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KDO?
Zavod za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikul-
turno sodelovanje Pekarna Magdalenske mreže Maribor

S KOM?
Elix – Programmata Ehelontikis Ergasias (Grčija), Mission 
Locale de Villeurbanne (Francija)

KDAJ?  1. januar 2017 – 31. marec 2018

O ČEM?
mladi (sodelovanje, mladinsko delo, mladinska politika), 
ustvarjalnost in kultura, vključenost – enakost

ZA KOLIKO?  15.941,68 €

KAJ?
Projekt Do the (r)evolution! vol. 3 je bil zasnovan tako, da 
s pomočjo neformalnega in priložnostnega učenja pri-
speva k razvoju kakovostnih aktivnosti mladih na podro-
čju umetnosti, ustvarjalnosti, mladine in družbene angaži-
ranosti. Tako vsebine načrtovanih aktivnosti povečujejo 
participacijo mladih v družbi, njihovo socialno vključeva-
nje in jim omogočajo pridobivanje raznolikih kompetenc. 
Vse našteto krepi avtonomijo mladih in lajša njihov vstop 
na trg dela.

Spodbujanje kritičnega premisleka do obstoječih druž-
benih razmerij moči, razumevanja pomena pluralnosti v 
globaliziranem svetu, prevzemanja odgovornosti za svo-
ja dejanja, razvijanje svojih zamisli ter sposobnost načr-

tovanja in izvajanja posameznih korakov v ustvarjalnem 
procesu so ključne sestavine projekta evropske prosto-
voljske službe (EVS), ki ga izvaja Pekarna Magdalenske 
mreže v sodelovanju z grškim in francoskim partnerjem. 
Ciljno skupino projekta predstavljajo mladi z manj pri-
ložnostmi, vse načrtovane aktivnosti pa so usmerjene 
v krepitev znanj in veščin, ki bodo sodelujočim mladim 
omogočile pridobitev kompetenc, ki jih v domačem oko-
lju ne bi mogli pridobiti. 

Gostitelji projekta, Pekarna Magdalenske mreže, so v so-
delovanju s partnerji že pri pripravi projekta identificirali 
prostovoljki, s čimer so zagotovili, da bo projekt v največji 
možni meri naslavljal pričakovanja gostiteljske organiza-
cije in gostujočih prostovoljcev. Izbira prostovoljk ni bila 
naključna, saj ti s sabo prinašata bistveno drugačno so-
ciokulturno raznolikost in realnost vsakdanjega življenja 
v matičnih državah. Ena izmed pomembnih komponent 
projekta bo refleksija obeh prostovoljk glede okolja, iz 
katerega prihajata, in soočanje z ekonomskimi in social-
nimi ovirami, ki so s tem povezane. Ne gre pa prezreti 
dejstva, da bosta s svojimi osebnimi izkušnjami, znanjem, 
idejami in pogledom na svet obogatili lokalno okolje in 
samo gostiteljsko organizacijo. Posebna pozornost v 
projektu je namenjena tudi še vedno aktualni situaciji z 
begunci in migranti. Projekt je tudi zastavljen na prepo-
znavanju stisk in kriz ter na razumevanju in odzivanju na 
različnost. Nastale potrebe, ki se kažejo v dani situaciji, 
bodo omilili z določenimi projektnimi aktivnostmi, ki jih 
bosta soustvarjali in izvajali prostovoljki (kulturno zago-
vorništvo) in so namenjene pomoči beguncem (potenci-
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alnim azilantom/migrantom) pri vklju-
čevanju v slovensko kulturo in lokalno 
skupnost ter krepitvi moči z namenom 
aktivnega, dostojnega življenja v Ma-
riboru. 

ZAKAJ SMO JIH OPAZILI?
Projekt evropske prostovoljske služ-
be z grško in francosko prostovoljko 
je ob zelo dobri podpori gostiteljske 
in obeh pošiljajočih organizacij zelo 
jasno usmerjen v pridobivanje in spre-
mljanje trajnih učnih rezultatov obeh 
prostovoljk. Projekt, katerega aktivno-
sti izhajajo iz dobro načrtovanih me-
tod neformalnega in priložnostnega 
učenja, je usmerjen v spodbujanje kri-
tičnega premisleka o obstoječih druž-
benih razmerjih moči, mladi prosto-
voljki pa spodbuja k odgovornemu, 
ustvarjalnemu in vse bolj samostojne-
mu delovanju na področju umetnosti, 
mladinskega dela in širšega družbe-
nega polja. Dobro strukturirane in v 
lokalno okolje močno vpete projektne 
aktivnosti so prostovoljkama omogo-
čile številne učne priložnosti in dovolj 
ustvarjalnega prostora tudi za razvoj 
lastnih projektov, EVS pa ima velike 
učinke tako na vse vključene orga-
nizacije kot na lokalno okolje gosti-
teljske organizacije, saj so zagotovili 
tudi ustrezne ukrepe za razširjanje in 
vidnost projektnih rezultatov. 

EVROPSKA PROSTOVOLJSKA 
SLUŽBA


