
ERASMUS+: 
MLADI V AKCIJI V LETU 2014



Program Erasmus+ združuje dosežke več kot 25-letne zgodovine pro-
gramov na področju izobraževanja, poklicnega usposabljanja in mladine 
z namenom spodbujanja novih sinergij in sodelovanja med različnimi po-
dročji s ciljem, da postane EU največje na znanju temelječe, trajnostno in 
vključujoče gospodarstvo. Nov program v svojih širokih okvirih združuje 
različne dosedanje programe EU na področju izobraževanja, usposa-
bljanja in mladine, dodano pa je tudi novo področje športa. 

Po svoji vsebinski zasnovi in priložnostih, ki jih ponuja, je program 
razdeljen na tri velika področja:
• izobraževanje in poklicno usposabljanje, vključno s programom 

Jean Monnet,
• mladina in
• šport.

Zavod Movit kot ena od dveh nacionalnih agencij programa Erasmus+ 
upravlja področje mladine, ki se v programu promovira pod blagovno 
znamko Erasmus+: Mladi v akciji. Ta poleg splošnih ciljev programa 
zasleduje predvsem cilje prenovljenega okvira za evropsko sodelovan-
je na področju mladine (2010–2018). Program spodbuja učno mobilnost 
za mlade v kontekstu mladinskega dela, prispeva k razvoju kakovosti 
dela akterjev na področju mladinskega dela in razvoju mladinskih poli-
tik na vseh ravneh. V takšni umestitvi še posebej podpira vključevanje 
mladih z manj priložnostmi, poleg ostalih splošnih kompetenc poudarja 
pričakovanje po krepitvi jezikovnih kompetenc sodelujočih in pričaku-
je, da bodo pridobljene izkušnje ustrezno zabeležene in ovrednotene 
z Youthpassom – instrumentom programa za beleženje in vrednotenje 
pridobljenega v neformalnem učenju skozi aktivnosti v programu.

Ukrepi programa so na področju mladine razporejeni v naslednje tri 
ključne ukrepe:
• ključni ukrep 1: učna mobilnost posameznikov;
• ključni ukrep 2: sodelovanje za inovacije in izmenjava dobrih 

praks;
• ključni ukrep 3: podpora za reformo politik.

Ključni ukrep 1 je posvečen predvsem učni mobilnosti posameznikov ali 
skupin, kjer je osrednji namen sodelovanja učna korist za sodelujočega 
posameznika ali posameznico. Področje mladine pri tem ukrepu pokriva 
mobilnost mladih in mladinskih delavcev.

Ključni ukrep 2 je namenjen strateškemu sodelovanju partnerjev iz ra-
zličnih držav z namenom uresničitve otipljivega in trajnostnega rezultata 
za razvoj različnih področij izobraževanja, usposabljanja in mladine, za 
boljše povezovanje med svetom učenja in svetom dela ali prenos do-
brih praks na področju izobraževanja, usposabljanja in mladine. V okvir 
tega ključnega ukrepa na področju mladine sodijo tudi transnacionalne 
mladinske pobude.

Ključni ukrep 3 je namenjen podpori reformam politik, pri čemer pro-
gram v tem ukrepu podpira tudi sodelovanje mladih pri oblikovanju poli-
tik, še posebno mladinskih politik, ter njihovo vključevanje v evropsko 
sodelovanje na področju mladine.

Informacije o prijavnih rokih, prijavnice in navodila so na voljo na 
spletni strani www.mva.si. 

UVODNIK

PROGRAM ERASMUS+: MLADI V AKCIJI 
– leto 2014 v številkah

PRIMERI DOBRIH PRAKS
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MLADINSKA IZMENJAVA: 
NO LABELS, JUST PEOPLE; 

Društvo širjenja uporabnih znanj

EVROPSKA PROSTOVOLJNA SLUŽBA: 
YOUTH FOR DECENT WORK; 

Gibanje za dostojno delo in socialno družbo

MOBILNOST MLADINSKIH DELAVCEV: 
INCREASING OPPORTUNITIES THROUGH EVS; 

Manipura, zavod za svetovanje in kreativno delo 
z mladimi in družinami

STRATEŠKO PARTNERSTVO: 
CONNECTING AND IMPROVING PEER INTERVENTION IN NIGHT-

LIFE SETTINGS ON EU LEVEL; 
Slovensko združenje za zmanjševanje 

škodljivih posledic drog – DrogArt

TRANSNACIONALNA MLADINSKA POBUDA: 
EKSPERIMENT SKAVTSKE PERMAKULTURE; 

Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov

STRUKTURIRANI DIALOG: 
MLADI ODLOČA(J)MO!; Mladinski svet Slovenije

: 

ZAPOSLJIVOST MLADIH
Mobilnost mladinskih delavcev: 

BECOME A MULTITASKER, BE PART OF NGO; Zavod Voluntariat

VKLJUČEVANJE MLADIH Z MANJ PRILOŽNOSTMI
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IZMENJUJMO SPRETNOSTI; Slovenska Filantropija 
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Prvi kompendij dobrih praks projektov 
»novega« programa Erasmus+: Mladi 

v akciji v Sloveniji je tu. 

Nekoliko spremenjen in drugačen, 
kot smo ga bili vajeni do sedaj. In 

prav je tako, saj se nam bo leto 2014 
vsekakor usidralo v spomin kot leto 

bistvene spremembe pri izvajanju 
(samostojnih) evropskih programov na 

področju mladine. 

Leto 2014 je bilo, kot nas večina dobro ve, leto uvajanja novega enotnega programa Erasmus+, 
skupnega programa za področje izobraževanja, poklicnega usposabljanja, mladine in športa, ki so 
ga spremljale številne neznanke. 

Zapomnili si ga bomo na eni strani kot leto številnih izzivov in na drugi strani kot leto, ki je odprlo 
številne priložnosti. Iz meseca v mesec sem bolj prepričan, da bomo te priložnosti v mladinskem 
sektorju znali prepoznati in jih tudi izkoristili. Predvsem in še vedno v smeri krepitve mladinskega 
dela v Sloveniji, tako kot večno prilagodljivi akterji mladinskega dela, kar je lahko naša bistvena 
prednost – to znamo. In temu je namenjen tudi ta kompendij primerov dobrih praks projektov, spre-
jetih v program Erasmus+: Mladi v akciji v letu 2014. Publikacija, ki jo Movit, Nacionalna agencija 
programa Erasmus+; področje Mladina, pripravlja od nekdaj. Z jasnim namenom.

Spomnim se namreč, zdaj že kar nekaj let nazaj, kako sem v rokah držal svoj prvi kompendij – če 
se lahko tako izrazim – projektov, ki so bili sprejeti v program Mladina. Koristno se mi je zdelo, da 
sem lahko prebral na enem mestu zbrano, kateri in kakšni projekti so bili sprejeti v Sloveniji, kaj 
počnejo kolegi iz drugih organizacij in kaj mogoče lahko tudi mi, v našem lokalnem okolju, skušamo 
še narediti ali narediti drugače. Vsekakor pa so bili projekti, ki jih je Nacionalna agencija izbrala in 
podrobno predstavila kot primere dobrih praks nekaj, na kar sem bil še posebej pozoren. Zakaj? Ker 
sem se, enostavno povedano, preko njih kot akter mladinskega dela, ki je bil velikokrat prepuščen 
lastni iznajdljivosti, kaj in kako narediti, učil. 

Nacionalna agencija je vedno bila, je in bo tudi v prihodnje odličen poznavalec in akter mladins-
kega sektorja v Sloveniji, ki lahko, v prihodnje pa bo še toliko bolj, prispevala k razvoju in krepitvi 
kakovosti mladinskega dela in učinkovite mladinske politike. Korak v to smer je tako tudi prenovljeni 
kompendij, kjer tokrat le s predstavitvami primerov dobrih praks sprejetih projektov v programu 
Erasmus+: Mladi v akciji skušamo jasno predstaviti smernice razvoja na eni strani ter vzpodbuditi 
prenos znanja in izkušenj od upravičencev sprejetih projektov programa na širši krog organizacij. 
Trdno verjamemo, da je številnim organizacijam mladinskega sektorja to lahko v veliko pomoč, mla-
dinskemu delu pa popotnica, da bomo iz leta v leto še boljši.

In ko danes berem najnovejši kompendij, ugotavljam, da se še vedno lahko kaj naučim. 
Upam, da vi tudi.

Tabela 1: Število predlaganih projektov po ukrepih
*ob začetku leta 2014
**Od tega se je 78.513 EUR namenilo za usposabljanja EVS.

KLJUČNI UKREP 1 KLJUČNI UKREP 2 KLJUČNI UKREP 3 SKUPAJ

število predlaganih 
projektov (aktivnosti)

214 (246) 25 9 248 (280)

število odobrenih 
projektov (aktivnosti)

136 (153) 5 5 146 (163)

višina zaprošenih 
sredstev (EUR)

3.200.115  EUR 2.517.905  EUR 143.892  EUR 5.853.359 EUR

višina odobrenih 
sredstev (EUR)

1.920.274  EUR 294.005  EUR 88.380  EUR 2.302.659 EUR

Višina razpoložljivih 
sredstev (EUR)*

1.999.061 EUR** 296.353 EUR 87.629 EUR 587.630 EUR

Uroš Skrinar
v. d. direktorja

UČIMO SE NA 
PRIMERIH DOBRIH 

PRAKS

V letu 2014 je bilo v program Erasmus+: Mladi v akciji 
predlaganih 248 projektov, ki so vključevali 280 ak-
tivnosti v skupni vrednosti 5.853.359 evrov. Od tega 
je bilo sprejetih 146 projektov oz. 163 aktivnosti v sk-
upni vrednosti 2.302.659 evrov, kar predstavlja 60 % 
uspešnost, sredstva, ki so bila v tem letu na voljo, pa 
so zadostovala za 40 % zaprošenih sredstev.

LETO 2014 
V ŠTEVILKAH
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KLJUČNI UKREP 3

Projekte v tem ukrepu prijavlja malo organizacij, saj 
so tu podprte aktivnosti, ki omogočajo reformo politik 
in strukturirani dialog, kar zahteva veliko število vkl-
jučenih mladih, dobro organizacijo, poznavanje politik 
in strukturiranega dialoga. 

KLJUČNI UKREP 2

Strateška partnerstva so z izjemo 
transnacionalnih mladinskih pobud 
povsem nov ukrep, zato je bilo 
razpoložljivih malo sredstev. Ukrep 
omogoča sodelovanje organizacij 
z različnim statusom, za sprejem v 
program pa ostaja pomembno, da 
imajo trajnosten ali otipljiv rezultat 
na področju mladine. Pričakujemo, 
da bo v prihodnje prijavljenih vse 
več kakovostnih projektov in da bo 
postopoma na voljo več sredstev. 

KLJUČNI UKREP 1

Ključni ukrep 1 omogoča prijavo 
mladinskih izmenjav, evropske 
prostovoljne službe in mobilnosti 
mladinskih delavcev. Po obsegu 
aktivnosti, številu prijavljenih 
projektov in višini razpoložljivih 
sredstev je najobsežnejši in 
najbolj raznolik, zato je za sprejem 
projekta v progam potrebno 
dosegati visoko raven kakovosti.

Primer dobre prakse je projekt, ki dosega 
visoko raven kakovosti v vseh fazah projekta, po 
vsebini posamezne aktivnosti in projekta povsem 
odgovarja na enega ali več ciljev programa 
Erasmus+, razume in odraža namen aktivnosti, 
kot ga predvideva program, in udeležencem 
omogoča pridobitev številnih ključnih kompetenc.

Na vsakem prijavnem roku je prijavljenih 
mnogo dobrih in kakovostnih projektov. V 
vsaki aktivnosti izpostavljamo tistega, ki na 
področjih, ki so ključni za kakovosten projekt, 
izstopa bolj kot ostali.

Posebej izpostavljamo temo ZAPOSLJIVOST 
MLADIH, saj je brezposelnost med mladimi 
zelo visoka, projekti pa se tematike lotevajo 
na različne načine. Izpostavljamo projekt, ki je 
učinkovito izkoristil možnosti, ki jih ponuja novi 
program, in se reševanja težav lotil na povsem 
inovativen način.

Izpostavljamo tudi temo VKLJUČEVANJE 
MLADIH Z MANJ PRILOŽNOSTMI, saj program 
temelji na omogočanju možnosti za vključevanje 
ranljivih skupin v različne aktivnoti. Izposlavljamo 
projekt, v katerem so bili mladi aktivno vključeni v 
vse faze projekta, projekt pa je odražal tudi pravo 
socialno vključevanje.

število prijavljenih projektov

število sprejetih projektov

prijavljene aktivnosti

sprejete aktivnosti

prijavljene aktivnosti

sprejete aktivnosti

skupaj skupaj
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3 2
5

2 1
4 5

7
9

13

25
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KDO?
Društvo širjenja uporabnih znanj; Krško

S KOM?
CDI (Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija), Asso-
ciation pour l'Accompagnement des Actions de Mobilité In-
ternationale (Francija), Neformalna skupina mladih Bárbara 
Gomes Simoes (Portugalska), Internationaler Bund Polska 
(Poljska) 

KDAJ?  27. februar – 2. marec 2015

O ČEM?
ustvarjalnost in kultura; evropsko državljanstvo, zavest o EU 
in demokracija; dostop za prikrajšane 

ZA KOLIKO?  13.900,00 evrov

KAJ?
Prostovoljki EVS, ki ju je gostilo društvo, sta ob preživljanju 
prostega časa s prostovoljci društva ugotavljali, da je med 
mladimi preveč stereotipov. Nelagodne poglede prebival-
cev Slovenije sta doživljali predvsem zaradi drugačnega 
jezika, načina oblačenja, svoje neverbalne komunikacije 
itd. Tako so mladi pričeli razmišljati, da so poleg vseh konk-
retnih znanj in veščin pomembna tudi znanja s tako imeno-
vanega mehkega področja. Želeni rezultat projekta je bil 
zato ozaveščanje mladih udeležencev na temo socialne 
izključenosti, marginalizacije, predsodkov in neverbalnih 
znakov komunikacije.

Partnerji so pri pripravi projekta aktivno sodelovali, v času 
predhodnega načrtovalnega obiska pa so si ob upoštevan-
ju želja udeležencev razdelili tudi posamezne aktivnosti, ki 
so jih ti nato izvedli ali vodili na mladinski izmenjavi. 

Spoznali so se s temami, kot so stereotipi, socialna izkl-
jučenost, aktivno in evropsko državljanstvo, korupcija in 
lobiranje ter delo institucij EU, nato pa pridobljeno znanje 
uporabili pri delu na terenu, ko so v sodelovanju z orga-
nizacijami, ki delajo z mladimi z manj priložnostmi, snema-
li kratke filmčke in delali fotografije. Rezultate projekta so 
predstavili na lokalnem radiu, lokalni televizijski postaji in 
na terenu. Tekom projekta so tako okrepili svojo pozitivno 
zavest o drugih kulturah v EU in presegli stereotipe. 
Po vrnitvi domov je vsaka skupina mladih pripravila dve 
predstavitvi, s čimer so rezultati projekta dosegli večje šte-
vilo ljudi.

OPAZILI SMO JIH, KER ...
Izmenjava je v lokalnem okolju pustila močno sled, saj je 
društvo sodelovalo z različnimi organizacijami (Mladins-
ki center, Center za Socialno delo,..).  Poleg vključevan-
ja mladih z manj priložnostmi, je bilo poskrbljeno tudi za 
učinkovito promocijo programa Erasmus+. Projekt je izha-
jal iz potreb mladih in sodelujočih organizacij, ki so imele 
enakovredno vlogo v celotnem obdobju projekta, učni cilji 
mladih, sodelujočih v vseh fazah  pa so bili jasno zastavlje-
ni. Preko uporabe inovativne metode spremljanja učnega 
procesa (»snežena kepa«) so mladi okrepili mnoge kompe-
tence in opolnomočali svoja znanja. Tako izveden program 
popolnoma odgovarja namenu in ciljem akcije.
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KDO?
Gibanje za dostojno delo in socialno družbo; Ljubljana

S KOM? 
Mladinski prostovoljski center »Sodružestvo« (Rusija)

KDAJ?  1. julij 2014 – 30. junij 2015

O ČEM?
teme s področja trga dela, vklj. karierno vodenje / ne-
zaposlenost mladih; domače in pravne zadeve (človekove 
pravice in vladavina prava)

ZA KOLIKO?
8.610,00 evrov

KAJ?
Gibanje za dostojno delo in socialno družbo prizadevalo 
za učinkovito obravnavo problema brezposelnosti in 
prekarnega dela med mladimi. Izvedli so projekt evropske 
prostovoljne službe v sodelovanju z rusko partnersko 
organizacijo Sodružestvo, ki je trajal 12 mesecev. Takrat 
25-letna prostovoljka Natalija Černova je po izobrazbi 
sociologinja, ključna področja njenega zanimanja pa so 
zajemala trg dela, reševanje brezposelnosti in aktivno 
državljanstvo. Že od samih začetkov se je Gibanje za 
dostojno delo in socialno družbo ukvarjalo z opozarjanjem 
na probleme, povezane s prekarno zaposlitvijo, hkrati pa s 
spodbujanjem mladinske in nacionalne politike k večjemu 
vključevanju mladih v odločitve ter v skupno reševanje 
položaja mladih in skupno skrb za dostojno delo.

S projektom EVS so želeli še učinkoviteje prispevati k 
izboljšanju nacionalnih politik zaposlovanja, zakonski 
ureditvi prekarnih oblik na trgu dela, prepoznavnosti 
različnih vrst dela in prenosu dobrih praks iz drugih evropskih 
držav, ki so bile predmet raziskave v okviru projekta, v 
Slovenijo in Rusijo. To so dosegli s pripravo natančne 
raziskovalne naloge o zgoraj navedenih temah, ki je bila ob 
zaključku projekta natisnjena v obliki publikacije, kot tudi z 
organizacijo več posamičnih dogodkov, srečanj, konferenc 
in debatnih večerov, ki so bili posvečeni problematiki 
zaposlovanja mladih in na katerih je prostovoljka dejavno 
sodelovala z ostalimi aktivnimi člani gibanja. Dolgoročno 
so s projektom krepili tudi partnerstvo z rusko organizacijo, 
rezultate projekta pa predlagali odločevalcem v Sloveniji.

Na podlagi preteklih izkušenj se je skupni projekt v 
sodelovanju z EVS prostovoljcem vedno izkazal za odlično 
vzajemno korist, zato so k temu stremeli tudi tokrat. Z mislijo 
na želje in potrebe prostovoljke so se osredotočili tudi na 
njeno vključevanje v tekoče delovanje gibanja, v času 
celotnega projekta pa je bila udeležena v učnem procesu 
in nabiranju izkušenj v tesni navezavi z izvajanjem projektov 
s področja dostojnega dela, trga dela in aktivnih politik 
zaposlovanja. Kot članica ožje organizacijske in vsebinske 
ekipe je pripravljala nacionalno konferenco o zaposlovanju 
in različnih oblikah prekarnega dela, ki prežijo na mlade v 
Sloveniji. 

Ob podpori dveh strokovnjakov je pripravila dokument z 
analizo trga dela in krajšo brošuro o dostojnem delu, ki je 
bila predstavljena političnim odločevalcem.

OPAZILI SMO JIH, KER ...
Projekt je bil vsebinsko zelo raznolik in je ponujal kakovosten učni prostor za prostovoljko, ki 
je bila mlada z manj priložnostmi zaradi geografskih ovir, saj je prihajala iz oddaljenega mesta v 
Rusiji. Potrebe prostovoljke in cilji sodelujočih organizacij so bili jasni, zastavljeni pa so bili tako, 
da so dosegali visokokakovostne učne rezultate. Kakovostno so bile zastavljene in izvedene vse 
faze projekta, tudi nadaljnje aktivnosti prostovoljke po prihodu domov. Velik poudarek je bil na 
spremljanju učnih učinkov prostovoljke, procesu Youthpass ter delitvi vlog koordinatorja in men-
torja. V projektu je bilo zelo izrazito izpostavljeno dobro partnerstvo med organizacijama, kar je pri 
projektih EVS zelo pomembno. Projekt je tudi rezultatsko in raziskovalno naravnan in obravnava 
perečo problematiko brezposelnosti mladih in je usmerjen tudi v nadaljnje aktivnosti prostovoljke, 
ki jih bo izvajala ob zaključku projekta v svojem lokalnem okolju in prenašala dobre prakse iz 
slovenskega okolja. 

EVROPSKA 
PROSTOVOLJNA SLUŽBA
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KDO? 
Manipura, zavod za svetovanje in kreativno delo z mladimi 
in družinami; Begunje na Gorenjskem

S KOM? 
Cherry Orchard Equine Centre (Irska), Öökull (Estonija), 
Associazione Culturale Malik (Italija), Združenie na mla-
di KREAKTIV Skopje (Nekdanja jugoslovanska republika 
Makedonija), Georgian Youth for Europe (Gruzija), Nadácia 
Krajina harmónie (Slovaška), KalpAnkara Egitim ve Genclik 
Merkezi Dernegi (Turčija), Associacio Programes Educatius 
Open Europe (Španija), Eritasardakan akumbneri dash-
nutyun (Armenija), Organizacija slijepih za Nikšić, Savnik i 
Plužine (Črna Gora), Dyert e se Ardhmes (Albanija), Asso-
ciation Centre Regional d'Actions Sociales Interculturelles 
et de Communication (Francija), ADVIT Moldova (Moldavija), 
SFERA Movement (Rusija), MRSZ Alapitvany Onkentes Dia-
koniai Ev (Madžarska), Wingerdbloei vzw (Belgija), Student 
Plus Foundation (Romunija

KDAJ?  2.–7. oktober 2014

O ČEM?
dostop za prikrajšane; zgodnja opustitev izobraževanja / 
boj proti neuspehu v izobraževanju; invalidnost – posebne 
potrebe

ZA KOLIKO?  20.805,00 evrov

KAJ?
Zavod Manipura in 17 partnerskih organizacij je organiziralo 
5-dnevno usposabljanje z namenom povečanja razume-

vanja in kakovosti kratkoročnih projektov EVS za mlade 
z manj priložnostmi. Motivacija za tovrstno usposabljanje 
je temeljila na zavedanju, da kakovostni projekti EVS za 
mlade z manj priložnostmi potrebujejo poseben pristop 
in zanesljive partnerje, zato so to usposabljanje namenili 
spoznavanju in krepitvi partnerstev, izmenjevanju idej in 
deljenju izkušenj o delu z mladimi z manj priložnostmi ter 
izboljševanju načina dela.

Posebno pozornost so namenili realnosti posamezne 
sodelujoče organizacije, kar je predstavnikom pomagalo 
reflektirati možnosti in področja za prilagoditev. Ta proces 
je pospešila enodnevna vaja simulacije. Tako so okrepili 
priložnosti za udeležbo mladih z manj priložnostmi v projek-
tih EVS in napravili korak naprej k širši in močnejši mreži, ki 
bi jo lahko okrepili tudi s projektom strateškega partnerstva, 
katerega cilji bi bili boljša koordinacija, povečanje kakovo-
sti, krepitev zmogljivosti in oblikovanje mnenja za vključene 
deležnike.

OPAZILI SMO JIH, KER ...
Z aktivnostjo so odgovorili na določene zaznane potrebe 
sodelujočih organizacij, pri čemer je šlo za nadgradnjo in 
razširitev že obstoječega modela sodelovanja in aktivno-
sti. Učni učinki za udeležence so bili strukturirano identifi-
cirani, omogočali so dobro refleksijo in učenje in so zato 
vodili do predvidenih ciljev in želenih rezultatov. Projekt je 
z nadaljevanjem preteklih projektov organizacij zelo dobro 
krepil kapacitete organizacij na mednarodni ravni, saj je 
bila odgovornost za izvedbo razporejena med vse sodelu-
joče organizacije in so v aktivnosti vse imele svojo vlogo 
in naloge.

MOBILNOST MLADINSKIH DELAVCEV
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KDO?
Slovensko združenje za zmanjševanje škodljivih posledic 
drog – DrogArt; Ljubljana

S KOM?
ABD Asociación Bienestar y Desarrollo (Španija), Stichting 
Arkin (Nizozemska), SZL (Nemčija), APDES (Portugalska), 
Crew (Velika Britanija), CGG Vagga (Belgija)

KDAJ?  1. maj 2015 – 31. oktober 2016

O ČEM? 
mladi (sodelovanje, mladinsko delo, mladinska politika); 
odprto učenje in učenje na daljavo; zdravje in dobro počutje

ZA KOLIKO? 76.211,00 EVROV

KAJ?
Projekt je temeljil na zavedanju, da so vrstniki pomemben 
del pri zagotavljanju varnega okolja mladinskega dela 
ponoči, saj lažje pristopajo do mladih kot pa strokovnjaki, 
poleg tega pa se tudi sami pogosto udeležujejo zabav in 
nočno življenje mladih dobro poznajo. S primernim znan-
jem in spretnostmi lahko pripomorejo h kvalitativnim raz-
likam na različnih ravneh nočnega življenja.

Cilj projekta je bil ustvariti skupnost vrstnikov z namenom 
izmenjave informacij, znanja in izkušenj med vrstniškimi 
delavci in trenerji na področju mladinskega dela ter razvi-
janja idej za skupne projekte tudi po koncu tega projekta. 
Prav tako so želeli spodbuditi zavedanje, da je vrstniško 
delo pomemben del varnega okolja ponoči.

Projekt je dopolnil že obstoječe mreže NEW NET, TEDI in 
Party plus network, ki povezujejo predvsem strokovnjake, 
in sicer tako, da so vrstniki sodelovali v vseh fazah projek-
ta, kar je omogočilo njihovo boljšo usposobljenost za vrst-
niško učenje na področju ozaveščanja in preprečevanja 
nevarnosti v nočnem življenju mladih. 

V času projekta so udeleženci pridobili različna znanja, 
spretnosti in kompetence na različnih ravneh (npr. znanje 
o drogah in alkoholu, zmanjševanju posledic, ki jih prinese 
uporaba drog, prvi pomoči, komunikaciji, timskem delu, 
organizaciji dela, tveganjih ipd.). V sodelovanju s partner-
ji so ustvarili mednarodno spletno platformo PINS, ki služi 
povezovanju, komunikaciji in izmenjavanju izkušenj med 
vrstniškimi delavci iz različnih držav, na njej pa je mogoče 
najti tudi izobraževalne videoposnetke in druge materiale v 
povezavi z omenjeno temo.

OPAZILI SMO JIH, KER ...
Projekt naslavlja pomembno polje, ki je zaradi svoje 
specifičnosti pogosto zapostavljeno v kontekstu mladins-
kega dela oziroma je pogosto umeščeno na druga polja 
javnih politik. V projektu so sodelovalii mladi, ki so aktivni 
na področju vrstniške nočne preventive. Sami so bili glavni 
akterji z namenom učenja, kako lahko še dvignejo kako-
vost svojega dela. Cilji projekta so ustrezno opredeljeni, 
relevantni in realni. Mladi so bili dejavni ves čas in imajo 
podporo organizacij. Projekt je sestavljen iz skupine zelo 
kakovostnih partnerjev, ki imajo izkušnje s področja in s 
podporo mladim za učenje. 

STRATEŠKO 
PARTNERSTVO
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KDO? 
Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, steg 
Gornja Radgona 1; Ljubljana

S KOM? 
Izviđačka družba (Hrvaška)

KDAJ? 1. april 2014 – 30. junij 2015

O ČEM?
dostop za prikrajšane; zgodnja opustitev izobraževanja / 
boj proti neuspehu v izobraževanju; invalidnost – zdrav živl-
jenjski slog in aktivnosti na prostem; socialno vključevanje 
mladih in dobro počutje

ZA KOLIKO? 9.920,00 evrov

KAJ?
Skavti kot predstavniki mladine na svojem področju so la-
hko prvi zagovorniki zdravega načina pridelave hrane in 
prehranjevanja na eni strani, na drugi strani pa tudi pobud-
niki prijetnega naravnega okolja z idejo permakulture tudi 
v urbanih središčih. 

Projektna ideja je temeljila na ozaveščanju in praktičnem 
sodelovanju mladih pri vzpostavljanju koncepta permakul-
ture v izbranem lokalnem in urbanem okolju. S projektom 
so predstavili in vzpostavili testni celostni koncept privatne 
oblike pridelovanja ekološko pridelane hrane in ureditve 
prijetnega naravnega prostora v urbanem okolju, med 
mladimi pa s tem vzpostavljali prakso in krepili zavedanje o 
zdravi pripravi hrane, temelječe na zagotavljanju privatnega 

deleža človeške prehrambene samooskrbe. Temelj projek-
ta je bila krepitev in spoznavanje priložnosti bolj prijetne-
jšega, zdravega in kakovostnejšega prehrambenega nači-
na življenja mladih skavtov s poudarkom na samooskrbi, 
ureditvi naravnega okolja in priložnosti za dodatno storitve-
no dejavnost na podlagi koncepta permakulture. 

S pomočjo manjših izobraževalnih vsebin so mlade, med 
katerimi so bili tudi mladi s posebnimi potrebami, ozaveščali 
o pomenu in priložnostih zdravega načina prehranjevanja 
in načinu domače pridelave hrane, preko skupnih aktiv-
nosti in eksperimentalnih delavnic pa so izkusili učenje in 
medsebojno sodelovanje pri pripravi idejnih konceptov 
permakulture – visokih gredic in eko vrtičkov. Izvedli so 
več manjših izobraževalnih obiskov primerov dobrih praks 
na omenjenih področjih, k sodelovanju povabili zunanje 
strokovnjake s področja kmetijstva in urejanja krajine ter 
izvedli tudi tri delovne vikende v Sloveniji in na Hrvaškem. 

Projekt je zaokrožila brošura, ki služi osveščanju o temeljni 
ideji projekta in implementacija dveh izbranih konceptov 
gredic permakulture v obeh vključenih okoljih.

OPAZILI SMO JIH, KER ...
Projekt Eksperiment skavtske permakulture je dobra zamis-
el, skladna s časom, v katerem živimo, tako z vidika potrebe 
po pridobivanju zdrave hrane kot tudi z vidika samooskrbe. 
Obenem je pozitiven z vidika vzgoje mladih za zdravo živl-
jenje in mednarodnega povezovanja sorodnih organizacij. 
Projekt je inovativen z vidika sodelujočih organizacij, saj 
se skavtske oziroma taborniške organizacije načeloma 
ne ukvarjajo s permakulturo, vendar je ideja zasnovana na 

dejanskih lokalnih potrebah. Delovni progam je bil 
jasno zastavljen in porazdeljen med obe organizaciji 
v projektu. Razdeljene so bile različne vloge in sk-
upine ter ravni upravljanja in vodenja projekta. Kako-
vost izvedenih aktivnosti so merili ne le znotraj vsake 
sodelujoče organizacije, ampak tudi medsebojno, kar 
je brez dvoma povečalo kakovost vrednotenja in tudi 
kakovost same izvedbe. 

TRANSNACIONALNA 
MLADINSKA POBUDA
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KDO?
Mladinski svet Slovenije

KDAJ? 1. februar 2015 – 1. september 2016

O ČEM? 
mladi (participacija, mladinsko delo, mladinske politike); 
evropsko državljanstvo, evropska zavest in demokracija; 
doseganje ravni politik / dialog s političnimi odločevalci

ZA KOLIKO? 55.940,00 evrov

KAJ?
Projekt strukturiranega dialoga Mladi odloča( j)mo! je vz-
postavil prostor za podporo mladih iz vse Slovenije in za 
njihovo aktivno vključevanje v diskusije o temah, povezanih 
s četrtim ciklom strukturiranega dialoga – opolnomočenje 
mladih. 

Namen je bil mlade opolnomočiti, da se začnejo bolj ak-
tivno vključevati v odločanje, in jim nuditi priložnost, da iz-
razijo svoje mnenje in oblikujejo ukrepe, ki gredo v smeri 
izboljšanja položaja mladih, ter prepoznati prave izzive, s 
katerimi se soočajo mladi v različnih okoljih. S strukturiranim 
pristopom in s konstruktivnim dialogom med mladimi in 
širšo javnostjo, posebej z odločevalci, so želeli razviti ideje 
in rešitve za izboljšanje položaja mladih. 

V sklopu projekta je bilo izvedenih 20 raznolikih enod-
nevnih posvetovanj z mladimi v sodelovanju z mladinskimi 
organizacijami, organizacijami za mlade, mladinskimi centri 

in izobraževalnimi inštitucijami, kjer so mladi podali mnenja 
in legitimnost, da se ukrepi, ki so za mlade v različnih okoljih 
relevantni, lahko naslovijo na odločevalce. 

Organizirali so enodnevno srečanje s predstavniki mla-
dinskih centrov ter jim predstavili teme strukturiranega 
dialoga in načine, kako lahko tudi sami izvajajo posveto-
vanja z mladimi. Srečanje je bilo namenjeno tudi pripravam 
na nacionalno konferenco, kjer je bil eden od namenov 
okrepiti in opolnomočiti mladinski sektor. Na nacionalni 
konferenci so sodelovali mladi in odločevalci iz vseh treh 
ravni ter strokovnjaki s področja mladine. Mladi so pripravljali 
nacionalne ukrepe na podlagi ukrepov, ki so nastali preko 
posvetovanj z mladimi in preko spletnih posvetovanj. Skupaj 
z lokalnimi in nacionalnimi odločevalci ter strokovnjaki so 
pripravili strategijo za implementacijo predlaganih ukrepov. 
Namen je bil vzpostaviti močnejša partnerstva med mladimi 
in lokalnimi odločevalci ter povezati mladinski sektor z na-
cionalnimi odločevalci. Ocenjujejo, da je bilo v projekt ne-
posredno vključenih preko 640 mladih. 

OPAZILI SMO JIH, KER ...
Projekt je bil popolnoma v skladu s strukturo strukturirane-
ga dialoga in je zajel vse tri ravni, dosegel pa veliko število 
mladih iz vse Slovenije. Sodelovanje s podpornimi lokalnimi 
organizacijami je bilo dobro, prišlo pa je tudi do prenosa 
dobrih praks in opolnomočenja organizacij za izvajanje 
strukturiranih debat. Projekt je imel jasen namen in dobro 
zastavljeno pot do želenega cilja. Rezultati projekta imajo 
velik potencial, da postanejo trajni, v kolikor pride do uved-
be predlaganih sprememb.

STRUKTURIRANI DIALOG
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KDO? 
Zavod Voluntariat

S KOM? Volonterski Centar Vojvodine (Srbija), CVS – Bul-
garia (Bolgarija), Aurora GPS (Španija), Servizio Civile Inter-
nazionale (Italija), UNA Exchange (Velika Britanija), ADVIT 
Moldova (Moldavija)

O ČEM? teme s področja trga dela, vklj. karierno vodenje 
/ nezaposlenost mladih; podjetniško učenje – poučevanje 
podjetništva; medkulturno/medgeneracijsko izobraževanje 
in (vseživljenjsko) učenje

KDAJ? 9.–16 september 2014 in januar 2015

ZA KOLIKO? 33.430,00 evrov

KAJ?
Mnogo mladih po končanem študiju potrebuje praktično 
znanje in izkušnje, če se želijo vključiti na trg dela, zato 
so se pripravljeni vključiti v razne oblike neformalnega 
izobraževanja, ki lahko vodijo v povečanje njihovih veščin 
in kompetenc, ter v strokovno delo v nevladnem sektorju. 
Ideja za projekt »Become a multitasker, be part of NGO« 
je nastala iz povpraševanja po praktičnih izkušnjah/kompe-
tencah med mladimi v nevladnem sektorju ter iz potrebe po 
njihovem posredovanju v obliki intenzivnega usposabljan-
ja in obiska na delovnem mestu ter nudenja mentorstva v 
nevladnih organizacijah. 

Na 6-dnevnem usposabljanju so ob sodelovanju strokovn-
jakov in zunanjih sodelavcev ter z uporabo inovativnih in 

raznolikih metod mladim približali področja projektnega 
načrtovanja, vodenja tima, dela v medkulturnem okolju in 
posebnosti mednarodnih partnerstev, metode dela, PR in 
marketing. Usposabljanje je bilo namenjeno tudi krepitvi 
sodelovanja udeležencev in projektnih partnerjev. Sled-
nji so tekom usposabljanja izbrali 10 najbolj motiviranih 
udeležencev, katerim so partnerske organizacije ponudile 
obisk na delovnem mestu, kjer so predstavile svoje de-
lovanje in pri posameznih temah dodale svoje praktično 
znanje, kar je še podkrepilo intenzivnost usposabljanja.

Deset najbolj motiviranih mladih je po usposabljanju dobilo 
priložnost udeležbe na enomesečnem izobraževalnem obi-
sku na delovnem mestu, kjer so pridobljeno znanje lahko 
uporabili v praksi. Po vrnitvi v matično organizacijo so svoje 
znanje delili z domačo organizacijo in nadaljevali z delom. 

Cilj vseh partnerjev je bil, da bi mladi lahko v organizaci-
jah samostojno prevzemali odgovorne projektne naloge 
in kasneje tudi potencialne vodstvene funkcije. Mladi so s 
projektom dobili priložnost za bolj celostno nudenje pod-
pore pri delu v nevladnem sektorju, nevladne organizacije 
pa priložnost, da usposobijo kompetentne mlade za sa-
mostojno delo v nevladnem sektorju. 

OPAZILI SMO JIH, KER ...
Projekt je mladinskim delavcem ponudil možnost usposa-
bljanja, kjer so pridobili teoretično znanje o delu v nevlad-
nem sektorju in o tem, kako morajo pri delu v nevladni 
organizaciji obvladati vsestranske veščine in biti ''multitask-
ing''. Po tem usposabljanju so imeli možnost se v praksi 
preizkusiti v tujini na izobraževalnih obskih na delovnem 

MOBILNOST MLADINSKIH DELAVCEV

Projekt na inova-
tiven način naslavlja 
krepitev kompetenc 
mladih in izboljšanje 
njihove zaposljivosti.

mestu pri partnerskih organizacijah, ki so jih na uspos-
abljanju spoznali. Projekt je s svojo inovativnostjo in 
dejansko potrebo trga mladinskega sektorja zasedel 
mesto zelo dobrega projekta mobilnosti mladinskih 
delavcev. Gre za nadgradnjo slovenskega modula 
usposabljanja, ki jo je razvil upravičenec. Obe aktiv-
nosti, tako usposabljanje kot izobraževalni obisk na 
delovnem mestu, sta imeli jasen in dovršen program 
od načrtovanja in priprav do implementacije. Projekt 
je odgovoril na potrebe mladih in omogočil pridobitev 
številnih kompetenc za udeležence, med katerimi so 
bili tudi mladi z manj priložnostmi, predvsem brez-
poselni mladi, aktivni v svojih organizacijah. 
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KDO?
Slovenska filantropija Združenje za promocijo prostovoljst-
va; Ljubljana

S KOM?
Netzwerk Spiel/Kultur Prenzlauer Berg e.V. (Nemčija), 
Asociación Cultural y de Jóvenes »AJOVAL« (Španija)

O ČEM?
mladi (sodelovanje, mladinsko delo, mladinska politika); 
medkulturno/medgeneracijsko izobraževanje in (vseživl-
jenjsko) učenje; ključne kompetence (vklj. matematika in 
pismenost) – osnovne veščine

KDAJ? 28. julij – 8. avgust 2014

ZA KOLIKO? 33.430,00 evrov

KAJ?
»Izmenjujmo spretnosti. Vsi jih imamo in tako mladi kot stari 
uživamo, ko se učimo stvari, za katere smo notranje mo-
tivirani.« Tako pravijo idejni vodje mednarodne mladinske 
izmenjave, na kateri je skupina 23 mladih (večinoma starih 
med 15 in 18 let) in 7 voditeljev 10 dni preživela v hiši sredi 
narave. 

Namen mednarodne mladinske izmenjave »Izmenjujmo 
spretnosti« je bil omogočiti mladim kakovostno preživljanje 
časa v medkulturnem okolju, ki so ga soustvarjali, ob tem 
pa prepoznavali svoja znanja in spretnosti, jih izpopoln-
jevali in uporabljali. Izmenjava je spodbudila neformalno 

učenje, medgeneracijsko sodelovanje in osvajanje social-
nih veščin. Preko različnih aktivnosti, delavnic, iger vlog in 
kulinarike so spoznavali druge kulture, delili svoja znanja 
in spretnosti ter osvajali nova. Spoznali so, da tuj jezik ni 
samo šolski predmet, ampak koristno znanje za spora-
zumevanje. Še posebej so se posvetili učenju na področjih 
glasbe, cirkuških veščin, likovne umetnosti in multimedijskih 
vsebin. Vsak posameznik se je odločil za delo na področ-
ju, ki ga je najbolj zanimalo. Ob tem so našli čas tudi za 
spoznavanje kultur drugih udeležencev v okviru kulturnih 
večerov, druženje z lokalnimi prebivalci, ki so jim predstavi-
li bližnjo okolico in z mladimi podelili tradicionalna znanja, 
medgeneracijsko učenje in odkrivanje lepot Slovenije. Vrh 
izmenjave so dosegli v sklopu medkulturne prireditve, ki so 
jo izpeljali v Vipavi in je obsegala interaktivne delavnice in 
predstavitve, v katere so bili vključeni tudi obiskovalci. 

Mladi so pridobili spretnosti, ki so vplivale na njihovo samo-
podobo, in si zastavili cilje za naprej. Po projektu so ostali v 
stiku z nacionalnimi voditelji izmenjav, tako da so še naprej 
obdržali podporo pri razvijanju lastnih kompetenc. 

OPAZILI SMO JIH, KER ...
Projekt so v vseh fazah soustvarjali mladi udeleženci, kar 
je zagotovilo visoko stopnjo njihove participacije, močne 
učne učinke ter popolno skladnost z nameni učne mobil-
nosti. Projekt je vključeval mlade in mlade z manj priložnos-
tmi, kar je pokazatelj pravega socialnega vključevanja. Os-
novne metode, ki so jih na izmenjavi uporabljali za učenje 
in pridobivanje novih veščin in kompetenc so bile zelo 

MLADINSKA IZMENJAVA

Projekt odraža pravo 
socilano vključevanje 
in omogoča sodelo-
vanje mladih v vseh 
fazah projekta.

raznovrstne in ponujale primeren prostor neformal-
nega učenja. Program je bil jasen, dovršen in prilago-
jen ciljni skupini, prav tako pa je bil dobro zastavljen 
načrt razširjanja rezultatov in nadaljnjih aktivnosti. Ve-
lik poudarek je bil tudi na učenju jezika in jezikovni 
raznolikosti, ki lahko predstavlja ovire pri mobilnosti 
mladih, zato ta tematika postaja vse pomembnejša, še 
posebej pri vključevanju ranljivih skupin. 



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) in 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 Movita je tudi publicistična dejavnost, v okviru katere 
so nastala nekatera temeljna dela za razvoj mladinskega dela, še 
posebej pa učnih mobilnosti v mladinskem delu. 

Poleg vloge nacionalne agencije Movit izvaja tudi dejavnost 
EURODESKA, 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 partnerjev v mreži Eurodesk. 

V okviru Movita deluje tudi podporni center SALTO za Jugovzhodno 
Evropo, ki z organizacijo usposabljanj, kontaktnih seminarjev in 
številnimi drugimi orodji spodbuja in podpira sodelovanje s partnerji 
iz Jugovzhodne Evrope v okviru programa Erasmus+: Mladi v akciji. 
Pri tem mu pomagajo mreže trenerjev in akrediterjev ter kontaktne 
točke v državah Jugovzhodne Evrope.
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UPORABNE POVEZAVE
Evropska komisija: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus
Izvajalska agencija (EACEA): http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus
Evropski mladinski portal: http://europa.eu/youth/sl
YOUTHPASS: www.youthpass.eu/en/youthpass

Publikacija je narejena s pomočjo podpore Evropske komisije in Urada RS za 
mladino. Vsebina publikacije je izključno odgovornost avtorja in v nobenem 
primeru ne odraža stališč Evropske komisije.


