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Strukturirani dialog na področju
mladine je instrument, s katerim se mladi, mladinske organizacije in sveti ter raziskovalci
s področja mladine aktivno
vključujejo v politični dialog
z odgovornimi za mladinsko
politiko v povezavi z evropskimi
temami in politikami EU, ki jih
zadevajo.

Strukturirani
dialog je
strukturiran:
• časovno
(poteka v rednih
intervalih) in
• tematsko (teme se
določajo sproti vsakih
18 mesecev).

SEPTEMBER 2018

Projekti strukturiranega
dialoga se lahko financirajo
v okviru Ključnega ukrepa 3
programa Erasmus+: Mladi
v akciji: Podpora za reformo
politik. Poudarek je na vsebinah
in izzivih, ki jih na dnevni red uvršča načrt strukturiranega
dialoga v okviru evropskega sodelovanja na področju
mladine in ki se lahko vključujejo v nacionalni pripravljalni
proces na evropske mladinske konference, organizirane
v okviru predsedovanj Svetu EU. Možne aktivnosti pa
so tudi seminarji, posvetovanja in podobne aktivnosti,
ki so vezane izključno na participacijo mladih in njihovo
vključevanje v procese odločanja v javni sferi na različnih
ravneh. www.movit.si/erasmus-mladi-v-akciji/podporaza-reformo-politik

NA EVROPSKI RAVNI strukturirani dialog
vodi Evropski usmerjevalni odbor (ki je
obnovljen za vsak 18 mesečni cikel), ki ga
sestavljajo:
•
Predstavniki ministrov, odgovornih za
področje mladine treh predsedujočih
držav Svetu EU;
•
predstavniki nacionalnih mladinskih
svetov treh predsedujočih držav Svetu
EU;
•
predstavniki nacionalnih agencij
Erasmus+ za področje mladine treh
predsedujočih držav Svetu EU;
•
predstavniki Evropske komisije;
•
predstavniki Evropskega mladinskega
foruma.

NA NACIONALNI RAVNI
strukturirani dialog vodijo
nacionalne delovne skupine
za strukturirani dialog, ki jo v
Sloveniji vodi Mladinski svet
Slovenije.

AKTUALNI CIKEL STRUKTURIRANEGA DIALOGA (6. cikel): MLADI V EVROPI - KAJ PRIHAJA? (1. JULIJ 2017- 31. DECEMBER 2018)

PRVIH ŠEST
MESECEV
CIKLA

DRUGIH ŠEST
MESECEV
CIKLA

TRETJIH ŠEST
MESECEV
CIKLA

V okviru prve evropske mladinske
konference vsakega cikla se predstavniki
mladih in odločevalci sporazumejo
o vodilnem okvirju za nacionalna
posvetovanja v državah članicah EU.

Na drugi konferenci se razpravlja o zaključkih
nacionalnih posvetovanj. Oblikovana so
skupna priporočila, namenjena povečanju
participacije mladih pri oblikovanju politik.

Na tretji in zadnji konferenci cikla ministri,
odgovorni za področje mladine, pred
končnim sprejetjem razpravljajo in
pregledajo predlagana priporočila.

Vodilna vprašanja za
posvetovanja z mladimi

Nacionalna
posvetovanja z mladimi

JULIJ-DECEMBER 2017:
ESTONSKO PREDSEDOVANJE SVETU EU
•
Prva evropska mladinska konferenca:
26. do 28. oktober 2017, Talin;
•
260 mladih, strokovnjakov in
odločevalcev iz vse Evrope;
•
razprava o tem, kaj mladi potrebujejo
od EU;

ZAKLJUČEK: Evropska strategija za
mlade ne sme biti le o mladih, vendar
tudi razvita s podporo mladih;
•
razvita vprašanja za posvetovanja z
mladimi.

Osnutek skupnih
priporočil

Potrditev priporočil

JANUAR-JUNIJ 2018:
BOLGARSKO PREDSEDOVANJE SVETU EU
•
Druga evropska mladinska konferenca:
17. do 19. april 2018, Soﬁja;
•
zbrani rezultati posvetovanj z več kot
50.000 mladimi iz vse Evrope;

REZULTAT: EvropskI ciljI mladih priporočila za Evropsko komisijo
pri oblikovanju Evropske mladinske
strategije.

Priporočila so naslovljena
na evropske institucije in
nacionalne oblasti

JULIJ-DECEMBER 2018:
AVSTRIJSKO
PREDSEDOVANJE SVETU EU
•
Tretje evropska mladinska konferenca:
2. do 4. september 2018, Dunaj;
•
250 predstavnikov mladih, odločevalcev
in strokovnjakov na področju mladine;
•
CILJ: definirati, kako najbolje razširiti
in uporabiti Evropske cilje mladih
na različnih ravneh (od lokalne do
evropske) in v različnih sektorjih (v
mladinskem sektorju in drugih sektorjih,
pomembnih za mlade).

Več o posameznih ciklih strukturiranega dialoga je na voljo na: www.movit.si/info-servis-eurodesk/mladinska-politika-eu/strukturirani-dialog

PRIMERI PROJEKTOV STRUKTURIRANEGA DIALOGA Z MOCNIM UCINKOM NA LOKALNO RAVEN IN UDELEŽENCE …

#JEZIKZAVOLITVE

Mladi za Veleje

Mladinski kulturni center Maribor
Poteka v letih 2018 in 2019.

Mladinski svet Velenje
Potekal v letih od 2015 do 2017.

CILJ: Motivirati mlade za udeležbo na
volitvah in referendumih ter jih usposobiti za
iskanje primernih informacij za sprejemanje
odločitev in ustvarjanje volilne kulture med
mladimi.

CILJ: Spodbuditi aktivno sodelovanje
mladih pri pomembnih odločitvah in
dejavnostih na lokalni ravni, kar je ključnega
pomena za gradnjo bolj demokratične in
participativne družbe.

SODELUJOČI: Mladi, ki živijo ali se šolajo v
Mariboru.

SODELUJOČI: Mladi - osnovnošolski in
srednješolski mladi, člani lokalnih mladinskih
organizacij (članic Mladinskega sveta Velenje),
mladi z manj priložnostmi, odločevalci –
predstavniki Mestne občine Velenje, mediji –
lokalni, regionalni in nacionalni.

IZVEDBA:
•
Delavnice za mlade, ki bodo mlade
opremile s pomembnimi informacijami
in veščinami kritičnega mišljenja;
•
šolski posveti, na katerih bodo mladi
oblikovali teme/točke, ki jih morajo
po njihovem mišljenju kandidati za
župana obravnavati v svojem volilnem
programu;
•
pregled volilnih programov kandidatov
za župana;
•
predvolilno soočenje županskih
kandidatov, katerega udeleženci
bodo mladi, obravnavane pa bodo tudi
njihove predlagane teme.
REZULTAT: Dokument s točkami oz. temami
za predstavitev županskim kandidatom.
NADALJEVANJE: Spremljanje, ali so
kandidati za župana njihove predloge
upoštevali v svojih programih, ter informacije
in spoznanja širili med vrstniki in preko
socialnih omrežij.
RAZŠIRJANJE: Čeprav je načrtovan
primarno za lokalno raven, so v program
vključene smernice strukturiranega dialoga
na evropski ravni. Projekt je močno usmerjen
v krepitev kompetenc mladih in dolgoročne
učinke na njihov odnos do volitev in do
pomembnosti soodločanja ter na odnos
županskih kandidatov do mladih. Preko
uporabe socialnih omrežij je bil doseg
projekta še večji, preverjali pa so tudi
smiselno zastavljene kazalnike uspešnosti
projekta.

IZVEDBA: Izvedenih je bilo šest srečanj s
posameznimi skupinami mladih, na katerih
so bili oblikovani ukrepi in cilji za 2. lokalno
mladinsko strategijo, dve srečanji z lokalnimi
mladinskimi delavci, srečanje z odločevalci in
zaključna konferenca ter dogodek projekta.
VPLIV: Vzpostavljena partnerstva med
vsemi sodelujočimi: mladimi, mladinskimi
organizacijami in lokalnimi odločevalci za
kvalitetnejše izboljšave in delo v lokalnem
mladinskem sektorjem, poznavanje
lokalnega mladinskega organiziranja,
infrastrukture in dela, mladinskega dela
in aktivne participacije mladih. Zavedanje
mladih, da so njihove idej, želje in vizije
vedno dobrodošle in slišane.
REZULTATI:
•
Sprejetje 2. lokalnega programa
razvoja delovanja mladih v MO Velenje
2016-2020;
•
povišanje proračunske postavke
za javni razpis lokalne mladinske
strategije;
•
preoblikovanje sklopov financiranja po
predlogu mladih;
•
izvedba igre »Župan, ne jezi se«.

Moje prvo
stanovanje
Nepremičnine Celje
Potekal v letih 2015 in 2016.
CILJ: Spodbuditi razpravo o
nastanitvenih težavah mladih v lokalni
skupnosti in predlagati primerne
ukrepe za naslovitev tega perečega
problema mladih.
SODELUJOČI: Največji del
udeležencev v projektu je bilo dijakov
Gimnazije Celje Center, ki je sodelovala
v projektu pri pripravi delavnic in
izvedbi aktivnosti. V dogovoru s šolo
so uspeli zagotoviti zadostno število
in raznovrsten profil udeležencev po
starostni, spolni, geografski in etnični
raznolikosti.
VPLIV: Vpliv na mlade je bil viden
predvsem v njihovem sodelovanju
ter pomenu zavedanja, da bodo
kmalu morali začeti reševati svoje
stanovanjsko vprašanje, ki bo pomenilo
tudi njihovo prvo obliko avtonomije.
REZULTAT: Na Javni razpis za
dodelitev stanovanj mladim in mladim
družinam, ki je že bil v izvajanju, so
mladi podali pomembne komentarje, ki
omogočajo njegov nadaljnji razvoj. Na
srečanjih so bili podrobno oblikovani
tri ukrepi, ki bodo uvrščeni v Lokalni
stanovanjski program Mestne občine
Celje do leta 2025.
RAZŠIRJANJE: Spletna stran, brošura
in predstavitveni video, na voljo na:
www.nepremicnine-celje.si/projekti-44/
moje-prvo-stanovanje/.

RAZŠIRJANJE: Film in kratka predstavitev
knjige "Velenjska mladina skozi čas: od
lokalnih mladinskih delovnih brigad do lokalne
mladinske strategije«, fotografska razstava
Velenjska mladina skozi čas". Igro »Župan, ne
jezi se« je ob Mednarodnem dnevu mladih
uporabil tudi Mladinski svet Slovenije.

Projekt Dialog mladih
Zavod Mladinska mreža MaMa v sodelovanju z
Mladinskim svetom Slovenije
Potekal v letih 2011 in 2012.
CILJ: V luči ekonomske krize prispevati k večji
zaposljivosti mladih.
SODELUJOČI:
•
Več kot 600 organiziranih in neorganiziranih
mladih, predvsem iz kategorije brezposelnih
in raznoliki akterji (poslanci Evropskega
parlamenta, občinski predstavniki, poslanci
Državnega zbora, predstavniki Zavoda RS
za zaposlovanje in drugi);
•
prvi projekt množičnega vključevanja mladih
v proces strukturiranega dialoga v Sloveniji.

IZVEDBA:
•
Regijski dogodki - 58 ukrepov za izboljšanje
zaposljivosti mladih;
•
nacionalna raven - 6 ukrepov, predstavljenim
nacionalnim odločevalcem.
REZULTAT: Poslanska pobuda dveh poslancev
Državnega zbora RS.
NADALJEVANJE: Projekt Dialog mladih!
2.0: Vključujemo! in Dialog mladih 2.1: Vklopi
se! (2012–2014 v izvedbi Mladinskega sveta
Slovenije).
RAZŠIRJANJE: zaključna nacionalna konferenca
predvajana na RTV SLO 3.
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