
Demokracija traži uključivanje! 

iDEMO Institut za demokraciju uskoro započinje provedbu svog prvog projekta u sklopu 

Erasmus+ programa. Projekt je odobren na nedavno provedenom natječaju Agencije za 

mobilnost i programe EU koja je zadužena za implementaciju tog programa u RH. 

Riječ je o razmjeni mladih pod nazivom Demokracija traži uključivanje! (eng. Democracy 

requires involvement!). Provedba projekta počinje 11.1.2016., a trajat će ukupno 8 mjeseci. 

Motivacija za pokretanje ovog projekta jesu zabrinjavajući  rezultati analize potreba 

provedeni od strane partnera u ovom projektu koji pokazuju vrlo nisku razinu sudjelovanja 

mladih u civilnom društvu i demokratskim procesima. Razloge možemo tražiti u njihovom 

slabom poznavanju same demokracije te procesa donošenja političkih odluka, nedostatku 

povjerenja u vladine i nevladine institucije i, što je najvažnije, činjenici da se mladi osjećaju 

nemoćno, bez stvarne mogućnosti za ikakve promijeniti promjene. 

Stoga, razmjenom mladih Demokracija traži uključivanje koju je iDEMO Institut za 

demokraciju razvio u suradnji s partnerima, želimo prebojiti sliku Europe svjetlijim bojama. 

Razmjena mladih okupit će 32 sudionika iz Hrvatske, Rumunjske, Slovenije, Litve i 

Portugala, kako bi istražili i učili o temama kao što su europsko građanstvo, aktivno 

sudjelovanja te razvoj građanskih inicijativa; na taj način pružajući sudionicima priliku kako 

bi mogli razviti relevantne i visoko kvalitetne vještine i kompetencije u polju aktivnog 

građanstva; te promovirajući građanske vrednote. Razmjena će se održati u Zagrebu, od 4. 

do 12. travnja 2016.,  

Korištenjem neformalnih ali provjereno učinkovitih metoda  vodit ćemo sudionike kroz 

njihov proces učenja, omogućavajući im iskustveno učenje kroz simulaciju sjednice 

Europskog Parlamenta te studijske posjete. Također, sudionicima će biti pružen prostor i 

savjetovanje potrebno za razvijanje budućih građanskih inicijativa koje će adresirati 

najvažnije probleme s kojima se njihova lokalna zajednica susreće. 

Vjerujemo da ćemo provođenjem  ovog projekta pružiti Europi drugu priliku, kako bi mogli 

revalorizirati i osnažiti njene vrednote i principe, uz mlade kao najbolje zagovaratelje 

promjena koje su nužno potrebne! 


