
Udeleženci tretje mednarodne konference v sklopu programa Evropa za državljane 2007-2013, tokrat
z naslovom Mesto za mlade - mladi za mesto so ocenili dosežene rezultate.

Na konferenci, ki je bila maja
v Škofji Loki, so sodelovali
mladi in odrasli ljudje, ki se
ukvarjajo z mladinsko politi-
ko, iz Škofje Loke in partner-
skih mest. Ukvarjali so se s
pomenom mladinske politi-
ke na lokalni ravni in jo pove-
zali s širšo državno in evrop-
sko ravnjo. So mladi aktivni
državljani ali pasivni davko-
plačevalci? Kako jih spodbu-
diti k prevzemanju večje od-
govornosti za svojo prihod-
nost? Razmišljali so o vlogi
lokalne in nacionalne skup-
nosti pri tem, predvsem pa
morajo mladi to vlogo spreje-
ti in jo ovrednotiti. Konferen-
ca je iskala odgovor tudi na
velik problem moderne
družbe, vedno kasnejše od-
hajanje mladih od doma, s či-
mer je bila kot trd oreh izpo-
stavljena integracija mladih v
današnjo družbo, ki jo tudi
sami sooblikujejo.
Škofjeloška mladina se je
predstavila s svojim delova-
nje v okviru Zavoda O in Klu-
ba škofjeloških študentov,
konkretno pa so svojo dejav-
nost predstavili tudi taborni-
ki iz Rodu svobodnega Kam-
nitnika in skavtska skupina
iz Škofje Loke. Svoje aktivno
sodelovanje z mestom je
predstavila tudi Gimnazija
Škofja Loka, med drugim
tudi z raziskavo o tem, kakš-
no mesto si mladi v resnici
želijo. Gostje iz tujine so
predstavili primere dobrih
praks izvajanja mladinske

politike in organizacije mla-
dinskih dejavnosti iz svojega
okolja. Mednarodna udelež-
ba je bila precej barvita, saj so
na konferenci sodelovali tako
odločevalci mladinske politi-

ke kot predstavniki različnih
mladinskih skupin iz Nemči-
je (Freising), Belgije (Maas-
mechelen), Češke (Tabor),
Italije (Medicina) in sosednje
Hrvaške (Varaždin). Prek sto

udeležencev je prispevalo
svoj delček k mozaiku.
Kako naprej? "S predstavitva-
mi na konferenci, v delavni-
cah in z ogledi primerov do-
bre prakse smo zaznali vrsto
problemov pri vzpostavitvi
prostora za mlade, ki bodo
razvijali svoje potenciale,
kako oblikovati učinkovito
mladinsko politiko na lokalni
ravni in vzpostavitvi mladin-
skih centrov," je povedala
organizatorka konference
Andreja R. Megušar. Med
problemi navajajo podaljše-
vanje obdobja odraščanja in
se sprašujejo o vzrokih ter
razmišljajo o prevzemanju
odgovornosti in odgovornem
jodločanju mladih. Med cilji
mladinske politike pa sta po-
membni integracija mladih v
družbo in njihova družbena
participacija.
"S tem smo si zastavili osno-
vo za nadaljnje poglobljeno
delo na področju mladinske-
ga dela, saj želimo, da čim hi-
treje prevzamejo odgovor-
nost do aktivnega in odgovor-
nega državljanstva," dodaja
Megušarjeva. "Na teh podro-
čjih bodo partnerska mesta v
svojih okoljih dala pobudo za
nadaljnje obravnave tako s
strokovnega vidika kot z vidi-
ka laične civilne družbe. Ne-
katere od ugotovljenih pro-
blemov bomo tudi v prihod-
nje lahko reševali skupaj z iz-
menjavo mladinskih skupin
in s prenosom medsebojnih
izkušenj, tako jih bomo lah-
ko reševali hitreje, z manj na-
pakami in s tem tudi ceneje."

Z ene od razprav na mednarodni konferenci Mesto za
mlade - mladi za mesto

Škofja Loka je v okviru evropskega programa
Evropa za državljane dobila že nov projekt, zanj
pa sedemdeset tisoč evrov. Potekal bo pod
naslovom Vključevanje lokalnih skupnosti
k oživljanju kulturne dediščine v srednjeveških
mestih in bo zajel tri dogodke. Prvi je že letošnji
Historial Škofja Loka 2010, drugi pa srečanje
evropskih pasijonskih mest marca prihodnje
leto, tretjega bodo vmes izpeljali v pobratenem
Maasmechelnu. Historial in pasijon sta namreč
dve pomembni prireditvi, ki pripomoreta
k oživljanju dediščine. Vsaka od prireditev na
svoj način vključuje prostovoljce, kajti leto 2011

bo evropsko leto prostovoljstva.

Danica Zavrl Žlebir
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