
Praktični načrt VALUE, Škatla primerov VALUE in Izložba VALUE so se izkazali za uporabna orodja

za ciljne skupine projekta pri zagotavljanju ciljev.

Udeleženci so na primer povedali, da so na voljo vaje za opolnomočenje in scenariji, ki so zelo

uporabni v vsakodnevni praksi usposabljanja in treningov

Prav tako je obstajala dobra sinergija med končnimi izdelki projekta, tako je Praktični načrt

VALUE dobra podlaga za ostale dejavnosti, v katere se lahko vključijo učenci

Spremljajte informacije o Value na naši spletni strani in v družabnih medijih. Naš Facebook lahko

najdete na /valueEUproject

Prav tako imamo nov YouTube kanal, kjer lahko najdete video vsebine, ki so nastale v sklopu

projekta!

Ne pozabite spremljati naše spletne strani, kjer boste lahko izvedeli več o rezultatih projekta:

www.project-value.eu.

Partnerstvo projekta VALUE z veseljem sporoča, da so bili vsi pilotni projekti projekta VALUE zdaj

izvedeni, trenerji prostovoljci, inštruktorji, karierni svetovalci in drugi udeleženci pa so nam poslali

pozitivne novice! Pilotno testiranje je potekalo v Sloveniji, Avstriji, Nemčiji in Združenem kraljestvu.

Kaj smo ugotovili?

Kako slediti novostim?
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Promoting positive social engagement 
of young people
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https://project-value.eu/sl/
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MCC je mladinski center, ki je mladim na voljo za
druženje in zagotavljanje neformalnega
izobraževanja s tem, da bi izboljšali kompetence
mladih in okrepili njihovo družbeno udejstvovanje.

Družba Inova (Združeno kraljestvo) je bila ustanovljena leta
2001 in zagotavlja svetovalne storitve na področju samorazvoja
in podjetništva s poudarkom na raznolikosti in enakih možnostih.
Inova se osredotoča na podporo tistim, ki so premalo zastopani,
ali tistim, ki se soočajo s posebnimi izzivi, da uresničijo svoj
potencial v poklicnem okolju.

Zavod BEST za poklicno nadaljnje izobraževanje in osebno
usposabljanje GmbH - na kratko BEST - je zasebni zavod, ki je uspešen
že več kot 25 let in podpira stranke na področju človeških virov, s
posebnim poudarkom na izobraževanju in usposabljanju in treniranju.

Internationaler Bund (IB) je eden največjih ponudnikov storitev na področju
mladine, sociale in izobraževalnega dela v Evropi. Njihov moto je Krepimo
človeškost. IB je ustanovila več kot 700 obratov in podružnic na 300 lokacijah
po vsem svetu in vsako leto pomaga 350.000 otrokom, mladostnikom, odraslim
in starejšim z njihovim poklicnim in osebnim načrtovanjem ter nudenje širokega
nabora storitev.
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K d o  s o  p a r t n e r j i ?
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H v a l a  V a m  z a  v a š o  p o z o r n o s t !


