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Další kroky

VÍTEJTE!
O PROJEKTU VIDA
Cílem projektu VIDA je
aktivně propagovat a
podporovat kvalitu a
inovace v prostředí práce s
mládeží. VIDA doufá, že
posílí novou skupinu
informovaných mladých
vedoucích vrstevníků, aby
pomohla zmírnit dopady
zneužívání návykových látek
na mladé lidi a komunity.

VIDA byla financována s
podporou programu
Erasmus +. Projekt vyvíjí tým
pěti mládežnických
organizací z Finska, České
republiky, Irska, Nizozemska
a Portugalska takto:

YAD Youth Against
Drugs (Finsko)
Future in Perspective
(Irsko)
Quarter Mediation
(Nizozemsko)
Rightchallenge
(Portugalsko)
AKLUB Centrum
Vzdelavani a Poradenstvi
(Česká republika)
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ČEHO CHCEME DOSÁHNOUT?
Tým projektu VIDA pracuje na vývoji Kompendia 12
interaktivních infografik, jehož cílem je řešit
povědomí o drogách a dopad, který mohou mít
drogy na život mladých lidí. Infografika se v
současné době finalizuje a bude k dispozici ve
všech partnerských jazycích počátkem příštího
roku, v květnu 2021.
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V neposlední řadě… Pracujeme
na vývoji VIDA MOOC, který
bude fungovat jako online
interaktivní portál, který bude
hostovat všechny online
výukové materiály vyvinuté v 5
jazycích. Bude plně k dispozici
v květnu 2022.

partnerských jazycích.

Ačkoli pandemie covid-19 bránila prvním projektovým
schůzkám, online komunikace mezi konsorciem VIDA
byla silná a stabilní. Doufáme, že se můžeme v létě
2021 setkat osobně v České republice

Zůstaňte naladěni na web projektu VIDA!!
http://vida-eu.com

CKlikněte sem a sledujte nás na
facebookové stránce VIDA!

Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise. Tato publikace a veškerý její obsah odráží pouze názory
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