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- Salto Youth, syksy 2019
- Verkostoitumista, tutustumista ja 
ideointia
- Portugalilla yhteydet
- Tammikuun tienoilla hakemus 
eteenpäin
- Toukokuussa tieto, että VIDA projekti 
sai rahoituksen



VIDA - työryhmä

Viisi eri kumppanimaata. Yhteistyökumppanit ovat valittu
heidän erityisasiantuntijuuden perusteella, jotta varmistetaan
riittävä tietotaito projektin eri osa-alueilla.





Seuranta

- SOME aikataulu
- Aktiivisuus raportit 6kk väle in
- Uutiskirje  6kk väle in



Tavoitteet

• Edistää ja tukea aktiivisesti nuorisotyön laatua

• Innovoida vuorovaikutteista päihdekasvatusmateriaalia

• Auttaa nuorisotyöntekijöitä ja nuoria vertaisohjaajia tekemään laadukasta ja
keskustelevaa päihdekasvatusta nuorten parissa sekä yhteisöissä

• Lisätä tietoa huumausaineiden vaikutuksista niin yksilön kuin yhteisön tai yhteiskunnan
tasolla



Vaikutukset
VIDAn työryhmä kokoaa yhteen oikeat tahot varmistaakseen pitkäntähtäimen vaikutukset seuraavien
tavoitteiden avulla:

Koulutusohjelmat nuorisotyöntekijöille sekä vertaisohjaajille lisätään
helposti saataville jokaisen maan yhteistyökumppanin toimesta.

Uusi interaktiivinen infografiikka pitää sisällään oikeita lähteitä ja
työkaluja, joita kaikenikäisevät voivat käyttää hyödykseen
huumetietoisuuden levittämisessä.

Varmistetaan että menetelmien teknologinen alusta - erityisesti
VIDA MOOC ja hankkeen nettisivut – ovat käytettävissä vielä 5
vuotta hankkeen päättymisen jälkeen.

Hankkeen kaikki tuotokset julkaistaan esimerkiksi SALTO – Youth
alustalla, mikä mahdollistaa pitkäaikaisen pääsyn hankkeen
menetelmiin.



Mitä on tehty ja miten?

IO1 – Interaktiiviset infograafit

IO2 – Nuorisotyöntekijöiden koulutusohjelma

IO3 – Vertaisohjaajien koulutusohjelma

IO4 – Interaktiivinen verkkoportaali - VIDA MOOC



Nuorisotyöntekijöiden koulutus – PILOTTI 
Verkkototeutus – vastaavana Hollanti



Mitä vielä tehdään?
Kevät 2022
Työpajat
Koulutukset
Loppuseminaari Jyväskylässä huhtikuussa

Drug Awareness Workshops



"The European Commission's support for the production of this publication 
does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views 
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use which may be made of the information contained therein.”
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