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V okviru tega projekta so bili izvedeni 3 dogodki:

Dogodek 1
Udeležba: V skladu s podpisnimi listi Dogodek 1 kot celota je vključeval 1.630 državljanov. Sestavljen je iz 
naslednjih projektnih dejavnosti:

Projektna dejavnost n.1 - Organizacija otvoritvenega simpozija "Funkcija evropskega spomina"

Sodelovanje: V skladu s podpisnimi listi je bilo v projektno aktivnost vključenih 87 državljanov, od tega 52 
udeležencev iz mesta Bolzano in regije Južna Tirolska (Italija), 26 udeležencev iz mesta Rim (Italija), 1 
udeleženec iz mesta Milano ( Italija), 3 udeleženci iz mesta Berlin (Nemčija), 2 udeleženci iz mesta Larissa 
(Grčija), 2 udeleženca iz mesta Suceava (Romunija), 2 udeleženca iz mesta Timisoara (Romunija).

Lokacija / Datumi: Dejavnost je potekala v EURAC Resarch Centru (Bolzano, Italija), od 26.11.2017 do 
27.11.2017.

Kratek opis: Namen dogodka je bil 

a) srečati se z evropskimi partnerji in organizirati akcijo, 

b) začeti javno razpravo na temo spomina na ljudi z duševnimi motnjami in invalidnostjo, ki so bili preganjani 
v okviru nacionalsocializma. 

Stigmatizacija duševno bolnih je privedla do nacističnih zločinov in še vedno obstaja. Zato je spomin na 
preteklost potreben tudi na tem specifičnem področju, da bi razumeli katastrofalne posledice stigmatizacije. 
Te teme so bile obravnavane v predavanjih visoko usposobljenih raziskovalcev in so se pogovarjale s 
študenti Bozenske univerze in raziskovalnega centra EURAC. Predstavljena je bila akcija Mai Più. 

Projektna aktivnost n.2 - Organizacija prve faze potujoče razstave »Registrirani, preganjani, uničeni: 
Bolniki in invalidi v nacionalsocializmu«

Udeležba: V skladu s podpisnimi listi je v dejavnosti sodelovalo 701 državljan, od tega 681 udeležencev iz 
mesta in province Bolzano (Italija), 10 udeležencev iz mesta Rim (Italija), 2 udeleženca iz mesta Aachen 
(Nemčija), 2 udeleženci iz mesta Larissa (Grčija), 2 udeleženca iz mesta Suceava (Romunija), 2 
udeleženca iz mesta Timisoara (Romunija).

Lokacija / Datumi: Dejavnost je potekala na svobodni univerzi v Boznu (Bolzano, Italija), od 10.11.2017 do 
10.12.2017

Kratek opis: Spomin temelji na poznavanju kritičnih zgodovinskih dejstev. Namen dogodka je bil zagotoviti 
državljanom spoznanje o precej neznanem poglavju nacističnih preganjanj, in sicer z organizacijo italijanske 
izdaje znane razstave DGPPN o preganjanju duševnih bolnikov, ki je izšla leta 2014. Italijanska izdaja je 
pokazala dodatni del posvečen italijanski psihiatriji med fašizmom. Navaja informacije o odgovornosti 
italijanskih psihiatrov pri podpiranju italijanskih rasnih zakonov iz leta 1938. Na razstavi je bilo 30 vodenih 
ogledov, predvsem za šolske razrede. Vodniki so teme poglobili tako, da so pripovedovali zgodbo o 
invalidnih otrocih iz Južne Tirolske, ki so bili v štiridesetih letih deportirani v Nemčijo, da bi jih »odpravili«.

Projektna aktivnost n.7 - Organizacija 2. faze potujoče razstave »Registrirani, preganjani, uničeni: 
Bolniki in invalidi v nacionalsocializmu«

Udeležba: V skladu s podpisnimi listi je dejavnost vključevala 842 državljanov, ki so obiskali razstavo. 
Večinoma so prišli iz Milana in Lombardije (Italija).

Lokacija / datumi: Dejavnost je potekala v Palazzo di Giustizia (Milano, Italija), od 1. 7. 2011 do 16. 2. 
2014.



Kratek opis: Cilj dogodka je bil začeti in spodbujati proces spomina v mestu Milano in v regiji Lombardija z 
vzpostavljanjem znanja o nacističnih preganjanjih duševno bolnih in vlogi, ki jo je imela italijanska psihiatrija 
med fašizmom. Razstavni prostor je bil zelo pomemben. Izbira najslavnejšega sodišča v državi, „Palazzo di 
Giustizia“ v Milanu, naj bi spominjala grozodejstev na istem mestu, kjer so bili nekateri izmed njih v času 
fašizma tudi naročeni. Razstavo je spremljal simpozij o zgodovinski odgovornosti psihiatrije in potrebo po 
prepoznavanju in nasprotovanju sodobnih oblik fašizma. Govorili so priznani psihiatri, politiki in pravni 
strokovnjaki. Na razstavi je potekalo 42 vodenih ogledov za šolske razrede, na katerih so usposobljeni 
vodniki poudarili popolno nečlovečnost, ki so jo pokazali nacistični »evgeniki« in italijanski »rasni zakoni« in 
razpravljali o vsebini razstav s študenti, starimi od 14 do 19 let.

Dogodek 2
Sodelovanje: Dogodek 2 kot celota je vključeval 1166 državljanov. Sestavljen je iz naslednjih projektnih 
dejavnosti:

Projektna dejavnost n.3 - Izobraževalne delavnice v Italiji: »Kaj veš o duševnih motnjah?« In 
»Koncepti nečlovečnosti in človečnosti«

Udeležba: V projektni dejavnosti je sodelovalo 220 državljanov Italije iz mesta Rim in 94 iz Milana (Italija), 
od skupno 243 pa jih je bilo 17–19 let.

Lokacija / Datumi: Dejavnost je potekala v naslednjih 7 rimskih srednjih šolah: „Benedetto da Norcia“, 
„Lucrezio Caro“, „Luigi Einaudi“, „G. Keplero “,„ Maria Montessori “,„ Bertrand Russell “,„ Giulio Verne “in v 
Sala Protomoteca na Capitol Hillu (Campidoglio), med 27.11.2017 in 25.5.2018 v Rimu in 2 šoli v Milanu 
območje (Italija): Liceo Scientifico Niccolò Copernico v Brescii in Liceo G. Galilei v Gozzano plus Goethe 
Institut.

Kratek opis: Namen prireditve je bil spodbujati kulturo spomina med mladimi, tako da se jim omogoči 
poznavanje preganjanja ljudi z duševnimi motnjami med nacizmom in fašizmom. V sedmih rimskih 
srednješolskih razredih so bile podane informacije o vsebini razstave. Pred tem so učenci razpravljali o 
svojem mnenju o duševno bolnih s skupino psihologov in psihiatrov. Izpolnili so vprašalnik o stigmi, ki je bil 
pripravljen za akcijo Mai Più. Odgovore študentov na vprašalnike v vseh sodelujočih državah je nato ocenila 
raziskovalna skupina.

Kot nadaljnji korak so učenci dobili informacije o strategijah dehumanizacije, ki »opravičujejo« nečloveška 
dejanja, kot so nacistični zločini. V vsaki šoli v Rimu so študentje nato začeli z video delavnico, na kateri so s 
pomočjo video mentorja izvedli kratke filme po 3-10 minutah. Kratki posnetki so se ukvarjale z zgodovino in 
družbeno zaznavo ljudi z duševno boleznijo ali pa so predstavile ideje učencev o nečlovečnosti. 11 kratkih 
filmov so posneli rimski študenti. So bili prikazani na rimskem Capitol Hillu 25. maja 2018 v prisotnosti vseh 
sodelujočih šolskih razredov.

Projektna dejavnost n.4 - Izobraževalne delavnice v Grčiji: zaznavanje duševnih motenj / duševno 
zdravje "skrb" med totalitarizmom / Filmografija o osebah z duševnimi motnjami

AKTIVNOST 4.1

Udeležba: V dejavnosti je sodelovalo 95 državljanov mesta Larissa (Grčija), od tega 85 učencev srednjih šol, 
starih od 15 do 18 let, skupaj z učitelji in vzgojitelji.

Lokacija / Datumi: Dejavnost se je odvijala v 2 srednjih šolah (Lyceum) v Larisi (Grčija) od 23.1.2018 do 
21.5.2018

Kratek opis: Glavni cilj teh delavnic je bil dvigniti ozaveščenost med mladimi o praksah nehumanosti v zvezi z 
duševnimi motnjami in zagotoviti idealno priložnost za mreženje, da bi predstavili vsebino razstave o 
nacističnih zločinih proti bolnim in invalidnim osebam, je bilo pojasnjeno na srečanju v Bolzanu.



Znanstveno osebje EEPEK je v sodelovanju z dvema državnima srednjima šolama v Larisi izvedlo dve 
izobraževalni delavnici, namenjeni izobraževanju in aktiviranju študentov, ki so se zanimali in bi raziskovali 
duševno zdravje "skrb" med totalitarizmom in koncepti nehumanosti in človeštva. povezane teme za 
filmografijo o osebah z duševnimi motnjami za dogodke »MAI +«.

Šolski program je temeljil na osebnih primerih, z namenom, da bi bili čim bolj interaktivni. To je udeležencem 
omogočilo aktivno sodelovanje v razpravah. Predstavljeno je bilo končno skupno sporočilo, na vsaki 
posamezni delavnici pa se je ohranila visoka raven kakovosti.

Prvo usposabljanje 31. januarja 2018, 2., 7., 9., 14., 16. in 28. februarja 2018, 2., 7., 9., 14. in 16. marca 2018 
in 20., 21. in 28. aprila 2018 je potekalo na objektov 2. srednje šole v Larisi in nagovoril študente (51), starše 
in učitelje iz te šole v Larisi, specialiste psihologe, video strokovnjake ter družbene in politične znanstvenike.

Drugo usposabljanje 23., 29. januarja 2018, 5., 12. in 26. februarja 2018, 12. in 19. marca 2018, 23. aprila 
2018 in 14. in 21. maja 2018 je potekalo v prostorih 10. Srednja javna šola v Larissi je naslovila študente (34), 
starše in učitelje iz te šolske družbe v Larisi, specialistične psihologe, video strokovnjake ter družbene in 
politične znanstvenike. Grški študenti so posneli 4 kratke filme.

AKTIVNOST 4. 2

Udeležba: V dejavnosti je sodelovalo 30 državljanov, med njimi 15 prikrajšanih študentov in 15 učiteljev iz 
mesta Larissa (Grčija).

Lokacija / Datumi: Dogodek je potekal v Posebni poklicni šoli v Larisi (Grčija) dne 21.5.2018

Kratek opis: Namen dogodka je bila predstavitev preganjanja ljudi z duševnimi motnjami med nacizmom in 
fašizmom. Študenti 2. Larisa Larisa v sodelovanju z znanstvenim osebjem EEPEK so predstavili projekt MAI +, 
dejavnosti grških študentov v zvezi z projekt in projekcija 4 kratkih filmov, ki so jih posneli grški študenti. 
Dogodek je potekal na posebni strokovni šoli v Larisi 21. maja 2018.

Dejavnost projekta n.5 - Izobraževalne delavnice v Romuniji: zaznavanje duševnih motenj / duševno 
zdravje "oskrba" med totalitarizmom / Filmografija o osebah z duševnimi motnjami

AKTIVNOST 5.1

Udeležba: V dejavnosti je sodelovalo 34 državljanov iz mesta Timisoara (Romunija), od katerih je bilo 29 
srednješolcev, starih od 16 do 18 let.

Lokacija / datumi: Dogodek je potekal na Tehnični šoli Emanuil Ungureanu v Timisoari (Romunija), od 
26.3.2018 do 30.3.2018

Kratek opis: Namen dogodka je bil spodbujati kulturo spomina med mladimi, tako da se jim omogoči 
poznavanje preganjanja ljudi z duševnimi motnjami med nacizmom in komunizmom. V petih dneh je 29 mladih 
sodelovalo v neformalnih izobraževalnih dejavnostih, ki so vključevale raziskovanje zgodovinskih dejstev, 
povezanih z nacističnim in komunističnim preganjanjem, spoznavanjem duševnih bolezni in diskriminacije, 
spoznavanjem filmske produkcije in končno ustvarjanjem filma, ki je izražalo mladostniško perspektivo ljudi o 
dveh glavnih temah: človekove pravice in nečloveško ravnanje z ljudmi z duševnimi boleznimi v času 
komunističnega režima. Mladi udeleženci so ustvarili dva scenarija in v dveh dneh, 30. marca in 6. maja, 



realizirali dva kratka filma. Javna projekcija obeh filmov je potekala 20. junija 2018 na Tehnični šoli Emanuil 
Ungureanu v Timisoari v prisotnosti več kot 70 srednješolcev.

AKTIVNOST 5.2

Udeležba: sodelovalo je 75 študentov.

Lokacija / datumi: Športna gimnazija Suceava (Romunija) med februarjem in junijem 2018

Kratek opis: Po srečanju v Bolzanu smo ustanovili našo nacionalno projektno skupino na Športni šoli 
Suceava v Romuniji. Imeli smo nekaj sestankov, da smo v projektne dejavnosti vključili še dve šoli. Projekt 
smo predstavili lokalni skupnosti tukaj v okrožju Suceava v Romuniji. Za partnerje v projektnih aktivnostih smo 
izbrali dve šoli iz občine Suceava. Iz teh treh šol smo izbrali 75 učencev. Med februarjem in junijem 2018 smo 
organizirali delavnice s študenti o temah “Psihologija in duševno zdravje” s šolskimi psihologi: Lacramioara 
Plugariu, Delia Dascălu in Maria Pavelescu ter “Zgodovinska dejstva in raziskave o zdravljenju ljudi z 
diagnosticirano duševno motnjo med komunizma / totalitarne režime v Evropi “z Lăcrămioaro Plugariu, Delio 
Dascălu in Maria Pavelescu. Izvedene so bile video delavnice s Tudorjem Catargiu in Mihaelo Nichitean.

AKTIVNOST 5.3

Udeležba: Konferenca Svetovni dan duševnega zdravja, organizirana v Suceavi (Romunija), je vključevala 49 
oseb: učitelje, psihologe, člane lokalne skupnosti.

Lokacija / datumi: Dogodek je potekal 10. oktobra 2018 v Centru za usmerjanje in svetovanje v Suceavi 
(Romunija). 

Kratek opis: Cilj teh delavnic je bil seznaniti študente z rezultati vprašalnikov, ki smo jih v okviru raziskave 
pridobili marca, in kako lahko spremenimo odnos študentov do oseb z motnjami v duševnem razvoju. Povabili 
smo psihiatra, šolske inšpektorje ter ljudi iz lokalnih medijev in s Suceavske univerze. Predstavili smo tudi 
rezultate študijskega obiska v Auschwitzu in seznanili s filmi, ki so jih učenci uresničili med delavnicami Mai +, 
in podali povezavo do videoposnetkov.

AKTIVNOST 5.4

Udeležba: Na dogodku je sodelovalo 162 študentov, skupaj z učitelji iz programa Liceul cu Sportiv Suceava in 
šolskimi psihologi iz Centra za usmerjanje in svetovanje v Suceavi (Romunija).

Lokacija / datumi: Dogodek je potekal v avli Liceul cu programa Sportiv iz Suceave (Romunija) 30. oktobra 
2018.

Kratek opis: Namen dogodka je bil seznaniti se s preganjanjem ljudi z duševnimi motnjami med nacizmom in 
fašizmom. Študenti iz programa Liceul cu Sportiv iz Suceave so predstavili projekt MAI +, njihove aktivnosti v 
zvezi s projektom in kratke filme, ki so jih realizirali.

AKTIVNOST 5.5

Sodelovanje: Dogodek je vključeval 34 učiteljev, članov lokalnih skupnosti iz okrožja Suceava (Romunija).

Lokacija / Datumi: Dogodek je potekal v Suceavi, multimedijska soba v programu Liceul cu Sportiv Suceava v 
Suceavi (Romunija), 27. decembra 2018.



Kratek opis: Cilj dogodka je bil spodbuditi strpnost, sprejemanje drugačnih ljudi in preprečiti diskriminacijo v 
vseh oblikah. Predstavili smo aktivnosti projekta MAI + in posredovali informacije o tem, kaj se je zgodilo 
ljudem z duševnimi boleznimi v obdobju totalitarizma v EU.

Projektna dejavnost n.6 - Izobraževalne delavnice v Sloveniji: zaznavanje duševnih motenj / duševnega 
zdravja "oskrba" med totalitarizmom / filmografija o osebah z duševnimi motnjami

Udeležba: V program je bilo vključenih 373 državljanov, med drugim:

72 udeležencev iz mesta Zagorje (Slovenija), 301 udeležencev iz mesta Koper (Slovenija) iz dveh različnih šol

Lokacija / datumi: Dogodek je potekal od 1. 10. 2016 do 26. 10. 2016 v naslednjih šolah:

Srednja šola Zagorje (Slovenija) - Srednja tehnična šola Koper (Slovenija) - Srednja ekonomsko - poslovna 
šola Koper (Slovenija).

Kratek opis: Namen dogodka je bil seznaniti študente srednjih šol s projektom in se z njimi pogovoriti o temah 
tega projekta. Med 4 urnim predavanjem so imeli:

- Video predstavitev (zmagovalni video o Sloveniji, drugi videi z vsemi glavnimi cilji tega projekta)

- Predstavitev krutosti med drugo svetovno vojno in kako se danes izvaja krutost

- Razprava o omenjenih temah

- Dodatne informacije, kjer lahko danes dobijo več informacij za pomoč ljudem

- Video laboratoriji za sodelovanje na mednarodnem video tekmovanju

Dogodek 3

Sodelovanje: V skladu s podpisnimi listi Dogodek 3 kot celota je vključeval 172 državljanov. Sestavljen 
je iz naslednjih projektnih dejavnosti:

Projektna aktivnost n.8 - Organizacija zaključnega simpozija "Človeštvo / nečloveštvo"

AKTIVNOST 8.1

Sodelovanje: V zaključnem simpoziju je sodelovalo 172 udeležencev, od tega 82 udeležencev iz Milana in 
regije Lombardija (Italija), 51 udeležencev iz Rima in regije Lacij (Italija), 7 udeležencev iz mesta Koper 
(Slovenija), 14 udeležencev iz mesta Larissa (Grčija), 18 udeležencev iz mest Suceava in Timisoara 
(Romunija). Na dogodku je sodelovalo več kot 130 dijakov.

Lokacija / Datumi: Dogodek je potekal v avditoriju G.Martinotti, Univerza v Milanu-Bicocca dne 28/01/2019 v 
Milanu (Italija)

Kratek opis: Namen dogodka je bil

a) slediti in razpravljati o strategijah dehumanizacije, ki dovoljujejo nečloveška ravnanja vseh vrst, v preteklosti 
tudi v sedanjosti, da bi mlade »cepili« proti tem strategijam. Preučeni so bili razlogi, zakaj ljudje začnejo 
dehumanizirati druge, po drugi strani pa je bila raziskana ideja »človeštva«. Glavno predavanje je vodil najbolj 
znana italijanska raziskovalka na tem področju, Chiara Volpato (Univerza Bicocca).



b) na ogled in podelitev nagrad zmagovalcem mednarodnega video tekmovanja (glej spodaj), v prisotnosti 
delegacij študentov in učiteljev iz sodelujočih evropskih držav Grčije, Italije, Romunije in Slovenije. Nagrade so 
podelili predstavniki veleposlaništev teh držav. Nagrado velike žirije je podelila skupina filmskih strokovnjakov 
in režiserjev iz osmih evropskih držav. Slovenski študenti so prejeli nagrado Global, medtem ko je nagrado 
italijanske šole podelila velika žirija.

AKTIVNOST 8.2

“Mai Più Video Contest” je potekal v mesecih pred zaključnim simpozijem in je bil povezan s 3. dogodkom.

Sodelovanje: Video natečaj ima 45.122 vizualizacij na socialnih omrežjih Facebook in Youtube. Med 22.190 
vizualizacijami na Facebooku je bilo 7.311 iz Grčije, 4.211 iz Italije, 5.575 iz Slovenije, 906 iz Romunije. 
Preostalih 4.187 vizualizacij je prišlo iz 17 različnih držav (13 evropskih držav).

Lokacija / datumi: Organizacija video natečaja se je začela oktobra 2018. Video natečaj je potekal na 
socialnih omrežjih Facebook, Youtube in Instagram od 18. 12. 2016 do 20. 1. 2019 (youtube: ProgettoMaiPiù).

Kratek opis: Namen dogodka je bil razširiti znanje o preganjanju duševno bolnih med totalitarnimi režimi v 
Evropi in povečati zanimanje za predmet nečlovečnosti danes, tako da objavimo 21 kratkih filmov, ki so bili 
realizirani med izobraževalnimi delavnicami Mai Più socialnih medijev. Vsi kratki filmi so bili podnaslovljeni v 
angleščini. Razširjanje je bilo zaupano študentom. Kratki filmi, ki so prejeli največje število vizualizacij, lajkov in 
delnic, so dobili nagrado Mai Più Global. Za vsako sodelujočo državo bi morala biti tudi nacionalna nagrada.


