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Slovenska filantropija         Cesta Dolomitskega odreda 11         Ljubljana

IZOBRAŽEVANJA 
SLOVENSKE FILANTROPIJE

ZA ORGANIZACIJE

Vodite organizacijo in bi
radi dobro organizirali
prostovoljsko delo in

kvalitetno vodili
prostovoljce?

Si želite prostovoljcev,
ki so predani
organizaciji in

odgovorno opravljajo
svoje delo?

Iščete inovativne in
ustvarjalne načine za

vzpostavljanje
zaupanja in gradnjo

skupine?

Vas zanima priprava
skupinskih aktivnosti, v

katerih se bodo vsi
počutili vključene in

sprejete?



ČAS IN KRAJ IZVEDBE: 3. marec 2020 od 9:00 do
16:00, Slovenska filantropija, Ljubljana
 
VSEBINA:

Pomen organiziranega
prostovoljstva v družbi in kje so
meje med prostovoljstvom in
izkoriščanjem.
Proces uvajanja prostovoljstva v
organizacijo.
Pridobivanje primernih
prostovoljcev in sklepanje
dogovorov.
Zakon o prostovoljstvu v praksi in
vodenje evidenc.

Mentorji prostovoljcev (ki že opravljajo
naloge mentorstva) pridobijo znanja, kako
spremljati in motivirati prostovoljce, da
bodo predani organizaciji in bodo
odgovorno opravljali svoje delo.

CENA:

za članice Slovenske mreže
prostovoljskih organizacij
(vključuje DDV)

za vse ostale udeležence
(vključuje DDV)

za članice Slovenske mreže
prostovoljskih organizacij (vključuje DDV)

VEČ INFO IN
PRIJAVA

VEČ INFO IN
PRIJAVA

Spoznavanje zunanje in notranje motivacije
prostovoljcev za opravljanje dela ter
načrtovanje dela na način, da prostovoljci
ohranjajo motivacijo.
Kako čim bolje spremljati posameznega
prostovoljca in kje so meje prostovoljskega
dela?
Kakšno nagrajevanje prostovoljcev je
dovoljeno, pa tudi najbolj učinkovito?
Kako vzpostavljati dober sodelovalni odnos
med mentorjem in prostovoljci?

Maribor
Izobraževanje je brezplačno. Prednost pri prijavi imajo
organizacije iz Maribora in okolice. Na izobraževanje se
lahko prijavita največ 2 udeleženca iz iste organizacije.*

IZOBRAŽEVANJA ZA MENTORJE

Mentorjem prostovoljcem
celostno odgovori na vprašanje,

kako pripraviti organizacijo na
prostovoljsko delo in kako

voditi prostovoljce.

CENA:

UVODNO IZOBRAŽEVANJE ZA
MENTORJE PROSTOVOLJCEV

MOTIVIRANJE IN 
SPREMLJANJE
PROSTOVOLJCEV

ČAS IN KRAJ IZVEDBE: 

VSEBINA: 

24. marec 2020 od 9:00 do 16:00, Slovenska
filantropija, Ljubljana
13. maj 2020 od 9:00 do 16:00, Maribor

za vse ostale udeležence
(vključuje DDV)

80€

55€

80€

55€

Ljubljana

Če se na izobraževanje prijavi več oseb
iz iste organizacije, plača prvi polno
ceno, vsak naslednji pa 10 € manj.

Če se na izobraževanje prijavi več oseb iz
iste organizacije, plača prvi polno ceno,
vsak naslednji pa 10 € manj.

https://www.prostovoljstvo.org/izobrazevanja/uvodno-za-mentorje
https://www.prostovoljstvo.org/izobrazevanja/za-mentorje-in-organizatorje-prostovoljskega-dela/motiviranje-in-spremljanje-prostovoljcev


ČAS IN KRAJ IZVEDBE: 21. april 2020 od 9:00 do
16:00, Slovenska filantropija, Ljubljana

spoznavanje osnov delovanja
skupine,
kako se skupina razvija in kaj
se dogaja z udeleženci v
posamezni fazi,
vloge posameznikov v
skupinah, še posebej vodje,
spoznavanje metod
spodbujanja konstruktivne
skupinske dinamike in iskanje
rešitev za težave, ki se
pojavljajo pri delu s skupinami.

spoznavanje in preizkus raznolikih metod
glede na zastavljene cilje in druge okoliščine,
iskanje kako nam lahko različne ustvarjalne,
gibalne in druge metode pomagajo pri
vzpostavljanju stika s posameznikom in
kasnejšem delu ter pri povezovanju in gradnji
skupine,
spoznavanje uporabnosti socialnih iger,
energizerjev, metod za sproščanje in načinov
kako jih izvajati,
načrtovanje izvedbe metod glede na principe
izkustvenega učenja.

IZOBRAŽEVANJA ZA PROSTOVOLJCE

Namenjeno je prostovoljcem, ki
vodijo skupine, izvajajo delavnice,

tabore, treninge, letovanja,
mednarodne izmenjave ali druge

skupinske aktivnosti.

Za vse, ki iščete inovativne in ustvarjalne načine
za vzpostavljanje stika in zaupanja, gradnjo
skupine, odpiranja razprav na različne tematike
in iskanje kreativnih rešitev. Še posebej
primerno za prostovoljce, ki delajo s skupinami
ali se vključujejo v različna prostovoljska dela na
taborih, letovanjih, mednarodnih izmenjavah.

CENA:

VODENJE SKUPINE IN
SKUPINSKA DINAMIKA

SOCIALNE, USTVARJALNE
IN GIBALNE METODE ZA
DELO S SKUPINAMI

ČAS IN KRAJ IZVEDBE: 

VSEBINA: 

5. maj 2020 od 9:00 do 16:00, Slovenska
filantropija, Ljubljana
12. maj 2020 od 9:00 do 16:00, Hiša Sadeži
družbe Murska Sobota, Ulica Štefana Kovača
20, 9000 Murska Sobota

za članice Slovenske mreže
prostovoljskih organizacij (vključuje DDV)

za vse ostale udeležence (vključuje DDV)55€

37€

CENA:

za članice Slovenske mreže
prostovoljskih organizacij
(vključuje DDV)

za vse ostale udeležence
(vključuje DDV)

55€

37€

Ljubljana

Murska Sobota
Izobraževanje je brezplačno. Prednost pri
prijavi imajo organizacije iz pomurske regije.*

VSEBINA: 

VEČ INFO IN
PRIJAVA

VEČ INFO IN
PRIJAVA

https://www.prostovoljstvo.org/izobrazevanja/za-prostovoljce/vodenje-skupine-in-skupinska-dinamika
https://www.prostovoljstvo.org/izobrazevanja/za-prostovoljce/socialne-ustvarjalne-in-gibalne-metode


kaj je prostovoljstvo in kakšna je
njegova vloga v družbi,
delo z raznolikimi posamezniki in
odnos do stigmatiziranosti v družbi,
veliko dajem in še več dobivam,
motivacija za prostovoljsko delo,
odnos med prostovoljcem in
uporabnikom,
komunikacija,
pravice in odgovornost prostovoljcev,
etična načela pri prostovoljskem delu.

Izobraževanje je namenjeno vsem, ki se
pripravljajo na prostovoljsko delo in tudi

tistim, ki že delujejo kot prostovoljci. Dotika
se splošnih tem, ki so pomembne za izvajanje

prostovoljskega dela. Daje širši pogled na
področje prostovoljskega dela in

prostovoljko/ca opozori na nevarnosti v
prostovoljskem delu ter usmerja

njeno/njegovo ravnanje. Izobraževanje je
zasnovano po metodah izkustvenega učenja,

vsi udeleženci so povabljeni k raziskovanju
posameznih tem ter izmenjavi izkušenj.

ČAS IN KRAJ IZVEDBE: 
 
Usposabljanje poteka dva dni, v soboto
in nedeljo, prvi dan od 9. do 17. ure in
drugi dan od 9. do 16. ure.
 
Izobraževanje izvajamo v prostorih
Slovenske filantropije v Ljubljani in v
ostalih krajih po Sloveniji.

UVODNO 
IZOBRAŽEVANJE ZA

PROSTOVOLJCE*

VSEBINA: 

V primeru, da ste v finančni stiski in prispevka ne morete plačati,
skupaj s prijavnico pošljite obrazložitev. V kolikor bo mogoče, bo
znesek po svojih zmožnostih za vas pokrila Slovenska filantropija.

21. in 22. marec 2020 (Ptuj)
28. in 29. marec 2020 (Ljubljana)
18. in 19. april 2020 (Ljubljana)
9. in 10. maj 2020 (Ljubljana)
6. in 7. junij 2020 (Ljubljana)

CENA:

25€
19€ za dijake, študente, upokojence in

brezposelne (vključuje DDV)

prispevek za izobraževanje (vključuje DDV)

*Izobraževanja so delno ali v celoti financirana s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti ter Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij RS.

V kolikor bi želeli, da izobraževanje pripravimo posebej za vaše prostovoljce ali koordinatorje prostovoljskih
aktivnosti, nas kontaktirajte. Pripravimo lahko krajše predavanje ali večdnevno izobraževanje. Teme, ki jih
pokrivamo: prostovoljstvo, vodenje skupin in skupinska dinamika, medgeneracijsko sodelovanje, učinkovita
komunikacija, medkulturno sodelovanje, priprava in vodenje delavnic. Vabljeni k ogledu ponudbe.

Kontakt:           01 433 40 24           usposabljanja@filantropija.org           www.filantropija.org

VEČ INFO IN
PRIJAVA

https://www.prostovoljstvo.org/resources/files/pdf/Ponudba_usposabljanj_2020.pdf
https://www.prostovoljstvo.org/izobrazevanja/uvodno-za-prostovoljce

