
Spremljajte informacije o Value na družabnih medijih. Naš Facebook lahko najdete na
/valueEUproject
Imamo tudi čisto nov YouTube kanal, kjer lahko najdete video posnetke, pripravljene v okviru
projekta!
Ne pozabite spremljati naše spletne strani, če želite izvedeti več o izdelkih, proizvedenih v okviru
projekta: www.project-value.eu.

V zadnjem mesecu projekta so vsi partnerji pozdravili rezultate projekta ter povabili deležnike in vse
zainteresirane, da se seznanijo s projektom Value. V Avstriji je multiplikacijski dogodek potekal 8.
septembra. Udeleženci so pokazali veliko zanimanje za problematiko, ki jo je predstavil BEST, razvila pa
se je tudi živahna razprava o pomenu družbene angažiranosti in opolnomočenju mladih in
zapostavljenih mladih za aktivno družbeno udejstvovanje.

Multiplikacijski dogodek v Sloveniji je 30. septembra gostil MCC, udeležilo se ga je 24 ljudi. Na podlagi
evalvacije in povratnih informacij ob koncu dogodka se je pokazalo, da udeležencem ni vseeno za težave,
s katerimi se mladi prikrajšani soočajo v vsakdanjem življenju.

Dogodek, ki ga je organizirala Inova, je potekal 30. septembra in je bil odlična priložnost za predstavitev
rezultatov projekta Value in ozaveščanje o izzivih, s katerimi se soočajo mladi. Glede na povratne
informacije udeležencev je bil dogodek uspešen.

Multiplikacijski dogodek v Nemčiji, ki ga je organiziral IB, je potekal 22. septembra. Vsi rezultati so bili
predstavljeni zainteresiranim deležnikom in posameznikom. Udeleženci so želeli pridobiti poglobljen
vpogled v rezultate projekta Value. Eden od zadnjih projektnih korakov - multiplikacijski dogodek - je bil
tako velik uspeh tudi v Nemčiji.

Čeprav se projekt Value bliža koncu, vsi rezultati in gradiva ostajajo brezplačno na voljo na spletni strani
projekta. Obiščite stran, če želite še naprej koristiti vire in rezultate projekta.

Kako ostati na tekočem?
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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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Hvala  za  pozornost  !


