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Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija že trinajsto leto izvaja različne delavnice za učence osnov-
nih in dijake srednjih šol. Skupaj s številnimi partnerskimi organizacijami skrbimo za promocijo 

zdravega življenjskega sloga in odgovornega odnosa do okolja, spodbujamo h kvalitetnemu pre-
življanju prostega časa ter stremimo k opolnomočenju mladih za lažji prehod v svet odraslosti. Šo-
lam ponujamo širok spekter delavnic, ki preko neformalnega izobraževanja mladostnike okrepijo 

z znanji in veščinami, ki bodo pomagale pri njihovi rasti v zdrave, odgovorne in aktivne državljane. 
Izvajalci, dobro usposobljeni mladi, mladinski voditelji in mladinski delavci, se redno izobražujejo na 

področjih svojega dela, tako da lahko mladim ponudijo interaktivne delavnice in odgovorijo na vsa 
njihova vprašanja z različnih področij, ki jih delavnice pokrivajo.

Katalog je namenjen vsem slovenskim osnovnim in srednjim šolam z namenom uvedbe dodatnih iz-
obraževalnih vsebin za učence in dijake. Vse delavnice v katalogu so za šole brezplačne, saj v Brez izgo-

vora Slovenija stremimo k maksimalni pokritosti potreb slovenskih šol s strani javnih sredstev. Katalog je 
razdeljen na dva dela – v prvem delu se nahajajo delavnice za osnovnošolce, v drugem pa so navedene 

vsebine za dijake srednjih šol. Delavnice se razlikujejo glede na vsebino in trajanje, vse pa temeljijo na 
znanstveno preverjenih podatkih in metodah za neformalno izobraževanje mladih.

UVODNA BESEDA
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V primeru, da bi želeli izvesti posamezne delavnice ali 
sklop delavnic na vaši šoli, nas prosim kontaktirajte na 
delavnice@noexcuse.si. Zaradi brezplačnosti in omeje-
nosti sredstev smo omejeni tudi na število izvedb posa-
meznih delavnic, vendar se bomo potrudili in poskusili 
omogočiti kar se da veliki večini mladih, da so deležni 
željenih vsebin.

Upamo, da vam bo katalog čim bolj koristil, z vesel
jem pa vam odgovorimo tudi na dodatna vprašanja.

UVODNA BESEDA PUBUDNIKI

Mladinsko združenje za  
preprečevanje zasvojenosti

 

Mladinsko združenje  
za trajnostni razvoj 

 

Mladinsko združenje za  
gibanje in prehransko politiko
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Urad za preprečevanje zasvojenosti

PUBUDNIKI PODPORNIKI PROGRAMOV
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   Program izveden s strani vrstnikov poslušalcev po principu Mladi za mlade – Programi s to ozna-
ko so izvedeni s strani vrstnikov, ki obiskujejo začetek srednje šole. Izvajalci opravijo več usposabljanj 
in praktično uvajanje v izvajanje programov. Zaradi vrstniške komponente izvajalci lažje nagovorijo 
učence in se z njimi bolje povežejo, kljub zahtevnim tematikam.

   Program v skladu s smernicami EMCDDA in UNODC – Programi s to oznako so pripravljeni na 
podlagi smernic učinkovitih programov Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti 
z drogami in Urada Združenih narodov za droge in kriminal. S sledenjem smernicam program 
zagotavlja visok nivo kakovosti in pozitivne učinke za udeležence v programu.

   V sodelovanju s poškodovanci in žrtvami FAS – Programi s to oznako so izvedeni s strani 
predstavnika Brez izgovora Slovenija in poškodovanca (na invalidskem vozičku) ali osebe s fe-
talnim alkoholnim sindromom. Vsi sodelujoči v delavnici so zmožni normalne komunikacije in 
izražanja ter usposobljeni za izvajanje delavnic.

RAZLAGA OZNAK
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    Povzeto po mednarodnem programu »Happy Being Me« in »The Body Project« –  
Programa s to oznako sta povzeta po mednarodnih programih z dokazanimi pozitivnimi 

učinki za udeležence na področju izboljšanja samopodobe in preprečevanja razvoja motenj 
hranjenja. Programa sta vsebinsko povzeta, prevedena v slovenščino in prilagojena našemu 

kulturnemu prostoru.

    Povzeto po mednarodnem programu »Stacked Deck« – Program s to oznako je povzet po učin-
kovitem mednarodnem programu, ki preprečuje problematično igranje na srečo med mladimi.  

Program je vsebinsko povzet, preveden v slovenščino in prilagojen našemu kulturnemu prostoru.
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    O2 ZA VSAKEGA

    IZVEDENO S  
STRANI VRSTNIKOV 
POSLUŠALCEV  
PO PRINCIPU  
MLADI ZA MLADE



MOŽNO ŠTEVILO  
PARTNERSKIH ŠOL:

100 šol

TRAJANJE: 

1 šolska ura

11

TRAJANJE: 

1 šolska ura

CILJNA SKUPINA: 

7. razred  
osnovne šole

MOŽNO ŠTEVILO  
PARTNERSKIH ŠOL:

100 šol

OPIS DELAVNICE:

Projekt O2 za vsakega je mladinsko voden in mladinsko izvajan projekt, ki ozavešča 
mlade osnovnošolce o negativnih učinkih aktivnega in pasivnega kajenja ter o nemo-

ralnih marketinških prijemih tobačne industrije. Cilj projekta je ozavestiti kar največ 
mladih o tej tematiki in jim tako predati znanje o eni najbolj škodljivih legaliziranih snovi 

na svetu. 

Delavnico uspešno izvajamo že 12 let, razvita pa je bila s strani študentov medicine kot 
odgovor na veliko število kadilcev in neozaveščenih mladih, med katerimi še danes kroži 

kar nekaj mitov o kajenju. Učenci na delavnici to področje spoznajo preko pogovora o 
vsebini cigaretnega dima, posledicah kajenja in mitih o kajenju ter o tem, zakaj kajenje ni 

»kul«, čeprav je to eden glavnih razlogov, zakaj mladi posegajo po cigaretih. Znanje stro-
kovno in zelo dobro predaja preko 20 vrstniških izobraževalcev v osnovnih šolah vseh slo-

venskih statističnih regij, ki poskrbijo, da zahtevno temo mladim predstavijo na zanimiv in 
privlačen način.
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    SPLETNE FACE
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MOŽNO ŠTEVILO  
PARTNERSKIH ŠOL:

5 šol

TRAJANJE:  
2 šolski uri

zaporedno

TRAJANJE:  
2 šolski uri

zaporedno

CILJNA SKUPINA:
7. do 9. razred  
osnovnih šol

MOŽNO ŠTEVILO  
PARTNERSKIH ŠOL:

5 šol

OPIS DELAVNICE:

Program Spletne face spodbuja pametno in uravnoteženo rabo spleta med mlado-
stniki. Preko delavnice mladostnike ozaveščamo o možnih pasteh sodobne tehnologi-

je, s poudarkom na novo nastalih oblikah zasvojenosti in motnjah, povezanih z uporabo 
sodobnih tehnologij (zasvojenost z družbenimi omrežji, zasvojenost z igranjem video 

iger, zasvojenost s spletnim nakupovanjem, zasvojenost s športnimi stavami in igrami 
na srečo, »“FOMO«” – fear of missing out, nomofobija). Osnovnošolce tako poskušamo 

opozoriti na znake, po katerih lahko posamezno motnjo oziroma obliko nekemičnih ne-
kemične zasvojenosti prepoznamo, ter na vrsto negativnih posledic, ki jih takšna oblika 

zasvojenosti lahko potegne za sabo. Kot želeno obliko vedenja izpostavimo uravnoteženo 
uporabo spleta, jo skupaj opredelimo in primerjamo s preostalima manj zdravima stopnja-

ma uporabe (prekomerna raba in odvisnost). Delavnica je zasnovana zelo interaktivno in 
osnovnošolce spodbuja k aktivnemu sodelovanju, k razmišljanju in presojanju. Mladostniki 

tako npr. kritično vrednotijo prednosti in slabosti, ki jih sodobna tehnologija prinaša, reflekti-
rajo sebe kot uporabnika spleta ter razmišljajo o načinih, na katere bi se lahko izognili morebi-

tni prekomerni rabi. Eden izmed glavnih namenov delavnice je tako tudi razvijanje kritičnega 
mišljenja mladostnikov.

V sodelovanju z Zavodom Nora – Logout

    



14

      NAJ TI POVEM ZGODBO

     ALKOHOL = SPREMEMBA ŽIVLJENJA

    IZVEDENO S STRANI  
VRSTNIKOV POSLUŠALCEV 
PO PRINCIPU MLADI  
ZA MLADE« TER  
»IZVEDENO Z UDELEŽBO  
POŠKODOVANCA



MOŽNO ŠTEVILO  
PARTNERSKIH ŠOL: 

5 šol

TRAJANJE: 

2 šolski uri
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TRAJANJE: 

2 šolski uri

CILJNA SKUPINA: 
9. razred  

osnovne šole

MOŽNO ŠTEVILO  
PARTNERSKIH ŠOL: 

5 šol

OPIS DELAVNICE:

Namen delavnice je zamakniti začetek pitja med mladimi. Učenci se na delavnici 
seznanijo s pojmom zdravja in zdravega življenjskega sloga ter njegove povezave z 

alkoholom. Spoznajo se s sistemom meric in z osnovnimi informacijami o alkoholu 
(da je to droga, za katero ne obstaja varna meja pitja). S pomočjo izvajalca ugotovijo, 

kaj so razlogi, da nekateri mladi pijejo, medtem ko drugi ne. Učenci spoznajo zgodbo 
poškodovanca, posledice, ki mu jih je prinesla nesreča, ter ugotovijo povezavo med ne-

srečo in alkoholom. Sami (tudi preko zgodbe) identificirajo kratkoročne in dolgoročne 
posledice pitja alkohola in razumejo, da so posledice pitja tako zdravstvene kot tudi so-

cialne in ekonomske. Učenci se seznanijo z nameni in delovanjem alkoholne industrije, s 
poudarkom na oglaševanju, razumejo, kako alkoholna industrija zavaja svoje potrošnike, 

in si o tem ustvarijo mnenje.

Pri izvajanju delavnice sodelujemo z Zavodom Vozim, saj delavnico izvajata aktivist Brez 
izgovora in oseba na invalidskem vozičku, ki z dijaki deli svojo osebno zgodbo. Ta na učence 

deluje motivacijsko, saj je cilj delavnice mlade spodbuditi k razmišljanju o zdravem življenj-
skem slogu in s tem zamakniti prvo rabo alkohola na kasnejše obdobje. K temu bomo pri-

pomogli s spodbujanjem pozitivnih odnosov v vrstniški skupini.

V sodelovanju z Zavodom Vozim

     ALKOHOL = SPREMEMBA ŽIVLJENJA
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    HVALA



MOŽNO ŠTEVILO  
PARTNERSKIH ŠOL:

3 šole

TRAJANJE: 

2–4 delavnice  
po 1 šolsko uro  

v obdobju  
2 šolskih let

TRAJANJE: 

2–4 delavnice  
po 1 šolsko uro  

v obdobju  
2 šolskih let

CILJNA SKUPINA: 
7. do 9. razred  
osnovne šole

MOŽNO ŠTEVILO  
PARTNERSKIH ŠOL:

3 šole

OPIS DELAVNICE:
Program Hvala je namenjen zmanjševanju medvrstniškega nasilja in vzpostavljanju 

varnejšega in prijetnejšega okolja v šolskem prostoru. Preko različnih aktivnosti skuša 
program vrstniško nasilje denormalizirati ter učence opremiti s spretnostmi, s pomoč-

jo katerih se bodo zmogli postaviti zase in se zoperstaviti nasilju. 
Program je sestavljen iz treh delov. Prvi del vključuje učence 7. in 8. razreda osnovne 

šole, in sicer so vključeni razredi v spomladanskem obdobju deležni dveh 45-minutnih 
interaktivnih delavnic. Tema prve delavnice je medvrstniško nasilje, druga delavnica pa 

je usmerjena v razvijanje socialnih spretnosti, s poudarkom na reševanju konfliktov in 
asertivnosti. Drugi del programa je namenjen tistim učencem, ki po uvodnih dveh de-

lavnicah izkažejo interes za obravnavano temo. Ti so postavljeni v vlogo »zaupnikov« pri 
vrstniškem nasilju in poglabljajo svoje znanje ter razvijajo ključne kompetence v obliki petih 

srečanj po pouku v zaključnem obdobju šolskega leta. Te mlade okrepimo z znanjem in so-
cialnimi veščinami, ki so pomembne za njihov razvoj, hkrati pa jim koristijo pri sodelovanju v 

programu in nudenju podpore mladim, ko prihaja do medvrstniškega nasilja. Tretji del pro-
grama poteka v jesenskem obdobju in vključuje učence nižjih razredov (1.–6. razred), od kate-

rih je vsak oddelek deležen ene 45-minutne interaktivne delavnice na temo medvrstniškega 
nasilja, ki je prilagojena vsaki starostni skupini posebej, izvedena pa je po možnosti skupaj z 

»zaupniki« iz (po novem) 8. in 9. razreda.

V sodelovanju z Inštitutom za mladinsko  
participacijo, zdravje in trajnostni razvoj
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     MARTIN KRPAN
    PRIPRAVLJENO V 

SKLADU S SMERNICAMI  
EMCDDA IN UNODC
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MOŽNO ŠTEVILO  
PARTNERSKIH ŠOL:

3 šole

TRAJANJE: 
16 delavnic, dolgih 1–2 šolski  
uri, v obdobju treh šolskih  
let: 5 delavnic v 7. razredu,  

5 delavnic v 8. razredu  
in 6 delavnic v 9. razredu;  

delavnice se izvajajo  
v razmiku od 1–2 tednov

    OPIS DELAVNICE:
Program Martin Krpan se osredotoča na razvijanje socialnih spretnosti mladostnikov, 

poleg tega pa se dotika tudi preventive zasvojenosti na področju alkohola in tobaka. Pre-
ko interaktivnih delavnic se mlade opremi s potrebnimi veščinami, s pomočjo katerih se 

bodo znali soočati z različnimi življenjskimi preizkušnjami, se upreti kajenju in pitju alkohola 
ter nasploh sprejemati zdrave odločitve. Program je v prvi vrsti namenjen učencem zadnje 

triade, ki so v časovnem obdobju treh let deležni 16 ur delavnic, v okviru katerih se urijo v 
različnih socialnih veščinah, pridobivajo nova znanja ter spoznavajo drug drugega. Med te-

matikami, ki se jih tekom programa obravnava, so gradnja skupinske dinamike, učinkovita 
komunikacija, čustvena pismenost, samopodoba, vrstniški vpliv, vpliv medijev in družbenih 

omrežij, reševanje konfliktov, medvrstniško nasilje, obvladovanje stresa in kreativno mišljenje, 
poleg tega pa se preko dveh intervencij mlade skuša ozaveščati tudi o alkoholu in tobaku kot 

najbolj razširjenih legalnih drogah.
V skladu s smernicami učinkovitih preventivnih programov program temelji na celovitem pre-

ventivnem pristopu ter poleg mladostnikov vključuje tudi razrednike vključenih razredov, ostale 
učitelje, svetovalne delavce in starše. Za starše tako v okviru programa ponujamo možnost pre-

davanj o posameznih tematikah, ki so vključene v program (običajno potekajo v sklopu roditelj-
skih sestankov), pri čemer je poudarek na vlogi, ki jo lahko pri razvijanju posameznih spretnosti ter 

preventivi pred zlorabo alkohola in tobaka igrajo oni sami. Za učitelje pa smo na voljo za individu-
alna posvetovanja ter za predstavitev problematike in možnosti ukrepanja v šolskem okolju. Poleg 

tega vsa tri leta intenzivno sodelujemo tudi s svetovalnim delavcem na šoli v namene koordinacije 
in še intenzivnejšega dela z učenci.

V sodelovanju z Inštitutom za mladinsko  
participacijo, zdravje in trajnostni razvoj

TRAJANJE: 
16 delavnic, dolgih 1–2 šolski  
uri, v obdobju treh šolskih  
let: 5 delavnic v 7. razredu,  

5 delavnic v 8. razredu  
in 6 delavnic v 9. razredu;  

delavnice se izvajajo  
v razmiku od 1–2 tednov

CILJNA SKUPINA: 
7. do 9. razred  
osnovne šole

MOŽNO ŠTEVILO  
PARTNERSKIH ŠOL:

3 šole



20

    
    

#superJAZ
POVZETO PO  
MEDNARODNEM  
UČINKOVITEM 
PROGRAMU  
»HAPPY BEING ME«



MOŽNO ŠTEVILO  
PARTNERSKIH ŠOL:

3 šole

TRAJANJE: 
4 delavnice,  

dolge 1 šolsko uro (z  
razmikom 1–2 tednov 

med posamezno  
delavnico)
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TRAJANJE: 
4 delavnice,  

dolge 1 šolsko uro (z  
razmikom 1–2 tednov 

med posamezno  
delavnico)

CILJNA SKUPINA: 
8. razred  

osnovne šole

MOŽNO ŠTEVILO  
PARTNERSKIH ŠOL:

3 šole

OPIS DELAVNICE:

Program #superJAZ je osnovan na preventivnem programu »Happy Being Me«, 
ki je bil leta 2007 razvit v Avstraliji za mlade med 11. in 14. letom starosti. Na-

men programa, ki dokazano zagotavlja pozitivne učinke, je izboljšanje telesne 
samopodobe in posledično preprečevanje motenj hranjenja pri mladostnicah in 

mladostnikih. S programom skušamo oblikovati pozitivno vrstniško okolje, ki bi 
lahko preprečilo razvoj nezadovoljstva z lastnim telesom in posledično morebitnih 

motenj hranjenja, ter spodbuditi mladostnike, da so kritični do pritiskov medijev, ki 
skušajo postavljati telesne standarde v družbi.

Program mladostnike uči, da njihova vrednost ni odvisna od zunanjega izgleda, in 
poskuša poudarjati njihove pozitivne lastnosti. Osnovan je na podlagi socialnih de-

javnikov tveganja za razvoj negativne telesne samopodobe, na katere kaže obstoječa 
literatura. Med njimi so ponotranjenje ideala lepote, ki ga prikazujejo mediji, pogosto 

primerjanje z drugimi na podlagi zunanjega videza, pogosta izpostavljenost vsakda-
njim pogovorom, vezanim na temo zunanjega videza, in izpostavljenost norčevanju iz 

telesnih lastnosti posameznika. Po zgledu avstralskega programa udeleženci programa 
na prvem srečanju prejmejo tudi delovni zvezek, ki ga po navodilih izvajalca tekom vseh 

štirih srečanj aktivno izpolnjujejo.

V sodelovanju z Inštitutom za mladinsko  
participacijo, zdravje in trajnostni razvoj
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POVEŽIMO PIKE

POVZETO PO  
MEDNARODNEM  
UČINKOVITEM 
PROGRAMU  
»HAPPY BEING ME«



MOŽNO ŠTEVILO  
PARTNERSKIH ŠOL:

15 šol

TRAJANJE: 
ena šolska ura
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TRAJANJE: 
ena šolska ura

CILJNA SKUPINA: 
1. letnik  

srednjih šol

MOŽNO ŠTEVILO  
PARTNERSKIH ŠOL:

15 šol

OPIS DELAVNICE:

Delavnica Povežimo pike je odgovor na povečano naklonjenost konoplji in po-
sledičen porast uporabe v psihoaktivne namene med mladoletniki v Sloveniji.  

Z namenom preprečevanja uporabe konoplje smo sestavili delavnico, katere cilj 
je predstavitev različnih vrst uporabe konoplje (industrijske, medicinske in psiho-

aktivne), njenih učinkov in posledic ter razbijanje mitov in polresnic, povezanih z 
uporabo substance. 

Interaktivna delavnica omogoči dijakom, da sami povedo, kaj o konoplji že vedo, in 
skozi vodeno diskusijo pridejo do znanstveno preverjenih dejstev, kot so: da se kono-

plja uporablja v industrijske namene, a ta ne vsebuje psihoaktivnega THCja; da se 
uporablja tudi v medicinske namene, a so indikacije za uporabo zelo omejene; uporaba 

v psihoaktivne namene (»za zadevanje«) pa lahko pusti resne posledice, kot so zasvo-
jenost, duševne motnje in druge kronične bolezni. Prav tako pa izvajalci na delavnicah 

dijake spodbudijo k razmišljanju, zakaj je v zadnjih letih toliko pobud za legalizacijo ko-
noplje, in povežejo vzporednice s tobačno industrijo.
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ALKOHOL V NOSEČNOSTI

    PRIPRAVLJENO V 
SKLADU S SMERNICAMI  
EMCDDA IN UNODC



MOŽNO ŠTEVILO  
PARTNERSKIH ŠOL:

3 šole

TRAJANJE: 

1 delavnica  
v trajanju  

1 šolske ure
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TRAJANJE: 

1 delavnica  
v trajanju  

1 šolske ure

CILJNA SKUPINA: 

3. in 4. letnik  
srednjih šol

MOŽNO ŠTEVILO  
PARTNERSKIH ŠOL:

3 šole

OPIS DELAVNICE:
Pitje alkohola je še danes zelo sprejemljivo med vsemi generacijami, tudi med 

mladostniki. Kljub temu da večina pozna najpogostejše negativne posledice pre-
komernega pitja alkohola, pa se večkrat ne zavedamo, kako nevarna je že majhna 

količina za nerojenega otroka. Kar 35 % nosečnic v času nosečnosti vsaj enkrat pije 
alkohol, kljub temu da v nosečnosti za zarodek ni varne količine popitega alkohola.

Namen delavnice je ozavestiti mlade o nevarnostih pitja med nosečnostjo in jim 
preko osebne zgodbe osebe s fetalnim alkoholnim sindromom predstaviti posledi-

ce, ki lahko sledijo. Pri mladih želimo dvigniti zavest o tem, kako lahko pitje alkohola 
škoduje njim samim in tudi drugim v njihovi okolici. 

Dijaki se na začetku spoznajo z osnovnimi dejstvi o alkoholu, sledi poudarek o nevar-
nostih pitja med nosečnostjo in osebna zgodba osebe s fetalnim alkoholnim sindro-

mom. Mladi hkrati spoznajo delovanje alkoholne industrije, njihove taktike zavajanja na 
tem področju in nemoralne marketinške prijeme za spodbujanje porabe alkohola, ki na 

leto v Sloveniji terja več kot 500 življenj.
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PODNEBNE SPREMEMBE

    POVZETO PO  
MEDNARODNEM  
UČINKOVITEM 
PROGRAMU  
»HAPPY BEING ME«



MOŽNO ŠTEVILO  
PARTNERSKIH ŠOL:

2 šoli

TRAJANJE: 
1 šolska ura
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TRAJANJE: 
1 šolska ura

CILJNA SKUPINA: 
2. letnik srednjih šol

MOŽNO ŠTEVILO  
PARTNERSKIH ŠOL:

2 šoli

OPIS DELAVNICE:

V zadnjem stoletju se je povprečna temperatura zraka v Sloveniji zvišala za prib-
ližno 1,7 °C. Kaj to pomeni v vsakdanjem življenju? V medijih pogosto slišimo 

besedno zvezo »podnebne spremembe«, vendar kaj to pomeni in kako to vpliva 
name? Na ta in številna druga vprašanja bomo poskušali odgovoriti v delavnici 

Podnebne spremembe, katere namen je sodelujoče celovito in praktično sezna-
niti s problematiko podnebnih sprememb. Poslušalci bodo s pomočjo delavnice 

spoznali, kakšni so vzroki za podnebne spremembe, kakšno je trenutno stanje in s 
katerimi ukrepi ter navadami lahko prispevamo k zmanjšanju spreminjanja podneb-

ja. Vsebina delavnice je sestavljena iz znanstvenih spoznanj, ki so predstavljena na 
srednješolcem zanimiv in razumljiv način. 

Delavnica se izvaja pod okriljem projekta »Climate Reality Project«, katerega namen 
je spodbuditi globalne spremembe kot odgovor na podnebno stisko, s katero se sooča 

vsa družba, in sprejeti nujne ukrepe po celem svetu. Pomemben del tega je tudi izobra-
ževanje mladih o zaščiti našega okolja.

Delavnica je izvedena v okviru projekta  
»The Climate Reality Project« 
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PROGRAM AKTIVISTI BREZ IZGOVORA

    PRIPRAVLJENO V 
SKLADU S SMERNICAMI  
EMCDDA IN UNODC



MOŽNO ŠTEVILO  
PARTNERSKIH ŠOL:

15 šol

TRAJANJE: 

2 delavnici  
v trajanju  

1 šolske ure
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OPIS DELAVNICE:
V času od nastanka Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija smo spoznali, da veli-

ko srednješolcev potrebuje znanja in veščine, kot so spopadanje z vrstniškim priti-
skom, kreativno reševanje problemov, vodstvene in retorične sposobnosti, spopa-

danje s stresom, organiziranje časa, asertivnost ipd. ter znanje o aktualnih globalnih 
tematikah. Prav tako številni programi, našteti v tem katalogu, za svoje izvajalce an-

gažirajo ravno vrstnike, kar se odlično ujame s programom Aktivisti Brez izgovora. 
V sklopu sodelovanja z vašo šolo bomo izvajalci projekta izpeljali dve usposabljanji v 

obliki interaktivnih delavnic, ki bosta izvedeni v razredih prvih letnikov, trajali pa bosta 
po eno šolsko uro. Na posamezni delavnici bomo preko različnih interaktivnih metod 

dela z mladimi naslovili nekaj ključnih veščin, pomembnih ob prehodu iz osnovne v 
srednjo šolo, in se nato osredotočili na analizo izzivov v okolici. Zainteresirani mladostni-

ki se bodo za sodelovanje v programu lahko prijavili ob koncu obeh delavnic. Dijaki, ki 
bodo na predstavitvenih srečanjih pokazali zanimanje in se bodo pridružili našim pobu-

dam, bodo skozi 3,5letni program Aktivisti Brez izgovora osvojili pomembne veščine in 
znanja, ki jim bodo v pomoč v vsakdanjem življenju, nadaljnjem izobraževanju in seveda 

pri iskanju zaposlitve. Predvsem pa program Aktivisti Brez izgovora ponuja drugačen (kri-
tičen) pogled na svet, omogoča kvalitetno druženje z vrstniki in razvoj pripadnosti skupini, 

s čimer aktivist razvije pomemben odnos do sebe, sočloveka in družbe. 

... se nadaljuje na naslednji strani ...

TRAJANJE: 

2 delavnici  
v trajanju  

1 šolske ure

CILJNA SKUPINA: 

1. letnik  
srednje šole

MOŽNO ŠTEVILO  
PARTNERSKIH ŠOL:

15 šol

PROGRAM AKTIVISTI BREZ IZGOVORA



30

PROGRAM AKTIVISTI BREZ IZGOVORA



PROGRAM AKTIVISTI BREZ IZGOVORA
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Sestanki z novo nastalo skupino, ki bo priključena že obstoječi skupini članov v vašem lokalnem okolju, bodo po-
tekali po pouku, v prostem času mladih. Srečevali se bodo na 14 dni, skozi srečanja pa bodo pripravljali in oblikovali 

predloge za lokalno pobudo (in jo tudi izvedli) ter se med drugim tudi izobraževali in usposabljali na področjih, ome-
njenih v prvem delu kataloga. Mladostniki bodo ves čas deležni mentorstva s strani skupine izvajalcev programa, ki jo 

sestavljajo vsaj en vrstnik, en mladinski voditelj (praviloma študent) in mladinski delavec (praviloma oseba, zaposlena 
v organizaciji). Dijaki – člani te skupine – bodo po koncu predvidenih srečanj povabljeni na delovni vikend s preostalimi 

člani Brez izgovora in z dijaki iz ostalih sedmih regij, ki bodo sodelovale v programu, s čimer bodo lahko pridobljeno 
znanje še nadgradili v okviru naše organizacije.

Mladi pridobijo ob koncu programa certifikat o sodelovanju in potrdilo za obvezne izbirne vsebine.

NAGR ADE

EVROPSKA KOMISIJA  
- MLADI V AKCIJI -  

NAJBOLJŠI PROJEKT  
SODELOVANJA MED  

MLADIMI IN  
ODLOČEVALCI

EVROPSKA ZVEZA  
ZA BOJ PROTI RAKU -  

2. MESTO V KATEGORIJI  
MLADI PROFESIONALCI  

NA TOBAKU

URAD RS  
ZA MLADINO -  

NAGRADA ZA DALJŠI  
PRISPEVEK K RAZVOJU  

MLADINSKEGA  
SEKTORJA

JAVNI SKLAD RS  
ZA RAZVOJ KADROV  

IN ŠTIPENDIJE -  
KOLEKTIVNA NAGRADA  

ZA TRAJNOSTNI  
RAZVOJ

MREŽA ZA ZDRAVJE  
MLADIH - NAJBOLJŠI  

PROJEKT AKTIVACIJE  
MLADIH NA ZDRAVJU

EVROPSKA  
KOMISIJA -  NAGRADA  
EU ZA JAVNO ZDRAVJE  

(OŽJI SEZNAM  
DOBITNIKOV)
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LEPA VIDA

    POVZETO PO  
MEDNARODNEM  
UČINKOVITEM  
PROGRAMU  
»THE BODY  
PROJECT«



MOŽNO ŠTEVILO  
PARTNERSKIH ŠOL:

3 šole

TRAJANJE: 

4 delavnice po 
 eno šolsko uro
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TRAJANJE: 

4 delavnice po 
 eno šolsko uro

CILJNA SKUPINA: 

dekleta 1. letnika  
srednjih šol

MOŽNO ŠTEVILO  
PARTNERSKIH ŠOL:

3 šole

OPIS DELAVNICE:

Program na področju preprečevanja motenj hranjenja in izboljšanja telesne sa-
mopodobe, ki je namenjen dijakinjam, temelji na programu »The Body Project«, 

ki so ga leta 2001 razvili in ovrednotili v Ameriki (na univerzah Stanford in Teksas 
Austin ter na raziskovalnem inštitutu Oregon) na osnovi 16 let raziskovanja faktor-

jev tveganja za razvoj motenj hranjenja. Najbolj zanesljiva študija je pokazala, da 
je intervencija preprečila 60 % primerov motenj hranjenja v primerjavi s kontrolno 

skupino v roku 3 let po končanih delavnicah, kar je bistveno boljše kot številni al-
ternativni pristopi. V naši organizaciji smo program prevedli ter priredili za slovenski 

prostor in kulturo.

Sestavljen je iz štirih tedenskih srečanj, na katerih se z udeleženkami pogovarjamo o 
pasteh in negativnih učinkih zasledovanja ideala suhosti in trenutnih lepotnih idealov. 

Skupaj raziskujemo posledice in cene zasledovanja ideala suhosti, raziskujemo nači-
ne za premagovanje pritiskov ustrezanja lepotnim idealom in razmišljamo o lastni tele-

sni samopodobi. Učimo se načinov pozitivnega govora o lastnem telesu in sprejemanja 
lastnega telesa takšnega, kakršno je, ter se poskušamo naučiti primernih odzivov na pri-

hodnje pritiske lepotnih idealov in ideala suhosti s strani okolice. Vpliv teh aktivnosti se 
odraža v zmanjšanju zaželenosti ideala suhosti in posledično manjšemu nezadovoljstvu s 

svojim telesom in manjšemu posluževanju diet.

LEPA VIDA



34

MLADI IN HAZARD

    POVZETO PO  
MEDNARODNEM  
UČINKOVITEM  
PROGRAMU 
»STACKED DECK«
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MOŽNO ŠTEVILO  
PARTNERSKIH ŠOL:

3 šole

TRAJANJE: 

6 delavnic po  
1 šolsko uro

OPIS DELAVNICE:
Igranje na srečo je v Sloveniji zelo razširjena aktivnost, saj naj bi po določenih 

študijah na srečo igrala kar tretjina prebivalstva. Večina teh igralcev je t. i. rekrea-
tivnih igralcev na srečo, ki zaradi tega ne nosijo posledic, obstaja pa določen od-

stotek ljudi, ki razvije problematično igranje na srečo (kateremu lahko v najhujši 
obliki rečemo tudi zasvojenost z igrami na srečo), za to pa so najbolj ranljivi mladi 

moški. Gre za stanje, ki ga želimo v populaciji povsem preprečiti.
Z namenom, da preprečimo problematično igranje na srečo, učence ozaveščamo 

o delovanju igralnic (in iger na srečo), o tem, kako prepoznati dejavnike tveganja in 
znake problematičnega igranja na srečo ter kako se izogniti tveganim odločitvam. 

Znotraj delavnic pokrijemo zgodovino iger na srečo, prednost hiše (»house edge«), 
dejavnike tveganja in znake problematičnega igranja na srečo ter zmote o igranju na 

srečo. Učimo se tudi veščin odločanja in »zdravega tveganja«. Vse delavnice so interak-
tivne in dajejo možnost srednješolcem, da v varnem okolju raziskujejo temo in dobijo 

odgovore na vsa vprašanja. Učenje poteka skozi zanimive predstavitve, oglede filmskih 
odlomkov, iger in kvizov.

V sodelovanju z Zavodom Nora – Logout

TRAJANJE: 

6 delavnic po  
1 šolsko uro

CILJNA SKUPINA: 

1. in 2. letnik srednjih  
šol (namenjeno  

predvsem  
fantom)

MOŽNO ŠTEVILO  
PARTNERSKIH ŠOL:

3 šole

MLADI IN HAZARD
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Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija je nacionalna mladinska organizaci-
ja v javnem interesu, ki stremi k pozitivni družbeni spremembi in osebnostni 
rasti mladih. S pomočjo neformalnega izobraževanja mlade spodbuja k druž-

beni participaciji in aktivaciji sovrstnikov. Mladi v Brez izgovora zdravo in kva-
litetno preživljajo svoj prosti čas, druge mlade pa na razumljiv in zanimiv način 

ozaveščajo o aktualnih tematikah ter spodbujajo njihovo kritično mišljenje.

Organizacija skozi različne projekte promovira in zagovarja trajnostni razvoj, 
zdrav življenjski slog in aktivno državljanstvo mladih. Brez izgovora Slovenija je 

apolitična in neprofitna organizacija, ki deluje neodvisno od privatnih financerjev. 

Več o organizaciji si lahko preberete na spletni strani www.noexcuse.si. 

O MLADINSKI ZVEZI  
BREZ IZGOVORA SLOVENIJA



Urad za preprečevanje zasvojenosti

Mladinsko združenje za  
preprečevanje zasvojenosti

 

Mladinsko združenje  
za trajnostni razvoj 

 

Mladinsko združenje za  
gibanje in prehransko politiko


