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ZAPOJTE SA
>A
 k ste učiteľ alebo sociálny pracovník a
chcete zorganizovať podujatie s niekým, kto bude
slúžiť ako vzor
> A k sa chcete pridať ako vzor
> Alebo ak už organizujete podobnú iniciatívu...

Obráťte sa na príslušnú národnú agentúru programu Erasmus+
a zistite, aké sú možnosti: ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/contact/national-agencies_sk

ĎALŠIE INFORMÁCIE:
> Vzory sa zapájajú na dobrovoľnej báze

?

> Národné agentúry programu Erasmus+ môžu
iniciatívu prispôsobiť potrebám v danom štáte
> Národné agentúry programu Erasmus+
môžu využiť finančné prostriedky z
programu Erasmus+ na pokrytie cestovných
a organizačných nákladov spojených s
podujatiami, ktoré súvisia s touto iniciatívou
> Vzory možno využiť aj pri realizácii projektov
spolupráce podporovaných z programu
Erasmus+, ako aj pri prihláškach odoslaných
v rámci výziev na predkladanie návrhov v
programe Erasmus+ (ec.europa.eu/programmes/
erasmus-plus/opportunities/calls_sk)

Iniciatívy
podporované v
rámci programu Erasmus+

Česká republika
sa rozhodla pre
„Sedem statočných“ – sedem vzorov,
ktorých príbehy sú vyrozprávané
na sociálnych médiách a viacerých
podujatiach.
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Vo francúzskom Bordeaux
sa koncom roka 2017
uskutočnila pilotná akcia,
na ktorej boli vybraní
a zaškolení občianski
ambasádori programu
Erasmus+, ktorých
úlohou bude pracovať so
žiakmi, členmi rôznych
združení a športových
klubov inovatívnymi a
participatívnymi formami.

NC-06-17-236-SK-N

V Grécku si túto iniciatívu vyskúšali
v znevýhodnených regiónoch a
v septembri 2017 zorganizovali
miestne podujatia v mestách
Komotini a Ioannina, na ktorých boli
zaškolení učitelia prvého a druhého
stupňa a odborných škôl ako budúce
vzory.

Inšpiratívnym
vzorom je…
>n
 iekto, koho môžeme
nasledovať
>n
 iekto, kto ide
druhým príkladom
>n
 iekto, koho príbeh
môže inšpirovať
mladých ľudí, ktorí
potrebujú usmerniť

VZORMI
môžu byť ľudia s rôznymi životnými a
profesionálnymi skúsenosťami. Niekedy si
prešli neobyčajnými cestami, aby objavili
svoj skutočný zmysel života. Často
museli prekonať veľké prekážky, ktoré im
pomohli rásť a stať sa silnejšími.
Ich zážitky môžu byť príkladom pre
mladých ľudí, ktorí si nedokážu nájsť
miesto v spoločnosti, alebo si skôr zvolia
ľahšiu cestu.
Prostredníctvom rozhovorov, diskusií
môžu vzory
> inšpirovať druhých posunúť sa ďalej,
prevziať kontrolu nad svojím životom a
ovplyvniť tak aj ľudí vo svojom okolí,
> povzbudiť druhých, aby sa zapájali do
spoločenského života a získali iný obraz
o sebe a o svojom v mieste v danej
komunite.

Prečo iniciatíva
s inšpiratívnymi
vzormi?

V Európe, ktorá čelí rastúcim nerovnostiam
a hrozbám násilného extrémizmu, je potreba
zdôrazňovať spoločné európske hodnoty,
akými sú demokracia, solidarita a rešpektovanie ľudských práv,
absolútne nevyhnutná. Cieľom tejto iniciatívy je posilniť sociálne
začlenenie, medzikultúrny dialóg a kritické myslenie. Cieľom
iniciatívy je aj predstaviť inšpirujúce príklady, vďaka ktorým sú
spoločné hodnoty súčasťou každodenného života. To môže Európe
pomôcť pri budovaní prosperujúcich, tolerantných a inkluzívnych
spoločností.

Iniciatívy
podporované v
rámci programu Erasmus+
Talianska iniciatíva
nazvaná „Vzor, o ktorom
snívam“ vznikla v apríli
2017 a bola zameraná
na prevenciu sociálneho
vylúčenia u mladých
ľudí, aby sa nestávali
radikálnejšími. Použila
na to vzory, ktoré ich
môžu inšpirovať a reálne
naplniť ich očakávania. V
roku 2017 sa uskutočnili
dve podujatia – v Puglii
(zamerané na boj proti
strachu) a v Miláne
(zamerané na riziko
vystavovania sa násiliu a
radikalizácii na internete).

V PRAXI...
Európska komisia vytvorila sieť podporovanú
programom Erasmus+, ktorá umožňuje
miestnym zainteresovaným stranám pozývať
inšpiratívne vzory, ktoré sa s mladými ľuďmi
podelia o svoje skúsenosti a motivujú ich pri
prekonávaní každodenných výziev.
Národné agentúry programu Erasmus+ v
krajinách, ktoré sú do programu zapojené, môžu
túto iniciatívu spustiť sami alebo v spolupráci s
miestnymi partnermi.
Cieľom je predstaviť čo najviac vzorov cieľovým
skupinám z rôznych prostredí bez toho, aby
zúčastnené komunity museli čeliť akýmkoľvek
finančným či administratívnym prekážkam.

V lete 2017 sa v mestách na východe
Litvy (vrátane miest Visaginas a
Šalčininkai) predstavili vzory, ktoré
porozprávali o najťažších chvíľach svojho
detstva, o tom, ako si vybrať povolanie i
o tom, prečo je dobré byť občanom
Litvy a Európy.
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