
 

                                                        
 

ZAKLJUČKI OMIZIJ »CILJI MLADIH«,  
PREDSTAVITEV STRATEGIJE EU ZA MLADE 2019-2027,  
 
22. JUNIJ 2020, LJUBLJANA 
 
 
Cilj 1: »Povezati EU z mladimi« – Društvo mladih Evropejcev (Aleksander Dončev) 
  
Glavnina razprave je bila primarno namenjena predstavitvi Društva Mladi Evropejci in pogovoru 
o načinih zbliževanja Evropske unije z mladimi, ki je njeno osnovno poslanstvo. Kot ključni 
gradnik, kateremu moramo nameniti več pozornosti lahko navedemo evropsko pripadnost - 
biti Evropejec/Evropejka. Iz tega izhaja tudi družbena participacija oz. povečanje zavedanja in 
interesa evropske tematike. Pomembno vlogo pri tem procesu ima tudi vseevropski in čez 
evropski program Erasmus+ Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota, ki v primarnem cilju 
s svojimi programi določa evropsko zbliževanje med mladimi kot eno izmed prioritet projektnih 
programov in gradnjo prepoznavnosti Evropske unije. Pri promociji dobrih praks tako 
Erasmus+, kot tudi ostalih programov nosijo (nacionalni) mediji, ki so za odgovorni za prenos 
kakovostnih informacij o dogajanjih in dobrih praksah, ki jih Evropska unija s svojim 
financiranjem omogoča. In nenazadnje tudi nevladne organizacije, ki kot most med vladnimi 
institucijami in mladimi s svojim obstojem in nesebičnim delom vsakodnevno pripomoremo, da 
sporočila, povezane z aktivnosti Evropske unijo tudi ustrezno promovirajo. 
 
 
Cilj 2: Enakost vseh spolov – Društvo Parada Ponosa (Katja Štefanec)  
 
Na omizju je bila najprej razjasnjena besedno zvezo "vseh spolov". Upoštevajoč raznolike 
LGBTIQ+ identitete oseb v naši družbi, postane spol bolj kompleksen pojem, ki ga ni mogoče 
razločiti samo z nekaj telesnimi značilnostmi. Pri pogovoru se je vse začelo in končalo pri širši 
sliki. Govorile_i so o nujnosti podiranja razmerij moči, da lahko dosežemo enakost. 
Diskriminacija na podlagi spola ima namreč dolgo zgodovino in tradicijo in brez upoštevanja le 
te pri naslavljanju neenakosti, ki se dogaja danes, ne moremo doseči velikih sprememb. 
Pri vključujočem jeziku je bila kot eden izmed primerov dobre prakse predstavljena uporabo 
podčrtaja pri pisanju, saj postavlja žensko obliko na prvo mesto, hkrati pa z vmesnim 
prostorom daje prostor vsem nebinarnim identitetam. Še en pomemben dejavnik podiranja 
neenakosti vseh spolov o katerem je bilo govora, je samoreprezentacija. S principom "od nas za 
nas", torej z ustvarjanjem vsebin, kjer ženske predstavljajo in naslavljajo ženske, LGBTIQ+ 
osebe predstavljajo in naslavljajo LGBTIQ+ osebe, lahko pozitivno vplivamo na dojemanje teh 
skupin v družbi in preprečimo širjenje stigme, stereotipov in predsodkov. Na koncu so 
omenile_i še varnejši prostor kot metodo pri izvajanju različnih aktivnosti. Vzpostavljanje 
varnejšega prostora omogoča varno izražanje, učenje, skupni dogovor o medsebojnem 
spoštovanju. Za ranljivejše skupine velikokrat pomeni edini prostor, kjer lahko delijo in se 
počutijo spoštovane, kar spet kliče po upoštevanju širše slike in zavedanju, da večina prostorov 
za ženske in LGBTIQ+ osebe ni povsem varnih. 
 
 
Cilj 3: Vključujoče družbe – Društvo za kulturo inkluzije (Boštjan Kotnik) 
 
Društvo za kulturo inkluzije je predstavilo, kako skozi svoje delovanje uresničuje tretji cilj 
strategije in sicer Vključujoče družbe. Predstavili so, da njihovo delovanje temelji na načelih, 
kot so solidarnost, inkluzija, sodelovanje, aktivno vključevanje vseh akterjev in povezovanje. 
Predstavil je koncept festivala Igraj se z mano, ki je izšel iz mobilnostnih programov. Pojasnil je 



 

 
 

 

                                                        
 

tesno sodelovanje Društva za kulturo inkluzije in Centra Janeza Levca, ki sta s skupnimi močmi 
preko projektne pisarne nadgradila svoje delovanje v uspešno organizacijsko strukturo, katere 
osrednji cilj in namen projekta je prav zagotavljati vključujoče družbe in preizpraševati koncept 
inkluzije iz različnih vidikov. Tako iz strokovnega – krepitev kapacitet mladinskih delavcev, 
prepletanja sodelovanja formalnega in neformalnega, kot tudi obračanje vlog – mladi, ki so 
gibalno ovirani in ovirani v duševnem razvoju, izobražujejo oz. so protagonisti festivala Igraj se z 
mano. V centru pozornosti je geslo »Nič o nas, brez nas«, sodelovanje in solidarnost.  
 
 
 
 
Cilj 4: Informacije in konstruktiven dialog – ŠKUC  (Maša Cvar) 
 
Info center ŠKUC je svoje delovanje predstavil v okviru cilja Informacije in konstruktivni dialog. 
Njihovo delo je strnjeno okrog 4 stebrov, ki se med seboj povezujejo in sicer informiranje, 
ozaveščanje, kritično mišljenje ter ustvarjalnost. Ključna dejavnost njihovega dela je 
informiranje mladih. Kot podpisniki Evropske listine o informiranju spoštujejo načela zapisana v 
tej listini, kot so neodvisnost in celovitost informacij, ki jih posredujejo mladim, dostopnost 
informacij za vse mlade, podajanje informacij glede na potrebe, ki jih imajo mladih, objavljanje 
informacij, ki krepijo  avtonomnost mladih, sodelovanje z mladimi, etičnost, strokovnost, 
proaktivnost. Menijo, da je pomembno, da se mladi zavedajo priložnosti, ki jih imajo, to pa je 
mogoče le, če imajo na voljo dovolj informacij na podlagi katerih se lahko odločajo avtonomno, 
odgovorno ter na ta način postanejo opolnomočeni in aktivni mladi. Info center ŠKUC je 
regionalni partner Eurodeska ter koordinator Ljubljanske mreže info točk, L'MIT, mreže v kateri 
je 8 neprofitnih organizacij, ki se ukvarjajo z informiranjem mladih na določenem področju. 
Mreža informira mlade in mladinske organizacije preko spletne strani www.lmit.org na kateri 
objavljamo novice iz različnih področji za mlade med 15 in 30 let in mladinske organizacije. 
Nudijo informacije o prostovoljnem delu, evropskih priložnostih, delu, natečajih, mladinskih 
politikah. Urejajo tudi Bazo mladinskih organizacij MOL, ki povezuje mlade z mladinskimi 
organizacijami in omogoča enostavno iskanje projektov, ki jih izvajajo organizacije v Mestni 
občini Ljubljana. Informiranje prepletajo z ozaveščanjem, kot ambasadorju Evropskega stebra 
socialnih pravic ozaveščamo o temeljnih pravicah, ki jih imajo mladi ter o aktualnem 
družbenem dogajanju, ki pomembno vpliva na življenja mladih. Prav tako skozi svoje delovanje 
v obliki delavnic in ostalih aktivnosti, mlade spodbujamo h kritičnemu mišljenju, diskusiji o 
različnih družbenih tematikah ter k ustvarjalnosti. Menijo, da se stebri, ki so temelj našega dela, 
med seboj povezujejo. Mladi morajo biti informirani, da se lahko avtonomno in odgovorno 
odločajo, ozaveščeni, da se zavedajo svojih pravic in dolžnosti, ki jih imajo, to pa omogoča, da 
mladi lahko kritično presojajo različne segmente družbe, se odločajo na katerih področjih bodo 
ustvarjalni in si v skladu s tem zastavljajo svoje cilje, ki jih želijo doseči. Verjamejo, da so 
informirani mladi tisti, ki lažje in uspešneje uresničujejo svoje cilje, so aktivni državljani ter 
pobudniki sprememb v družbi. 
 
Cilj 5: Mentalno zdravje in dobre počutje  - Zavod Manipura (Barbara Otoničar) 
 
Zavod Manipura s pomočjo programa Evropska solidarnostna enota gosti prostovoljce, ki 
prihajajo iz ranljivejših okolji in zato prihajajo z veliki izzivi na področju mentalnega zdravja. S 
pomočjo programa, ki ga je Zavod Manipura razvil, usmerjajo mlade v samostojno življenje in 
jih skozi proces 2 mesečnih kratkoročnih projektov opolnomočijo za nadaljnje življenje. S 
pomočjo rednih aktivnosti pogovorov  in preverjanja dobrega počutja mladim zagotavljajo 
varno okolje, kjer mladi dobijo odgovornost, da sami postanejo protagonisti lastnega življenja 
in z aktivnim udejstvovanjem v družbi in lokalni skupnosti (sodelujejo namreč z vrtcem, šolo, 
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VDC-jem in drugimi deležniki iz lokalnega okolja) in na ta način mladim dajo pomemben prostor 
za razvoj in pot do njihove samostojnosti, kar na koncu rezultira tudi v boljšem mentalnem 
zdravju in dobremu počutju mladih, ki pri njih opravljajo svojo prostovoljsko službo. Tako skozi 
celotno poslanstvo organizacije in svoje programe udejanjajo 5.cilj strategije – Mentalno 
zdravje in dobro počutje.  
 
Cilj 6: Korak naprej za podeželsko mladino – Zveza podeželske mladine Slovenije (Anja Mager)  
 
Omizje Zveze podeželske mladine je bilo namenjeno pogovorom o priložnostih in potencialih ki 
jih imajo mladi na podeželju. Razglabljaii so o projektih, ki so že prisotni in kako le te razviti. 
Predvsem pa o tem, kako različni deležniki razumejo kmetijstvo in kako gledajo na poklic 
kmeta. Covid 19 je celotno prebivalstvo postavil pred dejstvo in še toliko bolj ozavestil, kako 
pomembna je samooskrba in tako predstavlja odlično priložnost, da se izpostavi pomen razvoja 
podeželja in razvoja kmetijstva za boljši jutri nas vseh. Zveza podeželske mladine Slovenije 
zagotavlja prostor mladim, ki se ukvarjajo s kmetijstvom, da preko različnih projektov Dialoga 
mladih in širše, v mobilnostih ter mladinskih izmenjavah in solidarnostnih projektih, spodbuja 
mlade iz podeželja za boljše delovanje organizirane mladine in da se mladina iz kmetij več 
udeležuje mednarodnih mobilnosti ter razume pomen povezovanje tudi širše. Z okoljem, ki ga 
zveza zagotavlja, tako z nacionalno, kot regijsko in mednarodno zastopanostjo, uresničuje cilj 
Korak naprej za podeželsko mladino.  
 
 
 
 
Cilj 7: Kakovostna zaposlitev za vse – Mladi Plus (Tea Jarc ) 
 
Sindikat Mladi plus je omizju predstavljal cilj 7 – kakovostna zaposlitev za vse, ki ga uresničuje 
skozi svoj namen in vizijo organizacije. V ospredju njihovega delovanja je položaj mladih na trgu 
dela, pomen osamosvojitve, pomen dostojnega dela, pasti prekarnosti, vpliva prekarnosti na 
mlade in družbo. Skozi programe in razpise, ki podpirajo naslavljanje tovrstnih tem- na lokalni, 
nacionalni, evropski ravni dosegajo mlade brezposelne, pristopi in iskanje alternativ ter 
spodbujajo mlade k sindikalizmu v boju za bolj kakovostne zaposlitve za vse. 
 
Cilj 8: Kakovostno učenje  - Zavod Veles (Petra Jazbec) 
 
V središču kakovostnega učenja je POSAMEZNIK. Vsak je drugačen, različen od drugega in to 
prepoznati, je ključ do uspeha. Posameznika je potrebno spoznati, ga slišati in sprejeti. Nato 
pride na vrsto SKUPINA. Kako preko različnih metod priti od raznolikosti posameznka v 
enotnost skupine, je pomembno za ustvarjanje varnega prostora, v katerem se učenje dogaja. 
Posameznik in skupina se zedinita v NAMENU svojega delovanja. Da se lahko le-ta uresniči, je 
potreben prostor za delovanje, tako v formalni obliki kot fizični. Delovanje se realizira preko 
STRUKTURE, ki kaže pot, korak za korakom zastavljenim ciljem. Vsi ti elementi (posameznik, 
skupina, namen, prostor, struktura) vodijo do AKCIJE,  izvedbe načrtovanega. Kakovostno 
učenje se dogaja na treh nivojih: praktični (simbol roka), miselni (simbol možgani) ter socialno - 
čustveni nivo (simbol srce).'' Zavod Veles svoje poslanstvo uresničuje tudi skozi podporo 
kakovostnemu učenju, saj prostovoljcem nudi celostno podporo pri refleksiji njihovega učenja.  
 
 
Cilj 9: Prostor in participacija za vse – IPOP – Inštitut za politike prostora  (Aidan Cerar) 
 



 

 
 

 

                                                        
 

Inštitut za politike prostora občinam in nacionalnem nivoju pomaga uresničevati poslanstvo 
pomembnosti javnega prostora in sodelovanja ter sooblikovanja le tega. Skozi različne 
participativne metode ustvarja prostor za inovativne rešitve. Trajnostno urejanje prostora 
podpira prizadevanje družbe za trajnostni razvoj, ob tem posebej poudarja pomen ohranjanja 
naravnih virov za prihodnje generacije in izpostavlja pomen skrbi za družbene razsežnosti pri 
načrtovanju razvoja in rabi prostora. Na aktualne razmere, kot so družbena neenakost, 
podnebne spremembe, izguba biotske pestrosti, omejenost naravnih virov, revščina, 
energetska kriza, urbanizacija, onesnaženost okolja, javno zdravje in druge, trajnostno urejanje 
prostora odgovarja s celovitim in vključujočim prostorskim načrtovanjem in upravljanjem 
prostora. Preprosto povedano gre za vsebinske in organizacijske ukrepe in metode, ki si 
prizadevajo zagotoviti bolj celovito urejanje prostora skozi boljše povezave med področji, 
fazami in akterji v procesih načrtovanja in upravljanja. Participacijo postavljajo v središče 
svojega delovanja in tako omogočajo občanom in državljanom, da soustvarjajo svoj prostor, 
hkrati pa posebno pozornost namenjajo mladim in njihovemu vključevanju v načrtovanje 
prostora.  
 
 
 
Cilj 10: Trajnostna zelena Evropa - Trajnostni park Istra (Janez Matos) 

Na omizju Trajnostnega parka Istra so obravnavali cilj  Trajnostna zelena Evropa. Najprej je 
predstavnik organizacije Janez Matos predstavil delo, ki ga opravljajo v Trajnostnem parku 
Istra. Udeležencem je predstavil, kako se trudijo za aktivacijo in opolnomočenje mladih, 
trajnostno bivanje, promocijo prostovoljstva in spodbujanje vseh treh vidikov trajnosti v njihovi 
regiji. Nadaljevali so s pogovorom o tem, kako sodelujoči v svojih organizacijah uveljavljajo 
načela trajnostnega razvoja. Ugotovili so, da se skoraj vse naše organizacije na zelo različne 
načine trudijo zmanjševati svoj okoljski odtis, vendar pa se bo za uveljavljanje cilja Trajnostne 
zelene Evrope potrebno tudi povezati, bolje izobraziti in aktivirati mlade ter najti nove načine 
za izvajanje pritiska na odločevalce.  

Cilj: 11. Mladinske organizacije in evropski programi - Mladinski svet Slovenije (Anja Fortuna)  

Na mojem omizju smo v okviru 11 cilja: Mladinske organizacije in evropski programi govorili 
predvsem o financiranju delovanja mladinskih organizacij preko evropskih 
programov. Pogovarjali smo se o splošnem delovanju mladinski organizacij, o tem, da je do 
nekaterih organizacij težko dostopat predvsem, ker moraš pred tem it po določenih korakih. 
(Primer: v MSS lahko prideš samo, če te nominira organizacija članica, ki te ponavadi nominira, 
če si pri njih že prevzemal določene vloge.) Največkrat je bila izpostavljeno, da je 
neprofesionalnim organizacijam težje konkurirati na E+ in ESE projektih, ker med svojimi 
aktivisti/prostovoljci nimajo profesionalnih piscev projektov pa tudi to, da se jim zdi nekako 
nepravično, da v pripravo projektov vključijo mlade od začetka do konca pa sredstva prejmejo 
tiste organizacije, kjer so projekt napisali izkušeni zaposleni. Problem je tudi, da se vedno znova 
išče inovativne projekte, kar pomeni, da organizacije težko prejmejo sredstva za nadaljevanje 
obstoječih projektov. Ti projekti so tako pozabljeni, njihov vidik trajnosti pa se izniči. Prioritete 
na evropski ravni so preveč definirane in prehitro se spreminjajo. Velik problem mladinskih 
organizacij je tudi ta, da prijavljajo projekte, da lahko na nek način financiranje svoje redno 
delovanje in doseganje svojega poslanstva.  
 


