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KDO? 
Manipura, zavod za svetovanje in kreativno delo z mladimi 
in družinami; Begunje na Gorenjskem

S KOM? 
Cherry Orchard Equine Centre (Irska), Öökull (Estonija), 
Associazione Culturale Malik (Italija), Združenie na mla-
di KREAKTIV Skopje (Nekdanja jugoslovanska republika 
Makedonija), Georgian Youth for Europe (Gruzija), Nadácia 
Krajina harmónie (Slovaška), KalpAnkara Egitim ve Genclik 
Merkezi Dernegi (Turčija), Associacio Programes Educatius 
Open Europe (Španija), Eritasardakan akumbneri dash-
nutyun (Armenija), Organizacija slijepih za Nikšić, Savnik i 
Plužine (Črna Gora), Dyert e se Ardhmes (Albanija), Asso-
ciation Centre Regional d'Actions Sociales Interculturelles 
et de Communication (Francija), ADVIT Moldova (Moldavija), 
SFERA Movement (Rusija), MRSZ Alapitvany Onkentes Dia-
koniai Ev (Madžarska), Wingerdbloei vzw (Belgija), Student 
Plus Foundation (Romunija

KDAJ?  2.–7. oktober 2014

O ČEM?
dostop za prikrajšane; zgodnja opustitev izobraževanja / 
boj proti neuspehu v izobraževanju; invalidnost – posebne 
potrebe

ZA KOLIKO?  20.805,00 evrov

KAJ?
Zavod Manipura in 17 partnerskih organizacij je organiziralo 
5-dnevno usposabljanje z namenom povečanja razume-

vanja in kakovosti kratkoročnih projektov EVS za mlade 
z manj priložnostmi. Motivacija za tovrstno usposabljanje 
je temeljila na zavedanju, da kakovostni projekti EVS za 
mlade z manj priložnostmi potrebujejo poseben pristop 
in zanesljive partnerje, zato so to usposabljanje namenili 
spoznavanju in krepitvi partnerstev, izmenjevanju idej in 
deljenju izkušenj o delu z mladimi z manj priložnostmi ter 
izboljševanju načina dela.

Posebno pozornost so namenili realnosti posamezne 
sodelujoče organizacije, kar je predstavnikom pomagalo 
reflektirati možnosti in področja za prilagoditev. Ta proces 
je pospešila enodnevna vaja simulacije. Tako so okrepili 
priložnosti za udeležbo mladih z manj priložnostmi v projek-
tih EVS in napravili korak naprej k širši in močnejši mreži, ki 
bi jo lahko okrepili tudi s projektom strateškega partnerstva, 
katerega cilji bi bili boljša koordinacija, povečanje kakovo-
sti, krepitev zmogljivosti in oblikovanje mnenja za vključene 
deležnike.

OPAZILI SMO JIH, KER ...
Z aktivnostjo so odgovorili na določene zaznane potrebe 
sodelujočih organizacij, pri čemer je šlo za nadgradnjo in 
razširitev že obstoječega modela sodelovanja in aktivno-
sti. Učni učinki za udeležence so bili strukturirano identifi-
cirani, omogočali so dobro refleksijo in učenje in so zato 
vodili do predvidenih ciljev in želenih rezultatov. Projekt je 
z nadaljevanjem preteklih projektov organizacij zelo dobro 
krepil kapacitete organizacij na mednarodni ravni, saj je 
bila odgovornost za izvedbo razporejena med vse sodelu-
joče organizacije in so v aktivnosti vse imele svojo vlogo 
in naloge.

MOBILNOST MLADINSKIH DELAVCEV
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