
 

 

 

NABOR NALOG IN AKTIVNOSTI MLADEGA AMBASADORJA 

OZIROMA MLADE AMBASADORKE MEDKULTURNEGA DIALOGA 

Častna izjava Mladega ambasadorja medkulturnega dialoga 

Mladi se za funkcijo Mladega ambasadorja odloči prostovoljno. 

Ob imenovanju za mladega ambasadorja medkulturnega dialoga mladi v skladu z napotili 

Bele knjige o medkulturnem dialogu Sveta Evrope soglaša s:  

Častno izjavo Mladih ambasadorjev medkulturnega dialoga1 

»Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga se zavzemamo za: 

Odprto in spoštljivo izmenjavo mnenj med posamezniki in skupinami z različnim etničnim, 

kulturnim, verskim in jezikovnim ozadjem in dediščino na podlagi medsebojnega 

razumevanja in spoštovanja. Prizadevamo si za svobodo in sposobnost posameznika, da se 

izrazi, ter smo pripravljeni in zmožni poslušati mnenja drugih.  

Kot ambasadorji medkulturnega dialoga po svojih najboljših močeh  prispevamo k političnem, 

socialnem, kulturnem in gospodarskem vključevanju ter h koheziji kulturno raznolikih družb.  

Po svojih najboljših močeh in znanju spodbujamo enakopravnost, človeško dostojanstvo in 

občutek skupnega cilja.  

Prizadevamo se za  globlje razumevanje raznolikih svetovnih nazorov in praks,  za 

povečanje sodelovanja in udeležbe (ali svobode pri sprejemanju odločitev), da se omogočita 

osebna rast in preobrazba ter spodbujata strpnost in spoštovanje do drugih. 

Spodbujamo: 

-popolno upoštevanje človekovih pravic, demokracije in vladavine prava, 

- udejanjanje medkulturnega dialoga, kot temeljne značilnosti vključujočih družb, ki ne 

dopuščajo, da je kdorkoli marginaliziran ali opredeljen kot izključen, 

-uporabo medkulturnega dialoga, kot  instrumenta mediacije in pomiritve, 

                                                           
1
 Bela knjiga o medkulturnem dialogu „Živeti skupaj v enakopravnosti in dostojanstvu sprejeta na 118. 

zasedanju Odbora ministrov (Strasbourg, 7. maj 2008) 
 



 

 

 
 

 

 

 

- medkulturni dialog s kritičnim in konstruktivnim delovanjem za preseganje kulturnih 

prelomnic, obravnavo dejanske skrbi glede drobljenja družbe in negotovosti ter hkrati 

spodbujanje vključevanje in socialne kohezije,  

- načela svobode izbire, svobode izražanja, enakopravnosti, strpnosti in medsebojnega 

spoštovanja človeškega dostojanstva.  

Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga se zavedamo, da medkulturni dialog zahteva 

mnogo drž, ki jih spodbuja demokratična kultura, vključno z dovzetnostjo, pripravljenostjo 

voditi dialog in s tem, da se drugim dovoli izraziti mnenja, ter zmožnost rešiti konflikte na 

miren način in priznati dobro osnovane argumente drugih.  

Zavedamo se, da medkulturni dialog prispeva h krepitvi demokratične stabilnosti, boju proti 

predsodkom in stereotipom v javnem življenju ter političnemu diskurzu in pospešuje 

ustvarjanje povezav med raznolikimi kulturnimi in verskimi skupnostmi, tako da lahko s tem 

pripomore k preprečitvi konfliktov ali njihovi pomiritvi, tudi kadar gre za razmere po konfliktih 

ali razmere v času „zamrznjenih konfliktov“. 

Zavedamo se, da  medkulturni dialog ni zdravilo za vsakršno zlo, ni odgovor na vsa 

vprašanja in da je njegov vpliv lahko omejen. Zavedamo se, da je dialog s tistimi, ki ga 

zavračajo, nemogoč, čeprav to nikakor ne odrešuje odprtih družb njihove zaveze, da 

nenehno ponujajo priložnosti za dialog. Po drugi strani pa je dialog s tistimi, ki so nanj 

pripravljeni, a ne delijo oziroma le deloma delijo „naše“ vrednote, lahko izhodišče daljšega 

procesa interakcije, na koncu katerega je vseeno mogoče doseči dogovor o pomenu 

praktičnega izvajanja vrednot človekovih pravic, demokracije in vladavine prava.« 

 

1. Mladi ambasador medkulturnega dialoga se aktivno zavzema za: 

 izvajanje ideje, da smo kljub razlikam vsi enakopravni in da imamo enake pravice;  

 ukrepanje proti vsaki obliki rasizma in diskriminacije; 

 spodbujanje interesa in radovednosti pri mladih za raziskovanje značilnosti kultur, ki 

se tako ali drugače razlikujejo od večinske; 

 spodbujanje dialoga med kulturami na podlagi medsebojnega spoznavanja, 

komuniciranja in aktivnega zanimanja za druge kulture; 

 nudenje pomoči in podpore pripadnikom drugih kultur pri integraciji v večinsko kulturo; 

 spoštljivo izmenjavo stališč, izkušenj, sprejemanje kritik in kompromisov med 

manjšinskimi in večinsko kulturo.  



 

 

 
 

 

 

 

 

2. Ugodnosti naziva »Mladi ambasador medkulturnega dialoga« 

Naziv »Mladi ambasador medkulturnega dialoga« mladostniku prinaša naslednje aktivnosti 

oziroma ugodnosti: 

 mladi ambasador si bo sam2 izbral eno izmed drţav Sveta Evrope ali Mediteranskih 

drţav, ki jo bo predstavljal en mandat; 

 s pomočjo predstavnika izbrane drţave-tujega mentorja3, bo o drţavi zbiral podatke, 

ki mu bodo pomagali pri raziskovanju kulture, običajev, navad in spoznavanju 

kvalitete ţivljenja njenih prebivalcev; 

 sodelovanje med ambasadorjem in predstavniki drţav bo vzpostavljeno na naslednje 

načine: 

o preko interneta z uporabo Skyp-a, Facebook-a, MSN-ja in preko drugih 

interaktivnih, spletnih, komunikacijskih programov; 

o mladi ambasador bo imel skupaj s spremljevalcem načeloma moţnost 

kratkega obiska4 drţave, kjer bo lahko na podlagi lastne izkušnje spoznal 

značilnosti vsakdanjega ţivljenja v drţavi, navezal prijateljske stike s 

prebivalci in opazoval njihovo delo, kulturo, navade in kvaliteto ţivljenja. 

 če mladi v svojem mandatu uspešno izvede 5 aktivnosti, ki so podrobneje določene v 

nadaljevanju, se mu priznajo izbirne vsebine5; mladi prejme tudi Nefiks v knjiţni ali 

elektronski verziji; 

 moţnost pojavljanja v medijih. 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Izbiral bo med državami, ki bodo na voljo v posamezni šoli oziroma organizaciji. Seznam držav, med katerimi 

mladi ambasadorji lahko izbirajo, za posamezno šolo oziroma organizacijo po naključnem izboru določi MCDD. 
3
 V kolikor se mladi ambasador oziroma ambasadorka izrecno odloči, da želi tujega mentorja, ga organizacije za 

mlade poskušajo pridobiti preko obstoječih ali novih kontaktov tujih organizacij za mlade. Organizacije za mlade 
si pridržujemo pravico, da zaradi objektivnih okoliščin tujega mentorja ne izberemo. 
4
 Sredstev za obisk tuje države v projektu MAMD ni predvidenih, zato potovanje v izbrano državo pod 

določenimi pogoji predstavlja dodano vrednost za projekt. Morebitna potovanja v tujo državo, bodo mogoča 
preko programa Mladi v akciji, ki ga financira Evropska komisija. 
5
 Priznanje izbirnih vsebin je v stvar dogovora med mladimi ambasadorji in posamezno šolo. 



 

 

 
 

 

 

 

3. Naloge Mladega ambasadorja medkulturnega dialoga 

Za potrebe promocije in predstavitve vseh mladih ambasadorjev medkulturnega dialoga v 

posameznem mandatu mladi ambasadorji na posamezni šoli skupaj pripravijo kratek opis 

šole in svojega odnosa do medkulturnega dialoga. Priloţijo skupno sliko za objavo v 

časopisu Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga. 

Mladi kot »Mladi ambasador medkulturnega dialoga« mora v svojem mandatu glede na svoje 

spretnosti in interes uspešno opraviti vsaj 5 nalog6. Štiri naloge so obvezne za vse mlade 

ambasadorje, eno nalogo pa lahko izbere sam iz nabora izbirnih nalog, ki je podan v 

nadaljevanju. 

Obvezne naloge: 

 Na podlagi izkušnje, izvedene aktivnosti, novih informacij ali razmišljanj o izbrani 

drţavi ali medkulturnem dialogu nasploh napiše prispevek za objavo na spletni strani 

šole/spletni strani MAMD/v publikaciji MAMD o sebi in o tujem mentorju, če ga ima. 

Zaţeleno je, da ima prispevek slikovno ali po moţnosti video podporo. 

 Mladi ambasador medkulturnega dialoga se udeleţi vsaj enega dogodka na temo 

medkulturni dialog.  

 Na končnem plenarnem zasedanju, kjer se bodo zbrali vsi mladi ambasadorji, bo 

ambasador skupaj z ostalimi ambasadorji iz njegove šole predstavil kratek opis 

aktivnosti, ki jih je izvedel v svojem mandatu. Način in vsebina predstavitve sta 

poljubna. Na zasedanju bodo  izpostavljeni tudi izzivi za prihodnje leto, za novo 

generacijo mladih ambasadorjev. 

 Mladi ambasador pripravi predstavitev izbrane drţave, v kateri: 

o predstavi njene glavne značilnosti,  

o oriše glavne kulturne značilnosti, običaje in navade njenih prebivalcev,  

o se kritično opredeli do stereotipov in predsodkov, ki kroţijo o njej in morebiti 

tudi o  

predsodkih in stereotipih, ki jih imajo prebivalci izbrane drţave o nas, 

o razišče, kako so v izbrani drţavi obravnavane teme v povezavi z romsko in 

islamsko kulturo ter LGBT skupnostjo; 

o predstavi svojega prijatelja ali osebo iz druge drţave, s katero je vzpostavil 

stik, 

o v predstavitev vključi informacije po lastni izbiri. 

                                                           
6
 Sodelovanje na Uricah medkulturnega dialoga se ne šteje kot ena izmed petih nalog. 



 

 

 
 

 

 

 

Predstavitev drţave izvede na šoli z namenom informiranja in osveščanja svojih 

vrstnikov. Na podlagi dogovora z mentorjem v Mladinskem centru Dravinjske doline 

(koordinator mladih ambasadorjev), lahko pripravi predstavitev tudi za širšo lokalno 

skupnost tudi v prostorih svoje lokalne organizacije za mlade.  

Izbirne naloge: 

 Intervjuja enega izmed častnih ambasadorjev projekta ali druge javne osebe, ki je 

aktivna na področju medkulturnega dialoga; 

 raziskuje kulinarične značilnosti izbrane drţave in jih predstavi mladim; 

 posname video o medkulturnem dialogu; 

 pripravi fotografsko razstavo na temo medkulturni dialog; 

 v lokalnem MC-ju pripravi aktivnost na temo medkulturni dialog; 

 raziskuje značilnosti različnih umetnostnih zvrsti v izbrani drţavi (film, glasba, 

gledališče, ples, likovna, besedna in spletna umetnost) in jih na poljuben način 

predstavi mladim;  

 lastna ideja za aktivnost. 

 

 

Kontakti: 

  Mladinski center Dravinjske doline 

  Ţička cesta 4a  

  3210 Slovenske Konjice  

  E-naslov.: info@mcdd.si 

  Tel.: 00386 3 759 1320  Fax: 00386 3 759 1321 

Vladimira Mazourova – koordinatorka mladih ambasadorjev medkulturnega dialoga 

E-naslov: vladimira.mazourova@mcdd.si  

GSM: 00386 51 308 500 

 

Karmen Kukovič – koordinatorka projekta Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga 

E-naslov: karmen.kukovic@mcdd.si  

GSM: 00386 41 362 878 
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