BREZ IZGOVORA SLOVENIJA

Program Aktivisti Brez izgovora Slovenija traja 3,5 let
oziroma sedem sezon od tega štiri sezone, ki potekajo od
septembra do januarja in tri sezone, ki potekajo od
februarja do avgusta.
Dijak se pridruži programu v načeloma 1. letniku srednje šole
in s tem postane novinec v programu Aktivisti Brez
izgovora Slovenija.

VLOGE V PROGRAMU AKTIVIST BI

7. SEZONA

6. DO 7. SEZONA

5. DO 7. SEZONA

3. DO 7. SEZONA

1. IN 2. SEZONA

NAČINI PRIDOBIVANJA KOMPETENC
Udeleženec programa tekom sedmih sezon pridobiva
kompetence na štiri različne načine.
• USPOSABLJANJA/ IZOBRAŽEVANJA, ki so enkrat letno
omogočena na dogodkih, ki trajajo nekaj ur, en vikend ali več
dni (npr. posamezna izobraževanja, vikend vrednotenja,
motivacijski vikend, uvodni vikend, vikend izobraževanj, poletni
tabor, sestanki lokalnih enot ali odborov, itd.)
• VODENE RAZMIŠLJUJOČE AKTIVNOSTI, ki so omogočena na
isti način kot usposabljanja, pri njih gre za vodene procese
razmišljanja, preko katerih udeleženec pride do nekih
zaključkov
• AKTIVNO DELOVANJE, pri katerem gre za predvideno
delovanje v organizaciji (aktivno delovanje v lokalni enoti,
udejstvovanje na vsebinskih področjih, izvajanje vrstniških
delavnic, udeležba na dogodkih in mednarodnih izmenjavah,
itd.)
• PRIPADNOSTI IN DELOVANJE V ORGANIZACIJI, ki prinaša
različne občutke, aktivnosti in dogodke, ki vplivajo na njegove
osebnostne lastnosti, socialne spretnosti, itd. (pridobivanje
kompetenc, kot so sposobnost dela v timu, empatija, zmožnost
dela na projektih, čut za poklicanost, odgovornost, itd.)

BELEŽENJE KOMPETENC
Znotraj organizacije imamo nekoga, ki skrbi za beleženje udeležbe
posameznega aktivista na usposabljanjih, vodenih razmišljujočih
aktivnostih in na aktivnostih Brez izgovora Slovenija, ki jih zajema
njegova vloga.
Na podlagi beleženja, so ves čas do vključno konca sedme sezone
dostopne informacije na podlagi katerih se aktivistu lahko izda
potrdilo o usposabljanjih, vodenih razmišljujočih aktivnostih,
dejavnostih in vlogah, ki jih je bil aktivist tekom let deležen oziroma jih
je opravljal.
Poleg tega ne prihaja do podvajanja usposabljanj in vodenih
razmišljujočih aktivnosti pri posameznem aktivistu.

CERTIFICIRANJE PROGRAMA
Aktivistu se tekom sezon na vsako sezono pregleduje
udeležbo na usposabljanjih, vodenih razmišljanjih in udeležbe
na predvidenih aktivnostih Brez izgovora. Za nadaljevanje
aktivizma je potrebna minimalna prisotnost na vsem trojem
skupaj po že znanih merilih zamrznitve statusa, ki narekujejo
vsaj 50 odstotno udeležbo na usposabljanjih, vodenih
razmišljujočih aktivnostih in aktivnostih, ki se jih bi naj
udeleževal glede na vlogo v Brez izgovora.
Aktivist, ki je prišel do konca 7. sezone, prejme certifikat, da
je opravil program Aktivisti Brez izgovora in potrdilo, ki je
opisne narave in povzema usposabljanja, aktivnosti in vloge, ki
jih je bil aktivist tekom let deležen oziroma jih je opravljal.
Certifikatu sta dodana opis in shema kompetenc programa
Aktivisti Brez izgovora, ki bi jih naj aktivisti, ki so uspešno
zaključili program, dosegli. Aktivist, ki prejme certifikat, je
lahko s predlagan za dodatno imenovanje »odličnosti«.

Izbor med predlaganimi kandidati naredi komisija 3 članov, ki
jo določa Odbor mentorjev, sestavljena pa je iz enega člana
Upravnega odbora, enega člana Odbora za aktivacijske
projekte in enega člana Odbora mentorjev.
V kolikor je določen aktivist s strani komisije potrjen za
prejetje imenovanja »odličnosti«, mora pa prejem imenovanja
pred podelitvijo potrditi še Upravni odbor. Aktivist lahko
kadarkoli tekom sedmih sezon izstopi iz programa Aktivisti
Brez izgovora.
Prav tako lahko kadarkoli zaprosi za izpis potrdila, ki povzema
usposabljanja, vloge in aktivnosti, ki jih je aktivist dosegel do
trenutka, ko za potrdilo zaprosi. To potrdilo lahko prejmejo
tudi tisti, ki program zapustijo predčasno.

PREDSTAVITEV KOMPETENČNEGA MODELA
SHEMA KOMPETENC - Shema prikazuje dve področji in osem
podpodročij na katera so razdeljene kompetence in kompetence, ki
jih bodo aktivisti tekom programa Aktivisti Brez izgovora pridobili
do faze, ko postanejo aktivisti tutorji. kompetence, ki jih dodatno
pridobijo v usposabljanju za pomočnike in vodje pobud niso
zapisane.
TABELA PRIDOBIVANJA KOMPETENC - Tabela časovno razporedi
usposabljanja, vodene razmišljujoče aktivnosti in aktivnosti
delovanja v Brez izgovora Slovenija (vezane na vlogo aktivista)
preko katerih aktivisti v 3,5-letnem programu pridobijo kompetence
navedene v shemi iz točke 1.

CILJI IN RAZLAGA POSAMEZNIH DELOV TABELE PRIDOBIVANJA
KOMPETENC - Tabeli sledi razdelan dokument, kjer je vsak del
tabele, torej vsa usposabljanja, vodene razmišljujoče aktivnosti in
aktivnosti delovanja v Brez izgovora Slovenija, še posebej razložen.
Nekateri deli so zgolj razloženi – imajo podrobneje zapisano
dogajanje v katerega je aktivist vključen, deli tabele, ki pa so
mišljeni kot usposabljanja, pa imajo določene cilje na podlagi katerih
se usposabljanja tudi pripravlja.

CILJI IN OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH
DELOV TABELE PRIDOBIVANJA KOMPETENC

1. SEZONA - Struktura in področja delovanja Brez izgovora •
novinec razmisli o vzporednicah vizije in poslanstva Brez izgovora z
njegovimi željami aktivacije • novinec pozna področja delovanja Brez
izgovora in vsebine, ki se jih na teh področjih obravnava ter tekoče
projekte; v to spadajo javno zdravje (tobak, alkohol, prehrana,
reproduktivno zdravje, duševno zdravje), trajnostni razvoj (okolje,
gospodarstvo in družba), aktivacijski projekti (lokalne enote), drugi
projekti in vsebine s katerimi se v danem trenutku ali širše
ukvarjamo, do te mere, da je verodostojen vir informacij o Brez
izgovora za širšo javnost
2. SEZONA - Zgodovina, terminologija in struktura BI • novinec
pozna zgodovino in razume razvoj BI do stopnje na kateri je v
sedanjem času • novinec pozna terminologijo BI in jo zna prevesti v
jezik širše javnosti; med termine spadajo aktivist, vodja, predsednik,
organizacija, vsebinska področja, lokalna enota, akcijski dan,
aktivacijski projekt, javno zdravje, trajnostni razvoj • novinec pozna
strukturo BI (sestava organizacije, lokalne enote, vsebinsko
delovanje, 1AP, 2AP, poimensko pozna vsaj predsednika in
podpredsednika, koordinatorje SO in vodje) Vizij in poslanstvo BI,
Kritiziraj – predlagaj – ukrepaj 1 • novinec pozna ter razume vizijo
in poslanstvo BI • novinec se seznani s pomenom »Kritiziraj –
predlagaj – ukrepaj« • novinec razume pomen »Kritiziraj – predlagaj
– ukrepaj«

3. in 4. SEZONA: Aktivno delovanje v BI • aktivist pozna
načine za aktivno delovanje v BI in razume zadolžitve
posameznih akterjev v organizaciji (vodje, pomočniki,
aktivist, izvajalec akcijskih dni, predsednik, upravni odbor,
itd.); na podlagi razumevanja zadolžitev posameznih
akterjev, se drži delokroga vloge v kateri je trenutno in še
morebiti bo v prihodnosti • aktivist razmišlja o vključitvi v
njemu dosegljive dele organizacije (aktivizem na projektih,
pomočnik, itd.
4. SEZONA: Kritiziraj – predlagaj – ukrepaj 2 • aktivist zna
podati konstruktivno kritiko, predlagati spremembe in
pomaga pri ukrepanju / poskuša ukrepat • aktivist ne podaja
nekonstruktivne kritike brez predloga za spremembe in
težnje po ukrepanju
5. SEZONA Mladinski sektor v Sloveniji • aktivist pozna
mladinski sektor v Sloveniji ter večje organizacije in organe s
katerimi sodelujemo (NIJZ, Ministrstvo za zdravje, skavti,
taborniki, MSS) ter razume povezave in sodelovanje z njimi •
aktivist razume pomen delovanja na nacionalni ravni in vidi,
kako vplivamo na prostor Aktivno delovanje v Brez izgovora
Slovenija znotraj meja Slovenije • aktivist pozna širino in
področja delovanja Brez izgovora Slovenija znotraj meja
Slovenije ter se vključuje v dogajanje po želji

6. SEZONA: Mladinski sektor na širšem področju • aktivist
pozna večje organizacije in organe s katerimi sodelujemo
zunaj meja Slovenije, pozna organizacije in mreže, katerih
soustanovitelji smo bili • aktivist razume pomen delovanja na
evropski in svetovni ravni in vidi naš prispevek v tem Aktivno
delovanje v Brez izgovora zunaj meja Slovenije • aktivist pozna
širino in področja delovanja Brez izgovora zunaj meja Slovenije
• aktivist je seznanjen z možnostjo aktivnega vključevanja v
projekte zunaj meja Slovenije in se jim po želji pridružuje
Kritiziraj – predlagaj – ukrepaj 3 • aktivist ve, kako ukrepati
za izboljšanje določenega stanja • aktivist je sposoben
določanja prednostnih področij znotraj projekta na katerem
deluje
7. SEZONA: Odločitev za nadaljnjo pot v Brez izgovora •
aktivist si pred zaključkom programa Aktivisti Brez izgovora
Slovenija vzame čas za premislek glede nadaljnje poti v Brez
izgovora • aktivist se pogovori s starejšim članom organizacije
o njegovi nadaljnji poti v Brez izgovora • aktivist še pred
zaključkom programa Aktivisti Brez izgovora Slovenija sporoči
odločitev o nadaljnjem delovanju v Brez izgovoraI (kot vodja BI
ali v programu za študente Brez izgovora)

Znotraj aktivacijskih projektov se aktivist, ki ima ob sebi
tutorja, razvija v proaktivnega člana lokalne enote. Poleg tega
na tej poti (lahko) postane tudi tutor (novincem) in pomočnik
(vodje v lokalni enoti). Tutortvo se načeloma pričakuje od vseh
starejših aktivistov, ki kljub temu gredo čez usposabljanje za
tutorje. Za pomočništvo pa se aktivist odloči, prijavi in mora
biti izbran. Ko je izbran, se ga vključi v usposabljanje za
pomočnike, za tem pa lahko postane pomočnik.
1. SEZONA: Delovanje v lokalni enoti 1 (novinec, deležen
tutorstva) • novincu je ob prihodu v program Aktivisti Brez
izgovora Slovenija dodeljen tutor (spremljevalec, usmerjevalec,
z njim na poti, na voljo za informiranje, itd.) • novinec se
udeležuje sestankov lokalne enote • novinec je dolžan in ima
pravico postavljati vprašanja ter nanje dobiti odgovore, da se
v organizacijo čimprej uvede • novinec sicer aktivno sodeluje
na sestankih, vendar odgovornih nalog še ne prevzema.

2. SEZONA: Delovanje v lokalni enoti 2 (novinec, deležen
tutorstva) • novinec nadaljuje odnos tutorstva in se še vedno
udeležuje sestankov lokalne enote, kjer tudi aktivno sodeluje
• novinec začne prevzemati manjše odgovorne naloge sam ali
večje v paru s katerim drugim bolj izkušenim članom lokalne
enote • novinec se ob koncu sezone pogovori s tutorjem in
vodjo lokalne enote in vrednoti njegovo dosedanje delovanje
v Brez izgovora.
3. SEZONA: Delovanje v lokalni enoti 3 (aktivist) • aktivist se
redno udeležuje sestankov lokalne enote, je na njih aktiven,
sodeluje, daje predloge in prevzema odgovornosti, vrši TO
DO-je • na aktivista se vodja lokalne enote lahko zanese •
aktivist je vzor novincem.
4. SEZONA: Predstavitev tutorstva, pomočništva in 2.
stopenjskih aktivacijskih projektov → odločitev za vlogo v
lokalni enoti ali 2AP • aktivist se ob koncu sezone odloči ali bi
želel postati tutor novincem ali pomočnik vodji lokalne enote
→ v tem primeru bo v naslednji sezoni udeležen usposabljanja
za ti dve vlogi • aktivist se ob konu sezone odloči ali želi
nadaljevati svojo pot v smeri 2AP projektov → v tem primeru
se v 4. sezoni zanj še nič ne spremeni, bo pa lokalni enoti
enoto ob koncu 4. sezone zapustil.

Delovanje v lokalni enoti 4 (aktivist, usposabljanje za
tutorstvo ali pomočništvo) • aktivist nadaljuje s članstvom v
lokalni enoti na isti način kot v 3. sezoni Usposabljanje za
tutorje: • preverjanje znanja iz področja organizacije, ki bi
ga naj do konca 4. sezone aktivisti imeli: o področja
delovanja BI o Zgodovina, terminologija in struktura BI o
Vizija, poslanstvi BI in Kritiziraj – predlagaj – ukrepaj 1 o
(Kritiziraj – predlagaj – ukrepaj 2) • organizirana okrogla
miza, kjer lahko aktivisti postavljajo dodatna vprašanja o
organizaciji • kratko usposabljanje za tutorje: o kdo je tutor
o kaj so naloge tutorja o ideje, kako naloge tutorja izpeljati,
da se novinec počuti čim bolj domače, sprejeto
Usposabljanje za pomočnike: • aktivist, ki se odloči postati
pomočnik vodje v lokalni enoti, se za to vlogo prijavi in gre
skozi izbirni postopek • izbran aktivist gre čez proces
usposabljanja za pomočnike
5. SEZONA: Aktivacija 1 (2AP, tutor, pomočnik) • 2AP:
aktivist deluje v enem izmed 2AP projektov • tutor: aktivist,
ki je opravil usposabljanje za tutorje, lahko postane tutor
novincem (ne nujno in njegove lokalne enote) • pomočnik:
aktivist, ki je opravil usposabljanje za pomočnike, je lahko
pomočnik v lokalni enoti.

7. sezona: Aktivacija 3 (2AP, tutor, pomočnik) • 2AP: aktivist
deluje v enem izmed 2AP projektov v kolikor se odloči, da bo,
v kolikor bo potrebno nadaljnje sodelovanje po 7. sezoni (še
eno sezono), svoje delovanje nadaljeval •
tutor: aktivist, ki ima opravljeno uvajanje za tutorje, lahko v
7. sezoni prevzame vlogo tutorja pod pogojem, da se odloči,
da bo s svojo vlogo aktivno nadaljeval tudi v naslednji sezoni,
kljub temu, da se program Aktivisti Brez izgovora Slovenija s
to sezono zaključi •
pomočnik: aktivist, ki ima opravljeno uvajanje za pomočnike,
lahko v 7. sezoni prevzame vlogo tutorja pod pogojem, da se
odloči, da bo s svojo vlogo aktivno nadaljeval tudi v naslednji
sezoni, kljub temu, da se program Aktivisti Brez izgovora
Slovenija s to sezono zaključi
Odločitev za vstop v program vodje Brez izgovora ali v
program za študente Brez izgovora • aktivistu je predstavljen
program za vodje Brez izgovora in kaj pomeni biti vodja Brez
izgovora • aktivistu je predstavljen program za študente BI •
aktivistu je dan čas za premislek oziroma ima omogočen
voden premislek ali želi postati vodja BI čez eno leto • aktivist
pred zaključkom 7. sezone sporoči trenutno željo o tem ali se
želi čez eno leto pridružiti programu za vodje BI in/ali
programu za študente Brez izgovora.

3. SEZONA: Predstavitev JZ in TR področij → odločitev za
področje • aktivist se podrobneje seznani s področji, ki jih
zajemata JZ in TR ter možnostmi delovanja znotraj teh področji •
aktivist je povabljeni k razmisleku in pogovoru o njihovi vključitvi
v vsebinske projekte Izobraževanje na temo JZ in TR področij •
aktivist, ki se odloči pridružiti področju JZ ali TR, se udeleži
izobraževanja na temo izbranega projekta o področje JZ:
poudarek na splošni predstavitvi pomena promocije zdravja in
področij, ki so v naši organizaciji v primerjavi z alkoholom in
tobakom nekoliko podhranjena: prehrana, duševno in
reproduktivno zdravje; glede alkohola in tobaka je lahko
združeno v eni predstavitvi o področje TR: splošna predstavitev
področij TR z zunanji predavatelji • aktivist po izobraževanju
začne z aktivnim sodelovanjem na vsebinskem področju
4. SEZONA: Delovanje na JZ ali TR področjih 1 (aktivist) • aktivist,
ki je opravil izobraževanje na temo izbranega področja, lahko
začne z delovanjem na vsebinskih projektih (JZ ali TR) • aktivist,
redno hodi na sestanke in na sestankih sodeluje, lahko prevzema
manjše odgovornosti, je dolžan in ima pravico vprašati čim več
vprašanj, da izve čim več informacij – njegov glavni vir informacij
vodja področja h kateremu je priključen • aktivist se proti koncu
sezone odloči ali želi postati vodja pobud in se še v istem poletju
udeleži usposabljanja

Usposabljanje za vodje pobud • aktivist, ki se je odločil postati
vodja pobud, se prijavi na razpis in gre skozi izbirni postopek •
izbran aktivist se udeleži usposabljanje za vodje pobud na
vsebinskih področjih • v sklopu usposabljanja razmišlja o lastni
pobudi, ki bi jo želel v izvesti s skupino ali delom skupine na
področju JZ ali TR
5. SEZONA – 7.SEZONA Delovanje na JZ ali TR področjih 2
(aktivist, vodja pobud) • aktivist: lahko nadaljuje z delovanjem
na izbranem področju: redno hodi na sestanke, na njih aktivno
sodeluje, predlaga, razume dogajanje, vsako sezono se od
njega pričakuje tudi prevzemanje večjih odgovornosti • vodja
pobud: aktivist, ki je opravil usposabljanje za vodje pobud, v
tej sezoni prevzame to vlogo; vodja pobud vodi svojo pobudo
na področjih JZ ali TR
7.SEZONA: Odločitev za nadaljnjo pot znotraj JZ in TR •
aktivist se pred zaključitvijo 7. sezone na podlagi razmisleka
in pogovora odloči ali želi delo v BI nadaljevati znotraj
katerega od vsebinskih področji • aktivist pred zaključkom
programa Aktivisti Brez izgovora Slovenija o odločitvi o
nadaljnji poti seznani vodilne v organizaciji oziroma se vodilni
z njim pogovorijo

Potrebno se je zavedati, da se lahko kompetenčni model v tem
sklopu zelo spremeni; še posebej, če začnemo izvajati še delo za
druge na druge teme.
2. SEZONA: Usposabljanje Tobak • aktivist gre čez usposabljanje
za izvajanje delavnic O2 za vsakega Retorika 1 (po vsebini
usposabljanja v izvedbi Dedalus) • aktivist se spozna z osnovami
teorije iz retorike • aktivist izboljša svoje retorične sposobnosti •
aktivist se nauči, kako pravilno pripraviti govor (uvod, jedro,
zaključek) • aktivist ozavesti in izboljša govorico telesa • aktivist
se sooči z lastnimi pomanjkljivostmi na področju njegovega
retorike
3. SEZONA: Usposabljanje za Alkohol • aktivist gre čez
usposabljanje za izvajanje delavnic ali intervencij na temo alkohola
(WAN, mystery shoping)
4. SEZONA: Usposabljanje konoplja • aktivist gre čez usposabljanje
za izvajanje delavnic o konoplji Retorika 2 (po vsebini
usposabljanja v izvedbi Dedalus) • aktivist se seznani z naslednjimi
vsebinami: uvod v javno nastopanje (mehanika, roke, mimika, glas),
sestava govora, sestavine dobrega govorca, dobre vodje,
argumentacija, kako ublažiti tremo?, znamo dobro
zastaviti/odgovoriti na vprašanje? • aktivist se tekom
usposabljanja tudi sam preizkusi v imitaciji javnega nastopa.

2. – 7. SEZONA: Aktivist se od 2. do 4. sezone torej sreča z
usposabljanji za izvajanje delavnic ali aktivnosti na temo
tobaka, alkohola in konoplje. Ko opravi usposabljanje sledijo
naslednji koraki vključitve izvajanja teh delavnic in aktivnosti:
• Uvajanje: o se zgodi še v isti sezoni o gre za eno sezono
sodelovanja na delavnicah in aktivnostih, ko aktivist deluje v
paru s starejšim aktivistom – po presoji starejšega aktivista
tudi sam začenja aktivno sodelovati v izvajanju delavnice ali
aktivnosti • Soizvajanje: o se zgodi v naslednji sezoni po
usposabljanju za posamezno temo o v tej sezoni aktivist izvaja
delavnice v paru s še enim aktivistom, ki je lahko starejši,
lahko pa sta šla tud skupaj čez usposabljanje
• Izvajanje: o se začne dve sezoni po usposabljanju za
posamezno temo in traja do konca 7. sezone o v teh sezonah
aktivist samostojno izvaja delovnice in aktivnosti na izbrano
temo ter lahko nastopa kot »starejši aktivist«, ki deluje v paru
tekom uvajanja in soizvajanja novejših

1. SEZONA: Osebni profesionalni cilji 1 • novinec se zaveda,
da so kot mladi posebna starostna skupina, ki ima svoje
potrebe (po Mladina 2010: preizkušanje (novih stvari),
zabavati sebe in druge, biti uspešen, biti samostojen, se
izkazati, biti slišan, biti ljubljen, biti cenjen, biti sprejet in
zaželen, biti drugim enak, a hkrati nekaj posebnega,
doživljanje dogodivščin, pripadnost skupini) – po drugi strani
pa je BI mladinska organizacija, ki torej želi na te potrebe
tudi odgovarjati • novinec se zaveda svoje dosedanje
življenjske poti ter se zazre v prihodnost in ozavesti, kaj si
želi doseči v življenju in kako mu lahko pri tem pomaga BI •
novinec si postavi vsaj en cilj, ki ga želi ob pomoči BI doseči
do konca 2. sezone
2. SEZONA: Silent coaching • novinec preko interaktivnega
procesa z uporabo posebnih tehnik pride do sprožitve
miselnih procesov, ki mu pomagajo do hitrejšega in
učinkovitejšega doseganja boljših rezultatov • novinec se
udeleži aktivnosti Silent coaching-a: o novinec identificira pri
sebi aktualen problem o novinec se sreča s strukturo modela
»GROW« o novinec odgovori na sklop 20 vprašanj Osebni
profesionalni cilji 1a • novinec je soočen z vrednotenjem
doseganja svojega cilja, ki si ga je zastavil v 1. seznoni
znotraj »Osebni profesionalni cilji 1«

3. sezona: Motivacija • aktivist se sreča s pojmom »motivacija« •
aktivist je soočen s tehniko, ki ga vodi, da ozavesti, kaj je
njegova motivacija za delovanje v BI • aktivist razume, zakaj
mora skrbeti tudi za motiviranje drugih.
4. SEZONA: Kreativno razmišljanje • aktivist se spozna s 5
tehnikami kreativnega razmišljanja • aktiviste se sreča z vsaj 5
tehnikami kreativnega razmišljanja • aktivist se preizkusi v eni
izmed tehnik kreativnega razmišljanja in na podlagi izkušnje to
tehniko vrednoti
5. SEZONA Konfliktni menedžment in reševanje problemov •
aktivist se seznani z osnovami konfliktnega menedžmenta •
aktivist se sreča z namišljenimi konfliktnimi situacijami in išče
rešitve • aktivist se seznani s pozitivno stranjo konfliktov
6. SEZONA: Čuječnost Aktivist se sreča z naslednjimi vsebinami,
ki zadevajo temo čuječnostjo (povzeto po treningu čuječnosti v
izvedbi MBSR): • vodene vadbe različnih vrst čuječnostne
meditacije (mindfulness meditation) • skupinski dialog in
diskusije s ciljem večanja zavedanja v vsakdanjem življenju •
navodila za delo doma in uporaba naučenega v vsakdanjem
življenju
7. SEZONA Osebni profesionalni cilji 2 • aktivist vrednoti svojo
prehojeno pot znotraj BI in razmišlja o svoji prihodnosti znotraj
in/ali izven BI

1. SEZONA: Aktivno poslušanje • novinec se seznani s tem, kaj
aktivno poslušanje je in kaj ni • novinec ima možnost izkusiti,
kako je, če te nekdo ne posluša • novinec sam pride do
zaključkov, kako aktivno poslušati in kaj lahko odvrača od tega
Dajanje in sprejemanje konstruktivne kritike • novinec se
seznaniti s prvinami konstruktivne kritike (dajanje/sprejemanje) •
novinec je soočen z situacijo dajanja in prejemanja kritike in s
tem povezanimi čustvi • novinec izboljša sposobnost kreiranja
pozitivnih pripomb in kritik • novinec izboljša sposobnost
sprejemanja drugačnih mnenj in direktnih očitkov.
2. SEZONA: Stres in spoprijemanje s stresom • novinec izve,
kakšen je njegov način spoprijemanja s stresom • novinec se
seznani s teorijo na področju stresa • novinec se seznani in izkusi
tehnike sproščanja (progresivna mišična relaksacija,
avtosugestija, ipd.) Razumevanje čustev drugih • novinec se
spozna z izražanjem različnih čustev • novinec se zave, kako
pomembno je razumeti čustva drugih in na kakšen način lahko to
naredi Zagovorništvo med vrstniki • novinec razmišlja o
poslanstvu, viziji in dogajanju v BI ter ozavesti in razume svojo
vlogo v tem • novinec se sreča s situacijami, ki niso v skladu s
poslanstvom BI oziroma mu celo nasprotujejo ter se na njih uči,
kako reagirati v takšnih primerih in na kakšen način primerno
zagovarjati svoje vrednote/prepričanja in vrednote/prepričanja
BI med vrstniki.

4. SEZONA: Delo v skupini in dinamika skupine • aktivist ozavesti
dobre in slabe plati dela v skupini • aktivist se sreča s pozitivno in
negativno izkušnjo dela v skupini • aktivist skupaj z drugimi
aktivisti postavi pravila, ki bi se jih morala skupina držati za
učinkovito delo Teoretično ozadje zagovorništva • aktivist razume
kaj je zagovorništvo in kdo je zagovornik • aktivist ve, kakšni so
lahko cilji in format zagovorništva • aktivist pozna najbolj primerne
partnerje v zagovorniških akcijah • aktivist ve kako oblikovati
argumente in jih tudi uporabiti • aktivist ve kako poiskati najboljše
podatke in jih tudi uporabiti
6. SEZONA: Medijsko zagovorništvo • aktivist ponovi teoretične
osnove zagovorništva • aktivist se seznani s pomenom medijskega
zagovorništva • aktivist skupaj z drugimi aktivisti oblikuje sporočilo
za javnost, izjavo za javnost in pripravi medijski načrt za namišljeno
akcijo na področju zdravja ali trajnostnega razvoja • aktivist
ovrednoti in oceni primernost medijskega zagovorništva za različne
teme in situacij Podajanje mnenja in sklepanje kompromisov •
aktivist se sreča z načini podajanja mnenja • aktivist se sooči z
drugačnimi mnenji in se na reakcijah uči sprejemanja mnenj •
aktivist se preko igre vlog uči sklepanja kompromisov
7. SEZONA: Integriteta • aktivist se seznani s pojmom integriteta •
aktivist se sooči z različnimi namišljenimi situacijami (zamujanje,
držanje obljube ipd.) in oceniti stopnjo integritete • aktivist oceni
stopnjo integritete in zaupanja novincev, aktivistov in vodij v Brez
izgovora ter poiščejo povezavo med integriteto in zaupanjem v
organizaciji • aktivist predlaga, kako postopati v nadaljnje, da se
zagotovi višja stopnja zaupanja in integritete v organizaciji

1.SEZONA: Ice breakerji in energizerji • novinec ima izkušnjo
ice breaker-jev in energizer-jev • novinec pozna vsaj 10 ice
breaker-jev ali energizer-jev • novinec razume pomen ice
breaker-jev in energizer-jev • novinec je sposoben izvajati vsaj
3 ice breaker-je ali energizer-je
2.SEZONA: Planiranje časa • novinec se zave, kaj vse počne v
življenju ter ovrednoti dejavnosti po pomembnosti • novinec
nariše »uro svojega dne«, da si lažje predstavlja, kaj vse
zapolnjuje njegov dan – v tej uri poišče čas za BI in čas zase •
novinec se zaveda pomembnosti tega, da je točen na
aktivnostih • novinec se sreča z mislimi, ki ga navdahnejo, da
bi v prihodnje bolj efektivno porabljal svoj čas Iskanje izzivov in
rešitev v lokalnem okolju • novinec se spozna s teorijo
»metode problemskega drevesa« in njegovo uporabo • novinec
se praktično preizkusi v uporabi metode problemskega
drevesa tako, da tudi sam poišče izziv v lokalnem okolju in ga
poskuša rešiti • novinec na podlagi najdenega izziva in rešitve
pripravi osnutek dejavnosti, ki bi lahko bila v prihodnje izvajana
znotraj lokalne enote.

4. SEZONA: Vrednotenje • aktivist ozavesti, zakaj je
vrednotenje potrebno • aktivist se spozna in preizkusi v
različnih tehnikah vrednotenja • aktivist zna iz vrednotenja
napeljati smernice za nadaljnje delo Sprejemanje
odgovornosti in sprejemanje odločitev • aktivist se ob vodeni
tehniki zamisli nad svojimi dejanji sprejemanja odgovornosti
in odločitev • aktivist ob pogovoru v skupini pride do idej,
kako se lahko pripravi na sprejemanje odgovornosti in
odločitev
6. SEZONA: Projektni menedžment (ni potrebno za
pomočnike in vodje pobud) • aktivist se tekom usposabljanja
na temo projektnega menedžmenta spozna in razume
posamezne korake projektnega načrtovanja: ideja, analiza
stanja, načrtovanje, izvedba, vrednotenje in praznovanje •
aktivist pokaže razumevanje podanega na praktičnem
primeru (bodisi projektni menedžment nekega realnega
dogodka bodisi načrtuje nek primer, ki je pripravljen do te
mere, da bi lahko šel v realizacijo – v obeh primerih načrtuje
vse korake od ideje do praznovanja) • aktivist zna postaviti
namene, cilje in predvideti rezultate projekta Metode za
gradnjo skupinskega duha • aktivist osmisli, zakaj so metode
za gradnjo skupinskega duha potrebne • aktivist se sreča z
metodami za gradnjo skupinske duha – se jih bodi spomni,
bodisi se v njih šele prvič preizkusi • aktivist se sreča s
teorijo »razvojne faze skupine«

V vsaki sezoni je pripisana še »Uporaba IKT __ [zaporedna
številka]«. Gre za to, da aktivist v vsaki sezoni zna uporabljati in
uporablja veščine, ki se jih je na področju IKT do zdaj naučil.
1. SEZONA: Internet, mail, moj.noexcuse.si, doodle, original račun •
novinec je seznanjen z načinom komunikacije v BI (mail,
moj.noexcuse.si in doodle) • novinec se zaveda pomembnosti
pregledovanja svojim mailov, rednega odgovarjanja in nujnosti
elektronske participacije na mail-u in na doodle-u • novinec si
naredi račun na moj.noexcuse.si, ve za kaj vse je uporaben in ga
aktivno uporablja • novinec se seznani s pomenom originalnih
računov in zna nakupovati tako, da pridobi originalne račune, ko je
to potrebno
2. SEZONA: Spletna družabna omrežja, naša spletna stran •
novinec pozna v katerih spletnih družabnih omrežjih se pojavljamo
• novinec je seznanjen s tem, kaj na Fan pagu objavljamo in kaj ne
in se tega drži • novinec je aktiven na spletnih družabnih omrežjih,
redno spremlja našo spletno stran
3. SEZONA: Googlovi dokumenti, Dropbox • aktivist se seznani z
uporabo googlovih dokumentov in dropboxa • aktivist zna
uporabljati googlove dokumente in dropbox ter jih tudi aktivno
uporablja

