Vabilo
na Dan evropske prostovoljne službe v Mariboru,
8. oktober 2015 ob 10:30 in 14:00
MISC Infopeka, seminarska soba (Ob železnici 8, Maribor)

Nacionalna agencija programa Erasmus+: področje Mladina organizira dogodek, ki je
namenjen organizacijam iz celotne Vzhodne Slovenije:
- ki že izvajate projekte EVS,
- ki se aktivno pripravljate na izvajanje evropske prostovoljne službe ali
- ki želite le pridobiti nove informacije v zvezi z evropsko prostovoljno službo.
Dan, namenjen (boljšemu) spoznavanju evropske prostovoljne službe in izboljševanju
projektov EVS, bo sestavljen iz dveh aktivnosti. Prijavite se na vsako posebej, pri
čemer se lahko udeležite obeh aktivnosti ali le ene izmed njiju.

OPIS AKTIVNOSTI
1. Delavnica za spoznavanje evropske prostovoljne službe oziroma
delavnica za pomoč pri pripravi akreditacije EVS
10:30 – 13:00
Namen delavnice je omogočiti organizacijam, da podrobneje spoznate evropsko
prostovoljno službo ter da se kakovostno pripravite na izpolnjevanje vloge za pošiljajočo,
gostiteljsko in/ali usklajevalno organizacijo. S to delavnico nacionalna agencija želi
spodbuditi večje poznavanje in višjo kakovost projektov EVS, tako pošiljajočih kot
gostiteljskih.

Delavnica je namenjena tako novim organizacijam, ki jih zanima pridobitev statusa
akreditirana organizacije za EVS v prihodnosti kot tudi organizacijam z izkušnjami EVS, ki
želijo v kratkem podaljšati akreditacijo ali le obnoviti znanje (npr. zaradi menjave oseb v
organizaciji, želje po razširitvi znanja med osebami v organizaciji, ipd.) o evropski
prostovoljni službi.
Prijave udeležencev sprejemamo preko elektronskega obrazca, in sicer do ponedeljka,
5. oktobra 2015.
V okviru priprav na pridobitev akreditacije vam priporočamo, da
dokument o programu Erasmus+: Vodnik po programu, ki
podstrani Razpisna dokumentacija ter dokument EVS accreditation
skupaj z drugimi pomembnimi informaciji o akreditacijah, dostopen na
za EVS.

preučite osnovni
je dostopen na
guidelines, ki je
podstrani Podpora

2. Srečanje mentorjev prostovoljcem EVS Vzhodne Slovenija,
14:00 – 17:00
Mentor je poleg koordinatorja ena izmed najbolj ključnih oseb v gostiteljskii organizaciji
EVS. Njegove naloge (lahko) obsegajo podporo prostovoljcem EVS pri njihovem
vključevanju v lokalno okolje, osebno podporo in pomoč pri učnem procesu, pri čemer je
realnost takšna, da vsaka organizacija model mentorstva nekoliko prilagodi lastnim
potrebam in zmožnostim.

Na Nacionalni agenciji zaznavamo še veliko možnosti za razvoj mentorstva v projektih
EVS, pri čemer pa želimo podpreti organizacije pri njihovem razmisleku kako bolj
sistemsko razviti lasten model mentorstva, ki ustreza posameznemu tipu organizacije. V
preteklosti smo vprašanja in razprave na temo mentorstva v EVS naslavljali na
večdnevnem srečanju mentorjev EVS, tokrat pa vabimo mentorje, da se udeležite
regijskega srečanja, kjer bomo odprli prostor tudi za vprašanja v smislu:





Ali sem kot mentor prostovoljcu EVS bolj njegov prijatelj ali bolj njegov
podpornik?
Kaj se mi zdi najbolj dragoceno pri mentorskem delu?
Kako lahko ustvarim boljšo izkušnjo mentorstva oziroma kako vem, da sem pri
svojem delu uspešen?
Kaj sem (pri)dobil kot mentor in kaj bi še potreboval kot mentor?

Hkrati pa bo srečanje tudi priložnost za spoznavanje, mreženje in izmenjavo izkušenj
med udeleženci.
Prijave mentorjev prostovoljcem EVS sprejemamo preko elektronskega obrazca, in sicer
do ponedeljka, 5. oktobra 2015.

Dobrodošli! Veselimo se vaše družbe. Ekipa EVS Nacionalne agencije.

