
VIDA-projektin tavoitteena on

aktiivisesti edistää ja tukea

nuorisotyön laatua ja

innovaatioita. VIDA hankkeessa

toivotaan, että voimme auttaa

nuorisotyöntekijöitä ja nuoria

vertaisohjaajia tekemään

laadukasta ja keskustelevaa

päihdekasvatusta nuorten

parissa sekä yhteisöissä.

Päihdekasvatusmateriaalilla

pyritään ottamaan huomioon

mm. huumeiden käytön

vaikutusten, haittojen, riskien

sekä käytön vähentämisen

näkökulmia.

VIDA on osana Erasmus+

rahoitusohjelmaa. Hanketta

kehittää viiden nuorisojärjestön

tiimi Suomesta, Tšekistä,

Irlannista, Hollannista ja

Portugalista:

YAD Youth Against Drugs

(Suomi)

Future in Perspective

(Irlanti)

Quarter Mediation (Hollanti)

Rightchallenge (Portugali)

AKLUB Centrum Vzdelavani

a Poradenstvi (Tšekki) 
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 Using Interactive Infographics to Raise Drug Awareness 

VIDA - HANKE 

VIDA - hanke Mitä olemme tehneet hankkeen

aikana? 

 Seuraavat askeleet



Tällä hetkellä hankkeessa

kehitetään nuorisotyöntekijöille

koulutusohjelma, jonka

tavoitteena on tarjota taitoja

kehittää ja rakentaa itse

vuorovaikutuksellisia infograafeja.

Nuorisotyöntekijät voivat

koulutuksen myötä käyttää

työssään hyödyksi VIDA:n

interaktiivisia infograafeja sekä

työstää

päihdekasvatusmateriaaleja itse.

Koulutus sekä materiaalit ovat

saatavana kaikilla hankkeen

kumppani maan kielillä kesällä

2021.

Hankkeessa kehitetään myös

koulutusohjelma nuorille

vertaisohjaajille.  Koulutus tarjoaa

tietoa sekä virtuaalisia työkaluja

nuortenryhmissä tehtäviin

päihdekeskusteluihin. VIDAn

materiaalien avulla voi herättää

keskustelua sekä lisätä nuorten

tietämystä keskeisistä aiheista,

kuten huumeidenkäytön

vaikutukset, riskitekijät ja haitat.

Koulutus sekä materiaalit ovat

saatavilla marraskuussa 2021. 

VIDA-projektiryhmä kehittää 12 interaktiivisen
infografiikan kokoelmaa, jonka tavoitteena on

lisätä tiedostavuutta liittyen huumeisiin ja niiden

vaikutuksiin nuorten elämässä.. Infografiikkaa

valmistellaan parhaillaan, ja se on saatavana

kaikilla hankkeen kumppani maan kielillä ensi

vuoden alussa toukokuussa 2021.

Vaikka covid-19-pandemia vaikeutti ensimmäisiä

projektikokouksia, VIDA-työryhmän välinen

verkkoviestintä on ollut vahvaa ja tasaista. Tällä hetkellä

toivomme, että voimme tavata kasvotusten Tšekissä

kesällä 2021. 

Tällä hetkellä työstämme

parhaillaan VIDA MOOC alustaa,

mikä toimii interaktiivisena

online-portaalina. Alusta

sisältää viidellä eri maan kielellä

kehitettyjä verkko-

oppimateriaaleja. Online-

portaali tulee olemaan täysin

saatavilla toukokuussa 2022. 

MITÄ HALUAMME SAAVUTTAA? 
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Voit seurata VIDA Facebook – sivustoa

klikkaamalla tästä!

Pysy kuulolla VIDA-hankkeen verkkosivustolla!

http://vida-eu.com

Tämä projekti on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tämä julkaisu ja kaikki sen sisältö heijastavat vain kirjoittajan näkemyksiä, eikä komissiota voida
pitää vastuussa julkaisussa olevien tietojen mahdollisesta käytöstä 

https://www.facebook.com/VidaProjectEU

