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o izboru vlog v okviru Razpisa Kljuc do vkljucenosti za sofinanciranje dogodkov na
temo solidarnosti, participacije in vkljucevanja mladih z manj priloznostmi v okviru

Evropskega tedna mladih 2019

1.

Nacionalna agencija je 28. 3. 2019 objavila razpis v sklopu nadaljevalnih aktivnosti projekta
Kljuc do vkljucenosti: Evropska solidarnostna enota, njegov namen pa je podpreti izvajanje
dogodkov za mlade v okviru Evropskega tedna mladih 2019, ki povezujejo solidarnost,
participacijo in mlade z manj priloznostmi.

2.

Na podlagi razpisa so na podlagi pregleda meril upravicenosti odobrene vloge v Tabeli St. 1.

Tabela st. 1: odobrene vloge

Vlagatelj Naslov dogodka

1. Drustvo Druzinski in Mladinski center Cerklje Izobrazevanje prostovoljcev - IMAS MOC

2. CEZAM , javni zavod center za mlade Ruse Evropa poje skupaj

3. Drustvo mladinski ceh Sport brez meja

4. Srednja sola Veno Pilon Ajdovscina Obnovimo igrisce

5. Mladinski svet Ljutomer, Vecgeneracijski
center Pomurja-enota Ljutomer

Demokracija in jaz - vsi mladi naj so
aktivno vkljuceni

6. Javni zavod Dravit Dravograd, zavod za sport,
turizem, kulturo in mladinske dejavnosti KK*> TAVSA - Ko staro postane novo

7. Mladinski svet Logatec Tudi mladi odlocamo

8. Klub dijakov Dravinjske doline "Brcnimo rasizem: evropski fuzbal"

9. Otroci Save Za cisto Savo z glasbeno spremljavo

10. Center mladih Koper Bodi aktiven, bodi produktiven

11. Drustvo Most mladih Evropski teden mladih v obcini Vojnik

12. FAMILIJA - izobrazevalni in terapevtski center Svet je tvoj

13. Center interesnih dejavnosti Ptuj Jaz tebi - ti meni

14.

Zavod za kulturo, sport in mladino Obcine

Tolmin

Utrip mladosti (Trznica organizacij, ki
delujejo na podroqu mladih v obcini

Tolmin)

15. Mladinska sekcija Eksena mladi, Drustvo
Eksena Mladi - prihodnost Evrope

16.

OBCINA DIVACA

moja OBCINA / moja EVROPSKA
SKUPNOST

17. Javni zavod Mladinski center Smartno ob Paki Tragikomedija Studentski dnevi & mladi
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in delo

18. Drustvo za razvijanje prostovoljenga dela
Novo mesto Vertikalni vrtovi

19. Mladinsko drustvo Bistrica ob Sotli (okrajsava:
MDBS) (Na)brane dobrote

20. HISA VZHAJAJOCEGA SONCA, Cemelavci,
socialno podjetje SONCNA DEMOKRACIJA

21. Trebanjski mladinski svet - TREMS Evropski teden mladih- Trebnje

22. MLADINSKI SVET MURSKA SOBOTA FOTO(Demo)KRACIJA

23. Javni zavod za kulturo, sport, turizem in

mladinske dejavnosti Sevnica EU: tu in zdaj

24. DRUSTVO LOJTRA mestni skupnostni vrt in urbani sprehod

25. Mladinsko - kulturno - umetnisko drustvo

Kladivoll Dvigni svoj glas

26. Drustvo Parada ponosa Parada povezuje:

27. Drustvo tabornikov Rod kraskih j'rt (skupina

tabornikov)
(Na Krasu je krasno) Nikdar ni prezgodaj,
nikdar ni prekasno ...

28. Zavod APIS Razstava VOZim

29. Skatlica, zavod za razvoj trajnostnih
druzbenih, kulturnih in izobrazevalnih pobud,
Ljubljana Partcipacija je igra?

3.

Na podlagi razpisa so na podlagi neizpolnjevanja meril upravicenosti zavrnjene vloge v Tabeli
st. 2.

Tabela st. 2: zavrnjene vloge

Prijavitelj: Naslov projekta: Razlog zavmitve:

KUDGaliarda Z Galiardo se naucite Ne dosega minimalnih zahtev pri merilih:
zgodovine in srednjeveskih • Tematska ustreznost,

plesov • Jasni cilji in ciljne skupine,

• Vkljucenost mladih v nacrtovanje in
izvedbo dogodka.

Zadruga ZRaven Lutkovni poligon Ne dosega minimalnih zahtev pri merilih:

• Tematska ustreznost,

• Vkljucenost mladih v nacrtovanje in

izvedbo dogodka.

Zadruga ZRaven Sodobna umetnost v Ne dosega minimalnih zahtev pri merilih:

ruralnih obmocjih Slovenije • Tematska ustreznost,

• Vkljucenost mladih v nacrtovanje in

izvedbo dogodka.

KD Prosavus Individualne vokalne vaje Ne dosega minimalnih zahtev pri merilih:

za mlade pevke in pevce • Tematska ustreznost,

• Jasni cilji in ciljne skupine,

• Vkljucenost mladih v nacrtovanje in
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izvedbo dogodka

4.

Prijaviteiji bodo o izboru obvesceni v roku 15 dni od sprejetja tega sklepa.

Ljubljana, 5. 4. 2019
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