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Projekt je imel celovito 
načrtovan in izveden načrt 
razširjanja učinkov in upo-
rabe projektnih rezultatov, 
s katerim je poskrbel za 
ustrezno doseganje vseh 
ciljnih javnosti, promoci-
jo programa in merjenje 
uspešnosti izvajanja teh 
aktivnosti. 

KDO?
Celjski mladinski center, javni zavod za mladinsko kulturo, 
izobraževanje, informiranje in šport

S KOM?
Raplection (Hrvaška), Asociatia forumul cetatenesc pen-
tru actiune sociala si educatie civica (Romunija), Forme 
(Italija), Evropske centrum mladeze Breclav (Češka)

KDAJ?  20.–27. avgust 2016

O ČEM?
vključenost – enakost, enakost med spoloma / enake pri-
ložnosti, dostop za prikrajšane 

ZA KOLIKO?  13.020,00 €

KAJ?
Projekt Changing Views je nastal na pobudo mladih, ki 
so v vsakodnevnem življenju opažali nestrpnost vrstnikov 
do beguncev in migrantov ter vrednotenje oziroma oce-
njevanje ljudi različnih kultur skozi stereotipne predsta-
ve. Namen mladinske izmenjave je bil razširiti zavedanje 
o pomenu strpnosti v družbi, krepiti medkulturni dialog, 
vzpostaviti sodelovanje med mladimi in spodbuditi zave-
danje o tem, kakšne posledice ima stereotipno razmišlja-
nje za socialno izključenost. 
Mladi iz Slovenije, Češke, Hrvaške, Italije in Romunije so 
tekom projekta skozi prizmo medkulturnih razlik med 
udeleženci izmenjave ter z zgodbami in izkušnjami otrok 
migrantov, ki so bili prav tako med udeleženci projekta, 

predstavili vpliv negativnega poročanja medijev na od-
nos mladih do beguncev in migrantov, a tudi načine, kako 
se lahko mladi temu zoperstavijo. Z izvajanjem različnih 
delavnic in drugih aktivnosti so se mladi spoznali z raz-
ličnimi vrstami stereotipov in načini, kako se razvijejo, s 
položajem in težavami, s katerimi se soočajo begunci in 
migranti, ter oblikovanjem medijskih sporočil na način, 
da ta spodbujajo razumevanje medkulturnosti in večjo 
strpnost med mladimi. 

Glavni rezultati projekta so bili razstava fotografij, poseb-
na izdaja časopisa Changing Views in spletna stran pro-
jekta. Nabor aktivnosti mladinske izmenjave je omogočil 
krepitev kompetenc udeležencev izmenjave na področju 
medkulturnosti, gradnje strpne družbe, komuniciranja in 
drugih ključnih kompetenc. Zelo dobro pa so bile načr-
tovane tudi aktivnosti za razširjanje rezultatov in učinkov 
projekta v lokalnem okolju in širše. 

ZAKAJ SMO JIH OPAZILI?
Projekt je izhajal iz jasne pobude mladih z namenom pri-
spevka k strpnejši in vključujoči družbi v luči obravnave 
razbijanja stereotipnih predstav o beguncih in migran-
tih med vrstniki in medijskega prikazovanja današnje 
pereče problematike. Mladi so ob kakovostni podpori 
mladinskih voditeljev vseh sodelujočih organizacij aktiv-
no soustvarjali vsebino projekta na vseh ravneh, vse od 
projektne zasnove do obdobja vrednotenja projekta, in 
preko raznovrstnih aktivnosti (medgeneracijski intervjuji, 
analiza člankov v medijih ipd.) močno krepili medkultur-
ni dialog v lokalnem okolju. Ustvarili so oprijemljive in 

CHANGING VIEWS
kakovostne rezultate (izdaja časopi-
sa, vzpostavitev spletne strani), ki se 
razširjajo v vseh sodelujočih državah, 
poskrbljeno pa je bilo tudi za objave 
vsebinskih prispevkov in promocijo 
programa v medijih, ki je bila opažena 
tudi na nacionalni ravni. Tretjina mla-
dih, vključenih v projekt, je prihajala iz 
ranljivih skupin.

VMLADINSKA IZMENJAVA


