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EU PROGRAMI NA PODROČJU MLADINE V 
SLOVENIJI 

• 1996  začetek priprav na vstop v program 
  MLADI ZA EVROPO III. 

• 1999  vstop v program MLADI ZA EVROPO 
  (1995-1999) 

• 2000  vstop v program MLADINA (2000-
  2006) 

• 2007  uveljavitev programa MLADI V AKCIJI 
  (2007 – 2013) 



UVELJAVLJANJE MLADINSKEGA DELA 

 Program je ponudil prepoznavne oblike dela v 
mladinskem sektorju, pri čemer je s svojimi 

zahtevami in pričakovanji do predlogov projektov 
tudi uveljavljal jasne koncepte dela z mladimi v 

mladinskem delu kot polju neformalnega in 
priložnostnega učenja. 

 

 Prehajanje iz koncepta »interesnih dejavnosti za 
mlade« v koncept »mladinskega dela« 

 



UDELEŽENCI IN UDELEŽENKE 

 Program je omogočil mnogim mladim, še posebej 
pa mladim z manj priložnosti, možnost 

sodelovanja v skupinskih in individualnih učnih 
mobilnostih, ki bi jim drugače bile nedostopne. 

 
 Številna pričevanja posameznikov in posameznic 

o tem, kako jim je izkušnja sodelovanja v 
programu, še posebej v njegovih dolgoročnih 
možnostih, spremenila življenje, dala občutek 

pripadnosti Evropi ali celo bila pomemben razlog 
njihovega delodajalca za njihovo zaposlitev. 

 



ORGANIZACIJE 

Program je spodbujal partnerstva, ki pa so 
velikokrat presegla zgolj namen skupnega 

projekta. Predstavljale so učinkovit mehanizem 
prenašanja dobrih praks in spodbud za razmislek 

o lastnem delu in nadaljnjem razvoju. 

Številni dokazi v razvoju kvalitete dela in 
uveljavljanju novih pristopov v delu organizacij, 

ki so razvidni iz njihovih predlogov projektov 
skozi leta.  

 

 



V OKOLJU IN POLITIKAH 

 Program je spodbudil uveljavljanje 
mednarodnega mladinskega dela in učnih 

mobilnosti v mladinskem delu, kot sestavni del 
politik lokalnih oblasti na področju mladine. 

 

 Vzpostavitev instrumentov za podporo 
mednarodnemu mladinskemu delu in učnim 

mobilnostim v mladinskem delu v okviru 
občinskih politik na področju mladine v 

posameznih občinah; 

 



GEOPOLITIČNA DIMENZIJA 
 Možnost sodelovanje s partnerji v državah 

soseščine, pri čemer so najpopularnejše možnosti 
sodelovanja s partnerji iz območja Zahodnega 

Balkana, v zadnjih dveh letih pa so bile 
spodbujene povezave na področju mladine med 

Slovenijo in državami Vzhodnega partnerstva. 
 

 Vzpostavitev sodelovanj na področju mladine z 
državami Vzhodnega partnerstva (Armenija, 
Azerbajdžan, Belorusija, Gruzija, Moldavija, 

Ukrajina).  
 



ODPRTOST PROGRAMA 

 Program je spodbujal vstop in sodelovanje zelo 
različnih prijaviteljev. 

 

 Med upravičenci programa so poleg mladinskih, 
študentskih organizacij in mladinskih centrov  

tudi šole, dijaški domovi, centri za socialno delo, 
specializirane ustanove s posebnimi skupinami 
mladih in celo neformalne skupine mladih. V 

povprečju je bilo vsako leto 30% sprejetih 
projektov prvih prijaviteljev. 

 



ERASMUS + PONUJA MOŽNOST 

 Erasmus + omogoča nadaljevanje razvoja 
učinkov  in rezultatov dosedanjega programa 
MvA in še več, omogoča priložnosti za večji 

prispevek za razvoj kvalitete dela v 
mladinskem sektorju in orodij za dosego te 

kvalitete, še posebej skozi možnost strateških 
partnerstev, ki so lahko orodje tudi za dosego 
ciljev kot jih zastavlja Nacionalni program za 

mladino. 

 



ERASMUS + KREPI VLOGO MLADINSKEGA 
SEKTORJA 

 Erasmus + s svojo strukturo postavlja 
mladinsko delo kot prostor učenja ob bok 

vsem drugim prostorom izobraževanja, kar 
pomeni tudi novo priložnost za dialog med 

različnimi akterji v polju izobraževanja, 
vključno z akterji na področju mladinskega 
dela, v korist vedno novih generacij mladih. 
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