ACTIVE COMMUNITY
KLJUČNI UKREP 1

KDO?
Zveza društev Mladinski center Idrija
S KOM?
Concordia (Francija), Nuorisokeskus Marttinen (Finska)
KDAJ? 4. marec – 5. oktober 2018
O ČEM?
kreativnost in kultura; EU državljanstvo, zavest o EU in
demokracija; mladi (sodelovanje, mladinsko delo, mladinska politika)
ZA KOLIKO? 10.786,00 €
KAJ?
Prostovoljec Roni s Finske in prostovoljka Mirelle iz
Francije sta na svoj projekt EVS prišla z jasno vizijo in
namenom. Zahvaljujoč dobri pripravi s strani gostiteljske
in pošiljajočih organizacij sta se lahko na projekt dobro
pripravila. Njuna glavna naloga je bila pomoč pri vzpostavitvi hostla v Idriji in širitvi dejavnosti Mladinskega centra Idrija. Ob prihodu sta najprej spoznala mesto Idrija in
njegove turistične potenciale. Na podlagi opažanj (percepcija mesta skozi oči tujca je lahko drugačna od tega,
kar opazijo in poznajo lokalni prebivalci) sta sodelovala
pri oblikovanju dodatnih vsebin hostla ter pomagala pri
zasnovi in oblikovanju družabnega prostora za bodoče
obiskovalce. Z aktivnostmi, ki spodbujajo aktivno evropsko državljanstvo, sta spodbujala prebivalce mesta Idrija,
da se aktivno vključijo v lokalno skupnost.
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Mladinski center Idrija izvaja raznolike programe, prostovoljca EVS pa sta v njegovo delovanje prinesla veliko
dodatnega potenciala. Tako kot predhodni projekti EVS
je imel tudi ta projekt na lokalno okolje precejšen vpliv,
saj prebivalci mesta lažje dobijo vpogled v delovanje
mladinskega centra, se zavedajo, da raste in da njegove
aktivnosti prinašajo koristi za celoten kraj. Prebivalci se
bolj zavedajo pomembnosti izražanja mnenj in aktivne
participacije, na novo so spoznali, kaj vse ponuja njihovo mesto in bližnja okolica, in so bolj naklonjeni novim
oblikam turizma.

V
GOSTITELJSKI PR
OJEKT
EVROPSKE
PROSTOVOLJSK
E SLUŽBE

se z njima podrobno pogovorili o njunih pričakovanjih in poteku projekta, zato so se lahko vsi
na projekt dobro pripravili, kar omejuje možnosti za konflikte in morebitne težave. Projekt dobro
odgovarja na potrebe obeh prostovoljcev ter se dobro umešča v sam mladinski center in lokalno
okolje v Idriji. Obema prostovoljcema omogoča, da bosta lahko pustila svoj pečat pri soustvarjanju hostla in delovanju v lokalnem okolju.

V Mladinskem centru Idrija so dobro načrtovali tudi individualiziran učni proces za oba prostovoljca, pri čemer so
v njegovo snovanje vključili tudi svojo bivšo prostovoljko
EVS, ki je načrtu dodala pomembno noto, saj je izhajala
iz lastne izkušnje. Vključili so tudi obe pošiljajoči organizaciji in mentorja. Prostovoljcema so dali knjižico za beleženje učenja v EVS-u, ob kateri sta lahko razmišljala ne
le o svojem učenju, pač pa tudi življenju. Podporo so jima
nudili pred prihodom v Idrijo, v času njune aktivnosti, pošiljajoči organizaciji pa sta jima pomagali pri reintegraciji
v domače lokalno okolje, pri iskanju zaposlitve oziroma
sodelovanju v nadaljnjih projektih.
ZAKAJ SMO JIH OPAZILI?
V Mladinskem centru Idrija so načrtovanju projekta namenili veliko časa in dobro premislili, zakaj želijo tokrat
gostiti dva prostovoljca, saj so v preteklosti gostili le po
enega naenkrat. Projekt so načrtovali že zgodaj, precej
časa pred samo prijavo. Prostovoljca so skrbno izbrali in
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