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KDO?
Mladinski center Krško 

S KOM?
Loma-Nurmes Oy (Finska), Association pour l'Accom-
pagnement des Actions de Mobilité Internationale (Fran-
cija), Verein zur Förderung von Kulturaustausch und Na-
chhaltigkeit in Europa (Avstrija)

KDAJ?  1. julij 2015 – 1. julij 2016

O ČEM?
dostop za prikrajšane, zgodnja opustitev izobraževanja / 
boj proti neuspehu v izobraževanju, mladi (sodelovanje, 
mladinsko delo, mladinska politika)

ZA KOLIKO?  26.400,00 €

KAJ?
Mladi prostovoljci iz Krškega so na dialogu z odloče-
valci predlagali uporabo bolj inovativnih pristopov pri 
vključevanju mladih z manj priložnostmi. Povezali so se 
s partnerji s Finske, ki imajo na tem področju že večletne 
izkušnje, a so z izvedbo tega projekta svoj lastni sistem 
nadgradili. Glavni cilji projekta so bili opolnomočiti mlade 
za aktivno participacijo v družbi, pridobivanje neformalnih 
znanj in veščin mladih, krepitev zmogljivosti na področju 
mladine v Evropi in pridobivanje osnov podjetništva (še 
posebej socialnega podjetništva) za mlade.

V projektu so sodelovale skupine šestih mladih iz vsake 

države, ki se že več let prostovoljno udejstvujejo v lo-
kalnem okolju in imajo izkušnje z mednarodnih aktivno-
sti programa Erasmus+: Mladi v akciji. V sklopu projekta 
so svojo pozornost namenili mladim iz svojega okolja, ki 
niso vključeni v proces formalnega izobraževanja in niso 
zaposleni ali vključeni v družbo na kakršenkoli drug na-
čin, z namenom, da se po koncu projekta udeležijo ka-
terega izmed projektov mednarodnih učnih mobilnosti 
(kratkoročni EVS, izmenjave itd.) v eni izmed partnerskih 
organizacij v tujini. Zanje so pripravljali kontinuirane de-
lavnice računalništva, podjetništva, učenja tujega jezika, 
poznavanja EU ipd. 

Vsak mesec so za medsebojno pomoč in ocenjevanje 
doseženih in nedoseženih ciljev pripravili e-konferenco, 
sredi projekta pa so s partnerji pripravili vmesno evalva-
cijo projekta, kjer so pregledali do tedaj izvedene aktiv-
nosti, si izmenjali izkušnje in skupaj poiskali učinkovite 
rešitve za težave in izzive, ki so se pokazali, ter načrtovali 
potek preostalega dela projekta in aktivnosti. Tekom pro-
jekta so se srečevali tudi z lokalnimi odločevalci, ki so 
ves čas spremljali potek projekta, na koncu pa so skupaj 
z njimi ovrednotili rezultate ter zastavili nadaljnje ukrepe 
za prihodnje izvajanje in nadgrajevanje.

OPAZILI SMO JIH, KER ...
Vloga je inovativna, saj vključuje dve skupini mladih – ak-
tivne mlade in tiste mlade, ki se niti ne šolajo niti niso 
zaposleni. Projektna ideja se je razvijala postopoma s 
strani vseh sodelujočih organizacij. Prinaša dodano vred-
nost na evropski ravni, saj so partnerji med seboj tesno 

YOUTH SUPPORT YOUTH

povezani in jih druži podobna vizija dela z mladimi, predvsem glede njihovega opolnomočenja. 
Partnerstvo je pomembno tudi za nadaljevanje projekta v okviru drugih akcij. Jasno je opisano, 
kako je vsaka od organizacij vpeta v sam projekt, kako so odgovornosti razporejene 
med vse organizacije in na kakšen način projektu vse dodajajo lasten aktiven prispevek.

VTRANSNACIONALNA 
MLADINSKA POBUDA


