UVODNO USPOSABLJANJE ZA PROSTOVOLJCE/-KE
V kolikor vas mika prostovoljstvo, a ne veste, kje začeti, vas vabimo na Uvodno
usposabljanje za prostovoljce/-ke.
Mladinski kulturni center Maribor in Slovenska filantropija - Združenje za promocijo
prostovoljstva vas vabita na Uvodno usposabljanje za prostovoljce/-ke, ki bo potekalo v
četrtek, 6. novembra 2014, med 9. in 16. uro v prostorih Kulturnega Inkubatorja (Koroška
cesta 18, Maribor).
Uvodno usposabljanje se dotika splošnih tem, ki so pomembne za izvajanje prostovoljskega
dela. Daje širši pogled na področje prostovoljskega dela in prostovoljca/-ko opozori na
nevarnosti v prostovoljskem delu ter usmerja njeno/njegovo ravnanje. Usposabljanje je
zasnovano po metodah izkustvenega učenja, vsi udeleženci so povabljeni k raziskovanju
posameznih tem ter izmenjavi izkušenj.
Na usposabljanju se bomo poglobili v naslednje teme:
• kaj je prostovoljstvo in kakšna je njegova vloga v družbi,
• veliko dajem in še več dobivam, motivacija za prostovoljsko delo,
• odnos med prostovoljcem in uporabnikom,
• komunikacija,
• pravice in odgovornost prostovoljcev,
• etična načela pri prostovoljskem delu.
Usposabljanje bosta vodila strokovnjaka s Slovenske filantropije Tjaša Arko in Jaka Kovač.
Več informacij o izvajalcih: http://www.prostovoljstvo.org/usposabljanja/izvajalci-usposabljanj
Kako se lahko prijavite na usposabljanje?
1. Izpolnite prijavnico in jo do roka, 28. oktober 2014, pošljite na elektronski naslov
marja.gucek@mkc.si.
2. Po poteku roka prijave vas bomo obvestili o morebitnih spremembah usposabljanja.
Število mest je omejeno, zato pohitite s prijavo.
Nekaj vtisov udeležencev usposabljanja:
"Všeč mi je bilo, da smo se dotaknili vseh tistih področjih, na katere mnogokrat pozabljamo
(tudi kot prostovoljci). Hvala in širimo ideje prostovoljstva še naprej."
"Usposabljanje je bil zanimivo, izčrpno in ne predolgo. Dobil sem veliko primerov iz prakse, ki
so po mojem mnenju pomemben del začetka."
V kolikor se želite tudi vi podati na pot prostovoljstva izpolnite prijavnico in jo pošljite na
elektronski naslov: marja.gucek@mkc.si. Rok za prijavo je 28. oktober 2014.
Za dodatne informacije lahko pokličete na 02/2500322 ali pišete na elektronski naslov
marja.gucek@mkc.si.

Vabljeni 

PRIJAVNICA NA UVODNO USPOSABLJANJE
ZA PROSTOVOLJCE/-KE
6. november 2014, med 9. in 16. uro v prostorih Kulturnega Inkubatorja
(Koroška cesta 18, Maribor)

Naslov

Pošta

(ulica, hišna številka)

(poštna številka, kraj)

Ime in priimek

Elektronski
naslov

Telefon/mob
ilni telefon

Kot prostovoljec/-ka
delam/želim delati v
organizaciji:
Starost (letnica rojstva):

Prijave sprejemamo do zapolnitve prostih mest.
Prijave sprejemamo po elektronski pošti na naslov marja.gucek@mkc.si, do 28. oktobra 2014.

Uvodno usposabljanje za prostovoljce/-ke je izvedeno v okviru programa Banka idej, ki ga delno
sofinancira Mestna občina Maribor v okviru nadaljevanja programov razvitih v okviru Evropske
prestolnice mladih Maribor 2013.

