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KDO?
Voluntariat, Zavod za mednarodno prostovoljno delo, 
Ljubljana

S KOM?
Allianssin nuorisovaihto (Finska), The Community 
Development & Continuing Education Iinstitute (Palestina)

KDAJ?  15. junij – 25. avgust 2017

O ČEM?
mladi (sodelovanje, mladinsko delo, mladinska politika); 
mednarodno sodelovanje, mednarodni odnosi, razvojno 
sodelovanje; teme s področja trga dela, vklj. karierno vo-
denje / nezaposlenost mladih

ZA KOLIKO?  3.698,00 €

KAJ?
Prostovoljki Tea iz Slovenije in Ida s Finske sta prostovolj-
sko službo opravljali v Palestini. Obe sta izjemno motivi-
rani za učenje novih stvari, spoznavanje novih okolij in 
širjenje obzorij, zato sta projekt aktivno sooblikovali že 
pred samo prijavo na prijavni rok. Verjameta v moč ne-
formalnega izobraževanja, ki mlade preko izkustvenega 
učenja pripravlja na soočanje z različnimi izzivi. Prednos-
ti mladinskega dela in mladinskih programov sta želeli 
predstaviti tudi mladim v Palestini, predvsem mladim z 
manj priložnostmi.
Primarna dejavnost organizacije CDCE-I je delovanje na 
področju zagotavljanja prehoda mladih iz izobraževanja 

na trg dela. Udeleženci v njihovih programih so pred-
vsem mladi, ki so marginalizirani zaradi različnih dejav-
nikov, veliko jih živi v begunskem taborišču, v ruralnih 
okoljih in v revščini. Posebna skupina so tudi ženske, ki 
imajo manj priložnosti zaradi življenja v konservativni, s 
strani moških upravljani družbi. Prostovoljki sta sodelovali 
pri rednih aktivnostih organizacije CDCE-I in pomagali or-
ganizirati različne aktivnosti z namenom opolnomočenja 
mladih za aktivno participacijo v družbi in povečanje nji-
hove zaposljivosti. Med drugim so bila to usposabljanja z 
namenom spodbujanja participacije mladih in aktivnega 
državljanstva, ki potekajo preko metod neformalnega iz-
obraževanja in povečujejo kompetenčno opremljenost in 
zaposljivost mladih v Betlehemu in okolici. Skupaj so ob-
likovali tudi nov modul usposabljanja z namenom opolno-
močenja mladih za participacijo v družbi in uvajanje spre-
memb. Sodelovali sta pri delavnicah in kulturnih večerih, 
debatnem klubu, aktivnostih ozaveščanja, informiranja in 
komuniciranja, pisali pa sta tudi blog in objavljali reporta-
že svojih aktivnosti.

Projekt je pustil velik pečat v lokalnem okolju, saj je šlo pri 
mnogih Palestincih za prvi stik s tujimi državljani – mnogo 
jih namreč zaradi političnih in finančnih omejitev nikoli ne 
zapusti Palestine.

Projekt je obogatil tudi organizacijo CDCE-I, saj je projekt 
EVS gostila prvič. Pridobili so novo izkušnjo sodelovanja 
v programih mobilnosti in nova znanja od prostovoljk, kar 
je okrepilo njihovo delo, aktivnosti in razumevanje pro-
stovoljstva.

PODPIRANJE BREZPOSELNIH MLADIH V PALESTINI 
ZAKAJ SMO JIH OPAZILI?
Prostovoljki sta aktivno sodelovali v 
vseh fazah projekta, zato je projekt 
dobro odgovoril na njune potrebe in 
omogočil odlično priložnost za nad-
gradnjo njunih kompetenc. Projekt se 
je zelo dobro umestil v lokalno okolje 
in delo gostiteljske organizacije ter ji 
prinesel dodano vrednost, v lokalnem 
okolju pa je pustil velik pečat. Sodelo-
vanje med vključenimi organizacijami 
in prostovoljkama je potekalo skozi 
celotno trajanje projekta.

POŠILJAJOČI PROJEKT EVROPSKE PROSTOVOLJSKE 
SLUŽBE

SKOZI NEFORMALNO UČENJE


