
 
 

 

 

Nacionalno usposabljanje – Be a Hero 

17. – 19. 11. 2021 

1. Dan 
14.00 – 15.00 Uvodno spoznavanje 

15.00. – 15.30 Tehnične podrobnosti usposabljanja (Zakaj smo tu?) 

15.30 – 16.00 Pričakovanja in strahovi na usposabljanju  

16.00 – 16.30 Predstavitev projekta Be a hero in priročnika  

16.30 – 16.15 Odmor za kavo 

16.15 – 17.00 Karakteristike mladih – Kdo so mladi? (Predstavitev raziskave Mladina 2020) 

17.00 – 17.45 Mladinski dialog – metodologija, primeri praks, temeljni dokumenti 

17.45 – 18.00 Dnevna evalvacija  

18.00 – 19.00 Večerja 

19.00 - … Druženje – Simulator pijane vožnje, pijana očala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

2. Dan 
9.00 – 9.15 Jutranje ogrevanje 

9.15 – 10.30 Alkohol (vpliv alkohola na zdravje, alkohol in mladi, preventivni programi) in Prometna 

varnost, vožnja pod vplivom alkohola – NIJZ in AVP 

10.30 – 10.45 Odmor za kavo 

10.45 – 11.30 Predstavitev projekta Heroji furajo v pižamah ter Herojskega posveta  

11.30 – 13.00 Primeri dobrih praks na področju preventive in alkohola (Združenje Brez izgovora, 

DrogArt, Mladinski center Brežice) 

13.00 – 14.30 Kosilo 

14.30 – 15.15 Vključevanje mladih z majn priložnostmi v programe organizacij za mlade (Zavod vozim), 

zgodba osebe na vozičku 

15.15 – 16.00 Predstavitev učinkov projekta Heroji furajo v pižamah 

16.00 – 16.15 Odmor za kavo 

16.15 – 18.00 Praktičen del: Kako lahko mladinsko delo pripomore k preventivnemu reševanju težav 

povezanih z mladino in alkoholom. Identificiranje deležnikov v lokalnem okolju na področju mladine, 

alkohola in prometne varnosti.  

18.00 – 19.00 Večerja 

19.00 - … Večerno druženje 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

3. Dan 

9.00 – 9.15 Jutranje ogrevanje  

9.15 – 11.00 Teorija in praktičen del: Pogovor z deležniki na področju preventive (Policija, 

zdravstvo, mladinske organizacije, gasilci) – Kako lahko vsi izboljšamo stanje mladih v 

povezavi z varnostjo v prometu? 

11.00 – 11.15 Odmor za kavo 

11.15 – 13.00 Praktičen del I: Razvoj mladinskega dialoga – pilotni dogodek po vzoru Heroji furajo v 

pižamah 

13.00 – 14.30 Kosilo 

14.30 – 15.00 Praktičen del II: Razvoj mladinskega dialoga – pilotni dogodek po vzoru Heroji furajo v 

pižamah - predstavitev 

15.00 – 16.30 Evalvacija usposabljanja  

Usposabljanje bo potekalo med 17. in 19. novembrom 2021 v Mladinskem centru Brežice. 

 

Celoten program si lahko ogledate tukaj 

 

 

Na usposabljanje se lahko prijavite tukaj, najkasneje do petka, 5. novembra 2021. 

 

Za dodatne informacije smo vam na voljo na urban.krevl@mreza-mama.si oziroma na 

telefonski številki 041 223 873.  
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