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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.movit.si. 

MLADI V AKCIJI
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LETO 2016
V ŠTEVILKAH

V letu 2016 je bilo v program Erasmus+: Mladi v akciji predlag-
anih 367 projektov, ki so vključevali 502 aktivnosti, v skupni 
vrednosti 7.968.174 evrov. V primerjavi z letom 2015 gre za 
15-odstotno zmanjšanje števila prijavljenih projektov. Sprejetih 
je bilo 130 projektov oz. 180 aktivnosti, kar je 3 % manj pro-
jektov kot leto prej (134) oz. 2 % manj aktivnosti kot leto prej 
(183). Skupna vrednost sprejetih projektov v letu 2016 je bila 
2.382.496 evrov (3.269 evrov več kot leto prej. S sredstvi, ki 
so bila razdeljena na treh razpisnih rokih, smo lahko podprli 
35 % prijavljenih projektov.

*brez upoštevanja odpovedanih projektov 
**brez upoštevanja sredstev za aktivnosti TCA (aktivnosti mednarodnega usposabljanja in sodelovanja) in sredstev   
   za usposabljanja prostovoljcev EVS.

KLJUČNI UKREP 1 KLJUČNI UKREP 2 KLJUČNI UKREP 3 SKUPAJ

število predlaganih projektov 
(aktivnosti)

323 (458) 32 12 367 (502)

število odobrenih projektov 
(aktivnosti)*

118 (168) 6 6 130 (180)

odstotek 37 % (37%) 19 % 50 % 35% (36%)

višina zaprošenih sredstev (EUR) 5.555.690 2.160.907 251.578 7.968.174

višina odobrenih sredstev (EUR) 1.897.046 371.620 113.870 2.382.496

odstotek 34 % 17 % 45% 30 %

Višina razpoložjivih sredstev (EUR)** 1.801.789 410.873 105.029 2.317.691

Zaključujejo leto 2016, tretje leto izvajanja programa Erasmus+: Mladi v akciji. Zelo uspešno leto, s 
preseženimi cilji in, verjeli ali ne, že vidnimi učinki. Posebej želim izpostaviti naš in sedaj tudi že vaš 
ključ do vidnosti in to, da zaradi skupnega delovanja vseh nas na področju socialnega vključevanja 
že beležimo odlične rezultate: kar tretjina vključenih mladih v projekte, sprejete v lanskem letu, je 
namreč mladih z manj priložnostmi. In o tem naj se govori in piše! Zato Odtisi mladih z izbranimi 
primeri projektov, ki jih nacionalna agencija uvršča med primere dobrih praks, govorijo tudi o tem. 
In še o nečem …

Po raziskavah Eurobarometer spada Erasmus+ med najbolj vidne dosežke Evropske unije. To je 
dobro. Je pa jasno, da moramo, tudi v Sloveniji, okrepiti predvsem to, da se z dobrimi projekti 
dosega konkretne rezultate in učinke – na mlade, na organizacije in skupnosti. Odtisi mladih 2016 
tako predstavljajo tudi pomembno usmeritev nacionalne agencije v prihodnje: še večji poudarek 
na razširjanju in uporabi rezultatov. S tem želimo spodbuditi upravičence programa, organizacije in 
mlade, da to, kar izkusijo, se naučijo in naredijo v okviru projektov Erasmus+: Mladi v akciji, uporabijo 
za lasten razvoj in predstavijo tudi drugim – svojim prijateljem, staršem, upokojencem, širši lokalni 
skupnosti in še in še. Da jim mogoče tudi na takšen način približajo svoje mladinsko delo in tudi 
Evropsko unijo. Če kdaj, potem je to še toliko bolj potrebno v današnjem času, ko je postalo jasno, 
da naš največji skupni projekt, Evropska unija, ni nekaj samoumevnega. Zahtevala je in bo veliko 
aktivnega državljanstva in aktivnih Evropejk in Evropejcev, da obstane in se razvija. In to predvsem 
mladih. Verjamemo, da imajo projekti, sprejeti v program Erasmus+: Mladi v akciji, lahko tu pomem-
ben doprinos. Ali bolje povedano, morajo ga imeti. Že danes, v prihodnjih letih pa še bolj.

Prijetno prebiranje Odtisov mladih vam želim, tudi z upanjem, da vas spodbudijo k razmisleku o naši 
skupni Evropski uniji.

Uroš Skrinar
direktor

RAZŠIRI IN UPORABI.
Z JASNIM NAMENOM! 

»Pa saj ni važno, ali delaš dobro. Važno 
je, da se o tebi govori!« Teh besed, ki mi 

jih je pred leti, kako bi zapisal, »v zelo 
intenzivni izmenjavi mnenj« izrekla srčna 

mladinska delavka, (še) nisem pozabil. 
Najprej zato, ker je to izrekla s tako 

močnim ironičnim prizvokom, s čimer je 
jasno dala vedeti, da se s tem ne strinja, 

hkrati pa tudi zato, ker v to sam nikoli 
nisem in še danes ne verjamem. Verjam-

em pa v to, da naj se o tistih, ki delajo 
dobro, govori. In piše. Na veliko! Zato, da 

se jih (po)hvali in se jim zahvali. In pred-
vsem zato, ker so nam lahko za zgled. In 

temu so namenjeni ti Odtisi mladih.  
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PRIMERI DOBRIH PRAKS

Primer dobre prakse je projekt, ki dosega visoko raven kakovosti 
v vseh svojih fazah (načrtovanju in pripravi, izvedbi in evalvaciji ter 
širjenju rezultatov), po vsebini posamezne aktivnosti in projekta kot 
celote povsem odgovarja na enega ali več ciljev programa Erasmus+: 
Mladi v akciji, odraža namen aktivnosti, kot ga predvideva program, 
in udeležencem omogoča pridobitev številnih ključnih kompetenc. 
Zelo pomemben je vpliv projekta na lokalna okolja vseh vključenih 
partnerjev in njegovi dolgoročni učinki. Na vsakem prijavnem roku je 
prijavljenih mnogo dobrih in kakovostnih projektov. V vsaki aktivnosti 
izpostavljamo tistega, ki na področjih, ključnih za kakovosten projekt, 
izstopa bolj kot ostali.

V letošnjih Odtisih mladih+ izpostavljamo dve te-
matski področji in primere dobrih praks:

1. Ena izmed prioritet programa Erasmus+: Mladi 
v akciji v letu 2016 je bila tudi podpora projek-
tom, ki podpirajo doseganje marginaliziranih 
mladih, spodbujanje raznolikosti, medkul-
turnega in medverskega dialoga, skupnih 
vrednot svobode, strpnosti in spoštovanja 
človekovih pravic ter opremljanje mladinskih 
delavcev s kompetencami in metodami, ki so 
potrebne za prenos skupnih temeljnih vrednot 
naše družbe zlasti tistim mladim, ki jih je težko 
doseči, pa tudi tiste, ki so namenjeni prepreče-
vanju nasilne radikalizacije mladih. S tega pod-
ročja izpostavljamo dobro prakso, ki je ta vpra-
šanja naslovila v okviru mladinske izmenjave.

2. Izpostavljamo tudi temo razširjanja in uporabe 
projektnih rezultatov, saj opažamo, da je na 
tem področju precej manevrskega prostora za 
napredek projektov. Diseminacija projektnih 
rezultatov je pomembna tako za trajnost rezul-
tatov kot tudi za doseganje zastavljenih ciljev 
projekta. Pri tem je posebno pozornost potreb-
no nameniti participaciji mladih v teh procesih 
in ustrezni vključitvi vseh projektnih partnerjev 
v aktivnosti razširjanja rezultatov v vseh fazah 
projekta.

Število prijavljenih in 
sprejetih projektov 
po prijavnih rokih

Število prijavljenih aktivnosti

Število sprejetih aktivnosti

215

85

131

33

109

50

458

168

R1 R2 R3 skupaj

Število prijavljenih in sprejetih 
projektov v Ključnem ukrepu 3

3 3 3
1

6

2

12

6

R1 R2 R3 skupaj

Število prijavljenih in sprejetih aktivnosti v okviru Ključnega ukrepa 1

mladinske izmenjave mobilnost mladinskih 
delavcev

evropska 
prostovoljska služba

104

38
53

16

54
21

R1 R2 R3

65

12
40

3
17 5

R1 R2 R3

46 35 41
14

38
24

R1 R2 R3

Število prijavljenih in 
sprejetih aktivnosti v 
Ključnem ukrepu 2

15

2

10

1

7

3

32

6

R1 R2 R3 skupaj

KLJUČNI UKREP 1
KLJUČNI UKREP 2

KLJUČNI UKREP 3

Ključni ukrep 1 omogoča prijavo mla-
dinskih izmenjav, evropske prostovoljske 
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 potreb-
no dosegati visoko raven kakovosti. Je 
edini ukrep, v katerega je mogoče pri-
javiti več aktivnosti, zato tu obravnavamo 
prijavljene in sprejete aktivnosti in ne 
projektov.

Ukrep omogoča sodelovanje organizacij 
z različnim statusom, ki ustvarjajo pro-
jekte izmenjave praks, implementacije 
inovativnih pristopov in sodelovanja 
med partnerji iz različnih programskih 
držav, ki predstavljajo pomemben 
prispevek h krepitvi kompetenc akterjev 
v mladinskem sektorju za višjo kakovost 
mladinskega dela, krepitev participacije 
mladih in njihovega aktivnega državljan-
stva oziroma spodbujanje (socialnega) 
podjetništva mladih. Za sprejem v pro-
gram ostaja pomembno, da imajo tra-
jnosten ali otipljiv rezultat na področju 
mladine. Pričakujemo, da bo v prihodnje 
prijavljenih vse več kakovostnih projek-
tov in da bo postopoma na voljo več 
sredstev. 

Projekte v tem ukrepu prijavlja malo or-
ganizacij, saj so tu podprte aktivnosti, 
ki omogočajo reformo politik in struk-
turirani dialog, kar zahteva veliko število 
vključenih mladih, dobro organizacijo, 
poznavanje politik in strukturiranega 
dialoga. Osrednji cilj tovrstnih projektov 
je omogočiti mladim, da se spoznajo 
s posameznim izzivom, si ob tem obli-
kujejo svoje mnenje ali razvijejo lastne 
predloge ukrepov lokalnih, državnih ali 
evropskih intitucij ter imajo možnost 
predstaviti svoja mnenja in predloge 
odločevalcem v obliki argumentiranega 
dialoga.
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KDO?
Slovensko združenje za cirkuško pedagogiko 
– Cirkokrog

S KOM?
Roztoč (Češka), Associazione Culturale Tarcisio Vittori 
(Italija), Jonglirium e. V. (Nemčija)

KDAJ?  18.–31. avgust 2016

O ČEM?
mladi (sodelovanje, mladinsko delo in mladinska politika), 
integracija beguncev, ustvarjalnost in kultura

ZA KOLIKO?  15.362,00 €

KAJ?
Mladinska izmenjava Cirkuške poti je nastala na podlagi 
vizije ustvarjalnega medvrstniškega učenja mladih in šir-
jenja cirkuške pedagogike kot metode inkluzivne prakse 
in neformalnega učenja, ki spodbuja osebni in socialni 
razvoja ter družbeno angažiranost mladih. Temeljni cilj 
projekta je bil mlade spodbuditi k spoznavanju sebe, raz-
iskovanju svoje osebnosti/identitete in življenjske zgod-
be preko medija umetnosti in cirkusa. V načrtovanje in 
izpeljavo izmenjave je bila vseskozi vključena tudi večina 
izmed 25 udeležencev izmenjave. Med njimi so bili mla-
di, ki jih zanima delo s priseljenci ali cirkuška pedago-
gika, raziskovanje umetnosti in kulturno udejstvovanje, 
pa tudi socialno, ekonomsko in politično ogroženi mladi 
(predvsem priseljenci). Partnerji projekta so večino ude-

ležencev mladinske izmenjave izbrali že pred pričetkom 
priprav na izvedbo projekta, kar je pomenilo, da so mla-
di pomembno vplivali na izbor vsebin, metod in tehnik 
dela, ki so se uporabljale med izmenjavo. Tako so bili 
udeleženci izmenjave posebej izbrani, na pripravah na 
izmenjavo pa so posebno pozornost namenili jezikovni 
pripravi mladih. 

Na začetku izmenjave je bila pozornost usmerjena v 
aktivnosti za grajenje povezane in podporne skupinske 
dinamike in odprtega prostora komunikacije ter ozave-
ščanju osebnega učnega procesa in ciljev. V osrednjem 
delu je 25 udeležencev preko izkustvenih in teoretičnih 
predstavitev praks, organizacij in znanj udeležencev 
vsake države razvijalo veščine in znanje za ustvarjanje 
umetniškega dogodka za lokalno prebivalstvo. Posebna 
pozornost je bila namenjena dimenziji celostnega trajno-
stnega načina bivanja (družbenega, kulturnega in ekolo-
škega), kar se je odražalo tako v aktivnostih, kot tudi pri 
izbiri okolja, v katerem je potekala mladinska izmenjava 
(slovenska Istra, Krajinski park Dragonja). Poleg zaključ-
nega performansa Cirkuške poti so udeleženci izmenja-
ve pripravili tudi kratek filmček o cirkuški pedagogiki in 
priročnik, v katerem so zbrali metode in aktivnosti, ki so 
bile uporabljene v izmenjavi. 

ZAKAJ SMO JIH OPAZILI? 
Projekt mladinske izmenjave preko inkluzivne prakse 
cirkuške pedagogike mlade na metodološko zanimiv 
način spodbuja k ustvarjalnemu medvrstniškemu učenju, 
spodbuja njihov osebni in socialni razvoj ter družbeno 
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CIRKUŠKE POTI
angažiranost. Mladi udeleženci so ob ustrezni podpori svojih mladinskih organizacij od samega 
začetka aktivno vpeti v proces snovanja projekta, vsaka nacionalna skupina mladih pa ena-
kopravno sooblikuje program izmenjave. Izmenjava upošteva specifične poudarke vključevanja 
mladih z manj priložnostmi in se v programu navezuje tudi na izzive priseljencev, učenje metod 
cirkuške pedagogike pa se odvija s poudarkom na njihovem potencialu za socialno in inkluzivno 
mladinsko delo. Projekt, ki je dobro vpet v lokalno okolje, ima tudi konkretne rezultate: perfor-
mans Cirkuške poti, kratek navdihujoč film in priročnik o cirkuški pedagogiki. Predvsem slednja 
predstavljata trajnosten pripomoček za širjenje učinkov projekta v vseh partnerskih državah in 
njihovih organizacijah.

VMLADINSKA IZMENJAVA
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KDO?
Zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikul-
turno sodelovanje Pekarna Magdalenske mreže Maribor

S KOM?
Elix – Programmata Ehelontikis Ergasias (Grčija), Mission 
Locale de Villeurbanne (Francija)

KDAJ?  1. januar 2017 – 31. marec 2018

O ČEM?
mladi (sodelovanje, mladinsko delo, mladinska politika), 
ustvarjalnost in kultura, vključenost – enakost

ZA KOLIKO?  15.941,68 €

KAJ?
Projekt Do the (r)evolution! vol. 3 je bil zasnovan tako, da 
s pomočjo neformalnega in priložnostnega učenja pri-
speva k razvoju kakovostnih aktivnosti mladih na podro-
čju umetnosti, ustvarjalnosti, mladine in družbene angaži-
ranosti. Tako vsebine načrtovanih aktivnosti povečujejo 
participacijo mladih v družbi, njihovo socialno vključeva-
nje in jim omogočajo pridobivanje raznolikih kompetenc. 
Vse našteto krepi avtonomijo mladih in lajša njihov vstop 
na trg dela.

Spodbujanje kritičnega premisleka do obstoječih druž-
benih razmerij moči, razumevanja pomena pluralnosti v 
globaliziranem svetu, prevzemanja odgovornosti za svo-
ja dejanja, razvijanje svojih zamisli ter sposobnost načr-

tovanja in izvajanja posameznih korakov v ustvarjalnem 
procesu so ključne sestavine projekta evropske prosto-
voljske službe (EVS), ki ga izvaja Pekarna Magdalenske 
mreže v sodelovanju z grškim in francoskim partnerjem. 
Ciljno skupino projekta predstavljajo mladi z manj pri-
ložnostmi, vse načrtovane aktivnosti pa so usmerjene 
v krepitev znanj in veščin, ki bodo sodelujočim mladim 
omogočile pridobitev kompetenc, ki jih v domačem oko-
lju ne bi mogli pridobiti. 

Gostitelji projekta, Pekarna Magdalenske mreže, so v so-
delovanju s partnerji že pri pripravi projekta identificirali 
prostovoljki, s čimer so zagotovili, da bo projekt v največji 
možni meri naslavljal pričakovanja gostiteljske organiza-
cije in gostujočih prostovoljcev. Izbira prostovoljk ni bila 
naključna, saj ti s sabo prinašata bistveno drugačno so-
ciokulturno raznolikost in realnost vsakdanjega življenja 
v matičnih državah. Ena izmed pomembnih komponent 
projekta bo refleksija obeh prostovoljk glede okolja, iz 
katerega prihajata, in soočanje z ekonomskimi in social-
nimi ovirami, ki so s tem povezane. Ne gre pa prezreti 
dejstva, da bosta s svojimi osebnimi izkušnjami, znanjem, 
idejami in pogledom na svet obogatili lokalno okolje in 
samo gostiteljsko organizacijo. Posebna pozornost v 
projektu je namenjena tudi še vedno aktualni situaciji z 
begunci in migranti. Projekt je tudi zastavljen na prepo-
znavanju stisk in kriz ter na razumevanju in odzivanju na 
različnost. Nastale potrebe, ki se kažejo v dani situaciji, 
bodo omilili z določenimi projektnimi aktivnostmi, ki jih 
bosta soustvarjali in izvajali prostovoljki (kulturno zago-
vorništvo) in so namenjene pomoči beguncem (potenci-

DO THE (R)EVOLUTION! VOL. 3
alnim azilantom/migrantom) pri vklju-
čevanju v slovensko kulturo in lokalno 
skupnost ter krepitvi moči z namenom 
aktivnega, dostojnega življenja v Ma-
riboru. 

ZAKAJ SMO JIH OPAZILI?
Projekt evropske prostovoljske služ-
be z grško in francosko prostovoljko 
je ob zelo dobri podpori gostiteljske 
in obeh pošiljajočih organizacij zelo 
jasno usmerjen v pridobivanje in spre-
mljanje trajnih učnih rezultatov obeh 
prostovoljk. Projekt, katerega aktivno-
sti izhajajo iz dobro načrtovanih me-
tod neformalnega in priložnostnega 
učenja, je usmerjen v spodbujanje kri-
tičnega premisleka o obstoječih druž-
benih razmerjih moči, mladi prosto-
voljki pa spodbuja k odgovornemu, 
ustvarjalnemu in vse bolj samostojne-
mu delovanju na področju umetnosti, 
mladinskega dela in širšega družbe-
nega polja. Dobro strukturirane in v 
lokalno okolje močno vpete projektne 
aktivnosti so prostovoljkama omogo-
čile številne učne priložnosti in dovolj 
ustvarjalnega prostora tudi za razvoj 
lastnih projektov, EVS pa ima velike 
učinke tako na vse vključene orga-
nizacije kot na lokalno okolje gosti-
teljske organizacije, saj so zagotovili 
tudi ustrezne ukrepe za razširjanje in 
vidnost projektnih rezultatov. 

EVROPSKA PROSTOVOLJSKA 
SLUŽBA
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KDO?
Mladinski center BIT, zavod za drugo izobraževanje, izpo-
polnjevanje in usposabljanje

S KOM?
Council for Prevention of Juvenile Delinquency (SPPMD) 
Kavadarci (Makedonija), Associació Cultural Tabalà (Špa-
nija), Grupo de Desarrollo Rural Valle del Guadalhorce 
(Španija), Agencija lokalne demokracije Sisak (Hrvaška), 
Experimentáculo Associação Cultural (Portugalska), 
Momentum World Community Interest Company (Velika 
Britanija), SMART Foundation (Bolgarija), Regionalne Cen-
trum Wolontariatu (Poljska), Jugend, Bildung und Kultur 
(Nemčija), Active Bulgarian Society (Bolgarija), Associati-
on of Active Youths of Florina (Grčija)

KDAJ?  9.–16. december 2016

O ČEM?
mladi (sodelovanje, mladinsko delo in mladinska politika), 
evropsko državljanstvo, zavest o EU in demokracija

ZA KOLIKO?  19.660,00 €

KAJ?
V evropskih državah je bilo v zadnjih letih zaznati pove-
čano stopnjo nasilne radikalizacije mladih in razkrajanje 
vrednot, ki predstavljajo temelj Evropske unije. Obenem 
pa se je Evropa v letu 2014 soočila s tako imenovano 
migrantsko oz. begunsko krizo. Spremenjene družbene 
okoliščine so tudi na področju mladinskega dela prinesle 

nove izzive, predvsem glede doseganja in dela z margi-
nalizirani skupinami mladih. Večina mladinskih organiza-
cij in organizacij za mlade pa žal nima ustreznih znanj in 
izkušenj. 
Projekt Youth Work and Volunteering against Radicalisa-
tion je črpal navdih pri britanskih policijskih kadetih pro-
stovoljcih, ki v aktivnosti za dobrobit skupnosti kot pomoč 
policiji in drugim javnim storitvam vključujejo mlade iz ran-
ljivih okolij. Namen projekta je bil okrepiti profesionalni 
razvoj mladinskih delavcev in zmogljivosti sodelujočih 
organizacij z veščinami menedžmenta prostovoljstva, 
kompetencami in metodami za učinkovito preprečevanje 
nasilne radikalizacije mladih, zlasti mladih iz marginalizi-
ranih skupin in mladih migrantov, in prenašanje temeljnih 
vrednot naše družbe na mlade.
 
Usposabljanja mladinskih delavcev se je udeležilo 24 mla-
dinskih delavcev iz 12 držav, ki so v šestih dneh podrobno 
spoznali primer dobre prakse iz Združenega kraljestva in 
kako so se implementacije te prakse lotili na Poljskem. 
Poleg tega so udeleženci preko raznolikih metod ne-
formalnega izobraževanja in ustrezne podpore učnemu 
procesu pridobili znanja in veščine glede preprečevanja 
nasilne radikalizacije mladih – kako jo prepoznati in kako 
jo naslavljati, kako pristopati do in delati z marginalizira-
nimi skupinami mladih ter kako uporabiti prostovoljstvo 
kot orodje vključevanja in delovanja v dobro skupnosti. V 
projektu so posebno pozornost namenili tudi skupnemu 
načrtovanju aktivnosti za razširjanje in uporabo projek-
tnih rezultatov. Tako so vsi udeleženci usposabljanja po 
vrnitvi v svoje države organizirali posebna srečanja, na 

YOUTH WORK AND VOLUNTEERING 
AGAINST RADICALISATION

katerih so kolegom iz svojih organizacij in drugim zainteresiranim predstavili rezultate projekta. 

ZAKAJ SMO JIH OPAZILI?
Usposabljanje je v veliki meri odgovarjalo ciljem aktivnosti učne mobilnosti mladinskih delavcev 
in ciljem programa. Aktivni mladinski delavci in mladinski voditelji so se tekom projekta ukvarjali 
s perečim problemom nasilne radikalizacije mladih, še posebej marginaliziranih skupin, in ob 
podpori izkušenih trenerjev iskali učinkovite načine za njeno preprečevanje. Projekt s prenosom 
dobrih praks med sodelujočimi mladinskimi organizacijami predstavlja zelo dober prispevek k 
profesionalizaciji mladinskega dela na tem, danes zelo aktualnem področju.

VMOBILNOST MLADINSKIH 
DELAVCEV
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KDO?
Socialna akademija, zavod za izobraževanje, raziskova-
nje in kulturo

S KOM?
Starkmacher e. V. (Nemčija), Associazione Media Edu-
cazione Comunità (Italija), Jagelonska univerza (Poljska)

KDAJ?  1. september 2016 – 31. marec 2017

O ČEM?
kakovostno mladinsko delo, inkluzivno izobraževanje in 
usposabljanje, opolnomočenje mladih, medsektorsko 
povezovanje, aktivno državljanstvo mladih

ZA KOLIKO?  59.445,00 €

KAJ?
Mladinsko delo v zadnjih letih v večjem delu Evropske 
unije doživlja krizo zaradi zunanjih in notranjih razlogov. 
Med zunanje lahko prištevamo krčenje sredstev, ki se je 
pospešilo s pojavom finančne in gospodarske krize, s 
tem povezana pa je tudi težnja financerjev po doseganju 
visokih, pogosto kvantitativnih indikatorjev. Notranji raz-
logi za šibko stanje mladinskega dela pa so predvsem v 
spremenjenih generacijah mladih. Metodologija mladin-
skega dela se potrebam mladih težko prilagaja. Politič-
ne, ekonomske, socialne in tehnološke spremembe, ki v 
največji meri vplivajo na odraščanje mladih, se namreč 
dogajajo tako hitro, da jim ne sledi niti mladinsko delo. 
Projekt ABC of Youth Work krepi razmislek o identiteti, 

učinkih in metodologiji mladinskega dela v novih razme-
rah ter o načinih, kako to prenašati na nove mladinske 
voditelje in delavce.
Projekt temelji na vzajemnem učenju štirih partnerjev 
iz Nemčije, Italije, Poljske in Slovenije in se osredotoča 
predvsem na potrebe mladinskih voditeljev in delavcev, 
mladih (s poudarkom na migrantih in brezposelnih) in 
odločevalcev v mladinskem sektorju. Kratica ABC v na-
slovu projekta simbolizira osnove oz. temelje mladinske-
ga dela. Osnovna predpostavka projekta je, da se mora 
mladinsko delo vrniti k svojim temeljem, če želi še naprej 
ostati to, kar je že skoraj dve stoletji: odprt prostor za mla-
de in sredstvo za gradnjo mostov med svetovi mladih in 
svetovi odraslih.
V okviru projekta so razvijali dve inovativni orodji, na-
menjeni dvigu kakovosti mladinskega dela in vključeva-
nju večjega števila mladih z manj priložnostmi v trajne 
skupine. Prvo je sistem kakovosti vključevanja mladih v 
skupine, ki je namenjen predvsem vodstvenim kadrom 
v mladinskih organizacijah. Njegov namen je spreminja-
nje organizacijske kulture mladinskih organizacij, da bi ta 
postala bolj vključujoča in bi temeljila na pristopih, ki de-
lujejo. Drugo orodje pa je Priročnik o vključevanju mladih 
z manj priložnostmi v skupine. Ta je namenjen mladinskim 
voditeljem in delavcem in izhaja iz teze, da se je okolje, 
v katerem danes odraščajo mladi, v nekaj letih bistveno 
spremenilo, predvsem na tehnološkem in socialnem po-
dročju. Glavni spremembi sta prinesla razvoj mobilnih ko-
munikacij in množične migracije. Zaradi teh dveh pojavov 
mladinski delavci potrebujejo nove kompetence, ki jih 
večina sistemov usposabljanj še ne vključuje.

ABC OF YOUTH WORK 
ZAKAJ SMO JIH OPAZILI?
Mladinsko delo je eno izmed 
področji, ki v Sloveniji in tudi 
v EU vedno znova potrebuje 
obravnavo v spreminjajočih 
se družbenih razmerah in 
vzpostavljenih državno-po-
litičnih okvirih. Še posebej 
kjer ne obstaja vzpostavljena 
formalna stroka oz. je stro-
kovnost področja šibka, je 
pomembno, da se mladinsko 
delo razvija v okviru medna-
rodnih partnerstev organiza-
cij, pri katerih mladinsko delo 
predstavlja temeljno pos-
lanstvo. Oblikovanje orodji, 
pristopov in metodologij za 
mladinske delavce oz. vodi-
telje in vodstvene kadre or-
ganizacij je zelo dobrodošlo 
in pomembno za strokovni 
razvoj kadrov in tudi celot-
nega področja mladinskega 
dela. Izbrani projekt se nave-
zuje na potrebe organizacij 
v partnerstvu in omogoča ši-
roko uporabo rezultatov tudi 
širši zainteresirani javnosti.

Za dosego teh ciljev je bila v projektu izvedena raziskava novih konceptov skupine, izvedenih 
30 intervjujev in 8 fokusnih skupin, opisanih 20 primerov dobre prakse, razvito in preizkušeno je 
bilo 4-dnevno usposabljanje, pa o tudi mentorska shema za vodje organizacij.

STRATEŠKO PARTNERSTVO
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KDO?
Društvo Evropski mladinski parlament Slovenije

S KOM?
EYP Finland ry (Finska), MTÜ Tegusad Eesti Noored (Esto-
nija), Europäisches Jugendparlament Österreich (Avstri-
ja), Associação Portuguesa – PEJ (Portugalska), Evropski 
parlament mladih Srbije (Srbija), EYP Greece (Grčija), 
Parlement Européen des Jeunes – France (Francija), 
European Youth Parliament España (Španija), Evropský 
parlament mládeže v České republice (Češka), Europej-
ski Parlament Młodzieży (Poljska), Latvijas Jauniešu orga-
nizācija Tellus (Latvija), EUfrasie VZW (Belgija), Europees 
Jeugd Parlement Nederland (Nizozemska), Europski par-
lament mladih Hrvatske (Hrvaška), EYP Ukraine (Ukrajina)

KDAJ?  1. maj – 31. oktober 2016

O ČEM?
zdravje in dobro počutje, mladi (sodelovanje, mladinsko 
delo, mladinska politika)

ZA KOLIKO?  34.680,00 €

KAJ?
Poslanstvo projekta je bilo ponuditi mladim priložnost za 
razvijanje družbene odgovornosti in zavedanja, krepi-
tev aktivnega državljanstva in pridobivanje osebnostnih 
kompetenc, ki jim bodo pomagale bodisi na poklicni poti 
bodisi v zasebnem življenju. Projekt je temeljil na vredno-
tah medkulturnega spoštovanja, kreativnosti, odprtega 

mišljenja, skupinskega dela in sodelovanja ter prosto-
voljstva. 
Druge nacionalne konference Evropskega mladinske-
ga parlamenta Slovenije se je udeležilo 150 mladih iz 16 
držav, ki so se pet dni ukvarjali z iskanjem rešitev za pere-
če probleme Evrope in hkrati uživali v kulturno raznolikem 
okolju. Udeleženci so v devetih mednarodnih ekipah raz-
pravljali, raziskovali in iskali rešitve za trenutne probleme 
Evrope in naše družbe. Produkt njihovega dela so reso-
lucije, ki so jih na zaključnem parlamentarnem zasedanju 
morali argumentirati in so morale uspešno prestati gla-
sovanje skupščine udeležencev. Resolucije so povzete 
v dokumentu, ki je bil na zaključni slovesnosti zadnjega 
večera konference predan gostom in političnim odloče-
valcem osebno. Mladi so lahko političnim odločevalcem 
predstavili svoje razloge za predlog njihovih rešitev.

Mladi so preko neformalno oblik učenja spoznavali po-
men aktivnega evropskega državljanstva in demokratič-
nih vrednot za oblikovanje skupne prihodnosti. Delo na 
konferenci je potekalo v okviru devetih odborov, ki so 
se ukvarjali z aktualnimi družbenimi tematikami in pro-
blematikami s ciljem oblikovanja konkretnih rešitev sko-
zi konstruktivne razprave in sprejemanje kompromisov. 
Rešitve so bile zapisane v obliki resolucij, ki so jih zadnji 
dan zasedanja Nacionalne konference Evropskega mla-
dinskega parlamenta obravnavali in sprejeli. Zaključno 
dejanje konference je bil gala večer, katerega so se ude-
ležili tudi politični odločevalci in strokovnjaki s področij, ki 
so jih obravnavali v okviru konference, in je predstavljal 
ključni moment izvajanja strukturiranega dialoga. Spreje-

SECOND NATIONAL SELECTION CONFERENCE OF 
EUROPEAN YOUTH PARLIAMENT SLOVENIA 

STRUKTURIRANI DIALOG

te resolucije so bile oblikovane v zaključni dokument, ki so ga 
mladi predstavili in predali političnim odločevalcem. Poleg tega 
pa je bil ta dokument posredovan Evropskemu parlamentu in Mi-
nistrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije, ki je zatrdilo, 
da bodo okvirne nasvete in predloge upoštevali pri oblikovanju 
politik ministrstva. 

ZAKAJ SMO JIH OPAZILI?
Participacija mladih v javno-političnem okviru je temeljni pristop 
in metoda na področju mladine in mladinskega dela. Mladi se 
preko strukturiranega dialoga z vključevanjem v javne razprave 
na različnih javno-političnih področjih učijo demokratičnih na-
čel in aktivno prispevajo k oblikovanju stališč in rešitev. Proces 
vključevanja, sodelovanja, razprave in iskanja rešitev je že učna 
izkušnja in pomemben del mladinskega dela. Uresničevanje re-
šitev, ki jih oblikujejo mladi, pa je najvišja stopnja participacije, ki 
za mlade pomeni izjemno izkušnjo v procesu odraščanja na poti 
osamosvajanja. Projekt je omogočil velikemu številu mladih prav 
take izkušnje in pridobivanje širokega vpogleda v delovanje jav-
nih institucij na Evropski ravni in v proces političnega odločanja 
na konkretnih primerih. 
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Projekt je imel celovito 
načrtovan in izveden načrt 
razširjanja učinkov in upo-
rabe projektnih rezultatov, 
s katerim je poskrbel za 
ustrezno doseganje vseh 
ciljnih javnosti, promoci-
jo programa in merjenje 
uspešnosti izvajanja teh 
aktivnosti. 

KDO?
Celjski mladinski center, javni zavod za mladinsko kulturo, 
izobraževanje, informiranje in šport

S KOM?
Raplection (Hrvaška), Asociatia forumul cetatenesc pen-
tru actiune sociala si educatie civica (Romunija), Forme 
(Italija), Evropske centrum mladeze Breclav (Češka)

KDAJ?  20.–27. avgust 2016

O ČEM?
vključenost – enakost, enakost med spoloma / enake pri-
ložnosti, dostop za prikrajšane 

ZA KOLIKO?  13.020,00 €

KAJ?
Projekt Changing Views je nastal na pobudo mladih, ki 
so v vsakodnevnem življenju opažali nestrpnost vrstnikov 
do beguncev in migrantov ter vrednotenje oziroma oce-
njevanje ljudi različnih kultur skozi stereotipne predsta-
ve. Namen mladinske izmenjave je bil razširiti zavedanje 
o pomenu strpnosti v družbi, krepiti medkulturni dialog, 
vzpostaviti sodelovanje med mladimi in spodbuditi zave-
danje o tem, kakšne posledice ima stereotipno razmišlja-
nje za socialno izključenost. 
Mladi iz Slovenije, Češke, Hrvaške, Italije in Romunije so 
tekom projekta skozi prizmo medkulturnih razlik med 
udeleženci izmenjave ter z zgodbami in izkušnjami otrok 
migrantov, ki so bili prav tako med udeleženci projekta, 

predstavili vpliv negativnega poročanja medijev na od-
nos mladih do beguncev in migrantov, a tudi načine, kako 
se lahko mladi temu zoperstavijo. Z izvajanjem različnih 
delavnic in drugih aktivnosti so se mladi spoznali z raz-
ličnimi vrstami stereotipov in načini, kako se razvijejo, s 
položajem in težavami, s katerimi se soočajo begunci in 
migranti, ter oblikovanjem medijskih sporočil na način, 
da ta spodbujajo razumevanje medkulturnosti in večjo 
strpnost med mladimi. 

Glavni rezultati projekta so bili razstava fotografij, poseb-
na izdaja časopisa Changing Views in spletna stran pro-
jekta. Nabor aktivnosti mladinske izmenjave je omogočil 
krepitev kompetenc udeležencev izmenjave na področju 
medkulturnosti, gradnje strpne družbe, komuniciranja in 
drugih ključnih kompetenc. Zelo dobro pa so bile načr-
tovane tudi aktivnosti za razširjanje rezultatov in učinkov 
projekta v lokalnem okolju in širše. 

ZAKAJ SMO JIH OPAZILI?
Projekt je izhajal iz jasne pobude mladih z namenom pri-
spevka k strpnejši in vključujoči družbi v luči obravnave 
razbijanja stereotipnih predstav o beguncih in migran-
tih med vrstniki in medijskega prikazovanja današnje 
pereče problematike. Mladi so ob kakovostni podpori 
mladinskih voditeljev vseh sodelujočih organizacij aktiv-
no soustvarjali vsebino projekta na vseh ravneh, vse od 
projektne zasnove do obdobja vrednotenja projekta, in 
preko raznovrstnih aktivnosti (medgeneracijski intervjuji, 
analiza člankov v medijih ipd.) močno krepili medkultur-
ni dialog v lokalnem okolju. Ustvarili so oprijemljive in 

CHANGING VIEWS
kakovostne rezultate (izdaja časopi-
sa, vzpostavitev spletne strani), ki se 
razširjajo v vseh sodelujočih državah, 
poskrbljeno pa je bilo tudi za objave 
vsebinskih prispevkov in promocijo 
programa v medijih, ki je bila opažena 
tudi na nacionalni ravni. Tretjina mla-
dih, vključenih v projekt, je prihajala iz 
ranljivih skupin.

VMLADINSKA IZMENJAVA
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Projekt se je na neo-
bremenjen, a obenem 
poglobljen in mladim 
prilagojen način ukvarjal 
z vprašanji in izzivi, 
povezanimi z begunsko 
in migrantsko situacijo v 
Evropi.

KDO?
Društvo za trajnostni razvoj Terra Vera

S KOM?
Synoksin (Francija), Fiuminata Valle Aperta (Italija), ActArt 
(Grčija), Circomedia (Velika Britanija), Magyar Zsonglőr 
Egyesület (Madžarska), Mala performerska scena (Hrva-
ška)

KDAJ?  1. maj – 30. september 2016

O ČEM?
človekove pravice in vladavina prava, evropsko drža-
vljanstvo, zavest o EU in demokracija, ustvarjalnost in 
kultura

ZA KOLIKO?  19.620,00 €

KAJ?
Mladinske izmenjave Clowns with Borders se je udeležilo 
42 mladih udeležencev iz sedmih partnerskih držav. Cilj 
mladinske izmenjave je bil ponesti smeh in ustvarjalnost 
v obmejne vasi ob reki Kolpi, ki so se soočale z neljubim 
dogajanjem v zvezi s postavitvijo tehničnih ovir na meji, 
ki naj bi zamejile neovirano gibanje beguncev. S projek-
tom so združili mlade, ki jih zanima gledališče, cirkus, 
klovnada, pripovedništvo in video ustvarjanje, in ustvarili 
karavano, ki je obiskala obmejne vasi med Metliko in Ad-
lešiči, sicer znane po neokrnjeni naravi in gostoljubnosti 
domačinov.
Lokalni kontekst izmenjave je predstavljal izhodišče za 

razprave in refleksije udeležencev izmenjave na temo 
človekovih pravic, osebne svobode, omejevanja gibanja, 
demokracije in dostopa do javnega dobrega. Udeleženci 
so med aktivnostjo obiskali različna gospodinjstva v ob-
mejnem pasu, kjer so intervjuvali domačine in pripravljali 
dokumentarne in video prispevke, s katerimi so zgodbe 
posameznic in posameznikov prenašali v svet. V fazi 
priprave projekta so mladi in mladinski voditelji razmišljali, 
na kakšen način naj izrazijo svojo zaskrbljenost, odziv na 
aktualne razmere in apel po skupnem ustvarjanju evrop-
skega prostora, pri čemer niso želeli ustvariti še ene are-
ne za izražanje zaskrbljenosti in strahu. Odločili so se, da 
mlade iz vse Evrope zberejo v potujočo cirkuško, pripo-
vedovalsko in glasbeno karavano, ki je v zamrle obmejne 
vasi prinesla smeh, ustvarjalnost in dobro voljo, hkrati pa 
so se vsi sodelujoči močno zavedali, kje so, kaj počnejo 
in zakaj – kar je bilo dobro izhodišče za razmišljanje o 
človekovih in okoljskih pravicah, aktivnem državljanstvu, 
vladavini prava in vrednotah EU. 
Pri načrtovanju aktivnosti so projektni partnerji izhajali iz 
pobude Klovni brez meja, ki se od klasičnih ločijo po ob-
močju in namenu nastopa – nastopajo namreč v krajih, ki 
so zaznamovani s humanitarnimi krizami, naravnimi ujma-
mi in politično represijo. Njihovo geslo je: »Noben človek 
brez nasmeha.« Cilj je bil to sporočilo ponesti tudi med 
obmejne prebivalce, ki jim omenjena situacija predstavlja 
nemalo težav. 
Prvotno so nameravali obiskati Dom starejših občanov 
Metlika, Varstveni delovni center Črnomelj in romsko 
naselje Kanižarica, vendar so ta načrt zamenjali z gosto-
vanjem na festivalih, ki pa so prav tako vključevali pripa-

CLOWNS WITH BORDERS dnike nekaterih ranljivih skupin. Tako so namreč zagotovili večjo odmevnost projekta. Priredili 
so tudi različne dogodke, kot so obmejni pripovedovalski večer, cirkuška predstava in zaključna 
tiskovna konferenca, na katero so povabili vse pomembne deležnike iz lokalnega okolja, regije 
in širše. 

ZAKAJ SMO JIH OPAZILI?
Projekt je preko atraktivnih in za mlade zanimivih metod na družbeno angažiran način obravna-
val perečo problematiko begunstva in konkretno bodeče žice na meji med Slovenijo in Hrvaško, 
kjer se je aktivnost tudi odvijala. Močna točka projekta je bilo tudi vključevanje mladih z manj 
priložnostmi, pri čemer je organizaciji gostiteljici uspelo vključiti tudi dva prosilca za azil iz Azil-
nega doma Vič, druge migrante in Rome. S svojimi klovnovskimi nastopi so sodelovali na dveh 
večjih festivalih v Ljubljani in Črnomlju ter tako tematiko na zanimiv način približali tako lokal-
nemu prebivalstvu kot tudi širše. Dokumentarni film o projektu pa danes že uspešno potuje po 
družbenih omrežjih in širi glas o refleksiji mladih o mejah, mejnostih, ograjah – razmišljanja, ki jih 
je vzpodbudil prav projekt izmenjave.

MLADINSKA IZMENJAVA
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Eno izmed ključnih področij v življenjskem ciklu projektov, ki 
se izvajajo s podporo programa Erasmus+: Mladi v akciji, je 
razširjanje in uporaba rezultatov. Sodelujoče organizacije tako 
dobijo priložnost, da obveščajo o rezultatih, doseženih z nji-
hovim projektom, in jih delijo, s tem pa se razširi učinek teh 
projektov, izboljša njihova trajnost in upraviči evropska dodana 
vrednost programa Erasmus+: Mladi v akciji. MOVIT, slovenska 
nacionalna agencija programa Erasmus+: Mladi v akciji, je po-
dročje razširjanja in uporabe rezultatov uvrstila med prioritetna 
področja, na katerih bo okrepljeno izvajala aktivnosti za pod-
poro in krepitev kapacitet upravičencev programa. Ena izmed 
takšnih aktivnosti je podelitev »ključa do vidnosti«, ki smo ga 
podelili projektu z najboljšo uporabo in razširjanjem rezultatov 
projekta v letu 2015/2016.

Pri izboru najboljšega projekta na področju razširjanja in upo-
rabe rezultatov smo upoštevali več kriterijev. Projekt je moral 
biti v skladu s programom Erasmus+: Mladi v akciji, imeti je mo-
ral kakovostno partnerstvo, dobro opredeljene vse faze pro-
jekta in kakovosten učni proces, podprt z metodo Youthpass. 
Na področju razširjanja in uporabe projektnih rezultatov smo 
presojali na podlagi tega, ali so bili jasno opredeljeni cilji ko-
municiranja, kakšen je bil nabor ukrepov za merjenje učinkov 
projekta, ali je projekt jasno izkazoval učinke na udeležence, 
sodelujoče organizacije, lokalno okolje in druge ciljne skupi-
ne, kako je bilo pri izvajanju projekta poskrbljeno za vidnost 
programa Erasmus+: Mladi v akciji in ali so bili v aktivnosti raz-
širjanja in uporabe učinkov vključeni vsi partnerji in udeleženci 
projekta. 

Posebno priznanje KLJUČ DO VIDNOSTI 2016 za najboljši 
projekt na področju razširjanja in uporabe projektnih rezulta-
tov je prejel projekt Youth Wonderland, ki ga je izvedla ekipa 
mladih iz Društva širjenja uporabnih znanj in je v največji meri 
ustrezal omenjenim kriterijem.

Projekt Youth Wonderland je udeležence mladinske izme-
njave na zabaven in inovativen način popeljal v svet spo-
znavanja državne ureditve, delovanja Evropske unije in 
pomena aktivne participacije v družbi. Mladinska izmenjava 
je požela precej zanimanja v lokalnem, regionalnem in tudi 
nacionalnem okviru, kar dokazuje vrsta televizijskih prispev-
kov, tudi v Dnevniku TV Slovenija, objave v tiskanih medijih 
in udeležba okrog 250 ljudi na zaključni prireditvi izmenja-
ve. Komunikacijske aktivnosti projekta pa se niso zaključile 
z izvedeno izmenjavo. Mladi iz vseh partnerskih organizacij 
so v obdobju šestih mesecev po izmenjavi izvedli 12 predsta-
vitev projekta in njegovih rezultatov na različnih dogodkih, 
od večjih festivalov, do akademije za mlade, kulturnih festi-
valov in univerz. Vsi rezultati projekta so seveda objavljeni 
na platformi za razširjanje rezultatov Erasmus+. Potrebno je 
izpostaviti, da so bili mladi, ob podpori mladinskih vodite-
ljev, zelo močno vpeti v vse aktivnosti projekta, tudi tiste, 
ki so namenjene razširjanju in uporabi projektnih rezultatov. 
Slednjega, kot opažamo pri ocenjevanju poročil projektov, 
je še vedno premalo.

PRIZNANJE KLJUČ DO VIDNOSTI



priznanje
Razširjanje in uporaba rezultatov je eno od 
ključnih področij v življenjskem ciklu projekta 
Erasmus+. Program tako organizacije, ki so 
vključene v projekte Erasmus+, spodbuja, da 
pri oblikovanju in izvajanju svojih projektov 
posvetijo ustrezno pozornost zagotavljanju 
vidnosti ter aktivnostim razširjanja in 
uporabe projektnih rezultatov. S tem se 
razširi učinek teh projektov, izboljša njihova 
trajnost in zagotovi evropska dodana 
vrednost programa Erasmus+. Projekt Youth 
Wonderland je na področju zagotavljanja 
vidnosti dosegel odlične rezultate in je zato 
zagotovo primer dobre prakse. Organizaciji 
in mladim, ki so izvajali projekt, zato to 
priznanje podeljujemo z največjim veseljem, 
jim čestitamo za kakovostno delo ter jim 
želimo veliko uspehov tudi v prihodnje!

Ključ do vidnosti
2016

za najboljši projekt na področju zagotavljanja vidnosti ter 
razširjanja in uporabe projektnih rezultatov v programu 
Erasmus+: Mladi v akciji v letih 2015/2016

organizaciji 

za projekt 

ki je potekal 

Drustvo sirjenja uporabnih znanj
Youth Wonderland
1. 6. 2015-30. 6. 2016

V Ljubljani, dne ...............................

Podpis: ..........................................

2. 12. 2016
Uros Skrinar

do vidnosti

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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