
1514

KDO?
Slovensko združenje za zmanjševanje škodljivih posledic 
drog – DrogArt; Ljubljana

S KOM?
ABD Asociación Bienestar y Desarrollo (Španija), Stichting 
Arkin (Nizozemska), SZL (Nemčija), APDES (Portugalska), 
Crew (Velika Britanija), CGG Vagga (Belgija)

KDAJ?  1. maj 2015 – 31. oktober 2016

O ČEM? 
mladi (sodelovanje, mladinsko delo, mladinska politika); 
odprto učenje in učenje na daljavo; zdravje in dobro počutje

ZA KOLIKO? 76.211,00 EVROV

KAJ?
Projekt je temeljil na zavedanju, da so vrstniki pomemben 
del pri zagotavljanju varnega okolja mladinskega dela 
ponoči, saj lažje pristopajo do mladih kot pa strokovnjaki, 
poleg tega pa se tudi sami pogosto udeležujejo zabav in 
nočno življenje mladih dobro poznajo. S primernim znan-
jem in spretnostmi lahko pripomorejo h kvalitativnim raz-
likam na različnih ravneh nočnega življenja.

Cilj projekta je bil ustvariti skupnost vrstnikov z namenom 
izmenjave informacij, znanja in izkušenj med vrstniškimi 
delavci in trenerji na področju mladinskega dela ter razvi-
janja idej za skupne projekte tudi po koncu tega projekta. 
Prav tako so želeli spodbuditi zavedanje, da je vrstniško 
delo pomemben del varnega okolja ponoči.

Projekt je dopolnil že obstoječe mreže NEW NET, TEDI in 
Party plus network, ki povezujejo predvsem strokovnjake, 
in sicer tako, da so vrstniki sodelovali v vseh fazah projek-
ta, kar je omogočilo njihovo boljšo usposobljenost za vrst-
niško učenje na področju ozaveščanja in preprečevanja 
nevarnosti v nočnem življenju mladih. 

V času projekta so udeleženci pridobili različna znanja, 
spretnosti in kompetence na različnih ravneh (npr. znanje 
o drogah in alkoholu, zmanjševanju posledic, ki jih prinese 
uporaba drog, prvi pomoči, komunikaciji, timskem delu, 
organizaciji dela, tveganjih ipd.). V sodelovanju s partner-
ji so ustvarili mednarodno spletno platformo PINS, ki služi 
povezovanju, komunikaciji in izmenjavanju izkušenj med 
vrstniškimi delavci iz različnih držav, na njej pa je mogoče 
najti tudi izobraževalne videoposnetke in druge materiale v 
povezavi z omenjeno temo.

OPAZILI SMO JIH, KER ...
Projekt naslavlja pomembno polje, ki je zaradi svoje 
specifičnosti pogosto zapostavljeno v kontekstu mladins-
kega dela oziroma je pogosto umeščeno na druga polja 
javnih politik. V projektu so sodelovalii mladi, ki so aktivni 
na področju vrstniške nočne preventive. Sami so bili glavni 
akterji z namenom učenja, kako lahko še dvignejo kako-
vost svojega dela. Cilji projekta so ustrezno opredeljeni, 
relevantni in realni. Mladi so bili dejavni ves čas in imajo 
podporo organizacij. Projekt je sestavljen iz skupine zelo 
kakovostnih partnerjev, ki imajo izkušnje s področja in s 
podporo mladim za učenje. 
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