PODROBNI OPISI DELAVNIC ZAVODA VOLUNTARIAT

DESTINACIJA PROSTOVOLJSTVO: Priprava na vzlet
Opis delavnice:
- delavnice so interaktivne in sestavljene iz več različnih oblik dela, s čimer skušamo
ohranjati pozornost udeležencev
- vsebine: lokalno prostovoljstvo, mednarodno prostovoljstvo, vrednote
Namen delavnice:
Program delavnice je zastavljen tako, da posameznik spozna osnovne informacije o stanju
prostovoljstva v Evropski uniji, seznani se s paleto možnosti za prostovoljsko udejstvovanje
na lokalni in mednarodni ravni. Bistven del delavnice predstavlja tudi prepoznavanje vrednot
prostovoljske dejavnosti.
Cilji delavnice:
- udeleženci se spoznajo z različnimi možnostmi dela na področju prostovoljstva
- razmišljajo o lastnih interesih in smereh, kjer bi se želeli udejstvovati
- svoje ideje glede udejstvovanja zapišejo na list, katerega preoblikujejo v letalo in
letalo poleti proti drugemu udeležencu, ki vzame list z idejami. Tako tisti, ki dobi
letalo, dobi nalogo, da v roku enega mesca spomni drugega na zapisane ideje in se
pogovorita glede uresničevanja zapisanega; kar pripomore k bolj aktivnemu
razmisleku o lastnih sposobnostih in področjih, kjer lahko mladi svoje sposobnosti
tudi aplikativno uporabljajo.
Praktične informacije:
Čas trajanja: 60 min (oz. po dogovoru)
Ciljne skupine: dijaki višjih letnikov SŠ in mladi v mladinskih organizacijah
Stroški: povrnitev potnih stroškov
Trenerke: Tina Trdin, Lana Cvetič, Miša Bakan

DELAVNICE »Stran s predsodki in diskriminacijo« (po programu EPTO)
Voluntariat je partnerska organizacija za EPTO v Sloveniji že 4 leta in skupaj s svojo vizijo in
poslanstvom ponuja preko delavnic kvaliteten prenos znanja na mlade tudi s tega področja.
EPTO oz. European peer training organization je neprofitna organizacija in evropska mreža
trenerjev, ki izobražuje mlade voditelje o problemih predsodkov in diskriminacije, skozi serijo
treningov jih usposablja za učinkovite vodje delavnic na katerih se skupaj z mladimi na
interaktiven način soočajo s stereotipi, predsodki in različnimi vrstami diskriminacije, in
raziskujejo svojo lastno identiteto, ki definira vsakega posameznika. Projekt in mreža sta
podprta s strani Evropske unije od leta 1996. Večina metod dela, ki jih uporablja EPTO je iz
Anti-defamation League´s A WORLD OF DIFFERENCE Institute, mednarodne organizacije s
sedežem v ZDA, ustanovljene leta 1913, ki se bojuje proti antisemitizmu in promovira
demokratične ideale, ter državljanske pravice za vse.
Namen delavnic: Preko interaktivnih iger, delom v skupini in z delom na sebi razumeti
pojma predsodek in diskriminacija, ju ozavestiti in se soočiti z njima.
Cilji delavnic: (v kolikšni meri je posamezen cilj dosežen je odvisno od dolžine delavnice)
- Mladi ozavestijo in se začnejo zavedati svoje osebne in kulturne identitete
- Mladi prepoznajo lastne predsodke, stereotipe in diskriminatorno obnašanje
- Mladi prepoznajo lastne predsodke in diskriminacijo ter se soočijo z njimi
- Mladi razvijejo empatijo, kritično mišljenje in komunikacijske veščine
- Mladi so sposobni ustvariti bolj vključujoče okolje
- Mladi razvijejo akcijski načrt (pri večdnevnih delavnicah)
Enourna delavnica (45-60 min):
- Predstavitev EPTO mreže in Voluntariata (vizije, poslanstva, zgodovine, metod)
- Uvod (spoznavna igra)
- Osnovanje skupinskih pravil obnašanja za med potekom delavnice (skrajšana verzija)
- Več možnih aktivnosti: klinika obrekovanj, koncentrični krogi ali igra s pozdravi
- Debata in evalvacija
Dvourna delavnica zavedanja (90-120 min):
- Predstavitev EPTO mreže in Voluntariata (vizije, poslanstva, zgodovine, metod)
- Osnovanje skupinskih pravil obnašanja za med potekom delavnice.
- Igra za prebijanje ledu (spoznavna igra)
- Oblikovanje identitetne molekule/ igra Tukaj stojim
- 4 kvadranti
- 3,2,1 zaključna aktivnost evalvacije.
Praktične informacije:
Ciljne skupine: dijaki višjih letnikov srednjih šol in mladi v mladinskih organizacijah
Stroški: povrnitev potnih stroškov
Trenerke: Tina Trdin, Lana Cvetič, Miša Bakan

