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KDO?
Društvo Kulturno, informacijsko in svetovalno središče 
Legebitra 

S KOM?
Association for sustainable development SFERA MACE-
DONIA – Bitola (Makedonija), KOMPAS – Kreativni omla-
dinski centar Pančeva za borbu protiv side (Srbija), Future 
in Progress (Romunija), Hellenic Youth Participation (Gr-
čija), Asociación Juvenil Intercambia (Španija), Udruže-
nje »Mladi Volonteri« (Bosna in Hercegovina), Udruga za 
ljudska prava i građansku participaciju PaRiter (Hrvaška), 
Saplinq (Slovaška), Youth Inclusion Association (Turčija), 
Youth Support Centre (Poljska)

KDAJ?  21.–27. februar 2016 

O ČEM?
socialni dialog; enakost med spoloma / enake priložnosti; 
vključitev – enakost

ZA KOLIKO?  19.300,00 €

KAJ?
Terminologija, ki jo uporabljajo LGBT skupnosti, je raz-
lična in se s časom tudi spreminja. Raziskave kažejo, da 
mladi, ki so redno izpostavljeni verbalnemu ali fizičnemu 
nasilju, pogosteje razvijejo duševne stiske, slabo samo-
podobo, izostajajo od pouka ali šolanja ne dokončajo, 
pogosteje so osamljeni in depresivni. To so težave, s 
katerimi se mladinski delavci s to ciljno skupino morajo 

soočati. Usposabljanje se je zato usmerilo v kakovost in 
inovativnost mednarodnih projektov s perspektive termi-
nologije LGBT skupnosti. 

22 mladinskih delavcev iz 11 različnih organizacij, ki že 
ali pa še bodo delali z LGBT mladimi, se je izobraževalo 
o politično korektni LGBT terminologiji in njeni uporabi 
v praksi. Prvi dan usposabljanja je bil namenjen spo-
znavanju in krepitvi partnerstev, poznavanju programa 
Erasmus+ in učnemu procesu Youthpass, naslednji dne-
vi pa pridobivanju novih znanj in razvijanju novih veščin, 
povezanih z diskriminacijo, predsodki in stereotipi LGBT 
skupnosti, žrtvami sovražnega govora, antidiskriminacijo, 
vključujočem govoru in pristopu do LGBT mladih na vseh 
ravneh. Naučeno so preizkusili tudi v praksi – obiskali so 
lokalno LGBT organizacijo, kjer so spoznali, kako poteka 
njihov tipičen delovni dan. 

Usposabljanje so nadaljevali z izmenjavo dobrih praks 
dela z LGBT mladimi ter v manjših skupinah razvijali nove 
metode soočanja z izzivi in reševanja konfliktov. Obliko-
vali so kakovosten glosar s standardizirano in občutljivo 
LGBT terminologijo, ki temelji na besedah, ki se upora-
bljajo v evropskih mladinskih projektih. Zadnja dva dne-
va so udeleženci razvijali nove projekte ideje in načrt za 
razširjanje in uporabo rezultatov usposabljanja, naučeno 
in doživeto pa so vsak dan lahko beležili v knjižico, ki jim 
je bila v pomoč pri ozaveščanju učnih rezultatov. Udele-
žencem je bila še tri mesece po usposabljanju na voljo 
podpora mentorjev, trenerjev in organizatorjev za reali-
zacijo njihovih idej.

WORDS SHAPE IDENTITY
OPAZILI SMO JIH, KER ...
Gre za projekt, ki je nadgradnja uspešno izvedenega projekta še v okviru programa Mladi v ak-
ciji. Projekt je vključeval metode aktivne participacije in neformalnega učenja, predvidel priprave 
udeležencev, kakovostno implementacijo in podporo po zaključku aktivnosti. Vse vključene par-
tnerske organizacije so projektu prinesle dodano vrednost, naloge pa so si razdelili tudi z na-
menom razširjanja rezultatov, ki imajo močno antidiskriminatorno noto. Profil udeležencev se je 
delil na dve skupini, kar je zagotovilo večjo učinkovitost projekta in razširjanje učinkov. Rezultat 
so širili po različnih kanalih in tako dosegli širše mladinsko polje.

VMOBILNOST MLADINSKIH 
DELAVCEV


