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V projektu so sodelovali 
mladoletni udeleženci, 
ki so bili vključeni v vseh 
fazah projekta. Pogumno 
in premišljeno so se lotili 
vključevanja mladih iz 
ranljivih skupin in mladih 
s posebnimi potrebami. 
Dobro so načrtovali 
priprave, poskrbeli za 
varnost in dobro počutje, 
navezali pa so tudi stike v 
okoljih, kjer ti mladi sicer 
živijo, in tako tlakovali 
možnosti za sodelovanje 
tudi v prihodnosti.

SAMOOSKRBEN
KDO?
Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Dom Gorenje

S KOM?
Avrupa Vatandaşlığı ve Kimliği Derneği (Turčija), CESIE 
(Italija), Odred izviđača pomoraca Posejdon (Hrvaška), 
Overhalla kommune (Norveška), Propósito Inadiável – 
Associação para costumes futuros (Portugalska), Silales 
Simonas Gaudesius gymnasium (Litva)

KDAJ?  12.–20. avgust 2017

O ČEM?
medkulturno/medgeneracijsko izobraževanje in (vseži-
vljenjsko) učenje; integracija beguncev; Romi in/ali druge 
manjšine

ZA KOLIKO?  32.324,00 €

KAJ?
Kaj: 
Mladi so se želeli seznaniti s tem, kako pomembna je sa-
mooskrba s pridelanimi živili v njihovem življenju. Želeli 
so se naučiti, kako pripraviti vertikalni vrt – zeleno steno 
in visoko gredo, pripraviti zemljo za sajenje, saditi živila in 
vse do pobiranja pridelkov. Želeli so pokazati, da lahko 
s samooskrbo zmanjšajo stroške za prehrano, da lahko 
postanejo neodvisni od trgovin, prodajalcev in posredni-
kov. Še posebej pa so želeli spoznati pomen ekološko 
pridelane hrane.

V projektu so sodelovali udeleženci v starosti od 14 do 18 
let, projekta pa so se lotili premišljeno in ga dobro načr-
tovali. Ker so v partnerstvo sprejeli štiri nove partnerje, ki 
jih pred tem niso poznali, so organizirali predhodni načr-
tovalni obisk, na katerem so se spoznali in se podrobneje 
pogovorili o programu, pripravi in sodelovanju udeležen-
cev, obiskali pa so tudi romsko skupnost. V projekt so 
namreč vključili tako mlade z manj priložnostmi kot tudi 
mlade s posebnimi potrebami, in sicer dva mlada Roma iz 
Prekmurja, dva migranta iz Nove Gorice in enega gibalno 
oviranega mladega.
Mladi so se pred prihodom na aktivnost dobro pripravili 
in v svojih državah raziskali, kako se spopadajo z begun-
sko problematiko, kako poteka sodelovanje z romskimi 
skupnostmi, kakšne težave se pojavljajo pri samooskr-
bi. Samo aktivnost so oblikovali tako, da je bilo veliko 
medkulturnega in medgeneracijskega sodelovanja, saj 
je v projektu sodelovalo več organizacij, ki so k izved-
bi projekta pripomogle s svojim strokovnim znanjem. V 
času aktivnosti so tako delali na vrtu, uredili zeliščni vrt, 
izdelali visoke grede in uredili vertikalni vrt – zeleno ste-
no. Priredili so delavnice in okrogle mize o begunski pro-
blematiki, raznolikosti kultur, ver in ras, življenju v romski 
skupnosti, pomenu samooskrbe, ekološkem kmetovanju 
in vertikalnem vrtnarjenju. Za sprostitev in povezovanje 
med mladimi pa so priredili tudi športne aktivnosti in igre 
na prostem.
Po vrnitvi domov so mladi predstavili aktivnosti mladinske 
izmenjave v svojih lokalnih skupnostih in šolah. V Slove-
niji so predstavitve izvedli v več regijah ter naredili še ne-
kaj visokih gred tudi v romskem naselju Pušča.

ZAKAJ SMO JIH OPAZILI?
Projekt mladinske izmenjave zelo dobro zasleduje 
cilje programa in namen učne mobilnosti mladinske 
izmenjave. Skupine mladih so bile ob prijavi že obli-
kovane, pobudniki, ki so prijavili projekt, pa so prav 
tako mladi oz. mladinski voditelji.

Projekta so se lotili premišljeno in niso ničesar pre-
pustili naključju. Kljub mladosti udeležencev so dali 
velik poudarek na socialno vključevanje ranljivih 
skupin mladih, pa tudi na medgeneracijsko sodelo-
vanje, s čimer so mladi spoznavali pomen pomoči 
drug drugemu ter iskanja virov in znanja v lokalnem 
okolju. Udeleženci so se na aktivnost dobro pripra-
vili z delom doma. Prav tako se aktivnost ni končala 
z odhodom domov, temveč so izvajali tudi nadaljnje 
aktivnosti. Z organizacijo delavnic in okroglih miz so v 
projekt vključili tudi strokovnjake in o temah ozaveš-
čali širše okolje. Z aktivnostmi in s postavitvijo visokih 
gred, vrta in zelenih sten v lokalnem okolju so do-
segli, da spomin na mladinsko izmenjavo ostane tudi 
potem, ko se aktivnost konča.

VMLADINSKA IZMENJAVA


