LAHKIH NOG
NAOKROG - MLADI
GREDO V SVET
Bi

želeli svojim mladim omogočiti odhod v tujino in

nabiranje izkustev, ki jim lahko v prihodnosti pomagajo
do prve zaposlitve?

š

Da bi bili va i mladi karseda dobro informirani, smo
pripravili zanimive in zabavne aktivnosti, preko katerih

ž

bodo izvedeli vse o mo nostih mednarodnega
prostovoljstva. Programi, ki jih predstavljamo, so SCI
mednarodni prostovoljski tabori, prostovoljstvo Evropske
solidarnostne enote, EU Aid Volunteers in mladinske
izmenjave ter Klub prostovoljcev za povezovanje mladih

ž

evropskih dr avljanov.

Pred vami je letak z naborom interaktivnih promocijskih aktivnosti

č

za mednarodno prostovoljstvo. Aktivnosti so plod ve dnevnega

č

usposabljanja mladih, vklju enih v projekt Lahkih nog naokrog,
namenjenega informiranju mladih po vsej Sloveniji o

ž

č

prostovoljskih prilo nostih v tujini. Od kratko- do dolgoro nih

š
udeležijo za majhen znesek, nabor priložnosti je pester, le vedeti
programov, financiranih v celoti ali tak nih, ki se jih prostovoljci

je treba, da obstaja.

AKTIVNOSTI
1. Street action

š

Velik plakat, na katerega je zapisano vpra anje, povezano s prostovoljstvom,

ž

š

ki mlade izzove k premisleku, slu i kot prostor za zbiranje odgovorov. Napi e
se jih na post-it listke in se jih prilepi na plakat. To je osnova za diskusijo in
predstavitev programov.

2. Kviz
Na temo prostovoljstva ustvarjen kviz s spletnim orodjem Kahoot bo mlade
izzval in preveril njihovo znanje, predstave o in poznavanje prostovoljstva.

č

Preko tega in diskusije po zaklju ku bodo mladi dobili vse informacije o
prostovoljskih programih.

č

3. Eti ni zajtrk

čimbolj lokalno pridelanih sestavin in rastlinskega
izvora ter se pogovorimo o okolju, izdelkih, pridelavi živil in se skozi metode
globalnega učenja kot dela mednarodnih prostovoljskih programov
spoznavamo z možnostmi za odgovorno prostovoljstvo.
Pripravimo ga skupaj iz

4. Delavnica o prostovoljstvu
Z uporabo digitalnih orodij, (PPT) prezentacije programov in videov bodo
mladi dobili vpogled v programe prostovoljstva in prostor za postavljanje

š

vpra anj.

Vas je katera od aktivnosti pritegnila, ali pa bi

želeli klasično predstavitev

ž

na stojnici? Dogovoriti se je mo no za oboje.

š interes nam sporočite na zavod@zavod-voluntariat.si, ali nas
pokličite na 01/239 16 23 oz. 031 813 939.
Va

Veselimo se sodelovanja z vami!

