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DODATNE INFORMACIJE:
> Vzorniki sodelujejo kot prostovoljci

>  Nacionalne agencije Erasmus+ bodo pobudo 
prilagodile lokalnemu oziroma nacionalnemu 
kontekstu

>  Nacionalne agencije Erasmus+ lahko del potnih 
in organizacijskih stroškov, povezanih s to 
pobudo, krijejo s sredstvi programa Erasmus+

>  Vzorniki lahko sodelujejo tudi pri izvajanju 
projektov sodelovanja v okviru programa 
Erasmus+, vključno z vlogami, predloženimi 
v okviru javnih razpisov programa Erasmus+ 
(ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
opportunities/calls_sl)

Za več informacij o možnostih, ki so vam na voljo, se obrnite 
na ustrezno nacionalno agencijo Erasmus+: ec.europa.eu/
programmes/erasmus-plus/contact/national-agencies_sl

>  če ste učitelj ali socialni delavec, ki želi 
organizirati dogodek z vzorniki v svoji skupnosti

> če želite sodelovati kot vzornik

> če že izvajate podobno pobudo ...

PRIDRUŽITE SE:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact/national-agencies
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/contact/national-agencies


?

V Grčiji so pobudo preizkusili v 
revnejših regijah. V Komotiniju 
in Ioannini so septembra 2017 
organizirali lokalna izobraževalna 
dogodka za učitelje osnovnih, 
srednjih in poklicnih šol ter 
potencialne vzornike.

Na Češkem so izbrali „sedem 
veličastnih” – sedem vzornikov, 
ki svoje zgodbe delijo na 
družbenih omrežjih in številnih 
dogodkih. 

Pobude v 
okviru programa 
Erasmus+

V Franciji je bila pobuda 
prvič izvedena konec leta 
2017 v Bordeauxu, kjer 
so izbrali ambasadorje 
državljanstva Erasmus+, 
ki so jih nato usposobili 
za interakcijo z učenci 
ter člani združenj 
in športnih klubov z 
uporabo inovativnih in 
participativnih pristopov.
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>  nekdo, ki ga 
občudujemo

>  nekdo, ki daje 
dober zgled 

>  nekdo, ki lahko 
s svojo zgodbo 
navdihne mlade na 
razpotju

Vzornik je ... VZORNIKI
prihajajo iz najrazličnejših okolij in 
poklicnih področij. Nekateri so svoje pravo 
poslanstvo odkrili po nenavadni poti. 
Mnogi so premagali velike ovire, kar jih je 
okrepilo in naredilo močnejše.

Njihove izkušnje so lahko za zgled 
mladim, ki imajo težave pri vključevanju v 
družbo ali jih mikajo bližnjice.

Vzorniki z deljenjem svojih zgodb

>  navdihujejo ljudi, da se razvijajo, 
vzamejo življenje v svoje roke in 
pomagajo drugim

>  druge spodbujajo, da postanejo aktivni 
člani družbe ter nase in na svojo vlogo 
v lokalni skupnosti pogledajo z drugega 
zornega kota

V času, ko se Evropa sooča z vse večjo 
neenakostjo in grožnjo nasilnega ekstremizma, 

je poudarjanje skupnih evropskih vrednot, kot so demokracija, 
solidarnost in spoštovanje človekovih pravic, ključnega pomena. 
Ta pobuda krepi socialno vključenost, medkulturno razumevanje 
in kritično razmišljanje. Primeri navdihujočih posameznikov, ki so 
jim skupne vrednote del vsakdanjega življenja, lahko prispevajo 
k ustvarjanju uspešnejše, bolj strpne in bolj vključujoče evropske 
družbe.

Čemu je pobuda 
namenjena?



Italijanska pobuda z 
naslovom „Model za 
sanje“, predstavljena 
aprila 2017, se 
osredotoča na različne 
načine preprečevanja 
socialne izključenosti 
med mladimi, da se ti ne 
bi radikalizirali, in sicer 
s pomočjo vzornikov, ki 
mladim lahko pomagajo 
pri iskanju navdiha in 
uresničevanju sanj. 
V letu 2017 sta bila 
organizirana dva 
dogodka, in sicer v 
Apuliji (o premagovanju 
strahu) in Milanu (s 
poudarkom na tveganju 
za izpostavljenost 
nasilju in radikalizaciji 
prek spleta).

Poleti leta 2017 so vzorniki v vzhodni Litvi 
spregovorili o najtežjih trenutkih svoje 
mladosti, o tem, kako izbrati svoj poklic, 
ter o pomenu litvanskega in evropskega 
državljanstva.

Pobude v 
okviru programa 
Erasmus+

V PRAKSI ...
Evropska komisija je v okviru programa 
Erasmus+ vzpostavila mrežo, ki lokalnim 
deležnikom omogoča, da na svoje dogodke 
povabijo vzornike, ki z mladimi delijo svoje 
izkušnje in jih motivirajo za premagovanje 
vsakodnevnih izzivov.

Nacionalne agencije Erasmus+ v državah, ki so 
vključene v program Erasmus+, pobudo izvajajo 
same ali v sodelovanju z lokalnimi partnerji.

Namen pobude je omogočiti, da bi s ciljno 
publiko v najrazličnejših okoljih svojo zgodbo 
delilo še več vzornikov, ne da bi to predstavljalo 
kakršne koli finančne ali administrativne ovire 
za sodelujoče.
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