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KDO?
Društvo širjenja uporabnih znanj; Krško

S KOM?
CDI (Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija), Asso-
ciation pour l'Accompagnement des Actions de Mobilité In-
ternationale (Francija), Neformalna skupina mladih Bárbara 
Gomes Simoes (Portugalska), Internationaler Bund Polska 
(Poljska) 

KDAJ?  27. februar – 2. marec 2015

O ČEM?
ustvarjalnost in kultura; evropsko državljanstvo, zavest o EU 
in demokracija; dostop za prikrajšane 

ZA KOLIKO?  13.900,00 evrov

KAJ?
Prostovoljki EVS, ki ju je gostilo društvo, sta ob preživljanju 
prostega časa s prostovoljci društva ugotavljali, da je med 
mladimi preveč stereotipov. Nelagodne poglede prebival-
cev Slovenije sta doživljali predvsem zaradi drugačnega 
jezika, načina oblačenja, svoje neverbalne komunikacije 
itd. Tako so mladi pričeli razmišljati, da so poleg vseh konk-
retnih znanj in veščin pomembna tudi znanja s tako imeno-
vanega mehkega področja. Želeni rezultat projekta je bil 
zato ozaveščanje mladih udeležencev na temo socialne 
izključenosti, marginalizacije, predsodkov in neverbalnih 
znakov komunikacije.

Partnerji so pri pripravi projekta aktivno sodelovali, v času 
predhodnega načrtovalnega obiska pa so si ob upoštevan-
ju želja udeležencev razdelili tudi posamezne aktivnosti, ki 
so jih ti nato izvedli ali vodili na mladinski izmenjavi. 

Spoznali so se s temami, kot so stereotipi, socialna izkl-
jučenost, aktivno in evropsko državljanstvo, korupcija in 
lobiranje ter delo institucij EU, nato pa pridobljeno znanje 
uporabili pri delu na terenu, ko so v sodelovanju z orga-
nizacijami, ki delajo z mladimi z manj priložnostmi, snema-
li kratke filmčke in delali fotografije. Rezultate projekta so 
predstavili na lokalnem radiu, lokalni televizijski postaji in 
na terenu. Tekom projekta so tako okrepili svojo pozitivno 
zavest o drugih kulturah v EU in presegli stereotipe. 
Po vrnitvi domov je vsaka skupina mladih pripravila dve 
predstavitvi, s čimer so rezultati projekta dosegli večje šte-
vilo ljudi.

OPAZILI SMO JIH, KER ...
Izmenjava je v lokalnem okolju pustila močno sled, saj je 
društvo sodelovalo z različnimi organizacijami (Mladins-
ki center, Center za Socialno delo,..).  Poleg vključevan-
ja mladih z manj priložnostmi, je bilo poskrbljeno tudi za 
učinkovito promocijo programa Erasmus+. Projekt je izha-
jal iz potreb mladih in sodelujočih organizacij, ki so imele 
enakovredno vlogo v celotnem obdobju projekta, učni cilji 
mladih, sodelujočih v vseh fazah  pa so bili jasno zastavlje-
ni. Preko uporabe inovativne metode spremljanja učnega 
procesa (»snežena kepa«) so mladi okrepili mnoge kompe-
tence in opolnomočali svoja znanja. Tako izveden program 
popolnoma odgovarja namenu in ciljem akcije.
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