POROČILO

OZADJE

KOMU JE BIL POSVET NAMENJEN?
Posvet je bil namenjen predstavnikom mladinskega sektorja, ki so zainteresirani za vključevanje
ranljivih mladih v svoje mednarodne projekte, ter predstavnikom različnih specializiranih institucij,
ki se zaradi področja in narave svojega dela dnevno srečujejo s tovrstno mladino (npr. centri za
socialno delo) bodisi ta predstavlja njihovo osrednjo ciljno skupino (npr. društva invalidov ipd.).
Na posvet je bilo povabljenih tudi nekaj izkušenih akterjev, ki so že vzpostavili uspešna partnerstva na
lokalni ravni in izkoristili sredstva programa Erasmus+: Mladi v akciji za vključevanje mladih z manj
priložnostmi v uspešne mednarodne projekte. Ti so svojo primere dobre prakse predstavili ostalim
udeležencem.

ZAKAJ SMO GA ORGANIZIRALI?
Namen posveta je bil opredeliti potrebe različnih akterjev, ki delujejo na področju socialnega
vključevanja, po nadaljnji podpori za vključevanje v program, preveriti interes za povezovanje
akterjev na lokalni ravni v korist mladih z manj priložnostmi ter skupaj začrtati vsebinska izhodišča za
pripravo mednarodne konference o socialnem vključevanju, ki jo bomo gostili v novembru 2015.

PREDSTAVITEV DOBRIH PRAKS
Dobre prakse sodelovanja in povezovanja na lokalni ravni ter vključevanja mladih z manj priložnostmi
v mednarodne projekte so na posvetu predstavili:
-

Mladinski center Trbovlje in Varstveno-delovni center Zagorje
Mladinski center Krško, Zavod za zaposlovanje Sevnica in Vzgojni zavod Radeče
Zavod Manipura, Center za socialno delo Kranj in Krizni center za mlade Kresnička

V nadaljevanju si preberite, kaj so povedali!

Sodelovanje Mladinskega centra Trbovlje z Varstveno-delovnim centrom
Zagorje ter lokalnim društvom ŠENT
Katere organizacije so vključene v sodelovanje na lokalni ravni in kdo so njihove ciljne skupine?
Smo mladinski center, javni zavod, ki deluje na lokalno-regionalni ravni cca. 14 let, od leta 2001. Od
leta 2006 dalje smo aktivni v mednarodnih projektih, v MvA smo izvedli skorajda vse akcije, trenutno
izvajamo mobilnosti mladinskih delavcev, izmenjave in EVS. Prijavljamo se tudi na druge razpise EU.
Naš glavni namen je mladinsko delo s poudarkom na neformalnem učenju. Naša ciljna skupina so
mladi med 15 – 30 let.
Na lokalni ravni sodelujemo z Varstveno-delovnim centrom Zagorje ob Savi, ki ima 120 uporabnikov
(uporabniki so stari nad 18 let in imajo telesne in duševne razvojne motnje) in 30 zaposlenih. Z njimi
sodelujemo od leta 2013 in redno izvajamo aktivnosti z gostujočimi EVS prostovoljci, na Specialni
olimpijadi v okviru vsakoletne Mlade olimpijade in drugih dogodkih.
V letu 2014 smo vzpostavili tudi sodelovanje z lokalnim društvom ŠENT, s katerim prav tako
sodelujemo in izvajamo aktivnosti z gostujočimi EVS prostovoljci, sodelovali so v okviru mladinske
izmenjave, ki smo jih gostili. Njihova ciljna skupina je raznolika, od 16 let naprej, ki ima težave v
duševnem zdravju.
Kako poteka sodelovanje na lokalni ravni v korist vključevanja mladih z manj priložnostmi? Kako je
do njega prišlo?
V lokalnem/regionalnem okolju sodelujemo z različnimi organizacijami (vrtec, osnovne šole, srednje
šole, ZLU, VDC, ŠENT, DPM, knjižnico, društva, mladinski centri, lokalni mediji, občina, drugi javni
zavodi). MzP niso vedno aktivno udeleženi (npr. prostovoljci), so pa del organizacij, s katerimi
sodelujemo. Sodelovanje je spodbudil MCT glede na potrebe, ki so se pojavile v okolju oz. ko smo
prepoznali potencialne partnerje za dolgoročno sodelovanje.
Kdo je (bil) pobudnik in kdo vzdržuje stike?
Pobudnik sodelovanja je bil MCT, ki je v organizacijah prepoznal potencial za dolgoročno sodelovanje.
Ker so prednosti sodelovanja prepoznali tudi v partnerskih organizacijah, sedaj obe strani redno
vzdržujeta stike.
Zakaj to počnete? Kakšni so učinki tovrstnega sodelovanja za mlade? Kaj imajo od tega sodelovanja
sodelujoče organizacije in institucije?
Mladi imajo možnost večkratnega stika z uporabniki v VDC-ju in na ŠENT-u, nekateri že sprašujejo za
možno sodelovanje in opravljanje prostovoljnega dela pri njih, predvsem tisti, ki so bili udeleženci
mladinske izmenjave Let's act, ki smo jo organizirali v aprilu 2015. Prav tako imajo lokalni mladi
večkrat stik z temi uporabniki na dogodkih v lokalnem okolju, stik pa imajo tudi tuji EVS prostovoljci,
ki del aktivnosti opravijo v teh dveh organizacijah.
Organizacije dobijo večjo prepoznavnost, širjenje svojega občinstva/uporabnikov, medsebojno
učenje, spoznavanje različnih pristopov do dela, redne stike, možnost razvoja novih idej/projektov,
nadgradnja dosedanjih, medsebojno zaupanje, premagovanje predsodkov in stereotipov.
Prihod novih mladih med aktivne mlade – udeleženci na izmenjavi.

Kakšni so lahko učinki tovrstnega sodelovanja za lokalno okolje?
Učinki za lokalno okolje so večplastni – predvsem jih vidimo v smeri destigmatizacije uporabnikov v
VDC in ŠENT-u, da postane okolje bolj odprto za drugačnost, da se meja med normalnostjo in
drugačnostjo zabriše, da se razbijajo predsodki in stereotipi. Po drugi strani pa lokalna skupnost s
takimi sodelovanji pridobi na prepoznavnosti, saj se dobre prakse širijo hitreje, razvijajo se novi
projekti, pridobimo več sredstev iz EU.
Katere so bile največje ovire, s katerimi ste se srečevali pri vzpostavljanju sodelovanja na lokalni
ravni? Kako ste jih premag(ov)ali?
Večjih težav nismo imeli, predvsem se nam zdi, da je največja vloga uspeha posameznega
sodelovanja v ljudeh. Težave, ki smo jih imeli, so bile pri neuspešni prijavi EVS projekta, ki smo jih ob
drugi prijavi uspešno rešili.
In katere so največje ovire, s katerimi pri sodelovanju srečujete danes? Katere so bile oz. so še
največje ovire pri vključevanju v program Erasmus+: Mladi v akciji?
Tehnične težave, ki pa se niso pojavile ne na naši ne na strani VDC-ja, ampak pri tujem partnerju.
Iskanje kandidatov za tak zahtevnejši EVS projekt.
Kako menite, da bi jih lahko odpravili?
Z dolgoročnim sodelovanjem, vzpostavljanjem partnerstev z drugimi podobnimi organizacijami na
mednarodnih srečanjih, seminarjih.

Sodelovanje Mladinskega centra Krško z Vzgojnim zavodom Radeče in
Zavodom za zaposlovanje Sevnica
Katere organizacije so vključene v sodelovanje na lokalni ravni in kdo so njihove ciljne skupine?
V projektu transnacionalne mladinske pobude smo na lokalni ravni (vključene so še Avstrija, Finska in
Francija) vključeni mladinski delavci iz prostovoljci iz Mladinskega centra Krško, Prevzgojni dom
Radeče in Zavod za zaposlovanje, Urad za delo Krško (Območna enota Sevnica). Vse vključene
organizacije se na dnevni ravni srečujemo z mladimi, ki prihajajo iz obrobnih družbenih skupin, ki
imajo v življenju resnično manj priložnosti in se ne znajdejo dobro v družbi.
Ciljna skupina projekta so mladi, stari od 16 do 29 let, ki niso vključeni v sistem formalnega
izobraževanja, so brezposelni in niso vodeni v evidencah Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije.
Hkrati pa so ciljna skupina projekta tudi mladi, aktivni prostovoljci, ki imajo vrsto let izkušenj z
organiziranjem aktivnosti za mlade, z vodenjem različnih interesnih skupin, ki so se v preteklosti že
udeležili katerega izmed mednarodnih projektov za mlade.
Kako poteka sodelovanje na lokalni ravni v korist vključevanja mladih z manj priložnostmi? Kako je
do njega prišlo? Kdo je (bil) pobudnik in kdo vzdržuje stike?
Pobudnik za sodelovanje med udeleženimi organizacijami je bil Mladinski center Krško, in sicer v
primeru Zavoda za zaposlovanje, smo se na njihovo pobudo nekaj let udeleževali Zaposlitvenega
sejma v Posavju, mlade brezposelne smo vključevali v sistem javnih del v naši organizacijami, mladim
brezposelnim smo vsakoletno predstavljali priložnosti za pridobivanje praktičnih znanj in veščin v
tujini s podporo programa Mladi v akciji. V sklopu ideje mladih za projekt Youth support youth
menimo, da bo partnerstvo učinkovito in je celo nujno potrebno, saj je cilj projekta udeležence

spodbuditi k vključitvi v sistem izobraževanja ali pa vpisati v evidenco brezposelnih oseb in jih
aktivirati kot iskalce zaposlitve.
S Prevzgojnim domom Radeče sodelujemo tri leta, in sicer na njihovo pobudo. Povabili so nas na
sestanek, kjer so prosili za podporo mladim, ki so vključeni v njihov zavod. Naše sodelovanje se je
skozi leta razvilo in mladi nas obiskujejo na tedenski ravni, občasno pa tudi mi obiščemo njih v
Radečah. Mladi se skupaj z vzgojiteljicami udeležujejo različnih programskih aktivnosti v MC Krško
(šport, kreativni računalniški tečaji, kuharske delavnice,…). Stike vzdržujemo redno in naše
sodelovanje vsakoletno še nadgrajujemo, npr. v letu 2015 smo skupaj posneli predstavitveni film, ki
opisuje življenje v zavodu skozi oči mladostnika.
Kakšni so učinki tovrstnega sodelovanja za mlade? Kaj imajo od tega sodelovanja sodelujoče
organizacije in institucije? Kakšni so lahko učinki tovrstnega sodelovanja za lokalno okolje?
Z Zavodom za zaposlovanje in Prevzgojnim domom Radeče delimo podobno vizijo, in sicer želimo
mladim omogočiti pridobivanje neštetih neformalnih znanj in veščin, ki so potrebna za aktivno
vključevanje na trg dela. Vključeni mladi so v veliki večini zares tisti z manj priložnostmi, zato pomeni
aktivna participacija v programih MC Krško dodano vrednost zanje, saj imajo priložnost preživljati
prosti čas v kreativnem okolju, uporabljajo lahko sodobno infrastrukturo. Mladim je to večinoma
nagrada (Prevzgojni dom Radeče), nekateri pa skozi prostovoljsko udejstvovanje pridobijo celo prvo
zaposlitveno priložnost (npr. javna dela, usposabljanje na delovnem mestu, delovni preizkus). Mladi
se ponovno socializirajo, se počutijo samozavestne in zmožne dela.
Sodelujoče organizacije in lokalno okolje pridobijo aktivne mlade, ki so odgovorni in delavni. Nadalje
pa okolje lažje sprejem tovrstne mlade, ko vidijo rezultate njihovega dela ter jih zato lažje vključijo v
ostale dejavnosti.
Katere so bile največje ovire, s katerimi ste se srečevali pri vzpostavljanju sodelovanja na lokalni
ravni? Kako ste jih premag(ov)ali? In katere so največje ovire, s katerimi pri sodelovanju srečujete
danes? Katere so bile oz. so še največje ovire pri vključevanju v program Erasmus+: Mladi v akciji?
Kako menite, da bi jih lahko odpravili?
Največje ovire so zagotovo slab sloves mladih, ki imajo različne težave, in sicer okolje težko sprejema
drugačne mlade (mladostnike, ki so prestopniki, mlade brezposelne,…). Težava ni zgolj v prebivalcih
mesta, ampak predvsem v ostalih mladih, ki so bili v življenju morebiti bolj srečni in so imeli boljše
pogoje za odraščanje. Skupno delo vseh mladih je bilo zato izziv, ki smo ga premagovali z vztrajnostjo,
stalnimi delavnicami, ki so potekale v mešanih skupinah ter z vključevanjem mladih prostovoljcev v
organizacijo aktivnosti.
Poleg tega pa je težava tudi ta, da mladi, ki naredijo prekršek v Prevzgojnem domu Radeče, ne
morejo na najmanj 3 mesece obiskati MC Krško (ker nimajo izhodov), zato velikokrat prekinejo
neformalno učenje, četudi je bila učna pot že načrtovana (npr. računalniški tečaj).
Nadalje je težava tudi v mladih, ki so brezposelni in prihajajo iz ruralnega okolja, kjer ni javnega
prevoza. Zato pomeni obiskovanje MC Krško zanje dodaten strošek, ki si ga pogosto ne morejo
privoščiti. Če je le mogoče, jim te stroške povrnemo.
Največja ovira pri vključevanju mladih v program Erasmus+ je ta, da je težko predvideti kje bodo
mladi, ki so socialno izključeni, čez pol leta ali leto dni, ko se projekt odvija (npr. v času prijave
projekta ne vemo ali bo ta oseba še v Prevzgojnem domu Radeče, ali bo še brezposelna oseba, ali bo
še živela v Krškem,…). Zato je skorajda nemogoče ob prijavi vključiti skupine teh mladih. Morebiti je

rešitev zares v tem, da se posebne situacije opredelijo v prijavnem obrazcu in se osebe sme
nadomestiti z drugimi mladimi s podobnimi težavami, če je to potrebno.

Sodelovanje Zavoda Manipura s Centrom za socialno delo Kranj in Kriznim
centrom za mlade Kresnička
Katere organizacije so vključene v sodelovanje na lokalni ravni in kdo so njihove ciljne skupine?
Zavod Manipura je nevladna in neprofitna organizacija, katere glavni cilj je nuditi psihosocialno
pomoč mladim z manj priložnostmi ter njihovim družinam oziroma drugim kontekstnim osebam. Pri
tem tesno sodelujemo z zavodom Wingerdbloei iz Belgije, ki ima dolgoletne izkušnje na področju dela
z ogroženimi mladostniki. Organiziramo tudi neformalna izobraževanja za mladinske delavce, tretji
pomemben sklop aktivnosti pa je področje individualnega in partnerskega psihološkega svetovanja in
psihoterapije. Velik poudarek mednarodnim projektom dajemo na osnovi naših izkušenj, da začasna
sprememba okolja – “kontekstualnega okvirja”, ki jo dosežemo z bivanjem v drugem kulturnem
okolju, pri mladi osebi odpre vrata samorefleksiji – svojo situacijo vidijo z drugega zornega kota, kar
predstavlja prvi korak v smeri konstruktivnih sprememb. Programi Zavoda Manipura za mladostnike
so najpogosteje dopolnilni in vedno sodelujemo z matično institucijo, ki mladostnika in družino
obravnava dolgoročno (Wingerdbloei vzw Belgija, centri za socialno delo, vzgojni zavodi …). Na lokalni
ravni sodelujemo predvsem z javnimi zavodi, ki imajo mladostnike v obravnavi. Sodelujemo uspešno
s Centrom za socialno delo Radovljica (krizni center za mlade Kresnička), Domom Matevža Langusa,
Društvom Žarek, PUM-om Radovljica, Centrom Janeza Levca in drugimi. Svoje sodelovanje pa
vzpostavljamo tudi z drugimi mladinskimi centri po Sloveniji, saj se je hitro razvedelo, da izvajamo
kratkoročne projekte za mlade z manj priložnostmi.
Kako poteka vaše sodelovanje na lokalni ravni v korist vključevanja mladih z manj priložnostmi?
Kako je do njega prišlo? Kdo je (bil) pobudnik in kdo vzdržuje stike?
Na lokalni ravni sodelujemo predvsem z institucijami, ki imajo mlade v obravnavi. Pobudnica sem bila
jaz, saj sem v preteklosti delala na Centru za socialno delo Radovljica in sem poznala situacijo v
lokalnem okolju. Naša motivacija za izvajanje EVS projektov za mlade z manj priložnostmi pa se je
razvijala ob delu s slovenskimi in belgijskimi mladostniki iz socialno zelo nevzpodbudnih okolij. Ti
mladostniki so največkrat popolnoma prepuščeni sami sebi, ne vključujejo se v izvenšolske
dejavnosti, pogosto zgodaj opustijo šolanje, pozornost začnejo vzbujati s problematičnim vedenjem,
kaznivimi dejanji, zelo visok odstotek jih začne eksperimentirati z drogami, kajenje in popivanje sta
nekaj običajnega. Dekleta pozornost hitro začnejo iskati tudi preko tvegane spolnosti. V Sloveniji, z
izjemo nekaterih večjih mest, programov za mladostnike s kompleksno problematiko primanjkuje. Še
posebej kritična je populacija mladih polnoletnih, ki v primeru, da opustijo šolanje, nimajo več
možnosti institucionalnega varstva in so popolnoma prepuščeni sami sebi. Možnosti za zaposlitev so
v zadnjih letih izredno slabe in mladi doživljajo vedno več brezupa, ki ga pogosto utapljajo v različnih
odvisnostih, od drog do neomejenega preživljanja časa pred računalnikom.
Kakšni so učinki tovrstnega sodelovanja za mlade? Kaj imajo od tega sodelovanja sodelujoče
organizacije in institucije? Kakšni so lahko učinki tovrstnega sodelovanja za lokalno okolje?
EVS vidimo kot odlično priložnost, preko katere mladi lahko dobijo pomembne izkušnje, se
odmaknejo od svojega vsakdana in si dajo priložnost za nov začetek. Z vključitvijo v EVS preko
neformalnega učenja prispevamo k njihovemu opolnomočenju, izboljšanju samopodobe, k
premagovanju strahov, predsodkov in k odkrivanju in razvijanju svojih osebnostnih potencialov. Naš
cilj je, da vsako leto pridobimo nekaj novih partnerjev in da ustvarimo močno in fleksibilno mrežo

organizacij, ki želijo v svoje že obstoječe delo z mladimi z manj priložnostmi vključiti tudi projekte
programa ”Erasmus+”. Na lokalni ravni je potrebno delovati in sodelovati, saj le tako prideš do mladih
in le s povezovanjem uspeš mlade dejansko integrirati v svoje projekte. Najprej naše projekte in šele
nato mednarodne.
Katere so bile največje ovire, s katerimi ste se srečevali pri vzpostavljanju sodelovanja na lokalni
ravni? Kako ste jih premag(ov)ali? In katere so največje ovire, s katerimi pri sodelovanju srečujete
danes? Katere so bile oz. so še največje ovire pri vključevanju v program Erasmus+: Mladi v akciji?
Kako menite, da bi jih lahko odpravili?
Omembe vrednih ovir v bistvu ni bilo. Potrebni sta le motivacija in vztrajnost.

Vsem dobrim praksam se iskreno zahvaljujemo in jim želimo uspešno delo še naprej!

MOTIVACIJA, VIZIJA, POTI, POTREBE
Sledila je razprava o motivaciji, viziji, poteh in potrebah, kjer so udeleženci v manjših skupinah
razmišljali o različnih vidikih svojega dela z mladimi z manj priložnostmi.

MOTIVACIJA – kakšen je moj interes oz. interes moje organizacije za vključevanje mladih z manj
priložnostmi v mednarodne projekte ter za sodelovanje z drugimi organizacijami na lokalni ravni?
Udeleženci so izpostavili, da so za
vključevanje
mladih
z
manj
priložnostmi motivirani predvsem
zaradi krize, ki je prinesla porast
mladih z manj priložnostmi v njihovem
lokalnem okolju. Ti mladi so negotovi
in potrebujejo pomoč pri aktivnem
vključevanju v lokalno okolje in širše.
Organizacije motivirajo učinki, ki jih
vključevanje lahko prinese mladim.
Vključevanje v tovrstne projekte
mladim namreč prinaša več kot le
izobraževanje – prinaša širjenje obzorij, senzibilizacijo ipd. Mednarodni projekti pomenijo nove
priložnosti in s tem večjo pestrost ponudbe, kar mladim omogoča pridobivanje številnih novih
izkušenj in odgovarjanje na njihove potrebe po tem, da so slišani in vključeni. Z večjim vključevanjem
mladi tudi širijo svojo socialno mrežo, s sodelovanjem v projektih pa krepijo različne kompetence, ki
jim lahko v končni fazi pomagajo tudi pri vključevanju na trg dela. Vse to bogati njihove življenjske
izkušnje ter prispeva k večji kakovosti njihovega življenja. Poleg tega sodelovanje pomaga pri
razbijanju predsodkov in stereotipov tako v lokalnem okolju kot tudi med različnimi državami ter
kulturami, saj mladim omogoča oblikovanje stikov in prijateljstev onkraj meja.
Preko pozitivnih odzivov lahko mladi osebnostno rastejo in se zato uspešneje spopadajo z
vsakodnevnimi izzivi.
Kot pomembno so izpostavili tudi povezovanje z drugimi organizacijami, zavodi in institucijami na
lokalni ravni in pridobivanje novih, drugačnih izkušenj. V lokalnem okolju tovrstni projekti

vzpostavljajo pozitivne vrednote ter spodbujajo nastanek novih organizacij z novimi programi, novimi
ciljnimi skupinami ter novimi pristopi. Povezanost akterjev na lokalni ravni pa med drugim pomeni
tudi hitrejšo in boljšo odzivnost okolja.

VIZIJA – kakšen rezultat bi zame pomenil uspeh?

Na ravni mladih bi za organizacije uspeh
pomenila povečana motivacija in aktivnost
mladih ter njihova aktivna vključenost v
družbo oz. lokalno okolje. Želijo si, da bi
mladi z novimi izkušnjami razširili svoja
obzorja, prepoznali nove možnosti, ugotovili,
kaj si v resnici želijo in katere so njihove
kompetence. Razbili bi se stereotipi, mladi bi
postali bolj suvereni, aktivni uporabniki, ki
prevzemajo pobude. Vključeni bi ostali tudi
po preteku projekta in podpore organizacije.
Na ravni okolja bi bil uspeh večja družbena odgovornost vseh ter pozitivne spremembe v lokalnem
okolju. Akterji bi bili med seboj bolj povezani tako lokalno kot tudi mednarodno, kar bi omogočilo
krajše odzivne čase. Želeli bi si tudi vpliva na sistem – oblikovanje in (so)financiranje učinkovitih
modelov in pristopov v neformalnem izobraževanju (s strani podjetij, občine itd.) za integracijo ter
opolnomočenje mladih, ki bi omogočili večje število mobilnosti in s tem večje število zadovoljnih
uporabnikov.

POTI – Katere poti peljejo v željeno smer?
Organizacije so bile precej enotnega mnenja, da je za doseganje želenih uspehov nujno medsebojno
povezovanje in sodelovanje tako na lokalni ravni kot tudi nacionalni in mednarodni, pri čemer so
izpostavili potrebo po večji angažiranosti in proaktivnosti vseh akterjev na lokalni ravni. Prav tako je
pomembno prepoznavanje učinkov tovrstnih projektov s področja (mednarodnega) mladinskega dela
ter ozaveščanje tako mladih kot tudi akterjev s širjenjem rezultatov podobnih projektov.
Izpostavljena je bila tudi potreba po boljši usposobljenosti kadrov na področju izvajanja tovrstnih
projektov ter avtomatizacija vstopanja v mednarodne projekte v smislu obstoja medinstitucionalnih
povezav ter notranjega prenosa znanj v okviru organizacij, kar bi omogočalo, da tovrstni projekti ne
bi bili toliko odvisni od osebnega angažmaja trenutnih oseb na določenih delovnih mestih.
Pot do večje vključenosti mladih z manj priložnostmi predstavlja tudi sama prilagoditev okolja, ki jim
bo vključevanje omogočala (npr. rampe za invalide ipd.). Seveda pa si organizacije želijo tudi večje
finančne podpore s strani lokalnega okolja ter s tem povezanih primernih kapacitet za izvajanje
tovrstnih aktivnosti.

POTREBE – kakšno podporo bi potrebovali za sodelovanje in razvoj projektov v okviru programa
Erasmus+: Mladi v akciji?
Udeleženci posveta so izpostavili potrebo po krajših nacionalnih
usposabljanjih za izvajanje tovrstnih projektov ter usposabljanjih v
tujini, kjer bi lahko pridobili tudi mednarodne partnerje. Vsebinsko
bi si želeli tako boljšega poznavanja programa kot tudi znanj s
področja projektnega menedžmenta. Potrebujejo tudi pomoč pri
iskanju projektnih partnerjev ter individualno svetovanje za
oblikovanje in prijavo projektov. Želeli bi si tudi mentorstva s strani
izkušenih članov v podobnih organizacijah.
Izpostavljena je bila tudi potreba po večji promociji programa ter
večji povezanosti Nacionalne agencije ter Urada za mladino ter
jasnih letnih prioritetah.
Pri samem izvajanju projektov z mladimi z manj priložnostmi pa so
izpostavili pomen fleksibilnosti in hitre odzivnosti s strani NA glede
na naravo dela s tovrstno populacijo. Želijo si tudi, da bi bilo
tovrstnih posvetov še več, saj za njih ti predstavljajo tudi potrebno
priložnost za medsebojno spoznavanje, mreženje in izmenjavo
dobrih praks.

KAJ BI SI ŽELELI NA MEDNARODNI KONFERENCI?
Ker v mesecu novembru 2015 pripravljamo mednarodno konferenco na temo vključevanja mladih z
manj priložnostmi v program Erasmus+: Mladi v akciji, smo udeležence posveta povprašali tudi, na
kakšni konferenci bi si novembra želeli sodelovati.
Pri tem so udeleženci kot daleč najbolj
pomembno izpostavili predstavitev dobrih
praks iz različnih držav (tudi s strani
uporabnikov, ne samo organizacij, ki projekte
izvajajo). V tem kontekstu bi si želeli
predstavitve konkretnih projektov znotraj
posameznih akcij, predstavitve pasti in ovir, s
katerimi so se organizacije srečevale, in
njihovih rešitev. Na drugem mestu je bila
izražena potreba po strokovnih prispevkih in
delavnicah, ki bi pokrivali določene teme
in/ali določene ciljne skupine in bi omogočale
pridobivanje novih znanj in še kakovostnejšo izmenjavo izkušenj. Na tretjem mestu je bila kot zelo
pomembna izpostavljena potreba po podprtemu mreženju in vzpostavljanju kakovostnih partnerstev.
Nekateri udeleženci bi si želeli na konferenci izvedeti tudi kaj o sistemskih ureditvah na tem področju
v drugih evropskih državah. Posamezniki so izpostavili še oblikovanje priporočil za iskanje sistemskih
rešitev, povezovanje z nacionalnimi institucijami ter vključevanje različnih sektorjev.

EVALVACIJA POSVETA IN IZJAVE UDELEŽENCEV
Udeležencem je bilo najbolj všeč, da so na posvetu med seboj izmenjali kontakte, slišali nekaj
primerov dobrih praks ter nekaj nasvetov za izboljšanje njihovega dela. Ugotovili so tudi, da precej
tovrstnih zadev v bistvu že poteka in spoznali delo drugih organizacij, ki so na tem področju zelo
močne. Dobili so tudi nekaj idej za povezovanje na lokalni ravni (npr. z Zavodom za zaposlovanje ter
podobnimi drugimi institucijami). Izboljšav niso predlagali, spoznanja, ki so jih odnesli s posveta, pa
so zanje izredno pomembna. Veseli nas, da je tako! 
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