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

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

KDAJ?  9.–16. december 2016

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

ZA KOLIKO?  19.660,00 €

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

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

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