USPOSABLJANJI ZA MENTORJE PROSTOVOLJSTVA
Kako pripraviti organizacijo na prostovoljsko delo in voditi prostovoljce? Kako jih motivirati in
podpreti da bodo delali uspešno in z veseljem?
UVODNO USPOSABLJANJE ZA MENTORJE celostno odgovori na vprašanje
kako pripraviti organizacijo na prostovoljsko delo in voditi prostovoljce.
 Ljubljana, torek 19. 9. 2017, med 9. in 16. uro.
 Maribor, sreda 27. 9. 2017, med 9. In 16. uro
elektronska prijava: http://www.filantropija.org/prijave/uvodno-mentorsko-usposabljanje/
Poglobimo se v naslednje teme:
 Pomen organiziranega prostovoljstva v družbi in kje so meje med prostovoljstvom
in izkoriščanjem.
 Proces uvajanja prostovoljstva v organizacijo.
 Pridobivanje in izbor prostovoljcev ter sklepanje dogovorov.
 Zakon o prostovoljstvu in vodenje evidenc.

MOTIVIRANJE IN SPREMLJANJE PROSTOVOLJCEV je vedno aktualno mentorsko
usposabljanje.
 Ljubljana, torek 3. 10. 2017, med 9. in 16. uro
 Maribor, sreda 11. 10. 2017, med 9. In 16. uro
elektronska prijava: http://www.filantropija.org/prijave/tematsko-usposabljanje-za-mentorje/
Poglobimo se v naslednje teme:
 Zunanji in notranji motivatorji ter priprava prostovoljskih aktivnosti, ki jih spodbujajo.
 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?

Največja prednost naših usposabljanj je v številnih izkušnjah in kakovostnih izvajalcih, ki so
sposobni podati vsebine na strokoven ter hkrati zanimiv način.
CENA: 55,00€ za posamezno usposabljanje, za udeležence, ki so poslani s strani organizacij, ki so
članice Slovenske mreže prostovoljskih organizacij. 85,00 € za vse ostale udeležence. DDV je
vključen v ceno.
POSEBNA PONUDBA: V kolikor se prijavite na obe usposabljanji znaša cena obeh usposabljanj
skupaj 90€. Posebna ponudba velja samo za udeležence, ki so poslani s strani organizacij, članic
Slovenske mreže prostovoljskih organizacij. V kolikor se iz prijavi več udeležencev iz iste
organizacije, se za prvega udeleženca plača polna cena, za vse ostale pa 20 € manj (35€ za udeležbo
na enem usposabljanju ali 70 € za udeležbo na obeh).
Število udeležencev na usposabljanju je omejeno, zato pohitite s prijavami. Prijavnice sprejemamo
do zapolnitve prostih mest.
VEČ INFORMACIJ dobite na usposabljanja@filantropija.org ali na telefonski številki 01 433 40 24.
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Prijavnica za usposabljanji za mentorje prostovoljstva
Prijavite se lahko preko te ali preko elektronske prijavnice:
Ime in priimek

Naslov

Na katero usposabljanje se
prijavljate? Označite.

Pošta

Elektronski naslov

Telefon/mobilni
telefon

Uvodno usposabljanje za mentorje, Ljubljana, torek 19. 9. 2017
Uvodno usposabljanje za mentorje, Maribor, sreda 27. 9. 2017
Motiviranje in spremljanje prostovoljcev, Ljubljana, torek 3. 10. 2017
Motiviranje in spremljanje prostovoljcev, Maribor, sreda 10. 10. 2017

Na usposabljanje me pošilja
prostovoljska organizacija,
javni zavod,…

Ali je pošiljajoča organizacija
članica Slovenske mreže
prostovoljskih organizacij?

DA

NE

Letnica rojstva:

Termin in kraj usposabljanja,
ki se ga boste udeležili:

Plačilo prispevka (označi)

plačam sam
plača prostovoljska organizacija
Uradni naziv in naslov organizacije:
Davčna številka organizacije:
Kontaktna oseba v organizaciji:

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 usposabljanja@filantropija.org. Prijave sprejemamo do zapolnitve
prostih mest. Kontaktni osebi za usposabljanje sta Jaka Matičič in Tjaša Arko. En teden pred usposabljanjem
vas bomo obvestili, ali bomo usposabljanje izvedli (minimalno število udeležencev je 8).
CENA: 55,00€ za posamezno usposabljanje, za udeležence, ki so poslani s strani organizacij, ki so članice
Slovenske mreže prostovoljskih organizacij. 85,00 € za vse ostale udeležence. DDV je vključen v ceno.
POSEBNA PONUDBA: V kolikor se prijavite na obe usposabljanji znaša cena obeh usposabljanj skupaj 90€. V
kolikor se iz prijavi več udeležencev iz iste organizacije, se za prvega udeleženca plača polna cena, za vse ostale
pa 20 € manj (35€ za udeležbo na enem usposabljanju ali 70 € za udeležbo na obeh). Posebna ponudba velja
samo za udeležence, ki so poslani s strani organizacij, članic Slovenske mreže prostovoljskih organizacij:
http://www.prostovoljstvo.org/za-organizacije
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