Življenje je neomejeno polje izkušenj, kjer si sejemo sebi ljube rastlinice. Če nam dišijo rože,
sejemo rože, če nam dušo umiri pogled na plapolajoče žitno polje - sejemo žito, rž, oves. Če
čutimo utrip travnika, kjer se ljubijo življenja med seboj, brez posega naše roke, pustimo, da
zemljo zaraste, kar prinese veter. Sami si urejamo življenje, naše gredice, njive. Vendar ni
vedno lahko najti pravo seme in vedeti, kako bo rastlina odvila svoje liste, zacvetela. Zato
nam že izrasle, doživete zgodbe lahko povejo kaj o semenu.

Zavod VOLUNTARIAT
bo takrat to seme. V Zavodu Voluntariat se ukvarjamo z mednarodnim prostovoljstvom, ki
zajema mladinske izmenjave; kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne tabore; evropsko
prostovoljno službo – ki lahko trajajo od dveh tednov, treh mescev do enega leta ali več. Na
lokalni ravni pa se združimo v klub prostovoljcev, v okviru katerega izvajamo bolj ali manj
odmevne družbeno koristne prostovoljske akcije.
SREDNJEŠOLCEM BI PREDSTAVILI:
delavnico DESTINACIJA PROSTOVOLJSTVO: Priprava na vzlet
Vaši mladini bi posredovali informacije o možnostih mednarodnega prostovoljskega
udejstvovanja. Skozi delavnico udeležencem predstavimo pomen prostovoljskega dela,
lokalne in mednarodne oblike in možnosti za prostovoljsko udejstvovanje ter stanje
prostovoljstva v EU. Poudarek je na pomenu vrednot prostovoljstva ter učinkov le-tega na
posameznika in družbo. V sklopu navedene delavnice se posebej predstavi tudi možnost za
mednarodno prostovoljstvo.
Čas trajanja delavnice: cca. 60 minut (po dogovoru)
Ciljne skupine: dijaki 2., 3. in 4. letnikov srednje šole
Stroški: Povrnitev potnih stroškov

delavnico »Stran s predsodki in diskriminacijo« (po programu EPTO)
Po programu EPTO (European peer training organizacije) bi želeli vaši mladini na interaktiven
način predstaviti pojma predsodek in diskriminacija, ter jih skozi igre vlog in igre v skupinah
pripeljati do tega, da bi bili zmožni v določeni meri ozavestiti ta dva pojma in se soočiti z
njima. Spodbudili bi jih h kritičnemu mišljenju, raziskovanju lastne kulturne in osebne
identitete ter ustvarjanju bolj vključujočega okolja za sovrstnike.
Čas trajanja delavnice: cca. 60 min in daljša cca. 120 min (oz. po dogovoru)
Ciljne skupine: dijaki 2., 3. in 4. letnikov srednje šole
Stroški: Povrnitev potnih stroškov
S spoštovanjem,

Ekipa Zavoda Voluntariat
Zavod Voluntariat je veja SCI mreže (Servis Civil International), ki je bila ustanovljena na začetku 20. Stoletja, v
namen, da se skuša najti protiutež vojski in nasilju. Širi misel povezovanja vseh narodov, sodelovanja,
medsebojne pomoči in izmenjave izkušenj. V svoje vrste oz. v svoje tabore SCI sprejme vse od 18 let naprej,
zgornje starostne meje ni.

