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

KDO?
Društvo širjenja uporabnih znanj 

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

KDAJ?  22.–29. februar 2016

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

ZA KOLIKO?  12.704,00 €

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

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

OPAZILI SMO JIH, KER ...
Gre za primer idealne mladinske izmenjave. Ideja za 
projekt je prišla s strani mladih, ki so sami poskrbeli za 
vse njegove faze – priprave, izvedbo in evalvacijo. Na-
cionalne skupine udeležencev so bile oblikovane že v 
času prijave projekta, njihove želje, potrebe in cilji, pa 
tudi cilji organizacij so bili jasni, partnerstvo je bilo trdno 
in kakovostno, njihovo sodelovanje se je odražalo skozi 
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celoten projekt. V projektu so sodelo-
vali tudi mladi z manj priložnostmi in s 
posebnimi potrebami, zato so veliko 
pozornost namenili pripravam ude-
ležencev na aktivnost. V vseh fazah 
projekta so se odražale kakovostne 
participatorne metode, na jasen način 
so spremljali tudi učni proces in učne 
rezultate. Projekt je predvidel jasne 
učinke na lokalno okolje prijavitelja in 
prenos znanja in rezultatov na lokalna 
okolja partnerjev ter do relevantnih 
deležnikov na lokalnih in nacionalnih 
ravneh.

VMLADINSKA IZMENJAVA


