UPORABNI PRIROČNIK
priročnik za mentorje za srečanja po šolah v okviru projekta »Bodoči aktivni državljani:
prostovoljstvo kot izkušnja demokracije«
O priročniku
Projekt »Bodoči aktivni državljani: prostovoljstvo kot izkušnja demokracije«
• Osnutek projekta
• Definicije
• Seznanitev z metodologijo in vlogo mentorjev
• »Odkrij nov svet. Bodi prostovoljec!« Dijaški video natečaj - uradna pravila
• Obrazec o soglasju
• Active citizen network
S podporo Evropske unije "Evropa za državljane" in Agencije za izobraževanje, avdiovizualno
področje in kulturo
»Ta projekt je bil financiran s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije je izključno
odgovornost avtorja, komisija ni odgovorna za kakršno koli uporabo, ki bi lahko sledila iz
podatkov, vsebovanih v publikaciji.«

O priročniku
V priročniku so zbrani informacije, navodila in nasveti za mentorje, ki se bodo srečevali z dijaki
po srednjih šolah, v okviru projekta »Bodoči aktivni državljani: prostovoljstvo kot izkušnja
demokracije«.
Dokument je rezultat seminarja, izvedenega 28. novembra 2011 z naslovom »Skupna definicija
prostovoljstva«, ki se ga je udeležilo 28 predstavnikov evropskih nevladnih organizacij (en
projektni partner in 3 prostovoljske organizacije iz vseh sedmih vpletenih držav) in srečanja
partnerjev projekta 29. in 30. novembra 2011. Na teh dogodkih smo opredelili koncepte, ki jih je
potrebno posredovati mladim in določili delovne metode za eno od najpomembnejših aktivnosti
projekta: srečanje z dijaki na šolah.
Bistveno je, da vsi bralci priročnika razumejo pomen vsebovanih informacij in razlikujejo nasvete
(kot so predlagane metodologije) od informacij, ki jih je potrebno posredovati študentom (pojmi,
kot so definicija, vsebina itd.)
Ker gre za evropski projekt, ki vključuje sedem držav, je naša želja, da vsak vpleteni prilagodi
informacije in izbere najboljši način za komunikacijo z mladimi po šolah v svojem okolju. Vendar
pa je za vsakega mentorja pomembno tudi, da zagotovi, da vsi učenci prejmejo enake
informacije in orodja, da se bodo lahko enakopravno udeležili predlaganega video natečaja o
prostovoljstvu.
Priročnik vam tako prinaša:
• definicije
• pomembne informacije, ki jih morajo učenci dobiti
• podporne nasvete za mentorje o tem, kako strukturirati srečanje z dijaki. Mentorji si način
opravljanja vsebin izberejo sami, pomembno je le, da posredujejo vse informacije.
Poleg tega vsebuje priročnik podroben opis projekta (koristno za mentorja, ki ga bo moral
predstaviti) in kratko umestitev projekta v Evropsko leto prostovoljstva.
Priročnik povzema proces, preko katerega smo na seminarju prišli do skupne definicije
prostovoljstva, s katero so se vsi predstavniki sodelujočih držav strinjalo, s čimer smo izpolnili eno
od nalog našega projekta.
Na koncu priročnika je predstavljen video natečaj z vsemi tehničnimi informacijami, ki jih bodo
dijaki potrebovali za izdelavo svojih video posnetkov.
Veliko sreče in še naprej uspešno delo!
Antonella Nalli

vodja projekta »Bodoči aktivni državljani: prostovoljstvo kot izkušnja demokracije«
Projekt »Bodoči aktivni državljani: prostovoljstvo kot izkušnja demokracije«
Projekt »Bodoči aktivni državljani: prostovoljstvo kot izkušnja demokracije« (Future Active
Citizens: volunteering as an exercise of democracy - FAC) je bil ustvarjen v okviru programa "Evropa
za državljane 2007-2013" z namenom podpreti širok spekter dejavnosti in organizacij, ki
spodbujajo aktivno evropsko državljanstvo, torej vključevanje državljanov in organizacij v civilno
družbo (http://ec.europa.eu/citizenship/).
Projekt Bodoči aktivni državljani: prostovoljstvo kot izkušnja demokracije je namenjen srednješolcem,
da bi se kot mladi zavedali in bili pripravljeni sodelovati v evropski razpravi o vprašanjih, ki so
povezana z letošnjo evropsko temo leta: s prostovoljstvom.
Osnovan na partnerstvu 7 evropskih držav je projekt namenjen bodočim evropskim državljanom,
ki bodo, upajmo, igrali aktivno vlogo na področju socialne skupnosti. Tako se lahko dijaki, (16- in
17-letni mladostniki) udeležijo določene dejavnosti evropskih razsežnosti in se primerjajo z vrstniki
iz drugih držav. Ideja projekta je ponuditi evropskim dijakom nadnacionalno evropsko
perspektivo, ki bo presegla geografske, kulturne in jezikovne posebnosti posamezne države
partnerice.
Evropskim dijakom je na voljo neformalno usposabljanje na področju prostovoljnega dela,
obogateno z video natečajem, ki bo spodbujal njihovo vključevanje v medkulturno izmenjavo.
Zmagovalna ekipa natečaja bo preživela 3 dni v eni od evropskih prestolnic in bo sodelovala na
zaključnem dogodku, ki ga bo organiziral eden od projektnih partnerjev. Ekipa bo tako vključena
v razpravo na evropski ravni, hkrati pa bo predstavila zmagovalni video.
V
evropskem
letu
prostovoljstva
(http://ec.europa.eu/citizenship/european-year-ofvolunteering/index_en.htm) projekt promovira prostovoljstvo kot obliko državljanskega aktivizma
in uvaja pojme, ki so ključnega pomena za Združeno Evropo; aktivno državljanstvo in državljanski
aktivizem, državljanska udeležba in participativna demokracija.
Vsako od 7 držav predstavlja en projektni partner in tri prostovoljske organizacije.
Seznam vključenih organizacij:
Avstrija
Projektni partner: The World of NGOs, www.ngo.at
Prostovoljska organizacija: Light for the world, www.light-for-the-world.org
Prostovoljska organizacija: Kinderhospiz netz, www.kinderhospiz.at
Prostovoljska organizacija: Association pour la Réinsertion Sociale des Déshérités, www.apred.net
Nemčija
Projektni partner: Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement, www.b-b-e.de
Prostovoljska organizacija: Deutsche Gesellschaft für Demokratiepädagogik
www.degede.de
Prostovoljska organizacija: Bundesvereinigung Kulturelle Jugendbildung, www.bkj.de
Prostovoljska organizacija: Bürgerhaus Bennohaus e. V., www.bennohaus.org

e.V.,

Italija
Projektni partner: Cittadinanzattiva, www.cittadinanzattiva.it
Prostovoljska organizacija: Federconsumatori, www.federconsumatori.it
Prostovoljska organizacija: Associazione Andrea Tudisco onlus, www.assandreatudisco.org
Prostovoljska organizacija: Assemblea “Roma Centro” Cittadinanzattiva
Prostovoljska organizacija: Associazione Sant’Onofrio
Slovaška
Projektni partner: Spoločnosť ochrany spotrebiteľov, www.sospotrebitelov.sk
Prostovoljska organizacija: Nádej
Prostovoljska organizacija: Dobrá cesta, www.dobracesta.sk
Prostovoljska organizacija: Priatelia zvierat, www.priateliazvierat.sk
Slovenija
Projektni partner: Zavod Nefiks, www.talentiran.si
Prostovoljska organizacija: Društvo za razvijanje prostovoljnega
www.drpdnm.si
Prostovoljska organizacija: Zavod za mladino, www.zam.si
Prostovoljska organizacija: Društvo mladinski ceh, www.ceh.si

dela

Novo

mesto,

Romunija
Projektni partner: Fundatia PACT, www.fundatiapact.ro
Prostovoljska organizacija: Pro Vobis, www.provobis.ro
Prostovoljska organizacija: Save the Children Romania, www.salvaticopiii.ro
Prostovoljska organizacija: New Horizons Foundation, www.noi-orizonturi.ro
Velika Britanija
Projektni partner: Rutland Citizens Advice Bureau, www.rutlandcab.org.uk
Prostovoljska organizacija: Age UK, www.ageuk.org.uk
Prostovoljska organizacija: The Peter Le Marchant Trust, www.peterlemarchanttrust.co.uk
Prostovoljska
organizacija:
National
Association
of
Citizens
Advice
www.citizensadvice.org.uk

Bureau,

Izredno pomembno je, da se vsi sodelujoči v tem projektu (partnerji, prostovoljske organizacije,
mentorji, dijaki, učitelji itd.) dobro zavedajo evropske razsežnosti projekta. Projekt je delo mreže
organizacij, ne pa osamljena dejavnost posamezne organizacije. Dijaki postajajo mladi evropski
državljani, prostovoljstvo pa je skupna evropska vrednota.
Vsak projektni partner bo v projekt vključil pet srednjih šol in bo na vsaki od njih z enim razredom
organiziral dve srečanji. Ker je v razredu povprečno 25 dijakov, to pomeni 125 dijakov na
državo, torej skupno 875 dijakov, vključenih v projekt.
Obe srečanji z dijaki sta namenjeni neformalnemu usposabljanju na podlagi izkušenj
predstavnikov prostovoljnih organizacij in spodbujanju udeležbe na video natečaju o
prostovoljstvu.
Dejavnosti, ki se izvajajo z učenci, so:
• dvakrat 2-urno srečanje z vsakim sodelujočim razredom (skupno 10 srečanj v vsaki partnerski
državi)
• video natečaj.
Prosimo vas, da dokumentirate srečanja z učenci po šolah, in sicer s fotografijami, listo prisotnosti
itd.

Da bi olajšali predstavitev projekta na srečanjih, vam ponujamo PowerPoint predstavitev
programa, ki jo lahko uporabite, in promocijski video za predstavitev video natečaja.
Osnutek projekta
Bodoči aktivni državljani: prostovoljstvo kot uresničevanje demokracije
Glavni cilj projekta je spodbuditi mlade Evropejce, da postanejo aktivni državljani in jih obveščati o
pomenu in koristnosti prostovoljstva, ki temelji na neposrednih izkušnjah v nevladnih in prostovoljskih
organizacijah. Hkrati bo nevladnim in prostovoljskim organizacijam omogočil, da razvijejo boljše
razumevanje svojega delovanja v evropskem okviru, učiteljem pa, da se spoznajo z novimi načini
neformalnega učenja.
Projekt je razdeljen na tri faze:
1. (ta faza je za sodelujoče organizacije) POVEČEVANJE ZNANJA o prostovoljstvu, aktivnem
državljanstvu in sodelovanju državljanov v Evropi skozi:
• raziskavo o prostovoljstvu, ki temelji na obstoječih evropskih študijah
• seminar, ki vključuje približno 30 civilnih organizacij iz 7 držav članic EU in je namenjen razpravi
o rezultatih raziskave in o položaju prostovoljstva v Evropi (zlasti v sodelujočih državah), kot tudi
določitvi skupne definicije prostovoljstva, ki se bo uporabljala kot referenčna točka v okviru tega
projekta.
2. OZAVEŠČANJE dijakov o konceptih in praksah prostovoljnega dela, ki vključuje naslednje
dejavnosti:
• srečanje z namenom usposabljanja / ozaveščanja v petih različnih šolah/razredih (dvakrat 2urni srečanji z vsako skupino)
• video natečaj. Učenci bodo povabljeni, da ustvarijo video posnetek, ki ponazarja prakso
prostovoljstva v njihovi državi. Zmagovalci bodo nagrajeni z možnostjo, da sodelujejo pri
evropskem dogodku, ki ga bo organiziral eden od projektnih partnerjev.
Video posnetki:
- posneti so lahko s kamero ali telefonom ali z uporabo animacijskih tehnik / vizualnih učinkov;
- ne smejo biti daljši od 1 minute;
- morajo biti nemi ali v angleškem jeziku.
3. PREPOZNAVNOST IN RAZŠIRJANJE REZULTATOV
• oblikovanje spletne strani v šestih jezikih, namenjene za ta projekt in za vse video posnetke, ki
jih bodo jih ustvarili dijaki;
• oblikovanje promocijskega videa o prostovoljstvu, ki se uporablja za predstavitev projekta na
srečanjih, pa tudi kot primer za natečaj;
• oblikovanje in diseminacija animirane e-kartice, z namenom motivirati najmanj 3.000 ljudi v
vsaki državi, da glasujejo za najboljši video;
• priprava in širjenje okoli 600 DVD-jev (125 iz vsake države), ki bodo vsebovali vse video
posnetke;
• podelitev nagrade zmagovalni ekipi v okviru evropskega dogodka, ki ga priredi eden od
partnerjev.
Časovnica dejavnosti:

• od 23. jan. - do 10 apr. 2012 → srečanja po šolah
• do 15. apr. 2012 → objava vseh video posnetkov na spletni strani projekta
• od 16. apr. - do 15. maja 2012 → glasovanje
• 16. april 2012 → pošiljanje razglednic kot povabilo k glasovanju
• 16. maj 2012 → razglasitev zmagovalne ekipe
• 1. oktober - 30. december 2012 → podelitev nagrad
Definicije
Glavni cilj projekta je dijakom predstaviti prostovoljstvo in načine prostovoljnega dela, v katere
se lahko vključijo. Idealno bi bilo, da se predstavi tudi prostovoljce iz lokalnega okolja kot zgled.
Na ta način bomo mlade spodbudili, da bodo obiskali sodelujoče organizacije ali pa bomo vsaj
spodbudili njihovo radovednost. Dijake je treba opozoriti na socialne in osebne koristi
prostovoljnega dela.
Glede na to, da gre za mednarodni projekt, bi se učenci morali zavedati tudi evropske dimenzije
projekta.
Dijaki morajo najprej spoznati tri temeljne koncepte, s katerimi bomo lahko potem definirali
prostovoljstvo:
Državljanska udeležba: vključevanje državljanov v javno življenje.
Prostovoljstvo je pomembno orodje za obuditev evropske in državljanske zavesti. Prispevalo je k
izgradnji splošne solidarnosti, ki je ključna sestavina uspešne demokracije. Zato je prostovoljstvo
oblika državljanske participacije.
Participativna demokracija: vključevanje državljanov v dejavnosti institucij z namenom
(so)oblikovanja javnih politik.
Aktivno državljanstvo: samoorganizacija državljanov v mnogoterih oblikah in z raznovrstnimi
motivacijami, da izvajajo pooblastila in odgovornosti v javnem prostoru z namenom zaščite
pravic, zagotavljanja skupnih dobrin in usposabljanja državljanov.
Prostovoljstvo je eden od ključnih elementov aktivnega državljanstva, saj krepi socialno kohezijo in
razvija demokracijo.
Mladim Evropejcem lahko pri učenju o prostovoljstvu pomagamo tako, da spodbujamo aktivno
državljanstvo v Evropi, ki daje možnost novim generacijam, da prispevajo in igrajo vodilno vlogo
v družbi, ki danes ovira njihovo vodstvo zaradi njihovih korenitih sprememb.
Prostovoljstvo: vse vrste dejavnosti, ki jih oseba brezplačno, prostovoljno izvaja v okviru
organizacije in društev, brez želje po finančnem dobičku. Te dejavnosti prispevajo k uresničitvi
skupnega dobrega in prinašajo dodano vrednost evropski demokraciji.
Prosimo vas, da se držite te definicije, saj je rezultat kolektivnega dela.
Pri pojasnjevanju konceptov priporočamo uporabo različnih primerov / dobrih praks
prostovoljstva, in sicer s pomočjo naslednjih vprašanj:
• KDO:
je prostovoljec in kdo lahko postane prostovoljec;
• KAKO:
postati prostovoljec;
• KAJ:

- kakšne so prostovoljne dejavnosti na splošno in v posamezni lokalni skupnosti;
- kakšne priprave / usposabljanje je potrebno, da nekdo postane prostovoljec;
• KOLIKO:
- koliko časa vzame prostovoljstvo;
• ZAKAJ: zakaj se ljudje vključujejo v prostovoljno delo (koristi prostovoljstva):
- ker pridobiš znanja, spretnosti in izkušnje
- ker povečaš svojo zaposljivost
- ker pridobiš poznanstva, prijateljstva
- ker osebnostno rasteš in postaneš bolj samozavesten
- ker spreminjaš realnost in tako prispevaš k razvoju družbe
- prostovoljstvo lahko omogoči potovanja in s tem odkrivanje Evrope in sveta
- prostovoljstvu je dober način učenja socialne zgodovine in na ta način premostitve
medgeneracijskega prepada.
Seznanitev z metodologijo in vloga mentorjev
Kot že omenjeno je metodologija, predstavljena v tem delu priročnika, le predlog. Izdelana je
bila tako, da se logično povezujejo vsa vprašanja, ki jih je treba obravnavati na obeh srečanjih.
Mentorji imajo seveda proste roke, da srečanja oblikujejo na način, kakršen se jim zdi primeren,
pomembno je le, da v razpravo vključijo vse točke, predlagane v nadaljevanju:
1. srečanje - prvi dan
• predstavitev projekta + Evropskega leta prostovoljstva
• opredelitev prostovoljstva + prostovoljstva kot oblike državljanskega aktivizma in kot dela
evropske demokracije (na podlagi definicij, izdelanih na seminarju, in na podlagi izkušenj
vključenih prostovoljskih organizacij)
• motiviranje učencev: predstavitev promocijskega videa z omembo video natečaja in nagrade
2. srečanje - drugi dan
• povzetek koncept prostovoljstva in njegovih koristi
• predstavitev prostovoljskih organizacij
• predstavitev video natečaja in njegovih smernic.
Organizacija srečanj je v celoti odvisna od vas, od sredstev, ki jih imate na razpolago, in od
pripravljenosti šol.
Najbolje je, da poskusimo motivirati učence in jih pritegniti k sodelovanju s tem, da jim pojasnimo
edinstvenost tega projekta in možnosti, ki jih ponuja.
Predlagamo, da ustvarite čim bolj neformalno okolje, v katerem se bodo dijaki počutili dobro.
Pomembno je, da dijaki sodelujejo. Dijaki ne smejo imeti občutka, da so prisiljeni sodelovati pri tej
»neformalni uri« državljanske vzgoje. Predstavitev naj bi razumeli kot priložnost!
Vaša vloga mentorja je bistvena!

»Odkrij nov svet. Bodi prostovoljec!«

Dijaški video natečaj – uradna pravila
Natečaj v okviru projekta "Bodoči aktivni državljani: prostovoljstvo kot izkušnja
demokracije"
Uradna pravila
V okviru projekta »Bodoči aktivni državljani: prostovoljstvo kot izkušnja demokracije«, ki ga
podpira program Evropa za državljane, bomo izvedli video natečaj »Odkrij nov svet. Bodi
prostovoljec!« Zasnovan je tako, da evropskim dijakom omogoča, da predstavijo lastne
ustvarjalne video posnetke o prostovoljstvu.
Pomembni datumi:
• Rok oddaje: 15. april 2012 (do polnoči)
Dijaki morajo prenesti svoje posnetke na www.wetransfer.com
contest2012@activecitizenship.net
• Čas glasovanja: 16. april - 15. maj 2012
• Razglasitev zmagovalca: 16. maj 2012
• Nagrada se bo podelila med 1. oktobrom in 30. decembrom 2012.

in

jih

poslati

na:

Strinjanje z uradnimi predpisi:
Z udeležbo na natečaju dijaki v celoti sprejemajo uradna pravila in odločitve glede projekta.
Nagrada se podeli ekipi dijakov, ki izpolnjuje vse pogoje in vse zahteve, določene v tem
dokumentu.
Kdo je upravičen do zmage:
Za zmago je potrebnega nekaj znanja. V fazi oddajanja pojdite na spletno stran
www.activecitizebship.net in sledite navodilom, kako predložiti originalni video, ki bo pokazal
vašo ustvarjalnost. Za vključitev v natečaj je potrebno izpolnjevati naslednje zahteve:
• ekipa:
- dijaško ekipo lahko sestavljata najmanj dva in največ štirje dijaki
- vsak razred ima lahko več ekip
- vsak dijak je lahko član samo ene ekipe
- vsaka ekipa lahko predloži samo en video
- vsaka sodelujoča ekipa mora obvestiti nacionalno kontaktno osebo, (Stasa Barbič,
barbicstasa@gmail.com) in Antonello Nalli (a.nalli@ activecitizenship.net) podatke o imenu
udeležencev, šoli, državi, ime skupine in naslov videa.
• Video posnetki:
- morajo biti izvirno delo dijaške ekipe
- dolžina je 60-120 sekund
- morajo biti predloženi v enem od naslednjih formatov: MPEG, AVI, WMV ali QuickTime / MOV
- so lahko nemi, v angleščini ali v nacionalnem jeziku z angleškimi podnapisi
- niso bili že predhodno nagrajeni in niso bili prej objavljeni
- ne smejo kršiti pravic tretjim osebam, glede avtorskih pravic, blagovnih znamk in pravic
oglaševanja oziroma zasebnosti
- morajo biti primerni za objavo, niso nasilni, nemoralni, žaljivi, nezakoniti, pornografski,
nespodobni, opolzki ali podobno neprimerni
- ne smejo vključevati podob katere koli prepoznavne osebe, ki ni dijaška ekipa, razen če se
pridobi pisno dovoljenje od tretje osebe

- se ne sme neposredno objaviti na dijaških profilih facebook, lahko pa se prenaša povezava na
projektno spletno stran, z namenom pridobivanja čim večjega števila glasov (glasove se oddaja
neposredno spletni strani).
Podelitev nagrad:
Video posnetek z največ glasovi bo zmagovalec natečaja.
16. maja 2012 bo zmagovalec uradno objavljen na spletni strani projekta in preko uradnega
obvestila, poslanega šoli zmagovalne ekipe.
Po koncu poletnih počitnic bo zmagovalna ekipa prejela seznam dogodkov, ki jih izvajajo
projektni partnerji med 1. oktobrom in 30. decembrom 2012 v svojih državah. Zmagovalna ekipa
lahko izbere dogodek, pri katerem bo sodelovala oziroma izbere evropsko prestolnico, v kateri
bodo preživeli 2 dni v spremstvu njihovega učitelja. Zmagovalni video bo predstavljen na
dogodku, zmagovalna ekipa pa bo lahko delila svoje izkušnje s snemanja filma.
Poleg tega bo vsak razred, ki se je udeležil srečanj, prejel zbirko vseh video posnetkov, ki so
sodelovali na natečaju.
Uživajte v ustvarjalnem delu!
»Odkrij nov svet. Bodi prostovoljec!«
Obrazec o soglasju za objavo videa v okviru projekta »Bodoči aktivni državljani: prostovoljstvo
kot izkušnja demokracije«
S to izjavo dovoljujem, da je moj sin / moja hči lahko posneta v času sodelovanja v dijaškem video
natečaju »Odkrij nov svet. Prostovoljec!«.
Prav tako se strinjam, da lahko video posnetke za namen projekta uporabijo Active Citizenship
Network - Cittadinanzattigva Onlus in njene partnerske organizacije v projektu »Bodoči aktivni
državljani: prostovoljstvo kot izkušnja demokracije« in da bo na voljo v šoli.
Priimek, ime
1.__________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________
3.________________________________________________________________________
(4). __________________________________________________________________________
Šola
in
______________________________________________________________________

država:

Datum rojstva:
1.__________________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________________
3._________________________________________________________________________
(4). __________________________________________________________________________

Kraj, datum, podpis (za dijake pod 18 let podpis staršev ali zakonitega skrbnika)
1._________________________________________________________________________
2._________________________________________________________________________
3._________________________________________________________________________
(4). _______________________________________________________________________

Koordinator projekta: Active Citizen Network
Active Citizenship Network (ACN) je začela delovati decembra 2001 kot evropski in mednarodni
posrednik italijanske organizacije civilne udeležbe Cittadinanzattiva (aktivno državljanstvo).
ACN je fleksibilna mreža evropskih civilnih organizacij, ki sodelujejo kot partnerji v svojih različnih
projektih, usmerjenih k spodbujanju aktivne udeležbe državljanov v evropski politiki. ACN
zrcali italijanske politike Cittadinanzattive glede zdravja, družbene odgovornosti podjetij,
izobraževanja in usposabljanja na globalni ravni.
Poslanstvo ACN je spodbujati in podpirati izgradnjo evropskega državljanstva kot "aktivnega
državljanstva", kar pomeni uveljavljanje državljanskih pristojnosti in odgovornosti pri oblikovanju
politik.
ACN priznava primarno vlogo nacionalnih in lokalnih civilnih organizacij v tem procesu in se
zavzema za obogatitev koncepta subsidiarnosti v Evropski uniji s krepitvijo odnosa med
institucijami in državljani, da bi institucije dajale prednost neodvisnim pobudam državljanov, tako
posameznikov kot organizacij, katerih dejavnosti so usmerjene v skupno dobro.
Active Citizenship Network odlikuje:
• Sedež organizacije ni v Bruslju. ACN nima sedeža v Bruslju. Njene dejavnosti se izvajajo preko
spletnih omrežij in orodij in preko srečanj v različnih evropskih državah. Ta metoda omogoča
mreži, da je v večjem stiku s potrebami in željami evropskih državljanov.
• Partnerji v projektih. ACN nima stalnega niti formalnega članstva. Le-to nadomešča
prilagodljiva mreža. Organizacije, ki jih zanimajo dejavnosti ACN lahko sodelujejo kot partnerji v
projektih.
• Prednost, ki temelji na nacionalni ravni organizacije. Glavni cilj ACN so nacionalne in lokalne
državljanske organizacije, ki so najpomembnejše, vendar običajno manj priznane in zato manj
vključene v evropski politiki.
• Nova Evropa, ne pa EU. ACN ne razlikuje med državljanskimi organizacijami držav članic EU in
organizacijami držav kandidatk. Projekti ACN so navadno usmerjeni v vse nove države Evrope.
• Globalni pristop k državljanskemu aktivizmu. Za ACN so pomembne vse državljanske
organizacije, ne glede na njihov pravni status, velikost, obliko, področje dejavnosti. Zato ACN pri
svojih projektih k sodelovanju spodbuja vse vrste državljanskih organizacij.
• Angleščina kot delovni jezik. Da bi olajšali komunikacijo in sodelovanje med vsemi partnerji, je
ACN sprejela angleščino kot svoj delovni jezik.

