POMEMBNE INFORMACIJE
8. SLOVENSKI KONGRES PROSTOVOLJSTVA
VPRAŠANJA ZA GOVORCE
Še vedno lahko pošljete vprašanja povezana s financiranjem in razvojem prostovoljskih
projektov, ki bi jih zastavili predstavnikom ministrstev (sklop: Slovenija po sprejetju Zakona o
prostovoljstvu).
Zbiramo pa tudi predloge za strateški dokument za razvoj prostovoljstva v naslednjih petih letih.
Vprašanja in predloge čim prej pošljite na slovenska@filantropija.org.
KRAJ DOGAJANJA
Dvorana Union se nahaja v centru Maribora na Partizanski 3-5, vhod pa je s Prešernove ulice 3.
Priporočamo, da svoja vozila pustite pri svojih hotelih, ker so parkirišča v bližini dvorane
plačljiva, njihovo število pa je omejeno.

REGISTRACIJA IN DELO V SKUPINAH
Registracija poteka v ponedeljek med 9. in 10. uro. Ob registraciji se boste prijavili za delo v
skupinah, zato vas ponovno pozivamo, da si v nadaljevanju preberete krajše opise delavnic.
Delavnice bodo potekale prvi dan med 14.15 in 16.45. Število mest v skupinah je omejeno, zato
prosimo, da upoštevate razpoložljivost prostih mest. Da bo vsaka organizacija doprinesla k delu
v delavnicah, vas pozivamo, da se vaši člani razporedijo v čim več različnih delavnic.
Delavnice bodo potekale v različnih prostorih znotraj Dvorane Union, ki bodo primerno
označeni.
PREDSTAVITVE ORGANIZACIJ
Za predstavitev organizacij bo na voljo 15 panojev. Nanje bomo obesili izključno plakate in
zloženke, ki so povezani s prostovoljstvom. Od vas potrebujemo največ en plakat in dve
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zloženki, ki nam jih izročite ob registraciji. Lahko pa nam jih že prej pošljete ali dostavite na
Poljansko 12, Ljubljana.
PREDSTAVITEV SPLETNE APLIKACIJE ZA VODENJE EVIDENC
Slovenska filantropija bo predstavljala spletno aplikacijo za vodenje evidenc prostovoljcev in
opravljenega prostovoljskega dela, ki je članicam Slovenske mreže prostovoljskih organizacij na
voljo brezplačno. Predstavitev bo potekala v avli v ponedeljek med 9. in 10. uro ter 17.30 in 18.
uro ter v torek med 8.30 in 9. uro.
VPIS V SEZNAM PROSTOVOLJSKIH ORGANIZACIJ
Predstavniki AJPESa vam bodo na voljo v ponedeljek v času kosila (od 12.45 do 14.15), da vašo
organizacijo vpišete v seznam prostovoljskih organizacij. To lahko stori odgovorna oseba
organizacije, ki potrebuje tudi žig organizacije.
ODMOR ZA KOSILO
Kosilo bo za vse udeležence zagotovljeno brezplačno oba dneva. Postreženo bo, tako kot tudi
kava s pecivom med odmori, v avli dvorane.
SLAVNOSTNA PRIREDITEV
V ponedeljek, 5. decembra, ob 19. uri bo v Dvorani Union potekala prva svečana podelitev
državnih priznanj in nagrade s področja prostovoljstva, ki jih bo nagrajencem izročil predsednik
države dr. Danilo Türk. Udeleženci kongresa ste vljudno vabljeni, da se prireditve udeležite in s
svojo prisotnostjo podprete svoje prostovoljske kolege – nagrajence. Po proslavi bo sledilo
neformalno druženje vseh prisotnih.
ZAKLJUČNA PRIREDITEV EVROPSKEGA LETA PROSTOVOLJSTVA
Zaradi Evropskega leta prostovoljstva (ELP) je letošnji kongres združen z Zaključno prireditvijo
Evropskega leta prostovoljstva, ki bo potekala 6. decembra. Predstavljene bodo dobre prakse,
skupaj z vami pa začrtan akcijski načrt za razvoj prostovoljstva. Vsekakor se bo ELP uradno
zaključil s kulturnim programom.
SREČELOV
Za vas pripravljamo srečelov. Vsaka srečka zadane, stane dva Evra. Kupite jo lahko na Info točki.
POTRDILO
Potrdilo boste udeleženci prejeli 6. decembra po zaključku kongresa na Info točki.
INFO TOČKA
Ob registraciji in tudi ves čas kongresnega dogajanja vam bomo na voljo za najrazličnejša
vprašanja. Zaradi kompleksnosti organizacije vas prosimo za potrpežljivost in upoštevanje
priporočil. Info točka bo postavljena v avli Dvorane Union. Dodatne informacije nudi Vesna
Savnik (01 232 11 80, vesna.savnik@filantropija.org).
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OPIS DELAVNIC
1) SOCIALNI EKSPERIMENTI MLADIH – SE LAHKO VKLJUČIJO TUDI STAREJŠI?
V zadnjih letih je bilo izvedenih mnogo prostovoljskih projektov, ki so jih izpeljali mladi. Starejši prostovoljci
z obilo izkušenj vodijo kvalitetne programe. Kako bi lahko združili mladostno neobremenjenost in
inovativnost z bogatimi izkušnjami starejših? Je takšno sodelovanje sploh mogoče? Kakšne bi bile prednosti
takšnega sodelovanja in kje bi se lahko ujeli v pasti?
2) KAJ OVIRA RAZVOJ PROSTOVOLJSTVA V ŠOLAH?
Na delavnici bomo raziskovali ovire za intenzivnejši razvoj prostovoljstva v slovenskem šolskem prostoru,
iskali poti za premagovanje teh ovir in z gosti predstavili nekatere modele uspešnih prostovoljskih praks z
osnovnih in srednjih šol.
3) KORPORATIVNO PROSTOVOLJSTVO
Na delavnici bomo predstavili pozitivne izkušnje korporativnega prostovoljstva in iskali tudi zanke, v katere
se lahko zapletemo. Skupaj bomo poiskali odgovore na naslednji vprašanji: Zakaj naj bi podjetja svoje
zaposlene spodbujala h korporativnemu prostovoljstvu? Kako naj se korporativnih prostovoljskih akcij lotijo
nevladne organizacije?
4) VPRAŠANJA IN ODGOVORI NA ZAKON O PROSTOVOLJSTVU
Zakon o prostovoljstvu je bil sprejet februarja 2011, sprejeti so bili tudi že njegovi podzakonski akti. Kako
zakon vpliva na organizacijo prostovoljstva v posamezni organizaciji? Kaj so nove dolžnosti prostovoljske
organizacije, kako se jih lotiti? Predstavili bomo še spletno aplikacijo kot pripomoček za vodenje števila
prostovoljcev in opravljenih prostovoljskih ur, ravno tako pa še možnosti skupnih zavarovanj za
prostovoljce.
5) MEDNARODNO PROSTOVOLJSTVO
V okviru delavnice bo uvodoma predstavljena trenutna situacija mednarodnega prostovoljnega dela v
Sloveniji in v evropskem kontekstu. Razpravljali bomo o ključnih izzivih, prioritetah in smeri razvoja
mednarodnega prostovoljstva pri nas, ter zakaj je področje pomembno sistematično urediti. Pa tudi kakšne
učinke ima mednarodno prostovoljstvo na organizacije, prostovoljce in širšo družbo, ter kje se ti učinki
manifestirajo? Vsebina delavnice bo deloma dodatno prilagojena strukturi in pričakovanjem udeležencev.
6) TEŽAVE ORGANIZIRANEGA PROSTOVOLJSTVA
Skozi teorijo in praktične izkušnje bomo iskali najboljši model pridobivanja in motiviranja prostovoljcev ter
različne nove prijeme za krepitev prostovoljstva znotraj prostovoljskih organizacij. Dotaknili se bomo
pomembnosti priprav prostovoljske organizacije, pa tudi izzivov tradicionalnih prostovoljskih organizacij,
kot je »pomlajevanje« skupine prostovoljcev.

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, Poljanska cesta 12, 1000 Ljubljana
tel.: (01) 430 12 88, (01) 433 40 24; faks: (01) 430 12 89
e-pošta: info@filantropija.org, internet: www.filantropija.org, www.prostovoljstvo.org

