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UVOD

Biti zelen.
Organizatorji taborov smo dostikrat zeleni. Zeleni in neizkušeni. Pa zraven zeleni od
jeze, ker ne pridemo na zeleno vejo in ne pridobimo zadostnih sredstev za organizacijo
tabora. Zeleni od zavisti seveda nismo, so bili pač tisti drugi uspešnejši na razpisu kot
pa mi. Zeleni v obraz zaradi izčrpanosti – to pa večkrat. Potem pa nam končno posveti
zelena luč! In z Voluntariatom organiziramo zeleni tabor, kjer se naučimo še nekaj o
zelenem turizmu. Ja tristo zelenih, če to ni … ja, zeleno!
Torej – cel svet smo v našo vas že pripeljali pred leti, ko smo izdali prvi priročnik.
Sedaj pa bi radi to vas ohranili zeleno in s pomočjo prostovoljcev privabili še kakšnega obiskovalca, ki bo prepoznal skrite lepote in atrakcije, vse skupaj bo naravnano
trajnostno in na koncu bodo lokalni prebivalci vasi in vsi obiskovalci srečni in veseli,
obdani z zelenjem do konca svojih dni. Ja, mogoče malo pretiravam. Sreče do konca
dni res ne moremo nikomur zagotoviti, ampak srečnih udeležencev in organizatorjev
tabora si pa res želimo. In ker ravno konkretni rezultati prinašajo zadovoljstvo, smo v
zadnjih dveh letih preizkusili, kaj pomenijo »zeleni mednarodni prostovoljni tabori«
v praksi in kakšne učinke lahko pričakujemo. Ker so se izkazali za dobro nadgradnjo
naših prizadevanj, smo poglavje »Zeleni mednarodni prostovoljni tabori« dodali kar
kot dodatek priročniku in tako dobro prakso prenašamo na vse prihodnje rodove.
Mogoče bomo na ta način dosegli še boljšo »izrabo« priročnika: tisti ki vas zanima trajnostni razvoj, ekologija in turizem, boste mogoče našli dober način za implementacijo
še nerealizirane ideje s pomočjo mednarodnih prostovoljcev. Tisti, ki pa tako ali tako že
načrtujete organizacijo tabora, pa bo mogoče nadgradnja v zeleni tabor samo dodana
vrednost.
Naj se za konec zahvalim vsem prostovoljcem, ki ste pomagali pri nastajanju tega
priročnika. Predvsem za vse nasvete in tehnično pomoč. Hvala tudi partnerski organizaciji SCI iz Švice, študentom in njihovim mentorjem iz Turistice in seveda našim
predragim švicarskim sofinancerjem, čigar logotipov le ne prezrite.
Urška Hartman
direktrica
Zavod Voluntariat
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O PROSTOVOLJSTVU

Pojmi, kot so prostovoljno delo, prostovoljstvo in volonterstvo, so zelo pisani
in prav tak je tudi pogled nanje ter njihovo razumevanje. Vsem je skupno, da
označujejo nesebično dajanje pomoči
oziroma delo, za katerega se posamezniki
odločijo sami in ni plačano, z njim pa se
bogati tako skupnost kot tudi sami prostovoljci. Izražajo državljansko udeležbo,
demokracijo, solidarnost in nediskriminacijo. Univerzalna deklaracija o prostovoljstvu vidi prostovoljno dejavnost kot
enega temeljnih kamnov civilne družbe,
saj oživlja najplemenitejša stremljenja
človeštva – prizadevanja za mir; svobodo,
priložnost, varnost in pravičnost za vse
ljudi. Deklaracija podpira pravice žensk,
moških in otrok, da se svobodno združujejo ob prostovoljnem delu ne glede na
svojo kulturno in etnično pripadnost,
vero, spol, zdravstveno stanje in družbeni
ali ekonomski položaj.
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Področje prostovoljnega dela je zelo
široko ter kot tako odprto za izobraževanje, mlade, šport, okolje, zdravje,
socialno varstvo, humanitarno pomoč,
razvojno politiko, enake možnosti in zunanje odnose. Aktivnosti prostovoljstva
stremijo k zmanjšanju rasizma in predsodkov ter prispevajo k medkulturnemu
in medverskemu dialogu. Ker vključuje
ljudi iz različnih starostnih skupin, spodbuja medgeneracijsko sodelovanje, posameznikom daje možnost vseživljenjskega
učenja, uresničitev svojih osebnih potencialov ter tako prispeva k osebnostni rasti.
Prostovoljci skrbijo za človekoljubno
pomoč, zagovarjajo človekove pravice,
so glasniki miru in prijateljstva. Rezultati njihovega dela se izražajo v večjem
zaupanju vase in socialni odgovornosti,
novo pridobljenih znanjih, izkušnjah in
razvitih socialnih spretnostih, široki socialni mreži znancev, prijateljev itd.

MEDNARODNO
PROSTOVOLJNO DELO
Mednarodno prostovoljno delo ohranja vse prvine prostovoljnega dela in se lahko
izvaja na vseh področjih, posebnost mednarodnega prostovoljnega dela je le ta, da
prostovoljci dela ne izvajajo v svoji državi ter z delom prispevajo še k priznavanju medsebojne odvisnosti vseh skupnosti v svetu. Kot tako ponuja alternativno preživljanje
prostega časa in hkrati vzpodbuja, da zamisli in izkušnje, ki jih pridobimo z delovanjem
na svetovni ravni, prenesemo na aktivnosti v lokalnem okolju. Njegovi temelji so medkulturne in mednarodne izmenjave, ki se delijo na kratkoročno (traja do dveh mesecev), srednjeročno (traja od dveh do šestih mesecev) in dolgoročno (traja več kot šest
mesecev) prostovoljno delo. Prostovoljci delo opravljajo, ne da bi pričakovali denarno
plačilo, ter s svojim delom stremijo k izboljšanju kakovosti življenja, pri tem pa se
soočajo s procesi, kot so učenje, kulturno zavedanje, prilagajanje prioritet, pridobivanje
novih veščin in poznanstev.
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PRAVICE IN DOLŽNOSTI
PROSTOVOLJCEV

Pravice so del našega vsakdana, zato je potrebno, da jih poznamo tudi pri prostovoljnem delu. Kot prostovoljci imamo tudi svoje odgovornosti.
Vsak prostovoljec:
mora biti pripravljen, izobražen za delo in življenje v mednarodni skupnosti;
mora biti spoštovan;
mora imeti nekoga, s komer lahko govori o delu;
mora vedeti, kaj se od njega pričakuje in kdo je zanj odgovoren;
mora vedeti, komu lahko zaupa, če nastanejo težave;
lahko prosi za pomoč in podporo;
lahko prosi za določene spremembe;
se lahko upre nepravičnim postopkom, ravnanju ali kritiki;
lahko reče “ne”;
je lahko nagrajen in pohvaljen;
lahko dela napake in se iz njih uči;
lahko iz svojega dela kaj pridobi;
ima pravico izvedeti, kako je bil izbran za delo;
ima pravico, da je obveščen;
ima pravico, da dobi odgovore;
se lahko razvija, raste in spremeni;
ima pravico do povratne informacije;
ima pravico, da je del ekipe in da je vključen v določene sestanke in družabne
dogodke;
ima pravico do zavarovanja in varnega delovnega okolja;
ima pravico, da spoštujejo njegovo raso, spol, spolno usmerjenost, zmanjšane
telesne in duševne sposobnosti in starost ter na podlagi tega ne sme biti diskriminiran;
ima pravico, da v njega zaupajo;
ima pravico do posveta;
ima pravico do svojih čustev, mnenj in prepričanj;
lahko spremeni svoja mnenja in odločitve;
ima pravico, da se ujezi;
ni dolžan sprejeti odgovornosti za probleme in vedenje drugih.
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Od prostovoljca se pričakuje, da bo:
dovzeten, odkrit, brez predsodkov;
odgovoren;
spoštoval soljudi in njihove pravice;
spoštoval delovne standarde gostujoče organizacije, njihove cilje in vrednote;
pošten v primeru težav;
prosil za podporo, če jo potrebuje;
sodeloval na usposabljanjih in podpiral delovne aktivnosti;
toleranten;
držal obljube;
spoštoval določene roke in zaključil dane naloge;
se posvetil in podajal povratne informacije drugim;
sprejemal konstruktivne kritike in komentarje;
spoštoval zasebnost drugih;
poznal svoje pravice.

Osnovne smernice in minimalne standarde, ki naj bi jih pri svojem delu upoštevali
prostovoljci in prostovoljske organizacije, podaja Etični kodeks organiziranega prostovoljstva. Kodeks temelji na vzajemnem spoštovanju vseh vključenih v proces prostovoljnega dela. Prostovoljci in prostovoljske organizacije pri prostovoljnem delu z ljudmi spoštujejo pravice in posebnosti vseh, ne glede na raso, barvo kože, spol, starost,
narodnostno ali etnično pripadnost, jezik, gmotni ali družbeni položaj, življenjski stil,
spolno, politično ali versko usmerjenost, socialni izvor, zmanjšane duševne ali telesne
sposobnosti ali na kakšne druge okoliščine.
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SERVICE CIVIL INTERNATIONAL IN
ZAVOD VOLUNTARIAT

Service Civil International ali SCI je
mednarodna mirovniška prostovoljska
organizacija, ki zastopa vrednote, kot
so: prostovoljstvo, nenasilje, človekove pravice, solidarnost, spoštovanje
naravnega okolja, vključevanje in sprejemanje ter sodelovanje in spodbujanje k pravičnejši družbi in h kvalitetnejšemu sobivanju različnosti. V luči
teh vrednot izvaja tudi svoje primarne
aktivnosti – mednarodne kratkoročne
delovne prostovoljne projekte ali tabore. Ti so odprti prostor za pisano,
medkulturno življenje, razumevanje in
delo prostovoljcev iz različnih držav,
hkrati pa priložnost za odpravljanje
predsodkov in mednarodno povezovanje. Ker so vpeti v širše okolje, širijo svoje vrednote in filozofijo strpnega in solidarnega bivanja na lokalni in
globalni ravni. Njihov začetek sega v
leta po prvi svetovni vojni, ko jim je temeljni kamen postavil idejni oče Pierre
Cérésole. V duhu svoje mirovniške drže
je povezal ljudi nasprotujočih si strani
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Francije in Nemčije ter jih združil v
prostovoljnem delu pri obnovi v vojni porušene vasice. Sprva so mednarodne skupine prostovoljcev delovale dolgoročno na območjih, ki so jih
prizadele vojne in naravne katastrofe.
V šestdesetih letih se je izoblikovala
oblika mednarodnih kratkoročnih delovnih taborov, kot jih poznamo danes.
Organizacija Service Civil International
podpira delovanje lokalnih neprofitnih
organizacij, ki delujejo v smeri pomoči
državam globalnega juga, ekoloških in
okoljskih vprašanj ter socialno šibkih in
zapostavljenih skupin. Svoje veje in delovne skupine ima organizacija v Evropi, Združenih državah Amerike, Južni
Ameriki, na Bližnjem vzhodu, v Aziji,
Afriki in Avstraliji, njenih aktivnosti
pa se vsako leto udeleži več tisoč ljudi.
Njena vizija je svet miru, pravičnosti in
trajnostnega razvoja, kjer ljudje ob vzajemnem spoštovanju živijo skupaj brez
nasilja ter z namenom miroljubnega
reševanja konfliktov.

V Sloveniji mirovniške nazore, ideje
o trajnostnem razvoju, povezovanju z
globalnim jugom in medgeneracijskem
sodelovanju skozi prostovoljno delo in
druge projekte širi organizacija Zavod
Voluntariat. Poleg mednarodnih prostovoljnih delovnih taborov se pod njenim okriljem vsako leto odvije več mladinskih izmenjav, projektov z državami
globalnega juga, družbeno-kulturnih
dogodkov, delavnic in izobraževanj.
Na Zavodu Voluntariat spodbujamo
lokalne organizacije, da svoje aktivnosti medkulturno obarvajo in tako širijo naše vrednote, zato jim pomagamo
priskrbeti mednarodne prostovoljce,
nudimo podporo in svetujemo pri organizaciji taborov ter pripravljamo seminarje in izobraževanja.
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MEDNARODNI
PROSTOVOLJNI
DELOVNI
TABOR
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KAJ JE MEDNARODNI
PROSTOVOLJNI DELOVNI TABOR
“Ker je druženje ljudi iz vseh koncev sveta, razumevanje različnih kultur in skupinsko delo prav tako
pomembno kot delo samo, smo si vzeli čas, da smo se najprej bolje spoznali. Prostovoljci so prihajali
iz Francije, Belgije, Belorusije, Slovaške, Rusije, Nemčije, Švice, Južne Koreje in Japonske. Sledila je
seznanitev z delom, katerega je predstavil kar župan. Naša glavna naloga je bila obnovitev grajskega
vrta – odstranitev plevela in grmičevja ter ureditev stezic – skratka napraviti vrt spet del grajskega
poslopja. Delo ni bilo naporno, poleg tega je bilo zabavno, kajti med delom smo se dodobra spoznali
in veliko izvedeli drug o drugem. Čeprav naše naloge do konca tabora nismo opravili, je bil župan
navdušen nad našim prispevkom. Ves čas je ponavljal, da ni bistvo v tem, kar naredimo, temveč v
tem, da prepričamo člane lokalne skupnosti, da tudi sami kot prostovoljci kaj prispevajo k ohranjanju
svoje kulturne dediščine.”
/Peter Kumer, utrinek iz mednarodnega prostovoljnega delovnega tabora na Češkem, 2007./

Prostovoljstvo, delo, multikulturnost,
medsebojno učenje, solidarnost, druženje, sprejemanje, vzgoja za mir in povezovanje z lokalno skupnostjo so besede, ki
najbolje zarišejo okvirje mednarodnega
prostovoljnega delovnega tabora. Tabori
so odprti za ljudi vseh kultur, religij, prepričanj in starosti. Ti se, v skupinici od
pet do dvajset prostovoljcev, za krajši
čas, od enega do treh tednov, združijo
na delovnem projektu, organiziranem s
strani lokalne skupnosti. Tako v zameno
za hrano in prenočišče do šest ur na dan
opravljajo delo. Lokalna organizacija, ki
se odloči za izvedbo tabora, vidi tabor
kot obogatitev že obstoječih lastnih ali
lokalnih aktivnosti oziroma kot pomoč
pri uresničevanju potreb.

Poleg pomembnosti medosebnega in
medkulturnega procesa, ki se odvija znotraj mednarodne skupine prostovoljcev,
ne smemo zanemariti pomena interakcije, ki poteka med projektom in lokalnim
okoljem. Ena izmed temeljnih nalog tabora je namreč, da na lokalni in globalni
ravni predstavi možnost multikulturnega,
trajnostnega, medgeneracijskega in strpnega sobivanja ljudi kot alternativno obliko današnjemu svetu. Do povezovanja
z lokalnim prebivalstvom lahko pride na
različne načine: domačini prostovoljcem
pomagajo pri delu in končnem izdelku,
prostovoljci za njih pripravijo aktivnosti,
skupaj se družijo v prostem času itd.
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Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine že vrsto let v Beli Krajini prireja mednarodni prostovoljni
delovni tabor mladih paraplegikov, tetraplegikov in mednarodnih prostovoljcev. Namen tabora je prostovoljcem predstaviti življenje ljudi s poškodbo hrbtenjače, članom društva pa omogočiti vrsto aktivnih
počitnic, na katerih imajo priložnost obnoviti znanje angleškega jezika, spoznati nove ljudi in splesti
nova prijateljstva. Na taboru organiziramo različne izlete in oglede lokalnih znamenitosti, s katerimi
popestrimo program tabora in prostovoljcem pokažemo nekaj lepot Slovenije. Odziv prostovoljcev na
naš tabor je enkraten, saj so se ga mnogi med njimi udeležili že večkrat, med nami so se spletla tudi
tesna prijateljstva.
/Rak Bratovž dolgoletni vadja tabora v Semiču/

Tematsko so si tabori zelo različni, v grobem jih lahko razdelimo na naslednja področja:
antifašizem, antirasizem, etnične manjšine;
solidarnost z globalnim jugom / globalno učenje;
mirovniška vzgoja;
ljudje s posebnimi potrebami;
otroci, najstniki, ostareli;
okoljevarstvo;
spol in spolna usmerjenost;
deprivilegirane družbene skupine;
umetnost, kultura in zgodovina;
ideologija, duhovnost;
drugo.
14

KAKO PRIPELJATI
CEL SVET V NAŠO VAS?

Pot priprave in izvedbe mednarodnega prostovoljnega delovnega tabora vodi do novih
prijateljstev, navdihov, znanj in veščin. Vse pa se prične pri ideji. ldeja, da bi cel svet
pripeljali v svojo vas, se lahko porodi na več načinov:
Organizacija ima željo ali potrebo, da bi v sklop svojih aktivnosti vključila mednarodni prostovoljni delovni tabor, ki bi imel širši vpliv tako na globalni kot na
lokalni ravni.
Včasih je tabor plod srečanja dveh ali več ljudi, ki si delijo iste ideje. Ti pobudniki
lahko izhajajo iz različnih organizacij, ki nato pri realizaciji sodelujejo. Lahko pa
sami poiščejo organizacijo, ki se ukvarja z aktivnostmi, v sklopu katerih bi želeli
izvesti projekt, in ji nato podajo pobudo in predstavijo svojo zamisel.
V Sloveniji so običajno v organizacijo in realizacijo tabora vključeni štirje akterji:

Zavod Voluntariat
Izvedba seminarjev in izobraževanj za organizatorje, podpora in pomoč pri izvedbi in
organizaciji taborov, pridobivanje in koordinacija mednarodnih prostovoljcev za tabor;

Partner/organizator oziroma partnerska organizacija
Prijava projekta glede na aktivnosti ali potrebe organizacije v dobrobit lokalne skupnosti
– v skladu z vrednotami SCI-ja priskrbi delovodjo, ki organizira in odreja delo prostovoljcev. Partner se obveže, da bo izpolnjeval svoje obveznosti in dolžnosti v skladu z
razpisom za soorganizatorje itd.;

Vodja tabora ali taborovodja
Vodi skupino prostovoljcev, je vez med delovodjo, organizatorjem in prostovoljci. Več
v poglavju “Biti taborovodja”;

Skupina mednarodnih prostovoljcev
Več v poglavju “Prostovoljci”.
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Sodelovanje takšne pestre palete ljudi in kultur je včasih naporno in zahteva več časa,
zato je pomembno, da k projektu pristopimo z določeno mero odprtosti in fleksibilnosti.
Od organizacije, ki si želi izvesti tabor, se pričakuje, da:
razume, si deli in podpira cilje in vrednote Zavoda Voluntariat;
od prostovoljcev ne pričakuje brezplačne delovne sile, temveč potrebuje njihovo
pomoč v širšem kontekstu in jim zagotovi delo, ki ga bodo lahko opravljali;
delo prostovoljcev bo imelo odmev na globalni in lokalni ravni;
se strinja in ima pogoje, da bo gostila mednarodno skupino prostovoljcev za
določeno časovno obdobje;
zagotovi sredstva za prehrano in nastanitev;
ponudi študijske teme na projektu.
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O ČEM MORA RAZMIŠLJATI
ORGANIZATOR, KO SE ODLOČI ZA
MEDNARODNI PROSTOVOLJNI
DELOVNI TABOR?

Ko se odločite, da boste izvedli tabor, imate kot organizator določene naloge. Naslednji
koraki in nasveti vam lahko služijo v oporo.

ZBIRANJE FINANČNIH SREDSTEV ZA PROJEKT
Pred izvedbo tabora je potrebno imeti jasno predstavo o tem, kaj želimo s taborom
doseči, zakaj to počnemo in kaj je pri tem
pomembno. S tako jasno izoblikovano
idejo lahko nato lažje in prepričljivejše
stopamo do bodočih donatorjev. Pred
prijavo in organizacijo tabora moramo
razmisliti o vseh možnih poteh za dosego
cilja in o tem, kaj potrebujemo za izvedbo
projekta (oprema, denar, veščine, znanje,
material, informacije). Zbiranje sredstev
je uporaba različnih metod in tehnik, ki
zagotavljajo financiranje aktivnosti, ki jih
želimo izvajati. Ni samo zbiranje denarja, je pridobivanje prijateljev. Je proces
izmenjave, ki zahteva poznavanje okolja, potencialnih financerjev in njihovega
interesa; za nekatere je pomembno, kaj
bomo s taborom naredili, katere probleme bomo rešili, za druge je pomembno,
v kateri regiji bomo tabor izvedli.

Idealno je, ko se naši interesi srečajo z interesi in zmožnostmi financerja – imamo
isto ciljno skupino, področje delovanja
ali enake vrednote. Prvi korak k zbiranju sredstev je izdelava seznama in analiza
potencialnih donatorjev iz ožjega in širšega okolja. Temu sledi zbiranje informacij
o financerjih, sestavljanje pisemskih
ponudb, pošiljanje pošte in vzpostavljanje osebnih stikov s potencialnimi donatorji. Tabor lahko prav tako prijavimo na
javne razpise. Potencialnemu financerju
moramo predstaviti tabor na privlačen
način, jasni moramo biti tudi v predstavi,
kaj oziroma koliko od njega pričakujemo
in kaj mu lahko ponudimo v zameno. Poleg denarja je pri izvedbi tabora več kot
dobrodošla tudi pomoč v obliki hrane,
namestitve, materialnih surovin, znanja,
oglasnega prostora, članka v lokalnem
časopisu ...
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DELO IN VARNOST
DELO
Že samo ime “delovni tabor” pove, da gre za projekt, kjer se od udeležencev pričakuje
določena aktivnost. Delo na taboru običajno poteka okrog 6 ur dnevno, pet dni v tednu
s prostimi vikendi. Narava dela je različna, vsem taborom pa je skupno, da delujejo v
dobrobit lokalne skupnosti. Pomembno je, da je taborovodja motiviran za dano delo in
k uspešnemu opravljanju vzpodbuja tudi ostale udeležence. Dela na taborih zajemajo
paleto različnih področij. Med drugim lahko naletimo na aktivnosti, kot so:

Okoljevarstvo
čiščenje rečnih nabrežij,
saditev dreves,
obnova pohodniških poti,
pomoč pri gradnji lesenih konstrukcij
ob pohodniških poteh,
grabljenje soli na solinah na tradicionalen način.

Podpora lokalnim skupnostim
čiščenje vasi in polepšanje njene
okolice,
preureditev zapuščenih objektov v kulturno-umetniške prostore,
obnova zatočišča za brezdomce,
delo na spomeniških krajih, arheološka
izkopavanja,
urejanje sprehajalnih in učnih poti.

Kmetijstvo in poljedelstvo
pomoč na ekološki kmetiji in promocija
ekološkega kmetovanja,
promocija ekološkega in trajnostnega turizma na podeželju in pomoč pri
vzpostavitvi le tega.

Kultura
pomoč pri organizaciji in izvedbi kulturnih dogodkov, (pomoč nastopajočim, postavitev odra, stolov, stojnic
itd.),
izvedba nastopa v sklopu mednarodnega tabora (glasbenega, gledališkega,
pevskega, akrobatskega itd.),
pomoč pri urejanju muzeja in postavitvi
razstav.

Smisel dela mora biti prostovoljcem natančno predstavljen in ti morajo jasno vedeti, zakaj delajo. Pri vseh aktivnostih, ki potekajo v sklopu prostovoljnih taborov, je
pomembno, da gre za neprofitne projekte; delo prostovoljci opravljajo v dobrobit
celotne družbe in ne zgolj v korist enega posameznika!
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Delovne naloge prostovoljcev
Ko je prostovoljcem dodeljena nova
naloga, naj jim jo nekdo, ki je v projektu udeležen s strani lokalne skupnosti, v
začetku pomaga opravljati ter jim natančno razloži vse faze dela. Da bi se izognili nerodnim situacijam, naj organizator
pred taborom izdela natančen plan dela
in se o njem pogovori z delovodjo (dobro
je, če delovodja prihaja s strani organizatorja tabora in natančno pozna želene cilje projekta). Prav tako naj določi vloge in
dolžnosti sodelujočih (Kdo bo vodil delo?
Kdo bo vodja tabora? Se bodo vloge med
seboj pokrivale, npr. je vodja tabora tudi
delovodja?). Naloge naj bodo prostovoljcem posredovane jasno in odločno. Tako
bodo prostovoljci za delo bolj motivirani,
hkrati pa bo atmosfera pri delu boljša.
Kljub vsemu moramo upoštevati dejstvo,
da ob koncu tabora delo morda ne bo v
celoti dokončano.

NAMIG DOBRE PRAKSE
Vsako jutro pred začetkom dela naj se
skupina prostovoljcev sestane z vodjo
tabora in delovodjo. Pogovorite se o delu,
ki sledi, ter predstavite naloge in cilje, za
katere želite, da bi bili do konca delovnega dne opravljeni. Na podlagi delovnih
nalog se soglasno razdelite v skupine.
Dobro je, da se prostovoljci tekom tabora
v skupinah izmenjujejo, saj jim tako nudimo priložnost, da med seboj spoznajo
drug drugega in različne kulture.
Menimo, da so naslednja dela nesprejemljiva, ter naj bi jih, iz spoštovanja do prostovoljcev in taborovodij, opravili tisti, ki
zanje prejmejo plačilo:
nevarna dela (dela s stroji, ki zahtevajo strokovna znanja, dela na
višini);
vsakršne aktivnosti, pri katerih bi se
prostovoljec počutil kot izkoriščena
brezplačna delovna sila (npr. čiščenje sanitarij na festivalih);
dela, pri katerih ima korist zgolj
posameznik iz lokalne skupnosti in
ne širša okolica (npr. sajenje dreves
pri taborovodji doma).

Četudi prostovoljci opravljajo zgolj ročno ali
fizično aktivnost, dejansko delo ni najpomembnejša plat tabora. Bistvo je, kar se prostovoljci
med delom naučijo drug od drugega ter iz dela
samega.
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VARNOST
Pri vseh delovnih nalogah morajo biti strogo upoštevani varnostni standardi. Udeleženci tabora so izključeni iz nevarnih opravil, kot so na primer dela z nevarnimi stroji, na
“improviziranih” gradbenih odrih ter dela, ki zahtevajo specifična tehnična znanja.

Da bi na taboru zagotovili varnost vseh sodelujočih tako pri delu kot v prostem
času, je dobro upoštevati spodnje nasvete:
Prostovoljci morajo nositi primerna oblačila za delo, ki ga opravljajo;
Zaščitna oblačila, obutev in čelade morajo prostovoljci nositi vsakokrat, ko je to
potrebno;
Za vsako delo morajo biti prostovoljci primerno izučeni (navodila pred delom,
praktični prikaz itd.);
Delo mora biti primerno nadzorovano in opravljeno s primernim orodjem in/ali
stroji, pri dvigovanju naj bo prisotnih čim več ljudi, dviguje pa se z iztegnjenim
hrbtom;
Vedno poskrbite, da se prostovoljci ne sprehajajo okoli nevarnih naprav sami in
ne poskušajo upravljati s tistim, česar ne znajo uporabljati;
Med delom z ranljivimi skupinami (otroci, ljudje s posebnimi potrebami) vedno
priskrbite primeren nadzor;
Zapomnite si vse izhode v sili in lokacijo gasilnega aparata ter to delite z vsemi
prostovoljci;
Kajenje v notranjih prostorih naj bo omejeno le na tiste prostore, kjer je to varno
početi oziroma je dovoljeno;
Uporabljajte le brezhibna vozila. Vozniki morajo imeti vozniško dovoljenje in
zavarovanje, poznati morajo lokalne predpise, pozanimajte se, če ima kdo v skupini morebitne zdravstvene težave, jemlje predpisana zdravila ali ima alergije.
Prostovoljci, ki bi lahko doživeli napade (epilepsija, astma ...) naj ne delajo v bližini strojev, ki jim predstavljajo tveganje. Vsi ostali pa naj vedo, kako reagirati v
primeru napada;
V primeru izvajanja prve pomoči se upoštevajo veljavna navodila in s tem tudi
preprečuje nevarne infekcijske bolezni. Nosite gumijaste rokavice, ko ste v stiku s
krvjo ali ko oskrbujete ureznine. Rane čistite s fiziološko raztopino. Za večje rane
se posvetujte z zdravnikom, zagotovite si ustrezen paket prve pomoči in knjižico
o prvi pomoči, da si lahko sami oskrbite majhne rane, pike, odrgnine itd. Ko ste
v dvomih, vedno pokličite najbližji zdravstveni dom;
Vedno naj bo v bližini seznam pomembnih številk, kot so rešilci, gasilci in policija,
pazite na osebno higieno in higieno v skupini ter s tem preprečite razvoj nalezljivih bolezni;
Če nekdo zboli, ga nastanite v tak prostor, da bo širjenje bolezni preprečeno.
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HRANA IN NASTANITEV
HRANA
Za organizacijo in preskrbo tabora s hrano in obroki je zadolžen organizator, vendar se
način dobave in odločitev o načinu priprave hrane razlikuje od tabora do tabora. Spodaj je nekaj koristnih napotkov, ki so v pomoč pri nakupovanju in kuhanju na taboru:
Organizator se lahko odloči med različnimi načini dobave in priprave hrane: v
lokalni trgovini odpre račun, kjer si bodo prostovoljci nabavili sestavine ter si
nato sami pripravljali obroke, lahko se odloči, da bodo prostovoljcem servirani
že pripravljeni obroki v bližnji gostilni, naroči kosila v bližnjem vrtcu ali domu za
starejše itd.
Hrano in pijačo lahko pridobimo tudi v obliki donacij ter pričnemo že nekaj
mesecev pred začetkom tabora pošiljati prošnje, zbirati podarjena sredstva itd.

Primer nakupovanja hrane in kuhanja
na taboru v Österfarnebu na Švedskem:
Organizator, taborovodji in prostovoljci
so se dogovorili o najvišji vsoti, ki jo lahko
porabijo pri dnevnem nakupu. Najbližja
trgovina je bila oddaljena pol ure vožnje z
avtomobilom, ki je bil na razpolago za potrebe tabora. Prostovoljno so se za nakup
javili 2–3 prostovoljci ter z lističem potreb,
ki je bil sestavljen po skupnem dogovoru
vseh prostovoljcev, opravili nakup. Za pripravo obrokov, mize in pomivanje posode
(zajtrk, kosilo, večerja) je bila vsak dan
določena druga trojica prostovoljcev.

Skupni obroki so odličen prostor za medkulturno izmenjavo.
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K hitremu in učinkovitemu nakupu bo prispeval natančno pripravljen nakupovalni listič, prav tako pa dogovor o “nakupovalni ekipi”. Prostovoljce za nakup lahko
določi taborovodja ali pa z njimi opravi nakup. Nakupe lahko opravimo dnevno,
na vsaka 2–3 dni, večje zaloge za víkend itd. S čim bomo napolnili nakupovalni
voziček, je v večini primerov stvar dogovora med prostovoljci, kuharji, organizatorjem itd.
Dobro je, če taborovodja vodi seznam porabljenih denarnih sredstev predvsem v
prvih dneh tabora in tako vidi, če sezam dnevne porabe sovpada s predvidenim
proračunom, ker mora biti denar na razpolago do konca tabora. Pri tem moramo
upoštevati posebne priložnosti, kot so na primer rojstni dnevi prostovoljcev, da
slavje popestrimo z različnimi dobrotami.
Nabava alkoholnih in drugih dragih brezalkoholnih pijač temelji na dogovoru
med organizatorjem in taborovodjo, ki dogovor jasno posreduje prostovoljcem
kot eno izmed pravil že na začetku tabora.
Po dolgi in naporni poti pripravite prostovoljcem dobrodošlico in kaj za pod zob.
Običajno na taboru prostovoljci izvedejo vsaj en mednarodni večer, za katerega skuhajo in postrežejo dobrote iz svojih držav. Na take večere lahko povabimo organizatorja
in ljudi iz lokalne skupnosti.
Če si prostovoljci kuhajo sami, jim naslednje količine lahko pomagajo pri izračunu
deleža sestavin na osebo/kosilo:
Sladka koruza, kumarice, pesa........................................................................................ 150 g
Zelena solata............................................................................................................ 1 za 5 ljudi
Paradižnik, korenje, krompir, zelena povrtnina........................................................... 250 g
Testenine, riž..................................................................................................................... 100 g
Meso/ribe.......................................................................................................................... 100 g
Jajca................................................................................................................................... 1/dan
Sadje.................................................................................................................................. 2/dan
Kruh, musli, koruzni kosmiči in mleko so odvisni od skupine, zato mora biti taborovodja v prvih dneh pozoren na navade ljudi in tako predvideti njihovo povprečno
porabo.
Glede na okoljska načela SCI in Zavoda Voluntariat je priporočljivo upoštevati načela odgovorne potrošnje. Več o tem najdete v posebnem dodatku priročnika »Zeleni
mednarodni prostovoljni tabori«
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Obroki
Zajtrki, kosila in večerje so več kot zgolj
običajni obroki, saj nudijo priložnost za
pogovore, izmenjavo informacij itd. So
tudi izvrstne priložnosti za izvedbo hitrih
evalvacij, podajanje kritik ali pohval.
V kuhanje obrokov naj bodo vključeni
vsi prostovoljci, saj ima to širši socialni
in medkulturni pomen. Kuharski timi,
sestavljeni iz prostovoljcev, naj bodo v
naprej določeni (skupina, ki kuha, hrano
tudi servira, pobriše mize, pomije posodo
itd.). Pri kuhanju je izvirnost več kot dobrodošla, zakaj ne bi jedilni list obogatili
s pisano mednarodno hrano? Poskušati
ali predstaviti hrano iz različnih držav je
lahko povod za kopico zgodb, anekdot,
učenje o različnih prehrambenih navadah
v kulturah, radovednost, nove izkušnje
itd.

V skupinah, kjer so različni ljudje, so
tudi različni okusi in pričakovanja.
Pri hrani in nastanitvi včasih vsem ne
moremo ustreči na najboljši način in
po njihovi volji, zato naj si vodja tabora morebitnih opazk in pripomb v
zvezi s tem ne žene preveč k srcu.

Priprava piknika namesto klasičnega obroka
lahko popestri dan in prispeva k dobremu
vzdušju na taboru.

Vegetarijanstvo/Posebne potrebe/Diete
O posebnostih naj bi prostovoljci obvestili taborovodjo in organizatorja že v
svojih prijavnicah, vseeno pa ni odveč,
če se o prehrani prostovoljcev natančno
pozanimate pred začetkom tabora (če gre
za večje težave) in ob prostovoljčevem
prihodu. O opombah v prijavnici moramo čim prej obvestiti organizatorja in se
z njim pogovoriti o zmožnostih, kako ustreči prostovoljcu.
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NASTANITEV
Prostovoljci se na taborih širom sveta in doma srečajo z različnimi vrstami nastanitve.
Najbolj običajne so: spanje v mladinskih domovih, zavodih, hostlih, šotorih, spanje na
jogijih v skupni sobi, na tleh v spalnih vrečah, na blazinah ipd.
Organizacija namestitve je v domeni organizatorja, ta jo mora v opisu tabora, ki bo objavljen na spletnem brskalniku, jasno opredeliti in prostovoljce obvestiti, če je potrebno
s seboj prinesti svoje spalne vreče, armaflekse, šotore itd.
Spodaj so našteta vprašanja kot smernice pri izbiri in organizaciji nastanitvenega prostora za prostovoljce:
Kje lahko nastanimo prostovoljce?
Je v tem prostoru dovolj postelj, moramo priskrbeti blazine, spalne vreče – ali
morajo te prinesti prostovoljci sami?
Je prostor opremljen s sanitarijami in tuši?
Je v stavbi dovolj velik in udoben skupni prostor?
Je dovolj miz in stolov?
Je dovolj posode in pribora?
Kje bodo prostovoljci kuhali svoje obroke?
Kaj pa kuhinjske krpe, čistilna sredstva – so te stvari vključene v projekt?
Kako je z varnimi prostori za hranjenje denarja in drugih dragocenih stvari?
Je prva pomoč ustrezno opremljena? Kaj pa gasilni aparat?
Kje so zasilni izhodi?
Če pri zagotovitvi ustrezne nastanitve naletite na težave, se obrnite na druge ustanove,
društva v vašem kraju, ki vam bodo pomagali pri reševanju. Izkušnje organizatorjev
v Sloveniji kažejo, da ljudje v lokalnih skupnostih z navdušenjem pozdravijo tovrstne
projekte v svojem kraju in so pripravljeni pomagati, večkrat tudi v obliki donacij.
24

Primer nastanitve prostovljcev na
taboru soseska Nove Poljane:
Na taboru “Soseska Nove Poljane”
so prostovoljci pomagali organizirati delavnice za otroke iz socialno šibkih
družin, najti pa je bilo treba prostor za
nastanitev prostovoljcev, kar je v Ljubljani včasih še težje in dražje kot v manjših
krajih. Organizator je v prošnjah, ki jih je
naslovil na več ponudnikov prenočišč v
Ljubljani, opisal projekt in svojo težavo.
Ta je bila kaj kmalu rešena, saj so ekipo
prostovoljcev brezplačno sprejeli v enem
izmed hostlov.
Nastanitve na taborih so običajno preproste in skromne, pomembno pa je, da
so o tem prostovoljci dobro obveščeni,
in da izpolnjujejo osnovne standarde (da
prostor ni vlažen, mrzel, na prepihu, v
primeru slabega vremena je zaprt/pokrit
itd.) ter da upoštevate zgornja usmerjevalna vprašanja.
“Hotel Modro nebo” – šotorjenje, spanje v
mrežah ali na prostem je bila, z izjemo številnega obiska komarjev, odlična izkušnja s skandinavskega tabora.
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ŠTUDIJSKA TEMA
Mednarodni tabor je prostor, ki nudi možnosti za izobraževanje, razvoj in izmenjavo
znanj, saj praktični učni proces poteka skozi socialno interakcijo tekom celotnega tabora. Kljub temu moramo poudariti, da tabor običajno ni teoretični seminar. Skupna
aktivnost vseh taborov je izvedba tematskega dela, katerega namen je vzpodbuditi debato okrog določene problematike. Namen študijske teme je pokazati povezavo med
glavnim vprašanjem oziroma tematiko (okoljevarstvom, socialno izključenostjo, mladinsko politiko, nestrpnostjo itd.) in taborom.
Študijska tema nudi možnost diskusije v mednarodnem okolju.
Tematski poudarki projekta in njihovi cilji naj bodo integrirani v življenje na taboru
ter vidni v širšem družbenem kontekstu, prav tako naj tudi sestavljajo glavne študijske teme. Glavna točka študijskega dela je motivirati prostovoljce, da se poglobijo v
določeno problematiko in se ji posvetijo tudi ob povratku domov. Taborovodja naj si
prizadeva, da v diskusijo vključi vse prostovoljce. Študijski del lahko izvedemo na več
načinov: lahko povabimo zunanjega strokovnjaka, ki pove kaj več o določeni problematiki, čemur sledi diskusija; pred taborom lahko pridobimo gradivo ter ga skupaj
z udeleženci obdelamo (izdelovanje plakatov, razglednic idr.), vzpodbudimo prostovoljce, da iz svojih držav prinesejo stvari, povezane s tematika tabora; organiziramo
tematske izlete ali ekskurzije, obiske muzejev, ekoloških kmetij ...

MEDIJI
Objava in predstavitev tabora v medijih
pomeni promocijo naših idej in navdih
drugim, da se v prihodnje odločijo za kaj
podobnega. Organizatorje tako vzpodbujamo, da o svojem projektu obvestijo
medije in jih povabijo, da o tem napišejo prispevek. Pozornost medijev lahko
pritegnemo s pisanjem sporočil za javnost ali pa za njih sestavimo krajši, atraktiven opis projekta. Predstavnikom medijev pripravimo tudi promocijski material
Zavoda Voluntariat in SCI, da se na nas
obrnejo za dodatne informacije.
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Zanimiv prispevek za medije lahko pride
tudi izpod peres prostovoljcev, ki skozi
svoje oči opišejo izkušnjo na taboru.
Vse prispevke, ki so objavljeni na radiu,
televiziji, internetu, ali v pisnih medijih,
naj organizator ali vodja tabora shrani in
nato posreduje Zavodu Voluntariat. Prav
tako ne pozabimo dogajanja na taboru zabeležiti s fotoaparatom ali kamero.
Pridobljeno gradivo bo tako v prihodnje
služilo kot promocijski material za lokalne organizacije in aktivnosti Zavoda Voluntariat.

PRIJAVA TABORA

V začetku vsakega leta Zavod Voluntariat objavi razpis za lokalne organizatorje taborov. Organizatorji lahko izpolnjen projekt pošljejo na naš sedež do zastavljenega datuma (to omogoča boljšo in zgodnejšo promocijo tabora v mednarodnem merilu, popolno podporo in možnosti izobraževanj, ki jih pripravi Zavod Voluntariat) ali najkasneje
dva meseca pred začetkom tabora.
Prijava na razpis ne pomeni, da Zavod Voluntariat izbranim projektom nudi finančno podporo. Vsem izbranim projektom priskrbi mednarodno skupino prostovoljcev,
svetuje pri organizaciji in nudi možnost sodelovanja na strokovnih seminarjih in izobraževanjih.
Pri prijavi projekta je potrebno nameniti posebno pozornost krajšemu opisu tabora.
Opis mora biti kratek in atraktiven, podan v angleškem jeziku, zajeti mora glavne smernice, ki se nanašajo na delo, nastanitev, študijsko temo in morebitna posebna znanja.
Ta opis bo objavljen v mednarodnem spletnem brskalniku, na katerem si prostovoljci
izbirajo tabore. Ne pozabite pripisati, ali je tabor primeren za invalide in/ali družine z
majhnimi otroki.
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Primer opisa tabora objavljenim v spletnem brskalniku SCI:
ECO VINEYARDS
Introduction: Welcome to Slovenia! This workcamp is all about helping the local community in

secluded region to develop an environmentally friendly and sustainable tourism. We will meet
locals, talk to them, help them with their vineyards and by doing this get to know their needs. We
will be experiencing and dealing with a new form of tourism called »vineyard cottage tourism«.
We will also try to clean local environment. The goal of this camp is to work in a specific environment and get to know the cultural heritage, local dishes and nature.

Type of Work: Workcamp is divided into two parts. First, we will plant an ECO vineyard. You as a

participant will be given your own national line to plant and later on you will be able to follow the
growth of “your” vineyard via Facebook. We will also try to clean the surrounding environment.
In the second part of the workcamp we will try to provide a strategy to the local community on
how to develop »green« tourism in this area. Here we count on you: as a person, coming from
different cultural setting, you will be able to give us your opinion, ideas, different practices. Using
these ideas, locals will be able to develop a more sustainable and interesting tourism offer.

Study Theme: We will explore local environment and learn about development of sustainable

tourism from professionals, who will give us few quick non-formal-education lectures. We will
get to know more about tourism from a perspective that we usually don’t experience. Later on
we will use this knowledge to make plans for development of tourism in this area. Tourism could
bring renaissance to this area.

Accommodation: We will sleep in conformable vineyard cottages in the idyllic environment among

vineyard hills. Cottages were renovated and transformed into accommodation facilities for tourists and have all the equipment needed (equal to an apartment). There are many small villages all
around with friendly locals, who love to invite people to their wine-cellars and offer them local
drinks and food.

Language: During all activities English language will be used. But you will get to learn some of

Slovenian words, of course.

Qualifications: We are welcoming everybody. No special qualifications are needed. If you are interested in sustainable development and tourism, you’re especially welcome.
Location: Gričevje hills. You can fly to Ljubljana (SLO, 98 km) or Zagreb (CRO, 87km). From

there you take a bus to Novo mesto, where we will pick you up. Please note that getting to
Gričevje from Zagreb may be a bit harder (border crossing, not in € system, …). Of course we
will help you with all the questions you may have regarding travel.

Notes: Since our workcamp is promoting environmental issues and environmental awareness we
invite you to choose, if possible, environmentally friendly transportation such as train or a bus.
Please, let us know in your application how you intend to travel.
Extra Costs: 0.00
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Najkasneje mesec pred začetkom tabora mora organizator Zavodu Voluntariat posredovati t.i. informacijski list (primer najdete med prilogami).
V njem mora natančno opisati delo, nastanitev in prehrano, možnosti transporta do
tabora, napisati svoje kontaktne podatke, dodati uporabne spletne strani, predlagati,
naj si udeleženci priskrbijo Evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, jih opozoriti
na morebitne posebnosti (potrebno je prinesti spalne vreče, svoje blazine, mazila proti
komarjem, glasbene instrumente ...) itd. Pred začetkom tabora je pomembno tudi, da
v stik stopita vodja tabora in organizator, se spoznata (v kolikor še nista sodelovala),
seznanita z vsebino ter dogovorita o poteku, pričakovanjih in ciljih projekta.
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ZAVAROVANJE PROSTOVOLJCEV
PREKO SCI MREŽE

Prostovoljci in vodja tabora so v času
tabora zavarovani preko SCI mreže, vendar kljub temu v informacijskem listu
priporočite, naj se še dodatno zavarujejo
(z Evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja ali kakšno drugo konvencijo,
ki je podpisana s strani Slovenije), saj za
nekatere primere veljajo posebni pogoji,
katere SCI zavarovanje ne krije (na primer poškodbe v primeru napada epilepsije, kronične bolezni, težave vezane na
nosečnost po petem mesecu itd.). SCI
zavarovalna polica krije le stroške nezgod
in bolezni na taboru (zavarovanje med
potovanjem na tabor je v domeni prostovoljcev).
V primeru poškodb in bolezni se moramo obrniti na najbližjega zdravnika,
zdravstveni dom ali bolnišnico (izogibajte
se privatnim klinikam, razen v primerih,
ko ni nobene druge alternative) ter o tem
takoj obvestiti Zavod Voluntariat, ki vam
bo pomagal z nasveti glede zavarovanja.
S seboj morate imeti SCI obrazec za zavarovanje (najdete ga v prilogah), ki ga
mora zdravnik izpolniti in podpisati, na
prvo stran naj se ne pozabita podpisati
organizator in zavarovana oseba.
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V primeru, da obrazec in drugo ni izpolnjeno v angleščini, francoščini ali nemščini, poskrbite za prevod. Kopijo obrazca
ter vseh izdanih računov, napotnic in receptov nato pošljete v roku dveh dni po
prvem obisku zdravnika na naslov SCI
sekretariata v Belgijo, ki vam ga posreduje Zavod Voluntariat. V kolikor gre za
hude nesreče, poškodbe ali smrt, morate
v roku 24 ur poklicati nujne telefonske
številke, prav tako je potrebno o nesreči
podati uradno poročilo o njenih okoliščinah (če je mogoče naj bo napisano s
strani policije, sicer izdelajte list oseb, ki
so bile priča dogodka).
Ker se navodila in pogoji za zavarovanje,
ki jih mora taborovodja poznati, vsako
leto lahko malenkost spreminjajo, bo Zavod Voluntariat vodji tabora pred začetkom projekta poslal najnovejšo različico
zavarovalnega priročnika in obrazec ter
seznam nujnih telefonskih številk.

PROSTOVOLJCI

Na tabor se prijavijo prostovoljci z vseh vetrov in tako kot so si ti različni med seboj,
so si različne tudi njihove motivacije za sodelovanje na projektu:
Nekateri se prijavijo, ker bi radi počeli kaj koristnega med počitnicami;
Nekateri želijo prispevati k socialni pravičnosti in miru;
Nekateri želijo spoznati druge države in kulture in pridobiti nova spoznanja;
Nekateri se želijo naučiti, izboljšati angleški jezik ali druge jezike;
Nekaterim je pomembno sodelovati v skupinski dinamiki in izkusiti skupinsko
življenje.
Prijave prostovoljcev zbira koordinator prostovoljcev na Zavodu Voluntariat. Če tabor
nima posebnih zahtev, poteka izbor po načelu “kdor prej pride, prej melje”. Ker pa
težimo k multikulturni in raznoliki skupini, upoštevamo, da sta v skupini največ dva
udeleženca iz iste države. Prav tako se trudimo, da ohranimo ravnotežje med spoloma.
Prostovoljci v prijavnici opišejo svoja znanja, motivacijo, morebitne zdravstvene težave
in drugo. Glede na posebnosti tabora lahko organizator koordinatorju prostovoljcev
sporoči morebitne dodatne kriterije selekcije (npr. od prostovoljcev se pričakujejo
ročne spretnosti, najnižja starostna omejitev je 21 let, zahteva se motivacijsko pismo
itd.).
Organizator mora kljub vsemu upoštevati šibko plat prijav npr. možnost odpovedi
prihoda prostovoljcev na projekt v zadnjem hipu. V primeru tovrstne nevšečnosti se
na Zavodu Voluntariat potrudimo, da priskrbimo novega prostovoljca, vendar tega v
vseh primerih ne moremo zagotoviti.
Da tabor poteka tekoče in v dobri atmosferi, je potrebno med projektom opraviti
krajšo evalvacijo tako s prostovoljci, vodjo tabora kot tudi z organizatorjem, da se
morebitne neprijetnosti čim prej odpravijo. Običajno tabor na njegovi polovici obišče
oseba z Zavoda Voluntariat in se z vsemi sodelujočimi pogovori.
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VODJA
TABORA
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BITI TABOROVODJA

“V Španiji sem vodila štiri različne tabore povezane z okoljevarstveno tematiko. Izkušnja vodenja
tabora je bila velik izziv, saj imaš, za razliko od prostovoljcev – udeležencev, nekoliko več odgovornosti in skrbiš za gladko komuniciranje med lokalnimi prebivalci in prostovoljci. Preden sem šla na
svoj prvi tabor, sem bila prepričana, da je to zelo težka in zahtevna naloga, vendar sem kaj kmalu
ugotovila, da to ne drži. Prostovoljni tabori namreč temeljijo na mednarodni skupini prostovoljcev in
lokalcev. Vsi skupaj postanejo organizatorji, prostovoljci in na koncu so odlični prijatelji.”
/Vtis vodje tabora Nine Luin v Španiji, 2009/

Vodenje mednarodnega prostovoljnega delovnega tabora je navdihujoča in svojevrstna
dogodivščina učenja, spoznavanja samega sebe, tisočih zgodb in življenj ljudi z vseh
koncev sveta, kar lahko vodi v risanje novih smerokazov in poti.
Vodja tabora ali mednarodne skupine prostovoljcev deluje kot vez med organizatorjem
in skupino prostovoljcev. Njegove naloge najbolje orišejo besede kot so: voditi, organizirati, koordinirati, sodelovati in ustrezno posredovati. Je enakovreden član skupine
prostovoljcev, zato naj se izogiba hierarhični ali avtoritativni drži, saj lahko tako kaj
hitro tvega slabo vzdušje in konflikte na taboru.
Pomembno je, da vodja tabora pozna vsebino, delovanje in cilje Zavoda Voluntariat in
lokalnega organizatorja ter da:
je odprt za medkulturno učenje;
ima izdelane zamisli o študijskem delu in spremljevalnem programu tabora;
je obiskal ali pa je obveščen o lokaciji tabora in organizaciji ter je z njima dobro
seznanjen;
je glavni predstavnik Zavoda Voluntariat, sodeluje z delovodjo in organizacijo,
komunicira z udeleženci tabora, zdravniki, mediji in lokalnimi oblastmi;
je dobro obveščen o vsakodnevnih razmerah na lokaciji tabora in njeni okolici
(cena hrane, javnega transporta ...).
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Vodja tabora naj bo odprt za predloge
udeležencev in skupaj z njimi načrtuje prostočasne in družabne aktivnosti, obenem pa naj ne pozabi na začrtan
organizacijski okvir in pričakovanja organizatorja. Da se izognemo težavam,
je pomembno, da s skupino redno izvajamo krajše neformalne evalvacije, in da
smo pripravljeni sklepati kompromise.
Če se vodja tabora zaplete v romantično
razmerje s katerim izmed udeležencev,
naj pazi, da to nima negativnega vpliva na
skupinsko dinamiko.

Taborovodje so kot pomembne vrline
pri vodenju izpostavili:
fleksibilnost, kreativnost, inovativnost,
komunikativnost, energičnost, odprtost
za poglede drugih, empatijo, poštenost,
pozornost, pripravljenost za poslušanje,
dojemljivost, iznajdljivost, potrpežljivost (pripravljeni morate biti na tisoč in
eno vprašanje), odločnost, organizacijske sposobnosti, dobrosrčnost, smisel
za humor, odgovornost, karizmatičnost,
razsodnost, zmožnost opazovanja in
pohvale, somorefleksijo ...
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Taborovodja ne sme pozabiti na svoje
želje in pričakovanja. Ker ima na taboru
običajno polne roke dela, se mora zato
že pred projektom dotakniti naslednjih
vprašanj:
Kaj pričakujem od sodelovanja na
taboru ?
Kaj pričakujem od prostovoljcev?
Kako in kje bom našel dovolj osebnega prostora zase?
Kako naj izpolnim svoja pričakovanja in potrebe po zabavi in
spoznavanju ter druženju in hkrati
najdem dovolj energije, da uspešno
vodim tabor?
Kam naj se obrnem po nasvet in
podporo?
Pred začetkom tabora je potrebno razmisliti o njegovem vodstvu: tabor ima lahko
dve vodji – vodjo tabora in sovodjo.
Kakšne bodo njune naloge, je stvar dogovora med organizatorjem in njima samima.
Zavod Voluntariat vzpodbuja, da vodja tabora prihaja iz okolja ali organizacije, ki prireja tabor, saj je tako že povsem seznanjen s
cilji in vsebino projekta in možnostmi, ki jih
nudi tamkajšnja okolica. Zavod Voluntariat
vsako leto izvede večdnevno izobraževanje
za taborovodje. Na nekaterih taborih najdemo tudi delovodjo, čigar naloga je voditi in
usmerjati prostovoljce pri delu, jim podajati
naloge in pripraviti dnevne delovne načrte,
ni pa ves čas s prostovoljci tako kot taborovodja. Taborovodja bo prva oseba, na katero se bodo prostovoljci obračali s številnimi
vprašanji glede dela, prostega časa, bližnjih
trgovin in barov ... zato mora biti s tem dobro seznanjen.

PRED TABOROM
Prvi korak, ki ga mora taborovodja narediti, je stik in srečanje z organizacijo, ki mu
natančno predstavi svoje vrednote, pravila ter projekt in njegove cilje. Skupaj se
nato dogovorijo o pričakovanjih, nalogah
in dolžnostih, ki jih imajo. Vodja tabora
naj razišče okolico, kjer bo tabor potekal:
kakšne so možnosti za prostočasne aktivnosti, kje je trgovina, zdravstveni dom,
avtobusna postaja, kako je urejen lokalni
prevoz itd.
Z organizatorjem lahko skupaj razmislita
o programu tabora: kako bo izgledal dan
na taboru, kaj boste pripravili za študijsko temo in družabne aktivnosti ter kako
bo potekala evalvacija. Organizatorju
lahko taborovodja pomaga pri pripravi
informacijskega lista (primer najdete v
prilogah).

Pred taborom vam bo Zavod Voluntariat posredoval prijavnice prostovoljcev,
ki prihajajo na vaš tabor. Tako jim vodja tabora lahko piše za dobrodošlico, jih
bolje spozna, jih povpraša, kdaj bodo
prispeli, jim predlaga, naj s seboj prinesejo igre, glasbila itd., prav tako pa se bodo
nanj obrnili tudi prostovoljci z morebitnimi vprašanji.
Teden pred začetkom tabora preverite,
kaj točno potrebujete na taboru in kaj lahko
prinesete s seboj: kuharske recepte, glasbo, material za igre, papir, flomastre itd.
Ne pozabite na SCI zavarovalne obrazce
in si še enkrat preberite navodila. Ker
nekateri prostovoljci po taboru krenejo
na potovanje, je dobro, da na turističnih
informacijskih točkah naberete promocijski material o kraju, kjer poteka tabor, in
Sloveniji.
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NA TABORU
Taborovodja lahko na tabor prispe dan
ali dva prej. Prostovoljci na tabor kapljajo,
zato je dobro vedeti, kdaj lahko pričakujete
celotno skupino. Ne pozabite na malico
ob njihovem prihodu! Prvi dan naj vodja poskrbi, da se prostovoljci med seboj
spoznajo, razkaže naj jim prostore, skupaj
z organizatorjem ali delovodjo predstavi
delo, izdela naj načrt za naslednji dan, če
je potrebno naj sestavi kuharske in nakupovalne ekipe, skupaj z organizatorjem
in prostovoljci naj sprejmejo pravila in
dogovore, ki se jih bodo držali tekom celotnega tabora.

Na taboru se bo vodja običajno srečal z
nalogami, kot so vsakodnevno izdelovanje načrta za naslednji dan (tega je dobro
izobesiti v skupnem prostoru), zbujanje
prostovoljcev, koordinacija delovnih skupin, dogovori za družabne aktivnosti itd.
Med taborom naj hrani vse račune, dobro
je, če poskrbi tudi za fotodokumentacijo.
Dogodke na taboru lahko sproti beleži
in na koncu s pomočjo ostalih prostovoljcev pripravi prispevek za lokalne in
druge medije. Stalno naj ohranja stik z
organizacijo in Zavodom Voluntariat.

Kako lahko izgleda dan na taboru?
07:00 – vstajanje
07:30 – zajtrk (Michael in Catherina pripravita, počistita prostor)
08.00 – delovni sestanek v jedilnici z delovodjo Magnusom
08:15–10:15 – delo
10:15–10:30 – odmor za kavo, sadje
10:30–14:30 – delo
14.30 – kosilo (Martin, Marianna in Caroline pripravijo, počistijo prostor)
15:30–17:00 – delo
17:30 – prosti čas, družabne aktivnosti, študijska tema, izlet
19.30 – večerja (Nicole, Hans in Peter pripravijo, počistijo prostor)
20.30 – družabni večer, igre, ples itd.
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PO TABORU
Na koncu tabora je pomembno izvesti daljšo skupinsko evalvacijo. To lahko izvede
taborovodja sam, vendar bo s tem namenom tabor obiskal tudi predstavnik Zavoda
Voluntariat.
Zahvaljujoč sodobnim tehnologijam je dandanes ohranjanje stikov na daljše razdalje
mačji kašelj, zato lahko kot vodja zberete kontakte udeležencev ter nato ustvarite skupno listo za e-pošto; odprete spletni račun, kjer vsi skupaj objavite fotografije; ustvarite
skupni profil na socialni spletni mreži itd.

“

Najlepši čar moje izkušnje s tabora? Prijateljski
stiki, ki so se začeli na taboru, in ki še vedno
trajajo ter botrujejo temu, da se vsako leto znova
nekje srečamo; bodisi kot celotna skupina bodisi se
obiščemo, če se kot popotniki nahajamo v bližini.
ln ni lepšega kot imeti streho nad glavo po različnih
koncih sveta. Takrat se resnično počutiš državljan
sveta!

Prostovoljka Saša

”
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DINAMIKA
NA TABORU

Človek v skupini se lahko vede drugače, kot bi se vedel, če bi bil sam. Tako lahko
postane obnašanje skupin popolnoma kaotično, pogosto se celo zgodi, da je skupina
manj učinkovita, kot če bi delali posamezniki individualno in bi njihove dele združili.
Pojavljajo pa se tudi skupine, ki so ravno zaradi medsebojne povezanosti in uspešnega
sodelovanja članov dosti uspešnejše. Ena izmed teh skupin je tudi tabor, kjer celotna
ekipa stremi bodisi za skupnim ciljem pragmatične narave (opravljeno fizično delo),
bodisi bolj spiritualne (tabori, kjer je tema konceptualna – joga delavnice, delavnice na
temo človekovih pravic, miru itd). Za tabore je torej zelo pomembno dobro skupinsko
sodelovanje.
“Dober tim je veliko več kot le skupina oseb, ki dosegajo skupni cilj. Dober tim je nekaj magičnega,
saj povzroči, da iz vložkov posameznikov dobimo produkt, ki je veliko večji in boljši kot seštevek teh
vložkov.” (Graham, 1997).

Za time lahko navedemo par ključnih značilnosti:
timi so namenjeni doseganju določenih ciljev;
člani so medsebojno odvisni pri doseganju skupnih ciljev;
opredeljeno je, kdo je član tima in kdo ne;
člani so skupaj skozi daljše časovno obdobje;
člani imajo vpliv na potek svojega dela in na prakse znotraj tima;
timi delujejo znotraj nekega večjega socialnega sistema.
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DEJAVNIKI TIMSKEGA DELOVANJA
/ki se lahko pojavljajo na taboru

Spori
V skupini lahko prihaja do konfliktov na različnih področjih. Spori se lahko pojavijo
med prostovoljci, lahko pa so vsebinski in pride do njih zaradi nestrinjanja z vsebino
naloge. Več o konfliktih na taboru najdete v poglavju “Kadar se pojavi konflikt”.

Sodelovanje
Zadostna mera sodelovanja je pozitivni napovedovalec splošne učinkovitosti in osebnega zadovoljstva ter prispeva k povezanosti skupine.

Kohezivnost in koherentnost
Posameznik v skupini ne razvije odnosa samo do vodje, ampak do vseh članov, in to
je vsebina pojma kohezija – je nevidna sila, ki drži člane skupaj v skupini. Kohezivnost
pa je energija vseh članov skupine. V kohezivni skupini so člani nagnjeni k izražanju in
razkrivanju svoje osebnosti.
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Vloga vodje
Vodje, ki so pozorni, aktivno poslušajo mnenja drugih.
Vodje, ki pa se ne zanimajo, poslušajo brez komentarja.
Člani v skupinah s pozornim vodjem, ki upošteva njihove ideje, so za naloge bolj
motivirani in cilji so lažje doseženi. Prav tako so člani bolj povezani in vodji bolj
zaupajo.

Vloga posameznika
Fenomen grešnega kozla se pojavlja v vseh skupinah. Skupina napade določeno
osebo – grešnega kozla – ker se boji napasti osebo, proti kateri so občutki dejansko
usmerjeni. Pogosto pojavljanje grešnega kozla tako govori o problemih pri izražanju
agresije in občutka krivde pri njenih članih.
Monopolist je tisti, ki zapolnjuje tišino v skupini. Na ta način v skupini zavzema
glavno pozicijo, ostalih članov skupine ne vidi enakopravno in nima potrebe po povratni komunikaciji. Skupina do njega razvije občutek odbojnosti, kar pri monopolistu
vzpodbudi občutek brezvrednosti in sovraštva do samega sebe, to pa zopet povzroči
veliko govorjenja, s katerim poskusa olajšati svojo tesnobo.
Nekateri člani se združujejo z vodjo, ga posnemajo, delajo zanj ali namesto njega.
To so paralelni voditelji. Taki člani lahko postanejo za skupino destruktivni. Nevidni
paralelni voditelj v skupini je pojav, katerega je ponekod zelo težko prepoznati.
Najslabši član skupine je tisti, ki se boji izločitve iz skupine in se tako nikoli ne
izpostavlja v komunikaciji z drugimi. Lahko preteče precej časa, preden začne razvijati
normalne medsebojne odnose z ostalimi člani.
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KADAR SE POJAVI KONFLIKT
V času tabora se taborovodja običajno sooči z vsaj enim konfliktom znotraj skupine.
Konflikti se lahko pojavijo med prostovoljci samimi, med prostovoljcem in taborovodjo, organizatorjem itd. Običajno so posledica nesporazuma, pomanjkanja vedenja
ali komunikacije. S težavami se je najbolje soočiti zgodaj, preden prerastejo v odkrite
spore, zato je priporočljivo, da taborovodja ohranja stik s prostovoljci na individualni
in skupinski ravni. Učinkovit način za odkrivanje trenj so redna srečanja – evalvacije.

Evalvacija na taboru Sotočje v Brežicah
Na taboru Sotočje se je zbrala povsem pisana
druščina. Šestim mednarodnim prostovoljcem so
pri delu na pomoč priskočili: dva prostovoljca
iz Evropske prostovoljne službe, mlada praktikantka ERASMUS programa in nekaj
podpornikov s strani lokalne mladine. Tekom
tabora so se tako prepletali različni pogledi na
razvoj in dogajanje na taboru, kar je bilo zaradi
raznolikosti skupine povsem pričakovano. Da bi
morebitne težave sproti razrešili in tako preprečili nastanek večjih neprijetnosti, smo organizatorji pripravili vprašalnike za dnevno evalvacijo.
Vprašalniki so se nanašali na delo, vodenje
tabora, ostale aktivnosti, hrano, omogočali pa so
tudi podrobnejše podajanje lastnega mnenja o poteku dneva. Dokler na taboru še niso bile vzpostavljene tesne vezi in zaupanje med udeleženci
samimi ter med udeleženci in organizatorji, so
bili evalvacijski vprašalniki dobra metoda, s pomočjo katere smo organizatorji lahko prilagajali
dnevni potek tabora tako, da so bili udeleženci
kar najbolj zadovoljni. Vprašalniki so po nekaj
dneh postali neuporabni, saj so se s tesnejšimi
stiki med udeleženci poenotile tudi ocene na evalvacijskih listih.

Zato smo to metodo zamenjali z novim pristopom
– vsak udeleženec je dobil manjši list papirja, na
katerega je napisal samo tísto, kar ga je tekom
dneva motilo in kar mu je bilo najbolj všeč. S tem
smo se izognili ponavljajočim se odgovorom na
podlagi enotnega obrazca in pridobili več pisnih
odgovorov, pripomb in pohval. V tretji fazi tabora, ko smo bili organizatorji in udeleženci med
seboj povezani že skoraj na ravni prijateljstva in
je bila meja med tístim, ki ‘’ukazuje”, in tistim,
ki “izvršuje”, dodobra zabrisana, so evalvacije
postale zgolj pogovorne in povsem neformalne.
Ob zaključku aktivnosti smo udeležencem pripravili zaključno, formalno evalvacijo, ki smo jo
predstavili že ob začetku tabora in je zajemala
splošen vtis o taboru, aktivnostih in organizatorjih. Za vodjo tabora je pomembno, da spremlja
razvoj skupinske dinamike, vezi med udeleženci
in organizatorji tabora ter temu primerno prilagodi obliko evalvacije, saj na tak način pridobi
pristne in uporabne odgovore.
/Jernej Agrei, vodja in delovodja tabora Sotočje
v Brežicah, 2010/
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Konflikte, ki se pojavijo med posamezniki, moramo razumeti kot težave celotnega
tabora in zato naj bo v njihovo reševanje vključen vsakdo izmed udeležencev. Taborovodja mora opazovati in biti pozoren na različne situacije, ki jih prostovoljci ne izpostavljajo, v katerih pa je mogoče, da se kopičijo napetosti. V takih primerih je dobro
govoriti z enim izmed prostovoljcev ter pri njem poizvedeti, kaj žulji skupino.
NAMIG
Na taboru lahko pripravite knjigo ali škatlo, v katero prostovoljci zapišejo ali odložijo
listič s svojimi težavami, skrbmi, mnenji, interesi in vprašanji, o katerih nato razpravljate na prihodnjem skupinskem srečanju.
Nesoglasja med posamezniki in skupino naj se rešujejo s komunikacijo, tudi ti posamezniki ali skupina naj predlagajo rešitve in kompromise.
Če rešitev ni možna, se lahko v proces vključi tudi organizator projekta. V skrajnem
primeru ima taborovodja pravico, da ob podpori organizatorja iz projekta izključi
problematičnega prostovoljca, ki je nevaren za druge prostovoljce, vendar se to lahko
zgodi zgolj po temeljitem posvetovanju, o tem je potrebno predhodno obvestiti tudi
Zavod Voluntariat.

KONFLIKTI

/ki se pogosto pojavijo na taborih
Predsodki do drugih narodnosti
So posebej težavni, saj nihče ne želi priznati, da ima predsodke in o tem raje razpravlja
na “teoretični” ravni. (Na primer: “S to osebo ne morem govoriti, ker ne razumem
dovolj dobro njenega/njegovega jezika.”) Namen mednarodnega tabora je, da premagamo tovrstne predsodke. To lahko dosežemo edinole z intenzivno komunikacijo, ki
temelji na skupnih interesih.
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“Outsider/ji”
Včasih so na taboru člani, ki se ne vključijo v skupino ter ostajajo bodisi sami ali se
povežejo v majhne, izolirane skupinice. Do tega lahko privedejo različni faktorji, kot
so posameznikova osebnost, jezik, starost itd. Če je le mogoče, naj se taborovodja potrudi te prostovoljce vključiti v skupino. Lahko poskusi tako, da za kratek čas zmanjša
velikost skupine ter take posameznike vključi v delovno skupino še z enim ali dvema
drugima članoma. Sicer pa jih je najbolje pustiti na miru. Tekom tabora se lahko pojavljajo tudi naloge, ki jih lahko opravljata eden do dva človeka.

Jezikovne ovire
Lahko se pojavijo prostovoljci, ki govorijo zelo malo ali pa sploh ne znajo angleško. Je
morda na taboru kakšen prostovoljec, ki govori njihov jezik? Poskušamo lahko z neverbalnimi aktivnostmi (igre, šport, glasba, pantomima). Pomembno je, da poudarimo
in primerno demonstriramo navodila za delo in druge aktivnosti.

Razlika v starosti
Lahko vodi v težave. Večina prostovoljcev na taborih šteje od 18 do 30 let. Včasih
se taborov udeležijo prostovoljci v poznih tridesetih, štiridesetih ali petdesetih letih
in starejši. V takih primerih se je treba potruditi in si prizadevati, da se tako skupino
prostovoljcev vključi v vse aktivnosti tabora, hkrati pa moramo biti do njih uvidevni
ter jih povprašati za nasvet, če je to primerno. V kolikor je taborovodja mlajši od prostovoljcev, se mora potruditi, da obdrži položaj vodje.

Različnost razpoloženja
Če prostovoljci ugotovijo, da so si njihovi pogledi in motivacije za sodelovanje na delovnem projektu različni, se lahko pojavijo frustracije. Nekateri posamezniki potrebujejo več odmora kot drugi, drugi želijo delati dlje, tretje zanima, zakaj je njihova naloga
pomembna ali pa se bolj osredotočijo na učenje in pridobivanje informacij o določeni
tematiki. Včasih lahko delovne projekte prilagodimo željam posameznikov, spet drugič
se mora posameznik prilagoditi zahtevi skupine. Taborovodja naj bo prilagodljiv in
naj poskuša upoštevati obe strani. Naj upošteva posameznikovo zasebnost, ko je to
potrebno.

Različna mnenja
Življenje in delo na taboru se odvija znotraj zelo pisane skupine. Težave se lahko pojavijo zaradi različnih običajev, religije, moralnih vrednot, spolnih vlog in političnih
stališč. Pogovor je ključ do razumevanja.
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Težave z delom
Pomanjkanje dela ali z delom povezane težave bodo imele negativen vpliv na vse ostale
vidike tabora. Običajno se pričakovanja prostovoljcev ne ujemajo z dejanskim delom, spet
za druge dela ni dovolj, nekaterim ni všeč urnik organizatorja itd. Takim situacijam se je
najlažje izogniti z jasnim in natančnim dogovorom med gostiteljem projekta in vodjem dela
pred (v tem primeru je potrebno prostovoljce tudi predčasno obvestiti) ali med taborom.
Če pride do spremembe narave dela, mora vodja pojasniti, zakaj je do tega prišlo, in obrazložiti, zakaj je to delo (ne)potrebno.

Vprašanje alkohola, drog in kajenja
Najbolj pomembno je, da je vse kar se na taboru dovoli še vedno v skladu z zakoni.
Stopnja toleriranja, pa je odvisna od organizatorja. Važno je, da na začetku tabora
postavite jasna pravila glede uživanja alkohola, drog in kajenja.

V SLOVENIJI SE KAZNUJE:
Prodaja ali ponujanje alkoholne pijače ali pijače, ki so jim dodane alkoholne pijače,
osebam, mlajšim od 18 let.
Oseba, ki osebi mlajši od 18 let omogoča pitje alkoholne pijače na javnem mestu
ali ji ponudi alkohol na javnem mestu, da bi ga pila, ali ji kako drugače omogoči,
da pije alkoholno pijačo na javnem mestu.

Vprašanje intimnih odnosov
Tovrstno problematiko je prav take potrebno vključiti v začetno fazo tabora in se o njej
pogovoriti tako s prostovoljci kot tudi z organizatorjem. Na taboru so ljudje, ki prihajajo iz
različnih socialnih okolij, ki si lahko na različne načine razlagajo fizični kontakt, npr. objem
ali celo roko na ramenu. Nekateri tabori romantičnih razmerij ne vzpodbujajo in jih celo
zavračajo, razlagajoč, da te kvarijo skupinsko dinamiko. Spet drugi zgolj opozorijo na to,
nekateri pa se veselijo romanc. Razpoloženje do tovrstnih vprašanj je v veliki meri povezano z moralnimi načeli organizatorja, zato je pomembno, da postavite pred taborom jasna
pravila. Vsekakor pa je dobro imeti v škatli prve pomoči za vsak primer tudi kondome.
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TABOROVODJA IN PROSTOČASNE
AKTIVNOSTI
Ko je delo končano in lakota potešena,
je pred nami prosti čas, ki ga lahko izkoristimo na različne načine. Nekateri prostovoljci si vzamejo počitek, drugi berejo, spet tretji izkoristijo čas za druženje z
drugimi prostovoljci in tako se kaj kmalu
pojavi želja po skupnih zabavnih aktivnostih. Taborovodja se mora zato pred pričetkom tabora opremiti s kopico različnih
idej in raziskati možnosti za aktivnosti

v okolju, kjer bo potekal projekt. Toda
pomnite: taborovodja ni samostojen animator. Preden obogatite urnik s planom
prostočasnih aktivnosti, ki ga nato obesite
v nek skupni prostor (lahko v jedilnico ali
skupno spalnico), da si ga udeleženci lahko
kadarkoli ogledajo in so tako na tekočem
z dogajanjem, se posvetujte z organizatorjem in prostovoljci o njihovih interesih in
željah.

Vzpodbudite jih, naj predstavijo svoje države in kulture, igre, kulinariko, glasbo,
plese ipd.
Na taborih se velikokrat najdejo prostovoljci s posebnimi talenti ali znanji – povabite
jih, naj to delijo še z ostalimi, če si želijo.
Zabavne so tudi različne športne igre, kot so odbojka, frizbi, tekmovanje v skokih
z vrečami ipd.
Pripravite aktivnosti ali tekmovanja in k sodelovanju povabite prebivalce lokalne
skupnosti (npr. nogometna tekma, delavnice za otroke, delavnica plesa, taborni
ogenj).
Organizirajte obiske muzejev, kmetij, izleti, ekskurzije, kolesarjenje, pohodništvo itd.
Poskušajte obiskati lokalne prebivalce in med njimi razširiti in predstaviti idejo o
mednarodnem prostovoljnem taboru ter tematiko vašega tabora.
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NAMIG
Če razmišljate o aktivnostih, za katere potrebujete dan ali celo dva, jih poskušajte
postaviti v začetne dni tabora. To so lahko izlet, celodnevna ekskurzija, skupen obisk
muzeja ali taborjenje. To bo pripomoglo k intenzivnejšemu povezovanju in spoznavanju prostovoljcev ter prispevalo h gradnji skupinske dinamike.
Dvodnevno potovanje s kanuji po nacionalnem parku, večerno opazovanje vider in druženje ob
taborniškem ognju v prvih dneh tabora je prostovoljce povezalo v trdno skupino in stkalo prijateljske
vezi, ki so se tekom tabora še okrepile

lgre
Igre prispevajo k pozitivni atmosferi, motivaciji, spoznavanju in krepitvi medsebojnih odnosov med prostovoljci. Pomembno je, da ima taborovodja vedno v mislih
igre, ki jih lahko uporabi v različnih situacijah, in pri tem pazi, da ne izvaja zahtevnih
jezikovnih iger, saj je znanje skupnega jezika udeležencev lahko na različnih nivojih.
Bolje je tudi, da se izogiba igram s fizičnim kontaktom, vsaj dokler se skupina ne pozna
dovolj dobro.

Socialne igre
Pri pisanih skupinah prostovoljcev so socialne igre koristne, saj pridejo udeleženci v
medsebojni stik in se povežejo. Med njimi se razvije solidarnost, medsebojna pomoč
in toleriranje različnosti, kar je za vzdušje na taboru velikega pomena. Korist socialnih
iger za vodje taborov je, da preko njih lahko vzpostavijo bolj enakopraven, neposreden
in prijateljski odnos s prostovoljci in jih spoznajo bolj vsestransko. Na taboru lahko
izvedemo igre za medsebojno spoznavanje, oblikovanje skupinske dinamike in zaupanje v skupini, komunikacijo, reševanje sporov, ogrevanje pred delom itd. Dobro je, da
socialne igre prilagodimo glede na starost prostovoljcev in povezanost skupine. Vodja
tabora naj si ne beli glave z morebitnimi pripombami prostovoljcev, saj bodo med njimi
gotovo tudi taki, ki jim socialne igre ne bodo všeč.
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Pohodništvo
Slovenija je dežela s čudovitimi hribi in gorami, ki že ob samem pogledu vabijo, da
se podamo nanje. Če se ponudi tovrstna priložnost tekom tabora, je potrebno nujno
upoštevati nekatera navodila:
Če je tura predvidena že pred začetkom tabora, o tem obvestimo prostovoljce v
opisu, ki se nahaja v spletni bazi in nujno v informacijskem listu.
Ne podajajmo se na zahtevne, neoznačene poti. Raje si izberimo lažje ture, obiščimo učne poti itd.
Preverimo vremenske razmere in stanje v gorah.
Preverimo fizično in psihično stanje nas samih in prostovoljcev ter se ne precenjujmo.
Priskrbimo si planinskega vodnika, pri katerem se pozanimamo o zahtevnosti
ture.
Pozanimajmo se, če je v smeri ture koča ali planinski dom in če obratuje.
Poskrbimo za ustrezno opremo in jo pri vsakem posamezniku preverimo (primerna, topla in nepropustna obleka in obutev, kapa, rokavice, čelna svetilka ...).
S seboj imejmo mobitel (112 – številka Gorske reševalne službe, prav pride tudi
številka koče ali planinskega doma).
Izdelajmo natančen načrt ture in o njem obvestimo drugo osebo, ki se pohoda
ne bo udeležila.
Vsak posameznik naj ima s seboj primerno količino vode in hrane.
Pred pohodom prostovoljce organiziramo v pare, vsak posameznik iz para je med
pohodom zadolžen, da sledi drugemu. S to metodo se lahko izognemo temu, da
se kdo izgubi.
Hodite kot skupina in delajte odmore (predvsem takrat, ko se med ljudmi pojavi
razdalja).
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DODATEK:
ZELENI
MEDNARODNI
PROSTOVOLJNI
TABORI
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MEDNARODNO PROSTOVOLJSTVO
ZA TRAJNOSTNI REGIONALNI
RAZVOJ

V Sloveniji obstaja veliko majhnih krajev
z velikim potencialom za razvoj turizma,
ki obiskovalcu lahko ponudijo tako oddih
v naravnem okolju kot spoznavanje bogate kulturne in zgodovinske dediščine.
Velikokrat se lokalno prebivalstvo ne zaveda, kakšne prednosti ima njihov kraj,
saj zaradi oddaljenosti ali nepovezanosti
v mrežo turističnih društev niso vključeni
v različne strategije turističnega razvoja.

Posledica tega je tudi neprepoznana in
nevalorizirana danost nekega kraja, ki
svojih turističnih potencialov ne razvija,
čeprav jih ima. Prebivalci prav tako menijo, da je za celovit razvoj turistične destinacije potreben visok finančni vložek,
obenem pa nimajo potrebnega znanja in
veščin, kako zagotoviti finančna sredstva
za obsežnejše načrtovanje in urejanje turističnih atrakcij in infrastrukture.

Mednarodni prostovoljni tabori v tem oziru predstavljajo alternativno rešitev, ki majhnim krajem omogoča ureditev kraja, kulturne znamenitosti ali naravne znamenitosti
s sorazmerno majhnim finančnim vložkom na eni strani ter opaznim rezultatom na
drugi strani.
V okviru Zavoda Voluntariat je bilo v preteklosti izvedenih že veliko projektov, ki so s
pomočjo mednarodnih prostovoljcev oživili in turistično prebudili že marsikatero slovensko vas. Prostovoljci so prispevali k ohranitvi in revitalizaciji tradicije in kulturnih
značilnosti kraja, naravne in zgodovinske dediščine, ki dolgoročno prispevajo k turističnemu ovrednotenju ter v prebivalcih budijo zavest o njihovem kraju kot lepem in
zanimivem. Velikokrat tovrstni tabori pomembno prispevajo tudi k varovanju naravne
dediščine in pri svoji organizaciji upoštevajo načela trajnostnega razvoja, ki se nanašajo
na okoljsko komponento.
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ZELENI MEDNARODNI PROSTOVOLJNI TABOR
Zeleni mednarodni prostovoljni tabor je organiziran z namenom, da pomaga lokalni
skupnosti pri izvedbi ne-profitnega projekta, ki prispeva k ohranjanju naravne in kulturne dediščine kraja, dviga zavedanje prebivalstva o pomenu le tega in hkrati posredno
spodbuja razvoj trajnostnega turizma v njihovem kraju v prihodnosti.
V nadaljevanju bomo natančneje in bolj nazorno predstavili komponenti, ki sestavljata organizacijo Zelenih mednarodnih prostovoljnih taborov, in sicer trajnostni razvoj
(turizem) ter mednarodno prostovoljstvo.

TRAJNOSTNI RAZVOJ
V organizacijah znotraj mreže SCI je poleg mirovništva eno od osnovnih vodil pri
delovanju in organizaciji prostovoljnih projektov skrb in dviganje zavesti o varovanju
okolja. V Zavodu Voluntariat smo to vodilo varovanja okolja želeli razširiti in vključiti
še ohranjanje krajevne kulturne integritete ter vzpodbujanje lokalnega gospodarskega
razvoja, kar so udejanjala načela trajnostnega razvoja. Zato smo principe trajnostnega
delovanja začeli posredovati lokalnim organizatorjem, ki prijavljajo in izvajajo mednarodne prostovoljne projekte, pa tudi prostovoljcem, ki se vsako leto taborov udeležijo.
Osnovno idejo trajnosti lepo ponazori najpogosteje uporabljena definicija, ki pravi, da
je trajnostni razvoj: »razvoj, ki zadovolji trenutne potrebe, ne da bi pri tem ogrožal
zadovoljevanje potreb prihodnjih generacij«.
Ta definicija načeloma ni skladna s prevladujočo ekonomsko filozofijo rasti, saj se ne
omejuje le na tehnološko prilagajanje spremembam in presega tradicijo obvladovanja
narave za potrebe človeka. Pomemben aspekt trajnostnega razvoja je odpiranje etičnih
vprašanj, povezovanje posameznikov v skupnosti in njihova skupna raba naravnih
virov. Doseganje trajnosti ni nikoli končen cilj, ampak gre za proces prilagajanja in
nenehnega iskanja ravnovesja med materialno blaginjo, socialno varnostjo in zdravim
okoljem (v smislu pestrosti in samoobnovljivosti okolja).
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Ideja trajnosti obsega tri stebre trajnosti:

Gospodarski razvoj
Premiki z ekonomike, utemeljene na pomanjkanju, upoštevanje posledic za okolje ob
sprejemanju ekonomskih odločitev.

Družbeni razvoj
Usmerjenost v načela enakosti, sodelovanja, soodločanja javnosti, medgeneracijsko
sodelovanje, medkulturno sodelovanje.

Ekološki razvoj
Usmerjenost v vitalnost, biotsko pestrost in samoobnovljivost okolja, ohranjanje in
varovanje resursov.
Pomembno je, da ideja trajnostnega razvoja pospešuje načine, kako vključevati kulturne razlike in tradicionalno znanje, ter redefinira ekonomske potrebe ljudi, ki se raztezajo daleč preko njihovih potreb. Trajnostni razvoj lahko razumemo kot splošno
vodilo, s katerim lahko preverjamo naše odločitve in dejanja. V današnjem svetu, ko je
vsako dejanje povezno z drugimi dejanji, bi se tega dejstva morali zavedati, še posebno,
ko govorimo o okoljevarstvenih vprašanjih.
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TRAJNOSTNI TURIZEM
IN MEDNARODNO PROSTOVOLJSTVO

V okviru projekta “Naš kraj ima zeleno
prihodnost” smo pripravili smernice za
“Zeleni” mednarodni prostovoljni tabor,
ki bo prispeval k trajnostnemu regionalnemu razvoju odročnih krajev preko
združevanja prostovoljstva in trajnostnega turizma.

Osnovni pojem turizma predstavlja
besedna zveza »turistična destinacije«,
ki pomeni: prepoznavanje in ustvarjanje
dodane vrednosti kraja. Turistična destinacija je območje, ki ga turist izbere za
svoj cilj zato, ker ponuja kombinacijo različnih turističnih storitev.

Osnovna ideja trajnostnega turizma je zadovoljevanje potreb turistov in turističnih
destinacij ter hkrati varovanje in izboljševanje priložnosti razvoja za prihodnje
generacije. Pri tem gre za upravljanje vseh
virov na tak način, da se ob njihovi porabi
zadovoljujejo gospodarske, družbene in
kulturne potrebe, medtem ko se ohranja
kulturna integriteta, nujni okoljski procesi in biološka diverziteta.

Zato, da bi se nek kraj razvijal kot turistično zanimiv, morajo biti izpolnjeni vsaj
osnovni pogoji: privlačnost na osnovi naravne in kulturne danosti ter privlačnost
na osnovi izvedbe turističnih dejavnosti,
kamor sodijo infrastruktura, promocija in
informacijska dejavnost.

S pravilnim razvijanjem potencialov lahko majhni kraji po Sloveniji turistično
ponudbo razvijejo kot nosilno gospodarsko dejavnost. Priložnosti krajev se
odpirajo predvsem v smeri kulturnih in
prostočasnih programov, ki izhajajo iz izjemnih naravnih danosti in različnih vrst
kulturne dediščine. Predvsem je pomembno, da se turistična ponudba razvija
naravi prijazno in ne povzroča motenj v
okolju in posredno tako skrbi za ohranjanje tako narave kot kulturnih elementov
in tradicije.
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Predpogoj za nastanek in razvoj turizma je torej obstoj turističnih zanimivosti, turističnega povpraševanja (realnega
in potencialnega) in vodenje le teh. Ob
razmišljanju, kako razvijati kraj kot turistično zanimiv, je dobro premisliti, kako
bo njegova ponudba delovala celovito,
povezano, razumljivo in pomensko osmišljeno – z vidika potrošnika, turista.
Kraj kot turistična destinacija mora turistu izpolniti pričakovanja glede doživetij,
zagotavljati mora, da proizvod, ki ga destinacija ponuja, zadovolji njegova pričakovanja glede kakovosti, vrednosti, vsebine in možnosti izbire.

Turist bo svoj cilj namreč izbral na podlagi določenih motivov in potreb. Zato je ključno, da organizator ob snovanju ponudbe razmisli katere motive in potrebe bo nagovarjal.

Potrebe
Po rekreaciji, kulturnem udejstvovanju, potreba po vzpostavljanju novih stikov, potreba po zabavi, potreba po estetiki, raziskovanju, spoznavanju drugačnih kultur in navad,
potreba po kulinaričnih užitkih, potreba po sprostitvi itd.

Motivi
Motiv v zvezi s preživljanjem prostega časa in počitnic (sprostitev, kulturni dogodki,
šport), motivi v zvezi z obiskovanjem prijateljev in sorodnikov, motiv v zvezi z zdravljenjem, poslovni motivi (sestanki, konference), verski motivi.
Če želi lokalna skupnost svoj kraj turistično razvijati, mora postopati strateško ter ustrezno oblikovati in uporabljati tri sklope dejavnikov:

Atrakcije
Zunanji prostori, dediščina, kulturne atrakcije, atrakcije za prosti čas, ponudba za šport,
zabava, umetnost/obrt, naravna atrakcija, dogodki, dobro počutje

Infrastruktura
Dostop do destinacije, javni prevoz, dostop do podeželja, izgled vasi, krajev, signalizacija,
razgledne točke, čistoča

Storitve-ponudb
Ponudba nastanitvenih zmogljivosti, gostinska ponudba, lokalna hrana in pijača, skrb
za gosta, vodniki, programi/plakati
Načrtovanje turistične ponudbe, ki upošteva načela trajnosti, pa upošteva tudi naslednje točke:
Obsežen načrt za ohranjanje ekološke in kulturne integritete kraja;
Spodbujanje vključevanja lokalne skupnosti v turistično ponudbo;
Izboljševanje sposobnosti lokalne skupnosti, ki bodo prebivalcem zagotovile potrebne veščine za razvoj trajnostnega turizma, hkrati pa zagotavljanje, da se ta
razvoj sklada s tradicionalnimi praksami;
Prihodki projektov so porazdeljeni znotraj lokalne skupnosti in so v prvi vrsti
namenjeni razvoju skupnosti ter zaščiti in ohranjanju naravne in kulturne dediščine.
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Osnovna ideja trajnostnega turizma je izvajanje projektov, ki iščejo ravnovesje med
dobičkom in ekološko trajnostjo, spoštujejo kulturne posebnosti kraja in njegovo dediščino ter skrbijo za to, da se denar, ki ga prinesejo tuji obiskovalci, steka v lokalno
skupnost. Trajnostni turizem tako upošteva vse tri stebre trajnosti, ki smo jih našteli že
zgoraj: okoljske, družbeno-kulturne in gospodarske vidike ter zahteva njihovo medsebojno ravnotežje.
Glede na našteto pomeni doseganje trajnostnega turizma stalno spremljanje njegovih vplivov in sprejemanje ukrepov, v kolikor so potrebni. Prav tako mora trajnostni
turizem ohraniti visoko stopnjo zadovoljstva turistov in jim zagotavljati pomembno
izkušnjo, ki jih osvešča glede trajnostnega razvoja in promovira dobre prakse. Ponudba
trajnostnega turizma nudi obiskovalcu predvsem visoko dodano vrednost.

KAKO SE POVEZUJEJO TRAJNOSTNI TURIZEM
IN MEDNARODNI PROSTOVOLJNI TABORI
Na Zavodu Voluntariat poskušamo s projektom “Naš kraj ima zeleno prihodnost”
prispevati k razmišljanju o vseh treh aspektih trajnosti skozi konkreten primer: izvedbo mednarodnega prostovoljnega tabora. Zeleni mednarodni prostovoljni tabori tako
želijo vplivati na vsa tri področja trajnosti na lokalnem nivoju:

Gospodarstvo
Spodbujanje zelenega turizma v odročnih krajih, ki lokalnemu prebivalstvu predstavlja
pogon ekonomskega in regionalnega razvoja, izobraževanja na področju pridobivanja
sredstev, za izvedbo trajnostnih projektov in dejavnosti v prihodnosti.

Družba
Vključevanje lokalnega prebivalstva v snovanje turistične ponudbe skupaj z mednarodnimi prostovoljci, ki predstavljajo pogled od zunaj. Mednarodni prostovoljci prav tako
odpirajo kraj v svet in pomagajo lokalnemu prebivalstvu sprejemati raznolikost nacionalnosti in kultur, povezovanje med samim lokalnim prebivalstvom, odpiranje domačega kraja dialogu s tujino. Prostovoljno delo velikokrat zajema dejavnosti, ki pomagajo
lokalni skupnosti ohraniti ali obnoviti kulturno-zgodovinsko dediščino kraja, tradicijo
in običaje ter jih tako iztrgajo pozabi. Mednarodni prostovoljci so glasniki in promotorji kraja in se kasneje lahko v kraj vračajo kot turisti.
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Okolje
Osveščanje lokalnih organizatorjev glede
trajnostnih načel varovanja okolja, izvedba tabora kot vzorčnega projekta, ki
upošteva oz. poskuša upoštevati trajnostna načela. Delo prostovoljcev obsega
dejavnosti, ki pomagajo naravno krajino
ohranjati ali izboljšati in ji vračati vrednost.
Ko želi lokalna skupnost svoj kraj razvijati kot turistično destinacijo, mora
obravnavati in razvijati vse v shemi
predstavljene vidike. Ob tem ji lahko pri
določenih vidikih pomaga organizacija mednarodnega prostovoljnega tabora. Prostovoljski projekti morajo nujno
ohranjati naravo ne-profitnih projektov,
kljub temu pa se ohranjanje in oživljanje
naravne in kulturne dediščine večinoma
srečuje s turističnim razvojem, predvsem
v oživljanju starih obrti, običajev, urejanju
infrastrukture do pomembnih kulturnih
in naravnih znamenitosti ter ohranjanju
čiste in neokrnjene narave. Prav tako so
tuji prostovoljci obiskovalci kraja, ki lahko podajo mnenje na že obstoječo turistično ponudbo in prispevajo pomembne
predloge za izboljšanje le te. In ne pozabimo, da so hkrati tudi »promotorji« in
potencialni turisti v prihodnosti!

Ime tabora je lahko vaja v ustvarjanju blagovne
znamke!
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SHEMA turistične destinacije na primeru organizacije zelenega mednarodnega
prostovoljnega tabora:

Atrakcije
Tabor prispeva k revitalizaciji kulturne dediščine in obnovi kulturnih znamenitosti,
oživljanju običajev in obrti, v sklopu tabora prostovoljcem omogočimo udeležbo na
naravnih in športnih atrakcijah v okolici kraja.

Infrastruktura
Tabor prispeva k ureditvi osnovne infrastrukture, ki vodi do znamenitosti, vzpostavitvi
mest za počitek turistov, postavlja dodatne atribute do ali ob turistični atrakciji (mesta
in dostop do pitne vode, informacijske table, označbe poti ...), pomaga pri ohranjanju
čistega videza, prispeva k morebitnem razvoju nastanitvenih in prehranskih kapacitet
itd.

Storitev-ponudba
Tabor prispeva k promociji kraja in turistične atrakcije, sodeluje pri prevajanju informacij v različne jezike sveta, plemeniti ponudbo atrakcije z oblikovanjem zgodb, pomaga pri organizaciji turističnega dogodka itd.

PRIMERI PILOTSKIH ZELENIH MEDNARODNIH PROSTOVOLJNIH
TABOROV

RAZVOJ TURIZMA V ZIDANICAH KOT UNIKATNEGA TURISTIČNEGA PRODUKTA
NA PODEŽELJU
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Organizator

Konzorcij turizem v zidanicah

Kraj

Vas Grčevje na Dolenjskem

Opis

V okviru mednarodnega prostovoljnega tabora so lokalni organizatorji
želeli okrepiti razvoj turizma v zidanicah sredi dolenjskih vinogradov in
preko tega ohranjati ter oživljati tako kulturno dediščino zidanic kot naravno dediščino regije. Prostovoljci iz desetih držav so zasadili ekološki
vinograd. Vsaka država je posadila svojo vrsto, skupno pa so posadili tristo trsov. Njihovo delo je tako obsegalo kopanje jam, postavljanje
kolov in v zadnji fazi sajenje trsov. Vinograd sedaj predstavlja edinstveno
ponudbo za obiskovalce Škatlarjeve zidanice, kjer so mednarodni prostovoljci v času tabora tudi živeli.

Atrakcija

Obnova in oživitev tradicije vinogradništva na Dolenjskem

Infrastruktura

Nov ekološki vinograd

Storitev-ponudba

Organizacija delavnic o trajnostnem turizmu s podporo strokovnjakov iz
projekta T-lab, oblikovanje trajnostne turistične ponudbe

KARAJŽEWC
Organizator

C.M.A.K.

Kraj

Cerkno

Opis

Mednarodni prostovoljci so na taboru Karajžewc pomagali pri organizaciji večdnevnega dogodka Karajžewc, ki vsako pomlad v Cerkno privabi veliko število ljudi od blizu in daleč. Poudarek festivala je na ohranjanju nesnovne kulturne dediščine in oživljanju Cerkna. Tako so se na
festivalu zvrstili koncerti etno-glasbe, delavnice raznoraznih domačih
slovenskih obrti ter otroške delavnice. Mednarodni prostovoljci so pomagali pri organizaciji in se v sklopu tabora tudi sami udeležili različnih
delavnic tradicionalnih obrti.

Atrakcija

Oživljanje kulturne dediščine Cerkna, slovenskih rokodelskih obrti, glasbene zapuščine

Infrastruktura

Pomoč pri postavitvi infrastrukture na dogodku – odra ter mest za izvedbo kreativnih in otroških delavnic – postavitev plakatov in tabel za
dogodek, postavitev košev za ločeno zbiranje odpadkov, pospravljanje
po zaključku dogodka

Storitev-ponudba

Osnovanje plakatov in promocijskih tabel

UREDITEV POTI DO OVČJAŠKIH KLAVŽ KANOMLJA
Organizator

Center za idrijsko dediščino

Kraj

Idrija

Opis

Idrija postaja vedno bolj zanimiva turistična točka predvsem zaradi svoje bogate zgodovine, povezane s pridobivanjem živega srebra, kar jo je
uvrstilo na seznam svetovne kulturne dediščine UNESCO. Mednarodni
prostovoljci so na mednarodnem taboru pomagali Idrijčanom urediti enega izmed njihovih naravnih zakladov – pot do Ovčjaških slapov.

Atrakcija

/

Infrastruktura

Urejanje in utrjevanje Peš-poti, ki je nekoč vodila od vodne bariere
Kanomeljske klavže do Ovčjaških slapov

Storitev-ponudba

Promocija Idrije, Idrijskih žlikrofov in kulturnega dogajanja tam
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NA STARI RUDNI POTI
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Organizator

Razvojna agencija Zgornje Gorenjske – RAGOR

Kraj

Jesenice

Opis

Prostovoljci na taboru so pomagali postaviti temeljni kamen razvoju
trajnostnega turizma in rekreacije na Jesenicah, v okviru katerega želijo organizatorji na pozitiven način turistom in drugim prikazati bogato
dediščino železarstva. Jesenice so nekdaj slovele kot nepriljubljen kraj,
prav zaradi železarstva, organizatorji tabora želijo to spremeniti. Nekdaj
»negativno« železarsko dejavnost želijo razvijati kot zanimiv turistični
produkt ter na tak način oživljati naravno in kulturno dediščino mesta,
obenem pa ga nadgrajevati s sodobnimi turističnimi vsebinami, kot je
šport.

Atrakcija

Oživljanje železarskega mesta, takratnega življenja in železarske dediščine

Infrastruktura

Ureditev dela pohodniške poti od Jesenic do Savskih jam, kjer so v
preteklosti potekali tiri za prevoz rude iz rudnikov, ureditev vodnih
kanalov, utrjevanje strug dveh hudournikov

Storitev-ponudba

Pomoč pri pripravi pravilnih prevodov za brošure o zgodovini Stare
rudne poti in zgodovine železarstva na Jesenicah (brošura Železarskega
muzeja je sedaj dostopna v šestih jezikih)

SOLINE-SALTPANS
Organizator

Pomorski muzej – Museo del mare »Sergej Mašera« Piran - Pirano

Kraj

Sečovlje

Opis

Mednarodni prostovoljni tabor Soline že vrsto let pomembno vpliva na
ohranjanje in oživljanje dediščine solinarstva v Sloveniji. Nekdaj so se
prostovoljci učili pobirati sol na tradicionalen način, sedaj pa že dve leti
pomagajo pri vzdrževalnih delih na solinarskih hišicah. Tudi v letošnjem
letu so prostovoljci obnavljali barvni nanos na lesenih površinah. Ne le
da so lesene objekte zaščiti, pomembno so prispevali tudi k lepšemu in
pristnemu videzu hišic, saj so uporabljali tradicionalne odtenke barv. Pri
svojem delu so prostovoljci uporabljali le okolju prijazne snovi in tako
varovali naravno dediščino zahtevnega ekosistema solin.

Atrakcija

Soline, urejanje Muzeja solinarstva, vzdrževalna dela, estetsko profiliranje na podlagi zgodovinskih zapisov

Infrastruktura

Urejevanje in obnavljanje poti do solinarskih hišic

Storitev-ponudba

/
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UPOŠTEVNJE NAČEL OKOLJSKE
TRAJNOSTI PRI IZVEDBI
MEDNARODNEGA
PROSTOVOLJNEGA TABORA

Pri napotkih za organizacijo zelenega
mednarodnega prostovoljnega tabora
želimo še posebej opozoriti na okoljsko komponento trajnosti, ki jo je sorazmerno lahko upoštevati. Ko organizator načrtuje tabor, že med pripravami
poskuša predvidevati, kakšen bo vpliv
tabora na okolje. Pri načrtovanju poskuša razmišljati o tem, kakšno je stanje
okolja pred taborom in kakšno bo stanje
okolja po taboru. Naš namen je izbiranje
takšnih načinov organizacije in dejavnosti, ki bodo okolje pustile čim bolj nespremenjeno, oziroma mu bodo omogočale
samoobnovitveno funkcijo.
Mednarodni prostovoljni tabori so organizirani na številne načine: nekateri potekajo v naravi, kot “pravi” tabori v šotorih,
drugi v urejenih ali delno urejenih objektih, spet tretji pa v bolj ali manj urbanih
okoljih.
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Prav vsaka izmed naštetih oblik lahko upošteva trajnostna načela, ki se nanašajo na
varovanje okolja.
Potencialno onesnaževanje in oškodovanje okolja skozi organizacijo mednarodnega prostovoljnega tabora smo razdelili
na šest točk: poraba energije, voda, izbira
hrane, odpadki, onesnaževanje s hrupom
in svetlobo ter uničevanje estetskega videza krajine. Cilj trajnostnega razvoja
je ohraniti okolje čim manj onesnaženo
ter mu vrniti prvobiten videz. Za ozaveščeno postopanje pri organizaciji dogodkov so pravilna izbira takšne prakse,
ki onesnaževanje čim bolj zmanjšajo in
skrbijo za varovanje naravnih območij, si
prizadevajo k zmanjšanju porabe neobnovljivih virov in nasploh krepijo kakovost in značilnost krajine ter preprečujejo
fizično in vizualno slabšanje okolja.

PRAKTIČNI NAPOTKI ZA ORGANIZACIJO
OKOLJU PRIJAZNEGA TABORA
VARČEVANJE Z ENERGIJO
Na taboru najverjetneje ne boste mogli neposredno vplivati na to, iz kakšne elektrarne
boste prejemali elektriko. Kljub temu pa obstaja nekaj nasvetov, kako lahko zmanjšate
porabo energije ali uredite alternativne načine energijskega izkoristka.
Veliko energije temelji na fosilnih gorivih, kot so premog, nafta in plin. V nasprotju s temi so voda in veter neizčrpni. Najčistejša energija pa prihaja s sonca.
Nekateri tabori, ki nimajo na voljo električne energije z daljnovoda, uporabljajo
solarne plošče, da z njimi napolnijo najbolj nujne električne naprave, kot so mobilni telefoni in kakšen prenosni računalnik. Vložek denarja v solarne plošče sicer
ni majhen, vendar se nam v več letih obrestuje.
Vodo za tuširanje lahko v poletnem času, ko je zunaj toplo, pogrejete v zbiralniku
zunaj, ki ga greje sonce. Tako za toplo vodo ne boste porabili nobene energije.
Poskušajte slediti priporočilom za zmanjšano porabo energije in ne trošite je po
nepotrebnem.
VODA
Od tega, kje bomo tabor organizirali, je odvisna tudi poraba vode in stopnja njenega
onesnaževanja. Predlagamo nekaj načinov za okolju prijazno ravnanje z vodo na prostovoljnem taboru. Seveda pa je upoštevanje priporočil odvisno tudi od lokacije tabora.

Kako varčujemo z vodo
Naj varčevanje z vodo postane naša navada, tudi v času izven prostovoljnega tabora!
Namesto kopanja izberimo raje prhanje, saj tako trikrat zmanjšamo porabo vode.
V kolikor imamo na taboru na razpolago sodoben pomivalni stroj, ga uporabimo,
saj novejši modeli pomivalnih strojev tudi do 4-krat zmanjšajo porabo vode v
primerjavi z ročnim pomivanjem posode.
Optimalna temperatura sanitarne vode se giblje med 30 in 45° C. Voda z višjo
temperaturo je prevroča, prav tako z visoko temperaturo v grelnikih spodbudimo
nastajanje vodnega kamna. Le včasih je priporočljivo dvigniti temperaturo vode v
grelnikih nad 60° C, saj s tem preprečimo morebiten nastanek zdravju škodljivih
mikroorganizmov.
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Pozorni smo na to, da količino pretečene vode prilagajamo dejanskim potrebam.
Prevelik pretok vode pri umivanju in pomivanju je čista izguba. Vodo med uporabo, ko je neposredno ne potrebujemo, zapiramo.
Grelnike vode redno čistimo. To delo naj opravi pooblaščeni serviser.

Kako vodo ohranjamo čisto v naravnem okolju
Pri pranju uporabljamo biorazgradljiva čistilna sredstva.
Zmanjšamo porabo čistilnih sredstev.
V kolikor tabor organiziramo v naravi, pripravimo filter za odpadno vodo, ki
nastane pri pomivanju posode.
Odpadne vode nikoli ne izlivajmo v površinske tekoče ali stoječe vode. Preverimo,
kam bodo odtekale vode, še posebej pa smo pozorni na to, da v bližini ni vodnih
zajetij in zavarovanih območij (ribogojnice, rezervati).

IZBIRA HRANE
Pot k okolju prijaznemu svetu gre tudi skozi želodec. Za trajnostni način življenja upošteva izbiro hrane in se ob tem drži naslednjih načel:
Spodbujajte lokalne pridelovalce hrane in hrano kupujte od bližnjih kmetov. Razlogov za takšno izbiro je kar nekaj. Okoliški kmetje pridelajo bolj ekološko hrano
kot veliki pridelovalci zelenjave, ki jo preparirajo z različnimi kemikalijami, da
ostane sveža dlje časa. Pomembno je, da izberete hrano, ki do vašega krožnika
ni potovala več tisoč kilometrov, le ta je bolj zdrava, prav tako pa na tak način
privarčujemo kar nekaj energije za prevoz, hlajenje. Pri organizaciji tabora se poskušajte dogovoriti z lokalnimi pridelovalci, da vam bodo v času poteka tabora
dostavljali svežo zelenjavo. Takšna hrana je tudi bistveno bolj bogata s hranljivimi
snovmi, pomagali boste lokalnim pridelovalcem ter se izognili dragi dostavi in
nepotrebni porabi embalaže.
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Izogibajte se zmrznjeni in že pripravljeni hrani. Ne le da takšna hrana izgubi vsako
hranilno vrednost in nas le še nasiti, prav tako predstavlja veliko potrato za porabo energije, pri pripravi in pri skladiščenju. Hladilniki in zamrzovalniki so veliki
porabniki energije.
Hrano, ki prihaja iz oddaljenih koncev sveta, poskušajte kupiti pri trgovcih, ki
spoštujejo načela pravične trgovine.
Poskusite omejiti količino mesnih izdelkov. Znano je, da je za pridelavo zelenjave
potrebne bistveno manj energije in drugih virov. Poleg tega je sodobna mesna
industrija večinoma neprijazna do živali, ki pogosto trpijo in so izpostavljene slabim življenjskim pogojem in krutosti, ribolov že močno ogroža obstoj določenih
živalskih vrst. Če menite, da vaša telesa niso zadovoljna z vegetarijanskim načinom
prehranjevanja, ter da sta meso ali ribe na vašem jedilniku nepogrešljiva, svetujemo, da poskušate dnevno pripraviti vsaj en obrok, ki bo izključno vegetarijanski.
Poskušajte pripraviti pravšnjo količino hrane. Ko hrano zavržete, se zavedajte
posledic za okolje.
Ko kuhate, bodite pozorni na osnovne standarde za varčevanje z energijo (kuhajte v pokritih posodah, ne kuhajte na površinah, ki so večje od premera posode,
kuhajte v manjši količini vode).

ODPADKI
Materialni odpadki na taboru predstavljajo večje breme onesnaževanja okolja. Predvsem je problem, da zasedajo veliko prostora, mesta odlagališč odpadkov pa lahko onesnažujejo podtalnico. Še večja škoda je storjena zaradi dejstva, da z vsakim
odvrženim odpadkom izgubimo v njegovo proizvodnjo vloženo energijo in dragocene
surovine. Pri ravnanju z odpadki pomislimo na krog proizvodnje, uporabe in razgradnje materialov in premislimo, kako bomo zadostili načelom trajnosti v odnosu do okolja! Odgovorno ravnanje z odpadki naj postane naša vsakodnevna navada.
Preprosto pomoč naj vam predstavljajo naslednje možnosti:
zmanjševanje odpadkov z zavestnim preprečevanjem njihovega nastajanja;
izkoriščanje odpadkov z recikliranjem in kompostiranjem;
urejeno odstranjevanje neuporabnih in nevarnih odpadkov;
zmanjševanje volumna odpadkov.
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S preudarnim ravnanjem lahko dosežete, da bo odpadkov čim manj:
Izbirajte izdelke v embalaži za večkratno uporabo. Takšna embalaža prispeva k
ohranjanju okolja, prav tako je cenejša.
Nakupujte z lastnimi torbami in košarami ali s papirnatimi vrečkami, če je možno
v večji embalaži.
Zavestno se odločite za nakup proizvodov z oznako, da so narejeni iz recikliranih
materialov.
Kupujte izdelke v takšni embalaži, ki jo je možno pri nas že danes vrniti v proizvodnjo kot sekundarno surovino (steklo, papir, embalaža).
Biološke odpadke lahko kompostirate in vsaj za polovico zmanjšate količino
odpadkov namenjenih na smetišče. Za izdelavo komposta na taboru potrebujete
nekaj kvadratnih metrov zemlje in zaboj (star zabojnik brez dna). Kompost je dolgoročna rešitev, zato je zanj treba skrbeti. Dobro urejen kompost ne smrdi. Ker
je to dolgoročen projekt, ne bo ustrezal vsem taborom. Na kompost sodi večina
organskih odpadkov, pa tudi papirnate brisače in robčki ter moker časopisni papir.
Na kompost ni priporočeno odlagati: mesnih in ribjih kosti, mlečnih izdelkov,
izločkov hišnih ljubljenčkov in olupkov sadja in rastlin, ki so bile močno obdelane
s konzervansi (tropsko sadje, kot so banane, agrumi, cvetje iz cvetličarne itd.)

POTOVANJE
Mednarodna potovanja so verjetno največji negativni okoljski vpliv mednarodnih prostovoljnih taborov. To še posebno velja, če pomislimo na velik razmah letalskega prometa. Toda hkrati je res, da so potovanja bistveni del mednarodnih aktivnosti znotraj
mreže SCI. Na srečo obstajajo tudi okolju prijazni (ali prijaznejši) načini potovanja kot
letalski prevozi. Prevozna sredstva kot so avtobusi in vlaki, porabijo manj energije in
so bolj trajnostna.
Letalski prevozi so najbolj neprijazni do okolja, saj ustvarijo ogromne količine CO2,
nitrogenih oksidov in vodne pare, ki dodatno ogreva atmosfero.
Prostovoljce lahko že v opisu tabora opomnite, naj izberejo okolju prijazen način
potovanja. Tako bodo o tem razmislili že ob sami prijavi na tabor.
Na to jih še enkrat spomnite v informacijskem listu. Prav tako naj bodo v informacijskem listu navedena jasna navodila, kako naj prostovoljci potujejo z okolju
prijaznimi sredstvi. Tudi tako boste prostovoljce spodbudili k izbiri okolju prijaznega prevoza.
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Prav tako lahko navedete razloge za izbiro okolju prijaznega transporta. Le ta
sicer traja nekoliko dlje, vendar popotnik lahko med potovanjem opazuje pokrajino, med potjo izstopi in si ogleda kakšen kraj. Včasih je to tudi cenejša opcija
potovanja.
Na samem taboru skrajšajte poti, če je le mogoče, uredite nastanitev prostovoljcev
blizu lokacije dela, da se izognete prevozom na delo in iz njega.
Ko boste za prostovoljce organizirali prost dan, razmislite tudi o načinih prevoza,
v primeru, da boste organizirali izlet ipd. Morda raje organizirajte pohod po okolici ali pa si izposodite kolesa. Če kljub temu potrebujete motorno vozilo, izberite
raje javni prevoz.

VAROVANJE ESTETSKEGA VIDEZA KRAJA
Tudi spreminjanje estetskega videza naravnega okolja predstavlja onesnaževanje. Kjer
koli boste tabor organizirali, bodite pozorni, da boste kraj za seboj pustili takšen, kot
je bil prej, če ne še boljši. Tisti tabori, ki vključujejo izvedbo čistilne akcije, bodo zagotovo pripomogli tudi k lepšemu izgledu kraja, ki ne bo več videti zanemarjen. Kljub
temu pazite, da ne boste na enem koncu okolice lepšali ter jo na drugem koncu zopet
kazili. Če v prostem času organizirate piknik, namesto plastičnega pribora in posod za
enkratno uporabo raje uporabite navadne krožnike in pribor, smeti, ki pa kljub temu
nastanejo, pa skrbno poberite in odvrzite v primerne koše za smeti.
Kljub temu se nekateri aspekti varovanja estetskega videza kraja ne dajo tako hitro
popraviti. V primeru, da pripravite tabor v šotorih, boste opazili, da je trava pod šotori
v času trajanja tabora postala poležana. Zagotovo bo potrebovala nekaj časa, da si
bo zelenica zopet opomogla. Če šotorite vsako leto, bodite pozorni, da šotore vsakič
postavite na drugo mesto, da ne obremenjujete zelenice.
V to skupino onesnaževanja bomo uvrstili še onesnaževanje s hrupom in svetlobo.
Tudi ta dva čutna vtisa onesnažujeta okolje, predvsem motita naravni bioritem drugih
živih bitij v okolici. Morda sta ta dva aspekta onesnaževanja nekoliko manj izpostavljena, a sta enako pomembna in vredna upoštevanja in razmisleka.
Nasploh velja, da upoštevajte naravno lepoto kraja, v katerem ste.
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Izbira materialov za delo:
Organizatorji taborov naj bodo še posebno pozorni na ohranjanje kulturne dediščine
kraja. To storite tudi s primerno izbiro materialov, s katerimi delajo prostovoljci. Poskušajte izbrati takšne, ki se bodo lepo spajali z naravnim in kulturnim okoljem ter
bodo upoštevali tradicijo. Prav tako izbirajte materiale, ki so okolju prijazni ter so proizvedeni v regiji ali v Sloveniji. Imejte v mislih, da bo kraj pridobival na dodani vrednosti
le z zavestnim ohranjanjem kulturne dediščine v širšem kontekstu.

Primeri
Prostovoljci baravajo lesene površine
Namesto umetnih smol izberite raje olja za les. Ne le da bo les tako lepši in zaščita bolj
dolgotrajna in kvalitetna, premazi lesa z oljem so del tradicije naših dedov.
Prostovoljci postavljajo klopi ob sprehajalni poti
Izberite lesene klopi, ki jih mizar naredi z upoštevanjem lokane tradicije. Naj klopi ne
predstavljajo vsiljivih vsadkov iz množične proizvodnje, ki je daleč stran od tradicije
slovenskega mizarstva.
Prostovoljci tlakujejo pot
Za tlakovanje izbirajte kamen iz okolice ali les in lesene ostružke iz bližnje delavnice.
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PRILOGE
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PRIMER INFORMACIJSKEGA LISTA
(INFOSHEET-A)
Informacijski list služi prostovoljcem preden odidejo na tabor, da iz njega izvedo, kam
se odpravljajo, kako bodo prišli tja, s kakšnim prevoznim sredstvom ter kaj morajo
vzeti s seboj. Prav tako v njem izvedo točen čas in kraj srečanja. Informacijski list
spodaj je s prostovoljskega tabora, ki se je odvijal v Prekmurju leta 2013.

SI-SCI 5.8 MEDIEVAL DAYS WORKCAMP, CASTLE RAKIČAN, SLOVENIA
Date of the workcamp: 20 October – 03 November 2013
Organizer:
The Medieval Days Workcamp is organized by RIS Dvorec Rakičan - Educational Research
Center (http://ris-dr.si/) in co-operation with Zavod Voluntariat - SCI SLOVENIA.

Camp background and its aims:
In October, when primary-school children in Slovenia have holidays, we will organize
Medieval Days, focused on historical topics. We will try to bring local history closer to
the kids from all over Slovenia in a funny and creative way and take them for a moment
in the time of lords and knights.
Children will have the opportunity to see and participate in medieval games and learn
about local history in an interesting and interactive way. Through theatre performance
we will show them how kings and princesses once lived in the castle. Children will
participate in the creation of the medieval clothes and accessories for the theater play.
They will also be able to take active part in the preparation of delicacies as were once
prepared by their grandmothers. If the organizational conditions and weather permit
us, we also plan a concert. Together with local and international volunteers at the camp,
we will prepare a variety of art, handwork and entertainment activities (dance, music,
sports, theater...), with natural, ecological and historical content.
We invited several institutions and associations to participate in the creation of the
events to obtain new, fresh knowledge. Young campers will “learn” through game,
dancing, singing, cultural heritage, art, stories etc.
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During the camp for children we are planning interesting program with medieval topic
also for all local people, despite the age. On October 31, we will organize a Halloween
party for all people interested and we are expecting at least 5000 people.
As a volunteer, you are expected to help with the organization of children camp, that
is with all the activities we are planning to do during Medieval Days You will have a
chance to create and lead some activities. We are really interested in your suggestions
and ideas to gain new knowledge for you. International voluntary workcamp such as
ours will provide you with a unique chance to learn more about people from other
cultures, especially Slovenian people, to make new friendships and discover European
cultural diversity.

Activities / program
The children camp will take place from October 27th to October 31st 2013. Before the camp starts we have to prepare everything, and this is where we will need
your valuable assistance.
On October 31st we will organize big Haloween party with a concert for approximately 5000 people. We will need your help also for this event.
You are very welcome to participate in all activities (but not necessary) and we
encourage you to suggest also your own. We will include them into the program.
During the workcamp you will have enough free time to explore the town. We
understand if you need some extra free time afternoon and it is not obligatory for
you to participate in all activities for children.
First day of the children camp you will be presenting your countries, culture and
history to children. Please bring some national items with you and think of a national story or legend to share with children.

Place and accomodation
The Workcamp Medieval days will take place in the village Rakičan in the NorthEast part of Slovenia. The closest town is Murska Sobota (only 2 km away).
During the Workcamp you will be accommodated in a real historical castle. You
will stay in renovated rooms with two or more beds with their own bathroom.
Rooms are equipped with toilet, shower, TV, internet and central heating. There
will be sheets, blankets and towels in the rooms, so you don’t need to bring it with
you.
Children will also be accommodated in the castle during the Children camp, so if
they might need something during the night, you are kindly asked to help them.
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Food
Meals for you will be prepared by our restaurant’s chef. You will eat together with
children. There is a chance that chef prepares a national dish from your country,
so bring some special recipe! :) We will also ask for your help with the preparation
of tables for children if needed.
If you have some any special needs regarding food (vegetarian, celiac, some allergies, etc.), please, inform us beforehand. We can provide you just with vegetarian
food, so if you have some complicated diet, we would appreciate if you could
take needed food with you.

What to bring
Warm sport clothes.
Items for intercultural evening: typical food, information about your country
(posters, leaflets, cards, videos, typical music), national items (flag, hymn, clothes,
music, folk dances), national stories and legends, ideas for games, ice breakers.
A lot of good mood and a lot of energy! :)

Meeting point and time
The meeting point is a nearby town MURSKA SOBOTA. We will pick you up in the
center and drive you to Castle Rakičan, where the workcamp will take place.
Our address is:
RIS Rakičan
Lendavska 28, Rakičan
9000 Murska Sobota
mail: info@ris-dr.si
Uncle Google provides satellite pictures and route descriptions for you on its webpage.
You can check it in Google maps.
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Some suggestions on how to get to Murska Sobota.
The cheapest method to come to us is by using students transport page. In this
case you will be traveling by car with a student and sharing costs (car sharing for
example: http://www.blablacar.com/)
You can also come by train, if you have the right connections.
http://reiseauskunft.bahn.de/bin/query.exe/en?/newrequest=yes
How to get to Murska Sobota if you arrive to Ljubljana airport (Letališče Jožeta
Pučnika)?
1. TAKE THE BUS TO LJUBLJANA CITY (20 km):
Take the bus from the airport to Ljubljana, which is scheduled every two hours between 07:00 – 20:00 (7.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00). Exit the bus at the
Ljubljana Central Bus Station (next to the Ljubljana railway station). The cost of the
ticket is around 4 EUR.
2. TAKE THE TRAIN OR BUS TO MURSKA SOBOTA
For trains check the time-table here:
http://www.slo-zeleznice.si/en/passengers/slovenia
For buses check the time-table here: http://www.ap-ljubljana.si/eng/
Note: You can buy bus ticket directly on the bus and the train ticket directly on the
train station. When you arrive to Murska Sobota wait for us at the bus/train station.
If you need more information about transport, just let me know and we will help you
with it. Please let us know how you intend to get to Murska Sobota!
FOR MORE INFORMATION CONTACT:
Samo Zaprimer
o Mail: samozaprimer@gmail.com
o Telephone: 0038631xxxxxx
We will be expecting you on Sunday, October 20th 2013 (but we are flexible about
arrival and departure dates).
Please confirm the receipt of this Infosheet.
Thanks for joining us and being part of Medieval Days Workcamp. We wish you a safe
and pleasant journey and we are looking forward to meeting you in Slovenia!
Your camp-leadership
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PRIMER EVALVACIJSKEGA OBRAZCA ZA
PROSTOVOLJCE
WORKCAMP EVALUATION FORM
Name:_____________________________Workcamp Ref.:____________________
Workcamp Name:____________________Dates of workcamp:_________________
Sending organisation and country:________________________________________
BEFORE THE PROJECT
1.

Did you receive any preparation in your own country?

☐ Yes
If yes, was it:

☐ Very useful
Please give details:

☐ No

☐ Useful

☐ Not so useful

2.

How useful was the Information Sheet?
Travel directions?
Information about the work/project?
Information about what to bring’?
Information about the study element?
Do you have suggestions for improving the Information Sheet?

3.

What did you know about SCI before you took part in the project?

4.

What did you hope to gain from taking part in this project?

5.

How did you hear about this workcamp?

THE PROJECT
6.

Please put a mark in the circle below to describe your thoughts about the 		
work project.
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Food

Social life

Accomodation

Benefit of work

VERY
GOOD

Contact
with people

Study
element

GOOD
OK
POOR

Group dynamics
Organisation
of work
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Decision making
within group
Aim of the project

7.

What do you think this project achieved for:
a) The organisation that you worked for:
b) The local community:

8.

What could be improved at this workcamp and how?
Work:
Study:
Contact with local people:
Social life:
Living Conditions:
Other:

GROUP DYNAMICS
9.

How did your group get on? Please explain.

10. How were decisions made within the group?

☐ By one or two people
☐ Through group discussion
☐ Other

11. Did any conflict occur in the group during the project? If so, how was it 		
resolved?
12. Were there any language problems? Please explain how these were over		
come.
13. Were there any cultural differences that were difficult to cope with?
14. Was this your first workcamp?
15. Was there a camp leader? What was his/her role like?
REFLECTION ON THE PROJECT
16. Say what you gained personally from taking part in this project.
17. SCI workcamps are meant to be a contribution to peace. Was this reflected 		
in this project? How?
18. What did you learn about SCI?
19. Should SCI continue with this project?
Thank you for completing this questionnaire!
If you have any other comments please feel free to use this space:
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PRIMER EVALVACIJSKEGA OBRAZCA ZA
TABOROVODJE
CAMP LEADER EVALUATION FORM
Name:______________________________Workcamp Ref.:___________________
Workcamp Name:____________________________________________________
Dates of workcamp:___________________________________________________
Number of participants (including ratio m/f):
Number of camp leaders:
BEFORE THE PROJECT
1.

How did you hear about this project?

2.

What did you hope to gain from taking part in this project as a coordinator?

3.

Did you take part in camp leader training?

☐ Yes
If yes, was it:

☐ Very useful
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☐ No

☐ Useful

☐ Not so useful

4.

Having completed the project, do you feel that there was something missing from
the training or that needed to be improved?

5.

What were the essential parts of the training?

6.

What kind of preparations did you make prior to the project?

THE PROJECT
7.

Please put a mark in the circle below to describe your thoughts about the 		
project.
Food

Social life

Accomodation

Benefit of work

Contact
with people

Study
element

VERY
GOOD
GOOD
OK
POOR

Group dynamics
Organisation
of work

8.

Decision making
within group
Aim of the project

What do you think this project achieved for:
a) The organisation that you worked for:
b) The local community:

77

9.

How were the relations with the project partner?

10. Was the task division between you and the project partner clear?
11. What could be improved at this workcamp and how?
Work:
Study:
Contact with local people:
Social life:
Living conditions:
Other:
SCI AND MAKING LINKS TO ‘PEACE’
12. What do you think are the different motivations for participating in the 		
project?
13. Do you feel that the participants were interested - or at least willing - to 		
explore issues relating to peace? (if no, why not? if yes, how? i.e.
formally/informally, within the group/with input from outside)
14. Was there any presentation and/or discussion about SCI at the project?
15. Do you think that participants were conscious of how this particular project 		
fitted in with SCI peace ideology? Were there any formal or informal
discussions about this?
16. Did you perceive a clear link between yourself, this project and the SCI 		
peace ideology?
GROUP DYNAMICS
17. How did your group get on? Please explain.
18. How were decisions made within the group?

☐ By one or two people
☐ Through group discussion
☐ Other
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19. Did any conflicts occur in the group during the project? If so, how were they
resolved?
20. Were there any language problems? Please explain how these were overcome.
21. Were there any cultural differences that were difficult to cope with?
REFLECTION ON THE PROJECT
22. How would you describe your role in the project?
23. Say what you gained personally from taking part in this project.
24. Should SCI continue with this project?

Thank you for all your hard work and for completing this questionnaire!
If you have any other comments please feel free to use this space:
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OBRAZEC ZA UVELJAVLJANJE SCI
ZAVAROVALNE POLICE V PRIMERU POŠKODB
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