Slovenska filantropija – Združenje za promocijo prostovoljstva • Cest Dolomitskega odreda 11 • 1000 Ljubljana
T: +386 (0)1 430 1288 • F: +386 (0)1 430 1289 • M: +386 (0) 51 315 162
E: info@filantropija.org • W: www.filantropija.org, www.prostovoljstvo.org

USPOSABLJANJE: VZPOSTAVLJANJE PROSTOVOLJSTVA V ŠOLI
Ljubljana, torek, 10. oktobra 2017, od 9.00 do 16.00
Namenjeno je pedagoškim delavcem z osnovnih in srednjih šol, ki začenjajo z razvojem
prostovoljstva. Obsega 8 pedagoških ur, udeleženci prejmejo potrdilo o opravljenem
usposabljanju.
Obsega naslednje teme:
 Prostovoljstvo kot učinkovit pristop k vsakdanjemu delu z otroki in mladostniki.
 Štiri oblike prostovoljstva v šolah, njihove prednosti in izzivi.
 Študij primera: potrebe kot vodilo pri snovanju prostovoljskih aktivnosti.
 Prostovoljstvo kot priložnost za motiviranje otrok in mladostnikov.
Kotizacija: 60,00 €
Ugodnosti:
 za pedagoške delavce iz šol, vključenih v Slovensko mrežo prostovoljskih
organizacij: cena 45,00 €
 za pedagoške delavce iz šol, prejemnic naziva Junaki našega časa, in nosilk zastave
Sadeži družbe: za enega posameznika, ki bo kot začetnik prevzel mentorstvo
prostovoljcem, je udeležba brezplačna.

USPOSABLJANJE: PROSTOVOLJSTVO KOT PODPORA PRI VKLJUČEVANJU OTROK
PRISELJENCEV V ŠOLI
Ljubljana, torek, 30. januarja 2018, od 9.00 do 16.00
Usposabljanje je namenjeno učiteljem in drugim pedagoškim delavcem v šolah, ki želijo
pridobiti znanja in veščine za boljšo integracijo otrok priseljencev v šolo z različnimi
oblikami prostovoljstva. Obsega 8 pedagoških ur, udeleženci prejmejo gradivo in
potrdilo.
Obsega naslednje teme:
 Prostovoljstvo kot učinkovit pristop k sprejemanju različnosti in opolnomočenju.
 Oblike prostovoljstva, ki učinkovito podpirajo vključevanje otrok priseljencev v
šolah.
 Študij primera: potrebe kot vodilo pri snovanju prostovoljskih aktivnosti.
Kotizacija: 60,00 €
Ugodnosti:
 za pedagoške delavce iz šol, vključenih v Slovensko mrežo prostovoljskih
organizacij: cena 45,00 €
 za pedagoške delavce iz šol, prejemnic naziva Junaki našega časa, in nosilk zastave
Sadeži družbe: za enega posameznika, ki bo kot začetnik prevzel mentorstvo
prostovoljcem, je udeležba brezplačna.

Slovenska filantropija se že 25. leto aktivno odziva na družbene probleme, spodbuja in razvija prostovoljstvo,
deluje na področju migracij, pomaga ogroženim in je glasna zagovornica človekovih pravic.
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Prijavnica za usposabljanji za strokovne delavce
Ime in priimek

Naslov

Na katero usposabljanje se prijavljate?
Označite.

Pošta

□

Elektronski naslov

Telefon/mobilni
telefon

Vzpostavljanje prostovoljstva v šoli, Ljubljana, torek 10.

10. 2017

□

Prostovoljstvo kot podpora pri vključevanju otrok

priseljencev v šoli, Ljubljana, torek 30. 1. 2018
Na usposabljanje me pošilja šola…
Ali je pošiljajoča šola članica Slovenske
mreže prostovoljskih organizacij?

□

DA

□

NE

Letnica rojstva:
Plačilo prispevka (označi)

□
□

plačam sam

plača organizacija

Uradni naziv in naslov organizacije:
Davčna številka organizacije
Kontaktna oseba v organizaciji:
Katere teme, povezane z vsebino
usposabljanja vas še posebej
zanimajo?

Prijave sprejemamo do zapolnitve prostih mest. Prijavnico pošljite po pošti na Slovensko filantropijo, Cesta dolomitskega odreda 11,
1000 Ljubljana, po faksu na 01 430 12 89 ali po elektronski pošti na nevenka.alja.gladek@filantropija.org

Slovenska filantropija se že 25. leto aktivno odziva na družbene probleme, spodbuja in razvija prostovoljstvo,
deluje na področju migracij, pomaga ogroženim in je glasna zagovornica človekovih pravic.

