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O PROJEKTU AWARE AND ACTIVE:    

Projekt Aware and Active je triletni projekt, ki poteka od decembra 2016 do decembra 2019. Podpira 

ga Evropska komisija v okviru ukrepa programa Erasmus + ,“Initiatives for policy innovation – Social 

Inclusion through education”. Glavni cilji projekta so preprečevanje nasilne radikalizacije in spodbujanje 

demokratičnih vrednot, osnovnih pravic, medkulturnega razumevanja in aktivnega državljanstva 

mladih ter povečati kritično mišljenje in medijsko pismenost med mladimi.    

V projektu sodeluje sedem nacionalnih agencij programa Erasmus +, področje mladina, in sicer 

avstrijska, estonska, finska, francoska, italijanska, makedonska in slovenska nacionalna agencija, ki so 

neposredno vključene v izvajanje projekta. Projekt podpirajo tudi nacionalne agencije iz Nemčije, 

Belgije, Nizozemske, Hrvaške, Slovaške in Latvije, sodeluje pa tudi organizacije POYWE - Professional 

Open Youth Work in Europe.    

Projekt ima 4 faze:    

• Pilotni dogodek Ideas Labs    

• Regionalna dogodka Ideas Labs   

• European Ideas Labs, 8. – 11. junij 2018, Slovenija   

• Sejem za razširjanje rezultatov Aware and Active, 2019, Dunaj, Avstrija   

   

   

OBRAVNAVANA VPRAŠANJA NA IDEAS LAB-U:   
• kako narediti družbo bolj vključujočo in razmišljujočo?   

• kakšen je pomen medijske pismenosti in kritičnega mišljenja?   

   

Glavne teme projekta Aware and Active so preprečevanje nasilne radikalizacije in spodbujanje 

demokratičnih vrednot, osnovnih pravic, medkulturnega razumevanja in aktivnega državljanstva 

mladih ter pomen kritičnega mišljenja in medijske pismenosti med mladimi.   

   

   

PRIČAKOVANI REZULTATI IDEAS LAB-A:   
• oblikovanje sporočil na temo evropskih vrednot, ki bodo predstavljena in vključena v 

evropski dogodek Ideas Labs;   

• nabor aktivnosti za ozaveščanje o pomenu vključujoče družbe in spoštovanja evropskih 

vrednot.    

   

Ideas Labs bo potekal kot odprti proces iskanja načinov, kako povečati ozaveščenost o preprečevanju 

nasilne radikalizacije, spodbujanju demokratičnih vrednot, osnovnih pravic, medkulturnega 

razumevanja in aktivnega državljanstva mladih ter povečati kritično mišljenje in medijsko pismenost 

med mladimi. Razviti bodo konkretni koncepti aktivnosti, ki jih bodo sodelujoči kasneje ob podpori 

nacionalne agencije tudi izvajali.    

  

 



     
   

   

REGIONALNI DOGODEK IDEAS LABS (VZHODNA SLOVENIJA)   
KDAJ: 21. 2. 2018 – 23. 2. 2018   

KJE: Mladinski center Bit Črnomelj    

ŠTEVILO UDELEŽENCEV: 25   

PROFIL UDELEŽENCEV:    

• mladi, stari od 18 do 30 let, ki jih zanimajo teme vključevanja migrantov in promocije 

strpne družbe ter evropskih vrednot,   

• mladi migranti (migranti zadnjega begunskega vala, priseljenci iz držav Zahodnega Balkana, 

predvsem z albanskim ozadjem).   

Udeležencem so kriti: potni stroški, nastanitev in prehrana.   

ROK ZA PRIJAVO:    
Rok za prijavo je 19. februar 2018! Prijavnica je na voljo tukaj:   

https://goo.gl/forms/1KqQ98wLmFTg9dGW2   
   

VEČ INFORMACIJ:    

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto   

Rozmanova ulica 30   

8000 Novo mesto FB stran: 
DPRDNM 
drpdnm@gmail.com 
gea.dobravec@gmail.com   

   

AKTIVNOSTI ZA OZAVEŠČANJE:   

• aktivnosti za ozaveščanje, ki jih bodo mladi oblikovali na regionalnem dogodku, bodo 

namenjene mladim v njihovi lokalni skupnosti, predvsem tistim, ki še nimajo izdelanih 

mnenj o obravnavani tematiki, in bi jih radi usmerili v posameznike, ki gradijo in krepijo 

vključujočo družbo, temelječo na demokratičnih vrednotah,   

• mladi na koncu dogodkov izberejo, katere aktivnosti bodo dejansko izvajali. Ob tem jih v 

naslednjih fazah podpira organizacija, ki je prevzela vlogo regionalnega koordinatorja 

dogodkov Laboratorij idej,   

• izbor dogodkov podpirata trenerja Nina Arnuš in Iztok Zver, ki se bosta za izvedbo 

usposobila na mednarodnem usposabljanju na Dunaju ter regionalni koordinator-Društvo za 

razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto.   
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PROGRAM DOGODKA   
   

AWARE AND  

ACTIVE   
sreda, 21. 2. 2018   

1.dan   

četrtek, 22. 2. 2018   

2.dan   

petek, 23. 2. 2018   

3. dan   

10:00-11:30   Uvod, medsebojno 

spoznavanje,   

predstavitev projekta  

Aktivnosti  za 

ozaveščanje: orodja 1   

  Prestavitev 

idej in izbor   

11:30-11:45   odmor za kavo   odmor za kavo   odmor za kavo   

11:45-13:15   Informacijska 

pismenost;   
   

Kritično mišljenje;   

Aktivnosti  za 

ozaveščanje: orodja 2   

 Mreženje, sinergije in 

prihodnje 

sodelovanje   

13:30-15:00   kosilo   kosilo   kosilo   
   

15:00-16:30    Aktivnosti  za 

ozaveščanje: uvod ;   

 Uvod v ustvarjalnost 

in oblikovanje idej   
   

   16:30-16:45   odmor za kavo   odmor za kavo   

16:45-18:15   Aktivnosti za 

ozaveščanje: 

sporočila;   

Ustvarjalnost in 

oblikovanje idej - 

nadaljevanje   
   

   

19:00   večerja   večerja   
   

20:00   večerni 

program/druženje   

večerni 

program/druženje  

  

   

 


