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1 UVOD 

 

Kako pomembna so pričakovanja in motivacija prostovoljcev? Se kot prostovoljec 

zavedate svoje vrednosti? 

Modul »Motivacija in pričakovanja« je osredotočen na prepoznavanje in razvoj 

spretnosti, posvečenim motiviranju ljudi; kako ravnati z njihovimi pričakovanji, 

od tega, kaj pričakujejo, česa se bojijo in kako ukrepati v taki situaciji.  

Naš cilj je, s pomočjo pripomočkov, omogočiti prostovoljcu, da sam prepozna 

svoje kvalitete in si tako pomaga do boljšega razumevanja in samozavedanja. Te 

kvalitete bodo definirale obnašanje vseh in kakšne spretnosti potrebujejo, da bi 

se razvili kot posamezniki in kot del skupine in s tem spodbudili motivacijo. 

Za starejše prostovoljce s svojimi osebnimi življenjskimi zgodbami, dobrim 

poznavanjem samega sebe in odnosov med ljudmi, je pomembno, da 

spodbudimo njihovo motivacijo in jih naučimo, kako ravnati z lastnimi 

pričakovanji.  

Gre za proces spoznavanja samega sebe, učenja in osebne rasti. 

 

»Svet spreminjajo ljudje, ki so dovolj nori, da verjamejo, da to lahko storijo.« 

Steve Jobs  
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2 KAJ JE MOTIVACIJA? 

 

Zakaj počnemo, to kar počnemo?  

Motivacija je izraz, ki ga uporabljamo, kadar želimo opisati, zakaj se ljudje 

usmerjajo proti nekim določenim dejanjem in ciljem, proti drugim pa ne. 

Motivacija je dobesedno želja, da nekaj naredimo. 

Motivacija je psihološki proces, ki določa namen/nagnjenje, usmerjenost in 

vzorec obnašanja, ki nas pripelje do dejanj. Ali gre to za kozarec vode, ki si ga 

priskrbimo, da si s tem olajšamo žejo ali pa branje knjige, da bi tako prišli do 

znanja. Gre za sklop notranjih sil, ki nas pripeljejo do dejanj, s katerimi bomo 

dosegli nek cilj, ki bo zadovoljil neko našo potrebo. 
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3 MOTIVACIJSKI KROG 

 

Večina naših nagibov je cikličnih - sprožijo se, aktivirajo neko obnašanje, ki pelje 

proti nekemu cilju. Ti trije koraki se neprestano ponavljajo skozi cel potek 

človekovega življenja. Ker so potrebe neskončne, povzročijo zagon, ki vodi k 

spodbudi in cilju. 
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prvotno sproži 

neka

potreba
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4 MOTIVACIJA IN PRIČAKOVANJA 

 

Pričakovanja. Vsi jih imamo. Imamo jih zase in imamo jih za druge. 

Vsi smo že doživeli razočaranja, ko ljudje niso čisto izpolnili naših pričakovanj, in 

to zna biti še posebej boleče, kadar gre za ljudi, za katere nam ni vseeno in ki jih 

visoko cenimo. 

Vsi smo doživeli razočaranja, in morda tudi obžalovanje ali sram, znotraj nas 

samih, ko nismo izpolnili lastnih notranjih pričakovanj. 

Način, kako se spoprimemo z našimi pričakovanji, bo vplival na našo motivacijo.  

Posameznik se bo obnašal na določen način, ker je motiviran, da izbere določeno 

vrsto obnašanja nad vsemi drugimi, na podlagi njegovega pričakovanja rezultata, 

ki ga bo dosegel z izbranim obnašanjem. 

Prostovoljci, ki znajo ravnati s svojimi pričakovanji, imajo veliko manj težav pri 

izpeljavi prostovoljskih projektov. Zakaj? Zato ker znajo komunicirati, se 

organizirati in usmeriti pogovore na stvari, ki jih je treba dokončati. 

 

Kako ravnati s pričakovanji? 

Ponujamo vam tri praktične nasvete, kako si izboljšati vaše ravnanje s 

pričakovanji: 

1. Ne ustvarjajte domnev. Komunicirajte! 

Ko ste v dvomih, vprašajte, kaj drugi želijo in potrebujejo v različnih 

situacijah. Najlažje je domnevati, da si drugi želijo imeti ali storiti to, kar 

bi mi želeli zase. Večkrat imamo to navado, da analiziramo stvari glede na 

naša osebna prepričanja in pri tem pozabljamo, da je vsak človek 

edinstven, s svojimi lastnimi željami, prepričanji in vrednotami. 

Ne ujemite se v past prepričanja, da nekdo enako dojema situacijo kot vi. 

Temu se lahko izognete tako, da se iskreno pogovorite z osebo o tem, 

kakšna so pričakovanja in kako doseči cilj. 

2. Nič ni narobe, če greste korak nazaj! 

Počutiti se morate sproščeno s pričakovanji, ki so realistična in dosegljiva. 

Če taka niso, lahko, in bi tudi morali, stopiti korak nazaj. Bistveno pri tem 

je, da stopite nazaj na način, ki vam bo omogočil ravnovesje med vaši 

potrebami in zmogljivostmi. Pomembno je, da ste iskreni o tem kaj se da 
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storiti. Naj vam bo cilj izziv, vendar ne do te točke, da postane 

nedosegljiv. In četudi vam ne uspe, nič hudega! To je nova priložnost za 

učenje in rast! 

 

3. Uživajte zdaj! 

Ne gre za pričakovanja drugih, pomembna so vaša pričakovanja, ki jih 

imate zase. 

Zelo pogosto se primerjamo z ostalimi in se zlomimo na ta ali drug način, 

in zelo pogosto omejujemo naše trenutno doživljanje s pričakovanji za 

prihodnost (npr. Takoj ko dobim novo službo, bom srečen.). Ne! Živite 

dan, ki ga imate danes! Živite v tem trenutku! Iščite priložnosti okoli sebe 

sedaj. Ne živite v pričakovanju, v nenehni skrbi kaj pride za tem in na 

podlagi tega krojite svojo srečo. Vendar ne zamenjajte pomena 

pričakovanj z cilji. Cilji so fantastični; prav obratno pa so lahko 

pričakovanja bolj zapletena! 

 

5 MOTIVACIJA IN VREDNOTE 

 

Kaj so vrednote?  

Vrednote določajo, kaj je za nas absolutna resnica, so temelji našega obnašanja 

in naše osebne ter profesionalne izpolnitve. So to, kar nas resnično motivira.  

 

Zakaj so pomembne? 

Vrednote predstavljajo vaša temeljna prepričanja. Kaj je za vas pomembno? Kaj 

vas žene naprej? Gradijo temelj za vse, kar počnete. Vse se razvije iz tega. V 

svojem jedru so odločilna »načela«, ki definirajo, kdo ste. Vrednote vplivajo na 

vaša stališča in obnašanje. 

 

Kako lahko odkrijete vaše vrednote?  

Naslednja vprašanja so vam lahko v pomoč: 

 Kaj je zame pomembno v tem trenutku?  

 Kaj je resnično pomembno v tej situaciji?  

 Kaj mi bo to prineslo? 

Vrednote se lahko razlikujejo glede na okoliščine/okolje? Kar oseba ceni pri 

medčloveških odnosih se lahko razlikuje od vrednot, ki jih ima, na primer na 
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delovnem mestu. Zato je pomembno odkriti naše ključne vrednote v različnih 

okoljih, na primer pri družini, delu, prijateljstvih, odnosih, življenju. 

  

Praktična vaja: »Ključne vrednote« 

 

Cilj: Pomagati udeležencem odkriti svoje ključne vrednote 

Materiali: Pisalo in papir 

Čas: 10 minut za vsako 

Koncept: udeleženci naj delajo v paru in vsak naj napiše:  

1. Seznam 8 vrednot v »življenju«. 

2. Naredite nov seznam, kjer razvrstite vrednote po pomembnosti. 

3. Ustvarite dilemo, tako da mora vaš par (s pomočjo seznama vrednot,    

nanizanih po pomembnosti): 

a) izbrati med prvo in drugo vrednoto in napisati tisto, ki sta jo 

izbrala na nov seznam, 

b) izbrati med vrednoto, ki ni bila izbrana pod a) in vrednoto, ki je 

naslednja na seznamu ter napisati tisto, ki sta jo izbrala na novi 

seznam, 

c) nadaljevati vajo, dokler ne zmanjka vrednot s prvotnega 

seznama. 

4. Prve 4 vrednote na novem seznamu so vaše ključne vrednote. 

Ocena: Odprta diskusija na temo ključnih vrednot, ki so se pojavile na 

seznamu. 

Poročilo:  Razmislite o tem:  

 Ko ste morali zbirati med dvema pomembnima vrednotama, kaj se je 

zgodilo? Kako ste prišli do odločitve? 

 Se je končni seznam spremenil glede na tistega, kjer so vrednote 

naštete po pomembnosti? 

 Ste pričakovali te rezultate?  

 Se vam zdijo vaše ključne vrednote smiselne?  

 Se vam zdi, da se je pomembno zavedati teh vrednot? 

 Kaj lahko sami storite, da občutite in doživite vaše ključne vrednote v 

vašem »življenju«? 
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6 KAKO USTVARJATI MOTIVACIJO? 

Motivacija prihaja od znotraj, iz človekovih vrednot, naravne radovednosti, ali 

strasti. Osredotočili se bomo na elemente notranje motivacije. Zakaj? Ker če 

želite izvleči kar največ iz sebe in drugih, če želite, da vam in ostalim uspe, 

potem potrebujete notranjo motivacijo.  

 

Omogočajo jo štirje elementi: 

 Samostojnost: Če želite uničiti notranjo motivacijo neke osebe, jo uničite 

tako, da jo začnete nadzorovati in upravljati. Raziskave so pokazale, da je 

v človekovem osebnem življenju mnogo življenjskih ciljev lažje doseči, če 

se počutite samostojnega pri odločitvah, kako jih doseči. Torej, potrudite 

se ohraniti vašo samostojnost!  

 Sposobnost: Še ena resnica o človeški motivaciji je ta, da radi počnemo 

stvari, ki nam gredo dobro od rok. Občutek sposobnosti je močan 

motivator. Pomembno je torej, da so dejavnosti zasnovane tako, da 

predstavljajo dovolj izziva. Premalo izziva in postane nam dolgčas, 

preveč izziva in postanemo živčni. Poiščite ravnovesje! 

 Občutek sorodnosti: Kot človeška bitja imamo osnovno potrebo po 

pripadnosti, po tem, da smo del večje skupine, v kateri se počutimo 

cenjene. Zato je pripadnost skupini, ki ima nek skupni cilj, tudi močan 

motivator. Vznemirjenje je nalezljivo in občutek sorodnosti vas napolni z 

energijo. Ohranjajte pozitivno energijo znotraj skupine! 

 Pomembno prispevanje: kot družabnim bitjem nam ni samo 

pomembno, da pridobimo naklonjenost drugih. Instinktivno tudi mi čutimo 

naklonjenost do drugih. Tako lahko doživimo občutek, da smo nekaj 

dosegli in nekaj koristnega naredili, vsakič ko sodelujemo pri dejavnostih, 

ki pripomorejo k boljšemu počutju drugih. Občutek, da smo naredili nekaj 

vrednega, pripomogli k izboljšanju sveta za vse nas. Pripravljenost, da 

prispevamo k pomembnem izboljšanju! 
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7 ODNOSI/EMPATIJA 

Kot prostovoljec bo ena vaših glavnih sposobnosti ustvariti empatijo z ljudmi, s 

katerimi boste delali in jim pomagali. 

 

Kaj pomeni empatija? Empatija je sposobnost razumevanja drugih preko 

spoštovanja. Pri empatiji ne gre za ujemanje, gre za prostor, ki ga moramo najti, 

kjer se bodo ob istem času nahajale različne perspektive. 

 

Zakaj je pomembno ustvariti empatijo? Snovanje empatije nam bo 

pomagalo pri:  

 boljšem razumevanju drugih; 

 večjem zavedanju samega sebe; 

 komunikaciji; 

 ustvarjanju boljših odnosov, povečanju motivacije, ravnanju s pričakovanji 

in pridobivanju boljših rezultatov. 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.pt/imgres?imgurl=http://empreendedorcibernetico.com/blog/wp-content/uploads/2014/09/tecnicas-vendas.png&imgrefurl=http://empreendedorcibernetico.com/blog/tecnicas-de-vendas/&docid=261MwuxmR4Q9jM&tbnid=IL_VRVOuxOBjtM:&vet=10ahUKEwj4sZWWqpXTAhWMOxQKHSnyCYcQMwhEKBgwGA..i&w=830&h=500&hl=pt-PT&bih=566&biw=1366&q=rapport/empatia imagens gratuitas&ved=0ahUKEwj4sZWWqpXTAhWMOxQKHSnyCYcQMwhEKBgwGA&iact=mrc&uact=8
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Kako začnete ustvarjati empatijo/odnose? 

 S tem, da imamo iskreno zanimanje za drugo osebo. 

 S tem, da smo vedoželjni o tem, kdo smo in kako razmišljamo. 

 S tem, da smo pripravljeni videti svet s perspektive nekoga drugega. 

 

Kako ustvarimo in izboljšamo empatijo? S pomočjo... 

 

Empatija

Sprašujte

Sledi te 
vodji

Aktivno 
poslušajte

Najdite ista 
izhodišča

Bodite 
pristni
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8 POGLAVITNIH VPRAŠANJ 

Vprašanja imajo v vlogi orodij edinstveno vrednost, vendar ne kar vsako 

vprašanje. Dopuščati morajo inovativen način razmišljanja in nove možnosti. 

Obstajata dva tipa vprašanj: zaprta vprašanja in odprta vprašanja, slednja 

nastanejo poglavitna vprašanja! Odgovori bodo pripomogli k nastanku nalog in 

dejanj, ki bodo vodila k vašim ciljem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moč poglavitnih vprašanj se meri glede na učinek, ki ga ima na osebo, kateri je 

bilo naslovljeno to vprašanje. Poglavitna vprašanja postavljena ob pravem času 

spodbudijo ljudi, da razmišljajo po svoje. In ko ljudje razmišljajo s svojo glavo, 

se več naučijo. 

 

Poglavitna vprašanja: 

 Pomagajo pri razumevanju drugih, ustvarjajo zanimanje v poslušalcu; 

 So narejena tako, da ne sodijo drugih; 

 So smernice za prihodnost; 

 Vodijo k dejanjem; 

 So bolj usmerjena v cilj kot v problem, stimulirajo pogovor, ki vam da 

misliti;  

 Zanima jih bolj »kaj« kot »zakaj«; 

 Vsebujejo pozitivne in koristne domneve o ljudeh in o situaciji;  

 Spodbujajo kreativnost in nove možnosti;  

 Spodbujajo samospoznavanje; 

 Spodbujajo večje zavedanje samega sebe in k čemu resnično stremimo; 
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 Povečujejo motivacijo, ustvarjajo energijo in spodbujajo premike naprej; 

 Pomagajo pri ravnanju z pričakovanji; 

 Posegajo v globlji pomen, odpirajo še druga vprašanja. 

 

Nekaj primerov poglavitnih vprašanj: 

 Kaj je to, kar točno želimo? 

 Kaj lahko dosežemo s tem ciljem? 

 Kaj želimo spremeniti? 

 Kaj nas sili k temu, da to storimo? 

 Kaj bi naredili drugače naslednjič? 

 Kaj počnete v tem trenutku? 

 Kakšna pričakovanja imate tu? 

 Kaj je pripomoglo k temu, da se imate za uspešne? 

 Kaj vas ovira pri tem, da nekaj naredite? 

 Kaj bo predstavljajo največjo razliko v tej situaciji? 

 Kaj vas najbolj motivira? 

 Kaj vam je pomembno tukaj? 

 Kaj pomembnega lahko storite? 

 Kaj je najhuje, kar se lahko zgodi, če to naredite? 

 Kaj je najboljše, kar se lahko zgodi, če to naredite? 

 Koliko ste pripravljeni žrtvovati, da bi dosegli ta cilj? 

 Kdo lahko pomaga v tej situaciji? 

 Sledite svoji poti, ali poti nekoga drugega? 

 Kaj bo najbolj vplivalo na vaše življenje, ko boste dosegli vaš cilj? 

 Kaj bi storili zdaj, če bi vedeli, da neuspeh nemogoč? 

 Kaj bi vam lahko v trenutku privabilo nasmešek na obraz? 

 Kaj bi se moglo spremeniti v vašem življenju, da bi to postalo popolno? 

 Kaj je vaš naslednji korak? 

 Kaj se lahko naučite iz tega? 
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Praktična vaja: »Mreža ciljev« 

 

Cilj: Ta pripomoček pomaga pri organizaciji idej; z njim lažje najdete prvi korak, 

od tod dalje lahko začnete z zastavljanjem cilja. Z analizo različnih odgovorov na 

poglavitna vprašanja lahko izpolnimo mrežo ciljev. Ta ozaveščenost nam 

omogoča, da razumemo, kako ohraniti motivacijo in kako ravnati s pričakovanji. 

To orodje deluje refleksivno, kjer vidimo odsev nas samih in naše perspektive. 

Material: Papir in pisala 

Čas: 15 minut za vsakega udeleženca (v paru) 

Koncept: Združite se v pare. Vsak od vas naj razmisli o nekem cilju. Vsak naj 

vpraša svojega partnerja naslednja vprašanja v določenem časovnem obsegu (15 

minut za vsakega): 

 Kaj bi želeli ohraniti? 

 Kaj bi želeli izbrisati? 

 Kaj bi želeli pridobiti? 

 Čemu se bi radi izognili? 

Vsak od vas bo zdaj naredil analizo svoje mreže in uporabil pisalo druge barve, 

da označi odgovore v mreži, ki so med sabo na nek način povezani (le-ti 

podpirajo eden drugega /si med sabo pomagajo). 

Ti odgovori so lahko prvi korak ali koraki k izpolnitvi vašega cilja. 

Ocena: Diskusija o tem, kako pomembno je razjasniti naše cilje in kako jih 

doseči.  

Poročilo: Razmislite o tem:  

 Vam je uspelo domisliti si cilje?  

 Je bila vaja lahka?  

 Ste našli kaj korakov, kako doseči vaš cilj?  

 Ste bolj motivirani? 

 Kako lahko izboljšate vašo motivacijo? 
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9 NAVADE IN SIDRA 

Da spremenite nezaželeno vedenje in spremenite rezultate se rešite  starih navad 

in ustvarite nove, ki bodo povečale vašo motivacijo, dale temelje vašemu 

obnašanju in vodile k željenim rezultatom.  

Večkrat je pomembno spremeniti, ustvariti ali izničiti nekatere navade, da bi s 

tem omogočili prosto pot spremembam, ki si jih želimo v našem življenju. Včasih 

je težko spremeniti naše navade, ker so te kot mišice, bolj telovadimo, bolj so 

močne. Moramo biti vztrajni. 

Motivacijo pridobivamo vsak dan s pomočjo novih navad, ki jih ustvarjamo. 

Motivacija nas privede do tega, da začnemo, navada nam omogoča, da 

ohranjamo, to kar želimo narediti. 

 

Kaj ohranja navade? 

Vse naše navade vzdržujejo in aktivirajo spodbude in občutki. Večkrat ko 

ponovite neko obnašanje in se odzovete na določeno spodbudo, bolj avtomatična 

postane navada. Spodbude, ki lahko aktivirajo navade in obnašanje, imenujemo 

»sidra«. 

 

Torej, kaj so sidra? 

Eni jim pravijo spomini, ampak kar nas zanima je, zakaj imamo spomine na 

določene stvari, na druge pa ne.  

Podoživeti pozitivna sidra in ozavestiti se, vse to lahko zelo močno pomaga pri 

iskanju načinov, kako iti naprej, kadar so na naši poti ovire, ki jih moramo 

premagati. 

Ozrite se okoli sebe v pisarni ali pa doma v svoji sobi, in zagotovo boste našli 

nekaj, ali celo kar precej predmetov, morda fotografij, ki vas bodo nasmejale in 

vas spravile v dobro voljo. To bo vaše sidro, ki je osredotočeno na dobre 

občutke. 

 

Nekaj primerov: 

 Vohalni: vonji; 

 Vizualni: slike, obleke, modni dodatki, besedila; 

 Kinestetični: dotik, narediti figo, telesni gib; 

 Slušni: glasba. 
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Sidra ustvarjajo in obnavljajo naša čustvena stanja in večinoma tega mi sploh ne 

opazimo. 

Nekatera sidra so nevtralna, druga nas lahko pripeljejo do negativnih stanj in 

spet druga do pozitivnih. 

 

Še en primer: 

Vsako jutro, ko greste v učilnico, boste slišali pesem; ta glasba bo postala vaše 

sidro. V prihodnosti, ko boste slišali to glasbo, vas bo ta popeljala nazaj do tistih 

juter v tej učilnici. 

Da bi spremenile navade, potrebujemo nova sidra, ki spodbujajo zaželjeno 

vedenje. 

 

Torej, kaj potrebujete, da spremenite navade in ustvarite nova sidra?  

 Zavedajte se sider, ki ohranjajo staro navado;  

 Ustvarite novo navado, ki bo vodila k spremembi; 

 Zgradite nova sidra, ki bodo podprla in okrepila 

novo navado. 

 

Nekaj vprašanj, ki vam bodo v pomoč... 

 Kaj lahko storite, da si to zapomnite? 

 Kako se boste spomnili to storiti? 

 Kaj narediti, da se na to dejanje redno spomnite? 
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10 OSEBNI DELOVNI NAČRT 

Zakaj je pomembno, da imate vaš osebni delovni načrt? 

Večina ljudi zapravi več časa za planiranje enotedenskega dopusta, kot pa da bi 

ugotavljali kakšne rezultate si želijo na glavnih področjih svojega življenja. 

Tudi če imate delovni načrt, to še ne pomeni, da bo šlo vse gladko, brez 

zapletov. Vendar verjemite: Zmanjšal bo možnost napak, ki bi se pojavljale, če 

bi svari izvajali po spominu ali pa po svoje, brez pregleda. 

Vsak si bi moral vzeti čas, da pripravi pisni delovni načrt. 

Kar naenkrat dobite jasno sliko in pogum, da vi odločate o vaših možnostih, ne 

pa da one odločajo o vas. To vas bo naredilo močnejše, da boste lažje prepoznali 

in se lotili vaših trenutnih situacij. Ne morete iti, kamor si želite, če ne začnete 

na točki, kjer se trenutno nahajate. Kaj so najbolj grobe resnice vašega 

življenja? Na katerem področju ste slabši? V čem, mislite, da se morate 

izboljšati? 

Delovni načrt vam bo pomagal, da si zamislite boljšo prihodnost. Morate 

prepoznati, kje ste, vendar tudi jasno videti kam greste. Delovni načrt bo služil 

kot zemljevid, da boste z njim prišli do tega, kar je najpomembnejše. Enkrat ko 

veste, kje ste in kam greste, ste pripravljeni, da ustvarite načrt, kako priti do tja.  

Da bi prebudili, ohranili in povečali našo motivacijo ter pravilno ravnali s 

pričakovanji, je pomembno, da si začrtamo cilje in jih imamo ves čas pred očmi.  
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Kako napraviti delovni načrt? 

 Kaj je moj cilj? 

 Kaj želim doseči s tem ciljem? 

 Kaj mi bo ta cilj omogočil? 

 Kdaj želim doseči moj cilj? 

 Kaj že imam, kar mi bo pomagalo doseči ta cilj? 

 Kaj še potrebujem, da ga dosežem? 

 Kdo mi lahko pomaga? 

 Kake vire imam na razpolago, da dosežem ta cilj? 

 Kako bom vedel, da sem dosegel moj cilj? 

 Kaj moram pustiti za sabo, da dosežem moj cilj? 

 Zakaj si to želim?  

 Kako bom vedel, da sem dosegel svoj cilj? 

 Kaj bodo vaši prvi koraki proti izpolnitvi vašega cilja? 

 

Nasvet:  

Večkrat preberite ta vprašanja naglas, da bi dosegli željeni cilj. To bo okrepilo 

vašo voljo, jasnost namena, določilo vaš fokus, povečajo disciplino in odločnost. 

Poleg vsega pa ohranja in krepi motivacijo in pomaga pri upravljanju 

pričakovanj. 
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Praktična vaja: »Odločitev o izpolnitvi cilja« 

 

Cilj: Narediti certifikat o odločitvi, da se cilj izpolni. 

Material: List A4 

Čas: 20 minut 

Koncept: Individualna naloga 

Napišite en ali dva stavka, ki opisujejo vaš načrt/vizijo/kaj želite doseči, npr. » 

Ustanoviti novo organizacijo, ki bo pomagala mladim najti svojo pot«  

Povejte, zakaj želite doseči to - svojo Strast/Prepričanje/Spremembo, ki jo 

želite videti v svetu, npr. »Zato ker verjamem, da ima vsak mlad človek 

pravico, da odkrije in izrazi ves svoj ustvarjalni potencial«;  

Napišite vaše tri aktivnosti in čas, v katerem jih morate izvršiti (bodite realni in 

prijazni do sebe, ne bremenite se preveč).  

Okrasite svoj certifikat, da boste lahko ponosni na to, da visi na vaši steni. Na 

dnu napišite datum in se podpišite.  

Razmislite o tem: 

 Je bilo težko?  

 Ste kmalu našli delovni načrt za vas? 

 Ali vam načrt lahko pomaga pri iskanju in uresničitvi vaših ciljev? 
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