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V projektu so sredstva 
izkoristili za sodelovanje 
mladinskega centra in 
inštitucije z osebami s 
posebnimi potrebami, s 
čimer razbijajo stereo-
tipe in uporabnikom 
omogočajo lažje vkl-
jučevanje v družbo.

KDO?
Mladinski center Trbovlje 

S KOM?
Stranaidea S.C.S. Impresa Sociale Onlus (Italija), Šent – 
Slovensko združenje za duševno zdravje (Slovenija)

KDAJ?  1. oktober 2015 – 30. marec 2016

O ČEM?
invalidnost – posebne potrebe, mladi (sodelovanje, mla-
dinsko delo, mladinska politika)

ZA KOLIKO?  4.503,66 €

KAJ?
Mladinski center Trbovlje je s Šentom začel sodelovati 
v letu 2014, ko so eno od takratnih prostovoljk navdušili, 
da je en dan na teden sodelovala v njihovem programu. 
Takrat je Šent izrazil željo po evropskih prostovoljcih in 
sodelovanju, ki naj bi potekalo štirikrat tedensko v njiho-
vi organizaciji, enkrat tedensko pa v mladinskem centru. 
Sodelovanje se je nadaljevalo v letu 2015 na mladinski 
izmenjavi Let's act, ko so udeleženci v Šentu preživeli 
eno dopoldne in odkrivali njim neznano okolje – ljudi z 
duševnimi motnjami, s čimer so razbijali tabuje in odprav-
ljali stigmatizacijo ljudi z duševnimi motnjami.

Prostovoljka Rossana je izvajala aktivnosti, ki so sicer-
šnjemu programu v Šentu prinašale dodano vrednost – 
organizirala je jezikovni tečaj, predstavila svojo kulturo, 

razvijala hobije, izvajala kreativne delavnice, sodelovala v 
pogovornih skupinah, sodelovala pri organizaciji športnih 
dogodkov in praznovanj, uporabnike spremljala na tabo-
re in letovanja ter jim pomagala pri vsakdanjih opravilih, 
če je bilo to potrebno. En dan na teden je prostovoljka 
preživela v mladinskem centru, zato so projekt izkoristili 
tudi za poglobitev sodelovanja med obema organizaci-
jama. Delo v obeh organizacijah je precej različno, zato 
so želeli spodbuditi prenos z ene organizacije na drugo 
organizacijo in obratno, podati nastavke za nove prilož-
nosti, hkrati pa uporabnikom Šenta ponuditi priložnosti, 
da se vključijo v »normalno« družbo preko mladinskega 
centra in drugih partnerskih organizacij.

Prisotnost prostovoljcev na aktivnostih je najboljši način 
za učenje strpnosti in medsebojnega spoštovanja, saj s 
spoznavanjem nove kulture in govora v tujem jeziku upo-
rabniki izgubijo strah pred neznanim. 

Šent je prostovoljki prinesel ogromno novega znanja, iz-
kušnje v novem delovnem okolju, pridobivanje socialnih, 
projektnih in kulturnih kompetenc, prispeval pa je tudi k 
njenemu osebnemu razvoju. Zaposleni in uporabniki so 
spoznali novo kulturo in jezik, uporabniki so imeli ob dru-
ženju večji občutek lastne vrednosti, saj je šlo za dekle, ki 
je povsem običajna in ne trpi za kakršnokoli omejitvijo. Za 
ljudi z duševnimi motnjami je družba zunanjih ljudi zelo 
pomembna, saj jim prinesejo novo energijo in optimizem 
v boju z njihovimi težavami, koristi pa jim tudi običajen 
klepet in igranje različnih iger ter sodelovanje in spozna-
vanje druge kulture.

GIVE (ME) A SMILE
OPAZILI SMO JIH, KER ...
Projekt zelo dobro zasleduje cilje prioritet akcije in namene učne mobilnosti in zelo jasno so 
navedene potrebe vseh udeleženih organizacij. Tema projekta je usmerjena v socialno vklju-
čevanje in zagotavlja kakovostne učne rezultate. Mladinski center se je z drugo organizacijo v 
lokalnem okolju povezal na iznajdljiv in kakovosten način, eden od ciljev projekta pa je, da bi v 
prihodnje več organizacij z osebami s posebnimi potrebami gostilo prostovoljce EVS in s tem 
vnašalo dodano vrednost v njihovo siceršnje delo.

EVROPSKA PROSTOVOLJNA 
SLUŽBA


