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KDO?
Mladinski svet Slovenije

KDAJ? 1. februar 2015 – 1. september 2016

O ČEM? 
mladi (participacija, mladinsko delo, mladinske politike); 
evropsko državljanstvo, evropska zavest in demokracija; 
doseganje ravni politik / dialog s političnimi odločevalci

ZA KOLIKO? 55.940,00 evrov

KAJ?
Projekt strukturiranega dialoga Mladi odloča(j)mo! je vz-
postavil prostor za podporo mladih iz vse Slovenije in za 
njihovo aktivno vključevanje v diskusije o temah, povezanih 
s četrtim ciklom strukturiranega dialoga – opolnomočenje 
mladih. 

Namen je bil mlade opolnomočiti, da se začnejo bolj ak-
tivno vključevati v odločanje, in jim nuditi priložnost, da iz-
razijo svoje mnenje in oblikujejo ukrepe, ki gredo v smeri 
izboljšanja položaja mladih, ter prepoznati prave izzive, s 
katerimi se soočajo mladi v različnih okoljih. S strukturiranim 
pristopom in s konstruktivnim dialogom med mladimi in 
širšo javnostjo, posebej z odločevalci, so želeli razviti ideje 
in rešitve za izboljšanje položaja mladih. 

V sklopu projekta je bilo izvedenih 20 raznolikih enod-
nevnih posvetovanj z mladimi v sodelovanju z mladinskimi 
organizacijami, organizacijami za mlade, mladinskimi centri 

in izobraževalnimi inštitucijami, kjer so mladi podali mnenja 
in legitimnost, da se ukrepi, ki so za mlade v različnih okoljih 
relevantni, lahko naslovijo na odločevalce. 

Organizirali so enodnevno srečanje s predstavniki mla-
dinskih centrov ter jim predstavili teme strukturiranega 
dialoga in načine, kako lahko tudi sami izvajajo posveto-
vanja z mladimi. Srečanje je bilo namenjeno tudi pripravam 
na nacionalno konferenco, kjer je bil eden od namenov 
okrepiti in opolnomočiti mladinski sektor. Na nacionalni 
konferenci so sodelovali mladi in odločevalci iz vseh treh 
ravni ter strokovnjaki s področja mladine. Mladi so pripravljali 
nacionalne ukrepe na podlagi ukrepov, ki so nastali preko 
posvetovanj z mladimi in preko spletnih posvetovanj. Skupaj 
z lokalnimi in nacionalnimi odločevalci ter strokovnjaki so 
pripravili strategijo za implementacijo predlaganih ukrepov. 
Namen je bil vzpostaviti močnejša partnerstva med mladimi 
in lokalnimi odločevalci ter povezati mladinski sektor z na-
cionalnimi odločevalci. Ocenjujejo, da je bilo v projekt ne-
posredno vključenih preko 640 mladih. 

OPAZILI SMO JIH, KER ...
Projekt je bil popolnoma v skladu s strukturo strukturirane-
ga dialoga in je zajel vse tri ravni, dosegel pa veliko število 
mladih iz vse Slovenije. Sodelovanje s podpornimi lokalnimi 
organizacijami je bilo dobro, prišlo pa je tudi do prenosa 
dobrih praks in opolnomočenja organizacij za izvajanje 
strukturiranih debat. Projekt je imel jasen namen in dobro 
zastavljeno pot do želenega cilja. Rezultati projekta imajo 
velik potencial, da postanejo trajni, v kolikor pride do uved-
be predlaganih sprememb.
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