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     Predstavitev vzorčnega projekta 

 

 

„Tarčna sestavljanka“ 
 

 

Ciljno občinstvo 

Otroci in mladostniki 
 

Praktično okolje – kontekst dejavnosti 

 

 Trg dela 
X  Šolsko okolje 

 Delo v skupnosti 

 
Povezana postaja Praktičnega načrta VALUE 

(IO1) 

 

     X   Samokontrola 
 Razmišljanje izven okvirjev 

 Miselnost ZMOREM 

 Obogatitev 
 Uresničitev potencialov 

 Odzivi na težave in ovire 

 Načrtovanje moje prihodnosti 
 

Vrsta dejavnosti (IO2) 

Kartiranje življenskega poteka 

 
Druge informacije 

 

      Namen: vztrajnost 
 

 

     Čas: 30 minut  
 

 

      Velikost skupine: 10 - 30 oseb 

 
 

      Potreben prostor: prostor, kjer lahko ljudje 

sedijo v majhnih skupinah in skupaj uporabljajo 
slikarski material 

 

      Material: risalni listi (1 list na osebo), 
svinčniki, barvice, barvni svinčniki, … 

 

 

      Priprava: razdelite material za slikanje, tako 
da vsaka skupina dobi paket materiala, ki ga 

lahko mladi uporabijo skupaj.  

 

    Dodatni nasveti za 

izvajanje: 
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Izbrani postopek za izvajanje: 

 

1. Razdelite mlade v manjše skupine. Skupaj uporabljajo slikarski 

material, vendar delajo samostojno. 

2. Mladi imajo na voljo 15 minut. Narišejo naj, kaj želijo nekoč postati, in 

vse, kar jim pomaga pri doseganju ciljev (ljudje, . . . ). 

3. Ko so risbe končane, razložite, da se mora vsak človek soočiti s 

težavami, da bi dosegel svoje cilje. 

4. Mladi naj zdaj svoje risbe razrežejo na 7 nepravilnih delov. S tem 

razdelijo velike cilje na več manjših in jih tako lahko lažje dosežejo.  

5. Z večanjem števila koščkov sestavljanke se poveča težavnost igre. 

6. Mladi naj se osredotočijo in čim hitreje sestavijo dele risbe. 

7. Ko je sestavljanka sestavljena, naj mladi ponovno premešajo koščke 

in sestavijo sestavljanko. Postopek se ponovi še trikrat. 

8. Vprašanja na koncu: Kaj se je spremenilo, ko ste sestavljanko 

sestavili četrtič ali petič? 

 

Sporočilo igre: 

V tej igri so se mladi naučili dveh stvari: 

1. Svoje cilje lahko razdelite na manjše, dosegljive cilje. 

2. Vsako opravilo postane lažje z nenehno vajo. S tem boste tudi lažje 

dosegli svoje cilje.  
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   “Pridobitev mentorja”  

Kratek opis dejavnosti 
Ta dejavnost se osredotoča na vzpostavljanje 

mentorskih odnosov z osebo, ki je vključena v 
skupnost, da bi mladim pomagali pri uresničevanju 

dejanj in da bi imeli osebo, od katere se lahko učijo in 
na katero se lahko obrnejo, ko jo potrebujejo. To 
pripomore k boljšemu vključevanju mladih v lokalno 

skupnost in mlade morda celo spodbudi, da nekoč 
sami postanejo mentorji. 

 
Ciljno občinstvo 
 

Mladi 
 

Praktično okolje – kontekst dejavnosti 
 

 Trg dela 

 Šolsko okolje 
X  Delo v skupnosti 

 
Povezana postaja Praktičnega načrta VALUE 
(IO1) 

 
     X   Samokontrola 

 Razmišljanje izven okvirjev 
 Miselnost ZMOREM 
 Obogatitev 

 Uresničitev potencialov 
 Odzivi na težave in ovire 

 Načrtovanje moje prihodnosti 
 

 

Vrsta dejavnosti (IO2): Izobraževanje 
 
 

Druge informacije 
 

      Namen: razviti mentorski odnos. To vam bo 
pomagalo razviti komunikacijske spretnosti in 
zaupanje ter vam pomagalo pri sprejemanju odločitev 

v prihodnosti! 
 

     Čas:  gre za neprekinjen proces, ki lahko traja 
določen čas ali pa nima določenega konca. Ko naletite 
na mentorja, boste morda želeli z njim sodelovati še 

 
    Dodatni nasveti za 

izvajanje: 
 

Ko želite razviti mentorski 
odnos, je pomembno, da 
razmislite o tem, kdo je že v 

vašem krogu poznanstev. Ali 
že poznate nekoga, po 

katerem se zgledujete in ki je 
vključen v skupnost? Če ne, 
ali je v vašem krogu kdo, ki 

bi to lahko postal? 
 

Prav tako je dobro, da 
poiščete spletne strani 
organizacij, obiščete 

dobrodelne organizacije, se 
pogovarjate z novimi ljudmi 

ali se vključite v skupnost, da 
boste spoznali ljudi, ki bi 

lahko postali mentorji. 
 
Ljudem povejte, da iščete 

mentorja, in ko bo kdo naletel 
na osebo, ki bi vam lahko bila 

v pomoč, vas bo imel v mislih 
in vas obvestil. 
 

 
 

 
 
 

 
 



     Predstavitev vzorčnega projekta 

 

 

nekaj časa, ali pa le, dokler ne dosežete določenega 
cilja. 

 
      Velikost skupine:  dejavnost se izvaja v odnosu 
ena na ena 

 
 

      Potreben prostor: zunaj ali v zaprtih prostorih 
 
 

      Material: / 
 

 

   Priprava: preden začnete nagovarjati ljudi, da bi 
postali vaši mentorji, raziščite organizacije in 
posameznike v vašem okolju. 
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Izbrani postopek za izvajanje: 

 

Ko iščete mentorja v svojem življenju, ki vas bo lahko vodil in vam predstavljal odličen zgled, 
lahko sledite naslednjim korakom: 

 
1) Ugotovite, ali potrebujete mentorja, in če da, kakšni so vaši razlogi? Kaj želite doseči? 
2) Razmislite koga že poznate, ko iščete mentorja, vključenega v skupnost. 

3) Kontaktirajte potencialne mentorje. 
4) Povejte jim, kakšni so vaši cilji in sanje. 

5) Ugotovite, kaj lahko oba prispevata drug drugemu v odnosu. 
6) Naj se postopek začne. 

 

Vaš cilj:  
 

Zdaj si zastavite majhen dosegljiv cilj, ki vam lahko pomaga pri vzpostavitvi odnosa z 
mentorjem. Ta cilj mora biti SMART (angl. pameten), kar v prevodu pomeni specifičen, 
merljiv, dosegljiv, ustrezen in pravočasen: 

 

Specifičen 
● Kaj želite doseči? 
● Zakaj želim to doseči? 
● Kakšne so zahteve? 
● Kakšne so omejitve? 

 

Merljivo: 
● Kako bom meril svoj napredek? 
● Kako bom vedel, kdaj bo moj cilj 

dosežen? 

 

Dosegljivo: 
● Kako je mogoče doseči cilj? 
● Kateri so naslednji koraki, ki jih 

moram storiti? 

 

Relavantno: 
● Ali je to smiseln cilj? 
● Ali je zdaj pravi čas? 
● Ali imam potrebna sredtva za 

dosego tega cilja? 
● Ali je ta cilj v skladu z mojo 

dolgoročno vizijo? 

 

Časovna omejenost: 
● Koliko časa bo trajalo, da boste 

dosegli ta cilj? 
● Kdaj je treba dokončati ta cilj? 
● Kdaj se bom lotil tega cilja?  
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 Sporočilo Igre: 

Mentorstvo je lahko zelo koristno orodje za večjo vključenost v skupnost. Lahko vam pomaga 

razviti številne spretnosti, kot so komunikacija, sodelovanje, poslušanje, poleg tega pa se 

boste veliko naučili tudi o sebi. Poskusite z osebo, ki ji zaupate, in preverite, kako vam lahko 

mentorski odnos pomaga pri uspehu! 
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  USTVARI SVOJO PRIHODNOST 

 

Kratek opis dejavnosti: 
Dvajset poti do sreče: Ta dejavnost je namenjena 

mladim, da razmislijo o svojem trenutnem 

življenjskem položaju in možnih priložnostih za 
načrtovanje svoje prihodnosti. Namen projekta je 

opolnomočiti mlade odrasle, da bi razvili bolj pozitiven 

odnos do samih sebe. 
 

Ciljno občinstvo: 

Prikrajšani/nizko kvalificirani mladi 

__________________________________ 
 

Praktično okolje – kontekst dejavnosti 

 

✓ Trg dela 

• Šolsko okolje 

• Delo v Skupnosti 

 

Povezana postaja Praktičnega načrta VALUE 
(IO1) 

 

     X   Samokontrola 

 Razmišljanje izven okvirjev 
 Miselnost ZMOREM 

 Obogatitev 

 Uresničitev potencialov 
 Odzivi na težave in ovire 

 Načrtovanje moje prihodnosti 

 
Vrsta dejavnosti (IO2): Delavnica (v zaprtih 

prostorih) 

 

Druge informacije 
 

      Namen: osebno in poklicno opolnomočenje 

 
     Čas: 90-120 min 

 

      Velikost skupine:  10 - 15 udeležencev 

 
      Potreben prostor: učilnica, ni posebnih zahtev 

 
      Material: Sprint leteči obročki (3 barve), listi, 

tabla s papirjem za pisanje ali bela tabla 

 
    Extra advice for 

     implementation: 

 
Če kdo od udeležencev nima 

odgovora, si lahko za navdih 

ogleda tabele z »izrazi za 
srečo«. 
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      Priprava: razlaga pravil dejavnosti 

(spodnja slika prikazuje pravila v obliki kartic) 

 

 

 

Izbrani postopek za izvajanje: 

1. Prvi korak je viharjenje možganov o pomenu cliljev za lastno prihodnost.  

● Vprašajte “kaj je sreča?” in vrzite leteči obroček enemu od udeležencev, le ta ga ujame 

in pove, kaj mu pride na misel o tej temi. 

● Nato vrže leteči obroček drugemu udeležencu, ki je nato na vrsti, da odgovori.  

● To ponovite 20-krat.   

● Odgovore napišite na tablo s papirjem ali belo tablo.  

 

2. V drugem koraku naj udeleženci razmislijo o zbranih odgovorih in na liste napišejo, kateri 

cilji so zanje pomembni in zakaj.  

● Izpostavite nekaj zapiskov iz prvega koraka, da poudarite pomen pozitivnega odnosa 

do skrbi zase v težkih časih. 

● Udeleženci individualno razmišljajo o scenarijih za prihodnost, načrtih za prihodnost in 

svojih "poteh do sreče". Na voljo so jim nekatera vodilna vprašanja, ki jih lahko 

uporabijo, na primer: 

⮚ Kakšni so vaši prihodnji (poklicni) cilji? 

⮚ Katere spretnosti bi potrebovali za dosego the ciljev? 

⮚ Kako bi lahko k doseganju svojih prihodnjih ciljev pritegnili druge ljudi? 
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⮚ Zakaj je lahko včasih koristno ukrepati, si prizadevati ali celo tvegati? 

⮚ Če se vaši prihodnji načrti ne izidejo, kot ste si jih zamislili, česa ste se iz te 

izkušnje morda še vedno naučili? 

 

3. V zadnjem koraku se ugotovitve članov skupine zapišejo na table in pritrdijo na steno. 

Udeležencem služijo kot opomnik za pozitivno razmišljanje. Pripravite lahko tabele z 20 

odgovori, kot so družina/razmerja/blaginja/v stiku z naravo/zdravje. . . O posameznih 

izkušnjah in pristopih k rezultatom se lahko nato razpravlja tudi v skupini. 

 

Sporočilo dejavnosti: 

S to dejavnostjo se začne proces razmišljanja o načrtih za prihodnost, o tem, zakaj je v 

življenju pomembno imeti cilje in kako razviti pozitiven odnos do svoje prihodnosti. Poudarite, 

da je pozitivno delovanje v težkih časih zelo koristno, saj se tako počutimo bolj povezani s 

svojo skupnostjo in seboj. 

 

 

 

 

 

 

 



              Predstavitev vzorčnega projekta 

 

 

Premakni se! 

 

Kratek opis dejavnosti 

Ta dejavnost je namenjena spodbujanju mladih, da se 
pogosteje odločajo za več telesnih in duševnih 

dejavnosti, po možnosti v bližnjem parku ali gozdu. 

Namen projekta je opolnomočiti mlade, da razvijejo 
pozitivnejši odnos do skrbi za druge, premagujejo 

socialne razdalje ter spodbujajo nevronske in telesne 

procese, s čimer se pripravijo na to, da v poklicnem 
življenju dosežejo ravnovesje med delom in zasebnim 

življenjem. 

Ciljno občinstvo 

Prikrajšani/nizko kvalificirani mladi 
odrasli_______________________________ 

 

Praktično okolje - kontekst dejavnosti 

 Trg dela 

 Šolsko okolje 

 Delo v skupnosti 

 

Povezana postaja Praktičnega načrta VALUE 

(IO1) 

 
 Samokontrola 

 Razmišljanje izven okvirjev 

 Miselnost ZMOREM 
 Obogatitev 

 Uresničitev potencialov 

X   Odzivi na težave in ovire 
 Načrtovanje moje prihodnosti 

 

Vrsta dejavnosti (IO2): na prostem 

 

Druge informacije 

 

      Namen: osebno opolnomočenje 

 

     Čas: 90-120 min 

 

    Dodatni nasveti za 

izvajanje: 

Poiščite okolje, v katerem se 

lahko dobro gibljejo tudi 

mladi odrasli z gibalnimi 
težavami. 

Med dejavnostjo je najbolj 

koristno, če udeležence 
spodbudimo, da si med seboj 

pomagajo. 
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      Velikost skupine:  10 - 15 udeležencev 

 

      Potreben prostor: na prostem, ni posebnih 

zahtev 

 

     Material: nič 

 

      Priprava: izberite bližnji park ali gozd in način 

prihoda (npr. z javnim prevozom ali peš; poskrbite, 
da bodo lahko sodelovali tudi posamezniki z gibalnimi 

težavami) 

 

Izbrani postopek za izvajanje: 

1. Prvi korak je, da udeleženci dobijo jasno sliko o trajanju in okolju v katerem se nahajajo. 

Spodbujajte počasnejše gibanje, ki omogoča boljšo koncentracijo. Če je območje 

neenakomerno, npr. poskrbite, da si med seboj pomagajo. 

 

2. V drugem koraku naj udeleženci med premikanjem naprej razmišljajo o pregovoru in ga 

na glas delijo z ostalimi. Vsak udeleženec ga nato ponovi zase, preden ga navede v 

obratnem besednem redu. (Tak primer je pregovor: “Opazovan lonec nikoli ne prekipi.” 

Udeleženci si ga poskušajo zapomniti tako, da ga najprej ponovijo: "Opazovan lonec nikoli 

ne prekipi". Nato pa poskusijo povedati obratni vrstni red besed: "Prekipi ne nikoli lonec 

opazovan"). 

3. Če je to pretežko, lahko začnete z daljšimi besedami in jih pišete nazaj. Če je to za skupino 

prelahko, lahko aktivnost kombinirate tudi s posebno kombinacijo korakov (npr. naredite tri 

korake naprej in enega nazaj, medtem ko črkujete besedo nazaj). Udeležence opozorite, naj 

se ne smejijo drug drugemu, če bodo pregovor zamešali ali če jim ne bo uspelo napisati 

besede nazaj. 

 

 

 

 

 

 



              Predstavitev vzorčnega projekta 

 

 

 

Sporočilo dejavnosti: 

Na splošno nam lahko gibanje zunaj pomaga "spremeniti perspektivo" in se oddaljiti od npr. 

zahtevnih nalog ali konfliktov. Še pomembneje pa je, da po obdobju bivanja doma, stik z 

drugimi in z naravo spet pozitivno vpliva na učenje in delo. Klara Humer-Goldmayer, 

psihologinja za mladostnike, poudarja učinke na delovanje možganov na splošno, zlasti na 

spomin. Če to dejavnost izvajate redno, lahko pomaga pri gojenju ugodne miselne 

naravnanosti za ravnovesje med delom in zasebnim življenjem.  
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   “CENITI HRANO”  

 

Kratek opis dejavnosti 
Pri tej dejavnosti razvijamo samozavedanje in 

spretnosti, povezane s prepoznavanjem težav, 

iskanjem rešitev, spodbujanjem sposobnosti 
spreminjanja, pa tudi spretnosti razmišljanja, kot so 

postavljanje vprašanj, preusmerjanje, prepoznavanje 

čustveno pogojenih odzivov v primerjavi s problemsko 
pogojenimi odzivi, iskanje priložnosti. Njegov cilj je 

opolnomočiti mlade, da razvijejo odnos do trajnosti in 

družbenega udejstvovanja. 

 
Ciljno občinstvo 

Prikrajšani/nizko kvalificirani mladi 

odrasli__________________________________ 
 

Praktično okolje – kontekst dejavnosti 

 

✓ Trg dela 

• Šolsko okolje 

• Delo v skupnosti 

 

Povezana postaja Praktičnega načrta VALUE 

(IO1) 
 

 Samokontrola 

X   Razmišljanje izven okvirjev 
 Miselnost ZMOREM 

 Obogatitev 

 Uresničitev potencialov 
 Odzivi na težave in ovire 

 Načrtovanje moje prihodnosti 

 

Vrsta dejavnosti (IO2): manjši projekt 
 

Druge informacije 

 
      Namen: osebno in poklicno opolnomočenje 

 

     Čas: 2-4 tedne 

 
      Velikost skupine:  1 – neomejeno število 

udeležencev 

 

 
    Dodatni nasveti z 

izvajanje 

 
- 
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      Potreben prostor: ni posebnih zahtev  
 
      Material: beležnica, pametni telefon ali kamera 

za fotografiranje, tabla s papirjem ali bela tabla za 

prikaz izbranih slik med trajanjem projekta, če je na 

voljo. 
 

 

      Priprava: nič drugega kot tabla za pripenjanje 
slik  

 

 

Izbrani postopek za izvajanje: 

1. Prvi korak je viharjenje možganov o trenutnih razmerah in preteklosti, da se pokaže, 

da je treba nenehno živeti s spremembami. Izbrali smo temo “vrednost hrane”. 

Udeležence vodijo vprašanja kot so: 

● Ali so opazili kakšne ovire pri nakupu običajne hrane v tem času. 

● Če so spremenili svoje prehranjevalne navade ali če so opazili spremembe pri družini in 

prijateljih v zvezi s tem. 

● Če poznajo povprečno vrednost zavržene hrane in razloge za tovrstne odpadke. (Na tej 
točki se lahko posvetujemo tudi s trenutnimi raziskavami). 

 

2. V drugem koraku so udeleženci naprošeni, da v obdobju 1-2 tednov opazujejo svoje (in 

npr. družinske) navade glede zavržene hrane in vsak dan fotografirajo hrano, ki so jo 

zavrgli. Vsak udeleženec pripne izbrano sliko svoje današnje “odpadne hrane" na tablo 

ali steno, kjer bo razstavljena ves preostali čas projekta. Poleg tega si udeleženci 

zapišejo tudi nakupovalne navade (npr. koliko zapravijo, kje in kako pogosto kupujejo 

hrano itd.) in začnejo razmišljati o tem, kaj bi lahko sami storili, da bi se izognili 

zavrženi hrani. 

 

3. Tretji korak je spodbujanje razprave med vrstniki, pogovor o razlogih za zavrženo 

hrano ali (prvih) rešitvah za preprečevanje zavržene hrane. Opazili bomo spremembo 

vedenja pri načrtovanju nakupa in jedi, morda tudi kako pogosto in kam hodijo po 

izdelke, ki jih uporabljajo vsak dan. Projekt tudi spodbuja ideje o uporabi ostankov in 

delitvi hrane v skupnosti. 

 

 

4. V zadnjem koraku naj bi razmišljali o zbranih fotografijah, najdenih rešitvah, začetih 

spremembah in opravljenem delu posameznikov. Pomembno je: 

● poudariti in izpostaviti pomen pozitivnega odnosa do samopomoči v težkih časih. 

● pomagati udeležencem, da pridobljeno znanje in spretnosti postanejo pregledni tudi za 

morebitne namene zaposlovanja. 
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Sporočilo dejavnosti: 

S to dejavnostjo se začne proces razmišljanja o vrednotenju virov, zlasti o tem, zakaj je 

pomembno ceniti hrano (in druge dobrine). 
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“Vaša kampanja!” 

Kratek opis dejavnosti 
To je vaša priložnost, da ustvarite novo kampanjo in 

povečate delovanje skupnosti. To je priložnost, da se 

navdušite nad nečem, kar vam je pomembno, in s 
tem navdušite tudi druge. 

 

Ciljno občinstvo 

Mladi 
 

Praktično okolje – kontekst dejavnosti 

 Trg dela 
 Šolsko okolje 

X  Delo v skupnosti 

 
Povezana postaja Praktičnega načrta VALUE 

(IO1) 

 

 Samokontrola 
 Razmišljanje izven okvirjev 

 Miselnost ZMOREM 

 Obogatitev 
 Uresničitev potencialov 

X   Odzivi na težave in ovire 

 Načrtovanje moje prihodnosti 

 

Vrsta dejavnosti (IO2):   
Drugo 

 

Druge informacije 
 

      Namen:  ustvarite kampanjo o tem, kar vam je 

pomembno 

 
     Čas:  približno mesec in pol 

 

      Velikost skupine: posameznik, a z vključitvijo 
lokalne skupnosti 

 

     Potreben prostor: se ne uporablja  
 

     Material: prenosni računalnik, letaki, plakati  

 

      Priprava: najprej razmislite o tem, kaj je vaša 
strast in kaj bi radi spremenili. Potem pa začnemo! 

 
    Dodatni nasveti za 

izvajanje: 

 
Če se spomnite na koga v 

vašem okolju, ki vam je 

zanimiv in ima vpliv, 

poskusite stopiti v stik z njim 
in ga obvestite o svojih 

načrtih! Verjetno bo želel 

pomagati in lahko poveča 
prepoznavnost vaše 

kampanje. 

 
Izdelava drugih gradiv, kot so 

letaki in plakati, je lahko zelo 

koristno orodje za trženje 

vaše kampanje in povečanje 
zanimanja. 
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Izbrani postopek za izvajanje: 

 

Kampanjo lahko začnete na več načinov. Spodaj so navedeni predlogi ukrepov, ki jih lahko 

izvedete: 

1) Ugotovite kaj so vaši cilji. Razmislite o temah, ki vas navdušujejo in o stvareh, ki jih je 

treba spremeniti.  

2) Pogovorite se z ljudmi, zlasti s tistimi, ki živijo v lokalni skupnosti. Ali vam lahko 

pomagajo pri pripravi kampanje? 

3) Pripravite osnutek kampanje na spletu za zbiranje podpisov/finančne podpore. Ali lahko 

pokažete kampanjo nekomu, ki jo bo pred objavo pregledal?  

4) Ko objavite kampanjo, natisnite nekaj letakov in plakatov ter jih razdelite po okolici.  

5) Pogovorite se z ljudmi. To je verjetno eden izmed najpomembnejših korakov, ki jih 

lahko storite. Da bi dosegli prepoznavnost svojega cilja, morate vzpostaviti mrežo ljudi 

in povezav ter navezati nove stike. 

 

Če želite dostopati do predloge za kontrolni seznam, kliknite tukaj: 

https://eurvoice.net/#/en/sp/vc-dissemination-campaigns  

Predlogo lahko prilagodite po svojih željah!  

 

 Sporočilo igre: 

Ta dejavnost vam bo pomagala razmisliti o tem, kaj vas navdušuje, in uresničiti spremembe. 

Pomagala vam bo tudi pri razvijanju vaših komunikacijskih spretnosti in spretnosti mreženja! 

Opazujte, kako rastejo vaša omrežja. 

 

 

 

https://eurvoice.net/#/en/sp/vc-dissemination-campaigns
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   “Povej nekaj lepega!” 

 

 

Kratek opis dejavnosti 

Pogovorna vaja za usposabljanje komunikacijskih 
spretnosti 

 

Ciljno občinstvo: Učenci in dijaki 

 
Praktično okolje – kontekst dejavnosti 

 

 Trg dela 
X  Šolsko okolje 

 Delo v skupnosti 

 

Povezana postaja Praktičnega načrta VALUE 
(IO1) 

 

 Samokontrola 
 Razmišljanje izven okvirjev 

 Miselnost ZMOREM 

X   Obogatitev 
 Uresničitev potencialov 

 Odzivi na težave in ovire 

 Načrtovanje moje prihodnosti  

 
Vrsta dejavnosti (IO2): Skupinska dinamična 

dejavnost 

 
Druge informacije 

 

      Namen: sposobnost povezovanja 
 

 

     Čas:  10 minut (prilagodljivo) 

 
 

      Velikost skupine:  10 – 30 ljudi 

 
 

      Potreben prostor: prostor kjer lahko mladi 

oblikujejo velik krog 
 

 

      Material: mehka žoga 

 
 

      Priprava: ni potrebna 

 

    Dodatni nasveti za 

izvajanje: 
 

 

Če ni primerno, da so si 

dekleta in fantje tako blizu 
in si delijo pohvale 

oziroma komplimente, jih 

lahko pri tej igri ločite. 
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Izbrani postopek za izvajanje: 

1. Naj mladi vstanejo in se postavijo v velik krog. 

2. Podajte žogo eni osebi v skupini, ki jo nato vrže drugi osebi. 

Udeležencem razložite, da mora celotna skupina delati kot ekipa, da prepreči 

padec žoge na tla. 

3. Če nekdo vrže žogo, mora povedati nekaj lepega o osebi, ki mu je žogo vrgla. 

Nato ta oseba pove nekaj lepega o osebi, ki je spustila žogo na tla. Nato se oba 

usedeta. 

4. Igra se nadaljuje, dokler vsi ne povejo nekaj lepega o nekom in dokler vsi 

mladi ne sedijo na svojih mestih. 

 

 Sporočilo igre: 

V tej igri so mladi naredili dve stvari, ki jim pomagata dobro sodelovati z drugimi 

ljudmi. Vadili so timsko delo in povedali nekaj lepega o svojih prijateljih. 
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   “Projekt Misija Človek” 

Kratek opis dejavnosti 

 

Namen te dejavnosti je spodbuditi mlade in širšo 
skupnost, da prepoznajo družbena vprašanja v okolju, 

v katerem živijo, in se nanje odzovejo z ukrepanjem. 

 
Ciljno občinstvo 

Različne organizacije, ki pomagajo ljudem z manj 

priložnostmi, zavetišča za živali in prostovoljci 

 
Praktično okolje – Kontekst dejavnosti 

 

• Trg dela 

• Šolsko okolje 

X  Delo v skupnosti 

 

Povezana postaja Praktičnega načrta VALUE 

(IO1) 
 

 Samokontrola 

 Razmišljanje izven okvirjev 
X   Miselnost ZMOREM 

 Obogatitev 

X   Uresničitev potencialov 

 Odzivi na težave in ovire 
 Načrtovanje moje prihodnosti 

 

Vrsta dejavnosti (IO2): Krizni ukrepi; kako 
pomagati in se odzvati; drugo 

 

Druge informacije 

 
 

      Namen: Namen dobrodelnega projekta "Misija 

Človek" je ozaveščanje o pomenu solidarnosti in 
dobrodelnosti v lokalni skupnosti in širši okolici. 

 

 
     Čas:  12 mesecev 

 

 

      Velikost skupine: ni določena (dobrodelni 
projekt je namenjen različnim ciljnim skupinam: 

dobrodelnim/prostovoljskim organizacijam, nevladnim 

organizacijam, prostovoljcem…) 
 

 

    Dodatni nasveti za 

izvajanje: 

 

Ko organizirate zbiranje 

donacij, poskusite zbrati čim 

več prostovoljcev in vozil na 
isti dan ali v kratkem času ter 

poskrbite, da bodo donacije 

dostavljene v skladišče, kar 

bo izboljšalo logistiko. 
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      Potreben prostor: potrebujete poseben prostor, 
na primer večjo skladiščno enoto, namenjeno 

shranjevanju donacij in njihovemu razvrščanju 

 

 
      Material: skladišče, vozila, škatle za shranjevanje 

donacij 

 
      Priprava: načrtovanje dejavnosti, izbira 

organizacij, iskanje prostovoljcev, zbiranje donacij, 

razvrščanje in dostavljanje donacij  
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Izbrani postopek za izvajanje: 

KAKO ZAČETI? 

1. Ustvarite delovno skupino nekaj ljudi, ki bodo pri projektu sodelovali od 

začetka do konca. 

2. S skupino organizirajte uvodni sestanek, na katerem pripravite načrt 

dobrodelnega projekta in morebitne zamisli za dejavnosti. 

3. V naslednjih dveh mesecih začnite načrtovati dejavnosti in njihov 

časovni razpored za vse leto vnaprej (ali za drugo ustrezno obdobje). 

4. Izberite organizacije, ki bi jim pomagali s tem projektom, in razmislite 

kako bi jim ta projekt koristil (materinski domovi, krizni centri, zavetišča 

za brezdomce itd. ) 

5. Tretji in četrti mesec sta namenjena navezovanju stikov z 

organizacijami, ki bi se želele pridružiti projektu in iskanju prostovoljcev 

za pomoč pri vseh dejavnostih, ki ste si jih zastavili. 

6. V naslednjih štirih mesecih boste v lokalni skupnosti vzpostavili zbirne 

točke, kamor bodo ljudje prinašali donacije. To je tudi čas, da stopite v 

stik z nekaterimi lokalnimi šolami. Lahko pomagajo pri promociji 

dobrodelne akcije in služijo tudi kot zbirna točka. 

7. Kakšne vrste donacij je najbolje zbirati?    

◆   Hrana (z daljšim rokom trajanja - konzervirana hrana, testenine, 

omake, mleko, moka, riž, sladkarije, itd. ), 

◆  vse za osebno higijeno, 

◆   šolske potrebščine, 

◆   hrana za živali, 

◆  čistila. 

8. Vzpostavite zbirne točke in jih začnite promovirati. Obvestite ljudi o 

projektu in svojem poslanstvu pomagati drugim. 

9. Zbirne točke so odprte en mesec. V tem času se s pomočjo prostovoljcev 

odpeljete na njihove lokacije, prevzamete donacije in jih dostavite na 

lokacijo(-e). 

10. Ko so vse donacije v skladišču, je čas, da jih s pomočjo prostovoljcev 

razvrstite (od organizacij, ki jim pomagate, morate imeti informacije o 

tem, katere materiale potrebujejo - hrano, čistila, šolske potrebščine, 

stvari za osebno higieno, otroške potrebščine itd. ) 
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11. Donacije morate razvrstiti glede na organizacije in za vsako organizacijo 

ustvariti ločene "kupe". 

12. Ko so vse donacije razvrščene, se obrnite na organizacije, ki jim 

pomagate, glede dostave donacij. 

13. Poskrbeti morate za prevozna vozila in prostovoljce, ki vam bodo 

pomagali dostaviti donacije organizacijam. 

14. Ko je vse dostavljeno in končano, pošljite zahvalno e-pošto vsem, ki so 

sodelovali pri projektu (šolam, zbirnim točkam, prostovoljcem). 

 

 
 

 

 Sporočilo igre: 

Cilj projekta ni le pomagati organizacijam, ljudem z manj priložnostmi in 

živalim v vaši lokalni skupnosti, temveč tudi vključiti mlade v projekt in jih 
vključiti v vašo skupnost. Med mladimi spodbuja aktivno sodelovanje v družbi 

ter vrednote solidarnosti, empatije in prostovoljnega dela. 
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Strukturirani dialog 

Kratek opis dejavnosti 
 

Strukturirani dialog je dialog med mladimi in 
oblikovalci politik, v katerem mladi sodelujejo pri 

oblikovanju mnenj, opredelitvi ključnih izzivov in 
iskanju možnih rešitev. Cilj te dejavnosti je spodbuditi 
ukrepanje, doseganje rezultatov in pozitivnih 

sprememb v skupnosti ter zagotoviti varen prostor, v 
katerem lahko mladi razpravljajo o možnih 

spremembah z odločevalci. 
 
Ciljno občinstvo 

 
Mladi, stari med 15 in 30 let; odločevalci (odvisno od 

obravnavanih tem). 
 
Praktično okolje – kontekst dejavnosti 

 
• Trg dela 

• Šolsko okolje 

X  Delo v skupnosti 

 
Povezana postaja Praktičnega načrta VALUE 
(IO1) 

 
 Samokontrola  

 Razmišljanje izven okvirjev 
 Miselnost ZMOREM 
 Obogatitev 

X   Uresničitev potencialov 
 Odzivi na težave in ovire 

 Načrtovanje moje prihodnosti 
 
Vrsta dejavnosti (IO2): namišljena kampanja 

 
 

Druge informacije 
 
 

      Namen: spodbujajti mlade, da ukrepajo v svoji 
lokalni skupnosti 

 
 

 
    Dodatni nasveti za 

izvajanje: 
 

- Bolje bi bilo, če bi 
lokalni nosilci odločanja sedeli 
med mladimi udeleženci in ne 

pred njimi. 
- Na začetku se 

izogibajte preobremenitvi 
občinstva s preveč 
informacijami ali preveč 

podrobnimi informacijami. 
- Informacije 

strukturirajte in naj bodo 
kratke. 
- Cenite povratne 

informacije in se učite od 
drugih. 

- Po nekaj mesecih (približno 
treh mesecih) se pogovorite z 
oblikovalci politike in 

preverite, ali so bile kakšne 
zamisli uresničene. 
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     Čas:  3 ure (fleksibilno in z odmorom, zlasti po 
pripravljalnih korakih dejavnosti in pred dejanskim 

dialogom) 
 
 

      Velikost skupine: prilagodljiva, največ 5 skupin 
s 3-7 udeleženci (tako ima vsaka skupina dovolj časa 

za predstavitev svojih idej in udeleženci ne izgubijo 
osredotočenosti); 3-6 odločevalcev.  
 

      Potreben prostor: prostor z dovolj prostora, da 
se lahko ljudje razdelijo v skupine in razpravljajo med 

seboj, nato pa svoje ideje predstavijo nosilcem 
odločanja 
 

      Material: pisala, table s papirjem ali večji listi 
papirja, po želji tudi računalniki z dostopom do 

brezžičnega interneta za raziskovalne namene 
 
 

      Priprava: Povabilo oblikovalcem politik in iskanje 
mladih udeležencev, da se skupaj udeležijo srečanja; 

priprava potrebnega gradiva. 
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Izbrani postopek za izvajanje: 

STRUKTURIRANI DIALOG je dialog med mladimi in oblikovalci politik, v 

katerem mladi udeleženci oblikujejo mnenja in jih predstavijo odločevalcem. 
Cilj je spodbujati k ukrepanju, doseganju rezultatov in pozitivnim spremembam 
v skupnosti. 

 
KORAKI ZA IZVAJANJE: 

 
1. Povabite oblikovalce politik in mlade udeležence na skupno srečanje. 
2. Mladi udeleženci izberejo izzive ali določeno temo za razpravo. 

3. Udeleženci se razvrstijo v skupine. 
4. Razpravljajo o svojih izkušnjah in idejah o temi ter jih zapišejo ali oblikujejo 

plakate. 
5. Mladi udeleženci predstavijo svoje delo nosilcem odločanja. 

6. Med oblikovalci politik in mladimi poteka odprta razprava o možnih rešitvah 
in izvajanju predlaganih idej. 

 

 Sporočilo igre: 

Cilj dejavnosti strukturiranega dialoga je spodbuditi mlade, da začnejo 

razmišljati o svoji prihodnosti, o stvareh, ki jih želijo spremeniti, o stvareh, ki 
jih lahko spremenijo, in o različnih načinih pristopa k spremembam, ki jih želijo 
doseči. Glavni namen je mladim pokazati, da se z aktivno udeležbo lahko sliši 

tudi njihov glas. 
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Festival prostovoljstva 

 

Kratek opis dejavnosti 

 

Festival prostovoljstva je namenjen spodbujanju in 

razvijanju prostovoljnega dela v vaši skupnosti. 
Njegov namen je povečati ozaveščenost o 

dejavnostih, ki jih opravljajo prostovoljci in se jim 

zahvaliti za vse ure, ki jih namenijo prostovoljnemu 
delu. 

 

Ciljno občinstvo 

Prostovoljci in različne organizacije, ki spodbujajo 
prostovoljno delo ali vključujejo prostovoljce v svoj 

delovni proces. 

 
Praktično okolje – kontekst dejavnosti 

 

• Trg dela 

• Šolsko okolje 

X  Delo v skupnosti 

 

Povezana postaja Praktičnega načrta VALUE 

(IO1) 

      
 Samokontrola 

 Razmišljanje izven okvirjev 

 Miselnost ZMOREM 
 Obogatitev 

X   Uresničitev potencialov 

 Odzivi na težave in ovire 
 Načrtovanje moje prihodnosti 

 

Vrsta dejavnosti (IO2): drugo 

 
Druge informacije 

 

 
      Namen: ozaveščanje o prostovoljcih v lokalni 

skupnosti in spodbujanje prostovoljnega dela. 

 
     Čas:  prilagodljiv, približno 2 uri 

 

 

 

 

    Dodatni nasveti za 

izvajanje: 

 

Ob festivalu lahko vsako leto 
pripravite tudi razpis, na 

katerem različne ustanove ali 

posamezniki predlagajo svoje 
prostovoljce za njihovo delo v 

preteklem letu ter jih tako 

prijavijo na razpis za 

pridobitev naziva 
"Prostovoljec leta". Nato 

lahko na festivalu predstavite 

te ustanove, različne vrste 
prostovoljcev in 

prostovoljnega dela ter 

razglasite zmagovalce in 
"prostovoljce leta". 
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      Velikost skupine: namen festivala je 
spodbujanje prostovoljnega dela, zato je odprt tudi za 

širšo javnost 
 

 
      Potreben prostor: festival se lahko izvede v 

velikem zaprtem prostoru ali na prostem / po želji se 

lahko izvede tudi prek spleta 
 

 

      Material: stojnice za predstavitev organizacij, 

oder ali prostor, namenjen osrednjemu kulturnemu 
programu festivala, vsa potrebna dokumentacija 

(zlasti če je festival organiziran zunaj), napisi z imeni 

sodelujočih organizacij, gradivo o prostovoljstvu, po 
želji: ozvočenje, mikrofoni (za večja ali zunanja 

prizorišča) 

 
      Priprava: zbiranje prijav prostovoljcev in 

organizacija kulturnega programa festivala  
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Izbrani postopek za izvajanje: 

KAKO ORGANIZIRATI FESTIVAL PROSTOVOLJSTVA? 

1. Določite datum festivala. Festival lahko organizirate preko spleta ali v 

živo. 

2. Organizirajte ter izračunajte proračun za pogostitev, vabila in druge 

stroške, kar je z administrativnega vidika pomemben korak za uspešno 

izvedbo festivala. Na spletu je na voljo veliko virov, ki vam bodo 

pomagali pri tem delu. 

3. Dva meseca pred festivalom objavite javni poziv vsem ustanovam ali 

posameznikom, naj predlagajo osebe, ki si po njihovem mnenju zaslužijo 

naziv "Prostovoljec leta". 

4. Predlagamo, da se poziv nanaša na različne starostne skupine, da bi 

zagotovili raznolikost in več "prostovoljcev leta". 

5. Na tej točki morate imenovati tudi komisijo, ki bo med vsemi prispelimi 

prijavami izbrala "prostovoljca leta" v vsaki kategoriji. 

6. Če festival izvajate v živo, hkrati objavite razpis za ustanove, ki se lahko 

prijavijo tudi za kulturni del festival oz. sodelujejo pri programu. 

7. Če pripravljate spletni festival prostovoljstva, naj bo program preprost in 

kratek. 

8. Določite rok za prijavo, ki naj bo vsaj en mesec pred datumom festivala. 

9. Po zaključku razpisa se odbor zbere, pregleda in izbere "prostovoljce 

leta". 

10. O kulturnem delu festivala se pogovorite z ustanovami, ki bodo 

sodelovale na festivalu in pripravite zabaven program, v katerem bodo 

ljudje lahko uživali in sodelovali - če festival pripravljate prek spleta, 

izberite pevsko ali plesno predstavo, ki bo popestrila program, vendar ne 

bo preveč odvrnila pozornosti prostovoljcev. 

11.Na festivalu razglasite "prostovoljce leta" in predstavite vso njihovo 

prostovoljno delo. 

12.Če festival organizirate prek spleta, lahko z zmagovalcem predhodno 

opravite intervju in ga vključite v program festivala. 
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Sporočilo igre: 

Pomembno je spodbujati ljudi v lokalni 
skupnosti in jim predstaviti možnost, da 

postanejo prostovoljci. Namen festivala je 

spodbujati solidarnost in prostovoljstvo. 

Namen se je tudi zahvaliti vsem aktivnim 
prostovoljcem za njihovo delo in v okviru 

kulturnega programa predstaviti 

organizacije, ki delajo s prostovoljci. 

 

 

 

 

 


