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KDO?
Društvo Evropski mladinski parlament Slovenije

S KOM?
EYP Finland ry (Finska), MTÜ Tegusad Eesti Noored (Esto-
nija), Europäisches Jugendparlament Österreich (Avstri-
ja), Associação Portuguesa – PEJ (Portugalska), Evropski 
parlament mladih Srbije (Srbija), EYP Greece (Grčija), 
Parlement Européen des Jeunes – France (Francija), 
European Youth Parliament España (Španija), Evropský 
parlament mládeže v České republice (Češka), Europej-
ski Parlament Młodzieży (Poljska), Latvijas Jauniešu orga-
nizācija Tellus (Latvija), EUfrasie VZW (Belgija), Europees 
Jeugd Parlement Nederland (Nizozemska), Europski par-
lament mladih Hrvatske (Hrvaška), EYP Ukraine (Ukrajina)

KDAJ?  1. maj – 31. oktober 2016

O ČEM?
zdravje in dobro počutje, mladi (sodelovanje, mladinsko 
delo, mladinska politika)

ZA KOLIKO?  34.680,00 €

KAJ?
Poslanstvo projekta je bilo ponuditi mladim priložnost za 
razvijanje družbene odgovornosti in zavedanja, krepi-
tev aktivnega državljanstva in pridobivanje osebnostnih 
kompetenc, ki jim bodo pomagale bodisi na poklicni poti 
bodisi v zasebnem življenju. Projekt je temeljil na vredno-
tah medkulturnega spoštovanja, kreativnosti, odprtega 

mišljenja, skupinskega dela in sodelovanja ter prosto-
voljstva. 
Druge nacionalne konference Evropskega mladinske-
ga parlamenta Slovenije se je udeležilo 150 mladih iz 16 
držav, ki so se pet dni ukvarjali z iskanjem rešitev za pere-
če probleme Evrope in hkrati uživali v kulturno raznolikem 
okolju. Udeleženci so v devetih mednarodnih ekipah raz-
pravljali, raziskovali in iskali rešitve za trenutne probleme 
Evrope in naše družbe. Produkt njihovega dela so reso-
lucije, ki so jih na zaključnem parlamentarnem zasedanju 
morali argumentirati in so morale uspešno prestati gla-
sovanje skupščine udeležencev. Resolucije so povzete 
v dokumentu, ki je bil na zaključni slovesnosti zadnjega 
večera konference predan gostom in političnim odloče-
valcem osebno. Mladi so lahko političnim odločevalcem 
predstavili svoje razloge za predlog njihovih rešitev.

Mladi so preko neformalno oblik učenja spoznavali po-
men aktivnega evropskega državljanstva in demokratič-
nih vrednot za oblikovanje skupne prihodnosti. Delo na 
konferenci je potekalo v okviru devetih odborov, ki so 
se ukvarjali z aktualnimi družbenimi tematikami in pro-
blematikami s ciljem oblikovanja konkretnih rešitev sko-
zi konstruktivne razprave in sprejemanje kompromisov. 
Rešitve so bile zapisane v obliki resolucij, ki so jih zadnji 
dan zasedanja Nacionalne konference Evropskega mla-
dinskega parlamenta obravnavali in sprejeli. Zaključno 
dejanje konference je bil gala večer, katerega so se ude-
ležili tudi politični odločevalci in strokovnjaki s področij, ki 
so jih obravnavali v okviru konference, in je predstavljal 
ključni moment izvajanja strukturiranega dialoga. Spreje-
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te resolucije so bile oblikovane v zaključni dokument, ki so ga 
mladi predstavili in predali političnim odločevalcem. Poleg tega 
pa je bil ta dokument posredovan Evropskemu parlamentu in Mi-
nistrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije, ki je zatrdilo, 
da bodo okvirne nasvete in predloge upoštevali pri oblikovanju 
politik ministrstva. 

ZAKAJ SMO JIH OPAZILI?
Participacija mladih v javno-političnem okviru je temeljni pristop 
in metoda na področju mladine in mladinskega dela. Mladi se 
preko strukturiranega dialoga z vključevanjem v javne razprave 
na različnih javno-političnih področjih učijo demokratičnih na-
čel in aktivno prispevajo k oblikovanju stališč in rešitev. Proces 
vključevanja, sodelovanja, razprave in iskanja rešitev je že učna 
izkušnja in pomemben del mladinskega dela. Uresničevanje re-
šitev, ki jih oblikujejo mladi, pa je najvišja stopnja participacije, ki 
za mlade pomeni izjemno izkušnjo v procesu odraščanja na poti 
osamosvajanja. Projekt je omogočil velikemu številu mladih prav 
take izkušnje in pridobivanje širokega vpogleda v delovanje jav-
nih institucij na Evropski ravni in v proces političnega odločanja 
na konkretnih primerih. 


