
MEPI SE PREDSTAVI – OBVESTILO MEDIJEM O DELOVANJU PROGRAMA MEPI 
(krajša različica)
Več o programu lahko najdete na www.mepi.si. 

AKTIVNO,  KREATIVNO IN ANGAŽIRANO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA 
MLADIH
Program Mednarodno  priznanje  za  mlade  -  MEPI,  je  večstopenjski  program namenjen 
aktivnemu,  kreativnemu  in  angažiranemu  preživljanju  prostega  časa  mladih. 
Udeležencem  omogoča, da se v svojem prostem času, v okviru neformalnega učenja, srečajo 
z izzivi na 4 različnih področjih: prostovoljno delo, praktične veščine,  rekreativni šport 
in odprava. Našteta področja se medsebojno kombinirajo in glede na zahtevnost kombinacije, 
so mladim v programu na voljo 3 težavnostne stopnje – bronasta, srebrna in zlata. Mladi 
ob zaključku posamezne stopnje programa prejmejo bronasto, srebrno ali zlato priznanje.  

PROGRAM PO MERI MLADIH
program  MEPI  mlade  postavlja  v  vlogo  aktivnih  in  odgovornih  načrtovalcev  in 
oblikovalcev  svojega  osebnega  programa  napredka,  ki  izvira  iz  njihove  notranje 
motivacije.   Program  ima  netekmovalen  značaj in  je  pisan  na  kožo  posameznemu 
udeležencu, ki si sam, sproti, glede na svoje zmožnosti, določa cilje in izbere težavnostno 
stopnjo. Ključno pri postavljanju in doseganju ciljev je njegovo sodelovanje z usposobljenim 
mentorjem (in z inštruktorji),  ki udeleženca strokovno in s posluhom za njegove potrebe, 
varno usmerja k izbranemu cilju. 

MLADI PRIPRAVLJENI NA IZZIVE ŽIVLJENJA 
Program  mlade  opremi  z  znanji,  veščinami  in  osebnostno-socialnimi  kvalitetami 
(komunikacija,  sodelovanje,  reševanje  problemov,  kreativnost,  kritično  mišljenje,  vodenje, 
pravičnost,  odgovornost,  spoštovanje,  pripadnost  skupnosti,  solidarnost idr.),  ki  jih znotraj 
formalne izobrazbe lahko pridobijo v manjši meri. V tujini program velik ugled uživa med 
delodajalci, saj mlada oseba z  indeksom dosežkov,  izkaže, da je pripravljena sprejemati 
izzive, vztrajati in dosegati rezultate na različnih področjih. 
 
MOŽNOST VKLJUČEVANJA IN SODELOVANJA NA VSEH PODROČJIH DELA Z 
MLADIMI
Program je izredno fleksibilen in se lahko izvaja kjerkoli, kjer je izražen interes dela z mladimi:  v 
osnovnih in srednjih šolah, mladinskih centrih, nevladnih organizacijah, vzgojno-izobraževalnih 
zavodih,  centrih  za  socialno  delo,  podjetjih  z  mladim  kadrom,  stanovanjskih  skupinah, 
mladinskih domovih idr. Program MEPI naštetim organizacijam ne predstavlja konkurence temveč 
dopolnitev njihove dejavnosti. 

MEPI V SVETU
MEPI je eden od šestih najbolj razširjenih mednarodno uveljavljenih programov za mlade. 
Program je leta 1956 v Veliki Britaniji kot Priznanje vojvode Edinburškega (ang. The Duke 
Of Edinburgh´s Award), ustanovil princ Filip, vojvoda Edinburški, v sodelovanju z nemškim 
pedagogom, zagovornikom izkustvenega učenja Kurtom Hahnom ter vodjo prve uspešne 
odprave na Mount Everest Lordom Huntom. Do danes je v programu sodelovalo več kot 8 
milijonov  mladih  iz  več  kot  140  držav.  Program  je  mednarodno  uveljavljen  kot  The 
International Award for Young People (slov. MEPI). 

MEPI V SLOVENIJI 
Začetki izvajanja programa v Sloveniji segajo v leto 1997, takrat  preko britanske kulturne 
organizacije British Council v Sloveniji. Od leta 1999 do 2003 je program prevzelo Društvo 



Mladinski  ceh  in  so  ga  izvajale  nekatere  nevladne  organizacije.  V  letu  2003   je  bilo 
registrirano  Društvo MEPI -  Mednarodno priznanje za mlade,  v okviru katerega se je 
program razvijal in širil predvsem na osnovnih in srednjih šolah. Sočasno s spremembami 
programa na globalni  ravni  v  letu 2013  poteka reorganizacija Nacionalnega odbora v 
Nacionalni urad, ki bo od jeseni 2013 dalje deloval v okviru novega zavoda. 


