Program MEPI

Mednarodno priznanje za mlade

OSNOVNE INFORMACIJE
ZA UDELEŽENCE

UČINKI PROGRAMA MEPI
Izboljšuje duševno zdravje in promovira dobro
počutje

Izboljšuje fizično pripravljenost in ohranja zdrav
duh v zdravem telesu
Izboljšuje učni uspeh, veča zaposljivost mladih
in trajnostno sposobnost preživetja ter izboljšuje
zaposljivost

Spodbuja participacijo mladih v civilni družbi

Krepi zavedanje mladih o pomenu varstva okolja in
spodbuja k vključevanju v tovrstne pobude

Povečuje socialno vključenost mladih

Zmanjšuje tveganja za povratništvo in omogoča
lažjo reintegracijo v družbo pri mladih, ki so
prestali zaporno kazen

DOBRODOŠEL V PROGRAMU MEPI
Sprejel si izziv, ki lahko spremeni tvoje življenje, in se pridružil svetovno
razširjenemu programu, v katerega je vključenih več milijonov ljudi.
Program MEPI predstavlja poseben izziv. Priznanja ni enostavno doseči, saj ne
gre za doseganje posebnih standardov, določenih s strani nekoga drugega,
marveč za tvoj osebni izziv. Vsak posameznik je drugačen, zatorej so različni
tudi vaši izzivi. Vsakdo med 14. in 25. letom lahko doseže priznanje na bronasti,
srebrni ali zlati ravni.
Program je izredno uravnotežen, saj je sestavljen iz štirih področij:
prostovoljstva, veščin, rekreativnega športa, pustolovskih odprav in na zlati
stopnji še projekta Neznani prijatelj. Vključitev v program je prostovoljna in
med udeleženci ni tekmovanja.
S pomočjo mentorja ali področnega inštruktorja razmisli o lastnih interesih,
sposobnostih in ambicijah. Na podlagi ugotovitev in spoznanj si zastavi izzive
na štirih področjih programa, ki jih boš lahko dosegel le s svojo vztrajnostjo in
odločnostjo.
Po izpolnitvi vseh zahtev na posameznih področjih bo Nacionalni urad MEPI
potrdil tvoje priznanje. Nato se dogovori o načinu prejema značke in priznanja,
ki poteka praviloma v okviru javnih podelitev priznanj v programu MEPI.
Na poti do priznanja se boš morda soočil z nihanjem lastne motivacije, bil
negotov, morda boš celo želel odnehati. Zavedaj pa se, da dosežen cilj prinaša
občutek zadovoljstva, uspeha in ponosa nad svojimi dosežki. Premagaš izzive
in uspeš, pri čemer spoznaš skrite globine lastne osebnosti in osebnostno
zrasteš.
Iz programa boš dobil toliko, kolikor boš vanj vložil. Do dejanskega občutka
uspešnosti ne vodijo bližnjice; vsak mora to pot prehoditi sam, v smislu da
nihče drug ne more narediti tega zate.

V tebi je več, kot si misliš!
Vso srečo na tvoji MEPI poti in čestitke, ker si sprejel ta izziv!

MOJI PODATKI
Ime in priimek

Naslov (ulica, poštna številka in pošta)

Datum rojstva

Telefonska številka

E-naslov

Ime in priimek starša/skrbnika

Telefonska številka starša/skrbnika

E-naslov starša/skrbnika

Zgornje podatke boš kasneje potreboval tudi za registracijo v Spletni indeks
dosežkov.

STRUKTURA PROGRAMA MEPI
Zasnova Programa MEPI je pravzaprav preprosta: ima 3 stopnje in 4 področja
(le na zlati stopnji je dodatno področje Projekt Neznani prijatelj).

Stopnje
Bronasta stopnja

Srebrna stopnja

Zlata stopnja

Minimalna starost
14 let

15 let

16 let

Trajanje
vsaj 6 mesecev

vsaj 6 mesecev

vsaj 12 mesecev

Področja
Prostovoljstvo

Veščine

Rekreativni šport

Pomagaj starejšim
pri dnevnih opravilih,
sprehajaj pse v
zavetišču za živali,
organiziraj dobrodelno
prireditev, pridruži
se gasilcem. Postani
družbeno odgovoren!

Preizkusi se v
petju, igranju na
glasbilo, učenju
jezika, žongliranju,
kvačkanju ... Možnosti
je neskončno, le da
širiš svoje znanje in
spretnosti. Odkrij skrite
talente!

Že treniraš nogomet,
košarko, plavanje ali
tek? Super! Lahko se
lotiš tudi športa, ki
ga še ne obvladaš,
važno je le, da migaš.
Poskrbi za svojo fizično
kondicijo!

Pustolovske odprave
S prijatelji se podaj na potovanje, na katerem boste lahko skupaj premagovali izzive, kurili ogenj, spali v šotoru ali pod zvezdami in odkrivali lepote
narave. Skupaj zmorete več!
Projekt Neznani prijatelj
Udeleži se (mednarodnega) tabora, izobraževanja ali izmenjave, kjer boš
lahko sklenil nova prijateljstva. Naredi korak v neznano!

KORAKI DO PRIZNANJA
1. Registriraj se v Spletni indeks dosežkov
Ob vstopu v program se registriraj v Spletni indeks dosežkov, ki je dostopen
na www.onlinerecordbook.org. V indeksu boš beležil, kaj si v okviru izbranih
dejavnosti počel.

2. Izberi svoje priljubljene dejavnosti in si zastavi cilje
Razmisli o možnih dejavnostih, ki bi te na vsakem izmed področij zanimale,
in izberi take, s katerimi se res želiš ukvarjati. Pred samim pričetkom izvajanja
se z mentorjem pogovori o tvojih pričakovanjih in zastavljenih ciljih na
posameznem področju programa, nato pa cilje zapiši v indeks. Za pridobitev
priznanja se upoštevajo le aktivnosti, ki jih izvajaš po formalni vključitvi v
program; predhodne aktivnosti se ne upoštevajo.

3. Opravi dejavnosti na vseh področjih in pustolovsko odpravo
Aktivnosti na posameznih področjih moraš nato redno izvajati v skladu s
časovnimi zahtevami, ki so opredeljene v časovni tabeli na naslednji strani. Pri
tem sta ti na voljo tako mentor kot področni inštruktor, ki te podpirata, vodita in
svetujeta z namenom uspešnega zaključka vseh področij programa.

4. Pridobi opisne ocene
Ko na posameznem področju dosežeš svoj cilj, prosi svojega inštruktorja, da ti
napiše opisno oceno.

5. Pošlji vlogo v potrditev mentorju in nacionalnemu uradu
Ko imaš v indeksu zbrane vse podatke in opisne ocene, jih lahko pošlješ v
pregled mentorju, nato pa jih bo preveril še Nacionalni urad MEPI.

6. Prejmi priznanje in se veseli svojega uspeha
Po potrditvi indeksa te čaka zasluženo priznanje – sedaj je čas za praznovanje!

7. Nadaljuj MEPI na naslednji stopnji
Sedaj verjetno že veš, da se MEPI še ne konča. Pogumno nadaljuj na naslednji
stopnji.

ČASOVNI OKVIRI
Področje

Bronasta
stopnja

Srebrna
stopnja

Zlata
stopnja

Prostovoljstvo

3 mesece

6 mesecev

12 mesecev

Veščine

3 mesece

6 mesecev

12 mesecev

Rekreativni
šport

3 mesece

6 mesecev

12 mesecev

PLUS ...

Če si direktni
Če si direktni
vstopnik na
vstopnik na
Opraviti moraš
srebrno stopnjo,
zlato stopnjo,
še dodatne 3
moraš opraviti
moraš opraviti
mesece na enem
še dodatnih
še dodatnih
izmed zgornjih
6 mesecev na
6 mesecev na
področij.
enem izmed
enem izmed
zgornjih področij. zgornjih področij.

Pustolovska
odprava

2 dni / 1 noč

3 dni / 2 noči

4 dni / 3 noči

Projekt
Neznani
prijatelj

/

/

5 dni / 4 dni

Vedi, da so tu navedene minimalne časovne zahteve. Spodbujamo te, da s
svojimi aktivnostmi nadaljuješ dlje od teh minimalnih časovnih okvirjev, da bi
dosegel želene cilje.

Na vsakem področju moraš biti aktiven vsaj 1 uro tedensko.

OPIS PODROČJA

PROSTOVOLJSTVO
To področje temelji na prepričanju, da imajo člani skupnosti odgovornost drug
do drugega in da je prostovoljstvo potrebno za ustvarjanje skrbne in srečne
skupnosti. Izbrana dejavnost prostovoljstva mora ustrezati sposobnostim
vsakega udeleženca in dostopnosti sredstev ter tako postati oseben izziv, ki
bo zadovoljujoč in koristen. Prav tako naj bo v skladu s potrebami skupnosti.
Prostovoljstvo je kot področje zasnovano tako, da razvija udeleženčev smisel
za prostovoljstvo v skupnosti in občutek odgovornosti do drugih. Spretnost
osebnih odnosov in vodstvene sposobnosti so nekatere od kvalitet, ki se lahko
razvijejo z uspešno udeležbo na tem področju. Poudarek je na rednem izvajanju
in predanosti dejavnosti prostovoljstva. Na ta način se bodo udeleženci
seznanili z dejavnim življenjem v skupnosti.
Cilj udejstvovanja na področju prostovoljstva je, da mladi spoznajo in se
naučijo, kako koristno je služiti in nuditi pomoč drugim.

Koristi za mlade
Prostovoljno delo mladim omogoča, da:
» svoj prosti čas posvečajo družbeno koristnemu delu,
» spoštujejo potrebe drugih,
» pripomorejo k dobremu počutju drugih,
» zaupajo drugim in si pridobijo zaupanje drugih,
» se zavedajo svojih prednosti in slabosti
» si povečajo samozavest,
» premagujejo predsodke in strahove,
» izvajajo ukrepe za zagotavljanje enakosti v skupnosti,
» sprejemajo odgovornost.

IDEJE ZA DEJAVNOSTI

PROSTOVOLJSTVO
Pomoč ranljivim skupinam
» Delo z otroki (učna pomoč, pomoč v vrtcu/podaljšanem bivanju)
» Delo s starejšimi (pomoč na domu, družabništvo v domu upokojencev)
» Delo z osebami s posebnimi potrebami (pomoč v varstveno-delovnem
centru, pomoč posameznikom s PP)
Ozaveščevalne/preventivne dejavnosti
» Problematika zlorabe alkohola in drog
» Varnost na internetu
» Varna spolnost
» Nasilje med mladimi/v družinah
» Prometna varnost
» Varstvo okolja/narave
Delo v prostovoljski organizaciji
» Pomoč pri administrativnih opravilih
» Organizacija dogodkov
» Priprava propagandnega materiala
» Zbiranje sredstev
» Vodenje projektov
Mladinsko voditeljstvo
» Mentor gasilske mladine
» Vodnik pri tabornikih/skavtski voditelj
» Animator v mladinskem centru
Dejavnosti, vezane na okolje/naravo
» Pomoč v zavetišču za živali
» Pobiranje smeti
» Prostovoljstvo v krajinskem/regijskem/narodnem parku

NAČRT DEJAVNOSTI

PROSTOVOLJSTVO
Izbrana dejavnost

Kaj želiš doseči pri dejavnosti? Oblikuj cilj.

Kje boš obiskoval dejavnost (klub, društvo, šola)?

Podatki o področnem inštruktorju
Ime in priimek

E-poštni naslov

GSM

OPISNA OCENA

PROSTOVOLJSTVO
Izbrana dejavnost

Datum začetka

Datum zaključka

Poročilo ocenjevalca

Ime, priimek in vloga ocenjevalca

Datum

Podpis ocenjevalca

OPIS PODROČJA

VEŠČINE

Namen tega področja je vzpodbuditi razvoj praktičnih in socialnih veščin
ter osebnih interesov. Poudarek je na trudu in vztrajanju glede na zmožnosti mladostnika in ne na doseganju zastavljene stopnje dosežka. Udeleženci
morajo znotraj izbrane dejavnosti v določenem časovnem obdobju pokazati
predanost in vztrajnost in napredek ter se soočati z osebnimi izzivi.
Na področju veščin je cilj spodbujanje razvoja osebnih interesov in praktičnih
strokovnih znanj.

Koristi za mlade
V okviru tega področja mladi:
» pridobijo poklicne spretnosti in povečajo svojo možnost zaposlitve,
» razvijejo praktične in socialne veščine,
» vzpostavijo stik z novimi ljudmi,
» organizirajo in obvladujejo svoj čas,
» odkrivajo, kako poiskati informacije,
» razvijajo obstoječe interese ali se lotijo novih,
» delajo z drugimi,
» uživajo v skupinskih dejavnostih in
» odkrivajo svoje nove talente.

IDEJE ZA DEJAVNOSTI

VEŠČINE

Agility
Akvaristika
Arhitektura
Astronomija
Botanika
Branje
Cestno-prometni predpisi
Cirkuške veščine
Čebelarstvo
Čipkarstvo
DJ
Dramske in gledališke veščine
Folklora
Fotografija
Geologija
Gozdarstvo
Igranje inštrumenta
Informacijska tehnologija
Izdelava nakita
Javni govori in debate
Kmetijstvo
Komunikacija s slepimi
Komunikacija s slušno prizadetimi
Kostumografija
Kriminologija
Kuhanje
Letalstvo
Lončarstvo
Lovstvo
Mažoretke
Modelarstvo
Motošport
Mozaiki
Načrtovanje in organizacija dogodkov
Namizne igre

Novinarstvo
Obdelava lesa
Orientacija
Paleontologija
Petje
Pisanje
Pisave in kaligrafija
Pletenje
Podjetništvo
Prepariranje živali
Programiranje
Radioamaterstvo
Raziskovanje narave
Religija
Restavratorstvo
Ribištvo
Risanje
Rodoslovje
Slikarstvo
Streljanje
Suhorobarstvo
Šah
Šivanje
Taborništvo/skavtstvo
Učenje tujega jezika
Urednikovanje časopisa, revije
Usnjarstvo
Veščine knjižničarstva in podatkov
Video (snemanje, montaža)
Vremenoslovje
Vrtnarstvo
Vzgoja rastlin
Zbirateljstvo (npr. znamke)

NAČRT DEJAVNOSTI

VEŠČINE

Izbrana dejavnost

Kaj želiš doseči pri dejavnosti? Oblikuj cilj.

Kje boš obiskoval dejavnost (klub, društvo, šola)?

Podatki o področnem inštruktorju
Ime in priimek

E-poštni naslov

GSM

OPISNA OCENA

VEŠČINE

Izbrana dejavnost

Datum začetka

Datum zaključka

Poročilo ocenjevalca

Ime, priimek in vloga ocenjevalca

Datum

Podpis ocenjevalca

OPIS PODROČJA

REKREATIVNI ŠPORT
Namen tega področja je vzpodbuditi sodelovanje in napredek v rekreativnih
športih. Osnovano je na izboljšanju učinka glede na zmožnosti posameznika.
Udeleženci naj stremijo k osebnim fizičnim ciljem, kar naredi to področje bolj
izzivalno za vsakega posameznika. To področje spodbuja samodisciplino,
vztrajnost in samomotivacijo posameznika.
Cilj na področju rekreativnega športa je spodbuditi in pokazati napredek z
izboljšanjem lastnih psihofizičnih sposobnosti.

Koristi za mlade
V okviru tega področja (si) mladi:
» uživajo v ohranjanju kondicije,
» z redno fizično aktivnostjo izboljšajo svojo telesno kondicijo,
» odkrivajo nove zmožnosti,
» z izboljšanjem dosežkov povečajo samozavest,
» stremijo k višjim osebnim ciljem,
» postavljajo izzive in se z njimi spopadajo ter
» spoznajo občutek zadovoljstva ob osebnem dosežku.

IDEJE ZA DEJAVNOSTI

REKREATIVNI ŠPORT
Individualni športi
» Aerobika
» Alpinizem
» Atletika
» Balet
» Boks
» Borilne veščine
» Deskanje
» Drsanje
» Dvigovanje uteži
» Fitnes
» Gimnastika
» Gorništvo
» Golf
» Hitra hoja
» Jahanje
» Jamarstvo
» Jadranje
» Joga
» Kanu
» Kajak
» Kolesarjenje
» Lokostrelstvo
» Peteroboj
» Orientacija
» Jadralno padalstvo
» Pilates
» Plavanje
» Ples
» Plezanje
» Pohodništvo
» Potapljanje
» Rolanje
» Sabljanje
» Samoobramba

Individualni športi (nadaljevanje)
» Smučanje
» Surfanje
» Tek
» Tek na smučeh
» Triatlon
Ekipni športi
» Badminton
» Bejzbol
» Balinanje
» Bovling
» Curling
» Floorball
» Hokej
» Jadranje
» Košarka
» Kriket
» Lacrosse
» Namizni tenis
» Netball
» Nogomet
» Odbojka
» Polo
» Rokomet
» Squash
» Softball
» Tenis
» Ultimate frizbi
» Veslanje
» Vaterpolo
» Wrestling

NAČRT DEJAVNOSTI

REKREATIVNI ŠPORT
Izbrana dejavnost

Kaj želiš doseči pri dejavnosti? Oblikuj cilj.

Kje boš obiskoval dejavnost (klub, društvo, šola)?

Podatki o področnem inštruktorju
Ime in priimek

E-poštni naslov

GSM

OPISNA OCENA

REKREATIVNI ŠPORT
Izbrana dejavnost

Datum začetka

Datum zaključka

Poročilo ocenjevalca

Ime, priimek in vloga ocenjevalca

Datum

Podpis ocenjevalca

OPIS PODROČJA

PUSTOLOVSKA ODPRAVA
Namen področja je spodbujanje pustolovskega duha in želje po odkrivanju
novega ter razvoj zavedanja o okolju in pomembnosti zaščite le-tega.
Udeležencem predstavlja izziv, da se je lotijo z določenim namenom in to v
nepoznanem okolju.
Organizacija, načrtovanje, priprave in zaključek (kvalifikacijske) odprave
zahtevajo skupinsko delo, samozaupanje, odločnost in sodelovanje. Odprava
mora obsegati samostojno popotovanje po deželi ali na vodi s točno določenim
namenom, udeleženec pa uporablja zgolj svojo fizično moč brez pomoči
motornih vozil. Fizična moč se nanaša na hojo, vožnjo s kanujem, jahanje,
kolesarjenje ali jadranje.
Udeleženci lahko izbirajo med odpravo, katere glavna sestavina je popotovanje,
ali raziskovanjem, kjer bodo večino časa namenili raziskovanju območja, v
katerem bivajo.

Koristi za mlade
Področje odprav mladim omogoča, da:
» načrtujejo in izpolnjujejo naloge,
» sprejemajo odločitve in posledice,
» se odzivajo na izzive,
» se naučijo zanašati nase,
» razvijajo vodstvene sposobnosti,
» prepoznavajo potrebe in sposobnosti drugih,
» kažejo svojo podjetnost in domišljijo,
» delajo v timu,
» uživajo v bivanju v naravi in ga cenijo.

Za uspešno opravljeno področje odprav moraš opraviti
pripravljalne treninge, poskusno in kvalifikacijsko odpravo. Vse
informacije o področju odprav ti bo podal voditelj odprav na tvoji
izvajalski organizaciji.

OPISNA OCENA

PUSTOLOVSKA ODPRAVA
Namen odprave

Datum začetka

Datum zaključka

Poročilo ocenjevalca

Ime, priimek in vloga ocenjevalca

Datum

Podpis ocenjevalca

OPIS PODROČJA

PROJEKT NEZNANI PRIJATELJ (PNP)
PNP je dodatno področje, ki se izvaja le na zlati stopnji. Namen je omogočiti
udeležencu, da skozi izkušnje delovanja in bivanja z nepoznanimi ljudmi,
razvije zrelost in občutek odgovornosti za svoja dejanja. Kot udeleženec stremi
k samopodobi in samozaupanju, kar naredi to področje bolj izzivalno.
PNP naj bi mladim dal priložnost za širjenje interesov in bogatenje izkušenj
ter je idealna priložnost, da poskusijo nekaj novega. Da bi udeleženec lahko
izpolnil cilje tega projekta, je zaželeno, da se ga udeleži sam. Bistveno je,
da pozna čim manj ostalih udeležencev, saj lahko na tak način pridobi nove
prijatelje in vzpostavi nove odnose.
Nekateri udeleženci izberejo projekt, kjer je večina udeležencev njihove
starosti, medtem ko so drugi raje del manjše skupine, ki dela z majhnimi otroki
ali starejšimi osebami. Pred odločitvijo za določeno aktivnost mora biti glavni
namen jasen.

Koristi za mlade
Na tem področju mladi dobijo priložnost:
» spoznati nove ljudi,
» vzpostaviti nove odnose in pokazati skrb za druge,
» si prizadevati za skupne cilje kot člani skupine,
» sprejemati odgovornost zase in za druge,
» razvijati sposobnost komuniciranja,
» da delajo za doseganje skupnega cilja,
» dajati pobude ter
» uživati v bivanju in delu z drugimi.
Primerne priložnosti ponavadi sodijo v eno izmed spodaj navedenih kategorij:
» večdnevne prostovoljske akcije,
» poletne šole,
» izobraževalni tabori (kot udeleženec ali voditelj),
» mladinske izmenjave izven šolskega programa.

OPISNA OCENA

PROJEKT NEZNANI PRIJATELJ
Izbrana dejavnost

Datum začetka

Datum zaključka

Poročilo ocenjevalca

Ime, priimek in vloga ocenjevalca

Datum

Podpis ocenjevalca

Zavod MEPI - Mednarodno priznanje za mlade
Nacionalni urad
Litostrojska cesta 52, 1000 Ljubljana
mepi@mepi.info
www.mepi.si

