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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.mva.si. 
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Uroš Skrinar
direktor

ODGOVOR NA 
VPRAŠANJE …

… PA NE MINISTRICI. 

LETO 2015
V ŠTEVILKAH

V decembru 2015 je na posvetu 
mladinskega sektorja potekal pogov-
or z ministrico, pristojno za mladino, 

o načrtih ministrstva, o položaju 
mladih, o mladinskem delu itd. Ob 

koncu pogovora je ministrica zastavila 
vprašanje predstavnikom organizacij 

mladinskega sektorja, naj ji povedo 
primere dobrih praks našega mladins-
kega sektorja. Iskreno moram reči, da 
sem (bil) izredno razočaran, da izmed 

več kot 150 prisotnih skoraj nihče ni 
odgovoril na njeno vprašanje.  

Slovenski mladinski sektor ima, tudi v primerjavi s tujino, odlične projekte in programe, ki prejemajo 
tudi na evropski ravni številna priznanja in nagrade. Ima številne projekte in programe, povečini 
izredno srčne mladinske delavke in delavce, ki prispevajo k vključevanju, participaciji in rasti števil-
nih mladih. A akterji mladinskega sektorja, ko imajo fenomenalno priložnost, da osebi, ki je konec 
koncev, če želite slišati, odgovorna tudi za višino financ, ki so namenjene podpori mladinskemu 
delu, vašemu delu, tega ne povedo. Moram(o) se vprašati, zakaj? Ali je razlog temu, da ne cenite 
dovolj svojega dela? Da ste želeli biti le skromni, ne verjamem. Ali pa je razlog to, da ne poznate 
odgovora?

Na zadnje vprašanje odgovor vsekakor ne more biti pritrdilen. Prebirate namreč kompendij prim-
erov dobrih praks projektov, sprejetih v program Erasmus+, poglavje Mladina v letu 2015. Kompendij, 
ki ga nacionalna agencija izdaja … od nekdaj! Zato, da predstavi vsem v mladinskem sektorju in širše 
dodano vrednost, ki jo projekti, sprejeti v program, prinašajo mladim in skupnosti. 

In prav je, kot si lahko preberete v nadaljevanju, da se pohvalimo z letom 2015, ki smo ga na nacio-
nalni agenciji posvetili temi socialnega vključevanja mladih. Še posebej mladih z manj priložnostmi. 
Veliko smo skupaj z vami že naredili, o čemer si lahko preberete več tudi v decembrskem Mlad-
ju, z aktivnostmi pa nadaljujemo tudi v letu 2016. Vključevanje mladih, ki je predpogoj za njihovo 
participacijo, o kateri tudi pišemo v kompendiju, postaja namreč prioritetna usmeritev evropskega 
sodelovanja na področju mladine za naslednja leta. 

Številni predstavljeni projekti so lahko navdih za delo v prihodnje. In so tudi odgovor na takratno 
ministričino vprašanje, naslednjič pa na primer vprašanje vašega soseda, županje ali prijatelja. Pred-
vsem pa prvo sebi kot akterju v mladinskem sektorju o rezultatih in dobrih vidikih lastnega mladins-
kega dela. Pravijo, da če sam ne ceniš svojega dela, ga tudi nihče drug ne bo.

Cenjeni prijavitelji in upravičenci, pogumno naprej v 2016!

V letu 2015 je bilo v program Erasmus+: Mladi v akciji pred-
laganih 429 projektov, ki so vključevali 583 aktivnosti. V prim-
erjavi z letom 2014, ki je bilo prvo leto novega programa, to 
pomeni 73% povečanje števila predlaganih projektov, vendar 
so s tem številke postale primerljive z letom 2013, ki je bilo 
zadnje leto prejšnjega programa. Sprejetih je bilo 134 projek-
tov, ki so vključevali 183 aktivnosti, kar pomeni 31 % uspešnost 
sprejetih aktivnosti. V primerjavi z letom prej je bilo v letu 2015 
manj sprejetih projektov, vendar 11 % več aktivnosti. Predlag-
ani projekti so skupaj zaprošali za 9.658.128,00 eur sprejetim 
pa smo dodelili 2.393.678,00 eur, kar predstavlja 25 %. Štirje 
projekti so bili uvrščeni na čakalni seznam, zato se podatki za 
leto 2015 lahko še spremenijo.

*brez upoštevanja odpovedanih projektov 
**brez upoštevanja sredstev za usposabljanja EVS in aktivnosti TCA

KLJUČNI UKREP 1 KLJUČNI UKREP 2 KLJUČNI UKREP 3 SKUPAJ

število predlaganih 
projektov (aktivnosti)

371 (525) 43 15 429 (583)

število odobrenih 
projektov (aktivnosti) *

120 (169) 7 7 134 (183)

višina zaprošenih 
sredstev (EUR)

6.499.497 2.940.335 218.296 9.658.128

višina odobrenih 
sredstev (EUR)

1.899.510 385.792 108.376 2.393.678

Višina razpoložljivih 
sredstev (EUR) **

1,833.661 358.909 105.024 2.297.594
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KLJUČNI UKREP 1
KLJUČNI UKREP 2

KLJUČNI UKREP 3

Ključni ukrep 1 omogoča prijavo mla-
dinskih izmenjav, evropske prostovol-
jne službe in mobilnosti mladinskih 
delavcev. Po obsegu aktivnosti, številu 
prijavljenih projektov in višini razpoložl-
jivih sredstev je najobsežnejši in najbolj 
raznolik, zato je za sprejem projekta v 
progam potrebno dosegati visoko raven 
kakovosti. Je edini ukrep, v katerega je 
mogoče prijaviti več aktivnosti, zato tu 
obravnavamo prijavljene in sprejete ak-
tivnosti, in ne projektov.

Strateška partnerstva so bila z izjemo 
transnacionalnih mladinskih pobud v 
letu 2015 še vedno svež ukrep, zato je 
bilo razpoložljivih malo sredstev. Ukrep 
omogoča sodelovanje organizacij z ra-
zličnim statusom, ki ustvrarjajo projekte 
izmenjave praks, implementacije ino-
vativnih pristopov in sodelovanja med 
partnerji iz različnih programskih držav, 
ki predstavljajo pomemben prispevek 
h krepitvi kompetenc akterjev v mladin-
skem sektorju za višjo kakovost mladin-
skega dela, krepitev participacije mla-
dih in njihvega aktivnega državljanstva 
oziroma spodbujanje (socialnega) pod-
jetništva mladih. Za sprejem v program 
ostaja pomembno, da imajo trajnosten 
ali otipljiv rezultat na področju mladine. 
Pričakujemo, da bo v prihodnje prijavl-
jenih vse več kakovostnih projektov 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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PRIMERI DOBRIH PRAKS

Primer dobre prakse je projekt, ki dosega visoko raven kakovo-
sti v vseh fazah (načrtovanju in pripravi, izvedbi in evalvaciji ter 
širjenju rezultatov), 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 kompe-
tenc. Zelo pomembni so vpliv projekta na lokalna okolja vseh 
vključenih partnerjev in njegovi dolgoročni učinki. Na vsakem 
prijavnem roku je prijavljenih mnogo dobrih in kakovostnih pro-
jektov. V vsaki aktivnosti izpostavljamo tistega, ki na področjih, ki 
so ključni za kakovosten projekt, izstopa bolj kot ostali. 

Posebej izpostavljamo temo SODELOVANJE oz. VKLJUČEVA-
NJE MLADIH Z MANJ PRILOŽNOSTMI IN POSEBNIMI POTRE-
BAMI. Socialno vključevanje je ena od prednostnih tem naci-
onalne agencije, ki je še posebej izpostavljena v letih 2015 in 
2016. Ena od možnosti uporabe programa v korist ranljivih skupin 
mladih je sodelovanje med mladinskimi centri in inštitucijami, ki 
delajo s tovrstnimi mladimi, zato izpostavljamo primer dobre pra-
kse, ki se je tega lotil v okviru projekta evropske prostovoljne 
službe.

Izpostavljamo tudi temo PARTICIPACIJA MLADIH, ki je pogos-
to razumljena pomanjkljivo. Participacija mladih je pomembna v 
vseh fazah projekta – v samem načrtovanju, potem izvedbi in 
nenazadnje tudi v zaključevanju, evalvaciji in širjenju rezultatov. 
Še posebej pri mladinskih izmenjavah je pomembno, da ideja 
prihaja s strani mladih samih, ki se soočijo že s pisanjem prijavne 
dokumentacije in projekt tako ob podpori mentorjev v celoti ali 
vsaj v veliki meri izvedejo sami. 

R2 R3R1 R1 R1R2 R2R3 R3

MLADINSKE 
IZMENJAVE

EVROPSKA
PROSTOVOLJNA 
SLUŽBA

MOBILNOST
MLADINSKIH
DELAVCEV

99

40

101
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KDO?
KUD Pozitiv

S KOM?
Udruženje za razvoj i unaprijeđenje multimedijalnih umje-
tnosti i kulture »Medija-Art« (Bosna in Hercegovina), Tea-
tar 34 (Srbija)

KDAJ?  20.–31. julij 2015

O ČEM?
medkulturno/medgeneracijsko izobraževanje in (vseži-
vljenjsko) izobraževanje, dostop za prikrajšane, ustvarjal-
nost in kultura

ZA KOLIKO?  25.940,00 €

KAJ?
Ideja projekta izhaja iz stališča, da so mladi danes najbolj 
izpostavljena, zapostavljena in iz družbeno-ekonomske-
ga življenja odrinjena kategorija prebivalstva. Ko se govo-
ri o vključevanju mladih z manj priložnostmi v družbeno 
življenje, bi to danes lahko razširili na večino današnje 
mlade populacije. Dobršen del udeležencev mladinske 
izmenjave je že zaključil svoje šolanje ali pa je bil tik pred 
tem in je spadal v tisti del sodobne mladine, ki nima re-
dne zaposlitve, se ukvarja z občasnimi deli in sodi v kate-
gorijo nezaposlenih, čemur so v projektu posvetili dodat-
no pozornost.  45 udeležencev je sodelovalo že v času 
priprave prijavne dokumentacije, pred izmenjavo pa je 
vsaka skupina pripravila krajši raziskovalni video, plesno 

gledališko ali glasbeno produkcijo, ki je odražala temo 
izmenjave in jo predstavila na sami aktivnosti. V okviru 
izkustvenih delavnic (glasbene, plesne, gledališke in de-
lavnice ulične umetnosti) so pridobivali praktična znanja 
in veščine, uporabne za bodočo zaposlitev. Usmerjene 
so bile v končno skupno produkcijo, v diskusijah pa so iz-
menjevali svoje izkušnje o tem, na kakšen način rešujejo 
izpostavljena vprašanja, kako ustvarjajo lastne podporne 
mreže, kakšne so njihove preživetvene strategije, kakšno 
vlogo ima pri tem prilagodljivost, iznajdljivost, fleksibilnost 
ipd. Posebno pozornost so posvetili orodjem za beleže-
nje novih znanj in veščin. V okviru projekta je delovala 
posebna skupina za sprotno refleksijo, evalvacijo projek-
ta in beleženje novih znanj.

Izvedli so javno diskusijo, ki je bila namenjena pogovoru 
s strokovnjaki, ki se ukvarjajo z vprašanji mladih, partici-
pacijo mladih v družbi, medkulturnim dialogom, mladin-
skim delom ipd., na njej pa so predstavili tudi produkcije, 
ki so nastale pred in med izmenjavo v okviru delavnic. 
Razmišljanja, stališča in ugotovitve so po zaključku ak-
tivnosti objavili v kratki brošuri, ki omogoča teoretični 
premislek in odpira možnosti za nadgradnjo projekta. 
Zaključno produkcijo projekta, ki je bila rezultat izkustve-
nih delavnic, so predstavili tudi pred Dijaškim domom Iva-
na Cankarja, načrtovali pa so jo ponoviti tudi v lokalnih 
okoljih partnerjev.

OPAZILI SMO JIH, KER ...
Projekt izhaja iz potreb mladih in sodelujočih organizacij. 
Gre za dolgoročna partnerstva s partnerskimi državami, 
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BITI MLAD
ki prinašajo dodano vrednost projektu in krepijo svojo mednarodno dimenzijo. Gre za enako-
vredna partnerstva z učinkovito porazdelitvijo vlog in nalog, kakovostno pa sodelujejo tudi z 
ostalimi relevantnimi deležniki. Projekt je vpet v vsa lokalna okolja, rezultati projekta pa so opri-
jemljivi in uporabni za nadaljnje razširjanje tudi po zaključku projekta. Posebej izstopa evalvacija 
projekta in prepoznavanje učnih učinkov za udeležence.VMLADINSKA IZMENJAVA
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KDO?
Zavod Mladinski center Kotlovnica Kamnik

S KOM?
Jugendwerk der AWO Württemberg e.V. (Nemčija), Asoci-
ación Juvenil Intercambia (Španija)

KDAJ?  1. avgust 2015 – 1. junij 2016

O ČEM?
ustvarjalnost in kultura, mladi (sodelovanje, mladinsko 
delo, mladinska politika), razvoj podeželja in urbanizacija

ZA KOLIKO?  28.819,32 €

KAJ?
Pobuda Gunpowder city se je razvila iz opazovanja veliko 
neuporabljenih prostorov po mestu. Ko se je ekonomija 
od industrije obrnila v storitvene dejavnosti, je propadlo 
več tovarn v Kamniku, kar je še bolj zaostrila ekonomska 
kriza. Zapuščene tovarne so skupnosti dale priložnost, 
da prostore ponovno oživi za uporabo v skupno dobro. 
Projekt Gunpowder city: Explosion je nadaljevanje pred-
hodnega projekta EVS, v katerem so popisali prazne 
prostore in pripravili načrte za njihovo obnovo z grafično 
podobo, kar se je izkazalo za uspešno. S pomočjo mla-
dih, prostovoljcev in lokalne skupnosti je prvi obnovljeni 
prostor, KIKštarter, zaživel v aprilu 2015.

Namen projekta Gunpowder city: Explosion je bil ustva-
riti prostor za mlade in kulturo, ki bi ga uporabljal tako 

mladinski center kot lokalna skupnost. S projektom so 
želeli ne samo oživiti lokalno skupnost, pač pa tudi odkriti 
talente lokalnih prebivalcev. Prenova prostorov je omo-
gočila različne priložnosti lokalni skupnosti, motivirala 
je, podajala znanje, izkušnje in spretnosti prostovoljkam 
EVS, ki pridobljeno znanje lahko uporabijo doma, hkrati 
pa postavila zgled ostalim krajem v Sloveniji.

V času projekta so bile prostovoljke aktivno vključene v 
lokalno skupnost, s čimer so spoznale, kako pomembno 
je dobro sodelovanje z vsemi lokalnimi akterji (mladimi 
arhitekti, muzeji, umetniki idr.) in ostalimi prebivalci, saj so 
podajali nove ideje, priskočili na pomoč in jih podprli pri 
njihovem delu. Spoznavanje lokalne skupnosti in prebi-
valcev pa jim je koristilo tudi pri idejni zasnovi novih pro-
storov, saj so razumele, kaj bi prebivalcem in skupnosti 
najbolj odgovarjalo in v čem bi se počutili najbolj doma-
če. Priložnost so imele sodelovati tudi pri dejanski fizični 
prenovi, pri čemer so se naučile osnov gradbenih del in 
notranjega oblikovanja, poleg tega pa so ob sodelovanju 
pri drugih aktivnostih mladinskega centra in dogodkih v 
mestu pomagale oblikovati program za nove prostore, pa 
tudi za mladinski center in KIKštarter. Skupaj s prostovolj-
ci mladinskega centra so poskrbele tudi za implementa-
cijo programa, ki so si ga zamislili.

OPAZILI SMO JIH, KER ...
Projekt odraža močno vpetost v lokalno okolje, prosto-
voljke pa tesno sodelujejo pri vseh aktivnostih mladin-
skega centra, s čimer spoznavajo tudi delovanje vseh 
plati mladinske organizacije. Projekt krepi kapacitete in 

GUNPOWDER CITY: EXPLOSION

mednarodni okvir vključenih organizacij in je naravnan na 
njihovo medsebojno trajno sodelovanje in trajnostno de-
lovanje renoviranih prostorov. S prenosom dobre prakse 
se predvideva močan vpliv tudi na lokalna okolja pošilja-
jočih organizacij.

EVROPSKA PROSTOVOLJNA 
SLUŽBA
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KDO?
Društvo Kulturno, informacijsko in svetovalno središče 
Legebitra 

S KOM?
Association for sustainable development SFERA MACE-
DONIA – Bitola (Makedonija), KOMPAS – Kreativni omla-
dinski centar Pančeva za borbu protiv side (Srbija), Future 
in Progress (Romunija), Hellenic Youth Participation (Gr-
čija), Asociación Juvenil Intercambia (Španija), Udruže-
nje »Mladi Volonteri« (Bosna in Hercegovina), Udruga za 
ljudska prava i građansku participaciju PaRiter (Hrvaška), 
Saplinq (Slovaška), Youth Inclusion Association (Turčija), 
Youth Support Centre (Poljska)

KDAJ?  21.–27. februar 2016 

O ČEM?
socialni dialog; enakost med spoloma / enake priložnosti; 
vključitev – enakost

ZA KOLIKO?  19.300,00 €

KAJ?
Terminologija, ki jo uporabljajo LGBT skupnosti, je raz-
lična in se s časom tudi spreminja. Raziskave kažejo, da 
mladi, ki so redno izpostavljeni verbalnemu ali fizičnemu 
nasilju, pogosteje razvijejo duševne stiske, slabo samo-
podobo, izostajajo od pouka ali šolanja ne dokončajo, 
pogosteje so osamljeni in depresivni. To so težave, s 
katerimi se mladinski delavci s to ciljno skupino morajo 

soočati. Usposabljanje se je zato usmerilo v kakovost in 
inovativnost mednarodnih projektov s perspektive termi-
nologije LGBT skupnosti. 

22 mladinskih delavcev iz 11 različnih organizacij, ki že 
ali pa še bodo delali z LGBT mladimi, se je izobraževalo 
o politično korektni LGBT terminologiji in njeni uporabi 
v praksi. Prvi dan usposabljanja je bil namenjen spo-
znavanju in krepitvi partnerstev, poznavanju programa 
Erasmus+ in učnemu procesu Youthpass, naslednji dne-
vi pa pridobivanju novih znanj in razvijanju novih veščin, 
povezanih z diskriminacijo, predsodki in stereotipi LGBT 
skupnosti, žrtvami sovražnega govora, antidiskriminacijo, 
vključujočem govoru in pristopu do LGBT mladih na vseh 
ravneh. Naučeno so preizkusili tudi v praksi – obiskali so 
lokalno LGBT organizacijo, kjer so spoznali, kako poteka 
njihov tipičen delovni dan. 

Usposabljanje so nadaljevali z izmenjavo dobrih praks 
dela z LGBT mladimi ter v manjših skupinah razvijali nove 
metode soočanja z izzivi in reševanja konfliktov. Obliko-
vali so kakovosten glosar s standardizirano in občutljivo 
LGBT terminologijo, ki temelji na besedah, ki se upora-
bljajo v evropskih mladinskih projektih. Zadnja dva dne-
va so udeleženci razvijali nove projekte ideje in načrt za 
razširjanje in uporabo rezultatov usposabljanja, naučeno 
in doživeto pa so vsak dan lahko beležili v knjižico, ki jim 
je bila v pomoč pri ozaveščanju učnih rezultatov. Udele-
žencem je bila še tri mesece po usposabljanju na voljo 
podpora mentorjev, trenerjev in organizatorjev za reali-
zacijo njihovih idej.

WORDS SHAPE IDENTITY
OPAZILI SMO JIH, KER ...
Gre za projekt, ki je nadgradnja uspešno izvedenega projekta še v okviru programa Mladi v ak-
ciji. Projekt je vključeval metode aktivne participacije in neformalnega učenja, predvidel priprave 
udeležencev, kakovostno implementacijo in podporo po zaključku aktivnosti. Vse vključene par-
tnerske organizacije so projektu prinesle dodano vrednost, naloge pa so si razdelili tudi z na-
menom razširjanja rezultatov, ki imajo močno antidiskriminatorno noto. Profil udeležencev se je 
delil na dve skupini, kar je zagotovilo večjo učinkovitost projekta in razširjanje učinkov. Rezultat 
so širili po različnih kanalih in tako dosegli širše mladinsko polje.

VMOBILNOST MLADINSKIH 
DELAVCEV



1514

K
LJ

U
Č

N
I U

K
R

E
P

 2
KDO?
BOB, zavod za izobraževanje in kulturne dejavnosti, 
Ljubljana

S KOM?
Volonterski centar Istra (Hrvaška), Impact HUB Belgrade 
(Srbija)

KDAJ?  1. september 2015 – 1. januar 2017

O ČEM?
nov inovativni predmetnik / učne metode / razvoj tečajev 
za usposabljanje, doseganje nivoja politik / dialoga z od-
ločevalci, mednarodno sodelovanje, mednarodni odnosi, 
razvojno sodelovanje

ZA KOLIKO?  69.200,00 €

KAJ?
Ideja za projekt je nastala na podlagi slabšanja situacije 
na trgu dela v državah vključenih organizacij, kjer mladi 
hitro postajajo izključeni. Nenehno se jih potiska na rob 
socialne varnosti in izkorišča za slabo plačna dela. Vla-
dne strukture še niso predlagale ustreznih ukrepov, mla-
di pa razpolagajo s potrebnimi sredstvi, s katerimi lahko 
poiščejo rešitve zase, vendar njihovi predlogi iz različnih 
razlogov mnogokrat ostajajo preslišani in neupoštevani. 
Mladi, mladinski delavci in mladi profesionalci so v pro-
jektu združili moči za razvoj novih, inovativnih in komple-
mentarnih orodij in modelov za opolnomočenje mladih 
v regiji in spodbujanje samozaposlovanja mladih. Pri-

stop k projektu od spodaj navzgor je mladim omogočil 
sodelovanje v vseh fazah projekta. Ustvarili so Program 
za razvoj kompetenc za avtonomne zaposlitve, ki je pro-
gram neformalnega učenja, ki učeče se opremi z razvo-
jem kompetenc, pravimi socialnimi mrežami in projektni-
mi idejami za ustvarjanje zaposlitve neodvisno od trga 
dela in/ali tako izboljšuje konkurenčnost mladih na trgu 
dela, potrdilo in priznalo pa naj bi ga tudi Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport. Drugi rezultat je Venture 
Growth Roadmap, spletno orodje, ki mladim podjetni-
kom omogoča samorefleksijo, interaktivno povezovanje, 
vrstniško učenje preko dobrih praks in osebnih zgodb, 
mentorstvo, ter spremljanje razvoja njihove poslovne 
ideje. Tretji rezultat so predlogi za štipendije najbolj ak-
tivnih mladih v mladinskih aktivnostih s poudarkom na 
njihovi aktivni participaciji in soustvarjanju aktivnosti. Če-
trti rezultat pa je priročnik Youth Volunteer Management 
Guidebook, ki naslavlja specifike mladih prostovoljcev, 
upravljanje njihovega dela, pridobivanje prostovoljcev, 
priznavanje njihovega dela in pridobljenih kompetenc ter 
njihovo osmišljanje v kontekstu mladinskega dela.

V projektu so izvedli številne aktivnosti v lokalnih okoljih 
sodelujočih organizacij, tri mednarodna srečanja, štiri in-
telektualne rezultate in en zaključni dogodek za njihovo 
razširjanje. Po končanem projektu nameravajo organiza-
cije nadaljevati s sodelovanjem ter zgraditi širšo mrežo 
mladinskih organizacij na področju bivše Jugoslavije.

POST-YU TRILATERAL BOTTOM UP LEARNING 

OPAZILI SMO JIH, KER ...
Aktivnosti ustrezajo ciljem, 
so dobro strukturirane in 
opisane. Projektni načrt 
vsebuje dobro razdelane 
faze in razdelitev nalog 
med organizacijami v vseh 
fazah projekta. Po znanju 
in izkušnjah se organizaci-
je med seboj dopolnjujejo, 
bodisi z izkušnjami na po-
dročju mladinskega dela 
ali pa z orodji in različnimi 
pristopi za področje pod-
jetništva. Mladi so aktivno 
sodelovali v vseh fazah 
projekta in soustvarjali vse 
intelektualne rezultate. 
Projekt prinaša dolgoroč-
ne pozitivne učinke na so-
delovanje in povezovanje 
mladinskih organizacij iz 
navedene regije, s tem pa 
tudi na krepitev kakovosti 
mladinskega dela.

– EMPOWERING YOUTH IN THE REGIONSTRATEŠKO PARTNERSTVO
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KDO?
Mladinski center Krško 

S KOM?
Loma-Nurmes Oy (Finska), Association pour l'Accom-
pagnement des Actions de Mobilité Internationale (Fran-
cija), Verein zur Förderung von Kulturaustausch und Na-
chhaltigkeit in Europa (Avstrija)

KDAJ?  1. julij 2015 – 1. julij 2016

O ČEM?
dostop za prikrajšane, zgodnja opustitev izobraževanja / 
boj proti neuspehu v izobraževanju, mladi (sodelovanje, 
mladinsko delo, mladinska politika)

ZA KOLIKO?  26.400,00 €

KAJ?
Mladi prostovoljci iz Krškega so na dialogu z odloče-
valci predlagali uporabo bolj inovativnih pristopov pri 
vključevanju mladih z manj priložnostmi. Povezali so se 
s partnerji s Finske, ki imajo na tem področju že večletne 
izkušnje, a so z izvedbo tega projekta svoj lastni sistem 
nadgradili. Glavni cilji projekta so bili opolnomočiti mlade 
za aktivno participacijo v družbi, pridobivanje neformalnih 
znanj in veščin mladih, krepitev zmogljivosti na področju 
mladine v Evropi in pridobivanje osnov podjetništva (še 
posebej socialnega podjetništva) za mlade.

V projektu so sodelovale skupine šestih mladih iz vsake 

države, ki se že več let prostovoljno udejstvujejo v lo-
kalnem okolju in imajo izkušnje z mednarodnih aktivno-
sti programa Erasmus+: Mladi v akciji. V sklopu projekta 
so svojo pozornost namenili mladim iz svojega okolja, ki 
niso vključeni v proces formalnega izobraževanja in niso 
zaposleni ali vključeni v družbo na kakršenkoli drug na-
čin, z namenom, da se po koncu projekta udeležijo ka-
terega izmed projektov mednarodnih učnih mobilnosti 
(kratkoročni EVS, izmenjave itd.) v eni izmed partnerskih 
organizacij v tujini. Zanje so pripravljali kontinuirane de-
lavnice računalništva, podjetništva, učenja tujega jezika, 
poznavanja EU ipd. 

Vsak mesec so za medsebojno pomoč in ocenjevanje 
doseženih in nedoseženih ciljev pripravili e-konferenco, 
sredi projekta pa so s partnerji pripravili vmesno evalva-
cijo projekta, kjer so pregledali do tedaj izvedene aktiv-
nosti, si izmenjali izkušnje in skupaj poiskali učinkovite 
rešitve za težave in izzive, ki so se pokazali, ter načrtovali 
potek preostalega dela projekta in aktivnosti. Tekom pro-
jekta so se srečevali tudi z lokalnimi odločevalci, ki so 
ves čas spremljali potek projekta, na koncu pa so skupaj 
z njimi ovrednotili rezultate ter zastavili nadaljnje ukrepe 
za prihodnje izvajanje in nadgrajevanje.

OPAZILI SMO JIH, KER ...
Vloga je inovativna, saj vključuje dve skupini mladih – ak-
tivne mlade in tiste mlade, ki se niti ne šolajo niti niso 
zaposleni. Projektna ideja se je razvijala postopoma s 
strani vseh sodelujočih organizacij. Prinaša dodano vred-
nost na evropski ravni, saj so partnerji med seboj tesno 

YOUTH SUPPORT YOUTH

povezani in jih druži podobna vizija dela z mladimi, predvsem glede njihovega opolnomočenja. 
Partnerstvo je pomembno tudi za nadaljevanje projekta v okviru drugih akcij. Jasno je opisano, 
kako je vsaka od organizacij vpeta v sam projekt, kako so odgovornosti razporejene 
med vse organizacije in na kakšen način projektu vse dodajajo lasten aktiven prispevek.

VTRANSNACIONALNA 
MLADINSKA POBUDA
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KDO?
Inštitut Padma 

KDAJ?  15. avgust 2015 – 15. december 2016

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

ZA KOLIKO?  8.364,00 €

KAJ?
Več organizacij iz različnih držav je dalj časa načrtova-
lo aktivnosti strukturiranega dialoga v svojih državah s 
predstavitvijo rezultatov na mednarodni konferenci v Bru-
slju. Projekt Zero Waste je en del omenjene zgodbe in 
predstavlja strukturirani dialog v slovenskem okolju. Na-
men projekta je bil ozaveščati o vplivu prehrane ljudi na 
okolje, zdravje in dobro počutje posameznikov in skup-
nosti ter na globalne klimatske spremembe in na lokalno 
ekonomsko stanje tako, da bi zavrgli manj hrane in imeli 
bolj učinkovito in iznajdljivo ekonomijo. 

Projekt sta podprla Mladinski svet Slovenije in Društvo 
Ekologi brez meja. Izvedli so 4 tridnevne seminarje, na 
katerih so mladi razmišljali in se pogovarjali o presež-
kih hrane, zdravju in politiki »brez odpadkov« (ang. zero 
waste policy) ter ustvarili predloge za njihovo izboljšanje. 
Izbrani predstavniki z lokalnih dogodkov so se udeležili 
nacionalne konference, na kateri so iskali rešitve, kako 
mlade in druge opolnomočiti in spodbuditi na področjih 

podnebnih sprememb, politike brez odpadkov, zdravja 
in prehrane (preventiva) ter oblikovali predloge za spre-
membe dokumentov na nacionalni in evropski ravni, ki 
so jih predali slovenski vladi in Ministrstvu za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano. Teorijo in pogovore so okrepili 
s praktičnim prikazom – prehrana za udeležence na do-
godkih je bila pripravljena izključno iz presežkov ali sicer 
neoporečne a estetsko nezadovoljive zelenjave, ki je 
zato postala organski odpadek.

Podoben potek dogodkov je bil izveden tudi v Belgi-
ji, Nemčiji in na Nizozemskem, s predstavniki z njihovih 
nacionalnih posvetov pa so se udeležili mednarodne 
konference na isto temo. Rezultate in skupno oblikovane 
predloge za spremembe so predstavili evropskim odlo-
čevalcem in relevantnim deležnikom, med drugim tudi 
parlamentarni skupini za trajnosten prehranski sistem.

Rezultat projekta je dokument, ki so ga sooblikovali mla-
di, lokalni in nacionalni odločevalci, v njem pa so zbrali 
predloge za implementacijo ukrepov politike brez od-
padkov in njihovih vplivov na okolje. Z rezultati so želeli 
mladim pokazati, da so spremembe mogoče in da demo-
kratična participacija lahko prinaša spremembe tako na 
lokalni kot tudi na nacionalni in evropski ravni.

OPAZILI SMO JIH, KER ...
Projekt je priprava na mednarodno akcijo več organizacij 
iz 5 držav, ki ni del prijavljenega projekta, in se zelo dob-
ro sklada s cilji in prioritetami akcije. Izbrana tematika je 
v interesu vseh vključenih organizacij v okviru projekta, 

ZERO WASTE STRUKTURIRANI DIALOG

ki se odvija na nacionalni ravni. Zaradi vpetosti v širši kontekst 
dobro krepi kapacitete in mednarodni okvir organizacije. Učinki 
projekta so lahko široki na mednarodni ravni. Razširjanje je pote-
kalo po več kanalih na nacionalni ravni in se bo nadaljevalo tudi 
na ravni EU.
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V projektu so sredstva 
izkoristili za sodelovanje 
mladinskega centra in 
inštitucije z osebami s 
posebnimi potrebami, s 
čimer razbijajo stereo-
tipe in uporabnikom 
omogočajo lažje vkl-
jučevanje v družbo.

KDO?
Mladinski center Trbovlje 

S KOM?
Stranaidea S.C.S. Impresa Sociale Onlus (Italija), Šent – 
Slovensko združenje za duševno zdravje (Slovenija)

KDAJ?  1. oktober 2015 – 30. marec 2016

O ČEM?
invalidnost – posebne potrebe, mladi (sodelovanje, mla-
dinsko delo, mladinska politika)

ZA KOLIKO?  4.503,66 €

KAJ?
Mladinski center Trbovlje je s Šentom začel sodelovati 
v letu 2014, ko so eno od takratnih prostovoljk navdušili, 
da je en dan na teden sodelovala v njihovem programu. 
Takrat je Šent izrazil željo po evropskih prostovoljcih in 
sodelovanju, ki naj bi potekalo štirikrat tedensko v njiho-
vi organizaciji, enkrat tedensko pa v mladinskem centru. 
Sodelovanje se je nadaljevalo v letu 2015 na mladinski 
izmenjavi Let's act, ko so udeleženci v Šentu preživeli 
eno dopoldne in odkrivali njim neznano okolje – ljudi z 
duševnimi motnjami, s čimer so razbijali tabuje in odprav-
ljali stigmatizacijo ljudi z duševnimi motnjami.

Prostovoljka Rossana je izvajala aktivnosti, ki so sicer-
šnjemu programu v Šentu prinašale dodano vrednost – 
organizirala je jezikovni tečaj, predstavila svojo kulturo, 

razvijala hobije, izvajala kreativne delavnice, sodelovala v 
pogovornih skupinah, sodelovala pri organizaciji športnih 
dogodkov in praznovanj, uporabnike spremljala na tabo-
re in letovanja ter jim pomagala pri vsakdanjih opravilih, 
če je bilo to potrebno. En dan na teden je prostovoljka 
preživela v mladinskem centru, zato so projekt izkoristili 
tudi za poglobitev sodelovanja med obema organizaci-
jama. Delo v obeh organizacijah je precej različno, zato 
so želeli spodbuditi prenos z ene organizacije na drugo 
organizacijo in obratno, podati nastavke za nove prilož-
nosti, hkrati pa uporabnikom Šenta ponuditi priložnosti, 
da se vključijo v »normalno« družbo preko mladinskega 
centra in drugih partnerskih organizacij.

Prisotnost prostovoljcev na aktivnostih je najboljši način 
za učenje strpnosti in medsebojnega spoštovanja, saj s 
spoznavanjem nove kulture in govora v tujem jeziku upo-
rabniki izgubijo strah pred neznanim. 

Šent je prostovoljki prinesel ogromno novega znanja, iz-
kušnje v novem delovnem okolju, pridobivanje socialnih, 
projektnih in kulturnih kompetenc, prispeval pa je tudi k 
njenemu osebnemu razvoju. Zaposleni in uporabniki so 
spoznali novo kulturo in jezik, uporabniki so imeli ob dru-
ženju večji občutek lastne vrednosti, saj je šlo za dekle, ki 
je povsem običajna in ne trpi za kakršnokoli omejitvijo. Za 
ljudi z duševnimi motnjami je družba zunanjih ljudi zelo 
pomembna, saj jim prinesejo novo energijo in optimizem 
v boju z njihovimi težavami, koristi pa jim tudi običajen 
klepet in igranje različnih iger ter sodelovanje in spozna-
vanje druge kulture.

GIVE (ME) A SMILE
OPAZILI SMO JIH, KER ...
Projekt zelo dobro zasleduje cilje prioritet akcije in namene učne mobilnosti in zelo jasno so 
navedene potrebe vseh udeleženih organizacij. Tema projekta je usmerjena v socialno vklju-
čevanje in zagotavlja kakovostne učne rezultate. Mladinski center se je z drugo organizacijo v 
lokalnem okolju povezal na iznajdljiv in kakovosten način, eden od ciljev projekta pa je, da bi v 
prihodnje več organizacij z osebami s posebnimi potrebami gostilo prostovoljce EVS in s tem 
vnašalo dodano vrednost v njihovo siceršnje delo.

EVROPSKA PROSTOVOLJNA 
SLUŽBA
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V projektu je visoka 
participacija mladih v vseh 
njegovih fazah. Z inovativ-
no metodo projekt vzgaja 
aktivne in konstruktivno 
kritične državljane, poleg 
tega pa zagotavlja enake 
možnosti za vse mlade, 
tudi tiste, ki se srečujejo z 
različnimi ovirami.

KDO?
Društvo širjenja uporabnih znanj 

S KOM?
Nezavisna udruga mladih (Hrvaška), İstanbul Arel Üni-
versitesi (Turčija), Itinéraire International PACA (Francija)

KDAJ?  22.–29. februar 2016

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

ZA KOLIKO?  12.704,00 €

KAJ?
Ideja za projekt je nastala kot odgovor mladih na trenu-
tno situacijo v Evropski uniji, ki beleži najnižjo podporo 
v svoji zgodovini, čemur botrujejo kriza, nezavidljiv polo-
žaj mladih, večanje razlik med družbenimi sloji, neenake 
možnosti za vse, vse večja izključenost nekaterih ljudi. 
Pri načrtovanju projekta so veliko pozornosti namenili 
pripravam – člani vsake skupine so se redno srečevali že 
pred prijavo projekta, sodelovali so pri pripravi projektne 
dokumentacije, poskrbeli za svoje logistične in jezikovne 
priprave, si na predhodnem načrtovalnem obisku med 
seboj razdelili naloge in nato skupaj izvedli mladinsko 
izmenjavo po načelu mladi za mlade – vsaka skupina je 
bila ob podpori mladinskih voditeljev odgovorna za iz-
vedbo izbranega dela aktivnosti. 

Aktivnosti se je udeležilo 24 mladih, starih med 16 in 
26 let, med katerimi so bili tudi mladi z manj priložnost-
mi in posebnimi potrebami. Na aktivnosti so udeleženci 
ustvarili lastno državo in razmišljali o vseh njenih vidikih 
– ozemeljski suverenosti, legi, prebivalcih, državni uredi-
tvi, gospodarstvu, socialnem podjetništvu, javnih službah 
ipd. Preko teh dogovorov so spoznavali delovanje EU in 
njeno zgodovino, se učili poslušanja in argumentiranja, 
preko česar so razmišljali tudi o aktualnih temah EU – re-
ševanju gospodarske krize, financiranju EU, vključevanju 
marginalnih skupin, delovanju EU, programih za mlade 
ipd. Po zaključku projekta so se mladi bolj zavedali po-
mena udeležbe na volitvah, vloge državnih in političnih 
predstavnikov in teles ter zakaj moramo biti državljani 
EU aktivni in jo aktivno soustvarjati. Za ustvarjeno državo 
so si zamislili tudi tipičnega mladega in se vanj vživeli, 
o državi so posneli kratek film in ga predstavili deležni-
kom in akterjem v lokalnem okolju. Del časa so namenili 
ogledu nuklearke in Sveta energije, del izmenjave pa je 
bil odprt za javnost, s čimer je projekt postal bolj vpet v 
lokalno okolje.

OPAZILI SMO JIH, KER ...
Gre za primer idealne mladinske izmenjave. Ideja za 
projekt je prišla s strani mladih, ki so sami poskrbeli za 
vse njegove faze – priprave, izvedbo in evalvacijo. Na-
cionalne skupine udeležencev so bile oblikovane že v 
času prijave projekta, njihove želje, potrebe in cilji, pa 
tudi cilji organizacij so bili jasni, partnerstvo je bilo trdno 
in kakovostno, njihovo sodelovanje se je odražalo skozi 

YOUTH WONDERLAND
celoten projekt. V projektu so sodelo-
vali tudi mladi z manj priložnostmi in s 
posebnimi potrebami, zato so veliko 
pozornost namenili pripravam ude-
ležencev na aktivnost. V vseh fazah 
projekta so se odražale kakovostne 
participatorne metode, na jasen način 
so spremljali tudi učni proces in učne 
rezultate. Projekt je predvidel jasne 
učinke na lokalno okolje prijavitelja in 
prenos znanja in rezultatov na lokalna 
okolja partnerjev ter do relevantnih 
deležnikov na lokalnih in nacionalnih 
ravneh.

VMLADINSKA IZMENJAVA
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Poglavje mladine v programu Erasmus+ mladim z manj prilo-
žnostmi, ki imajo v primerjavi s svojimi vrstniki omejene prilož-
nosti za aktivno vključevanje in participacijo, posveča še po-
sebno pozornost in jih spodbuja, naj izkoristijo priložnosti za 
opolnomočenje in krepitev njihovih kompetenc v neformalnih 
oblikah mladinskega dela.

V letu 2014 smo na podlagi dobrih izkušenj iz preteklosti soci-
alno vključevanje postavili za eno od štirih prečnih prednostnih 
vsebin agencije do leta 2020, s posebnim poudarkom na letih 
2015 in 2016. V skladu s tem smo pripravili niz dogodkov, ki 
potekajo pod sloganom Ključ do vključenosti in katerih namen 
je povečati vključenost mladih z manj priložnostmi v program. 
Naša prizadevanja so obrodila sadove, saj se je izvedlo oziro-
ma se v tem trenutku še izvaja precejšnje število raznovrstnih 
projektov.

V naslednjih letih bomo večjo pozornost namenili tudi nekate-
rim drugim temam, vsako leto pa izbrali projekt, ki na področju 
dane teme najbolj izstopa. V letu 2015 smo najboljšega izbirali 
med projekti, ki so se dotikali tematike vključevanja mladih z 
manj priložnostmi in/ali posebnimi potrebami, ki so bili prija-
vljeni v letih 2014 in 2015 in so se zaključili do začetka oktobra 
2015.

Pri izboru najboljšega projekta na področju socialnega vključe-
vanja smo upoštevali več kriterijev. Projekt je moral biti v skla-
du s programom Erasmus+: Mladi v akciji predvsem na pod-
ročjih, ki jih opredeljuje Strategija vključevanja in raznolikosti v 
programu Erasmus+: Mladi v akciji, imeti je moral kakovostno 

partnerstvo ter vključevati tako navadne mlade kot mlade z 
manj priložnostmi in posebnimi potrebami. Dobro so morale 
biti opredeljene vse faze projekta, moral je vključevati ali pa 
razvijati metode, ki spodbujajo aktivno participacijo mladih z 
manj priložnostmi, ter imeti kakovosten učni proces, podprt z 
metodo Youthpass. Učinki projekta in načrt razširjanja rezulta-
tov so morali biti raznovrstni in trajnostni.

Posebno priznanje KLJUČ DO VKLJUČENOSTI 2015 za naj-
boljši projekt na temo socialnega vključevanja je prejel projekt 
Let's Act, ki ga je izvedla ekipa petih mladih iz Mladinskega 
centra Trbovlje in je v največji meri ustrezal zgoraj omenjenim 
kriterijem.

Let's Act je bila mladinska izmenjava, s katero so mladi želeli 
okolje opozoriti na potrebe invalidnih oseb in oseb s posebni-
mi potrebami, pri čemer so sodelovali tudi z Varstveno-delov-
nim centrom Zagorje in organizacijo Šent v Trbovljah. V času 
mladinske izmenjave so z njihovimi varovanci preživeli dva do-
poldneva, se z njimi pogovarjali in spoznavali njihove zgodbe 
in njihov način življenja. Obiskali so tudi tako imenovano temno 
sobo na Dunaju, kjer so se v popolni temi s palicami in s sle-
denjem glasu slepega vodiča sprehajali po različnih okoljih. V 
Trbovljah so potem iskali kritične točke, kjer je invalidnim ose-
bam prehod omejen ali nevaren, ter jih umestili na zemljevid. 
Rezultate projekta in zemljevid s predlaganimi spremembami 
so predali lokalnim občinskim predstavnikom. Aktivnost je ime-
la močne učne učinke tako na udeležence projekta kot na va-
rovance inštitucij, s katerimi so sodelovali.

PRIZNANJE KLJUČ DO VKLJUČENOSTI

do vkljucenosti



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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