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KDO?
Zavod za izobraževanje in inkluzijo ODTIZ

S KOM?
MeetShareDance (Španija)

KDAJ? 24. oktober – 26. november 2017

O ČEM?
dostop za prikrajšane; invalidnost – posebne potrebe; 
mladi (sodelovanje, mladinsko delo, mladinska politika)

ZA KOLIKO?  8.175,00 €

KAJ?
Tri članice Zavoda ODTIZ so se odpravile na pettedenski 
izobraževalni obisk na delovnem mestu v Španijo k or-
ganizaciji MeetShareDance. Projekt je nastal na lastno 
željo udeleženk, ki so si želele delo organizacije ogleda-
ti pobližje, saj ta že več let uspešno deluje na področju 
sodobnega plesa za gibalno ovirane osebe in je pri tem 
med najboljšimi v Evropi. Udeleženke so se želele naučiti 
tehnik in veščin sodobnega plesa za osebe z invalidno-
stjo in te veščine prenesti v Slovenijo, da bi lahko tovr-
stne plesne tehnike uporabile kot metodo vključevanja 
mladih z invalidnostjo.

V petih tednih, ki so jih preživele v Španiji, so Nastija, 
Barbara in Marja spoznavale delo organizacije, kako po-
tekajo tamkajšnji delovni dnevi, kako oblikujejo urnik in 
kako oblikujejo ure sodobnega plesa. Sodelovale so pri 

tečajih skupaj z rednimi tečajniki, se učile, kako začeti in 
zaključiti ure poučevanja, ter se seznanile s pedagoškimi 
pristopi poučevanja plesa za osebe z gibalno oviranostjo. 
Poleg tega so se v gostiteljski organizaciji poučile tudi o 
različnih razpisih, preko katerih gostiteljska organizacija 
pridobiva finančna sredstva, o osnovah promocije in na-
činih, kako pridobivajo nove stranke za svoje dejavnosti. 
V zameno za prejeto znanje so udeleženke pripravile slo-
venski večer s slovensko hrano in pijačo, predstavile so 
Slovenijo in delile svoje znanje o prijavljanju projektov in 
razumevanju programa Erasmus+.

Prejeto znanje so udeleženke postopoma prenesle v Ple-
sni klub Zebra, s katerim sodelujejo že več let. Izvedle 
so tečaj sodobnega plesa za gibalno ovirane, s katerim 
so mladim pomagale k aktivaciji in večji socialni vključe-
nosti. Svojo izkušnjo in vtise z obiska v Španiji so redno 
beležile in objavljale na blogu in socialnih omrežjih, za 
člane zavoda ODTIZ, Plesnega kluba Zebra in prijatelje 
pa so pripravile potopisno predavanje, kjer so ob slikah in 
posnetkih predstavile svojo izkušnjo in možnosti v okviru 
programa Erasmus+.

PLESNE VEŠČINE ZA VRTEČA KOLESA
ZAKAJ SMO JIH OPAZILI?
Projekt je izhajal iz konkret-
nih potreb udeleženk. Reši-
tev so našle v večtedenskem 
bivanju pri organizaciji, ki so 
jo poznale že prej in s katero 
so se dogovorile za vzaje-
mno pomoč. Niso torej le čr-
pale znanja za prenos dobre 
prakse v Slovenijo, pač pa so 
s svojim znanjem tudi poma-
gale gostiteljski organizaciji 
pri poznavanju in razume-
vanju programa Erasmus+ 
in potencialnih prijavah bo-
dočih projektov v program. 
Projekt je prinesel dodano 
vrednost obema vključenima 
organizacijama, vsem ude-
leženkam, pa tudi organiza-
cijam v Sloveniji, s katerimi 
so udeleženke načrtovale 
sodelovanje po končanem 
projektu.

MOBILNOST MLADINSKIH 
DELAVCEV


