
Het VIDA-project heeft tot

doel kwaliteit en innovatie

in jeugdwerkomgevingen

actief te promoten en te

ondersteunen. VIDA hoopt

een nieuw cohort van

geïnformeerde jonge peer-

leiders in staat te stellen de

gevolgen van drugsmisbruik

op jongeren en

gemeenschappen te

verzachten.  

VIDA is gefinancierd met de

steun van het Erasmus+ -

programma. Het project

wordt als volgt ontwikkeld

door een team van vijf

jongerenorganisaties uit

Finland, Tsjechië, Ierland,

Nederland en Portugal: 

YAD Youth Against

Drugs (Finland)

Future in Perspective

(Ierland)

Quarter Mediation

(Nederland)

Rightchallenge

(Portugal)

AKLUB Centrum

Vzdelavani a Poradenstvi

(Tsjechië)
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Using interactive infographics to raise drug awareness 

OVER VIDA-PROJECT

Over Vida-project  Wat hebben we gedaan?  Volgende stappen



We ontwikkelen ook een op maat

gemaakt bijscholingsprogramma

voor eerstelijns jeugdwerkers dat

tot doel heeft hun

mediavaardigheden op te

bouwen en te verbeteren om hun

eigen interactieve infographics te

ontwikkelen en om hun

faciliterende vaardigheden aan te

passen voor groepsactiviteiten

voor jongeren, waaronder de

interactieve infographics van

VIDA. Het zal in de zomer van

2021 volledig beschikbaar zijn in

alle partnertalen. 

Er wordt begonnen met de

ontwikkeling van een

trainingsprogramma voor peer-

leiderschap om jeugdleiders te

ondersteunen die betrokken zijn in

de uitdagende omgeving van de

strijd tegen middelenmisbruik,

door hen te voorzien van innovatief

interactief materiaal in de echte en

virtuele wereld waar de

infographics hun kennis over

belangrijke thema's kunnen

uitbreiden en jongeren kunnen

bereiken . Het zal volledig

beschikbaar zijn in november 2021. 

Het VIDA-projectteam werkt aan de ontwikkeling

van een compendium van 12 interactieve

infographics dat gericht is op het bewust maken

van drugs en de impact die drugs kunnen hebben

op het leven van jongeren. Infographics wordt

momenteel afgerond en zal begin volgend jaar, in

mei 2021, beschikbaar zijn in alle partnertalen. 

Hoewel de covid-19 pandemie de eerste

projectbijeenkomsten belemmerde, was de online

communicatie tussen het VIDA-consortium sterk en

stabiel. We hebben goede hoop dat we elkaar in de

zomer van 2021 face-to-face kunnen ontmoeten in

Tsjechië.

Tenslotte ... We werken aan de

ontwikkeling van de VIDA

MOOC, die zal fungeren als een

online interactief portaal dat al

het online leermateriaal zal

hosten dat is ontwikkeld in 5

talen. Het zal volledig

beschikbaar zijn in mei 2022. 

WAT WILLEN WE BEREIKEN? 
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Klik hier om ons te volgen op de VIDA

Facebook-pagina!

Blijf op de hoogte van de VIDA Project-website!

http://vida-eu.com

Dit project is gefinancierd met steun van de Europese Commissie. Deze publicatie en de volledige inhoud ervan weerspiegelen alleen de mening van de
auteur, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie in deze publicatie.

https://www.facebook.com/VidaProjectEU

