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Število udeležencev v projektih v letih 2007 do 2013:

UČINKI PROGRAMA MLADI V AKCIJI / ERASMUS+: MLADI V AKCIJI

16.322

Število udeležencev v
projektih v letih 2014 in 2015:

7694
IZSLEDKI RAZISKAVE MREŽE RAY, 2014
UČINKI NA PODROČJU PARTICIPACIJE

mladi
mladi z manj priložnostmi = 23 %

9%

56 %

35 %

5%

V političnem in
družbenem življenju
sodelujem ...

43 %

52 %

Evropska vprašanja me
zanimajo ...

9%

58 %

34 %

6%

Zavzemal se bom za
boj proti diskriminaciji,
ksenofobiji, rasizmu ...

56 %

39 %

7%

Osebe z manj
priložnostmi podpiram
...

v manjši meri

53 %

ERASMUS+: MLADI V AKCIJI – UČENJE ZA ŽIVLJENJE?

40 %

Skupaj ...

v enaki meri

organizacije, mladinske politike ter na lokalna
in širša družbena okolja. Najpomembnejši za
mlado osebo, ki se vključi v program, pa so
vsekakor učni učinki.

v večji meri

UČINKI NA PODROČJIH CILJEV IN
PREDNOSTNIH TEM
PROGRAMA

Roberta Čotar Krilić, Movit,
programska delavka, odgovorna za
področje socialnega vključevanja
66 %

Kot udeleženec
projekta ...

84 %

... se počutim
bolj evropsko.

80 %

94 %

... bolj spoštujem
evropsko večkulturnost.

KAJ SEM PRIDOBILA KOT
UDELEŽENKA PROGRAMA MVA?

75 %

85 %

... sem bolj
pripravljen na
študij, delo in
življenje v drugi
državi.

64 %

77 %

... imam jasnejšo vizijo svoje
izobraževalne
poti.

66 %

73 %

... imam jasnejšo vizijo svoje
profesionalne
poti in razvoja.

69 %

73 %

... verjamem,
da imam več
možnosti za
zaposlitev.

82 %

89 %

... sem bolj
pripravljen na
nadaljnje izobraževanje in/ali
usposabljanje.
udeleženci projektov
vodje projektov

V okviru EVS-a sem pridobila veliko novih znanj, izkušenj in spretnosti, ki se zrcalijo tako v mojem sedanjem
življenju kot v delu. Od vseh novih izkušenj je na moj pogled na svet in življenje najbolj vplivala izkušnja bivanja
v tuji državi. Sedaj veliko bolje razumem pomen razlik v kulturi in stiske, s katerimi se moraš spoprijemati kot
tujec v neki državi, od neznanja jezika do nestrpnosti in diskriminacije. Na ta račun sem močno povečala lastno
razumevanje in sprejemanje tujcev in drugačnih, kar mi je v veliko pomoč pri sedanjem opravljanju poklica.
Pravzaprav lahko rečem, da me je sam EVS pripeljal do trenutne zaposlitve. V času, ko sem iskala delo, je organizator festivala Igraj se z mano, Zavod za usposabljanje Janeza Levca, iskal koordinatorja prostovoljnega
dela, ki bi skrbel za slovenske in EVS prostovoljce. Zaradi lastnih izkušenj z EVS-om sem, na moje veselje, delo
tudi dobila. Sedaj delam v drugi ustanovi, vendar bom delo na festivalu nadaljevala, prihajajoče leto že z lastnim
projektom EVS.
Neža Kos,
nekdanja prostovoljka EVS

Mladinfogram

Moja izkušnja z EVS je bila nadvse pozitivna in mi zelo veliko pomeni. Vsakomur bi jo priporočila, saj širi obzorja
in odpira vrata v drugačen svet z novimi možnostmi. Za konec pa nasvet za bodoče EVS prostovoljce: »Ne
planirajte preveč, pustite se presenetiti!«

Ko govorimo o ključni značilnosti programa
Erasmus+: Mladi v akciji, govorimo o neformalnem učenju v mednarodni mobilnosti. Prav neformalno učenje loči program Erasmus+: Mladi
v akciji od večine drugih formalnih programov
izobraževanj za mlade, kjer mladi prav tako
pridobivajo znanja, le da se znanje in veščine
ter izkušnje v tem programu ne pridobijo preko sedenja ob knjigah in poslušanja predavanj z motivacijo za preizkus znanja, temveč
preko raziskovanja, participacije, sodelovanja,
dinamičnega ustvarjanja ter refleksije izkušenj
in naučenega. Ko govorimo o učinkih, ki jih
ima takšno sodelovanje, govorimo o učinkih
za življenje mlade osebe, ki se vključuje v
program. Program mladim nudi različne oblike aktivnosti, od sodelovanja v mladinskih
izmenjavah ali opravljanja prostovoljne službe
v tujini vse do kompleksnejših strateških projektov. Gre za učinke na več ravneh: učinki
programa na posameznike, prostovoljce in
mladinske delavce organizacij, na mladinske

Oseba, ki se udeleži na primer mladinske
izmenjave v tujini, pridobi številne kompetence, nova znanja, izkušnje, mednarodna
prijateljstva, nova spoznanja in se kot oseba
opolnomoči ne zgolj za določen izpit, temveč
za življenje. Program je še posebej namenjen mladim z manj priložnostmi, torej tistim
mladim, ki imajo v primerjavi s svojimi vrstniki
manj možnosti za enakopravno vključevanje v
družbo. Takšni mladi osebi se, ko se vključi v
projekt in stopi iz svojega vsakdana, iz svojega referenčnega okvirja, pogosto odpre nov
svet, kjer prepozna svoje talente in sposobnosti, ter nova vrata, ki velikokrat vodijo tudi
do zaposlitve ali do ponovnega vključevanja
v izobraževalni sistem. Nemalokrat slišimo,
kako se je mlada oseba po opravljanju evropske prostovoljne službe odločila, da zaključi šolanje, ali kako je nekdo po sodelovanju
na mladinski izmenjavi začel aktivno delati v
organizaciji in kasneje tam dobil tudi službo ali
pa se začel bolj redno ukvarjati s stvarmi, ki ga
veselijo, in si na ta način povečal zaposlitvene
možnosti itd.
Primerov je veliko in četudi se na prvi pogled
morda zdi, da samo sodelovanje v projektu
pomeni le preživljanje prostega časa, vidimo,
da temu ni tako, saj se učinki pogosto kažejo
na dolgi rok. Šteje prav vsak kamenček in vsako projektno udejstvovanje v življenju mladega gradi pomemben mozaik na poti do uresničenja ciljev. Program Erasmus+: Mladi v akciji
pa je lahko pomembno orodje, preko katerega se mladi vključujejo in na njim privlačnejši
način učijo za življenje.
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