič storiti. Mladi so z 
mladinsko pobudo želeli pokazati, da lahko z majhnimi 
koraki vsak posameznik prispeva k spremembi. 
Osredotočili so se na izziv naraščajoče uporabe 
plastičnih nakupovalnih vrečk. V neformalni analizi so 
ugotovili, da bi prebivalci lokalne skupnosti sicer raje 
uporabljali platnene vrečke, hkrati pa so ugotovili, 
da le-teh skoraj ni na razpolago ali naprodaj, razen 
če gre za promocijska ali reklamna darila. Na podlagi 
teh ugotovitev so razvili preprosto, a učinkovito 
projektno idejo: dvig zavesti o varovanju okolja s 
pomočjo kampanje razdeljevanja pet tisoč platnenih 
nakupovalnih vrečk. Da bi bile vrečke še bolj prikupne 
in privlačne, so vzporedno z akcijo razdeljevanja želeli 
pripraviti tudi delavnice poslikavanja vrečk, na katerih 
bi otroci in odrasli imeli priložnost ustvarjalno izraziti 
svoje poglede na sodobne okoljske probleme.  

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

»Povej naglas!« / »Say Out Loud!«
SI-13-07-2008-R5
2. 2. 2009–30. 4. 2010
Mladinski svet Ajdovščina, Ajdovščina
Španija, Latvija
45.521,00 EUR

Naslov projekta: 
Šifra projekta: 
Datum aktivnosti: 
Prijavitelj: 
Partnerji iz držav:
Višina dodeljenih sredstev: 

AKCIJA 1
1.3. - Projekti mladinske demokracije

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

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

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

Projektna ideja
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Projektna ideja Rezultati projekta

Naslov projekta: 
Šifra projekta: 
Tematika: 
Datum aktivnosti: 
Prijavitelj: 
Partnerji iz držav:
Višina dodeljenih sredstev: 

Prenos znanja/veščin /Transfer of Knowledge/Skills
SI-21-16-2008-R3
umetnost in kultura, mediji in komunikacija/mladinsko informiranje
1. 9. 2008–30. 8. 2009
Zavod Pekarna – magdalenske mreže, Maribor
Francija, Belgija
15.210,00 EUR

Akcija 2
2.1. - Evropska prostovoljna služba (EVS)

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

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

Ekstremna ekipa, 3. del / Extreme Team, No. 3
SI-31-12-2008-R2
izobraževanje preko športa in aktivnosti na prostem
1.–11. 8. 2008
Mladinski svet Ajdovščina, Ajdovščina
Litva, Jordanija, Izrael
25.991,00 EUR

Naslov projekta: 
Šifra projekta: 
Tematika: 
Datum aktivnosti: 
Prijavitelj: 
Partnerji iz držav:
Višina dodeljenih sredstev: 

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

Projekt je nastal kot nadgradnja dveh uspešnih 
mladinskih izmenjav med Mladinskim svetom 
Ajdovščina in partnersko organizacijo iz Litve, ki sta 
potekali leta 2005 v Litvi in 2006 v Sloveniji. 

Obe organizaciji sta v svojem okolju opažali, da 
današnja družba in tekmovalno okolje ustvarjata 
mladim velike izzive in probleme, s katerimi se morajo 
spoprijemati. Da bi si mladi zagotovili zadovoljno 
in socialno varno prihodnost, je pomembna izbira 
ustrezne zaposlitve. Vendar je večina mladih 
pripravljena sprejeti prvo ponudbo za delovno 
mesto in preživeti ostanek življenja v službi, ki ne 
postavlja izzivov in ne omogoča osebnega napredka, 
uresničevanja zastavljenih ciljev ter ne zahteva znanj, 
ki jih posameznik ima. Taki mladi si ne ustvarjajo 
življenjske vizije, ampak sprejemajo vse, kar jim je 
pač dano. Prijavitelji menijo, da morajo imeti mladi za 
uresničevanje svoje življenjske vizije v sodobni družbi 
veliko mero sposobnosti, spretnosti, samozavesti 
in poguma. Zato so želeli pripraviti projekt, ki bi 
udeležence izzval, da sprejmejo tveganje, se znebijo 
občutka strahu pred novim, razvijejo samoanalizo in 
delijo življenjske vizije z udeleženci iz drugih držav.

Aktivnosti na izmenjavi so udeleženci snemali z 
videokamero, zbrano gradivo dopolniti še z zaključnimi 
intervjuji in vse skupaj uredili v dokumentarni film, ki 
prikazuje potek projekta in doživljanje, razmišljanja in 
vtise udeležencev. 

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

Projektna ideja
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Projektna ideja Rezultati projekta

Naslov projekta: 
Šifra projekta: 
Tematika: 
Datum aktivnosti: 
Prijavitelj: 
Partnerji iz držav:
Višina dodeljenih sredstev: 

Intercultural Rainbow / Medkulturna mavrica
SI-43-10-2008-R3
družbena vključenost, protidiskriminacija
25. 10. 2008–1. 11. 2008
Center za socialno delo Kranj, Škrlovec – dnevni center za mlade in družine, Kranj
Grčija, Irska, Italija, Avstrija, Latvija, Litva, Portugalska, Švedska, Turčija
17.809,00 EUR

Akcija 4 – Sistem podpore za mlade
4.3 - Usposabljanje in povezovanje v mrežo

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

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

V sklopu projekta je bila izdana publikacija, v kateri 
so predstavljena osvojena znanja, metode dela 
in mreža organizacij, vključenih v usposabljanje. 
Najpomembnejše pa se je prijaviteljem zdelo, da 
udeleženci usposabljanja nova znanja, ideje in 
izkušnje prenesejo na mlade, mladinske delavce in 
prostovoljce v domačih organizacijah. Prijavitelji so 
učinek usposabljanja merili tudi s pomočjo števila 
medkulturnih in mednarodnih projektov, ki jih bodo 
pripravili in/ali izvedli udeleženci oziroma njihove 
organizacije.
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Naslov projekta: 
Šifra projekta: 
Tematika: 
Datum aktivnosti: 
Prijavitelj: 
Partnerji iz držav:
Višina dodeljenih sredstev: 

Rezultati projekta

Promoviraj se/Promote yourself
SI-11-25-2009-R2
evropska zavest, zaposlenost mladih
3.–11. 8. 2009
Društvo za osebnostno rast Tara, Ptuj
Romunija, Grčija, Estonija
23.242,00 EUR

Akcija 1 – Mladi za Evropo
1.1 – Mladinska izmenjava

Društvo za osebnostno rast Tara se zaveda, da morajo 
biti mladi pripravljeni na vstop na trg dela, se zavedati 
pomena izobrazbe, imeti motivacijo zaključiti 
izobraževanje ter nato svoja znanja nadgrajevati skozi 
vse življenje. V projektu Promoviraj so želeli pomagati 
mladim z nizko stopnjo izobrazbe, ki so trenutno brez 
šolskih obveznosti in ne prevzemajo aktivne vloge v 
evropskem prostoru.

Partnerstvo z Romunijo, Grčijo in Estonijo je bilo razvito 
na osnovi skupnih pogledov in teženj. Kar je najbolj 
omogočalo trdno vez in povezanost med pripravami, 
je zagotovo skupna priprava projekta na Danskem. 
Glavni cilj projekta je bil pripraviti udeležence na 
refleksijo o potrebah družbe in delovnega trga ter 
podati udeležencem priložnosti za raziskovanje 
možnosti, ki jih imajo na mednarodnem delovnem 
trgu. Dvigniti zavest o pravicah na mednarodnem trgu 
dela in razlikah med pravicami in obveznostmi kot 
tudi razlikah med delovnimi zahtevami v posamezni 
državi.

Po končani aktivnosti so mladi ohranili stik kot 
tudi zavedanje o tem, da se projekt še ni iztekel. Po 
aktivnosti so izpolnili vprašalnik o spremembah v 
življenju posameznika po projektu, s časopisom 
informirali udeležence in oblikovali nadaljnje 
sodelovanje med partnerskimi organizacijami. 

Ob koncu projekta so mladi na novinarski konferenci 
predstavili rezultate in izdelano strategijo rešitve 
na izbranem področju ter povečali zavest v okolju 
glede izbrane teme. Predstavili so tudi učno gradivo 
»Dokumentarni film« s poudarkom na podpori 
programa »Mladi v akciji« na področju zaposlovanja 
mladih, ki so ga ustvarili med večstransko izmenjavo. 
Snemanje filma je vpletenim prineslo koristne nove 
izkušnje in uporabna znanja.

Med izmenjavo so oblikovali časopis z vsemi 
informacijami, opisi, fotografijami, intervjuji, rezultati 
in povratnimi informacijami iz dveh tednov po prihodu 
v domače okolje ter načrtom prihodnjih skupnih 
aktivnosti sodelovanja. Tako so udeleženci projekta 
Promoviraj se mladim in mladinskim organizacijam 
ponudili rezultate dela na področju aktualne teme in 
jim ponudili iztočnico za tovrstne teme.

Projektna ideja
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Naslov projekta: 
Šifra projekta: 
Tematika: 
Datum aktivnosti: 
Prijavitelj: 
Višina dodeljenih sredstev: 

Projektna ideja Rezultati projekta

Tudi mi vozimo!
SI-12-79-2009-R5
družbena vključenost, invalidnost
15. 2.–15. 11. 2010 
Neformalna skupina mladih Mladi paraplegiki, Celje
6.355,00 EUR

Akcija 1 – Mladi za Evropo
1.2 – Mladinska pobuda

Neformalna skupina petih mladih združuje ljudi 
s poškodbami hrbtenjače, ki so zaradi prometne 
nesreče zaradi lastne ali tuje nepazljivosti pristali 
na invalidskem vozičku. V skupini so tudi gibalno 
neovirani mladi ljudje, ki so pomagali pri nekaterih 
aktivnostih. Skupina Mladi paraplegiki se je zbrala z 
namenom aktivnega sodelovanja pri izobraževanju o 
varnosti v cestnem prometu, s projektom pa so želeli 
dvigniti zavest o večji varnosti v cestnem prometu 
in posledicah neupoštevanja cestnoprometnih 
predpisov ter širšo slovensko javnost opozoriti na 
hude posledice prometnih nesreč in predstaviti 
aktivno udejstvovanje invalida po rehabilitaciji v 
vsakodnevnih situacijah. Člani neformalne skupine 
so že večkrat na lastno pobudo v sodelovanju z 
nevladnimi institucijami sami organizirali podobna 
izobraževanja o varnosti v cestnem prometu. 

Vpliv projekta je viden tako pri uporabnikih programa 
kot izvajalcih, saj so mladi spoznali pomen upoštevanja 
cestnoprometnih predpisov in odgovornega 
obnašanja v prometu, spoznali so vsakdanje življenje 
paraplegika, kljub vsemu pa so vse vsebine vsebovale 
pozitiven pristop. Namen predavanj je bil v živo 
prikazati posledice neupoštevanja pravil, invalidov 
pozitiven odnos do življenja in spodbuditi invalidne 
mlade, da lahko premagajo različne ovire. Projekt 
je razvijal občutek za strpnost in razumevanje 
raznolikosti, saj je omogočal neposreden stik mladih 
z invalidi. Skupina je imela možnost preko projekta 
prevzeti aktivno vlogo vodenja in tako dokazala, da 
invalidnost ni ovira za uspešno izpeljavo projekta.

Člani skupine ocenjujejo, da se je pobuda dotaknila 
najmanj 1200 srednješolcev preko desetih dogodkov 
ter zaključnega dogodka, na katerem so se predstavili 
s promocijskim materialom. Ob zaključku projekta 
načrtujejo izdajo zbornika z raziskavo, ki bo 
pomembno učno gradivo pri inovativnih pristopih 
neformalnega učenja, predvsem za varnost v cestnem 
prometu. 
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Naslov projekta: 
Šifra projekta: 
Tematika: 
Datum aktivnosti: 
Prijavitelj: 
Partnerji iz držav:
Višina dodeljenih sredstev: 

Rezultati projekta

Skupaj lahko ustvarjamo
SI-21-55-2009-R5
protidiskriminacija, učenje skozi igro
1. 2.–31. 10. 2010
Zavod za usposabljanje Janeza Levca – ZUJL, Ljubljana
Grčija, Bosna in Hercegovina
11.030,00 EUR

Akcija 2
Evropska prostovoljna služba (EVS)

Zavod za usposabljanje Janeza Levca je javna 
ustanova, specializirana za vzgojo in izobraževanje 
otrok in mladostnikov z lažjo in zmerno motnjo v 
duševnem razvoju. Z vključenostjo v EVS projekte 
želijo razširiti in okrepiti mednarodno delovanje, 
spodbuditi izmenjavo izkušenj in znanja med 
mladimi iz različnih držav, prav tako pa želijo prenesti 
strategije vključevanja in metode dela v mednarodni 
prostor ter s tem krepiti demokratične vrednote v 
družbi. Z različnimi aktivnostmi želi zavod krepiti 
zavest o pozitivnem pomenu kulturnih raznolikosti 
in aktivni participaciji v družbi. S prisotnostjo mladih 
prostovoljcev iz drugih držav želijo krepiti zavest o 
evropskem državljanstvu. Kot gostujoča organizacija 
se je zavod odločil za skupinski EVS, saj želi otrokom 
in mladostnikom iz ZUJL približati zavest o Evropi 
in jih seznaniti z različnimi kulturami. Prav tako želi 
projekt Skupaj lahko ustvarjamo spodbuditi druženje 
in povezovanje med prostovoljci. Pretekle izkušnje 
so namreč pokazale, da prisotnost prostovoljcev 
pozitivno vpliva na varovance zavoda in s tem 
posledično na celotno delo v organizaciji.

Prostovoljca sta ob zaključku projekta ob pomoči 
tehničnega svetovalca izdelala film o svoji prostovoljni 
službi, opažanjih, procesu učenja, delu z otroki in 
mladostniki ter razvijanju medsebojnih odnosov. 
S filmom sta želela podati pogled na EVS skozi oči 
gostujočih prostovoljcev.

Projektna ideja
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Naslov projekta: 
Šifra projekta: 
Tematika: 
Datum aktivnosti: 
Prijavitelj: 
Partnerji iz držav:
Višina dodeljenih sredstev: 

Projektna ideja

Gremo naprej/Go forward
SI-31-14-2009-R3
evropska zavest, družbena vključenost, razvijanje sposobnosti vodenja projektov 
24.–30. 10. 2009 
Društvo za civilno družbo Slovenije – LOM (DCDS – LOM), Ljubljana
Poljska, Italija, Moldavija, Makedonija, Srbija 
13.231,50 EUR

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

Ideja za organizacijo in o partnerjih usposabljanja se 
je pojavila na usposabljanju v okviru programa Mladi v 
akciji. Z večino predstavnikov organizacij in njihovimi 
člani so se predstavniki Društva za civilno družbo 
Slovenije srečali pri mladinskih aktivnostih in ob 
uspešnem sodelovanju kot udeleženci na mladinskih 
izmenjavah in treningih. Potreba po usposabljanju 
se je pojavila ob razmišljanju o organizaciji skupnih 
projektov in ob dejstvu, da je večina aktivnih 
udeležencev v tem projektu pokazala interes in 
motivacijo, da nadaljujejo razvijanje idej v okviru 
programa Mladi v akciji.

Rezultati projekta

Usposabljanje je vplivalo predvsem na lokalne 
skupnosti, iz katerih prihajajo udeleženci, saj bodo 
neposredne ciljne skupine prihodnjih načrtovanih 
aktivnosti oziroma projektov. Nadaljnji projekti 
bodo izhajali iz potreb mladih v posameznih lokalnih 
skupnostih in iz idej, ki so jih mladi razvili med 
usposabljanjem. Na usposabljanju so trenerji pripravili 
delovni material, imenovan Pripomoček za delo, ki so 
ga udeleženci odnesli s seboj. 

Po koncu usposabljanja je vsaka izmed sodelujočih 
organizacij predstavila in razširila rezultate – ideje 
in zaključke, ki jih bodo oblikovali udeleženci 
usposabljanja, ostalim aktivistom organizacije, s 
katerimi so sodelovale v preteklosti, o možnostih 
sodelovanja z organizacijami, ki bodo sodelovale pri 
tem usposabljanju, kar prispeva k mreženju. Mladi 
so na usposabljanju pridobili znanje, s pomočjo 
katerega bodo lahko znotraj svojih organizacij 
sami razvili idejo projekta ter jo uresničili. S tem so 
želeli okrepiti zmogljivost nevladnih organizacij 
civilne družbe in povečati kader, ki je usposobljen 
za samostojno izvajanje aktivnosti na področju 
mladine. Usposabljanje je bilo zastavljeno kot odprt 
učni proces, kjer so se mladi preko neformalnega 
učenja ter z izmenjavo izkušenj, znanj in informacij 
profesionalno razvili. 
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Naslov projekta: 
Šifra projekta: 
Tematika: 
Datum aktivnosti: 
Prijavitelj: 
Partnerji iz držav:
Višina dodeljenih sredstev: 

Rezultati projekta

EU (UN)LIMITED
SI-43-13-2009-R3
družbena vključenost, mladi z manj priložnostmi
29. 10.–4. 11. 2009
Zveza tabornikov Slovenije, nacionalna skavtska organizacija – ZTS, Ljubljana 
Turčija, Bolgarija, Nizozemska
15.031,00 EUR

Akcija 4 – Sistem podpore za mlade
4.3 Usposabljanje in povezovanje v mrežo

EU(un)limited je bilo mednarodno usposabljanje, ki 
je potekalo v Bohinju ter imelo za svoje vodilo dve 
glavni ideji: izobraziti skupino mladih taborniških in 
skavtskih vodij v tako imenovani projektni metodi, 
nato pa to metodo uporabiti za izbiro in izvedbo 
projekta, ki bi v organizacije udeležencev vključevala 
mladino z motnjami v vidu in sluhu. Skupina EU(un)
limited se je izkazala za visoko motivirano in je bilo 
zato delo s to metodo še toliko primernejše.

Projekt EU(un)limited je dosegel širšo množico, 
saj so bili rezultati dela udeležencev objavljeni na 
slovenski, turški, nizozemski in bolgarski spletni strani 
nacionalnih skavtskih organizacij. Končni izdelek – 
brošura z navodili za delo s slabovidno in naglušno 
mladino v skavtskih organizacijah – je na voljo v 
jezikih vseh držav udeleženk ter angleščini, tako da je 
široko dostopen.

Lokalna skupnost je bila vključena v projekt v začetnem 
delu, ko so se udeleženci spopadali z vživljanjem v 
slepoto oz. gluhost. S svojimi »omejitvami« so morali 
namreč stopiti v stik z lokalnim prebivalstvom in se 
poskušati sporazumevati na drugačen način, kot bi 
to storili, če ne bi bili začasno hendikepirani. Mladi so 
si za nalogo zadali prenesti svoja znanja in izkušnje v 
svoje skavtske organizacije. Predvsem pa spodbujati 
razvoj skupin, ki bi se na nacionalni ravni ukvarjale s 
programom, ki bi načrtno vključeval slabovidno in 
naglušno mladino. Na koncu so udeleženci ovrednotili 
svoj prispevek s pogovorom o ključnih kompetencah, 
ki jih podpira potrdilo Youthpass, pri čemer so ga tudi 
prejeli.

Projektna ideja
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Naslov projekta: 
Šifra projekta: 
Tematika: 
Datum aktivnosti: 
Prijavitelj: 
Višina dodeljenih sredstev: 

Projektna ideja

AKTIVNI – REAKTIVNI – KREATIVNI
SI-51-01-2009-R2
strukturni dialog in politika EU
2.–4. 12. 2009 
Mladinski svet Slovenije – MSS, Ljubljana
24.157,00 EUR

Akcija 5 – Podpora evropskemu sodelovanju na področju mladine
5.1 Srečanja mladih in odgovornih za mladinsko politiko

V letu 2008 je Mladinski svet Slovenije v sodelovanju z 
Mladinsko mrežo MaMA izvedel projekt v okviru akcije 
5.1 »Ustvarimo priložnosti«. Ideja za ponoven projekt 
se je porodila na podlagi Zakona o mladinskih svetih. 
Mladinski svet Slovenije naj bi omogočal sodelovanje 
mladih pri sprejemanju zakonskih in drugih predpisov, 
ki vplivajo na delo in življenje mladih. Prijavitelj meni, da 
nacionalni seminar ponuja v obravnavo različne teme 
o možnostih mladih za inovativnost in kreativnost v 
njihovem okolju, pomenu evropskega državljanstva za 
spodbujanje participacije mladih, organizaciji mladih 
na lokalni ravni in sodelovanju z lokalnimi oblastmi ter 
ustvarjanju priložnosti za vključevanje mladih z manj 
priložnostmi.

Rezultati projekta

Na seminarju je nastala Resolucija o aktivnem, reaktivnem 
in kreativnem sodelovanju mladih v soustvarjanju 
družbene realnosti, ki so jo mladi zadnji dan predstavili 
dr. Igorju Lukšiču, ministru za šolstvo in šport in ostalim  
predstavnikom politične oblasti. V resoluciji so mladi 
politične oblasti med drugim pozvali k prestrukturiranju 

izobraževalnih institucij na način, ki bo zagotavljal večje 
sodelovanje institucij z mladinskimi organizacijami in 
posledično spodbujanje učencev k aktivni udeležbi v 
teh organizacijah. Ne nazadnje so udeleženci v resoluciji 
zahtevali tudi zakonsko ureditev rednega kanala 
komunikacije med občino, lokalnim mladinskim svetom 
in mladinskim centrom, preko katerega bi mladi v lokalni 
skupnosti pridobili možnost vplivanja na sprejemanje 
odločitev, kar bi bistveno izboljšalo kakovost življenja v 
lokalnem okolju. Po nacionalnem seminarju so resolucijo 
poslali vsem udeležencem seminarja, povabljenim 
gostom (poslancem Državnega zbora RS, slovenskim 
poslancem Evropskega parlamenta, predstavnikom 
Vlade RS in drugim pomembnim akterjem na področju 
mladinskega dela) in medijem. Produkt nacionalnega 
srečanja je tudi dvojezična brošura v obliki univerzalnega 
koledarja, s pomočjo katerega je mogoče izdelati 
celoten načrt odzivanja na aktualna dogajanja. Koledar je 
obogaten z izsledki regionalnih srečanj, vtisi udeležencev 
in pomembnimi datumi. Prav tako sta bila izdelana še 
spletna stran in spletni forum.
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Pravica do … ustvarjajmo!/The right to … create!
SI-11-05-2010-R1
protidiskriminacija, migracije
3.–17. 7. 2010
Slovenska filantropija, združenje za promocijo prostovoljstva, Ljubljana
Španija, Romunija
17.451,00 EUR

Naslov projekta: 
Šifra projekta: 
Tematika: 
Datum aktivnosti: 
Prijavitelj: 
Partnerji iz držav:
Višina dodeljenih sredstev: 

Akcija 1- Mladi za Evropo
1.1 – Mladinska izmenjava

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

Rezultati projekta

Izmenjava je vzpodbudila sodelovanje in socialno 
vključevanje mladih ter mladih migrantov iz Slovenije, 
Španije in Romunije. Zaradi sodelovanja pri pripravi, 
izvedbi in evalvaciji projekta so se mladi naučili veliko 
stvari, povezanih z organizacijo in izpeljavo projekta. 
Razmišljali so o pozitivnem pomenu migracij in o 

človekovih pravicah ter o vrednotah v evropski družbi 
in bili usmerjeni v kritično razmišljanje, ustvarjanje in 
ukrepanje v okviru danih vsebin.

Vsak udeleženec jo sodeloval po svojih močeh in 
željah pri tistih delih izmenjave, pri katerih je lahko 
najbolje razvijal svoje spretnosti in sposobnosti. Tako 
so zvišali lastno samopodobo, posledično pa lahko 
aktivneje delujejo v družbi. Zaradi skupnega življenja, 
druženja in ustvarjanja so bolje spoznali sebi drugačne 
ter tako premagali in porušili določene predsodke in 
stereotipe.

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

Rezultate projekta Pravica do ... ustvarjajmo! so 
razširjali med ljudmi in v lokalni skupnosti, ena izmed 
predstavitev je potekala na Šuštarskem mostu. Ljudi 
so o človekovih pravicah in migracijah ozaveščali tako, 
da so v lokalni skupnosti prikazali različne dejavnosti 
in opozorili na probleme, ki jih zaznavajo, in tudi 
predstavili svoje poglede na človekove pravice, mlade 
in migracije v Evropi.

Projektna ideja
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Projektna ideja Rezultati projekta

Naslov projekta: 
Šifra projekta: 
Tematika: 
Datum aktivnosti: 
Prijavitelj: 
Višina dodeljenih sredstev: 

Recikel bicikel
SI-12-26-2010-R1
izobraževanje preko športa in aktivnosti na prostem, okolje
1. 5. 2010–30. 6. 2011
Socialna akademija – zavod za izobraževanje, raziskovanje in kulturo, Ljubljana
6.380,00 EUR

Akcija 1 – Mladi za Evropo
1.2 – Mladinska pobuda

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

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

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

Mladi iz skupine Recikel bicikel so pridobili znanja 
in izkušnje timskega dela, vodenja projektov, 
finančnega poslovanja, trženja, odnosov z mediji, 
praktičnih veščin in ročnih spretnosti, postavljanja 
internetne strani ter izdelovanja kataloga. Projekt 
je mlade spodbujal k tehnični (popravilo koles) ter 
ustvarjalni (barvanje koles, katalog, logotip skupine in 
projekta) kreativnosti, s čimer so razvijali svoj talent 
za podjetnost.
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Rezultati projekta

Your action matters
SI-13-02-2010-R4
1. 12. 2010–31. 1. 2012
Razvojna agencija Kozjansko (Mladinski center Šentjur), Šentjur
Švedska
21.805,00 EUR

Naslov projekta: 
Šifra projekta: 
Datum aktivnosti: 
Prijavitelj: 
Partnerji iz držav:
Višina dodeljenih sredstev: 

Akcija 1- Mladi za Evropo
1.3 - Projekti mladih za demokracijo

V Mladinskem centru Šentjur so že dlje časa razmišljali 
o tem, kako mlade aktivneje vključiti v različne 
pobude na lokalni ravni, kako jih motivirati, da se 
bodo aktivneje vključevali v dogajanja skupnosti 
ter odločneje vstopali v sistem reprezentativne 
demokracije in sodelovali v njem. Skupaj z mladimi 
so oblikovali program oz. aktivnosti, ob katerih bi 
se bili pripravljeni učiti z zanimanjem in zabavo ter 
tako preko iger, kviza in drugih aktivnosti spoznavati 
demokracijo ter delovanje občinske in državne uprave

Pri projektu je sodeloval Študentski klub mladih 
Šentjur, ki vključuje veliko dijakov in študentov 
ter je hkrati najaktivnejša mladinska organizacija v 
občini. S švedskima partnerjema SE UPP, ki mlade in 
otroke uspešno seznanja z demokracijo z različnimi 
metodami, in All Sweden shall live so se spoznali 
že pred leti in razvili dobre odnose na podlagi 
sodelovanja pri nekaterih skupnih projektih, vključno 
pri švedskem podeželskem parlamentu, ki ga je 
organizirala All Sweden shall live.

V okviru projekta so se mladi naučili timskega dela 
in dela v skupini, vzpostavljanja dialoga, poslušanja 
ter skupnega načrtovanja aktivnosti. Pridobili so 
organizacijske veščine, veščine moderiranja diskusij 
ali okroglih miz ter razširili svoj besedni zaklad. 
Okrepili so svojo podjetnost in ustvarjalnost ter se 
naučili prevzemanja odgovornosti. Namizno igro, 
kratki dokumentarni film ter kvize, ki so nastali v 
sklopu aktivnosti, so mladi predstavljali v osnovnih 
in srednjih šolah ter nekaterih ostalih društvih. Švedi 
so pripravili in izvedli kratko lutkovno predstavo, 
s katero lahko mladim in otrokom lažje približajo 
pomen demokracije, kar je moč videti tudi na spletni 
strani http://www.mladi-sentjur.si/Tvoje-dejanje-
steje.html.

Projektna ideja
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Projektna ideja Rezultati projekta

Naslov projekta: 
Šifra projekta: 
Tematika: 
Datum aktivnosti: 
Prijavitelj: 
Partnerji iz držav:
Višina dodeljenih sredstev: 

Volunteers for Volunteers 2011
SI-21-51-2010-R4
evropska	zavest;	prostovoljstvo	kot	vrednota
6. 1.–20. 12. 2011
Zavod Voluntariat, Ljubljana
Albanija, Španija
17.380,00 EUR

Akcija 2
Evropska prostovoljna služba (EVS)

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

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

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

Iščem svoje mesto pod soncem
SI-31-32-2010-R4
prepoved razlikovanja, umetnost in kultura
3.–13. 3. 2011
Zavod Hiša kulture Celje – HKC, Celje
Srbija
9.829,00 EUR

Naslov projekta: 
Šifra projekta: 
Tematika: 
Datum aktivnosti: 
Prijavitelj: 
Partnerji iz držav:
Višina dodeljenih sredstev: 

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

Zavod Hiša kulture Celje deluje na področju 
umetniškega ustvarjanja in poustvarjanja, glavna 
dejavnost organizacije CEKOM iz Srbije pa je 
organiziranje aktivnega izkoriščanja prostega časa 
mladih z delom na kreativnih delavnicah in aktivnim 
udeleževanjem v različnih programih, predvsem 
kulturnih in umetniških.

Organizaciji sta se povezali z namenom, da bi mladim 
z izvajanjem gledaliških delavnic ponudili možnost za 
angažiranje v prostem času s ciljem, da bi prispevali 
k njihovemu izobraževanju ter oblikovanju v zdrave, 
svobodne in kreativne osebnosti, saj se mladi v iskanju 
svoje identitete pogosto srečujejo s problemi kot so 
nepoznavanje in nerazumevanje običajev, tradicije, 
kulture in zgodovine drugih narodov, z navzkrižjem 
generacij, potrebo po samopotrjevanju in slabimi 
izbirami za dosego le-tega. 

V projektu so se izražali mobilnost mladih znotraj in 
zunaj EU, neformalno učenje, medkulturni dialog, 
solidarnost in strpnost, protidiskriminacija ter 
enakopravnost spolov. Delavnice, okrogle mize 
in različne igre so mladim omogočile okrepitev 
samozavesti, izgubo strahu in nezaupanja v novih 
položajih, pridobili pa so tudi nove spretnosti in 
znanja, ki so prispevali k njihovemu socialnemu 
in osebnemu razvoju. Z gledališko igro so večkrat 
nastopili v Sloveniji in tudi v Zrenjaninu v Srbiji. 

Projektna ideja
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Projektna ideja

Naslov projekta: 
Šifra projekta: 
Tematika: 
Datum aktivnosti: 
Prijavitelj: 
Partnerji iz držav:

Višina dodeljenih sredstev: 

Srečati, doživeti in raziskovati naravo v izobraževanju 
SI-43-04-2010-R2
okolje, izobraževanje preko športa in aktivnosti na prostem
22.–25. 9. 2010
Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Ljubljana
Češka, Nemčija, Danska, Finska, Islandija, Irska, Norveška, Poljska, Švedska, 
Velika Britanija
18.701,57 EUR

Akcija 4 – Sistem podpore za mlade
4.3 – Usposabljanje in povezovanje v mrežo

Mladi vedno več časa preživijo v zaprtih prostorih, 
komunicirajo preko računalnikov in SMS-sporočil. 
Potreba po neposrednem formalnem in neformalnem 
učenju v naravni učilnici je vedno večja. Hkrati se zaradi 
različnih socialnih okolij in posebnih potreb tveganih 
skupin mladih ustvarjajo predsodki in nesprejemanje 
drugačnih in drugačnosti. Doživetja in pozitivne 
izkušnje z vrstniki v naravnem okolju, pozitiven 
odnos do okolja, drobne skrivnosti in samostojno 
raziskovanje so nujni za zdrav razvoj osebnosti. To 
je predvsem pomembno pri tistih, ki v formalnem 
izobraževanju ne uspejo, lahko pa svojo samozavest 
in trdno osebnost razvijejo pri neformalnem delu 
izobraževanja.

Rezultati projekta

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

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

Delo za mlade!
SI-51-01-2010-R1
revščina, socialna izključenost, brezposelnost mladih, strukturirani dialog
5. 6. 2010–15. 2. 2011
Zavod Mladinska mreža MaMa, Ljubljana
20.250,00 EUR

Naslov projekta: 
Šifra projekta: 
Tematika: 
Datum aktivnosti: 
Prijavitelj: 
Višina dodeljenih sredstev: 

Akcija 5 – Evropsko sodelovanje na mladinskem področju
5.1 – Srečanja med mladimi

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

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

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

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

Projektna ideja
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Projektna ideja Rezultati projekta

Naslov projekta: 
Šifra projekta: 
Tematika: 
Datum aktivnosti: 
Prijavitelj: 
Partnerji iz držav:
Višina dodeljenih sredstev: 

voluntART – umetnost prostovoljstva, umetnost kreativnosti
SI-11-04-2011-R1
evropska zavest, umetnost in kultura
2.–11. 8. 2011
Mladinski center Brežice, Brežice
Italija, Litva, Poljska, Slovaška, Španija
21.983,00 EUR

Akcija 1 – Mladi za Evropo
1.1 – Mladinska izmenjava

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

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

Izdelali so tudi motivacijski DVD visoke kakovosti, ki je 
vseboval slike in opise na vseh stopnjah projekta, video 
vseh kreativnih predstav in intervjuje z udeleženci. 
Prav tako je vseboval vse izdelke udeležencev 
(video, glasba, fotografije, gledališče, grafiti). DVD 
so brezplačno delili udeležencem, vključenim 
partnerjem, mladinskim delavcem in potencialnim 
podpornikom ter preostalim zainteresiranim. Mladi so 
po projektu ohranili stike in tako zagotovili trajnostni 
vpliv, vsem vključenim partnerjem pa je skupna želja, 
da bi voluntART postal vsakoletna aktivnost.



48

2011

Petnajst let čakanja je dovolj – začnimo skupaj obnavljati lokomotivo
SI-12-51-2011-R2
umetnost in kultura, razvoj mest/podeželja
1. 7. 2011 – 30. 10. 2011
Klub mladih Kočevja, Kočevje
5.000,00 EUR

Naslov projekta: 
Šifra projekta: 
Tematika: 
Datum aktivnosti: 
Prijavitelj: 
Višina dodeljenih sredstev: 

Akcija 1 – Mladi za Evropo
1.2 – Mladinske pobude

Zamisel o projektu se je porodila ob pogledu na parno 
lokomotivo, ki je več kot 15 let rjavela na kočevski 
železniški postaji. Ko so jo prestavili v kurilnico – veliko 
leseno lopo, kjer so nekdaj popravljali lokomotive – 
se je izkazalo, da je bilo ogromno ljudi pripravljenih 
sodelovati pri obnovi lokomotive in popravilu 
kurilnice. Nastala je iniciativna skupina za obnovo 
parne lokomotive na kočevski železniški postaji, 
katerega namen je predstaviti vsaj del tistega, kar ima 
Kočevje na zapuščeni železniški postaji. Skupina mladih 
Kočevarjev je tako pripravilo niz dogodkov, povezanih 
s staro lokomotivo, katerih namen je bil predvsem 
seznanjanje lokalnega prebivalstva z bogato tehnično 
dediščino lokomotive ter spodbujanje, da bi pristopili k 
obnovi in oživljanju prostora okoli nekdanje železniške 
postaje s ciljem, da bi objekt v nekaj letih zaživel kot 
sodoben-interaktiven muzejsko-družaben prostor 
za domačine in obiskovalce. V ospredju projekta 
je bilo medgeneracijsko sodelovanje in prenašanje 
vedenj in znanja, ohranjanje kulturne dediščine in 
prostovoljstvo.  Krepil se je pomen sodelovanja različnih 
ljudi za ohranjanje dediščine in iskanje drugih virov in 
informacij, ki so ob projektu medsebojno sodelovale. 

Rezultati projekta

Obnova lokomotive in prostora na železniški postaji, 
ustvarjanje novih vsebin ter zavedanje bogate tehnične 
dediščine, je pomagala krepiti zavest o skupnosti,  
hkrati pa je mladim udeležencem pomagala dvigniti 
samozavest in delovno ustvarjalnost. Zaradi aktivnosti 

je prispeval k povezovanju in sodelovanju prebivalcev 
lokalne skupnosti, poleg tega pa je projekt pozornost 
zbudil tudi pri predstavnikih Slovenskih železnic, 
Občini Kočevje, Železničarskem muzeju Ljubljana in 
navdušencih nad železnicami in parnimi stroji. Izvedena 
sta bila dva natečaja: likovni in medgeneracijski 
fotografski natečaj ter delavnica za mlade fotografe. 
Izdelke so prvotno razstavili v parku, kasneje pa so 
jih za stalno razstavili v kurilnici. Velik odmev je imela 
tudi delovna akcija, kjer so lokalno skupnost opozorili 
na pomen in ohranjanje tehnične dediščine, ki je v 
Kočevju pogosto prezrta in zapostavljena, hkrati pa se 
je vzpostavilo sodelovanje med mladimi in starejšimi 
občani. Natisnili pa so tudi nemalo promocijskega 
gradiva, ki je nastalo na podlagi fotografij mladih 
- majice, razglednice ter zloženko o dogajanju,  
vzpostavili pa so tudi spletno stran.  S pomočjo 
Občine Kočevje in Pokrajinskega muzeja Kočevje so v 
parku postavili stojala, na katerih so postavili razstavo 
fotografij lokomotive. Okoli lokomotive se je v času 
trajanja projekta spletlo veliko zanimivih zgodb, ki 
so soustvarile prijetno in povezovalno atmosfero v 
lokalnem okolju. 

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

Projektna ideja
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Projektna ideja Rezultati projekta

Naslov projekta: 
Šifra projekta: 
Datum aktivnosti: 
Prijavitelj: 
Partnerji iz držav:
Višina dodeljenih sredstev: 

Mladi danes/Jugend Heute
SI-13-04-2011-R2
1. 7. 2011–30. 6. 2012
Mladinski svet Gornja Radgona, Gornja Radgona
Avstrija
12.077,00 EUR

Akcija 1 – Mladi za Evropo
1.3 – Projekti mladih za demokracijo

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

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

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



50

20112011

Projektna ideja

Naslov projekta: 
Šifra projekta: 
Tematika: 
Datum aktivnosti: 
Prijavitelj: 
Partnerji iz držav:
Višina dodeljenih sredstev: 

Youth and Media
SI-21-19-2011-R2
umetnost in kultura, romske skupnosti
1. 7. 2011 – 30. 4. 2013
Društvo zaveznikov mehkega pristanka, Krško
Belorusija
9.891,00 EUR

Akcija 2 – EVS
Akcija 2.1 – Evropska prostovoljna služba

Prostovoljka EVS Anna iz Belorusije je bila v svoji 
12-mesečni prostovoljni službi aktivna udeleženka 
skupine mladih, ki so ustvarjali kratke videofilme in 
prispevke, preko številnih video delavnic v različnih 
krajih po Sloveniji pa je skušala za film navdušiti 
tudi mlade. Poleg tega je njeno delo obsegalo tudi 
različne tehnične naloge, povezane z delom z video 
produkcijo, kot na primer organizacija in arhiviranje 
filmov, pošiljanje filmov na festivale, priprava javnih 
projekcij ter distribucija po mreži mladinskih centrov 
in klubov. V drugem delu projekta je izvajala tudi 
odgovornejše aktivnosti, kot so samostojnejša 
priprava in vodenje video- in novinarskih delavnic za 
otroke in mladino ter ustvarjanje filmov, prispevkov 
in reportaž o romski skupnosti, kjer se je prostovoljka 
učila tudi dela z ranljivimi družbenimi skupinami. Film 
se je tako izkazal kot odličen medij za intenzivnejšo 
interakcijo z lokalno skupnostjo in manjšinami ter 
izmenjavo različnih medkulturno obarvanih idej. 

Rezultati projekta

Prostovoljka je s sodelavci društva in lokalno mladino 
posnela več 10 video prispevkov (reportaže, kratki 

filmi, dokumentarni filmi), ki so bili objavljeni na 
številnih spletnih medijih ter predvajani na raznih 
projekcijah po mladinskih klubih in organizacijah, pa 
tudi na festivalih v Sloveniji in tujini. Kot somentorica 
je izvedla številne video delavnice v različnih krajih 
Slovenije, kjer je mlade učila uporabljati film kot medij 
za prezentacijo njihovih vsakdanov. Preko skupnih 
video projektov se je prostovoljka z mladimi bolje 
povezala ter se preko njih vključevala v lokalno in širše 
okolje. Anna je bila aktivna tudi pri delu z Romi, saj se 
je vključevala v njihove številne kulturne dogodke. 
Večino je tudi posnela ter o njih pripravila kulturne 
reportaže, kar je bila pomembna izkušnja tako zanjo 
kot za mlade Rome, ki so na ta način prihajali v stik 
s tujko. Pri dodatnem razširjanju rezultatov projekta 
je prostovoljka posnela tudi predstavitveni film o 
projektu EVS, ki je bil posredovan na 100 različnih 
naslovov. Projekt Youth and Media je bil na predlog 
Evropske komisije kot eden od najboljših projektov 
programa Mladi v akciji nominiran za nagrado 
Youth in Action award, ki se je v okviru Evropskega 
tedna mladih podeljevala ob praznovanju 25-letnice 
programov EU za mlade. 
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FOKUS! USMERI ŽARKE 
SI-31-29-2011-R3
umetnost in kultura, mediji in komunikacije/mladinsko informiranje
28. 10. 2011– 6. 11. 2011
Društvo center za pomoč mladim, Ljubljana
Srbija, Makedonija
17.208,00 EUR

Naslov projekta: 
Šifra projekta: 
Tematika: 
Datum aktivnosti: 
Prijavitelj: 
Partnerji iz držav:
Višina dodeljenih sredstev: 

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

Tristranska mladinska izmenjava je združevala različne 
skupine 36 mladih udeležencev iz Makedonije, 
Srbije in Slovenije, med katerimi je bilo 23 mladih z 
manj priložnostmi, ki so večinoma mladi z motnjo 
v duševnem razvoju, nekaj mladih pa se spopada z 
ekonomskimi, geografskimi in socialnimi ovirami ter 
učnimi težavami. Ideja o izmenjavi za mlade z manj 
priložnostmi se je porodila na mladinski izmenjavi v 
Novem Sadu leto prej, ko je Društvo center za pomoč 
mladim spoznalo srbskega partnerja, z makedonskim 
partnerjem pa so se povezali naknadno, na podlagi 
specifike dela z mladimi z manj priložnostmi. 
Rdeča nit izmenjave je bilo ustvarjanje filma in nato 
obveščanje javnosti o izmenjavi prek spletne strani, 
vsak udeleženec pa si je izbral skupino glede na 
lasten interes ali nova znanja, ki jih je želel pridobiti ali 
izboljšati. Namen izmenjave je bilo spodbujati aktivno 
udeležbo, socialno vključenost in enake možnosti za 
vse ter odpravljanje stereotipov in predsodkov do 
drugačnih.

Rezultati projekta

Najodmevnejši rezultat izmenjave je bil film, ki je 
med premiernima predstavitvama v Slovenski Bistrici 
in Radencih požel veliko navdušenja. Film brez 
nepotrebnih besed odstira stereotipe in odpravlja 
predsodke o drugačnih. S projekcijami filma bodo vse 

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

Projektna ideja
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Projektna ideja Rezultati projekta

Naslov projekta: 
Šifra projekta: 
Tematika: 
Datum aktivnosti: 
Prijavitelj: 
Partnerji iz držav:
Višina dodeljenih sredstev: 

Participation of young people with less opportunities through media
SI-43-10-2011-R1 ter SI-43-11-2011-R1
mediji in komunikacija/mladinsko informiranje, romske skupnosti
2.–21. 7. 2011
Društvo zaveznikov mehkega pristanka, Krško
Irska, Litva
2.562,00 EUR

Akcija 4 – Sistem podpore za mlade
4.3 – Usposabljanje in povezovanje v mrežo 

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

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

Dialog mladih
SI-51-03-2011-R3
1. 9. 2011–25. 7. 2012
Mladinska mreža MaMa, Ljubljana
48.690,00 EUR

Naslov projekta: 
Šifra projekta: 
Datum aktivnosti: 
Prijavitelj: 
Višina dodeljenih sredstev: 

Akcija 5 – Podpora evropskemu sodelovanju na področju mladine
5.1 – Srečanja med mladimi 

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

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

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

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

Projektna ideja
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Kuku - Društvo za 
kreativno udeležbo.
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Projektna ideja Rezultati projekta

Naslov projekta: 
Šifra projekta: 
Tematika: 
Datum aktivnosti: 
Prijavitelj: 
Partnerji iz držav:
Višina dodeljenih sredstev: 

e-Nature II
SI-11-E27-2012-R1
izobraževanje prek športa in aktivnosti na prostem, okolje
1.–8. 9. 2012
Mladinski center Kotlovnica, Kamnik
Bolgarija, Estonija, Italija, Turčija
15.230,00 €

Akcija 1 – Mladi za Evropo
1.1 – Mladinske izmenjave

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. Mlade so želeli vključiti v pomembno vlogo 
akterjev, kar bi jim spodbudilo 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 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.

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 udeleženci 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.
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Rezultati projekta

Gozdni škratki/Šumski patuljci
SI-12-E84-2012-R3
izobraževanje prek športa in aktivnosti na prostem, okolje
1. 1. 2013–30. 9. 2013
Mladinsko društvo Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli
Hrvaška 
6.394,00 €

Naslov projekta: 
Šifra projekta: 
Tematika: 
Datum aktivnosti: 
Prijavitelj: 
Partnerji iz držav:
Višina dodeljenih sredstev: 

Akcija 1 – Mladi za Evropo
1.2 – Mladinske pobude

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.

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.

Projektna ideja
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Projektna ideja Rezultati projekta

Naslov projekta: 
Šifra projekta: 
Tematika: 
Datum aktivnosti: 
Prijavitelj: 
Partnerji iz držav:
Višina dodeljenih sredstev: 

Zavod O – GREEN heART
SI-21-20-2012-R1
umetnost in kultura, okolje
6. 7.–6. 9. 2012
Zavod O, zavod škofjeloške mladine, Škofja Loka
Bolgarija, Grčija, Gruzija, Latvija, Litva, Poljska
17.546,00 €

Akcija 2 – EVS
2.1 – Evropska prostovoljna služba

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 s strani občine kot upravljavca 
in s strani Ministrstva za obrambo kot lastnika. 
Ustvarili so skupinski projekt evropske prostovoljne 
službe, ki je združil 10 mladih iz različnih držav in jim 
omogočil, da preko prenove 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 realne delovne izkušnje, 
razvijejo ustvarjalnost in podjetniško žilico ob iskanju 
okolju prijaznih idej.

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 je pristopila s finančno in materialno 
pomočjo, saj se je s parkom odprl tudi prostor 
kvalitetno preživljanje prostega časa, koncerte in 
športne prireditve.
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Rezultati projekta

Bringing old City back to Life
SI-31-E14-2012-R1
evropska zavest, umetnost in kultura
7.–14. 7. 2012
Mladinski center Krško, Krško
Armenija, Azerbajdžan, Francija
17.584,00 €

Naslov projekta: 
Šifra projekta: 
Tematika: 
Datum aktivnosti: 
Prijavitelj: 
Partnerji iz držav:
Višina dodeljenih sredstev: 

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

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.

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. 

Projektna ideja
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Projektna ideja Rezultati projekta

Naslov projekta: 
Šifra projekta: 
Tematika: 
Datum aktivnosti: 
Prijavitelj: 
Partnerji iz držav:
Višina dodeljenih sredstev: 

Animate the Change
SI-43-E11-2012-R2
okolje, globalni izzivi – socialna izključenost
17.–26. 8. 2012
KUKU – Društvo za kreativno udeležbo, Ptuj
Bolgarija, Estonija, Italija, Latvija, Portugalska, Romunija, Velika Britanija
19.950,00 €

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

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.

Udeleženci so pridobljeno znanje 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.
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Rezultati projekta

Youth Conference on Alcohol and Youth
SI-51-E1-2012-R1
25.–31. 8. 2012
Mladinsko združenje Brez izgovora Slovenija, Ljubljana
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
50.000,00 €

Naslov projekta: 
Šifra projekta: 
Datum aktivnosti: 
Prijavitelj: 
Partnerji iz držav:

Višina dodeljenih sredstev: 

Akcija 5 – Podpora evropskemu sodelovanju na področju mladine
5.1 – Srečanja mladih in odgovornih za mladinsko politiko

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.

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. Projekt je prav tako vplival 
na mlade udeležence, saj so jih predstavniki različnih 
institucij spodbudili h globljemu razmišljanju, 
številčnost sodelujočih držav pa razširila obzorja.

Projektna ideja
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Projektna ideja Rezultati projekta

Naslov projekta: 
Šifra projekta: 
Tematika: 
Datum aktivnosti: 
Prijavitelj: 
Partnerji iz držav:
Višina dodeljenih sredstev: 

Young people, raise your voice – Europe can hear you
SI-11-E13-2013-R1
evropska zavest, treniranje socialnih veščin
18. 7.–1. 8. 2013
Društvo Center za pomoč mladim, Ljubljana
Italija, Nemčija, Poljska, Slovaška, Španija, Velika Britanija
40.967,00 EUR

Akcija 1 – Mladi za Evropo
1.1 – Mladinska izmenjava

Projekt je rezultat utrjevanja partnerstev in je nastal 
na pobudo izkušnje preteklega leta na mladinski 
izmenjavi na Portugalskem. Vse partnerske 
organizacije pod mentorstvom mreže European 
Playwork Association zasledujejo iste cilje in v skladu s 
tem je bil ustvarjen tudi program mladinske izmenjave, 
določena tema in načrtovane aktivnosti. V Društvu 
CPM se je tako oblikovala skupina petih mladostnikov 
in enega mentorja, ki je aktivno soustvarjala projekt 
že v času priprave projektne dokumentacije. Vsi so že 
imeli izkušnjo sodelovanja v mladinski izmenjavi, kar 
jim je dajalo dovolj motivacije, da so ostali aktivni, po 
sprejetju projekta pa so v skupino povabili še nekaj 
mladostnikov, s katerimi so skupaj pripravili svoj del 
programa mladinske izmenjave. Podobno so bili mladi 
aktivni tudi v partnerskih organizacijah, in tako so 
program sooblikovali skupaj, z aktivnim sodelovanjem 
vseh mladih. Kljub temu, da se opredeljujejo kot 
evropska mladina, so se začeli vse bolj zavedati 
raznolikosti položajev, ki jih imajo znotraj svojih 
držav, na podlagi česar je rdeča nit aktivnosti postalo 
aktivno državljanstvo mladih: kako mlade z manj 
priložnostmi, ki se soočajo z izzivi brezposelnosti in 
politične malomarnosti, spodbuditi, da postanejo 
dobri in aktivni državljani, ter da se v okviru tega 
začnejo zavedati svojih pravic in odgovornosti. 

Projekt je imel na mlade velik vpliv, saj so ga ob 
podpori mentorjev načrtovali in izpeljali sami. Tako 
so se prvič srečali z načrtovanjem mednarodne 
aktivnosti, komunikacijo z mednarodnimi partnerji, 
izpolnjevanjem projektne dokumentacije, vodenjem 
delavnic, načrtovanjem financ, pridobivanjem 
sponzorjev, s čimer so izboljšali svoje socialne veščine 
in postali bolj komunikativni, odprti, samozavestni, 
premagovali so predsodke in stereotipe, se naučili 
kritično razmišljati in izražati svoje mnenje.Eden 
izmed večjih rezultatov mladinske izmenjave je bil 
vpliv na lokalne skupnosti, saj so v Bohinju proslavili 
mednarodno prijateljstvo ter poudarili sodelovanje 
medkulturne izmenjave z lokalno skupnostjo, v 
Ljubljani so z domiselno kampanjo ljudi opozarjali, da 
se pozornost skriva v majhnih stvareh in nima nujno 
materialne vrednosti, v Mariboru so s predstavitvijo 
Living book podirali predsodke in stereotipe, vse te 
aktivnosti pa so tudi na mladostnike vplivale pozitivno 
in pripomogle k njihovi večji osebnostni rasti.

Izdali so DVD, s katerim so aktivnost promovirali po 
svojih lokalnih skupnostih in tako že spodbujali k 
pripravam za projekt, ki se bo naslednjega leta lahko 
odvijal v državi enega od vključenih partnerjev.



63

2013
Lesena Predstava
SI-12-E123-2013-R3
umetnost in kultura
1. 1.-30. 6. 2014
Ekvator, društvo za raziskovanje izkušenj kazni zapora, Kamnik
4.682,00 EUR

Naslov projekta: 
Šifra projekta: 
Tematika: 
Datum aktivnosti: 
Prijavitelj: 
Višina dodeljenih sredstev: 

Akcija 1 – Mladi za Evropo
1.2 – Mladinske pobude

Udeleženci projekta so fantje, v starosti med 16. in 
23. letom, ki so huje prekršili družbene norme in jim 
je bil na podlagi sodbe o kaznivem dejanju izrečen 
vzgojni ukrep in so zato oddani v institucionalno 
vzgojo Izobraževanje ter delo v delavnicah sta bili 
zaradi pomanjkanja denarja edini aktivnosti, ki  sta bili 
na voljo mladim prestopnikom, ki prestajajo vzgojni 
ukrep v Prevzgojnem domu Radeče. Zato je obstajala 
velika potreba po aktivnem preživljanju prostega časa. 
Poleg športnih aktivnostih pa so udeležence zanimale 
tudi za druge oblike aktivnega preživljanja prostega 
časa npr. predstave z igralskimi in glasbenimi vložki. 
Tako so mladi k  problemu svojega prostega časa 
pristopili konstruktivno in oblikovali načrt različnih 
aktivnostih, v skladu z njihovimi interesi. Tako je njihov 
projektna ideja temeljila na štirih glavnih aktivnostih 
– glasbeno udejstvovanje, priprava glasila,  gledališka 
predstava in predelava starega pohištva.

Rezultati projekta

Dan odprtih vrat Prevzgojnega doma Radeče je bil 
namenjen predstavitvi rezultatov mladinske pobude. 
Tako so dogodek pričeli s forum gledališko predstavo, 
ki je vključevala tehnike gledališča zatiranih. Predstava 
je bila način, medij, s katerim so mladi lahko sporočili 

svetu kdo so in s čem se vse srečujejo. Predstava 
je vsebovala tudi avtorsko glasbo dveh fantov. Po 
predstavi je sledila točka prikaza akrobatskih tehnik, 
ki so se jih mladi npr. človeška piramida, žongliranje 
…, ter glasbeni nastop posameznikov. 

Izvedena je bila tudi licitacija prenovljenega pohištva. 
Fantje so staro, rabljeno ali poškodovano pohištvo z 
različnimi tehnikami obdelali in predelali tako, da je 
pohištvo zopet dobilo nek nov funkcionalni pomen 
npr. okvir postelje je postal okvir za sliko. Licitacija 
pohištva je uspela, saj je bilo vso pohištvo prodano. 
Izkupiček je bil namenjen za nakup športne opreme 
zavoda. 

Izdano pa je bilo tudi glasilo, ki je sestavljeno 
iz intervjujev varovancev zavoda in prispevkov 
prostovoljcev, ki so sodelovali tekom celotnega 
projekta.

Različne aktivnosti so sodelujočim, ki so mladi z manj 
priložnostmi, omogočile produktivno in zanimivo 
preživljanje prostega časa v zavodu, izboljšanje 
osebnih in socialnih veščin, kar je omogočilo strpnejše 
sobivanje v zavodu ter boljše pogoje prehajanja v 
življenje po prestani kazni. 

Projektna ideja
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Naslov projekta: 
Šifra projekta: 
Datum aktivnosti: 
Prijavitelj: 
Višina dodeljenih sredstev: 

Družbena revija
SI-13-E7-2013-R2
18. 7.–1. 8. 2013
Zavod Beta – Inštitut za razvoj družbe, Ljubljana
31.498,00 EUR

Akcija 1 – Mladi za Evropo
1.3 – Projekti mladih za demokracijo

Projektna ideja

Participacija mladih in ustvarjanje pogojev zanjo sta 
pomembna izziva današnjih demokratičnih družb in 
ključna pogoja za napredek družbe in njen trajnostni 
razvoj. Skupina mladih, ki je sodelovala v projektu in  so 
sestavljali udeleženci iz Litve in Slovenije, je ugotovila, 
da je razvoj nekaterih politik prišel do točke, kjer 
so določeni ukrepi, ki jih mladih skozi participacijo 
predlagajo, tudi implementirani, veliko pa je tistih, 
ki so predlagani in se ne uvrstijo v dnevne rede 
odločevalcev. Šibko udejstvovanje mladih v politiki 
in splošno nezanimanje mladih za politiko izhaja tudi 
iz dejstva, da mladi menijo, da jih politične odločitve 
v državi ne zadevajo. Tako je projekt mladim ponudil 
možnost, da javno posredujejo tiste ideje, za katerimi 
stojijo in bi lahko pomenile korak v premagovanju 
splošnih družbenih izzivov sodobne družbe. Namen 
projekta je bil povečati participacijo mladih v 
življenju njihove lokalne, regionalne in nacionalne 
skupnosti s tem, ko mlade opolnomoči za izdajanje 
revije o razvoju družbe na lokalnem, regionalnem in 
evropskem nivoju. 

Rezultati projekta

V okviru projekta so nastale tri številke revije Replika. 
Ime in zasnovo revije s pridobili na podlagi natečaja 
med mladimi. Ob izidu prve številke je bila organiziran 

t.i. izstrelitveni dogodek v obliki okrogle mize na temo 
»Mladi ter njihov vpliv na družbo«, ter novinarska 
konferenca. Repliko je bila distribuirana po mladinskih 
centrih, mladinskih svetih, srednjih šolah in fakultetah, 
vsem, ki imajo neposreden dostop do aktivne in manj 
aktivne mladine, kjer so se lahko z revijo seznanili. Vsi 
trije izvodi pa so bili posredovani tudi odločevalcem 
na različnih ravneh. Prednost nove družbene revije v 
primerjavi z ostalimi podobnimi mediji je v dejstvu, da 
so jo ustvarili mladi, ki so kritično analizirali obstoječe 
stanje v družbi in so podali tudi predloge o možnosti 
izboljšanja takšnega stanja v družbi.

Poleg revije je rezultat projekta tudi portal, kjer so 
objavljeni isti prispevki kot v reviji, vendar v okrnjeni 
različici. Tako kot revija je tudi portal zasnovan 
participatorno – t.j. da je mogoče skozi pisma bralcev 
oz. komentiranje prispevkov na spletu aktivno 
sodelovanje posredne javnosti.

Neposredno vključenim je projekt omogočil razvoj 
kompetenc za kritično in objektivno analiziranje 
političnih in družbenih zadev, presojo vplivov 
dnevnega dogajanja v družbi na generacijo mladih ter 
skozi objave v reviji izražanje mnenj in stališč javnosti 
ter odločevalcem.



65

2013

Rezultati projekta

EVROPSKO POLETJE – EUROPEAN SUMMER
SI-21-4-2013-R1
evropska zavest, prosti čas mladih
1.6.–17.	8.	2013;	1.6.–24.	8.	2013;	1.6.–5.	9.	2013
Javni zavod za kulturo, mladino in šport Litija, Litija
Irska, Makedonija, Litva
8.121,00 EUR

Naslov projekta: 
Šifra projekta: 
Tematika: 
Datum aktivnosti: 
Prijavitelj: 
Partnerji iz držav:
Višina dodeljenih sredstev: 

Akcija 2 – EVS
Akcija 2.1 – Evropska prostovoljna služba

V mladinskem centru Litija, eni izmed enot Javnega 
zavoda za kulturo, mladino in šport Litija, vsako leto 
pripravijo pester poletni počitniški program, ki temelji 
na treh stebrih: športnem programu, enodnevnih 
delavnicah za najmlajše in enotedenskih delavnicah 
za mlade (grafiti, glasbena improvizacija, gledališče, 
bobnarska delavnica, literatura, …). Njihove 
dotedanje izkušnje z EVS so pokazale odlične odzive 
okolice in izkazalo se je, da je EVS idealen za krepitev 
medkulturnega dialoga, ob katerem lahko izkušnje 
in učne učinke zelo efektivno zajamejo vsi deležniki 
projekta. V skladu z enim izmed glavnih poslanstev 
mladinskega centra, to je širjenje medkulturnega 
dialoga in spodbujanje aktivne participacije, so se 
tako odločili, da poletje v letu 2013 obarvajo izrazito 
evropsko, medkulturno in medgeneracijsko. V 
poletnem času so gostili 3 prostovoljce iz treh 
različnih držav, ki so predstavili sebe, svojo kulturo in 
države skozi športne, kulturne in družabne počitniške 
aktivnosti. 

Prostovoljci so  v času trimesečne prostovoljne službe 
imeli priložnost naučiti se več tujih jezikov in spoznati 
več različnih kultur, saj mladi v Litiji prihajajo iz več 
različnih kulturnih okolij. Ob sodelovanju pri rednih 
aktivnostih mladinskega centra so izboljšali svoje 
tehnično znanje, ob javnem nastopanju so pridobili 
na samozavesti, izboljšali retorične sposobnosti ter 
nadgradili vodstvene sposobnosti. Ob načrtovanju in 
izvedbi lastnega projekta so se urili v inovativnosti in 
podjetnosti, saj so spoznavali, kako ideje spreminjati v 
konkretna dejanja.

Projekt se je v poletnem času dotaknil velikega števila 
mladih, saj je ob dobri in atraktivni promociji program 
imel veliko število obiskovalcev. Ob koncu projekta 
so izdelali brošuro z izkušnjami prostovoljcev, 
fotografijami z delavnic in drugih dogodkov, 
krajšim slovarčkom izrazov, idr., namenjena pa je 
bila prostovoljcem, pošiljajočim organizacijam, 
sodelavcem v mladinskem centru Litija in zainteresirani 
javnosti. 

Projektna ideja
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Projektna ideja Rezultati projekta

Naslov projekta: 
Šifra projekta: 
Tematika: 
Datum aktivnosti: 
Prijavitelj: 
Partnerji iz držav:
Višina dodeljenih sredstev: 

»FORM a bike – transFORM yourself« / »Predelaj bicikl – prebudi sebe«
SI-31-E2-2013-R1
okolje, razvoj mest/podeželja
12.–21. 7. 2013
Kulturno umetniško društvo Plac, Metlika
Albanija, Bosna in Herzegovina, Hrvaška, Italija, Kosovo, Makedonija, Španija
20.800,00 EUR

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

Ideja za projekt je nastala v društvu Kud Plac, saj je 
namen delovanja društva oživitev starega mestnega 
jedra, krepitev ekološke zavesti in kreativno delo. S 
projektom so želeli spodbuditi aktivnejše preživljanje 
prostega časa, ter spodbuditi lokalno prebivalstvo 
k ustvarjalnosti, podjetništvu in participaciji. Z 
enotedenskim druženjem mladih iz različnih držav, ki 
so spoznavali kulturo, jezik in navade, so krepili njihovo 
medsebojno razumevanje in jih spodbujali k strpnosti 
do drugih kultur in do drugačnih nasploh. Z mladinsko 
izmenjavo so želeli dokazati, da lahko naredijo korak 
naprej na lokalni in evropski ravni, s čimer so pri 
mladih spodbujali občutek aktivnega državljanstva. 
Mlade so želeli spodbuditi k participaciji v njihovem 
lokalnem okolju ter spodbuditi možnost podjetništva 
in ustvarjalnosti med udeleženci in prebivalci.

Partnerstvo so oblikovali glede na pretekle izkušnje 
predlagateljev in aktualnosti teme v njihovi državi. 
Partnerji so med seboj sodelovali od same projektne 
ideje naprej, tako da so bili vsi vključeni v oblikovanje 
aktivnosti, gostiteljska organizacija pa je pred 
začetkom same aktivnosti poskrbela za vse logistične 
priprave – nastanitev, prehrano, lokalni prevoz ipd.

Posredni cilj projekta je bil preko predelave koles 
mlade spodbuditi k aktivni participaciji in aktivnemu 
državljanstvu, neposredni cilj pa predelati 5 koles, 
ki so jih udeleženci na delavnici Predelaj bicikl 
izdelovali skozi različne tehnike, interakcijo in 
spontano komunikacijo. Udeleženci so v projektu 
predstavljali lastna stališča, kreativnost in ideje, ter jih 
v komunikaciji in sodelovanju z drugimi tudi realizirali. 
S projektom so želeli dvigniti ozaveščenost mladih o 
ekološkem stanju v lokalnih skupnosti, njihovi državi 
in širše v EU in svetu ter spodbujati ustvarjalnost, 
podjetništvo in aktivno preživljanje prostega časa. 
V času aktivnosti so udeleženci tako imeli priložnost 
predstaviti okoljevarstvene probleme, ki jih občutijo 
v svojem kraju, s čimer so razširjali vpogled v stanje 
ozaveščenosti v sodelujočih državah.
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Rezultati projekta

Stand Up, Get Up, Act
SI-43-E15-2013-R1
mladi migranti, evropska zavest
7.–14. 9. 2013
Društvo za promoviranje avtonomije ljudi, Kostanjevica na Krki
Bolgarija, Češka, Grčija, Madžarska, Poljska, Španija
19.474,00 EUR

Naslov projekta: 
Šifra projekta: 
Tematika: 
Datum aktivnosti: 
Prijavitelj: 
Partnerji iz držav:
Višina dodeljenih sredstev: 

Akcija 4 – Sistem podpore za mlade
4.3 – Usposabljanje in povezovanje v mrežo

Tema za mladinsko usposabljanje je nastala zaradi 
potreb, ki jih mladinski voditelji opažajo pri svojem 
delu. Srečujejo se z mladimi, ki si želijo poiskati 
prvo zaposlitev, vendar imajo pomanjkljivo znanje 
za naslavljanje problema, zato je bilo usposabljanje 
zasnovano tako, da so mladinski voditelji in drugi 
akterji na področju mladinskega dela lahko poglobili 
svoje vedenje o iskanju zaposlitve v EU in možnostih 
participacije v različnih mednarodnih programih, 
kjer lahko mladi pridobijo neprecenljive delovne in 
življenjske izkušnje. S projektom usposabljanja so 
želeli okrepiti zmogljivost in inovativnost organizacij, 
katerih ciljna skupina so mladi na prehodu iz šolanja 
v zaposlitev. S seznanitvijo z različnimi neformalnimi 
programi, spletnimi bazami za iskanje zaposlitev in 
orodij za iskanja zaposlitve ter internetnimi portali za 
pridobivanje neformalnega znanja, se želeli izboljšati 
kompetence akterjev na področju mladinskega dela 
za delovanje v projektih programa Mladi v akciji.

Udeleženci so z usposabljanjem bolje razumeli, kako 
brezposelnost in prehod iz izobraževanja vpliva na 
socialno, ekonomsko ter kulturno življenje mladih, 
okrepili so svoje razumevanje, da je za uspešno 
življenje mladih ključnega pomena ustrezno ukrepati 
glede na življenjske situacije, v katerih se nahajajo. 
Izboljšalo se je njihovo vedenje o načinih iskanja 
zaposlitve in poznavanje programov pridobivanja 
delovnih izkušenj za mlade, okrepili so poznavanje 
trga dela, se zavedali pomembnosti mreženja in 
povezovanja v realnem življenju ter medmrežju. 
Preizkusili so učinkovite strategije lastne predstavitve, 
mreženja ter povezovanja in jih bodo zato zmožni 
posredovati mladim ter jim primerno svetovati pri 
prehodu iz izobraževanja na trg dela.

V sklopu usposabljanja so začeli zbirati napotke za 
mladinske delavce pri delu z mladimi iskalci zaposlitve 
ter delati na gverilski metodologiji za potrebe 
iskanja zaposlitve, ki se lahko uporabi na področju 
mladinskega dela. Zbrali so tudi dobre ideje, napotke 
in primere dobre prakse, ki so jih objavili na spletni 
strani, izdelali pa so tudi e-publikacijo, ki je na voljo 
zainteresirani javnosti.

Projektna ideja
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Projektna ideja Rezultati projekta

Naslov projekta: 
Šifra projekta: 
Tematika: 
Datum aktivnosti: 
Prijavitelj: 
Višina dodeljenih sredstev: 

Dialog mladih 2.1: Vklopi se!
SI-51-E7-2013-R2
strukturni dialog in politika EU
15.  10. 2013-15. 6. 2014
Mladinski svet Slovenije – MSS, Ljubljana
17.782,00 EUR

Akcija 5 – Evropsko sodelovanje na mladinskem področju
5.1 – Srečanja med mladimi

Po zaključku projekta »Dialog mladih! 2.0: 
Vključujemo!« oz. posvetovanja z mladimi, ki je 
potekal v okviru strukturiranega dialoga, so prijavitelji 
zbrali mnenja in predloge – rezultate lokalnih srečanj 
mladih na temo socialne vključenosti mladih ter 
jih pripravili v delovni obliki, ki je bila udeležencem 
predana na nacionalnem srečanju ter je služila 
za razpravo in pripravo ukrepov na nacionalnem 
dogodku.

Na osrednji aktivnosti projekta, ki je je bilo že 
preizkušeno tridnevno nacionalno srečanje, na 
katerem se je zbralo 67 mladih iz različnih geografskih 
okolij, z različnim ekonomskim ozadjem, z izkušnjami 
in brez izkušenj (mladinskega) organiziranja ter tudi 
mladi z manj priložnostmi, so mlade opremili z znanji 
oz. informacijami s področja socialne vključenosti ter 
osnovnimi kompetencami sodelovanja v procesih 
demokratičnega odločanja. Na podlagi obojega 
so nato mladi pripravili predloge odločevalcem 
s področja socialne vključenosti mladih in jim jih 
ob	 koncu	 srečanja	 tudi	 predstavili;	 odločevalci	 so	
bili pozvani k sodelovanju z mladimi z namenom 
izboljšave predlogov in končne implementacije 
predlogov, ter seveda k uresničevanju predlogov v 
okviru svojih pristojnosti. Po nacionalnem srečanju je 
nastala zaključna publikacija, ki je predstavila projekt, 
predvsem pa rezultate projekta. MSS je poskrbel 
tudi za prenos rezultatov na evropsko raven ter 
nadaljnjo promocijo in uporabo rezultatov projekta 
na nacionalni ravni. 



MOVIT izvaja naloge Nacionalne agencije v programih EU 
na področju mladine od maja 1999, ko je Slovenija vstopila v 
program MLADI ZA EVROPO III., ki se je nadaljeval s programom 
MLADINA (2000–2006),  programom MLADI V AKCIJI (2007–
2013) ter ERASMUS+: Mladi v akciji (2014–2020). V tej vlogi 
MOVIT upravlja posredno centralizirana sredstva proračuna 
EU in omogoča pridobitev podpore za različne oblike učnih 
mobilnosti v mladinskem delu, istočasno pa izvaja aktivnosti 
za splošni razvoj mladinskega dela in neformalnega učenja, še 
posebej pa tiste, ki s svojo obliko in vsebino prispevajo h krepitvi 
evropskega sodelovanja na področju mladine. Pomemben del 
dejavnosti MOVIT-a je tudi publicistična dejavnost, v okviru 
katere so nastala nekatera temeljna dela za razvoj mladinskega 
dela, še posebej pa učnih mobilnosti v mladinskem delu. 
www.mva.si

Poleg vloge Nacionalne agencije MOVIT izvaja tudi dejavnost 
EURODESK-a, brezplačnega infoservisa 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. 

Od leta 2002 v okviru MOVIT-a deluje tud 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 Erasmus+: 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 financirana s strani Evropske komisije in Urada RS za mladino. Vsebina publikacije odraža izključno stališča avtorjev. 
Nacionalna agencija ter Evropska komisija nista odgovorni za kakršno koli uporabo informacij, ki jih publikacija vsebuje.
 

INFORMACIJE

Nacionalna agencija programa ERASMUS+, 
poglavje Mladina
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Tel: 01/430 47 47
E-pošta:  info@movit.si
Splet: www.movit.si

Druge uporabne spletne povezave:
Evropska komisija, program Erasmus+, 
poglavje Mladina:
http://ec.europa.eu/youth
Izvajalska agencija za izobraževanje,
avdiovizualno področje in kulturo:
http://eacea.ec.europa.eu


