
SREČANJE MENTORJEV PROSTOVOLJCEM V PROGRAMU EVROPSKA SOLIDARNOSTNA ENOTA 

 

Z namenom opolnomočenja mentorjev v projektih prostovoljstva Evropske solidarnostne enote 

(ESE) za nudenje še kvalitetnejše podpore prostovoljcem, organizaciji in sebi, organiziramo 

vsakoletno srečanje mentorjev v projektih ESE. 

Srečanje je namenjeno vsem aktualnim mentorjem in okrepljenim mentorjem v projektih 

prostovoljstva v programu ESE ter tistim, ki bodo to v kratkem postali. 

 

Srečanje bo potekalo v Podčetrtku od 17. do 19. aprila 2020, s pričetkom v petek, 17. 4. ob 16:00, s  

programom pa bomo zaključili v nedeljo, 19. 4. ob 12:00. Po zaključku programa bo organizirano 

skupno kosilo.  

 

Nastanitev je predvidena v dvoposteljnih sobah/apartmajih (Aparthotel Rosa), za udeležence je 

zagotovljena prehrana tekom celotnega usposabljanja. Udeležba je za mentorje brezplačna.  

Udeležencem bodo na podlagi dokazil povrnjeni potni stroški, spodbujamo pa jih, da se pri organizaciji 

prevoza povežejo in čim bolj popolnijo avtomobile. Z namenom lažjega povezovanja in organizacije 

skupnih prevozov bomo prijavljenim v začetku aprila posredovali dokument, v katerem bodo lahko 

ponudili/poiskali prevoz. 

 

Glede morebitnih prehranskih in drugih potreb nam lahko prijavljeni sporočijo v prijavnem obrazcu 

(povezava v okvirčku), prav tako če se bodo v nedeljo udeležili kosila. Dobrodošla so tudi vprašanja oz. 

predlogi tem, ki bi jih udeleženci želeli obravnavati na srečanju. 

 

Srečanje bodo vodili trenerji Petra Jazbec, Urška Simonišek in Iztok Zver. Prisotni bodo tudi 

predstavniki Nacionalne agencije. 

 

 

Na srečanju bodo mentorji 

• raziskovali različne mentorske vloge  
• med seboj izmenjali raznolike izkušnje in prakse 
• spoznali različne metode dela in pristope v kontekstu 
mentorske podpore 
• se med seboj spoznali, družili in oblikovali podporno mrežo 

PRIJAVA: Obvezna je predhodna prijava. Prijavite se lahko TUKAJ do 29. 3. 2020 do 24:00. V primeru 

prevelikega števila prijav si NA pridržuje pravico do izbora udeležencev oz. zavrnitve kandidatov. 

https://www.terme-olimia.com/sl/namestitve/aparthotel-rosa
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/srecanje_mentorjev


 

Izbrani udeleženci bodo končne informacije s podrobnejšim programom prejeli predvidoma  v začetku 

aprila. 

 

 

Za vsa vprašanja se lahko obrnete na jerneja.modic@movit.si.  

 

 

Veselimo se našega srečanja, 

Ekipa Movita 
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