
Praktični načrt Value: trenutno je bil zasnovan in razvit, pripravljen za pilotno fazo

projekta! Moderatorjem ponuja uporabne ideje, ki odpirajo vprašanja, ki jih bodo

uporabili tako, da bodo mladim v pomoč pri razmisleku, prinesla bodo pozitivne

spremembe in spodbudili nov pogled. Za mlade to doprinaša osebno ciljno

usmerjeno družbeno vedenje na pozitiven način, ki je pomembno tako za njih kot

za splošno družbo.

Škatla primerov Value: partnerstvo je razvilo več kot 50 vaj in orodij za direktno delo

z mladimi. Ta orodja dopolnjujejo zamisli praktičnega načrta in bodo kmalu na voljo

na spletni strani.

Projektno partnerstvo z veseljem naznanja, da je oživela spletna stran projekta! Ta bo

služila kot naša oglasna deska za materiale in orodja, ki jih bomo razvili v sklopu

projekta. 

Do teh materialov in orodij boste lahko dostopali brezplačno!

Kaj boste našli na naši spletni strani?

Primer iz Škatle primerov Value:
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"Podpora Evropske komisije pri izdelavi te publikacije ne
pomeni potrditve vsebine, ki odraža sama stališča avtorjev, in
Komisija ne prevzema odgovornosti za kakršno koli uporabo
informacij, ki jih vsebuje ta dokument."
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Samokontrola

Učinkovite sposobnosti razmišljanja

Reševanje težav in prepoznavanje osebnih prednosti

Ustvarjanje pozitivne miselnosti in iznajdljivosti

Odprtost za učenje

Cilji in ukrepanje

Premagovanje zastojev in ovir

Po potrebi iskanje pomoči in podpore

Ker velik del Evrope prihaja iz zaprtja in se je življenje skoraj že vrnilo v ustaljene tire, se mladim

odpirajo in ponujajo priložnosti, da se bolj vključijo v svoje skupnosti. Vrnitev v šolo, prostovoljno

delo, delovne izkušnje in preizkušanje novih dejavnosti so vidiki življenja, ki spet postajajo mogoči.

Partnerstvo projekta Value si prizadeva za spodbujanje tega optimističnega duha in pozitivnega

družbenega delovanja mladih, zlasti tistih, ki so prikrajšani in se soočajo z različnimi oblikami ovir.

V našem projektu tako pokrivamo naslednje teme:

Kako se lahko vključite v projekt?

Če  bi radi izkazali zanimanje ali imate za nas vprašanja, nas kontaktirajte tukaj: Facebook at

/valueEUproject.

Ne pozabite spremljati naše spletne strani v prihodnjih mesecih, da izveste novosti projekta:

www.project-value.eu. Če se želite vključiti v pilotne faze praktičnega načrta ali škatle primerov

projekta Value, stopite v stik z nami na Facebooku ali z iskanjem vaše lokalne organizacije.

Informacije najdete na koncu tega novičnika. 

https://www.facebook.com/ValueEUproject/
http://www.project-value.eu/


"The European Commission support for the production of this 
publication does not constitute an endorsement of the 
contents which reflects the views only of the authors, and the 
Commission cannot be held responsible for any use which may
be made of the information contained therein."

Celjski mladinski center – krajše MCC -  je mladinski center, ki je
na voljo mladim za kvalitetno preživljanje prostega časa in mladim
ponuja neformalno izobraževanje z namenom izboljšanja
kompetenc mladih in opolnomočenja njihovega socialnega
udejstvovanja

Inova (UK) je bila ustanovljena leta 2001. Nudi svetovalne
storitve na področju samorazvoja in podjetništva, s poudarkom
na raznolikosti in enakih možnostih. Inova se osredotoča na
podporo tistim, ki so premalo zastopani, ter tistim, ki se soočajo
s posebnimi izzivi, da uresničijo svoj potencial v profesionalnem
okolju.

BEST Institute for Vocational Further Education and Personaltraining
GmbH – krajše BEST - je privatna organizacija, ki je že 25 let uspešna
pri podpiranju strank na področju človeških virov, s posebnim fokusom
na poučevanju in treningu.

Internationaler Bund (IB)  je eden največjih ponudnikov storitev za mladinsko,
socialno in izobraževalno delo v Evropi. Geslo organizacije je Krepitev človeka.
IB je ustanovil več kot 700 podružnic na 300 lokacijah po vsem svetu, ki vsako
leto pomagajo 350.000 otrokom, mladostnikom, odraslim in starejšim pri
njihovi karieri in osebnem načrtovanju ter ponuja široko paleto storitev.
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K d o  s o  p a r t n e r j i  p r o j e k t a ?
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H v a l a  z a  v a š  č a s !


