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Nacionalne agencije programa 
Erasmus+ z namenom dvigovanja 
kakovosti izvajanja programa v 
nacionalnem kontekstu redno 
izvajamo različne nacionalne in 
mednarodne podporne aktivnosti 
(usposabljanja, konference, 
študijske obiske ipd.). Aktivnosti 
so namenjene bodisi spodbujanju 
vključevanja novih prijaviteljev v 
program bodisi dvigovanju kakovosti 
projektov, izmenjavi dobrih praks 
med organizacijami iz različnih 
držav, razpravi o prednostnih temah 
pro-grama ali raziskovanju učinkov 
sodelovanja v programu. So torej 
orodje, ki je programu Erasmus+ v 
podporo pri doseganju prednostnih 
usmeritev in ciljev programa ter 
doseganju večje kakovosti in učinkov 
programa.

Za mladinski sektor v Sloveniji te 
aktivnosti predstavljajo priložnosti za 
razvoj kompetenc mladinskih delavcev 
za izvajanje mednarodnih učnih 
mobilnosti, vključevanje evropskih tem 
v projekte mednarodnega mladinskega 
dela, navezovanje stikov s sorodnimi 
organizacijami iz tujine ter izmenjavo 

dobrih praks in metod dela z mladimi, poleg tega pa omogočajo naslavljanje 
pomembnih tem, ki so trenutno aktualne na področju mladinske politike in 
mladinskega dela tako na evropski ravni kot tudi v slovenskem prostoru.

Načrtovanje podpornih aktivnosti je kompleksen in dolgoročen proces, 
ki zahteva strateški pristop in dobro poznavanje dogajanja na področju 
mladinskega dela in mladinske politike tako pri nas kot tudi v Evropi. 

Aktivnosti načrtujemo vsako leto za leto in pol vnaprej, prednostne usmeritve 
pa določamo glede na potrebe prijaviteljev in upravičencev, ki se kažejo 
skozi prijavljene projekte, glede na aktualne teme na področju mladinskega 
dela in mladinske politike pri nas ter trenutni razvoj in razprave na evropski 
ravni, upoštevamo pa tudi letne usmeritve Evropske komisije in Urada RS za 
mladino. Ob vsem tem se opiramo na rezultate naših preteklih aktivnosti in 
jih skušamo smiselno povezovati in nadgrajevati, pri čemer so nam v veliko 
pomoč povratne informacije, ki jih sodelujoče organizacije podajajo tako v 
okviru evalvacij posameznih aktivnosti kot tudi v okviru letnih evalvacij dela 
nacionalne agencije.

Tinkara Bizjak Zupanc,  
vodja informiranja in podpore 
MOVIT, nacionalna agencija programa Erasmus+: Mladi v akciji
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V letu 2018 smo se na področju socialnega vključevanja usmerili 
predvsem na mentalno zdravje mladih, vključevanje mladih, 
ki se soočajo z različnimi gibalnimi ovirami, in medsektorsko 
sodelovanje za uspešno socialno vključevanje. Pri mladinskih 
delavcih smo se osredotočali predvsem na krepitev kompetenc 
pri načrtovanju, spremljanju in merjenju učnih učinkov projektov 
in pametnega mladinskega dela. Nadaljevali smo prizadevanja 
za spodbujanje evropskega državljanstva, krepitev kompetenc 
trenerjev in mladinskih delavcev ter kompetenc upravičencev 
za promocijo projektov in programa ter razširjanje in uporabo 
projektnih rezultatov. Še naprej smo vlagali tudi v raziskovanje 
učinkov programa na posameznike, organizacije in družbo, 
sistematično krepitev kompetenc trenerjev na področju mladine, 
razvoj mladinskega dela na lokalni ravni in krepitev zmožnosti 
novih prijaviteljev. Podpirali pa smo tudi razvoj mladinskega dela 
in mladinske politike na evropski ravni. 
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Datum: 
25.–29. 6. 2018 
Kraj: 
Laško
Država: 
Slovenija
Organizatorji: 
slovenska nacionalna agenci-
ja programa Erasmus+: Mladi 
v akciji in SALTO South East 
Europe Resource Centre
Udeleženci: 
21

NAMEN: 
Poglobiti razumevanje potenciala in možnosti 
uporabe mladinskih izmenjav kot orodja za ne-
formalno učenje pri dolgoročnem delu z mladimi.

OPIS: 
Koncept usposabljanja Cherry on the Cake je bil 
razvit kot orodje za sistematično podporo kakovo-
sti dela organizacij, ki izvajajo mladinske izmenjave 
z mladimi iz programskih držav Erasmus+ in regije 
Zahodnega Balkana. Udeleženci usposabljanja so 
vedno tisti, ki že imajo osnovno razumevanje in 
predhodne izkušnje na področju mladinskih izme-
njav, saj skozi usposabljanje razmislijo o različnih 
vidikih kakovosti mladinskih izmenjav. Usposa-
bljanje je obenem tudi priložnost za navezovanje 
stikov in vzpostavljanje partnerstev za prihodnje 
sodelovanje med organizacijami. 

Tokratna izvedba je naslavljala številna vprašanja 
na temo digitalizacije in poskušala odpreti ustvar-
jalni prostor za iskanje odgovorov o različnih vi-
dikih kakovosti mladinskih izmenjav in njihovem 
potencialu za neformalno učenje v mladinskem 
delu. Usposabljanje je naslovilo različne izzive, ki 
jih pri delu z mladimi prinaša mednarodno okolje. 
Usposabljanje je bilo razdeljeno v pripravljalno 
fazo in rezidenčno usposabljanje.

CILJI PROGRAMA so bili:
• raziskati potencial mladinskih izmenjav za 

motivacijo, učenje in opolnomočenje pri dol-
goročnem delu z mladimi,

• povečati razumevanje udeležencev o 
pomembnosti vključevanja mladih v vse faze 
mla-dinske izmenjave in njihovo prilagajanje 
potrebam mladih,

REVISED CHERRY ON 
THE CAKE TC

• povečati razumevanje 
udeležencev o vlogi mladinskega 
voditelja v vseh fazah mladinske 
izmenjave,

• razviti kompetence udeležencev, 
da prepoznajo potencial za učenje 
v vseh fazah mladinske izmenjave 
in podprejo učne procese vseh 
vključenih,

• prepoznati izzive partnerstev v 
mladinskih izmenjavah in razmisliti 
o tem, kako pristopiti do njih,

• raziskati uporabo različnih 
digitalnih orodij v posameznih 
fazah mladinske izmenjave.
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YOUTH EXCHANGE 
IN THE CONTEXT OF A 
LONG TERM WORK WITH 
GROUPS OF YOUNG 
PEOPLE

26. – 30. 06. 2018 
Laško, Slovenia
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Datum: 
1. 1. 2018 – 31. 6. 2019
Organizatorji: 
slovenska in britanska na-
cionalna agencija programa 
Erasmus+: Mladi v akciji
Udeleženci: 
prostovoljci, ki se udeležujejo 
projektov in mladinski delavci 
v organizacijah

NAMEN: 
Mladi, še posebno mladi z manj priložnostmi, so 
pogosto ob vstopu na trg dela zelo ranljiva ka-
tegorija. Dolgoročna brezposelnost in neuspeli 
poskusi pridobivanja prve zaposlitve so izrazi-
to obremenilen dejavnik in lahko privedejo do 
izzivov, ki se z učinkom snežne kepe začnejo 
odražati na številnih področjih njihovega življe-
nja. Institucije in organizacije, ki se ukvarjajo z 
mladimi, jim nudijo različne mehanizme za lajša-
nje prehoda na trg dela. Za kar največji učinek 
pa morajo te ustanove med seboj sodelovati in 
poglobljeno razumeti delovanje mehanizmov, ki 
jih ponujajo.

MOVIT je zato v letih 2016–2019 izvedel dolgo-
ročno kvalitativno raziskavo o učinkih prosto-
voljstva in sodelovalnih praksah pri njegovem 
omogočanju v mednarodnem okolju. Raziskava 
je bila izvedena v sodelovanju z britansko naci-
onalno agencijo ECORYS in neodvisnim razisko-
valcem Jonathanom Robertsonom.

Prostovoljske aktivnosti, ki so do jeseni 2018 
potekale v okviru programa Erasmus+: Mladi v 
akciji, zdaj pa v okviru programa Evropska soli-
darnostna enota, pomembno vplivajo na razvoj 
ključnih kompetenc pri mladih. Pridobivanje teh 
kompetenc ne olajša samo prehoda od šolanja 
do prve zaposlitve, temveč vpliva tudi na us-
pešnost mladih tako v karieri kot v zasebnem in 
družbenem življenju.

Kot je pokazala raziskava, se prostovoljskih 
aktivnosti še posebej mladi z manj priložnost-
mi udeležijo zaradi občutka ujetosti v življenju, 
kar je podkrepljeno z motivacijo po izboljšanju 
zaposlitvenih možnosti in po novi izkušnji. Gre 

EVS TO TACKLE 
LONG-TERM 
UNEMPLOYMENT III

za raznoliko, a medsebojno prepleteno moti-
vacijo, ki so jo zmožne prepoznati raznolike 
institucije na področju mladine, socialnega 
varstva in zaposlovanja.

Vendar rezultati raziskave kažejo tudi, da ve-
čina mladih o prostovoljskih priložnostih izve 
od vrstnikov in na podlagi predhodnega so-
delovanja z organizacijami, ki jih nudijo. Samo 
trije od skupno 43 intervjuvanih mladih so 
dobili informacijo od institucij s področja so-
cialnega varstva in zaposlovanja. Sodelova-
nje med institucijami in organizacijami, ki se 

ukvarjajo z mladimi, je zato nujno potrebno 
okrepiti, kar že prepoznavajo nekatere uspe-
šnejše organizacije na področju dela z mladi-
mi z manj priložnostmi.

Raziskava je plod večletnega mednarodne-
ga sodelovanja med slovensko in britansko 
nacionalno agencijo, ki se je začelo v letih 
2012–2014 z raziskovalnim projektom EVS 
Competences for Employability ter nadalje-
valo z v Sloveniji organizirano mednarodno 
konferenco pod istim naslovom.
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prostovoljske 
aktivnosti

Volunteering Activities 
to combat long-term unemployment

Over the past 2 years this research proj-
ect has collaborated with 16 organisations 
from 9 different countries across Europe 
active in Volunteering Activities. Through 
these organisations, this project has met 
with and interviewed 43 young people 
during their ‘Volunteering Activities’ jour-
neys – the majority of whom were young 
people with fewer opportunities (herein 
YPFO). The project interviewed the young 
people and key staff members of the or-
ganisations, the aim was to better under-
stand the impact of these projects on the 
employability of the young people and, 
also, to share examples of effective prac-
tice and innovative partnerships amongst 
the organisations involved.

The Nobel Prize-winning author Svetlana 
Alexievich once said: “There are lots of 
these stories that I don’t see as a lesson 
happening every day. Preparing yourself 
to see some things as a nice lesson is a 
state of art. It’s the martial art that we all 
want to achieve one day.” This research 
project has attempted to practise this 
“state of art” and through this report we 
invite you to ‘prepare yourself’ and join 
us in seeking the lessons from what the 
young people and organisations have 
shared.

This research project was set up to:

AIMS AND OBJECTIVES 
OF THIS RESEARCH PROJECT

ORGANISATIONS
AND PARTICIPANTS

To better understand the impact of Volunteering Activities on the em-
ployability of young people – in particular, young people with fewer 
opportunities. 

This research project followed 43 young people from a diverse range 
of backgrounds across Europe through their Volunteering Activities 
journey. The aim was to hear about their experiences at different stages 
of their respective projects in their own words – especially after the end 
of their activity. After all, the young people themselves are the leading 
experts in their own experiences. It is important to note that ‘YPFO’ is 
not a homogenous group. It is a very diverse category, as described by 
the Erasmus+ Youth in Action programme guide, made up of a whole 
range of potentially intersecting social exclusions.

To share examples of effective practice from youth organisations active 
in supporting young people through their Volunteering Activities projects. 

The inclusion of young people with fewer opportunities in these projects 
does not just happen. It requires thoughtful practice from committed or-
ganisations across Europe. This research project visited the participating 
organisations and interviewed key staff members to gather examples 
of effective practice that we hope are valuable for other organisations 
working with young people with fewer opportunities.

To explore the potential of innovative partnerships between youth organ-
isations and other institutions, particularly employment offices. 

There are many different people, organisations and sectors that work 
with young people. This research project has explored how youth organ-
isations collaborate with other bodies – such as employment offices, mu-
nicipalities and educational institutions – to make volunteering activities 
a reality for the wide range of young people for whom the opportunity 
is intended. The hope is that these case studies will inform and inspire 
other organisations and institutions to work together in new ways.

This report is divided into three sections, 
one section per aim:

Section 1: How Volunteering Activities 
Impacts the Employability of the Young 
People Involved

Section 2: Effective Practices of the Or-
ganisations Involved 

Section 3: Innovative Partnership-Building

At the end of the report there are some 
overall conclusions, reflections and rec-
ommendations. 

Who Are the Organisations Who Participated in This Research?

• Achieve More Scotland, Glasgow (UK)

• AKSELS, Pernick (Bulgaria)

• Atelier Europeo, Brescia (Italy)

• Europa Joven Madrid (Spain)

• Frie Filmere, Sandefjord (Norway)

• Iter, Gothenburg (Sweden)

• Leonard Cheshire, London (UK)

• Mladinski Center Krško (Slovenia)

• Mladinski Center Slovenj Gradec (Slovenia)

• Mladinski Center Trbovlje (Slovenia)

• NAV, More og Romsdal (Norway)

• PUM-O Škofja Loka (Slovenia)

• Red Cross (UK)

• STRIM, Krakow (Poland)

• Zavod Manipura, Begunje na Gorenjskem (Slovenia)

• 4YOUgend, Linz (Austria)
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NAMEN: 
Mreža vzornikov je pobuda Evropske komisije iz 
leta 2016 in je namenjena spodbujanju socialne 
vključenosti, aktivnega državljanstva in zaveza-
nosti evropskim vrednotam ter preprečevanju 
izključevanja in nasilne radikalizacije mladih.

Za izvajanje iniciative smo zadolžene nacional-
ne agencije programa Erasmus+. V Sloveniji 
smo tako realizacijo pobude prevzeli skupaj s 
sestrsko nacionalno agencijo CMEPI-US. Skupaj 
smo v letu 2017 razvili in pilotno izvedli delav-
nico na temo socialne vključenosti, ki je name-
njena mladim v zadnji triadi osnovne šole, dija-
kom, študentom in drugim skupinam. Od leta 
2018 dalje delavnice redno izvajamo v osnovnih 
in srednjih šolah ter različnih (mladinskih) orga-
nizacijah. Delavnice so se v praksi izkazale kot 
zelo uspešne, zato bomo nadaljevali z izvaja-
njem tudi v letu 2020.

Gre za izkustveno delavnico, katere namen je 
udeležence ozavestiti o pomenu socialnega 
vključevanja mladih in aktivnega soustvarjanja 
bolj vključujoče družbe. Delavnica je zasnova-
na v dolžini 90 minut z možnostjo prilagoditve 
drugačnim časovnim okvirom. Izvajata jo dva 
trenerja iz našega bazena trenerjev. Povratne 
informacije predhodnih testnih delavnic kažejo, 
da je optimalen čas za izvajanje delavnic dve 
šolski uri oz. približno uro in pol do dve polni 
uri. Na vsaki delavnici naj bi načeloma sodelo-
valo 20–25 mladih (ciljna starost je 16–30 let) 
iz šol, mladinskih organizacij in drugih lokalnih 
mladinskih struktur. Delavnice so bile uspeš-
no izpeljane tudi že s 40 mladimi, ki so delali v 
manjših skupinah. Delavnice vzpodbujajo mlade 
udeležence, da se ozrejo na svojo skupnost in 

ROLE MODELS 
– MREŽA VZORNIKOV 

Datum:
1. 1. 2018 – 31. 6. 2019
Organizatorji: 
slovenski nacionalni agenciji 
programa Erasmus+ na 
področju izobraževanja in 
mladine
Udeleženci: 
40 mladih iz vse Slovenije

lokalno okolje, zaznajo socialno izključene skupine ter spoznajo pomen vključeva-
nja in medkulturnosti v naši družbi. Srečanja se končajo s pozitivno pobudo, saj se 
mladi sami odločijo za svoj korak k bolj vključujoči družbi. Neformalne metode, ki 
se uporabljajo pri izvedbi delavnic, vključujejo delo udeležencev po skupinah, raz-
prave z vsemi udeleženci in po skupinah, nekaj individualnega dela in informativne 
prispevke za celotno delavnico s strani vodje ali gostujočih sodelavcev.

promocija
erasmus+:

mladi v akciji
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Zakaj?
Da ozavestimo udeležence o pomenu socialnega 
vključevanja in aktivnega soustvarjanja bolj 
vključujoče družbe.

Kako?
Z izkustveno metodo spodbudimo udeležence, 
da se ozrejo na svojo skupnost in lokalno okolje  
ter zaznajo socialno izključene skupine in pomen 
vključevanja in medkulturnosti v naši družbi. 
Srečanje se zaključi z zavezo udeležencev za 
lasten korak k bolj vključujoči družbi, s čemer 
postanejo vzorniki strpnosti in socialnega 
vključevanja.

Delavnica lahko 
traja 45 ali 90 minut.

več informacij
http://www.movit.si/
erasmus-mladi-v-akciji/
razvojni-projekti/mreza-
vzornikov/

mreža vzornikov

Kontakt: 
Movit, nacionalna agencija 

programov Erasmus+: 
Mladi v akciji in Evropska 
solidarnostna enota, po 
e-pošti info@movit.si ali 
telefonu 01 430 47 47.
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NAMEN: 
V maju 2019 je v Kranjski gori potekal dogodek 
Evropska akademija o mladinskem delu (EAYW). 
Štiridnevni dogodek, na katerem je sodelovalo 
167 udeležencev in udeleženk iz 37 držav, je bil 
namenjen predstavitvi inovacij v razvoju mladin-
skega dela v Evropi in preko njenih meja. V ta 
namen je bilo v okviru dogodka organiziranih 36 
predstavitev različnih novosti, ki so zaznamova-
le razvoj mladinskega dela po Evropi in izven 
nje. Novosti so segale vse od novosti na podro-
čju digitalnega mladinskega dela, mladinskega 
dela na področju socialnega vključevanja in po-
mena kulturne raznolikosti do inovativnega dela 
z mladimi in oblikovanja mladinskih politik. Po-
ročila in spremna gradiva za vseh 36 predstavi-
tev so sedaj objavljena na spletni strani: https://
www.eayw.net/contributions/.

Prva izvedba EAYW se je zaključila tudi s konč-
nim poročilom o izvedeni prvi izdaji EAYW, ki je 
vsekakor več kot natančen popis dogajanja. Av-
tor dr. Theo Gavrielides v njem podaja številne 
ugotovitve tako glede same EAYW in njenega 
koncepta ter prispevka k spodbujanju novega 
razvoja kot o različnih trendih, ki ta trenutek za-
znamujejo razvoj mladinskega dela v različnih 
delih Evrope. To poročilo je dostopno na splet-
-nem naslovu https://www.eayw.net/wp-content/
uploads/2019/10/EAYW-final-report-FINAL.pdf. 

Z začetkom leta 2020 se začenjajo priprave na 
drugo izvedbo EAYW, ki naj bi predvidoma v no-
vembru 2021 zopet potekala v Sloveniji, tokrat v 
času slovenskega predsedovanja Svetu EU, in o 
kateri lahko izveste več na spletni strani: https://
www.eayw.net/eayw-continues/. 

EUROPEAN YOUTH WORK 
ACADEMY – EVROPSKA 
AKADEMIJA O MLADINSKEM 
DELU

Država: 
1. 1. 2018 – 31. 6. 2019
Kraj: 
Kranjska gora 
Organizatorji: 
italijanska, finska, litvanska, belgijs-
ko-flamska, nemška, avstrijska in slov-
enska nacion-alna agencija programa 
Erasmus+: Mladi v akciji, podporni 
center SALTO YOUTH in Partnerstvo 
med Evropsko komisijo 
in Svetom Evrope 
na področju 
mladine. 
Udeleženci: 
167 

kakovost
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NAMEN: 
Prispevati k Evropi, kjer več mladih razmišlja kri-
tično, vključuje raznolikost kot del svoje evrop-
ske identitete, deluje in sodeluje za izboljšanje 
socialne vključenosti v Evropi in uporablja pro-
gram Erasmus+: Mladi v akciji za uresničevanje 
teh ciljev. 

Udeleženci Laboratorija evropskih idej so bili 
mladi, ki so sodelovali v lokalnih laboratorijih, ki 
so bili organizirani v okviru projekta Aware and 
Active (Osveščeni in aktivni) in so bili izvedeni 
v 6 sodelujočih državah (Slovenija, Makedonija, 
Italija, Avstrija, Estonija in Finska). Poseben cilj 
celotnega projekta je bil, da naj bi vključeval ra-
znoliko skupino mladih, zato je na dogodku so-
delovalo veliko tudi ranljivih skupin mladih, med 
katerimi so bili begunci, prosilci za azil ali mladi 
z migrantskim ozadjem. Pestrost zastopanosti 
mladih je prinesla tudi zelo zanimive rezultate in 
odlična izhodišča za medijsko kampanjo, ki bo 
izvedena v naslednjih korakih projekta.

LAB FOR YOUTH WORKERS

Datum: 
8.–11. 6. 2018 
Kraj: 
Ljubljana 
Organizatorji: 
estonska, avstrijska, finska, 
italijanska, makedonska in 
slovenska nacionalna agencija 
programa Erasmus+: Mladi v 
akciji
Udeleženci: 
43
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socialno
vkljucevanje
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NAMEN: 
Strateško partnerstvo 16 nacionalnih agencij za 
vključujoče mladinsko delo je nastalo z name-
nom usklajevanja različnih aktivnosti nacionalnih 
agencij, ki se osredotočajo na družbeno vključe-
vanje in aktivirajo večje število mladih z manj pri-
ložnostmi v programu Erasmus+. Partnerstvo se 
je začelo v februarju 2016 in traja do konca leta 
2020.

Prvi del razvojnega projekta je bil namenjen 
predvsem raziskavam, katere skupine mladih z 
manj priložnostmi so že vključene v program in 
katere sploh niso. S tem namenom je bila v nacio-
nalnih okoljih najprej izvedena raziskava, na pod-
lagi katere smo nato skupaj s partnerji opredelili 
področja, kjer moramo bolj aktivno delati. 

Izkazalo se je, da so najbolj pereča sledeča vpra-
šanja: 
• delo z mladimi z deprivilegiranih območij, 
• delo z mladimi osipniki,
• delo z mladimi z zdravstvenimi težavami in 

mladimi z invalidnostjo. 

Na podlagi opredeljenih skupin so se oblikova-
li akcijski načrti, kako bomo naslovili te skupine 
mladih. MOVIT se je v prvem sklopu odločil za 
delo s skupino mladih z deprivilegiranih območij 
in cikel zaključil junija 2018. Potem pa je v dru-
gem ciklu več pozornosti namenil delu z mladimi 
z zdravstvenimi težavami in mladimi, ki so gibal-
no ovirani. Oblikovala se je nacionalna delovna 
skupina, ki pripravlja smernice za delo z mladimi, 
ki se soočajo z zdravstvenimi težavami, skupaj z 
ostalimi agencijami pa smo pripravljali tudi med-
narodne dogodke, ki bodo izpeljani v drugi polo-
vici leta 2019.

RAZVOJNI PROJEKT NA 
PODROČJU SOCIALNEGA 
VKLJUČEVANJA  

• Labirint iz krize
Datum: 19. 10. 2018

Eno izmed področij, kjer smo zaznali, da imajo upravi-
čenci programa Erasmus+: Mladi v akciji kar nekaj izzi-
vov, je problematika kriznih situacij v organizacijah, ki 
nastanejo kot posledica stisk mladih, ki v organizacijo 
pridejo kot prostovoljci ali pa se udeležujejo drugih ak-
tivnosti v organi-zaciji, ter kako jih ustrezno nasloviti. S 
tem v mislih je bil organiziran enodnevni dogodek Labi-
rint iz krize, ki je bil izveden 19. oktobra 2018 med 9. in 
17. uro v hotelu Jelovica na Bledu. 

NACIONALNE 
AKTIVNOSTI
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LABIRINT 
IZ KRIZE

Zbornik 
prispevkov in priporočil

mentalno
zdravje

Na dogodku smo: 
• naslovili problematiko mladih, ki se znajdejo v stiskah (predvsem v kontekstu projektov Eras-

mus+),
• orisali, kako prepoznati te stiske preden pride do krizne situacije,
• delili prakse na tem področju in predstavili situacije, ki se dogajajo v organizacijah,
• raziskali možnosti, kako lahko strokovnjaki prispevajo k večjemu sodelovanju med mladinskim 

sektorjem in strokovnjaki na področju dela z mladimi v stiskah,
• mladinskim delavcem predstavili tehnike oz. metode, kako se odzvati v teh situacijah in kako 

postopati v nadaljnjih korakih ter kako zagotoviti nadaljnjo pomoč.

Dogodek je bil namenjen koordinatorjem prosto-
voljcev v organizacijah, mladinskim delavcem orga-
nizacij, ki sodelujejo v programu Erasmus+, in stro-
kovnjakom na področju dela z mladimi v stiskah.

Po dogodku je bil izdan tudi zbornik s predstavi-
tvijo dobrih praks, uvidi strokovnjakinje in zbranimi 
kontakti za primere stisk mladostnikov. Zbornik je 
dostopen na naslovu http://www.movit.si/fileadmin/
movit/pdf/labirint_final_avgust_spread.pdf
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NAMEN: 
Namen projekta Europe goes local je prenos 
dobrih praks, medsebojno učenje in mreženje 
akterjev na področju mladinskega dela in pod-
pore mladim z mednarodne na nacionalno in 
lokalno raven ter obratno, s ciljem vzpostavitve 
ali nadgradnje podpornih aktivnosti na področju 
razvoja in izvajanja mladinskega dela na lokalni 
ravni. 

OPIS: 
Projekt Europe Goes Local – Podpora razvoju in 
krepitvi mladinskega dela na lokalni ravni (v na-
daljevanju EGL) je projekt strateškega partner-
stva, v katerem sodeluje 24 nacionalnih agencij 
programa Erasmus+: Mladi v akciji, Partnerstvo 
Evropske komisije in Sveta Evrope na podro-
čju mladine, Evropski mladinski forum ter mreži 
POYWE in InterCity Youth, in se bo izvajal v ob-
dobju 2016–2019.

Projektne aktivnosti potekajo na nacionalni in 
mednarodni ravni ter se med sabo prepletajo.

Projekt bo na evropski ravni izveden v treh fa-
zah. Prva faza projekta je bila izvedena z analizo 
mladinskega dela (normativnega okvira, financi-
ranja, podpornih sistemov, itd.) na lokalni ravni v 
državah, ki sodelujejo v strateškem partnerstvu, 
in je bila zakrožena z organizacijo otvoritvenega 
dogodka v Ljubljani. Prva faza je bila ključnega 
pomena za identifikacijo in oblikovanje nadalj-
njih aktivnosti, ki bodo implementirane v drugi in 
tretji fazi projekta. Usmerjevalni odbor projekta 
je po evalvaciji otvoritvene konference odločil, 
da bosta druga in tretja faza projekta namenje-
na oblikovanju in sprejemu Evropske listine o 
lokalnem mladinskem delu.

RAZVOJNI PROJEKT 
EUROPE GOES LOCAL

• Predavanje Jonasa Agdurja Kakovostno mladinsko delo – kaj, zakaj, kako?

Datum: 25. 3. 2019
Lokacija: dvorana upravne stavbe Slovenskega etnološkega muzeja (Metelkova ulica 2, Ljublja-
na)
Št. udeležencev: 69
Soorganizator: Urad Republike Slovenije za mladino

Zagotavljanje kakovosti v mladinskem delu je ena izmed ključnih tematik, s katero se ukvarja 
slovenski mladinski sektor. O kakovostnem mladinskem delu potekajo različne razprave na na-
cionalni in lokalni ravni. Prav tako se z zagotavljanjem kakovosti pri svojem vsakodnevnem delu 
ukvarjajo mladinske delavke in delavci ter voditeljice in voditelji. V marcu se je v Sloveniji mudil 
eden vodilnih evropskih strokovnjakov na področju mladinskega dela Jonas Agdur, kar smo iz-
koristili za organizacijo predavanja na temo kakovostnega mladinskega dela. 

• Posvet z mladimi v občini Brda

Datum: 15. 1. 2019
Lokacija: Vila Vipolže, Vipolže 29, 5212 Dobrovo
Št. udeležencev: 55 (35 mladih in 20 lokalnih odločevalcev – župan, predstavniki občinske upra-
ve, občins-ke svetnice in svetniki)
Soorganizator: Občina Brda (za njih Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport)

Občina Brda je ena od 16 občin, ki so se v letu 2017 priključile projektu Europe Goes Lo-cal 
(EGL), namenjenemu podpori razvoju in krepitvi kakovostnega mladinskega dela na lokalni ravni. 
Nacionalna agencija je v letu 2018 vsem sodelujočim občinam ponudila individualno podporo, 
v okviru katere jim nudi pomoč pri organizaciji in izvedbi različnih aktivnosti, ki so namenjene 
krepitvi in razvoju mladinskega dela. Občina Brda je za leto 2019 načrtovala odprtje mladinske-
ga centra, zato so želeli od mladih slišati, kakšne vsebine in aktivnosti si želijo, da bi potekale 
v mladinskem centru in tudi širše v občini. Nacionalna agencija jim je pomagala pri oblikovanju 
zasnove in izvedbi posveta, ki se ga je udeležilo več mladih, kot je bilo pričakovano. Prav tako pa 
so se zaključki posveta uporabili tudi pri načrtovanju programa mladinskega centra, ki je zaživel 
junija 2019. 

NACIONALNE 
AKTIVNOSTI
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• Letno srečanje občin 

Datum: 12. 12. 2018
Lokacija: multimedijska dvorana Muzeja slovenskih filmskih igralcev (Kraška cesta 26, Divača)
Št. udeležencev: 11

Letno srečanje občin je bilo organizirano v občini Divača. Namen srečanja je bila evalvacija izvedenih 
aktivnosti v projektu EGL v letu 2018, predstavitev načrta aktivnosti za leto 2019 ter pridobitev povratnih 
informacij glede predloga in predstavitev programa Evropa za državljane. Srečanja so se udeležile pred-
stavnice 6 občin (Divača, Koper, Lenart, Ljubljana, Novo mesto in Trebnje). Evalvacija izvajanja projekta v 
letu 2018 je pokazala, da so prisotne občine v dobršni meri zadovoljne z izvedenimi aktivnostmi in si želijo, 
da se projekt tudi v prihodnjem letu odvija po enakih načelih in z enakim pristopom, kot se je odvijal v letu 
2018. Predstavnice občin so izpostavile prilagodljivost nacionalne agencije glede spremembe načrta dela 
v skladu s potrebami občin in hitro odzivnost. 

• Posvetovanje o evropski listini o kakovostnem mladinskem delu na lokalni ravni

Datum: 1. 3. – 30. 4. 2018

Eden od ključnih ciljev projekta EGL na evropski ravni je bilo oblikovanje in potrditev Evropske listine o lo-
kalnem mladinskem delu. Prvi osnutek listine je bil pripravljen v začetku leta 2017. Naloga vseh projektnih 
partnerjev je bila, da organizirajo in izvedejo nacionalna posvetovanja o osnutku listine. Posvetovanja so bila 
namenjena preverjanju vsebine listine, oblikovanju širokega soglasja o listini in krepitvi občutka lastništva nad 
listino.  V Sloveniji smo v proces povabili vsa tri krovna združenja občin (SOS, ZOS in ZMOS), Mladinski svet 
Slovenije, Mladinsko Mrežo MaMa, Urad RS za mladino in bazene trenerjev Movita, MSS-ja in Zveze ŠKIS. 
Odziv na vabilo je bil skromen, saj so smo povratno informacijo na dokument prejeli samo od treh povabljenih 
subjektov. Rezultate posvetovanj smo posredovali na evropsko raven, kjer so jih uporabili pri pripravi drugega 
evropskega dogodka EGL. 

• Podpora občinam pri izvajanju pilotnega projekta uporabe sistema Logbook v treh slovenskih občinah

Datum: 1. 8. 2018 – 30. 6. 2019
Št. udeležencev: 49

Tri občine (Ljubljana, Novo mesto in Brežice) so se po študijskem obisku na Švedskem, ki je bil organiziran 
v okviru aktivnosti TCA, odločile, da želijo v svoja okolja prenesti sistem za zagotavljanje kakovosti v mla-
dinskem delu, ki ga je razvila mreža KEKS. Mreža KEKS je združenje občinskih oddelkov ali delov občinskih 
uprav, ki skrbijo za mladinsko delo. Pri-marno je združevala oddelke švedskih občin, v zadnjih letih pa se 
članstvo širi na mednarodno raven. Mreža KEKS je na potrebe svojih članic odgovorila z razvojem sistema za 
zagotavljanje kakovosti v mladinskem delu (primarno je namenjen mladinskim centrom), ki vključuje sistem 
dokumentiranja mladinskega dela (Logbook), evalvacijo mladinskega dela (vprašalniki za obiskovalce mladin-
skih centrov) in sistem usposabljanj.

Nacionalna agencija je v sodelovanju z Uradom RS za mladino, Mladinsko mrežo MaMa in vsemi tremi občina-
mi podprla proces načrtovanja pilotnega projekta, usklajevanja deležnikov v projektu in organizirala študijski 
obisk za mladinske delavce pri organizaciji KEKS, ki je bil namenjen spoznavanju sistema KEKS-a in učenju 
njegove uporabe. 

V sklopu podpornih aktivnosti smo izvedli naslednje aktivnosti: 
• Organizacija in izvedba usposabljanja na delovnem mestu (angl. job shadowing) za predstavnike mla-

dinskih centrov iz občin Brežice, Ljubljana in Novo mesto ter Mreže MaMa pri organizaciji KEKS v Göte-
borgu. Aktivnosti, ki je potekala med 24. in 29. septembrom 2018, se je udeležilo 10 predstavnikov.

• Usposabljanje za uporabo sistema Logbook za zaposlene v mladinskih centrih v občinah Brežice, Lju-
bljana in Novo mesto. Usposabljane je potekalo 8. in 9. oktobra 2019 v Ljubljani. Udeležilo se ga je 39 
udeležencev. 

• Razvoj in izvedba usposabljanja za zagovorništvo mladinskega dela

Datum: 29. 5. 2018
Lokacija: nacionalna agencija MOVIT (Dunajska 5, 1000 Ljubljana)
Št. udeležencev: 5

V letu 2018 smo nadaljevali z razvojem in izvedbo usposabljanj, katerih namen je krepitev kompetenc 
občinskih uslužbencev na področju razvoja in krepitve kakovostnega mladinskega dela. V sodelovanju s 
trenerjema Teo Jarc in Matejem Cepinom smo razvili usposabljanje za zagovorništvo mladinskega dela, ki 
se osredotoča na prepoznavanje in predstavljanje učinkov mladinskega dela na posameznike, organizacije 
in skupine v lokalni skupnosti. 

• Terenski obiski občin

Datum: 24. 7. – 23. 8. 2018
Lokacija: občine Brda, Brežice, Divača, Grosuplje, Ivančna Gorica, Koper, Ljubljana, Novo mesto, Piran, 
Slovenske Konjice, Trbovlje, Trebnje in Zreče (13 občin)
Št. udeležencev: 30

Terenske obiske smo izvedli z namenom pogovora glede sodelovanja posamezne občine v projektu, na-
črtovanja konkretnih korakov občin na področju mladinskega dela in predstavitve pričakovanj glede pod-
pore nacionalne agencije. Na sestankih s predstavniki občin smo predstavili možnosti prijave projektov v 
programa Erasmus+ in Evropska solidarnostna enota ter identificirali individualne potrebe vsake občine. Te 
informacije smo uporabili pri pripraviti delovnega načrta za projekt EGL za leto 2019.
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MEDNARODNE 
AKTIVNOSTI

• Udeležba slovenske delegacije na 3. evropski konferenci EGL 

Datum: 3.–6. 6. 2019
Lokacija: Bruselj (Belgija)
Št. udeležencev: 8
Profil udeležencev: predstavnice in predstavniki občin, ki sodelujejo v projektu EGL, Mladinskega 
sveta Slo-venije, Mreže MaMa, Urada Republike Slovenije za mladino

Tretji evropski dogodek v okviru partnerstva Europe Goes Local je bil osredotočen na Evropsko 
listino o lokalnem mladinskem delu, ki je bila v svoji končni različici javno predstavljena ob zaključku 
prvega dne bruseljske konference. Listina je rezultat skoraj dvoletnega dela vseh partnerskih orga-
nizacij projekta EGL (24 nacionalnih agencij in 4 partnerjev z evropske ravni) in širokega procesa 
posvetovanja z deležniki mladinskega dela na lokalni, nacionalni in evropski ravni. Namen listine je 
prispevati k razvoju in krepitvi kakovostnega mladinskega dela na lokalni ravni preko jasno oprede-
ljenih načel in usmeritev, ki naj vodijo tako procese oblikovanja javnih politik mladinskega dela kot 
tudi izvajanje mladinskega dela. Listina je na voljo na spletni strani: https://www.europegoeslocal.eu/
wp-content/uploads/2019/11/20191108-egl-charter_SI-online.pdf

Evropski dogodki Europe Goes Local so namenjeni tudi predstavitvam dobrih praks, izmenjavi izku-
šenj, medsebojnemu učenju, mreženju in oblikovanju projektnih partnerstev. Med projekti in praksa-
mi, ki so bile predstavljene na tokratnem evropskem srečanju EGL, je bil tudi pilotni projekt uvajanja 
sistema Logbook, ki ga s podporo programa Erasmus+: Mladi v akciji izvajajo občine Brežice, Ljublja-
na in Novo mesto. Gre za sistem, ki omogoča dokumentiranje, načrtovanje in spremljanje učinkov 
mladinskega dela v mladinskih centrih.

NAMEN: 
Študijski obiski predstavljajo eno od podpornih 
aktivnosti, namenjenih občinam, ki sodelujejo v 
projektu EGL. Udeležili so se ga predstavnice 
in predstavniki občin, ki sodelujejo v projektu 
EGL, Mladinskega sveta Slovenije, Mreže MaMa 
in Urada RS za mladino. Kriteriji za izbiro ciljne 
destinacije študijskega obiska so odvisni od pri-
merljivosti in dodane vrednosti ureditve lokalne-
ga mladinskega dela in njihovih praks v primerja-
vi s slovenskim ekosistemom mladinskega dela 
ter primerljivosti organizacije lokalne (občinske) 
skupnosti s slovenskim sistemom lokalne samo-
uprave. Idealnega partnerja za izvedbo študij-
skega obiska smo prepoznali v mreži KEKS, ki 
ima sedež v Göteborgu na Švedskem. KEKS je 
bil ustanovljen leta 2005 kot mreža za razvoj ka-
kovosti in kompetenc na področju mladinskega 
dela. Danes KEKS sestavlja 43 lokalnih (občin-
skih) oddelkov za mladinsko delo in okoli 250 
mladinskih centrov. Za krepitev kakovosti v mla-
dinskem delu so razvili model za zagotavljanje 
kakovosti, ki uporabnikom omogoča podporo 
pri oblikovanju ciljev in evalvacijo njihovega do-
seganja. Model, ki so ga razvili, odraža filozofijo 
izvajanja mladinskega dela, katere jedro je ak-
tivna participacija mladih in ki temelji na orodju 
za dokumentiranje mladinskega dela Logbook 
in dveh orodjih za evalvacijo, t. i. KEKS-ovi sku-
pinski anketi (angl. group survey) in anketi na 
kraju srečevanja (angl. meeting place survey). 
Tekom študijskega obiska smo podrobno spoz-
nali sistem in delovanje mreže KEKS ter prakse 
različnih mladinskih centrov v Göteborgu.

SHORT STUDY VISIT 
ON YOUTH WORK ON 
MUNICIPAL LEVEL – 
ŠTUDIJSKI OBISK NA 
TEMO KAKOV-OSTNEGA 
MLADINSKEGA DELA NA 
LOKALNI RAVNI

Datum: 
21.–25. maj 2018 
Kraj: 
Göteborg (Švedska)
Organizatorji: 
švedska in slovenska 
nacionalna agencija programa 
Erasmus+: Mladi v akciji
Udeleženci: 
17
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NAMEN: 
Omogočiti prostor za srečanje trenerjev v mla-
dinskem delu, seznanjanje z novostmi v evrop-
skem prostoru in pri razvoju trenerstva v evrop-
skem prostoru.

Med 26. in 20. novembrom 2018 se je v Pragi 
na Češkem odvijala mednarodna konferenca z 
naslovom Bridges for Trainers (Mostovi za tre-
nerje). Gre za konferenco, ki jo vsaki dve leti or-
ganizira skupina nacionalnih agencij Erasmus+: 
Mladi v akciji in podporni center SALTO za uspo-
sabljanje in sodelovanje (T&C) v sodelovanju 
z izkušenimi trenerji in drugimi deležniki, ki so 
povezani z Evropsko strategijo usposabljanj na 
področju mladine.

Konference se je udeležilo 176 trenerjev na med-
narodnem področju, predstavnikov nacionalnih 
agencij, podpornega centra SALTO T&C in Sveta 
Evrope, ki so prišli iz 35 evropskih držav. 

Dogodek je vključeval nabor zanimivih pre-
davanj in delavnic, udeleženci pa so imeli tudi 
možnost predstaviti svoje delo v obliki delav-
nic ali predstavitev v manjših skupinah, pri če-
mer so imeli udeleženci prosto izbiro, česa se 
bodo udeležili. Teme so bile zanimive in pestre, 
mogoče je bilo spoznati precej novih pristopov, 
metodologij in projektov, ki jih izvajajo drugi tre-
nerji, obenem pa je konferenca nudila možnost 
za mreženje, spoznavanje in morebitno skupno 
načrtovanje projektov v prihodnosti.

BRIDGES FOR TRAINERS 
2018 

trenersko
delo

Datum: 
26.–30. 11. 2018  
Kraj: 
Praga, Češka
Organizatorji: 
češka nacionalna agencija 
programa Erasmus+: Mladi 
v akciji, SALTO Training and 
Cooperation (T&C) 
Udeleženci: 
176
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NAMEN: 
Usposabljanje naslavlja pomembnost vpliva ne-
formalnega izobraževanja (NFI), načel in metod 
pri krepitvi vloge mladih kot resničnih akterjev 
družbe (od lokalnih do Evrope) in gradi mosto-
ve med različnimi izobraževalnimi metodami in 
pristopi, ter na različne načine spodbuja mla-
dinske delavce in mladinske voditelje o razmi-
šljanju in razmisleku o praksah, ki jih pri svojem 
delu uporabljajo. 

The Power of Non Formal Education (Moč ne-
formalnega izobraževanja) je eno izmed uspo-
sa-bljanj, ki spodbuja udeležence, da začutijo in 
razmišljajo o moči neformalnega izobraževanja 
(NFI) preko eksperimentiranja z različnimi meto-
dami neformalnega izobraževanja. Potekalo je 
v Šabcu in bilo usmerjeno specifično na udele-
žence iz Slovenije, Makedonije, Belgije in Srbije. 

CILJI: 
Cilji usposabljanja so bili: 
• analizirati vlogo in sprejetost NFI v različnih 

državah,
• odkrivanje in razprava o evropski strategiji 

NFI, 
• boj proti vse močnejšim potrošniškim 

pristopom do mladih na področju 
neformalnega izobraževanja, 

• raziskati pomen, vloge in 
komplementarnosti različnih izobraževalnih 
pristopov in vidikov izobraževanja 
(formalno, priložnostno, neformalno), 

• preučiti vsakodnevne delovne prakse 
mladinskih delavcev,

• razumeti načela oblikovanja programov in 
NFI znotraj programa Erasmus+: Mladi v 
akciji.

THE POWER OF NON 
FORMAL EDUCATION 
WESTERN BALKANS

Datum: 
29. 5. – 3. 6. 2018 
Kraj: 
Šabac, Srbija
Udeleženci: 
30

Usposabljanje je bilo zelo specifično, saj so se udeleženci preizkusili v testiranju različnih me-
tod neformalnega izobraževanja, pri čemer so sledili Kolbovemu ciklu (preizkušanje – eval-
vacija – nadgrajevanje – refleksija). Udeležence se je spodbudilo h gradnji svojega lastnega 
procesa usposabljanja in podprlo s prilagojenim pedagoškim procesom, ki ima tudi daljše 
refleksije. Gre za eno najbolj izkustvenih usposabljanj, ki res ponuja globok vpogled v moč 
neformalnega izobraževanja.

neformalno
izobrazevanje
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NAMEN: 
Osvetliti različne digitalne pristope, ki se upora-
bljajo pri mladinskem delu na Finskem.

Študijski obisk je bil organiziran na območju 
glavnega mesta, obiski pa so bili organizirani v 
občinskih oddelkih struktur, ki skrbijo za mladi-
no, mladinskih organizacijah, religioznem mla-
dinskem delu in organizacijah, ki skrbijo za raz-
voj digitalnega mladinskega dela. 

Študijski obisk je prikazal primere, kako se lahko 
tehnologije, digitalne igre in druge digitalne de-
lovne prakse vključi v mladinsko delo. 

CILJI: 
Cilji študijskega obiska so bili: 
• razumeti strukturo finskega mladinskega 

dela in vlogo digitalnega mladinskega dela 
v njem,

• spoznati različne digitalne prakse 
mladinskega dela,

• obiskati organizacije, ki v svojem 
mladinskem delu uporabljajo digitalne 
pristope, 

• deliti lastne prakse na področju digitalnega 
mladinskega dela,

• udeležence opremiti z orodji, ki jih bodo 
lahko prenesli v lokalno okolje.

Študijski obisk je bil organiziran v sodelovanju s 
finsko organizacijo Verke, nacionalnim centrom 
za strokovno znanje o digitalnem mladinskem 
delu (http://verke.org/).

DEVELOPING DIGITAL 
YOUTH WORK 

Datum: 
17.–21. 9. 2018
Kraj: 
Helsinki
Država: 
Finska  
Udeleženci: 
40

digitalno 
delo
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NAMEN: 
Namen usposabljanja je udeležencem pokazati 
pomembnost načrtovanja učinkov projektov ter 
načrtovanja dokazljivosti učinkov v kratkoročnih 
in dolgoročnih projektih v okviru programa Eras-
mus+. 

Udeležence se je spodbujalo h krepitvi kompe-
tenc na posameznih korakih od načrtovanja do 
izvedbe aktivnosti, ki prinašajo boljše učinke v 
projektih. Končni cilj usposabljanja so večji učin-
ki projektov, ki se izvajajo v sklopu programa 
Erasmus+. 

Model Impact+ je bil razvit v sodelovanju sloven-
ske nacionalne agencije za področje izobraže-
vanja CMEPIUS in britanske nacionalne agenci-
je ECORYS.
Več informacij lahko najdete tukaj: https://www.
erasmusplus.org.uk/impact-and-evaluation. 

CILJI: 
Glavni cilji usposabljanja so bili:
• pomagati upravičencem do razumevanja 

koncepta učinka,
• usposobiti upravičence, da bodo lahko 

prepoznali vpliv in rezultate projekta, razvili 
ustrezne kazalnike in določili ustrezne vire 
podatkov,

• pomagati upravičencem, da uporabijo 
dokaze o vplivu pri njihovem razširjanju 
z identifikacijo ustreznih ciljnih skupin, 
deležnikov in mehanizmov komuniciranja.

Seminar je vključeval številne praktične skupin-
ske vaje, namenjene seznanjanju udeležencev z 
različnimi fazami načrtovanja in določanja ciljnih 
skupin. 

IMPACT+ 
MODEL TRAINING 
COURSE

ucinki 
projektov

Datum: 
14.–15. 11. 2018 
Kraj: 
Birmingham
Država: 
Združeno kraljestvo
Udeleženci: 
17
Organizatorji: 
britanska in slovenska 
nacionalna agencija programa 
Erasmus+: Mladi v akciji

Slovenska nacionalna agencija je razvila tudi delavnico za nacionalno raven, ki se izvaja pred 
vsakim prijavnim rokom. V ta namen je bil izdelan tudi priročnik, ki je prilagojen za mladinski 
sektor ter zajema vse faze in pripravljeno delavnico, ki jo lahko izvajate tudi s svojo projektno 
ekipo. 

Priročnik Učinek+ dobite na naslovu http://www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/novice/detajl/
clanek/prirocnik-za-nacrtovanje-ucinkov-v-projektih-mobilnosti-ucinek/.
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v projektih mobilnosti

Priročnik za izvedbo delavnice
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NAMEN: 
Ob koncu leta 2018 je Eurodesk Slovenija v so-
delovanju s finskim Eurodeskom organiziral izo-
braževalni obisk na delovnem mestu (angl. job 
shadowing) za mladinske informatorje. Izobra-
ževalnega obiska so se udeležile tri udeleženke, 
predstavnice regionalnih partnerjev Eu-rodesk.

Tinkara Koleša iz Centra za mlade Domžale se je 
udeležila izobraževalnega obiska v mladinskem 
centru Metsakartano od 23. do 26. oktobra 
2018. V času njenega obiska je bilo v mladin-
skem centru v okviru projekta Poke the Globe 
prisotnih štirinajst mednarodnih prostovoljcev iz 
Ukrajine, Libanona, Egipta, Jordanije, Nemčije, 
Španije in Portugalske. Zaradi specifike lokaci-
je in mladinskega dela se samo informiranje ne 
izvaja toliko v smeri posameznika, ampak bolj 
usmerjeno na organizacije. Konkretno za med-
narodne aktivnosti se povežejo z zaposlenimi 
v preostalih mladinskih centrih v mreži ali pa s 
posameznimi organizacijami, s katerimi sodelu-
jejo. Potem te organizacije pomagajo iskati ude-
ležence.

Nina Beja iz Mladinskega centra Zagorje ob Savi 
in Sarah Senica iz Mladinskega centra Brežice 
sta se udeležili obiska na delovnem mestu v 
organizaciji Koordinatti, finskem nacionalnem 
centru znanja za informiranje in svetovanje, ki 
se nahaja v mestu Oulu na severnem Finskem. 
V okviru izobraževalnega obiska je bil udele-
ženkama predstavljen center Koordinatti ter 
delovanje informiranja in svetovanja mladim na 
Finskem. Predstavljeni so bili mehanizmi za ka-
kovost informiranja: pregled potrebnih kompe-
tenc kadrov ter modeli za medsebojno in indivi-
dualno evalvacijo. 

JOB SHADOWING FOR 
YOUTH INFORMATION 
WORKERS  

Datum: 
oktober 2018  
Država: 
Finska
Udeleženci: 
3
Organizatorji: 
slovenska in finska nacionalna 
agencija programa Erasmus+: 
Mladi v akciji

informiranje 
mladih
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NAMEN: 
Serija pogovorov z naslovom Mladi v Evropi 
prinaša strokovne posvete o temah, ki so po-
membne za mladinski sektor in vplivajo na mla-
dinsko politiko, mladinsko delovno prakso in 
življenje mladih na splošno. Udeleženci na do-
godkih razpravljajo o kritičnih družbenih vpra-
šanjih, raziskujejo nova obzorja in analizirajo 
družbeno situacijo brez tabujev. Aktivnosti so 
predvidene vsakih 9 mesecev, temo pa pred-
laga usmerjevalna skupina, ki je sestavljena iz 
predstavnikov nacionalnih agencij programa 
Erasmus+: Mladi v akciji in področja mladinske 
politike.

Prvega pogovora, ki je potekal na temo Solidar-
nost danes, se je udeležilo 25 mladih strokovnja-
kov. Udeležence z dokumentom s predstavitvijo 
ozadja spodbudili k temeljnemu razmišljanju, 
sledile so kratke predstavitve nekaj povabljenih 
strokovnjakov, ki so vodile tudi k vprašanjem za 
razpravo. Rezultati pogovora so bili nato obja-
vljeni in obravnavani v okviru razvoja mladinske 
politike na ravni nacionalnih agencij, upoštevalo 
pa se jih je tudi v okviru raziskav in razvoja novih 
praks.

Na dogodku v Offenburgu so raziskovali, kaj so-
lidarnost pomeni za mlade v današnjem moder-
nem, industrializiranem in globaliziranem svetu. 
Mladi namreč doživljajo vse večjo raznolikost in 
precej zapletene življenjske pogoje v gospodar-
stvu in družbi, pa tudi napetosti med individua-
lizmom in solidarnostjo (ki temelji na skupinski 
identiteti in angažiranosti za druge). Razmislek 
se je dotaknil očitnega nespoštovanja načela 
evropske solidarnosti s strani posameznih držav 
ter vprašanj, kakšna je prihodnost evropske ide-

COLLOQUIUM YOUNG 
PEOPLE’S LIVES IN 
CONTEMPORARY 
EUROPE

je in kakšen je odnos mladih do nje. Uvidi 
mladih so bili zelo zanimivi in dogodek so 
tudi slovenski udeleženci zapustili z veliko 
dodatnimi razmisleki o prihodnosti Evrope 
in pomenu solidarnosti. 

mladi v evropi

Datum: 
27.–28. 8. 2018 
Kraj: 
Offenburg, Nemčija
Udeleženci: 
25
Organizatorji: 
nemška, estonska, belgijsko-
flamska, finska in slovenska 
nacionalna agencija programa 
Eras-mus+: Mladi v akciji
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NAMEN: 
Slišati glas mladih iz cele Evrope. 

Evropski parlament vsaki dve leti v sodelovanju 
z Evropskim mladinskim forumom organizira 
Evropski mladinski dogodek (European Youth 
Event – EYE), na katerem se je v letu 2018 zbralo 
preko 8000 mladih iz cele Evrope. 

EUROPEAN YOUTH 
EVENT 2018

Datum: 
1.–2. 6. 2018
Kraj: 
Strasbourg
Država: 
Francija
Organizatorji: 
Evropski parlament, 
nacionalne agencije programa 
Erasmus+: Mladi v akciji, 
Evropski mladinski forum
Udeleženci: 
več kot 8000 mladih 
iz cele Evrope 

dialog
mladih
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Mladi so na več kot 150 aktivnostih, na kate-
rih je sodelovalo preko 200 različnih gostov 
(evropski politični odločevalci, strokovnjaki, 
predstavniki mladih itd.), izmenjevali ideje in 
poglede na tematike, ki se dotikajo mladih, 
ter oblikovali in predlagali rešitve za ključne 
dileme in vprašanja, povezana z našo skupno 
prihodnostjo. 

Aktivnosti so bile povezane s stanovanjsko 
problematiko, solidarnostjo v Evropi, obli-
kovanjem mladinske politike, digitalizacijo v 
mladinskem prostoru, kritičnim razmišljanjem, 
kreativnim pisanjem, novimi trendi v mladin-
skem delu, pomenom demokracije in naslav-
ljanja človekovih pravic in načrtovanjem kari-
erne poti mladih. 

38



NAMEN: 
Ponuditi prostor za razmislek, izmenjavo praks 
in raziskovanje povezovanja med mladinskimi 
delavci in drugimi deležniki, ki delujejo na po-
dročju krepitve kompetenc proti nasilni radika-
lizaciji mladih.

Osebne okoliščine mladih in širše politično, 
socialno in gospodarsko okolje, v katerem ži-
vijo, so lahko izpostavljeni različnim radikalnim 
vplivom in tudi nasilni radikalizaciji. Resničnost 
tega nastajajočega trenda je potrebno nasloviti, 
saj kliče po sodelovanju z mladimi v Evropi in 
sosednjih regijah, da bi okrepili boj proti nasil-
ni radikalizaciji in povečali odprtost in socialno 
vključenost v skupnostih, v katerih živijo.

Dvig kritične miselnosti mladih je delo, ki ga mla-
dinski delavci že od nekdaj opravljajo. Poudarek 
usposabljanja je bil na krepitvi vloge mladinske-
ga dela v okviru vse večje verske in politične 
radikalizacije v današnjih družbah v Evropi in 
sosednjih regijah.

V tem okviru je usposabljanje ponudilo prostor 
za:
• delitev praks mladinskih delavcev in drugih 

akterjev pri krepitvi boja skupnosti proti 
nasilni radikalizaciji mladih,

• razmislek o vlogi različnih akterjev pri 
preprečevanju radikalizacije mladih, ki vodi 
do nasilja,

• analizo prenosljivosti obstoječih praks in 
orodij v druga okolja,

• povečanje prepoznavnosti vloge, ki jo 
lahko ima neformalno izobraževanje pri 
krepitvi skupnosti,

SEMINAR WITHIN LONG-
TERM INTERREGIONAL 
STRATEGY 
“YOUTH WORK 
AGAINST VIOLENT 
RADICALISATION”
Datum: 
19.–24. 11. 2018 
Kraj: 
Tirana
Država: 
Albanija
Organizatorji: 
podporni centri SALTO, 
nacionalne agencije programa 
Erasmus+: Mladi v 
akciji, Partnerstvo 
med Svetom 
Evrope in 
Evropsko komisijo 
Udeleženci: 
32

boj proti 
nasilni 

radikalizaciji

• raziskovanje možnih povezav med različnimi 
pristopi in možnosti izvajanja učinkovite 
strategije.

Medsektorski pristop je pomemben za prepozna-
vanje vseh akterjev, ki so aktivno vključeni v pro-
ces krepitve skupnosti. Ta pristop ponuja možnost 
ustvarjanja povezav z drugimi, večje povezanosti, 
deljenja izkušenj in naslavljanja potencialne soodvi-
snosti in sinergije.
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NAMEN: 
Spletno usposabljanje Evropa in mladi: Kako 
deluje evropsko državljanstvo v evropskem 
kontekstu je namenjeno podpori aktivnega dr-
žavljanstva mladih v evropskem okviru. 

Usposabljanje ponuja prispevke, aktivnosti za 
refleksijo, naloge in primere dobrih praks za 
mladinske delavce na temo Evrope in evropske-
ga državljanstva, predvsem pa predstavlja, kako 
lahko te teme obravnavajo z mladimi v lokalnem 
in mednarodnem mladinskem delu ter jih upora-
bijo v okviru programa Erasmus+: Mladi v akciji. 

CILJI: 
Cilj usposabljanja je: 
• raziskati in preizpraševati pojme o Evropi 

in državljanstvu ter udeležencem dati nov 
vpogled vanje,

• ozaveščati o državljanskih, političnih ali 
družbenih vprašanjih, ki so pomembna za 
mlade v Evropi in iskati načine za njihovo 
reševanje v okviru mladinskega dela,

• najti povezave med lokalnimi praksami 
mladinskega dela, ki obravnavajo aktivno 
državljanstvo mladih,

• odkriti možnosti in poti za nadnacionalno 
sodelovanje na področju mladih, katerega 
cilj je nadaljnja podpora aktivnemu 
državljanstvu mladih v Evropi

EUROPEAN DIMENSION 
IN CITIZENSHIP 
EDUCATION OF YOUNG 
PEOPLE

evropsko 
drzavljanstvo

Datum: 
Januar 2018 – junij 2019 
Organizatorji: 
podporni center SALTO SEE, 
nemška, poljska, avstrijska in 
slovenska nacionalna agencija 
pro-grama Erasmus+: Mladi v 
akciji, Svet Evrope  
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V vseevropsko raziskovalno mrežo RAY se je Movit vkl-

jučil leta 2015 in se s tem zavezal za sodelovanje do leta 

2020. Namen mreže je raziskovanje učinkov programa 

Erasmus+: Mladi v akciji. Raziskovalna mreža RAY beleži, 

meri in tolmači učinke aktivnosti programa E+: MVA na 

mlade udeležence, mladinske delavce in družbo na 

splošno, saj so tovrstni rezultati zelo uporabni pri nadal-

jnjem razvoju mladinskega dela, oblikovanju mladinske 

politike in nadaljnjih raziskavah na področju mladine.  V 

okviru mreže smo se vključili v tri raziskovalne projekte:

1. 
Splošna analiza in spremljanje programa 
E+: MVA, katere namen je sistematično 
zbiranje podatkov iz projektov o učinkih, 
dostopnosti, profile akterjev, upravljanju 
projektov, izvajanju programa itd. z namen-
om prispevati k izboljšanju uporabe in 
izvajanja programa. 

2. 
Analiza dolgoročnih učinkov sodelovan-
ja v programu E+: MVA na participacijo, 
katere namen je raziskati kratkoročne in 
dolgoročne učinke sodelovanja v pro-
gramu na udeležence, vodje projektov, 
organizacije in lokalno okolje s poudarkom 
na aktivnem/demokratičnem državljanstvu 
ter participaciji v družbi. 

3. 
Analiza razvoja kompetenc mladinskih 
delavcev in zmogljivosti mladinskih 
organizacij v programu E+: MVA, katere 
namen je raziskati pristope, metode, pro-
cese in rezultate usposabljanj v okviru 
E+ MVA, in sicer tako v okviru aktivnosti 
usposabljanja in mreženja upravičencev 
kot tudi v okviru usposabljanj, ki jih organi-
zirajo nacionalne agencije. To naj bi pripo-
moglo k boljšemu razumevanju sistemskih 
učinkov ter izboljšanju kakovosti in 
strateškega načrtovanja tovrstnih aktivnos-
ti v okviru E+ MVA. 

V letu 2018 smo izvajali različne 
raziskovalne aktivnosti, kot so 
spletne ankete in intervjuji, rezu-
ltate pa beležili v delna poročila. 
Ker gre za dolgoročne raziskovalne 
projekte, bomo poročila objavi-
li šele ob koncu raziskovalnega 
obdobja. Vmesne izsledke pa si 
lahko ogledate na naši spletni 
strani http://www.movit.si/eras-
mus-mladi-v-akciji/ucinki-programa/
raziskave-ucinkov-programa/. 
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POŠILJAJOČE 
AKTIVNOSTI

V letu 2018 smo 
udeležence poslali na 
61 usposabljanj v 26 
različnih držav.

Pošiljajoče aktivnosti organizirajo sorodne 
Nacionalne agencije iz vse Evrope. MOVIT se 
trudi, da v okviru finančnih možnosti podpira 
čim večje število aktivnosti, vezanih na teme, 
ki so usklajene s prioritetami, katere MOVIT 
zasleduje. 

P
O

Š
IL

JA
JO

Č
E

 A
K

T
IV

N
O

S
T

I

Podprli smo 121 udeležencev 
od 207 prijavljenih. 

podprti udeleženci

prijavljeni udeleženci

Avstrija Belgija Bulgarija Češka Črna Gora

2 4 2 2 1

Danska Irska Finska Francija Grčija

2 2 3 2 3

Latvija Litva Luxembourg Madžarska Malta

2 2 1 2 2

Nemčija Nizozemska Norveška Poljska Portugalska

3 2 1 3 4

Romunija Slovenija Srbija Španija Turčija

Jordanija

1 5 2 4 3

1

Mladinske izmenjave 5

Mladinska politika 4

Trenersko delo 6

Socialno vključevanje 8

Strategija mladinske mobilnosti 1

Antidiskriminacija 4

Komunikacija  2

Medsektorsko sodelovanje  1

DEOR  2

Digitalno mladinsko delo  6

Europeers 1

EVS 4

Formalna in neformalna izobrazba 1

Enakost spolov 1

Sovražni govor 1

Učinek mladinskega dela 2

Učni učinki 1

Migranti 1

Mladi z manj priložnostmi 1

Mobilnost mladinskih delavcev 1

NEET 1

Neformalno učenje 3

Novinci v mladinskih izmenjavah 1

Gibalno ovirani 2

Podpora učenju 1

Projektno vodenje 1
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NAMEN: 
Projekt Dajmo solidarnosti zagon je zavod MO-
VIT organiziral z namenom spodbujanja razprav 
o solidarnosti v Sloveniji in iskanja različnih pre-
dlogov, kako jo je mogoče krepiti, zlasti s so-
delovanjem med različnimi akterji na lokalni in 
nacionalni ravni.

Aktivnost Dajmo solidarnosti zagon (v nadalje-
vanju DSZ) je potekala od marca do junija 2019 v 
sodelovanju z 12 regionalnimi partnerji po vsej 
Sloveniji, zaključila pa se je z medsektorskim 
dogodkom, ki je potekal v sodelovanju z naci-
onalno agencijo CMEPIUS in Uradom Republike 
Slovenije za mladino. Na regionalnih dogodkih 
se je zbralo več kot 680 mladih posameznic in 
posameznikov ter predstavnikov organizacij in 
civilne družbe, ki so želeli skupaj poiskati kora-
ke do bolj solidarne družbe. Medsektorski do-
godek je bil namenjen predvsem povezovanju 
različnih deležnikov, ki jim je skupno ustvarjanje 
večje solidarnosti v družbi. Objavljenih je bilo 73 
medijskih objav v različnih spletnih, časopisnih 
televizijskih in radijskih medijih.

Mnenja mladih so zbrana v publikaciji 50 od-
tenkov solidarnosti, kjer so mladi prikazali vse 
odtenke solidarnosti, o katerih razmišljajo. V 
procesu so nastali tudi kratki filmi, ki povzemajo 
posamezne regionalne dogodke, ter združene 
izjave mladih o tem, kaj jim solidarnost pomeni 
in kakšni so koraki do bolj solidarne družbe. 

DAJMO SOLIDARNOSTI 
ZAGON 

solidarnost

Datum: 
marec–junij 2019
Udeleženci: 
680 predstavnikov mladih 
in mladinskih organizacij ter 
izobraževalnih institucij
Organizator: 
slovenska nacionalna 
agencija programa Erasmus+: 
Mladi v akciji in Evropska 
solidarnostna enota
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NAMEN: 
Dogodek Skupaj o solidarnosti je predstavljal 
zaključek projekta Dajmo solidarnosti zagon. 
Krepitev solidarnosti v družbi ne more biti nalo-
ga zgolj ene družbene skupine, nekaj organiza-
cij ali institucij. Ključno je sodelovanje različnih 
sektorjev, zato so se zavodu MOVIT pri organi-
zaciji dogodka Skupaj o solidarnosti pridružili 
tudi CMEPIUS, nacionalna agencija programa 
Erasmus+ na področju izobraževanja, usposa-
bljanja in športa, ter Predstavništvo Evropske 
komisije v Sloveniji in Urad Republike Slovenije 
za mladino.

Na dogodku so zbrane nagovorili predstavniki 
vseh organizatorjev. Minister za izobraževanje, 
znanost in šport dr. Jernej Pikalo je izpostavil, da 
se mora novim okoliščinam, v katerih delujemo 
kot družba, prilagajati tudi koncept solidarnosti. 
Vodja predstavništva Evropske komisije Zoran 
Stančič je povedal, da Evropska unija s svojimi 
programi in politikami prispeva največ za obli-
kovanje bolj solidarne družbe, tako znotraj Unije 
(kohezijska sredstva, čezmejna pomoč, Evrop-
ska solidarnostna enota) kot tudi na globalni rav-
ni (EU prispeva 70 % vseh sredstev za razvojno 
pomoč državam v razvoju). 

Direktorica CMEPIUS-a dr. Alenka Flander je 
poudarila, da je za krepitev solidarnosti v naših 
družbah ključno učenje (od vrtca naprej) in so-
delovanje med različnimi družbenimi skupinami 
in sektorji. Direktor MOVIT-a Uroš Skrinar pa 
je izpostavil, da so regionalni dogodki projek-
ta Dajmo solidarnosti zagon pokazali, da imajo 
mladi močan čut za solidarno delovanje in željo 
po tem, da tudi sami prispevajo več. Izkazalo pa 
se je tudi, da velikokrat za to nimajo prave pri-

MEDSEKTORSKI 
DOGODEK 
SKUPAJ O 
SOLIDARNOSTI

solidarnost

Datum: 
7. 6. 2019
Udeleženci: 
67
Kraj: 
Ljubljana

ložnosti, saj se o tem v naših družbi po njihovem 
mnenju premalo pogovarjamo in jo premalo spod-
bujamo.

Uvodnim nagovorom in navdihujočim zgodbam, 
ki so jih predstavili izjemni posamezniki (dr. Anica 
Mikuš Kos, Andraž Rožman, Petra Grainer, Domen 
Torkar, Nastija Fijolič, Simona Paulič Diesel, Draga 
Kosič Petrović in Popal Zai), je sledila razprava in 
oblikovanje zaključkov, kako lahko z medseboj-

nim sodelovanjem različnih institucij in področij 
ustvarimo bolj solidarno družbo. Ključno sporoči-
lo je, da je potrebno preiti od besed k dejanjem. 
Ni pomembno, ali gre za velike ali male korake. 
Vsako solidarno dejanje namreč pusti sled, zato 
je pomembno, da je naše okolje takšno, da uči o 
pomenu solidarnosti ter podpira in spodbuja vse, 
ki solidarno delujejo, kot to počne Evropska soli-
darnostna enota.
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Center RS za mobilnost 
in evropske programe
i z o b ra ž e v a n j a i n 
u s p o s a b l j a n j a

100C,100M

100Y, 100M

100Y, 28M

100Y, 90C

PANTONE Re�ex Blue

PANTONE Warm Red

PANTONE 123

PANTONE 354

EVROPSKI

EVROPSKIEVROPSKI

TEDEN

TEDEN

MLADIH

MLADIH
TEDEN MLADIH

09:30 - 10:15 

10:15 - 10:25  

10:25 - 10:35 

10:40 - 11:50   

10:35 - 10:40   

11:50 - 12:30   
12:30 - 14:00   

14:00 - 14:15   

14:15 - 14:25   

14:25 - 14:30   

Spoznavanje in iskanje 
skupnega solidarnostnega 
jezika

Nagovor dr. Alenke Flander in Uroša Skrinarja

Nagovor ministra za izobraževanje 
dr. Jerneja Pikala

Iskanje navdiha v zgodbah o solidarnosti  

Nagovor Zorana Stančiča - vodje 
Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji 

Odmor 
Solidarnostna kavarna 

Predstavitev Evropske solidarnostne enote

Zaključek dogodka

Oblikovanje zaključkov: kaj lahko 
skupaj naredimo za bolj solidarno 
družbo

Potrebna pa je predhodna prijava.  
Prijave zbiramo do 31. 5. 2019!

Dogodek soorganiziramo z Nacionalno agencijo programa Erasmus+ CMEPIUS, 
Uradom za mladino in Predstavništvom Evropske komisije v Sloveniji. 

Kako solidarnost 
vidimo danes? Se 
nam zdi družba 
dovolj solidarna? Kaj 
lahko z medsebojnim 
sodelovanjem 
institucij in 
organizacij naredimo, 
da družbo s skupnimi 
močmi naredimo bolj 
solidarno. Kakšno 
vlogo imajo pri tem 
mladi?

Prijazno vabljeni, da izrazite 
svoje mnenje in da skupaj 
damo solidarnosti zagon. 
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NAMEN: 
Spodbuditi in podpreti projekte socialnega 
vključevanja v sklopu programa Evropska soli-
darnostna enota. Aktivnost je ponudila prostor, 
da udeleženci podrobno spoznajo program ESE 
in s pomočjo določanja kazalnikov uspešnosti 
bolje načrtujejo in izvedejo projekte socialnega 
vključevanja. 

CILJI: 
Cilji dogodka: 
• predstaviti projekte, ki bodo udeležence 

navdahnili za nadaljnje delo,
• predstaviti program Evropska solidarnostna 

enota,
• predstaviti znak kakovosti in bodočim 

prijaviteljem svetovati pri njegovem 
pridobivanju,

• predstaviti kazalnike uspešnosti socialno 
vključujočih projektov,

• omogočiti mreženje organizacij in 
izmenjavo izkušenj.

• 
Dogodek je otvorila Roberta Čotar Krilić, vod-
ja programa Evropska solidarnostna enota, 
ki je tudi predstavila program in njegov okvir. 
Pozdravnemu nagovoru in spoznavanju udele-
žencev je sledil Labirint po Evropski solidarno-
stni enoti, ki so ga izvedli strokovni sodelavci 
nacionalne agencije in kjer so udeleženci spoz-
navali posamezne vidike programa (projekte 
prostovoljstva, pripravništva in zaposlitve, soli-
darnostne projekte, prijavnico in znak kakovo-
sti). Svetovna kavarna je bila organizirana v ob-
liki treh različnih sklopov. Najprej so bili na vrsti 
navdihujoči nagovori, ki jih je začela Tjaša Vider-

KLJUČ DO 
VKLJUČENOSTI 
– EVROPSKA 
SOLIDARNOSTNA ENOTA 

socialno 
vkljucevanje

Datum: 
5.–6. 11. 2018 
Udeleženci: 
18  

gar iz Mladinskega centra Litija, ki je predsta-
vila vidik kakovostnega partnerstva. Sledila 
je Katarina Nučič iz Mladinskega centra Tr-
bovlje, ki je predstavila vidik strateškega so-
delovanja z lokalno skupnostjo in razširjanje 
prostovoljstva izven mladinskega centra. Po 
vsakem vsebinskem sklopu so udeleženci v 
sklopu svetovne kavarne menjali omizja in de-
lili svoje izkušnje na posamezne teme, manj 
izkušeni pa so postavljali vprašanja. Sklop je 
omogočil deljenje navdihujočih zgodb, hkrati 
pa je dal prostor za izmenjavo izkušenj. Čas 
po kosilu je bil namenjen metodi navdihujo-
čega razmisleka, kaj bi naredili, če bi imeli na 
voljo neomejen proračun, kar je zanetilo veli-
ko zanimivih idej. Nato so se udeleženci osre-
dotočili na svoje projektne ideje in s pomočjo 
projektnega obrazca pripravili osnutke svojih 
projektov, ki so jih na koncu tudi delili z dru-
gimi. Strokovni sodelavci nacionalne agencije 
so jim bili na voljo za vsa morebitna vprašanja, 

kar je prineslo veliko dodano vrednost k ra-
zvoju projektnih idej.

REZULTATI: 
Aktivnost je prinesla 12 novih projektnih idej, 
za katere upamo, da jih bodo organizacije v 
prihodnosti tudi izpeljale. Kar 9 udeležencev 
nacionalnega srečanja se je odločilo tudi za 
udeležbo na mednarodnem dogodku, kar 
lahko ocenimo kot uspešno promoviran do-
godek, ki dobro naslavlja potrebe organizacij, 
hkrati pa tudi, da jih je nacionalni dogodek 
dobro usmeril k temu, kaj želijo, potrebujejo 
za dobre in kvalitetne partnerje.
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NAMEN: 
Ključ do vključenosti: Evropska solidarnostna 
enota je bil dogodek, namenjen mreženju in 
krepitvi partnerstev za sodelovanje v programu 
Evropska solidarnostna enota. 

CILJI: 
Cilji aktivnosti so bili:
• predstavitev novega programa Evropska 

solidarnostna enota, 
• spodbujanje in podpora socialno 

vključujočih projektov v okviru ESE, 
• izmenjava dobrih praks projektov, ki so v 

preteklosti že potekali v sklopu drugih pro-
gramov, 

• oblikovanje evropske mreže organizacij, ki 
se ukvarjajo s socialnim vključevanjem.

Z aktivnostjo smo odprli prostor za medsebojno 
spoznavanje različnih organizacij, ki delujejo v 
evropskem prostoru, in spoznavanje interesov 
drug drugega. Skozi program so se razvile po-
tencialne ideje za skupne projekte in vzpostav-
ljanje kakovostnih partnerstev. 

Rezultat projekta je bilo 27 idej, ki so nastale v 
sklopu idejnega poligona, ter vzpostavitev novih 
partnerstev, ki se bodo nadaljevala v naslednjih 
letih preko projektov Key to inclusion: ESC. 

KEY TO INCLUSION: 
EUROPEAN SOLIDARITY 
CORPS

socialno
vkljucevanje

Datum: 
1.–5. 12. 2018
Udeleženci: 
67 udeležencev iz 17 držav 
Kraj: 
Ljubljana
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KEY

Arrivals

Guided Tours 
through Ljubljana 
(optional):
• LGBTQI+ tour
• Migrant tour
• Gra�  ti tour

17:00

Welcome evening20:30

SUNDAY, 2. December

Breakfast

9:30 Departures

FRIDAY, 7. December

Breakfast

9:30 What is possible in 
European Solidarity 
Corps programme? 

Comfort break11:00

European Solidarity 
Corps programme 
– parallel sessions

11:30

Lunch13:00

Guest-speakers15:00

Comfort break16:30

Partnersearch 1
1st partner check
Check-out groups

17:00

Dinner out19:00

9:30 Success factors 
and most common 
mistakes of inclusive 
projects

Comfort break11:00

Partner meeting + 
coaching

11:30

Lunch13:00

Presentations of 
project ideas

15:00

Comfort break16:30

Evaluation
Closure

17:00

Dinner19:00

Breakfast

9:30 Who is here and 
why?

Comfort break11:00

What is non-formal 
education & inclusion?
Who are our target 
groups?

11:30

Lunch13:00

Chromosome show15:00

Comfort break16:30

The (he)art of hosting
Check-out groups

17:00

Dinner19:00

Social evening20:30

Breakfast Breakfast

9:30 The project cycle & steps 
What is partnership?

Comfort break11:00

Partnersearch 211:30

Lunch13:00

Walk & talk15:00

Comfort break16:30

Partner meeting + 
coaching
Check-out groups

17:00

Dinner19:00

Possible project 
building

20:30

MONDAY, 3. December TUESDAY, 4. December WEDNESDAY, 5. December THURSDAY, 6. December

AND ENJOY
WELCOME

YOUR 
TIME HERE

TO INCLUSION  
OVERALL 
PROGRAMME

2. - 7. 12. 2018
Hotel Lev

IN
F

O
PA

C
KKEY

TO INCLUSION:
EUROPEAN 
SOLIDARITY 
CORPS

DEAR PARTICIPANT OF 
THE “KEY TO INCLUSION: 
EUROPEAN SOLIDARITY 
CORPS” PARTNERSHIP 
BUILDING EVENT,

Soon we will meet in Ljubljana 
and we hope it will be a fruitful 
event for all of us. 

We are excited to welcome 
you at the Key to inclusion: 
European Solidarity Corps, from 
2nd to 7th of December 2018. 

The aim of the activity is 
to encourage and support 
inclusive projects in the frame of 
the European Solidarity Corps 
programme and give an impetus 
for the creation of the European 
network of organizations 
interested in inclusive European 
Solidarity Corps projects.

Ljubljana has decent flight, train, and road 
connections, and is due to its central posi-
tion easily reachable from several nearby 
transport hubs as Zagreb, Venice, Trieste, 
Klagenfurt, and Vienna. These cities are 
within few hours driving distance from Lju-
bljana.  Arranging transport to Ljubljana from 
one of such hubs is the easiest with pas-
senger transfers providers, for example Go 
Opti, that must be ordered in advance but 
will pick you up at the airport (or other place 
of arrival), and will drop you at your hotel 
in Ljubljana for reasonable price, if booked 
soon enough. 

TRANSFERS FROM LJUBLJANA JOŽE PUČNIK AIRPORT TO THE CITY/HOTEL:
• Go Opti (depart: Ljubljana airport, arrive: your hotel, order in advance)
• Local public bus n. 28 (timetable; the bus station is across the main entrance 

to the airport, 4 EUR is paid to the driver);
• Different shuttle buses (Markun shuttle bus - you can catch it every hour in 

front of the airport);
• Taxi, which should cost around 25-30 EUR, but can be pricier.

Hotel Lev as well as city center are in 
a short walking distance from central 
railway and bus stations.

If you are travelling to Ljubljana 
by car, follow sings for city center. 
Address of the hotel is listed below in 
the accommodation section. 
Parking a car, if accomodated in Lev: 
on public parking plots, price is 20 
EUR per day.

Travelling 
to Ljubljana  

… BY PLANE  

… BY BUS OR TRAIN

… BY CAR

The venue of the event is 
Hotel Lev, Vošnjakova ulica 1, 
1000 Ljubljana. We will be us-
ing conference halls, including 
the big hall Karantanija at the 
ground level, as well as other 
halls at the upper floors. All 
directions will be signed.

Hotel (accommodation & food) is 
booked and paid by Slovenian NA. 
There will be single rooms for every-
body, unless you want to share the room 
with someone, please, let us know. 

If you are arriving to Ljubljana before 
2nd of December and leaving after 7th of 
December, you are kindly requested to 
book and pay extra nights by yourself.  

Breakfasts, lunches and dinners will be served 
at Hotel Lev as well, according to the pro-
gramme. All meals will be self-served and dish-
es will be marked, regarding different dietary 
requests and allergens. 

On Tuesday dinner will be hosted by Pivnica 
Union. It is very traditional, meeting modern 
Slovenian cousine. And practically the only 
place in Ljubljana, that can accept 80 people 
at one time.  

VENUE 
of the 
conference  

COSTS 
for participants  

MEALS

Accommodation is arranged in single rooms 
for everybody. Let us know, if somebody wants 
to share the room. 

Accommodation
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MOVIT izvaja naloge nacionalne agencije v programih Evropske unije (EU) na področju mladine od 
maja 1999, ko je Slovenija vstopila v program Mladi za Evropo III., ki se je nadaljeval s programom 
Mladina (2000–2006), programom Mladi v akciji (2007–2013) ter Erasmus+: Mladi v akciji (2014–
2020), leta 2018 pa je v dobil upravljanje tudi novi program Evropska solidarnostna enota. 

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. Program Evropska 
solidarnostna enota je ta področja razširil še na druga področja in akterje, kot so organizacije, 
institucije in podjetja, ki izvajajo solidarnostne aktivnosti z namenom krepitve družbene kohezije, 
solidarnosti, demokracije in državljanstva v Evropi. 

Poleg vloge nacionalne agencije MOVIT izvaja tudi dejavnost Eurodesk-a, brezplačnega infoservisa 
Evropske komisije, ki nudi evropske informacije za mlade. Namenjen je tako mladim samim kot tudi 
tistim, ki se pri svojem vsak-danjem delu srečujejo z mladimi in njihovimi vprašanji – svetovalcem, 
učiteljem, mladinskim delavcem, informatorjem in drugim. Po pomoč pri iskanju informacij se lahko 
tako vedno obrnete na Eurodesk Slovenija ali katerega izmed regionalnih Eurodesk partnerjev.

Od leta 2002 v okviru MOVIT-a deluje tudi SALTO South East Europe Resource Centre, ki z 
organizacijo usposabljanj, kontaktnih seminarjev in številnimi drugimi ukrepi, orodji in viri spodbuja 
in podpira sodelovanje s partnerji iz držav Zahodnega Balkana v okviru programov Erasmus+: 
Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota. V sodelovanju s pomembnimi akterji in ob pomoči 
bazena trenerjev, akrediterjev in regionalnih kontaktnih točk programa prispeva tudi k razvoju 
mladinskega dela in mladinske politike v regiji. 
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MOVIT, 
NACIONALNA AGENCIJA 
PROGRAMA ERASMUS+
PODROČJE: MLADINA
DUNAJSKA CESTA 5
1000 LJUBLJANA

TEL: 01/430 47 47
SPLET: WWW.MOVIT.SI
E-POŠTA: INFO@MOVIT.SI


