POGOJI ZA VKLJUČITEV IN SODELOVANJE V PROGRAMU NO EXCUSE AKTIVISTI
1. Splošno
Spodaj so navedeni splošni pogoji, katerim mora udeleženec ustrezati, da se lahko vključi v program
No Excuse Aktivisti. V primeru da oseba, ki preko obrazca na spletni strani odda prijavo, spodnjim
pogojem ne ustreza, imamo pravico zavrniti prijavo. Prav tako imamo pravico zavrniti prijave, za
katere po lastnem mnenju presodimo, da niso primerne, ali da prijavljeni iz kakršnegakoli razloga ni
primeren za vključitev v program. Zgolj oddaja prijave preko obrazca še ne pomeni, da se bo
prijavljeni programa tudi udeležil oziroma bil v program sprejet. Vse prijave obravnavamo
individualno in prijavljene po prejemu prijave tudi osebno kontaktiramo ter se dogovorimo vse
podrobnosti.
2. O organizatorju
Nosilec in izvajalec programa je Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija.
Uradno ime podjetja: Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija
Sedež podjetja: Gregorčičeva ulica 7, 1000 Ljubjana
Spletna stran: noexcuse.si
Email: info@noexcuse.si
3. Vizija organizatorja
Biti glasnik trajnostnega razvoja med mladimi s poudarkom na zdravju in okolju.
Mladim v Sloveniji ponuditi uveljavljeno platformo za aktivacijo in razvoj lastnih potencialov.
4. Poslanstvo organizatorja
Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija je nacionalna mladinska organizacija v javnem interesu z
edinstvenim vrednotnim sistemom in lastnimi kompetenčnimi modeli za mlade, ki se celostno
dopolnjujejo v »Metodi Brez izgovora«.
Brez izgovora Slovenija je platforma mladih s potencialom, ki želijo delati spremembe na področju
zdravja in okolja. Organizacija razvija, prenaša in izvaja učinkovite programe namenjene
zmanjševanju neenakosti v zdravju, povečanju zdravstvene in okoljske pismenosti ter spodbujanju
aktivnega državljanstva za doseganje trajnostnega razvoja.
Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija deluje v skladu s Cilji trajnostnega razvoja 2030 in se ne
financira s strani gospodarskih družb.
5. Vrednote organizatorja
●
●
●
●
●

Ustvarjanje pozitivnih družbenih in okoljskih sprememb
Kritično razmišljanje
Pravičnost in zmanjševanje neenakosti
Integriteta in transparentnost
Delovanje v skladu z znanostjo

●
●
●

Kvalitetno delo
Pripadnost in skupno dobro
Iskrenost in spoštovanje

6. Področja dela organizatorja
Brez izgovora deluje na treh področjih:
● mladinsko delo (kot skrb za blagostanje mladih in kot način dela) in mladinska participacija,
● javno zdravje
● in trajnostni razvoj.
Znotraj področij pokriva različne vsebine – module, ki jih udeleženci spoznavajo v okviru programov
in za katere se lahko kasneje specializirajo, če je to zajeto v program, v katerega so vključeni.
●
●

●

Mladinska participacija
Javno zdravje
○ zdravje mladih,
○ kvalitetna preventiva,
○ tobak, alkohol in konoplja,
○ gibanje in prehrana,
○ duševno zdravje in blagostanje mladih;
Trajnostni razvoj s poudarkom na okolju
○ cilji trajnostnega razvoja,
○ podnebne spremembe in zmanjševanje okoljskega odtisa,
○ okoljsko zavajanje,
○ okolje in zdravje,
○ obnovljivi viri in učinkovita raba energije,
○ trajnostna mobilnost;
○ ekonomski in družbeni vidik TR.

7. RAZVOJ POSAMEZNIKA V Brez izgovora
Ne glede na okolje, v katerem živijo, imajo vsi mladi enake osnovne potrebe po uresničevanju svojih
polnih potencialov.
V BI stremimo k razvoju vsakega posameznika na osebni ravni na način, ki ustreza njemu samemu kot
individuumu, naš cilj pa je, da mladi v organizaciji zrastejo v posameznike, ki so:
● samostojni - se lahko odločajo in nadzorujejo svoje osebno življenje kot posamezniki in kot
člani družbe
● skrbni - sposobni pokazati skrb za druge, skrbeti za druge in zase ter delovati skupaj z drugimi
in deliti svoje skrbi in razmišljanja z drugimi
● odgovorni - sposobni prevzeti odgovornost za svoja dejanja, se držati obljub in do konca
speljati stvari, za katere se zavežejo
● predani - se najdejo v vrednotah, viziji, poslanstvu in delovanju organizacije BI, v skladu s tem
ravnajo in ozaveščajo ter aktivirajo druge mlade
● kritični - znajo poiskati in preveriti informacije, si na njihovi podlagi ustvariti svoje mnenje,
poiskati argumente in svoje mnenje argumentirati pred drugimi

●

samoiniciativni in aktivni - sposobni in motivirani prevzeti pobudo, realizirati svoje ideje in
ustvarjati pozitivne družbene spremembe s svojim delovanjem in zgledom

Ta cilj bodo mladi lahko dosegli le, če jim bo družba ponudila primerne izobraževalne možnosti, ki
optimalno zadovoljujejo njihove potrebe, k čemu želi prispevati tudi v Brez izgovora.
8. Beleženje kompetenc in priročnik
Skozi potek programov je mogoče slediti napredku članov s sistemom beleženja kompetenc in
opravljanja izzivov.
Udeleženec vsakega programa ob vključitvi v program dobi priročnik Brez izgovora, v katerem je
seznam kompetenc, ki jih udeleženec pridobi prek programa, in posameznih izzivov, vključenih v
program. Poleg seznama kompetenc in izzivov so v priročniku zapisane vse teoretične podlage
kompetenc oz. povzetki usposabljanj, vezanih na posamezne kompetence.
9. Certificiranje programov
Ob zaključku programa Aktivisti udeleženec prejme certifikat. Certifikatu je dodano opisno potrdilo,
ki povzema opravljena usposabljanja in skozi program pridobljene kompetence skupaj s shemo
kompetenc programa ter priporočilno pismo posameznika. Za certifikat ter potrdilo o do tega
trenutka pridobljenih kompetencah lahko vsak udeleženec zaprosi kadarkoli med samim trajanjem
programa, tudi če iz programa izstopi predčasno.
10. Organiziranost lokalnih in regionalnih enot
Posamezniki se organizaciji priključijo kot člani lokalne enote (LE), kjer je bilo v času priključitve
organizaciji registrirano njegovo stalno ali začasno prebivališče. Fizična oseba (posameznik) ne more
neposredno postati član Zveze, temveč je član LE ter tako posredno tudi član Zveze. Dokler je
posameznik član Brez izgovora Slovenija, ta ostaja član lokalne enote, kjer se je prvič pridružil
organizaciji. Člani Zveze so lokalne enote, ne fizične osebe. Lokalne enote so samostojna društva,
pravne osebe zasebnega prava, ki so polnopravne članice zveze. Združujejo osebe, ki želijo delovati v
skladu z vizijo, poslanstvom in vrednotami zveze BI.
Član LE postane vsaka mlada oseba, ki podpiše pristopno izjavo. Za mladoletne osebe podpiše
pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik, starš ali skrbnik, kar pomeni, da morajo starši soglašati s
prijavo v organizacijo. Pristopna izjava vsebuje tudi soglasje, da lahko LE osebne podatke članov
uporablja za vzdrževanje svojih evidenc, komuniciranje o dogodkih in interne raziskave. LE je dolžna z
zbranimi podatki ravnati in jih obravnavati skladno z določili zakonodaje, ki ureja področje varovanja
osebnih podatkov.
Po včlanitvi v posamezno LE je članstvo v tej LE fiksno, kar pomeni, da posameznik ob spremembi
naslova bivališča ne more spremeniti članstva v LE, razen v izrednih primerih, o čemer odloča upravni
odbor.

11. Članarina lokalnih enot in posameznikov v njih
Lokalne enote letno posameznikom zaračunajo članarino, ki je praviloma enaka za vse lokalne enote
in jo letno potrjuje ali spreminja Skupščina Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija. Posameznik ob
včlanitvi v LE vplača enkratni znesek (vpisnino), po treh mesecih vključitve pa članarino za tekoče
koledarsko leto. Vpisnino se plača ob včlanitvi, članarino pa najpozneje do konca januarja tekočega
leta. Vpisnina ne more biti nižja od 20 eur, letna članarina pa ne more biti nižja od 50 eur.
Poleg članarine lahko člani delno pokrivajo tudi stroške dogodkov BI glede na razpoložljivost drugih
sredstev financiranja, ki so določeni pred vsakim posameznim dogodkom.
Če je socialno-ekonomski status posameznika slabši, lahko zaprosi za delno ali celotno oprostitev
stroškov včlanitve v LE in dogodkov Zveze. Za oprostitev se obrne na vodjo LE, ki o tem obvesti
predsednika organizacije.
Vsa usposabljanja organizacije Brez izgovora so za člane brezplačna, za ostale dogodke, ki niso
primarno namenjeni pridobivanju kompetenc, pa je možno določiti simbolični prispevek po dogovoru
upravnega odbora. Za prevoz na dogodke udeležencem povrnemo potne stroške, če za prevoz
uporabljajo javni prevoz ali prevoz z avtomobilom, v katerem so vsaj 4 osebe. Na nacionalne dogodke
vodja lokalne skupine ali vodja LE vedno spremlja člane LE. Mladoletni člani organizacije morajo s
seboj na vsak dogodek imeti podpisane izjave staršev, da se dogodkov in prevozov na dogodke
udeležujejo z njihovim strinjanjem in na njihovo odgovornost.
Na dogodkih Zveze se je možno posluževati sistema, da člani Brez izgovora gostijo druge člane Brez
izgovora, ki ne prihajajo iz kraja, v katerem se dogaja posamezen dogodek, če se s tem strinjajo vsi
člani, ki jih to zadeva in njihovi starši.
12. Vodila Brez izgovora Slovenija
Ob vstopu v organizacijo vsak udeleženec programov podpiše pristopno izjavo, s čimer sprejme tudi
vodila Brez izgovora, v katerih so zapisane organizacijske obveznosti in pravila. V primeru kršitev
(razen, če je v vodilih določeno drugače) se lahko članstvo posameznika najprej zamrzne za tri
mesece, v primeru ponovne kršitve pravil pa se njegovo članstvo v organizaciji prekine. V primeru
zamrznitve članstva v organizaciji se članarine kršitelju ne vrača.
1. člen
Udeležba na dogodkih posameznega programa, v katerega je vključen udeleženec, je obvezna glede
na pogoje posameznega programa. Udeleženec programa se tega zaveda in se s članstvom v
organizaciji k temu zavezuje.
2. člen
Vsakršno sponzoriranje in doniranje Mladinski zvezi Brez izgovora Slovenija (BI) in/ali njenim članom
za namen uporabe na njenih aktivnostih s strani podjetij ni dovoljeno. Pogojno se dovoljuje doniranje
prehrambene industrije, kar se določi na podlagi posameznega primera glede na skladnost z
vrednotami BI. Člani BI se tega zavedajo in se zavezujejo k nesprejemanju sredstev s strani podjetij.

3. člen
Vsak član BI, ki širi laži in/ali namerno škodi ugledu organizacije, je ob prvem dejanju opozorjen, v
kolikor se dejanje ponovi, pa je kaznovan z izključitvijo iz organizacije. O tem odloča skupina za
obravnavanje kršitev glede na predhodno postavljene pogoje in potek.
4. člen
Zaradi navzkrižja interesov (delovanje BI proti legalnim drogam) ter zaradi zgleda mlajšim članom,
tudi polnoletni člani BI ne uživajo alkohola in tobačnih izdelkov v okviru aktivnosti BI in jih ne
ponujajo ostalim. To velja za aktivnosti BI, aktivnosti partnerskih organizacij, v katerih sodeluje BI, in
ostale, tudi zunanje aktivnosti, kjer posameznik predstavlja organizacijo Brez izgovora.
5. člen
V okviru aktivnosti BI člani ne uživajo prepovedanih drog. Vsakršna uporaba, posedovanje in/ali
posredovanje nedovoljenih drog se sankcionira s takojšnjo izključitvijo iz organizacije – velja za
aktivnosti BI ter za aktivnosti partnerskih organizacij, v katerih sodeluje BI. O tem odloča skupina za
obravnavanje kršitev glede na predhodno postavljene pogoje in potek.
6. člen
Ob sumu kriminalnega dejanja praviloma sledi takojšnja izključitev člana iz organizacije. O tem odloča
skupina za obravnavanje kršitev glede na predhodno postavljene pogoje in potek ter situacijo
posameznega dejanja. V kolikor gre za utemeljen sum kaznivega dejanja, se v postopek vključi uradne
organe Republike Slovenije v skladu z zakoni RS.
7. člen
Član BI v primeru uživanja alkohola, tobačnih izdelkov ali prepovedanih drog (kar BI sicer odsvetuje,
vendar nad tem nima nadzora) nima na sebi rekvizitov, ki jih je dobil v dar s strani BI (majice od
izmenjav, jopice, zvezki ipd.), saj s tem škoduje ugledu organizacije.
8. člen
V primeru kršitve pravilnika se člana BI kaznuje s kaznijo, ki je vzgojna in je bila predhodno potrjena s
strani vodstva organizacije. O tem odloča skupina za obravnavanje kršitev glede na predhodno
postavljene pogoje in potek.

PROGRAM No Excuse Aktivisti
Program Aktivisti traja 3,5 let oziroma sedem sezon, od tega 4 jesenskih sezon in 3 pomladnih sezon.
● Jesenska sezona traja 5 mesecev, od začetka septembra do konca januarja. Izjemoma se 1.
sezona začne šele v začetku oktobra zaradi lažjega prehoda v srednješolsko izobraževanje.
● Pomladna sezona traja 7 mesecev, od februarja do avgusta. Julij in avgust nista namenjena
rednim aktivnostim LS, temveč dodatnim aktivnostim in dogodku summer camp.
Sestavljen je iz dveh stopenj: 1. stopnja poteka v 1. in 2. letniku srednje šole, 2. stopnja pa v 3. in 4.
letniku srednje šole. V drugo stopnjo programa ne napredujejo vsi, temveč le tisti, ki dosegajo pogoje
za napredovanje.
Sezona

Stopnja šolanja

Prva sezona

Prva polovica 1. letnika (oktober - januar)

Druga sezona

Druga polovica 1. letnika (februar - avgust)

Tretja sezona

Prva polovica 2. letnika (september - januar)

Četrta sezona

Druga polovica 2. letnika (februar - avgust)

Peta sezona

Prva polovica 3. letnika (september - januar)

Šesta sezona

Druga polovica 3. letnika (februar - avgust)

Sedma sezona

Prva polovica 4. letnika (september - januar)

Stopnja programa Aktivisti

1.

2.

Dijaki se v program pridružijo načeloma v 1. letniku srednje šole in tako postanejo novinci v programu
Aktivisti Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija.

Aktivist lahko kadarkoli izstopi iz programa in zahteva certifikat o pridobljenih kompetencah do
trenutka izstopa.
Pogoji za napredovanje:
Po končani 1. stopnji programa Aktivisti ga lahko udeleženec zaključi ali pa nadaljuje v 2. stopnjo
programa. Za nadaljevanje programa je potrebno dosegati naslednje pogoje za napredovanje:
-

vsaj 70 % udeležba na dogodkih, namenjenih usposabljanju/izobraževanju/pridobivanju
znanja in kompetenc (usposabljanja v živo ali online, vodene razmišljujoče aktivnosti)
vsaj 50 % udeležba na dogodkih BI, ki niso usposabljanja (zbor članov LE, summer camp,
druženja ipd.)
vsaj 70 % udeležba na sestankih LE
100 % udeležba na usposabljanjih, namenjenih usposabljanju izvajalcem vrstniških delavnic

-

-

izvedba vsaj 9 akcijskih dni (vrstniških delavnic (preventivne delavnice na temo kajenja in
delavnice na temo trajnostnega razvoja) in skritih nakupov) v razmerju: 3 akcijski dnevi
vrstniških delavnic o kajenju, 3 akcijski dnevi vrstniških delavnic na temo trajnostnega razvoja
in 3 akcijski dnevi skritih nakupov
pridobljenih vsaj 70 % kompetenc, ki se pričakujejo po končani 1. stopnji programa

Pogoji za zaključek programa Aktivist:
-

vsaj 70 % udeležba na dogodkih, namenjenih usposabljanju/izobraževanju/pridobivanju
znanja in kompetenc (usposabljanja v živo ali online, vodene razmišljujoče aktivnosti)
vsaj 50 % udeležba na dogodkih BI, ki niso usposabljanja (zbor članov LE, summer camp,
druženja ipd.)
100 % opravljena obvezna usposabljanja
vsaj 70 % udeležba na sestankih delovne skupine
pridobljenih vsaj 80 % kompetenc, ki se pričakujejo po končani 2. stopnji programa

Včlanitev v organizacijo
Za priključitev dijaki izpolnijo spletno prijavnico.
Prvi korak pristopa v organizacijo BI je, da posameznik po oddani spletni prijavnici odgovori na 3
vprašanja (pisno, prek e-maila), ki jih na e-naslov, naveden v prijavnici, prejme naknadno.
Po tem je posameznik povabljen na razgovor, ki lahko poteka v živo ali online. Naslednja stopnja je
udeležba na prvem sestanku v lokalnem okolju ter zatem uvodni vikend BI. Šele po tem je
posameznik član organizacije BI.
Razgovor je namenjen spoznavanju posameznikov, oceni njihove motivacije za priključitev v
organizacijo ter zagotavljanju resnosti in želje. Pogoj za vključitev je, da dijak nima težav s šolskim
delom in ocenami glede na predhodnje šolske izkušnje.
Vprašanja na razgovoru so strukturirana, pripravljena vnaprej in za vse enaka, lahko pa člani komisije
postavijo dodatna vprašanja.

REKVIZITI BI
Vsak aktivist, ki se vključi v organizacijo, je upravičen do materialov Brez izgovora, ki jih dobi po
vsakem zaključku dveh sezon (torej celega leta) programa in med katere spadajo npr. No Excuse
zvezek in pisalo, članska izkaznica z EYCA dodatnimi ugodnostmi in zavarovanjem, vrečka iz blaga,
majica s kratkimi rokavi, pulover ipd.
O dodatnih materialih, ki jih pridobi aktivist ob koncu leta/programa, se vodstvo zveze odloča sproti.

AKTIVNOSTI PROGRAMA
Udeleženec programa tekom sedmih sezon pridobiva kompetence na različne načine:
●

usposabljanja/izobraževanja v živo so za posamezen sklop kompetenc enkrat letno
omogočena na regionalnih ali nacionalnih dogodkih, ki trajajo nekaj ur, en vikend ali več dni
(npr. posamezna izobraževanja, vikend izobraževanja). Med njimi so nekatera

●

●

●

●

●
●

●

usposabljanja/izobraževanja v živo obvezna za napredovanje v 2. stopnjo oz. za uspešno
zaključitev programa No Excuse Aktivisti.
online usposabljanja/izobraževanja so usposabljanja v skladu s kompetenčnim modelom, ki
se izvajajo na daljavo s pomočjo sodobne tehnologije in spletnih platform. Med njimi so
nekatera online usposabljanja/izobraževanja obvezna za napredovanje v 2. stopnjo oz. za
uspešno zaključitev programa No Excuse Aktivisti. Online usposabljanja se izvajajo v dveh
oblikah:
○ webinarji so za posamezen sklop kompetenc enkrat letno omogočena prek ustrezne
spletne platforme, posameznikom pa so na voljo tudi za naknaden ogled, če za
udeležbo v določenem terminu niso imeli časa. V tem primeru lahko izvajalec
usposabljanja pripravi dodatne naloge, ki jih udeleženci, ki usposabljanje spremljajo
kasneje, opravijo ter tako vodji posamezne LE dokaže novopridobljeno znanje ali
kompetenco
○ spletni izobraževalni moduli, ki trajajo dlje časa (cca. od 2 do 10 tednov) in so
sestavljeni iz tedenskih izobraževalnih sklopov. Sklopi vsebujejo različne naloge in
vire informacij (video posnetki, članki in drugo bralno gradivo, kvizi, zaključni projekt,
domače naloge, kot so eseji ali spisi ter odgovori na vprašanja ipd.). Posamezen
udeleženec lahko spletne izobraževalne module opravlja v svojem tempu in glede na
svoj razpoložljiv čas, saj niso točno časovno določeni ali omejeni.
drugi dogodki BI, ki primarno niso namenjeni izobraževanju ali usposabljanju, a zaradi
specifičnih aktivnosti aktivisti prav tako pridobijo določene kompetence, vključene v
kompetenčni model, poleg tega pa se prek njih krepi pripadnost organizaciji, saj so
namenjeni druženju med člani Brez izgovora (npr. vikend vrednotenja, motivacijski vikendi,
uvodni vikend, summer camp)
sestanki lokalne skupine se redno izvajajo v vsaki posamezni lokalni enoti, načeloma na
vsakih 14 dni ali pogosteje, prek njih pa aktivisti pridobivajo določena manj obsežna
znanja/kompetence ali utrjujejo znanja/kompetence, ki so jih pridobili na drugih dogodkih,
prav tako pa so sestanki namenjeni rednemu stiku vodje LE z aktivisti, spremljanju njihovega
napredka, informiranju o aktualnih dogodkih organizacije in dogajanju na področjih delovanja
Brez izgovora ipd.
vodene razmišljujoče aktivnosti so omogočene na isti način kot usposabljanja, le da so bolj
kot pridobivanju novega znanja namenjenje refleksiji o posameznikovem življenjskem slogu,
navadah ipd. - pri tem gre za vodene procese razmišljanja, preko katerih udeleženec pride do
lastnih želenih zaključkov, sprememb v življenjskih navadah ali stališčih
aktivno delovanje predvideva aktivno delovanje v organizaciji: pri ustvarjanju lokalnih pobud
v posameznih LE, izvajanju vrstniških delavnic, udeležbi na dogodkih v Sloveniji in širše ipd.
pripadnost organizaciji pri udeležencih spodbuja različne občutke in s tem tudi pridobivanje
(predvsem socialnih) kompetenc ter navad, ki vplivajo na vedenje in stališča posameznika
(npr. pridobivanje znanja in kompetenc na področju dela v skupini, empatije, dela na
projektih, čut za poklicanost, odgovornost ipd.)
mednarodne izmenjave so dodatna aktivnost, ki se aktivistom ponudijo, če so na voljo glede
na projekte organizacije BI in drugih organizacij v sektorju. Zaradi nepredvidljivosti niso
namenjene pridobivanju kompetenc iz kompetenčnega modela, temveč pridobivanju
dodatnega znanja in izkušenj.

POT V PROGRAMU
Tekom programa Aktivisti udeleženec prevzema različne vloge:
-

-

-

novinec (1. sezona) - ta stopnja je namenjena preizkušanju, ali se posameznik v programu
najde in ali mu ustreza ali ne. V tej stopnji posameznik še ni nujno član organizacije, ne plača
članarine, temveč se to od njega pričakuje šele proti koncu te sezone.
aktivist (2. - 7. sezona)
tutor (3. in 4. sezona, obvezno) - prevzamejo vlogo pomočnikov novincem in aktivistom v 2.
sezoni, z namenom odgovarjanja na vprašanja, vodenja skozi začetne faze članstva v Brez
izgovora, pomoči, ko je to potrebno ipd.
pomočnik vodje LE (5. - 7. sezona, izbirno, prijava na koncu 4. sezone) - pomoč pri izvedbi in
pripravi srečanj
član delovne skupine za dodatne pobude (5 - 7. sezona)

Po sezonah tako prevzame naslednje vloge v ustreznem časovnem zaporedju:
●
●
●

1. in 2. sezona - novinec in aktivist
3. in 4. sezona - tutor (pomaga pri pripravi in izvedbi srečanj lokalne skupine)
5. - 7. sezona - pomočnik ALI vključen v delovne skupine na posamezne vsebinske sklope. V
primeru, da je posameznik pomočnik, vključenost v delovne skupine ni obvezna, v
nasprotnem primeru pa je obvezna.

ODGOVORNE OSEBE, VKLJUČENE V IZVAJANJE PROGRAMA
Koordinator programa Aktivisti je zaposlena oseba v Brez izgovora, ki koordinira izvajanje programa,
skrbi za letni plan in izvedbo usposabljanj, komunikacijo z vodjami LE, vrednotenje programa,
spremljanje udeležbe in kompetenc aktivistov ipd. Koordinator programa odgovarja predsedniku in
generalnemu sekretarju BI. Koordinatorju progama lahko dodatno pomagajo drugi zaposleni glede na
obseg trenutnih delovnih nalog posameznikov.
Predsednik BI je prostovoljec v upravnem odboru, ki je odgovoren za dogajanje v organizaciji in
kateremu (poleg generalnemu sekretarju) odgovarja koordinator programa.
Koordinator za izobraževanje je član upravnega odbora, ki primarno skrbi za izvajanje usposabljanj za
člane organizacije.
Predstavnik odbora vodje in pomočnikov (VIP) je član upravnega odbora, ki na srečanjih upravnega
odbora predstavlja stališča in težave vodij in pomočnikov.
Vodje LE so prostovoljci, ki so zaključili program Aktivisti in opravili začetno usposabljanje za vodje in
so vključeni v program Vodje, njihova naloga pa je vodenje lokalne enote, njenih članov, aktivnosti in
pridobivanje financiranja na lokalni ravni.
Mentorji vodij LE so alumni organizacije BI, torej posamezniki, ki so zaključili enega ali več programov
BI ali bili v organizaciji zaposleni in ki v organizaciji pomagajo prostovoljno ter občasno.
Vodje vsebinskih sklopov 2. stopnje so posamezniki, ki obvladajo vsebinska področja 2 stopnje
programa Aktivisti. To načeloma niso udeleženci programa Vodje Brez izgovora.

Vse vključene osebe, razen zaposlenih v pisarni Brez izgovora, so prostovoljci.

Časovni načrt izvedbe dogodkov po sezonah
Prek naraščanja sezon se število tem, vključenih na usposabljanja, zmanjšuje, saj se od aktivistov
vedno bolj pričakuje aktivna udeležba v delovnih skupinah in pri pripravi individualnih in dodatnih
projektov z namenom razvijanja potencialov posameznika, njegovih interesov, idej in želja.
V vsaki sezoni se praviloma izvede:
● 1 vikend dogodek
● 2 delovna dneva
● 3 online usposabljanja
● 8 - 10 srečanj lokalne skupine (načeloma se srečanje izvede na vsakih 14 dni, po dogovoru s
člani lokalne skupine pa se lahko to tudi spremeni)
V enem letu (dveh sezonah) se izvede maksimalno:
● 3 vikende
● 5 delovnih dni
● 9 online usposabljanj
Stalni dogodki za vse aktiviste:
● uvodni motivacijski vikend - oktober
● vikend vrednotenje - junij (razen po 7. sezoni januarja)
SREČANJA LOKALNIH SKUPIN
Srečanja LS se izvajajo vsaj enkrat na vsakih 14 dni, po dogovoru vodje s člani LS pa se lahko izvajajo
tudi pogosteje. Termin srečanj je stalen in se določi na začetku vsake sezone glede na ostale
obveznosti in urnike članov LS in vodje.
Preden se vključiš, torej preveri..
●
●

●
●

Ali obiskuješ 1. letnik srednje šole? Ali pa si morda ravno začel z 2. letnikom in bi te ta
program res zelo zanimal? Če si starejši, se v ta program žal ne moreš vključiti.
Ali imaš čas za sodelovanje? V program si lahko vključen, če si na letni ravni prisoten na vsaj
70% obveznih dogodkov, ki so namenjeni usposabljanju/izobraževanju/pridobivanju znanja in
kompetenc (usposabljanja v živo ali online, vodene razmišljujoče aktivnosti); če imaš vsaj 50%
udeležbe na dogodkih BI, ki niso usposabljanja in 70% udeležbe na sestankih lokalne enote v
svojem lokalnem okolju. V primeru, da posameznik ne dosega pogojev za napredovanje, ima
eno leto časa, da opravi vse preostale obveznosti ter se naknadno priključi aktivistom v 2.
stopnji, pri čemer mora v prvem letu 2. stopnje programa opraviti obvezna zamujena
usposabljanja.
Ali si pripravljen aktivno delovati v lokalnem, nacionalnem in mednarodnem okolju vsaj 3,5
let oz. do konca trajanja programa Aktivisti?
Ali se tvoji starši strinjajo s tvojo prijavo v organizacijo Brez izgovora?

Dodatne informacije:
Dodatne informacije so na voljo prek e-naslova aktivisti@noexcuse.si ali na telefonski številki 041 679
756.

Datum: 2. 10. 2020

