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PROJEKTNA IDEJA

multikulturalizem, medkulturno učenje, boj proti predsodkom in stereotipom

SPLOŠNE INFORMACIJE
 program: Erasmus+: Youth In Action; 

ključni ukrep 1 – Mobilnost posameznikov na področju izobraževanja in usposabljanja
 aktivnost:  mladinska  izmenjava  (Mladinske  izmenjave  omogočajo  skupinam  mladih  iz

najmanj dveh različnih držav, da se spoznajo in skupaj živijo največ 21 dni. Med mladinsko
izmenjavo udeleženci, ki jih podpirajo vodje skupin, skupaj izvajajo delovni program (nabor
delavnic, vaj, razprav, igranja vlog, simulacij, aktivnosti na prostem itd.), ki jih načrtujejo in
pripravijo  sami  pred  izmenjavo.  Mladinske  izmenjave  mladim  omogočijo,  da:  razvijejo
spretnosti; se seznanijo z družbeno pomembnimi temami/tematskimi področji;  odkrijejo
nove  kulture,  navade  in  življenjske  sloge,  predvsem  z  vzajemnim  učenjem;  okrepijo
vrednote,  kot  so  solidarnost,  demokracija,  prijateljstvo  itd.  Učni  proces  v  mladinskih
izmenjavah  se  spodbuja  z  metodami  neformalnega  izobraževanja.  Zaradi  razmeroma
kratkega trajanja je sodelovanje mladih z manj priložnostmi primerno; kot take, mladinske
izmenjave nudijo izkušnjo mednarodne mobilnosti v varnem okolju skupine, z možnostjo
zadostnga  števila  vodij  skupine,  da  skrbijo  za  udeležence.  Mladinske  izmenjave  lahko
predstavljajo  tudi  dobro  okolje  za  razpravljanje  in  učenje  o  vprašanjih  vključevanja  in
raznolikosti. Mladinske izmenjave temeljijo na mednarodnem sodelovanju med dvema ali
več sodelujočimi organizacijami iz različnih držav v Evropski uniji in po svetu.);

 število udeležencev: 4 partnerske organizacije/države vključene, 5 mladih + 1  vodja mladih
iz vsake države;

 mesto: Reka, Hrvaška
 čas: predvidoma meseca maja 2018
 rok za oddajo projekta: 05. oktober 2017
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SPLOŠNI CILJ: ohranjanje multukulturalnosti in boj proti predsodkom in stereotipom

SPECIFIČNI CILJI:
 krepiti občutek pripadnosti in samozavedanja mladih pripadnikov etničnih manjšin,
 spodbujati vrednote multikulturalizma,
 prispevati k spoznavanju različnih kultur in boroto se proti diskriminaciji in nestrpnosti,
 spodbujati  medsebojno  mreženje,  spoznavanje  ljudi,  druženje  ter  izmenjavo  idej  in

izkušenj.

OPIS PROJEKTA z ugotovitvami POTREB IN TEŽAV

Moderno  evropsko  družbo  ogrožajo  ekstremizem,  radikalizacija  in  nacionalizem,  ki  negativno
vplivajo na narodne manjšine, ki živijo na ozemlju Evropske unije. Takšni negativni toki spodbujajo
nezaupanje in sovražnost, ki zlasti enostavno pritegnejo mlade, ki še niso pridobili dovolj izkušenj
in  si  posledično  temu  še  niso  uspeli  zgradili  trdnih  stališč  do  manjšinjskih  skupin.  V  takšnih
sredinah pa pripadniki manjšin neradi oz. s težavo javno izražajo svojo zvestobo ali  pripadnost
drugemu narodu in zahtevajo oz. se borijo za svoje manjšinsjke pravice.

Po drugi strani pa se v družbi, ki dovoljuje in je naklonjena promociji in ohranjanju manjšinskih
kultur, jezikov in običajev, soočajo s številnimi težavami, ki zajemajo tudi rapidne upade števila
mladih, tistih, ki se identificirajo kot pripadniki narodne manjšine. Na prostorih Republike Hrvaške
živi manj kot 10% manjšinskega prebivalstva, zaradi česar je Hrvaška ena izmed najbolj homogenih
držav  EU.  Zaradi  vse  večje  asimilacije  mladega  manjšinskega  prebivalstva  in  pomanjkanja
programov  za  spodbujanje  učenja  jezikov  manjšin  med najmlajšimi,  spodbujanja  in  ohranjanja
kulture ipd., je multikulturalnost v skupnosti na dokaj nizki ravni.

Na osnovi  izkušenj  in  ugotovljenih težav,  Društvo za razvoj  civilne  družbe EU korak namerava
usmeriti svoje dejavnosti na spodbujanje skupnosti, predvsem mladih članov večinske družbe, na
pozitiven odnos do manjšin in grajenje boljše prihodnosti, na podlagi razumevanja, strpnosti in
spoštovanja različnosti. Mlade ljudi, ki so del manjšine skupnosti, je treba ozavestiti o pomenu in
bogastvu, ki so pridobljene z rojstvom in življenjem v multikulturni družbi ter jih spodbujati, da
prevzamejo  vlogo  aktivnih  državljanov,  ki  bodo  varuhi  kulturnih  vrednot  in  promotorji
multikulturalnosti.
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Glavne aktivnosti mladinske izmenjave:

"Razstava manjšinjskih društev"  - delavnica, na kateri bodo udeleženci predstavili manjšine, ki
živijo v državi ali skupnosti iz katere udeleženci prihajajo (vsebina prezentacije: število manjšin,
najbolj  pomembne  informacije  o  manjšinskih  skupinah,  zakoni,  težave  s  katerimi  se  soočajo,
pomembni posamezniki ali dogodki, morebitni stereotipi in predsodki, s katerimi se soočajo, itd).
Namen dejavnosti je spoznati mlade z obstojem in delovanjem narodnih manjšin, ki živijo v njihovi
skupnosti oz. državi ter jih spodbuditi, da razmišljajo o različnosti in znajo prepoznati prednosti, ki
ih multikulturalizem v skupnost prinaša.

Spoznavanje manjšinjskih kulturnih društev, ki sobivajo na območju mesta Reke -  udeleženci
bodo osebno spoznali  štiri  organizacije  narodnih manjšin  mesta Reka,  ki  delujejo na področju
ohranjanja  lastne manjšinske identitete,  kot  so:  ohranjanje  jezika,  tradicije  lastnega naroda in
kulturne, zgodovinske in geografske dediščine. Udeležencem bodo predstavniki društev predstavili
svoje delo, zgodovino svoje manjšine v novi državi, življenje nasploh, težave s katerimi se danes
soočajo,  svoje  poslanstvo  in  kulturno  dediščino.  Namen  je  tudi,  da  predstavniki  manjšinskih
društev  pri  udeležencih  zbudijo  zanimanje  za  ohranjanje  in  spoštovanje  edinstvenosti  svoje
kulturne dediščine, ki jo lahko negujemo na najrazličnejše načine: s tradicionalnimi plesi, pesmimi,
osnovnimi jezikovnimi prvinami, recepti za izdelavo kulinaričnih dobrot itd.

Živa  knjižnica -  to  je  metoda  aktivnega  dialoga,  v  kateri  se  udeleženci  -  "bralci"  soočajo  s
potencialnimi  predsodki  in  stereotipi.  Pri  živi  knjižnici  namen  knjige  izvršujejo  ljudje,  ki  bodo
udeležencem pripovedovali  svojo življenjsko  zgodbo,  ki  je  v  zvezi   z  dejavnostimi  na  področju
ohranjanja osebne manjšinske identitete ter problemi in stereotipi, s katerimi se srečujejo skozi
življenje.

Tradicionalni  večer -  sodelavci  predstavljajo  skupnost  in  državo  iz  katere  prihajajo  skozi
prezentacijo tradicionalne hrane in receptov, pijače, plesa in pesmi, narodnih običajev, brošur,
razglednic itd.

Javna kampanja - vzporedno z spoznavanjem posameznikov in manjšinskih skupnosti, se v projekt
uvaja dejavnost javne kampanje. V kampanji, ki bo osredotočena na prijatelje, znance in družinske
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člane,  reške  skupnosti  in  širše  javnosti  sodelujočih  držav,  bodo  udeleženci  dokumentirali
dejavnosti  projekta  in  interpretirali  lastne  izkušnje.  Načrtovane  aktivnosti  javne  kampanje  so:
fotografiranje  in  izdelava  video  prispevkov,  pisanje  člankov,  opravljanje  intervjujev  s  člani
manjšinskih društev,  sodelovanje v radijskih oddajah, kampanja na socialnih omrežjih ipd. Mladi
bodo imeli priložnost, da se vključijo in predlagajo aktivnosti, v katerih si želijo aktivno sodelovati
in bodo na ta način gradili  ter izpopolnjevali svoje veščine.

Zaključni dogodek (predstavitev rezultatov) – ob zaključku mladinske izmenjave bodo udeleženci,
vodje mladinskih organizacij in organizacijska ekipa skupaj organizirali javni zaključni dogodek, na
katerem bodo ciljni skupini in širši javnosti predstavili rezultate projekta. V skladu z dejavnostmi
javne kampanje (predvidoma se bo načrtovala razstava fotografij, video posnetkov ter podobnih
ponazoritvenih materialov) se bodo predstavili pomembni rezultati, ki so nastali tekom mladinske
izmenjave.  Cilj  zaključne  prireditve  je  spznavanje  mladih  s  programom  Erasmus+,  širjenje
rezultatov  izmenjave  ter  sodelovanje  javnosti  pri  učenju  o  vrednotah,  raznolikostih  in
večkulturnosti.
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