Slovenska filantropija

Iščete inovativne in
ustvarjalne načine za
vzpostavljanje zaupanja
in gradnjo skupine?

Cesta Dolomitskega odreda 11

Vodite organizacijo in bi
radi dobro organizirali
prostovoljsko delo in
kvalitetno vodili
prostovoljce?

Ljubljana

Si želite prostovoljcev,
ki so predani
organizaciji in
odgovorno opravljajo
svoje delo?

Vas zanima priprava
skupinskih aktivnosti, v
katerih se bodo vsi
počutili vključene in
sprejete?

PONUDBA IZOBRAŽEVANJ IN
DELAVNIC
SLOVENSKE FILANTROPIJE
ZA ORGANIZACIJE
Kontakt:

01 433 40 24

usposabljanja@filantropija.org

www.filantropija.org

Slovenska filantropija poleg rednih izobraževanj in delavnic znotraj lastnih
programov ponuja tudi izobraževanja po naročilu za organizacije.

DELAVNICE
Delavnice o prostovoljstvu
Delavnica o medkulturnosti

IZOBRAŽEVANJA
Uvodno izobraževanje za prostovoljce in prostovoljke

TEMATSKA IZOBRAŽEVANJA
Socialne, ustvarjalne in gibalne metode za
boljše delo s skupinami
Vodenje skupine in skupinska dinamika
Vzpostavljanje kakovostnega odnosa med
prostovoljcem in uporabnikom
Priprava in vodenje delavnic
Dobra komunikacija
Medgeneracijsko prostovoljstvo

Pripravljeni smo vam tudi
prisluhniti in v skladu z našim znanjem in
razpoložljivostjo pripraviti izobraževanja
izven ponujenih programov, saj si
prizadevamo izpolniti potrebe in
pričakovanja vseh zainteresiranih za
začetek ali razvoj organiziranega
prostovoljstva.

IZOBRAŽEVANJA
ZA STROKOVNE DELAVCE
V ORGANIZACIJAH
Uvodno izobraževanje za mentorje
prostovoljcev
Reševanje konfliktnih situacij v
prostovoljstvu
Motiviranje in spremljanje prostovoljcev
Vzpostavljanje prostovoljstva v šoli
Prostovoljstvo kot podpora pri
vključevanju otrok priseljencev v šoli
Zakon o prostovoljstvu v praksi

ZAKAJ IZOBRAŽEVANJA ZA PROSTOVOLJCE
ZAUPATI PRAV NAM?
Izobraževanja Slovenske filantropije odgovarjajo na izzive,
s katerimi se prostovoljci srečujejo v praksi, saj smo
nacionalna referenčna organizacija na tem področju.
Največja prednost naših usposabljanj leži v kakovostnih in izkušenih izvajalcih, ki so
sposobni v kratkem času povezati skupino, slišati potrebe udeležencev in podati vsebine na
strokoven ter hkrati zanimiv način.

DELAVNICE O
PROSTOVOLJSTVU

2018 | MARCH

TRAJANJE: 1-2 pedagoški uri
VELIKOST SKUPINE: ni posebne omejitve
VSEBINA:
Na katera vprašanja v družbi odgovarjamo
s prostovoljstvom?
Kaj motivira posameznike, da se aktivirajo
in kako si najdejo primerno delo?
Kje so meje prostovoljstva?
Etika na področju prostovoljstva.

CENA:

145€
217€

PREDSTAVITEV
PROSTOVOLJSTVA
Za vse zainteresirane, ki jih
prostovoljstvo zanima
Na dogodkih, kjer bi želeli
predstaviti prostovoljstvo vašim
članom ali širši javnosti

za članice Slovenske mreže
prostovoljskih organizacij
za ostale organizacije

DELAVNICA O
PROSTOVOLJSTVU

TRAJANJE: 3 do 4 pedagoške ure
VELIKOST SKUPINE: do 18 udeležencev
VSEBINA:
Kaj je prostovoljsko delo in kje so njegove meje?
Kaj motivira udeležence za prostovoljsko delo?
Vzpostavljanje dobrega odnosa med prostovoljcem in
uporabnikom.
Pravice in odgovornosti prostovoljca, organizacije in
uporabnika.
Etika na področju prostovoljstva

Za organizacije, ki v
programe vključujete nove
prostovoljce oziroma želite
že aktivne prostovoljce
spomniti na njihovo vlogo v
organizaciji.

CENA:

290€
435€

za ostale organizacije

ZAKON
O PROSTOVOLJSTVU
V PRAKSI

TRAJANJE: 4 pedagoške ure
VELIKOST SKUPINE: do 18 udeležencev
VSEBINE, ki jih umestimo glede na željo:
Namen in cilji Zakona o prostovoljstvu.
Vrednotenje prostovoljskega dela v razpisih.
Sklepanje dogovora o prostovoljstvu.
Vpisnik prostovoljskih organizacij – njegove
prednosti in obveze prostovoljskih organizacij.
Povračila stroškov prostovoljcem in nagrada za
izjemne dosežke.
Vodenje evidenc in vzpostavitev evidenčnega
lista prostovoljstva.
Prostovoljsko delo in prejemniki denarnih
CENA:
socialnih pomoči – dodatek na delovno
aktivnost.

za članice Slovenske mreže
prostovoljskih organizacij

Za vse organizacije, ki bi rade
skozi praktične primere
preverile, ali že imajo
organizirano prostovoljsko delo
v skladu z zakonodajo in
spoznale korake za ureditev
tistega, kar še ni urejeno.

365€

za članice Slovenske mreže
prostovoljskih organizacij

547€

za ostale organizacije

Cene že vključujejo DDV. Potni stroški pri delavnicah v ceno niso všteti in jih plača naročnik.
Informacije o vključitvi v Slovensko mrežo prostovoljskih organizacij najdete na:
http://www.prostovoljstvo.org/za-organizacije

IZOBRAŽEVANJA
ZA PROSTOVOLJCE

2018 | MARCH

UVODNO
IZOBRAŽEVANJE ZA
PROSTOVOLJCE

TRAJANJE: 6 - 8 pedagoških ur ali 14 - 16 pedagoških ur
VELIKOST SKUPINE: do 18 udeležencev
VSEBINE, ki jih umestimo glede na željo:
Kaj je prostovoljsko delo in kakšen vpliv ima
na vaše življenje.
Motivacija za opravljeno prostovoljsko delo.
Vzpostavljanje dobrega odnosa med
prostovoljcem in uporabnikom.
Postavljanje zdravih mej v odnosu med
prostovoljcem in uporabnikom
Veščine dobre komunikacije
Pravice in odgovornosti v organiziranem
prostovoljstvu
Etika na področju prostovoljstva

Za organizacije, ki želijo
prostovoljstvo celostno
približati svojim prostovoljcem,
jih med seboj povezati ter
pripraviti na različne
nepredvidene situacije, ki se
lahko zgodijo pri delu.

6 - 8 pedagoških ur

CENA:

14 - 16 pedagoških ur

490€

za članice Slovenske mreže
prostovoljskih organizacij

735€

za ostale organizacije

975€
1.462€

za članice Slovenske mreže
prostovoljskih organizacij
za ostale organizacije

TEMATSKA
IZOBRAŽEVANJA
DELAVNICA O
MEDKULTURNOSTI
Za organizacije, ki bi svojim
prostovoljcem želele omogočiti,
da izvedo več o migracijah,
medkulturnosti in solidarnosti.

CENA:

TRAJANJE: 1 - 2 pedagoški uri
VELIKOST SKUPINE: do 16 udeležencev
VSEBINE, ki jih umestimo glede na željo:
Vzroki za migracije in načini integracije
Ozaveščanje lastnih predsodkov do beguncev in kako se z
njimi soočati
Odprt pogovor glede medijsko izpostavljenih vidikov migracij
Razumevanje situacije beguncev v Sloveniji

274€

za članice Slovenske mreže
prostovoljskih organizacij

411€

za ostale organizacije

Cene že vključujejo DDV. Potni stroški delavnic v ceno niso všteti in jih plača naročnik.
Informacije o vključitvi v Slovensko mrežo prostovoljskih organizacij najdete na:
http://www.prostovoljstvo.org/za-organizacije

CENA
VSEH
2018 | MARCH
OSTALIH
TEMATSKIH
IZOBRAŽEVANJ:

2 - 4 pedagoške ure

366€
549€

za članice Slovenske mreže
prostovoljskih organizacij
za ostale organizacije

TRAJANJE: 2 - 4 pedagoške ure ali 6 - 8 pedagoških ur
VELIKOST SKUPINE: do 18 udeležencev
VSEBINA:
Raznolike metode za delo s skupino.
Primernost metod glede na zastavljene cilje in
druge okoliščine.
Kako lahko različne metode pomagajo pri
vzpostavljanju stika s posameznikom,
kasnejšem delu in pri povezovanju ter gradnji
skupine.
Uporabnost socialnih iger, energizerjev, metod
za sproščanje in načini za njihovo izvajanje.
Načrtovanje izvedbe metod v skladu s principi
izkustvenega učenja.

VODENJE SKUPINE IN
SKUPINSKA DINAMIKA
Za organizacije, ki želijo
prostovoljce pripraviti na
vodenje skupin, izvajanje
taborov, treningov, letovanj,
mednarodnih izmenjav ali
drugih skupinskih aktivnosti

TRAJANJE: 2 - 4 pedagoške ure ali 6 - 8 pedagoških ur
VELIKOST SKUPINE: do 18 udeležencev
VSEBINA:
Načini vzpostavljanja odnosa z
uporabnikom.
Iskanje virov moči pri posamezniku.
Komunikacijske veščine in spretnosti.
Postavljanje meja v prostovoljskem
delu.
Motiviranje posameznikov.

6 - 8 pedagoških ur

610€
915€

za članice Slovenske mreže
prostovoljskih organizacij
za ostale organizacije

SOCIALNE,
USTVARJALNE IN
GIBALNE METODE ZA
DELO S SKUPINO
Za organizacije, ki želijo
prostovoljcem približati
inovativne in ustvarjalne načine
za vzpostavljanje stika, gradnjo
skupine in iskanja kreativnih
rešitev pri delu s skupinami.

TRAJANJE: 2 - 4 pedagoške ure ali 6 - 8 pedagoških ur
VELIKOST SKUPINE: do 18 udeležencev
VSEBINA:
Spoznavanje osnov delovanja skupine.
Kako se skupina razvija in kaj se dogaja z
udeleženci v posamezni fazi.
Vloge posameznikov in vodje v skupinah.
Metode spodbujanja konstruktivne
skupinske dinamike
Iskanje rešitev za težave, ki se pojavijo pri
delu s skupinami.

VZPOSTAVLJANJE
KAKOVOSTNEGA ODNOSA
MED PROSTOVOLJCEM IN
UPORABNIKOM
Za prostovoljce, ki delajo
individualno s posamezniki in
se srečujejo z vprašanji, kako
jim čim bolje pomagati ter kje
so meje prostovoljskega dela.

Cene že vključujejo DDV. Potni stroški pri delavnicah v ceno niso všteti in jih plača naročnik.
Informacije o vključitvi v Slovensko mrežo prostovoljskih organizacij najdete na:
http://www.prostovoljstvo.org/za-organizacije

TRAJANJE: 2 - 4 pedagoške ure ali 6 - 8 pedagoških ur
VELIKOST SKUPINE: do 18 udeležencev
VSEBINA:

PRIPRAVA IN
VODENJE DELAVNIC

Osnove načrtovanja in izvedbe
delavnic v skladu s potrebami
udeležencev.
Različni pristopi k izvajanju delavnic.
Različne metode primerne za
delavniški način dela.
Osnove delovanja skupine.

Za prostovoljce, ki bodo
delali s skupinami ljudi, ki
prihajajo na aktivnosti
organizacije in se bodo
soočili z delavniškim
načinom dela.

TRAJANJE: 2 - 4 pedagoške ure ali 6 - 8 pedagoških ur
VELIKOST SKUPINE: do 18 udeležencev
VSEBINA:
Kako vzpostaviti dober odnos med
prostovoljcem in uporabnikom?
Osnovne človekove potrebe po W.
Glasserju in kako jih komunicirati.
Od razdiralnih do povezovalnih navad v
komunikaciji.
Odkrivanje svoje vloge v prostovoljskem
odnosu.
Trening komuniciranja na »jaz sem v
redu – ti si v redu« (asertiven) način

MEDGENERACIJSKO
PROSTOVOLJSTVO

Za prostovoljce, ki pripravljajo
aktivnosti za uporabnike
različnih generacij in želijo
enakovredno vključevati
tako mlade kot starejše.

DOBRA
KOMUNIKACIJA

Za prostovoljce, ki delajo z
ljudmi in verjamejo, da lahko
resnično pomagamo s
primerno komunikacijo in
odnosom do uporabnikov.

TRAJANJE: 2 - 4 pedagoške ure ali 6 - 8 pedagoških ur
VELIKOST SKUPINE: do 18 udeležencev
VSEBINA:
Kaj prinaša medgeneracijsko prostovoljstvo
družbi?
V kakšne pasti se lahko ujamemo, ko
pripravljamo aktivnosti za različne
generacije?
Kaj se skriva za medgeneracijskimi konflikti?
Reševanje le-teh.
Kako zastaviti uspešne medgeneracijske
aktivnosti?

Cene že vključujejo DDV. Potni stroški pri delavnicah v ceno niso všteti in jih plača naročnik.
Informacije o vključitvi v Slovensko mrežo prostovoljskih organizacij najdete na:
http://www.prostovoljstvo.org/za-organizacije

IZOBRAŽEVANJA ZA
STROKOVNE DELAVCE V
ORGANIZACIJAH
TRAJANJE: 6 - 8 pedagoških ur
VELIKOST SKUPINE: do 18 udeležencev
VSEBINA:
Pomen organiziranega prostovoljstva
v družbi in kje so meje med
prostovoljstvom in izkoriščanjem
Proces uvajanja prostovoljstva v
organizacijo
Pridobivanje primernih prostovoljcev
in sklepanje dogovorov
Zakon o prostovoljstvu v praksi in
vodenje evidenc

REŠEVANJE
KONFLIKTNIH SITUACIJ
V PROSTOVOLJSTVU
Za aktivne mentorje v
organizacijah, ki bi si želeli
dobro voditi procese
prostovoljstva
in nuditi podporo vsem
vključenim z usklajevanjem
njihovih zahtev in želja.

TRAJANJE: 6 - 8 pedagoških ur
VELIKOST SKUPINE: do 18 udeležencev
VSEBINA:
Zunanji in notranji motivatorji ter priprava
prostovoljskih aktivnosti, ki jih spodbujajo.
Kako čim bolje spremljati posameznega
prostovoljca in kje so meje prostovoljskega
dela?
Kakšno nagrajevanje prostovoljcev je
dovoljeno, pa tudi najbolj učinkovito?
Kako vzpostavljati dober sodelovalni odnos
med mentorjem in prostovoljci?

UVODNO IZOBRAŽEVANJE
ZA MENTORJE
PROSTOVOLJCEV
Za organizacije, ki želijo svoje zaposlene
ali dlje časa vključene prostovoljce vključiti
kot mentorje, ki bodo delovali v skladu z
zakonom o prostovoljstvu.

CENA:

490€

za članice Slovenske mreže
prostovoljskih organizacij

735€

za ostale organizacije

TRAJANJE: 6 - 8 pedagoških ur
VELIKOST SKUPINE: do 18 udeležencev
VSEBINA:
Vloga mentorja kot vmesne osebe med organizacijo,
prostovoljci in uporabniki.
Razlogi za konflikte in odzivanje posameznikov na
konfliktne situacije.
Razumevanje potreb vseh vključenih v konflikt.
Empatija in samo-empatija.
Kako vzpostavljati dialog v težavnih situacijah?
Kako povedati neprijetne stvari na povezovalen način?
Kako ustvariti okolje, ki bo spodbujalo dobro
sodelovanje?

MOTIVIRANJE IN
SPREMLJANJE
PROSTOVOLJCEV
Za organizacije in njihove
mentorje, ki bi radi spremljali
prostovoljce na način,
da bodo ti predani organizaciji in
odgovorno opravljali svoje delo.

Potni stroški pri delavnicah v ceno niso všteti in jih plača naročnik. V kolikor želite kako
vsebino manj ali usposabljanje v krajši obliki, se cena proporocionalno zmanjša.
Informacije o vključitvi v Slovensko mrežo prostovoljskih organizacij najdete na:
http://www.prostovoljstvo.org/za-organizacije

CENA OSTALIH IZOBRAŽEVANJ
ZA STROKOVNE DELAVCE V
ORGANIZACIJAH:

VZPOSTAVLJANJE
PROSTOVOLJSTVA
V ŠOLI
Za osnovne in srednje šole,
ki začenjajo z razvojem
prostovoljstva.

TRAJANJE: 6 - 8 pedagoških ur
VELIKOST SKUPINE: do 18 udeležencev
VSEBINA:
Prostovoljstvo kot učinkovit
pristop k sprejemanju različnosti
in opolnomočenju.
Oblike prostovoljstva, ki
učinkovito podpirajo
vključevanje otrok priseljencev v
šolah.
Študij primera – potrebe kot
vodilo pri snovanju
prostovoljskih aktivnosti.

610€

za članice Slovenske mreže
prostovoljskih organizacij

915€

za ostale organizacije

TRAJANJE: 6 - 8 pedagoških ur
VELIKOST SKUPINE: do 18 udeležencev
VSEBINA:
Prostovoljstvo kot učinkovit pristop k
vsakdanjemu delu z otroki in mladostniki.
Štiri oblike prostovoljstva v šolah, njihove
prednosti in izzivi.
Študij primera – potrebe kot vodilo pri snovanju
prostovoljskih aktivnosti.
Prostovoljstvo kot priložnost za motiviranje
otrok in mladostnikov.

PROSTOVOLJSTVO KOT
PODPORA PRI VKLJUČEVANJU
OTROK PRISELJENCEV V ŠOLI
Za osnovne in srednje šole, ki bi želele
omogočiti pedagoškim delavcem
pridobivanje znanj in veščin za boljšo
integracijo otrok priseljencev v šolo.

Največja prednost naših izobraževanj so strokovni in izkušeni izvajalci, ki so sposobni
v kratkem času povezati skupino in podati vsebine na kakovosten ter zanimiv način.
Tjaša Arko. Profesorica likovne vzgoje, ki že več kot 15 let vodi delavnice, usposabljanja in treninge s področja
komunikacije, prostovoljstva in razvijanja osebnostnih kompetenc. Uživa v raziskovanju skupinske dinamike, ki se
splete med udeleženci. V času študija je veliko časa namenila prostovoljskemu delu z mladimi. Poklicna pot jo je leta
2009 pripeljala na Slovensko filantropijo. Dodatno se je izobrazila s področja izobraževanja odraslih (Izobraževalni
trener praktik) in se vseskozi izobražuje na področjih dobre komunikacije. Verjame, da se da težke teme obdelati tudi
na zanimiv način in da se ne glede na starost največ naučimo, če se ob učenju zabavamo in raziskujemo.
Primož Jamšek je vodja terenskega dela na Slovenski filantropiji, kjer deluje že več kot 15 let. Sodeloval je pri
snovanju uvodnih usposabljanj za prostovoljce in prostovoljke in pri vzpostavitvi širšega programa Razvijanje in
promocija prostovoljstva v Sloveniji. S svojimi prispevki je sodeloval na najrazličnejših mednarodnih konferencah
v Evropski uniji in izven nje. Njegove aktivnosti segajo tudi na področje sistemske ureditve prostovoljskega dela.
Je strokovnjak, ki je dnevno v stiku s prostovoljskim sektorjem in dobro pozna njegove izzive in priložnosti.

Mateja Slapnik je izvajalka uvodnih usposabljanj za prostovoljce, drugače pa vodi program Prostovoljskega servisa. Pri
svojem delu se vsakodnevno srečuje z iskalci pomoči, ki se soočajo z različnimi stiskami, jih informira, svetuje, opravlja
zagovorniško vlogo in spremlja proces pomoči. Ljudem, ki se zanimajo za prostovoljstvo, pomaga pri iskanju njim
primernega prostovoljskega dela, jim svetuje v zvezi z dilemami, vprašanji glede pravic in odgovornosti v prostovoljstvu
ter jim nudi mentorsko podporo. Delovne izkušnje je pridobivala s prostovoljskim delom z mladimi in starejšimi, s
koordiniranjem socialnovarstvenih programov in projektov ter vodenjem skupin starejših ljudi za samopomoč.
Jaka Kovač je trener neformalnega izobraževanja, facilitator in mladinski delavec. V okviru Slovenske filantropije je
od leta 2005 vodil že preko 400 usposabljanj na teme kot so komunikacija in reševanje konfliktov, skupinska
dinamika, medkulturni dialog, mentorstvo prostovoljcem, medgeneracijsko sodelovanje, participativno vodenje
skupin, integracija beguncev, mladinsko delo, itd. Je aktiven član Društva moderatorjev Slovenije in mednarodnega
gibanja “Art of hosting conversations that matter”. Pogosto vodi mednarodne treninge znotraj programa
Erasmus+ na področju mednarodnega prostovoljstva. Pri njegovem delu ga navdušuje raziskovanje kolektivne
modrosti skupin ter odpiranje novih polj možnega. Pri tem udeležencem pomaga pri ozaveščanju njihovih
potencialov in potencialov skupine. Je v procesu certifikacije za mednarodnega trenerja nenasilne komunikacije.
Teja Boštjančič. Diplomirana politologinja in magistrica Psihosocialne pomoči na Slovenski filantropiji dela kot
koordinatorica na programu Prostovoljstvo, kjer skrbi za izvedbo in organizacijo izobraževanj za prostovoljce,
organizacije in izobraževalne institucije. Prav tako pomaga pri pisanju razpisov in izvedbi projektov kot je npr.
Veseli dan prostovoljstva, ter izvaja izobraževanja za prostovoljce in mentorje. Izkušnje je med drugim
pridobivala tudi v Združenih državah Amerike, kjer je poučevala angleški jezik in pomagala prosilcem za
mednarodno zaščito, osebam z mednarodno zaščito ter beguncem z Bližnjega vzhoda pri integraciji.
Andreja Hleb. Sociologinja, ki na Slovenski filantropiji dela na področju zagovorništva, svetovanja in razvoja
prostovoljstva, v preteklosti pa je delala tudi z osebami z mednarodno zaščito. Za njih je vodila delavnice in jim
pomagala pri integraciji v lokalno okolje. Izkušnje z vodenjem skupine in delom v njej si je pridobila z delovanjem v
raznih društvih (taborniki, društvo prijateljev mladine, študentski klub…), kjer je organizirala tečaje, delavnice, tabore in
druge aktivnosti za otroke in mladostnike. Kot prostovoljka se je udeležila več aktivnosti tako v Sloveniji kot tujini.

Lea Rojec. Magistrica socialnega dela je svoje izkušnje dela z ranljivimi skupinami pridobivala tako v Sloveniji kot v
tujini. Na Slovenski filantropiji dela v sklopu programa Migracije kot mentorica in koordinatorka prostovoljcev, ki
delajo s tujci, prosilci za mednarodno zaščito ter begunci. Znotraj te vloge išče nove prostovoljce/ke, jih usposablja,
koordinira ter mentorira za pomoč pri integraciji (učenje jezika, pomoč pri urejanju življenjskih situacij, učna pomoč,
druženje). Poleg tega nudi individualno psihosocialno pomoč in podporo migrantom in migrantkam, ki se soočajo
z različnimi življenjskimi situacijami. Delovala je tudi kot zakonita zastopnica otrok brez spremstva – jih spremljala
v postopku za priznanje mednarodne zaščite in na področjih varovanja zdravja, izobraževanja, varovanja
premoženjskih pravic in koristi ter v zvezi z uresničevanjem pravic na področju sprejema.
Klas Preželj. Diplomirani socialni delavec na Slovenski filantropiji v okviru programa Prostovoljstvo dela na projektu
Viški hrane, ki socialno ogroženim posameznikom in družinam lajša stiske. Prostovoljcem nudi mentorsko podporo,
jim svetuje in jih usmerja v raznolikih situacijah, s katerimi se pri svojem delu srečujejo. V preteklosti je delal kot
mentor v programu projektno učenje za mlajše odrasle (PUM), kjer je pridobil pomembne izkušnje pri vodenju skupin,
motiviranju, organizaciji mladinskih izmenjav in vodenju delavnic. Dodatno se izobražuje na področju transakcijske
analize, s katero si pomaga pri ustvarjanju in ohranjanju dobrih odnosov z uporabniki in prostovoljci.

