
Mladi pri projektih predstavljajo in 
spoznavajo nove poglede o tematikah, 
ki jih obravnavajo, aktivno sodelujejo v 
delovnih procesih, spoznavajo kulturno 
raznolikost, spoznavajo ljudi iz različ-
nih kulturnih in socialnih krogov, 
aktivno uporabljajo tuje jezike in tako 
pridobijo številne izkušnje, ki jim 
koristijo pri izobraževanju, osebnem in 
delovnem razvoju.

Rezultat in učinki projekta
Mladinski akterji so bili aktivno vključeni v mehanizme predstavniške 
demokracije. S projektom se je mlade neposredno spodbudilo, da premi-
slijo o stvarnosti in rešitvah, povezanih s predstavniško demokracijo, in o 
vlogi, ki jo imajo pri tem oni sami in sodobni mediji. 
Zaključni dokument skupščine mladih udeležencev bi lahko imel učinek 
na lokalne/javne akterje, saj vključuje raznolike argumente in ideje, ki so 
jih izrazili mladi udeleženci in aktivni obiskovalci spletnega portala 
YOUp@ projekta, hkrati pa mladi sami že ponujajo rešitve, ki bi lahko 
vplivale na večjo udeležbo mladih v demokratične procese.
Snemalna ekipa je tudi posnela dokumentarni film o tednu parlamen-
tarne simulacije.

Skupni prispevek obeh akterjev
Mentorji so skupaj z vodjo javnega 
akterja predstavili izhodišča projekta 
in skrbeli za nemoten potek dela. 

YOUp@ - Mladi, participativna 

Mednarodni projekt:

demokracija in mediji

KID KIBLA je pri projektu sodelovalo 
kot partner. Na parlamentarno 
srečanje smo poslali dva mentorja in 
šest mladih udeležencev. Mentorji so 
pomagali pri nekaterih organizacij-
skih zadevah pred in na samem 
srečanju. Udeleženci so pred sreča-
njem dodajali vsebine na spletno 
stran projekta, na srečanju pa so 
sodelovali v parlamentu in pri 
nastajanju dokumentarnega filma.

Kulturno 
izobraževalno 
društvo Kibla 
(Slovenija)
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Nasvet mladim za nadaljnje delo
Tako mladim udeležencem kot tudi 
lokalnim skupnostim svetujemo, da so
mladi udeleženci vključeni v projekt od 
samega začetka poteka projekta kot 
aktivni udeleženci pri organizaciji in 
vsebinskem delu projekta
(raziskave, organizacija dogodkov, 
priprave vsebinskih izhodišč ...).
Tovrstni projekti so za mlade udele-
žence koristni iz več vidikov: 
pridobivanje izkušenj za njihovo 
nadaljnje delo in študij, aktivno 
vključevanje v družbene procese, 
spoznavanje mehanizmov in možnosti 
za mlade v drugih evropskih državah 
ter primerjanje le-teh z možnostmi v 
Sloveniji ter posledično vplivanje na
oblikovanje mladinske politike preko 
relevantnih mladinskih organizacij.

Nasvet lokalnim skupnostim za nad-
aljnje delo
Takšni projekti so za lokalne skupnosti 
koristni predvsem z vidika
aktivne vključenosti mladih v druž-
bene in kulturne procese na lokalni in
mednarodni ravni, bogatenja družbe-
nega in kulturnega življenja na lokalni 
ravni
ter spodbujanja aktivnosti na področju 
medgeneracijskega dialoga.

Javni akter EMF European Multime-
dia Forum je prevzel vse 
organizacijske zadeve za izvedbo 
parlamentarne simulacije (vsebina 
in potek, logistika, organizacija 
projekta).

EMF European Multi-
media Forum, Bruselj 
(Belgija)

Ostali sodelujoči:
Mirovni Inštitut (Slovenija),
Institute for Conflict Research - ICR (Velika Britanija), 
Kultur Arteko Ekintza Berria - KAEBNAI (Španija), 
Asociacion Sociocultural - FAHZ (Španija)

Opis projekta
Projekt YOUp@ je potekal v sklopu 
programa Mladi v akciji. Pri njem je 
sodelovalo 24 mladih iz Slovenije, 
Španije in Velike Britanije ter njihovi 
mentorji. Partnerji so preko vsakodnev-
nih stikov z mladimi zaznali velikost 
razkoraka, ki mlajše generacije ločuje od 
poznavanja demokratičnega procesa. To 
se kaže v vse manjši participaciji mladih 
na volitvah na vseh nivojih. Projekt je 
bil podprt s spletno platformo 2.0 
(www.youpa-project.eu), kjer so imeli 
vsi uporabniki medmrežja priložnost 
prispevati nove ideje, mnenja ali z 
drugimi deliti svoje izkušnje.
Jedro projekta je bil teden parlamen-
tarne simulacije, kjer je 24 mladih 
sodelovalo v simulaciji parlamentarnih 
obravnav, razprav, glasovanj, skupin-
skega pripravljanja dokumentacije in 
razvijanja rešitev v skladu z dejanskimi 
postopki v demokratičnem parlamentu. 
Cilj projekta je bil, da mladi predlagajo 
rešitve, s katerimi se bodo počutili 
vključene v družbo in demokratične 
procese. Mladi so bili razdeljeni v štiri 
odbore oz. delovne skupine. Vsak odbor 
je obravnaval svoje delovno področje: 

vzroki za neangažiranost mladih, 
angažiranje mladih pri udejanjanju 
svojih pravic, novi načini participacije 
mladih in možnosti, ki jih ponujajo novi 
mediji. V odborih so udeleženci 
opredelili probleme, o njih diskutirali in 
predlagali možne rešitve. Vsak odbor je 
predstavil svoje delo še »parlamentu«, 
kjer se je razprava nadaljevala. Pro-
blemi, predlogi in možne rešitve 
obravnavanih tem so predstavljeni v 
Zaključnem dokumentu skupščine 
mladih udeležencev. Poleg tega je 
celoten proces spremljala snemalna 
ekipa, ki je posnela dokumentarni film.
Poleg osrednje aktivnosti so se udele-
ženci srečali z županom mesta Eibar, ki 
se je tako seznanil s tematiko projekta, 
in prisostvovali na tiskovni konferenci, 
poleg tega so bili povabljeni tudi v 
baskovski parlament, kjer so se srečali s 

poslanci. Udeleženci so tako direktno 
predstavili prej obravnavane težave 
mladih, poslancem postavili številna 
vprašanja in jim predlagali nekatere 
možne rešitve.
Vloga mentorjev je bila nekoliko 
omejena in predvsem opazovalne 
narave. V okviru projekta so predstavili 
izhodišča in cilje ter vsak dan predsta-
vili tematiko, ki so jo mladi obravnavali 
v odborih. Vodenje, organizacijo in 
potek dela v »parlamentu« so prepustili 
udeležencem. Na ta način so skušali čim 
manj vplivati na delo in potek diskusij v 
odborih in »parlamentu«.
Pomemben del projekta je bila tudi 
medkulturna izmenjava mladih in 
mentorjev, le-ta se je izražala z druže-
njem, spoznavanjem, izmenjavo mnenj 
in organiziranimi ogledi lokalnih 
znamenitosti.


