Slovenska filantropija – Združenje za promocijo prostovoljstva
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AKTIVNOSTI SLOVENSKE
FILANTROPIJE
ZA ŠOLE IN DRUGE ZAVODE
V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

v šolskem letu 2021/2022

Slovenska filantropija se že tretje desetletje aktivno odziva na družbene probleme, spodbuja in razvija prostovoljstvo,
deluje na področju migracij, pomaga ogroženim in je glasna zagovornica človekovih pravic.

SPOŠTOVANI!
Pred vami je nov katalog aktivnosti, ki jih na Slovenski filantropiji ponujamo šolam, dijaškim
domovom in drugim vzgojno-izobraževalnim zavodom v Sloveniji. Že 29 let delujemo na področju
prostovoljstva, migracij, medgeneracijskega sodelovanja in mednarodne razvojne pomoči. V letih
izvajanja različnih aktivnosti smo izoblikovali raznolika izobraževanja, ki uvajajo ljudi v
razumevanje solidarnosti, družbene odgovornosti, multikulturnega sodelovanja in sobivanja vseh
generacij.
Zadnji dve leti sta nepričakovano spremenili način življenja. Pokazalo se je, da so vsebine, kot so
solidarnost, sobivanje in medsebojna pomoč, ključne za to, da lahko tudi tisti posamezniki, ki
nimajo dovolj lastnih kompetenc in podpore v okviru družine in skupnosti, enakovredno usvajajo
znanja in napredujejo.
Vzgoja mladih ljudi v odgovorne posameznike, ki razumejo potrebe svojih sovrstnikov, vidijo
možnosti aktivnega državljanstva v skupnosti in razumejo globalne družbene procese, je
odgovornost vseh, največje breme pa zagotovo prevzemate šole in učitelji. Pri tem pa niste sami.
V pomoč in podporo vašim programom smo za vas izbrali nekaj izobraževanj in drugih aktivnosti,
v katere se lahko vključite. Vsa našteta izobraževanja izvajamo že vrsto let in so izjemno dobro
sprejeta.

Ponudbo smo razdelili na šest sklopov:

I. SVETOVANJE IN POMOČ PRI VZPOSTAVLJANJU
PROSTOVOLJSTVA V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

II. NATEČAJI IN DOGODKI
III. DELAVNICE ZA UČENCE
IV. IZOBRAŽEVANJA ZA PEDAGOŠKE DELAVCE
V. POSVET
VI. DRUGO: IZOBRAŽEVANJA PO MERI,
MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE, MREŽA
PROSTOVOLJSKIH ORGANIZACIJ
Prijazno vabljeni k pregledu naše ponudbe in k usmerjanju mladih, da bodo soustvarjalci solidarne
in pravične družbe. V kolikor pa se srečate s vprašanji, ki so povezana s tematikami, ki jih na
Slovenski filantropiji pokrivamo, pa v ponudbi niste našli česa primernega, nas kar kontaktirajte in
skupaj lahko poiščemo rešitve in odgovore na vaša vprašanja.
Tjaša Arko,
Vodja programa Prostovoljstvo na Slovenski filantropiji
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I. SVETOVANJE IN POMOČ PRI
VZPOSTAVLJANJU PROSTOVOLJSTVA
V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU
2018 | MARCH

Imate učence, ki bi za boljše delovanje v šoli
potrebovali malce dodatne pomoči, ter želite
vključiti prostovoljce? Želijo vaši učenci pomagati
drugim ali preprosto želite spodbujati solidarnost
znotraj razredov? Ste v času epidemije ugotovili, da
so nekateri otroci in mladostniki prepuščeni samim
sebi in bi za uspešno napredovanje potrebovali
individualno podporo na daljavo?

Znotraj javnih zavodov prostovoljstvo poteka na več načinov:
Prostovoljci pomagajo drug drugemu znotraj razreda.
Prostovoljci pomagajo znotraj šole.
Šola se s prostovoljci udeležuje različnih prostovoljskih akcij v lokalni skupnosti.
Učenci in dijaki so prostovoljci v okviru različnih društev in drugih javnih zavodov
v lokalni skupnosti.
V šolo prihajajo zunanji prostovoljci.
Če javni zavodi vključujejo zunanje prostovoljce, lahko ti delujejo le tako, da predstavljajo dodatno
pomoč oziroma nadstandard. Njihovo delo ne sme posegati v delo zaposlenih. To pomeni, da
prostovoljci ne smejo nadomeščati dela učiteljev, lahko pa nudijo dodatno učno pomoč učencem, ki
jo potrebujejo, pomagajo pri domačih ali raziskovalnih nalogah in drugih nadstandardnih
dejavnostih. Šola te dejavnosti opiše v prostovoljskem programu in preko sistema AJPES pridobi
naziv organizacije s prostovoljskim programom. Vsem vrtcem, osnovnim in srednjim šolam ter
dijaškim domovom, ki želijo vzpostaviti ali nadgraditi prostovoljstvo, na Slovenski filantropiji
svetujemo in pomagamo s praktičnimi napotki in z vzorci dokumentov.

Anica Mikuš Kos, predsednica Slovenske filantropije
Prostovoljno delo šoli prinaša številne koristi. Je učna ura solidarnosti in državljanske
odgovornosti preko izkustvenega učenja. Takšno učenje ima večje učinke kot zgolj besedna
obravnava državljanske vzgoje. Prostovoljno delo v okviru šole pozitivno vpliva na psihosocialno
vzdušje šole, je vir človeških energij za pomoč učencem v učnih ali drugih težavah, deluje pozitivno
na osebnostni razvoj prostovoljcev, ima preventivno vrednost pri zmanjševanju psihosocialnih
težav na šoli. Če prostovoljci pomagajo osebam zunaj šole, se poveča ugled šole v okolju.

Kontakt:

Andreja Hleb, andreja.hleb@filantropija.org, 01 433 40 24
3

II. NATEČAJI IN DOGODKI
NATEČAJ ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE TER DIJAŠKE DOMOVE
Nacionalni natečaj Junaki našega časa bo v šolskem letu
2021/2022 potekal osmič. Zavedamo se, da je
prostovoljstvo razširjeno na mnogih šolah in v dijaških
domovih, ki otrokom in mladim dajejo priložnost za
izkustveno spoznavanje solidarnosti, humanosti in
družbene odgovornosti.
Če ste eden izmed njih, vas vabimo, da sodelujete v natečaju za podelitev naziva Junaki našega
časa in tako potrdite, da na šoli skrbite za strokovno mentorstvo in koordinacijo dela mladih
prostovoljcev.
V preteklem šolskem letu je naziv potrdilo 16 šol in 1 dijaški dom, 6 šol pa so naziv prejele na novo.
Seznam šol in dijaških domov, prejemnikov naziva, ter več informacij o njihovem delu v preteklem
šolskem letu lahko poiščete na spletni strani Slovenske filantropije.
Razpis za tekoče šolsko leto bo jeseni objavljen na www.prostovoljstvo.org, poslali pa ga bomo
tudi vsem šolam po e-pošti. Priznanja, nagrade in zastave bomo podelili v mesecu maju prihodnje
leto na Slovesnem dnevu prostovoljstva.
Kaj vse lahko počnete, da razvijate prostovoljsko aktivnost na šoli? Namige preberite v
obrazložitvah treh šol, ki so v šolskem letu 2020/21 na novo pridobile naziv Junaki našega časa:
Sproščen nasmeh, pomoč in skrb za naravo ter sočloveka so
bile tudi v tem šolskem letu temelj delovanja in sodelovanja
ekipe prostovoljcev. Ozaveščanje in pozitiven odnos do okolja
so krepili z aktivnostmi zbiranja odpadnega papirja, zamaškov
in nadaljevanjem dolgoletne tradicije Smetko carja. Ob
svetovnem dnevu prijaznosti so s prijaznimi mislimi in
besedami tudi druge spodbudili k širjenju prijaznih dejanj.
Poudarjali so pomen ponovne uporabe in recikliranja ter se
lotili aktivnosti, v okviru katerih so iz odpadnih plastenk izdelali
knjižno polico in taburet, iz odpadnega lesa pa kažipote.
Prostovoljci so, tako kot vsako leto, tudi letos dokazali, da
imajo izjemen čut do soljudi in okolja. S svojimi vrednotami so
tako pomembno vplivali tudi na ostale učence in zaposlene na
šoli ter jim dokazali, da niso silaki, temveč junaki.

OŠ ZREČE
Dijaki so v dobrodelnem projektu #misijaČLOVEK izpeljali 20
dobrodelnih in solidarnih akcij, v katerih so zbirali potrošni
material za društva, zavetišča, materinske domove in varne
hiše ter z voščilnicami in paketi obdarovali različne skupine. Na
dobrodelnem koncertu in v Gregorjevem tednu so zbirali
sredstva namenjena za šolski sklad. Tutorji so uvajali dijake
prvega letnika ter jim pomagali pri učnih težavah. Nekateri
dijaki so v času zaprtja šol ponujali varstvo otrokom delavcev v
zdravstvu. Prostovoljsko delo so dijaki izvajali tudi v različnih
ustanovah (v osnovnih šolah, šoli s prilagojenim programom,
domovih upokojencev, centrih za usposabljanje in
rehabilitacijo), tokrat na daljavo.

OŠ JANKA GLAZERJA RUŠE
V tem šolskem letu so na šoli izvedli
pet večjih odmevnih prostovoljskih
akcij: v okviru septembrskega Dneva
za spremembe so prostovoljci s
pozitivnimi motivi polepšali stene
prostorov Rdečega križa v Rušah in
tako z risbami naredili bolj prijazno
vzdušje, ljudem, ki vstopajo, pa
sporočajo: »Niste sami, mi smo z
vami!« Ko solidarnost se krepi,
osamljenost beži pa je bil naslov
spomladanske akcije Dneva za
spremembe. Za dečka s cerebralno
paralizo so zbirali zamaške ter z
akcijo Topel srček za moker smrček
zbirali hrano in druge predmete za
živali v Zavetišču Maribor. Učenci so
se družili tudi z uporabniki VDC Polž
Maribor – enota Ruše.

GIMNAZIJA CELJE - CENTER

4

II. NATEČAJI IN DOGODKI
DAN ZA SPREMEMBE

9. APRIL 2022

Slovenska filantropija vsako leto nagovori prostovoljske
organizacije, občine, šole in sploh vse prebivalce
Slovenije, naj ta dan namenijo prostovoljstvu in s tem
prispevajo k pozitivnim spremembam. Rezultati so vidni:
obnovljena otroška in športna igrišča, očiščeni parki,
sredstva za šolo v naravi, medsebojno spoznavanje ljudi
različnih generacij, ki sicer živijo v istem okolju, vendar se
v vsakdanjem življenju ne srečujejo; poleg tega pa smo
tudi spodbujali strpnost, medsebojno razumevanje,
sodelovanje in spoštovanje, odpravljali diskriminacijo in
premagovali osamljenost.
Prihodnji Dan za spremembe bo potekal 9. aprila 2022.
Ne pozabite nanj v letnih delovnih načrtih. Akcije lahko
vključite tudi v redni prostovoljski program ali jih povežete
z natečajem za pridobitev naziva Junaki našega časa.
Vabilo k sodelovanju boste skupaj z letošnjo vsebinsko temo prejeli v začetku leta 2021, prejeli pa
boste tudi e-priročnik za pripravo in izvedbo akcij v svoji skupnosti.
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II. NATEČAJI IN DOGODKI
NACIONALNI TEDEN PROSTOVOLJSTVA
23. - 29. MAJ 2022
Slovenska filantropija v sodelovanju s prostovoljskimi
organizacijami in šolami iz vse Slovenije že več kot dvajset
let pripravlja Nacionalni teden prostovoljstva. Po vsej
Sloveniji potekajo različne aktivnosti, na katerih se
predstavljajo prostovoljske organizacije. V letu 2022 bo
teden prostovoljstva od 22. do 29. maja. Poleg številnih
aktivnosti po vsej državi bosta znotraj NTP potekala:

Slovesni dan prostovoljstva

Veseli dan prostovoljstva

24. maja 2022

26. maja 2022

na katerem nazive in priznanja
prejmejo številni izjemni prostovoljci,
mentorji, občine, šole, naj projekt
medgeneracijska prostovoljstva in
najboljša prostovoljska zgodba.

ki v Ljubljani s pestrim dogajanjem
na ulicah zbere okoli 90
prostovoljskih organizacij. Mnoge
šole z obiskom na Veselem dnevu
prostovoljstva nagradijo aktivne
prostovoljce, nekatere pa se
predstavijo tudi na stojnicah.
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III. DELAVNICE ZA UČENCE
DELAVNICA ZA MLADE PROSTOVOLJCE
Namen delavnice je učencem pomagati razumeti pomen in vrednost prostovoljstva ter jih pripraviti
na posebnosti, ki jih čakajo pri prostovoljenju. Poglabljamo se predvsem v teme, povezane s
prostovoljskim delom, ki ga učenci opravljajo.
OBSEG:

Delavnica traja dve šolski uri, za izvedbo pa je potreben prostor, kjer lahko
udeleženci sedijo v krogu. Delavnica je primerna za skupino do 16 učencev.

CENA:

159€
Šole, vključene v Slovensko mrežo prostovoljskih organizacij, v projekt
Sadeži družbe ali nosilke naziva Junaki našega časa: 127 €
K ceni se prištejejo potni stroški.

KONTAKT:

usposabljanja@filantropija.org, 01 433 40 24, 041 799 768

TISK MAJIC S PROSTOVOLJSKIMI MOTIVI
Namen delavnice je povezati prostovoljce na šoli in
jih nagraditi z majicami z motivi, povezanimi s
prostovoljskim delom: 100 % prostovoljec, 100 %
prostovoljka, oziroma tako, da izdelajo unikatne
majice s svojim motivom.

OBSEG:

Delavnica traja dve šolski uri, izvedejo pa jo sodelavci Slovenske filantropije; za
izvedbo mora organizator zagotoviti prostor, kjer lahko udeleženci sedijo v
krogu. Delavnica je primerna za skupino do 14 učencev. Udeleženci prinesejo
svoje majice.

CENA:

159€
Šole, vključene v Slovensko mrežo prostovoljskih organizacij, v projekt
Sadeži družbe ali nosilke naziva Junaki našega časa: 127 €
K ceni se prištejejo potni stroški.

KONTAKT:

usposabljanja@filantropija.org, 01 433 40 24, 041 799 768
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III. DELAVNICE ZA UČENCE
GLASBENA DELAVNICA 'TOLKALA SVETA'
Glasbena delavnica »Tolkala sveta« je interaktivna, poučna in medkulturna delavnica z
glasbili iz Afrike, Južne Amerike, Azije in Evrope. Na delavnici se učenci seznanijo z izdelavo
glasbil, pri čemer uporabljajo lokalne materiale; spoznajo pomen krašenja glasbil, ki
največkrat pripoveduje zgodbe; seznanijo se z obdobji, iz katerih glasbila izvirajo (nekatera
se uporabljajo že več kot 2000 let), naučijo pa se jih tudi uporabljati. Na koncu delavnice
učenci preizkusijo najrazličnejša glasbila: djembe, cascas, deževne palice, tibetanske
posode, gong, hang, didgeridoo …

OBSEG:

Delavnica traja dve šolski uri. Primerna je za skupino oziroma razred.

CENA:

139€
Šole, vključene v Slovensko mrežo prostovoljskih organizacij, v projekt
Sadeži družbe ali nosilke naziva Junaki našega časa: 111 €
K ceni se prištejejo potni stroški.

KONTAKT:

usposabljanja@filantropija.org, 01 433 40 24, 041 799 768

8

III. DELAVNICE ZA UČENCE
DELAVNICA 'OBČUTENJE STARANJA
SKOZI NJIHOVE OČI'
Si znamo predstavljati ovire, s katerimi se starejši srečujejo vsak dan? Vsi se sicer zavedamo,
da s starostjo nekatere funkcije opešajo in smo s starimi ljudmi po navadi bolj potrpežljivi in
razumevajoči, ne moremo pa zares vedeti, kako se počutijo. Učenci in učitelji bodo s pomočjo
različnih pripomočkov spoznali, kako lahko navadne vsakdanje dejavnosti, na primer hranjenje z
žlico, oblačenje, hoja po stopnicah, v starosti postanejo težava. Sledil bo pogovor o občutkih in
odnosu, ki ga imamo do starejših v družbi.
Pridobljeno znanje in izkušnje bodo udeleženci lahko uporabili v družinskem in lokalnem okolju.
Namen delavnice je razumevanje potreb starejših ljudi, razvijanje senzibilizacije o ovirah
starejših ljudi, spodbujanje strpnosti in razumevanja med generacijami.

OBSEG:

Delavnica traja dve šolski uri. Primerna je za skupino do 16 oseb.

CENA:

200€
Šole, vključene v Slovensko mrežo prostovoljskih organizacij, v projekt
Sadeži družbe ali nosilke naziva Junaki našega časa: 160 €
K ceni se prištejejo potni stroški.

KONTAKT:

usposabljanja@filantropija.org, 01 433 40 24, 041 799 768
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IV. IZOBRAŽEVANJA ZA PEDAGOŠKE DELAVCE
MENTORSTVO PROSTOVOLJCEM V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU
Z izobraževanjem želimo pedagoške delavce (vzgojitelje, učitelje v osnovnih in srednjih šolah,
strokovne delavce v dijaških domovih in šolah s prilagojenim programom) usposobiti za
kakovostno vodenje prostovoljstva otrok in mladih v vzgoji in izobraževanju. Prostovoljstvo
bomo osvetlili kot način spodbujanja empatije, krepitve solidarnosti, kot pristop k razvijanju
sodelovanja, pripadnosti in odgovornosti med otroki in mladimi.
Vabljeni vsi, ki si želite, da bi se vaši učenci šole spominjali po skupnem veselju zaradi uspehov,
velikih skupnih podvigih, po tem, da nikogar niso pustili samega v stiski, da so bili pripravljeni
pomagati drug drugemu, da drugačnost ni bila problem, ampak priložnost, da so učitelji poslušali
in upoštevali njihove predloge za izboljšave, da drobna dejanja prijaznosti niso bila spregledana.
Izobraževanje zajema naslednje teme:
definicija prostovoljstva in opredelitev njegove vloge v družbi;
temeljne oblike prostovoljstva v vzgoji in izobraževanju;
priprava vrtca, šole ali dijaškega doma na vzpostavitev organiziranega prostovoljstva;
motivacijski dejavniki in pristopi k spodbujanju prostovoljstva otrok in mladih;
pomen prostovoljstva za pro-socialni razvoj otrok in mladostnikov;
duševno zdravje otrok današnjega časa;
prostovoljstvo kot orodje opolnomočenja otrok in mladostnikov;
vloga, naloge in kompetence mentorja in koordinatorja prostovoljcev v vrtcu, na šoli in v
dijaškem domu;
pristopi za spodbujanje socialnega učenja;
formalne podlage za vzpostavljanje prostovoljstva v vzgoji in izobraževanju;
prostovoljstvo kot priložnost za razvoj ključnih kompetenc vseživljenjskega učenja;
etični kodeks organiziranega prostovoljstva in njegova implementacija pri delu z otroki in
mladimi.
Udeleženci prejmejo 1,5 točke.

KJE IN KDAJ:

V Ljubljani, 21. 4. - 23. 4. 2022

OBSEG:

Celotno usposabljanje obsega 3 dni po 8 pedagoških ur na dan
(skupaj 24 pedagoških ur).

IZVAJALKE:

dr. Anica Mikuš Kos, Jožica Gramc (Zavod za šolstvo),
Tjaša Arko (Slovenska filantropija).

CENA:

75,00€ na udeleženca

PRIJAVE:

Prijavite se v sistemu Katis do 12. 4. 2022.
Udeležba je obvezna na vseh treh dneh izobraževanja.

KONTAKT:

usposabljanja@filantropija.org, 01 433 40 24, 041 799 768
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IV. IZOBRAŽEVANJA ZA PEDAGOŠKE DELAVCE
USTVARJANJE DOBRIH ODNOSOV V ŠOLI
IN REŠEVANJE KONFLIKTOV
Učenci in učitelji v šoli preživljajo veliko časa. Če učitelji ustvarjajo dobre odnose in znajo
učencem pomagati pri reševanju konfliktov, je ta čas lahko zelo prijeten. Udeleženci
usposabljanja, ki temelji na dognanjih transakcijske analize, asertivnosti in nenasilne
komunikacije, bodo preko praktičnih vaj raziskovali, kako ustvarjati čim boljše odnose znotraj
razreda, kolektiva in s starši.
Spoznali bodo, kako nezadovoljene potrebe v nas zbujajo neprijetne občutke, raziskovali vzorce,
po katerih se največkrat odzivajo, in prepoznavali te vzorce v drugih. Poskušali bodo razumeti,
kaj se skriva za razdiralnim vedenjem. Spoznali bodo različne tehnike za doseganje večje
povezanosti in konstruktivnega reševanja konfliktov, ki v odnose prinese več medsebojnega
razumevanja in sproščenosti.
Izobraževanje zajema naslednje teme:
ustvarjanje varnega in spodbudnega prostora za učenje;
vidiki dobre komunikacije (transakcijska analiza, asertivnost);
razumevanje občutkov in potreb v komunikaciji po Marshallu Rosenbergu in
primerni odzivi nanje;
empatija in samoempatija;
štirje koraki povezovalnega komuniciranja z vidika nenasilne komunikacije;
komuniciranje neprijetnih zadev na povezovalen način;
načini reševanja konfliktov v šolskem prostoru;
uporabne metode za prenos vsebin povezovalne komunikacije v šolski prostor.

Udeleženci prejmejo 1,5 točke.

KJE IN KDAJ:

V Ljubljani, 11. 11. - 13. 11. 2021 in v Mariboru, 10. 3. 2022 – 13. 3. 2022

OBSEG:

Celotno usposabljanje obsega 3 dni po 8 pedagoških ur na dan
(skupaj 24 pedagoških ur).

IZVAJALCI:

Tjaša Arko in Jaka Kovač (Slovenska filantropija).

CENA:

100,00€ na udeleženca

PRIJAVE:

Prijavite se v sistemu Katis. Za izobraževanje v Ljubljani do 4. 11. 2021, za tisto v
Mariboru do 1. 3. 2022. Udeležba je obvezna na vseh treh dneh izobraževanja.

KONTAKT:

usposabljanja@filantropija.org, 01 433 40 24, 041 799 768
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IV. IZOBRAŽEVANJA ZA PEDAGOŠKE DELAVCE
VKLJUČEVANJE MIGRANTOV V IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
Izobraževanje je namenjeno krepitvi kompetenc strokovnih delavcev, ki delajo na
področju izobraževanja odraslih, glede načinov vključevanja različnih skupin migrantov v
izobraževanje odraslih.
Izobraževanje predstavlja nadaljnje uvajanje in krepitev načinov izobraževanja odraslih
migrantov. Ti so sicer večinoma vključeni v program učenja slovenskega jezika, osebe z
mednarodno zaščito pa tudi v programe nekaterih nevladnih organizacij. V zadnjih letih prihaja v
Slovenijo vse več migrantov v ranljivi situaciji, ki je velikokrat posledica travmatiziranosti zaradi
vojn in kršitve človekovih pravic. Med njimi je veliko tudi takšnih, katerih jezik in kultura se v
veliki meri razlikujeta od slovanske. Zato je izjemnega pomena, da razvijamo znanja, povezana z
učenjem slovenskega jezika, opismenjevanjem, razvijamo medkulturne kompetence, pa tudi
poznavanje mreže ustanov in organizacij.
Izobraževanje zajema naslednje teme:
begunci in migranti kot skupina brez zaščite človekovih pravic (vzroki za migracije,
značilnosti različnih skupin migrantov, vzroki za njihovo ranljivost);
duševno zdravje v kontekstu vojn in migracij;
mreža ustanov, organizacij in programov za podporo migrantom ter možnosti
prostovoljske podpore;
kultura, izkušnja medkulturnosti in kulturni šok, model medkulturne senzibilizacije, pomen
medkulturnih kompetenc, predavanje in delavnica;
slovenščina za preživetje in opismenjevanje.
Vsebine bomo obravnavali preko kakovostnih predavanj in metod izkustvenega učenja ter tako
uspešno povezali teorijo s prakso.
Udeleženci prejmejo 1 točko.

KJE IN KDAJ:

V Ljubljani, 9. 11. in 10. 11. 2021 in v Mariboru, 16. 11. 2021 in 17. 11. 2021.

OBSEG:

Celotno usposabljanje obsega 2 dni po 8 pedagoških ur na dan
(skupaj 16 pedagoških ur). Primerno je za skupino do 30 udeležencev.

IZVAJALCI:

dr. Anica Mikuš Kos, Franci Zlatar, Primož Jamšek, Anja Butala
(Slovenska filantropija)

CENA:

60,00€ na udeleženca

PRIJAVE:

Prijavite se v sistemu Katis. Za izobraževanje v Ljubljani do 20. 10. 2021, za
Maribor pa do 1. 11. 2021. Udeležba je obvezna na obeh dneh izobraževanja.

KONTAKT:

franci.zlatar@filantropija.org, 01 430 12 88, 051 351 340
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V. POSVET
POMEN PROSTOVOLJSTVA V OSNOVNIH
ŠOLAH ZA CELOSTNI RAZVOJ OTROK
Prostovoljstvo nudi številne priložnosti za vključevanje učencev. Le ti preko prostovoljskih
aktivnosti usvajajo nova znanja, preizkušajo se v novih situacijah, razvijajo empatijo ter
odraščajo v odgovorne posameznike. Prav tako je pomoč zunanjih prostovoljcev pogosto ključna
za uspešnejše napredovanje otrok, ki potrebujejo dodatne spodbude in pomoč pri učenju.
Program posveta:
predavanje Vpliv prostovoljstva na celostni razvoj in duševno zdravje otrok
(dr. Anica Mikuš Kos)
predstavitve dobrih praks prostovoljstva v osnovnih šolah

Dr. Anica Mikuš Kos, ustanoviteljica in predsednica Slovenske filantropije ter specialistka otroške
psihiatrije, ima za sabo več kot 40 let izkušenj s šolskimi delavci v Sloveniji in tujini. Med drugimi
je za učitelje zasnovala programe, katerih jedro so opolnomočenje, znanja in veščine za nudenje
psihosocialne pomoči otrokom. V program je bilo doslej vključenih že okrog 20.000 učiteljev na
različnih kriznih območjih v svetu (Kosovo, Irak, Kavkaz). Področje njenega delovanja je tudi
razvijanje prostovoljskega dela v šolah. Je avtorica številnih knjig s področja duševnega zdravja
ter skupnostnih modelov zaščite duševnega zdravja otrok beguncev in otrok na področjih
oboroženih konfliktov.

KJE IN KDAJ:

V Ljubljani, 30. 8. 2021, od 10h do 13h

PRIJAVE:

Preko prijavnega obrazca, dostopnega na tej povezavi.

KONTAKT:

usposabljanja@filantropija.org, 01 433 40 24, 041 799 768
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V. DRUGO
PREDAVANJE OZ. STROKOVNI PRISPEVEK
NA IZOBRAŽEVALNEM DOGODKU
Strokovni sodelavci Slovenske filantropije lahko na vašem izobraževalnem dogodku ali
pedagoški konferenci izvedemo predavanje ali delavnico na temo migracij, prostovoljstva ali
komunikacije.
OBSEG:

Prilagojen glede na specifiko potreb in pričakovanj šole.

CENA:

Za izvedbo ene pedagoške ure predavanja ali strokovnega prispevka: 80 €
Šole, vključene v projekt Sadeži družbe ali nosilke naziva Junaki našega časa:
55€
K ceni se prištejejo še potni stroški.

KONTAKT:

Andreja Hleb, andreja.hleb@filantropija.org, 01 433 40 24

SVETOVANJE IN POMOČ GLEDE VPRAŠANJ
V ZVEZI Z VKLJUČEVANJEM MIGRANTOV IN
BEGUNCEV, NESTRPNOSTJO
Če se v vrtcu, osnovni ali srednji šoli ali v drugih vzgojno-izobraževalnih ustanovah srečujete z
vprašanji, povezanimi z vključevanjem otrok beguncev in migrantov, kako se soočati z
nestrpnostjo itn., se lahko obrnete na Slovensko filantropijo in glede na vaše potrebe in želje
bomo organizirali predavanje, usposabljanje ali delavnico.
OBSEG:

Prilagojen glede na specifiko potreb in pričakovanj šole.

CENA:

Za izvedbo ene pedagoške ure predavanja ali strokovnega prispevka: 80 €
Šole, vključene v Slovensko mrežo prostovoljskih organizacij, v projekt Sadeži
družbe ali nosilke naziva Junaki našega časa: 55€
Usposabljanje ali delavnica: 159 €
Šole, vključene v Slovensko mrežo prostovoljskih organizacij, v projekt Sadeži
družbe ali nosilke naziva Junaki našega časa: 127 €
K ceni se prištejejo še potni stroški.

KONTAKT:

usposabljanja@filantropija.org, 01 433 40 24, 041 799 768
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V. DRUGO
PROJEKT SADEŽI DRUŽBE –
MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE
Sadeži družbe je projekt Slovenske filantropije, ki spodbuja medgeneracijsko sodelovanje
ter krepi vezi med mladimi in starejšimi. Projekt vzgoje za solidarnost in medsebojno razumevanje
različnih generacij temelji na prostovoljskem delu mladih za starejše, ki živijo doma, in starejših za
mlade, na povezovanju šol in starejših, povezanih v društva upokojencev, druga društva starejših
ali tistih, ki živijo v Domovih za starejše občane.
V okviru projekta vam nudimo:
delavnice o medgeneracijskem prostovoljstvu;
informiranje o novostih in priložnostih na področju medgeneracijskega sodelovanja;
pripravo potrdil za prostovoljce in mentorje v Sadežih družbe;
zastavo Sadeži družbe (ob izpolnjevanju kriterijev);
promocijo šole z objavljanjem primerov uspešno izvedenih aktivnosti;
sodelovanje na natečaju Junaki našega časa.

Več o projektu in prijavnico najdete tukaj.
KONTAKT:

barbara.luzar@filantropija.org, 051 669 714
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V. DRUGO
PROGRAMI NA OBMOČJU DELOVANJA
HIŠ SADEŽI DRUŽBE
V okviru Slovenske filantropije trenutno deluje pet večgeneracijskih skupnostnih centrov
z imenom Hiša Sadeži družbe, in sicer v Murski Soboti, Žalcu, Črnomlju, Metliki in Logatcu.
Šole, učenci in pedagoški delavci na območju delovanja Hiš Sadeži družbe imajo poleg že
naštetih delavnic na voljo še:
učno pomoč za učence,
vključitev v prostovoljstvo,
obisk prostorov Hiš, kjer se seznanijo z večgeneracijskimi in drugimi programi,
sodelovanje v široki paleti večgeneracijskih delavnic – vsaka Hiša ponuja svoj izbor,
pomoč prostovoljcev iz Hiše v programih, kjer šola potrebuje dodatno pomoč,
možnost vključevanja v počitniške tabore,
možnost neformalnega druženja.
Vsaka Hiša Sadeži družbe zagotavlja šolam sodelovanje v okviru svojih zmožnosti. V vseh
Hišah lahko šole dobijo informacije o programih Slovenske filantropije in podporo pri
vključevanju v programe in projekte Slovenske filantropije na nacionalni ravni.

VKLJUČITEV V SLOVENSKO MREŽO
PROSTOVOLJSKIH ORGANIZACIJ

V Slovensko mrežo prostovoljskih organizacij so vključene raznovrstne nevladne organizacije, pa
tudi javni zavodi, ki razvijajo prostovoljsko delo, oz. organizacije s prostovoljskim programom.
Delovanje mreže podpira spletna stran www.prostovoljstvo.org, na kateri so dostopne vse
informacije. Mreža šteje že več kakor 1.800 organizacij. Članice imajo prednost pri uporabi
programov Slovenske filantropije; na voljo so jim, denimo, nižje cene izobraževanj in delavnic.
Vsaka šola, vrtec ali dijaški dom, ki razvija prostovoljstvo, se lahko v mrežo včlani brezplačno.
Registrirate se preko spletne strani in podpišete pristopno izjavo. Z izjavo se organizacija zaveže,
da bo spoštovala Etični kodeks organiziranega prostovoljstva, in pridobi pravico do uporabe
logotipa mreže, ki ga vidite zgoraj.
Člani Mreže na portalu sami objavljajo potrebe po prostovoljcih, poiščejo prostovoljske
organizacije v svojem okolju in izvedo, kje so priložnosti za nove prostovoljske programe. Poleg
tega imajo možnost brezplačne uporabe spletne aplikacije za vodenje evidenc prostovoljcev in
prostovoljskih ur, kar jim lahko olajša pripravo letnega poročila o prostovoljstvu. Ob podpisu
pristopne izjave dobijo tudi nalepko z logotipom prostovoljstvo.org, ki jo namestijo na vidno mesto.
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KONTAKT
Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva
Sedež: Cesta Dolomitskega odreda 11, 1000 Ljubljana
tel.: 01 430 12 88 in 01 433 40 24
e-pošta: info@filantropija.org
www.filantropija.org
Poslovne enote
Maribor
Partizanska 29, 2000 Maribor
tjasa.arko@filantropija.org, 031 786 028
Hiša Sadeži družbe Črnomelj
Ulica 21. oktobra 10, 8340 Črnomelj
040 696 100, hisa-crnomelj@filantropija.org
Strokovna vodja: Marica Balkovec
Hiša Sadeži družbe Logatec
Tržaška cesta 148, 1370 Logatec
070 892 903, hisa-logatec@filantropija.org
Koordinatorica medgeneracijskih aktivnosti: Saša Musec Čuk
Hiša Sadeži družbe Metlika
Kolodvorska cesta 1, 8330 Metlika
051 785 217, hisa-metlika@filantropija.org
Strokovna vodja: Vesna Petric
Hiša Sadeži družbe Murska Sobota
Ulica Štefana Kovača 20, Murska Sobota
031 748 412, hisa-ms@filantropija.org
Strokovni vodja: Darko Krajnc
Hiša Sadeži družbe Žalec
Hmeljarska ulica 3, 3310 Žalec
051 669 714, hisa-zalec@filantropija.org
Strokovna vodja: Barbara Lužar
Spremljajte nas tudi na:
https://www.facebook.com/Slovenskafilantropija
https://www.facebook.com/prostovoljstvo.org
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