Poročilo projekta delavnice »Destinacija EVS …
Priprava na vzlet«
Eurodesk Slovenija je v okviru 20. obletnice EVS-a zasnoval delavnice za predstavitev evropske
prostovoljne službe mladim. Projekt je bil sestavljen iz usposabljanja Eurodesk regionalnih
partnerjev in sodelujočih Europeersov za izvajanje delavnic in same izvedbe delavnic.

1. Usposabljanje Eurodesk partnerjev in Europeersov za izvedbo
delavnic

Potek usposabljanja
Na začetku usposabljanja je trener
izvedel delavnico v celoti, kot je
zamišljeno v priročniku za izvedbo
delavnic, tako z vidika poteka, kot tudi z
vidika časa, porabljenega za posamezno
dejavnost. Sledila je refleksija izvedbe.
Udeleženci so bili z delavnico v veliki
meri zadovoljni, izrazili pa so pomisleke
ob izvedbi dela, kjer udeležence
delavnice vabimo k razmisleku o
nadaljnji aktivaciji. Način vabila je zelo
odvisen od populacije s katero delamo in
ga je potrebno prilagoditi skupini
udeležencev.
Po odmoru je sledila predstavitev zgodovine EVS ter stanja EVS v Sloveniji, kvizu pa smo se posvetili
deloma že ob refleksiji delavnice, deloma pa ob zaključku sklopa. Predstavitev o zgodovini programa
je pripravil bivši direktor NA. Orisal je razvoj mladinskega gibanja od prvih zametkov do danes ter
pojasnil kako je razvoj konceptov mladinskega dela in želje po miru v Evropi sooblikoval EVS; kot ga
poznamo danes.
Predstavnica NA odgovorna za EVS je opozorila na ključne izzive EVS ter predstavila orodja za iskanje
možnosti vključitve v EVS za mlade in organizacije. Posebej je izpostavila Bazo akreditiranih organizacij
ter baze Evropskega mladinskega portala. Zaključili smo s pogledom na podatke v kvizu ter težave s
podatki AJPES, ki le deloma uspejo prikazati sliko organiziranega prostovoljstva v Sloveniji.
Razlaga različnih okoljskih kontekstov in umeščanje zavzemanja za družbene spremembe vanje je
ponudilo primerno osnovo za predstavitev modela »raziskovanja s poudarjanjem močnih točk«. Kratka
predstavitev koncepta je udeležencem omogočila povezovanje med zgodbami in poslušanjem,
podrobnejše informacije o konceptih pa bodo morali poiskati sami. Glede na to, da se koncepti
»appreciative enquiery« v Sloveniji pospešeno razvijajo, dodatnih informacije ne bo težko najti.
Predstavitev spletne strani in filmov je udeležencem ponudila vpogled v delovanje sistema, hkrati pa
smo jih povabili da tudi sami prispevajo k nadaljnjemu razvoju spletne strani. Predstavljenih je bilo
nekaj video posnetkov, ki bi lahko koristili organizatorjem delavnic pri predstavitvah možnosti EVS
prostovoljstva.
Delo se je nadaljevalo v dveh skupinah: Euroesk partnerji so imeli koordinacijski sestanek, s prostovoljci
pa smo se pogovarjali o izkušnji EVS, o tem kako se pripraviti na dogodek ter učinkih, ki jih je imel EVS
nanje.

Povzetki evalvacij
Udeleženci so bili na splošno zelo zadovoljni z usposabljanjem. Med skupinama udeležencev ni
bistvenih razlik. Usposabljanje so doživeli kot napotke in podporo za izvedbo dejavnosti promocije EVS.
Zadovoljni so bili, ker je bilo usposabljanje zelo konkretno, s prostorom tako za osebno izkušnjo
delavnice, za dodatne informacije, kot tudi za vprašanja in pogovore o možnih načinih izvedbe
posameznega dela.
Usposabljanje so komentirali takole:












bilo je OK,
delavnica je učinkovito orodje,
začetek sodelovanja,
zgodovina,
uporabno,
dobro imeti izkušnjo, oprijemljivo,
izmenjava izkušenj,
strukturirana improvizacija,
konstruktivno, konkretno,
brez balasta,
srečanje partnerjev iz cele Slovenije.

Trener usposabljanja Sašo Kronegger ocenjuje, da je bilo usposabljanje zastavljeno primerno ciljni
skupini. Partnerji Eurodesk so pridobili konkretno orodje za promocijo evropskih programov,
Europeers pa možnost za predstavljanje lastnih EVS izkušenj ter povezavo z lokalnimi organizacijami, s
katerimi bi lahko sodelovali tudi v prihodnosti. Usposabljanje je gradilo na njihovih izkušnjah, hkrati pa
jim je ponudilo varno in privlačno strukturo za predstavljanje tem, ki so mladim pogosto premalo
konkretne. Vnaprej pripravljena struktura in jasna navodila za delo so olajšala pripravo na to
usposabljanje ter podajanje informacij, saj so udeleženci lahko sprotno zastavljali vprašanja in dobili
pojasnitve. Gosta usposabljanja sta več kot upravičila svojo vlogo. Informacije, ki jih je podal bivši
direktor NA so udeležencem odprle povezavo med zgodovino in vrednotami ter konkretnimi političnimi
odločitvami, ki vodijo program danes. Sodelavka programa pa je osvetlila realnost informacij o
odobrenih projektih, akreditiranih organizacijah ter načinih kako možnosti za EVS lahko promoviramo
in iščemo v praksi.

Spletna evalvacija
Po usposabljanju smo udeležencem poslali spletni vprašalnik za evalvacijo usposabljanja. Posamezne
sklope in področja so ocenjevali na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni sploh nisem bil/a
zadovoljen/a, 5 pa zelo sem bil/a zadovoljen/a.

REZULTATI SPLETNE EVALVACIJE
Kako ste bili zadovoljni s celotnim usposabljanjem?

Evalvacija
Eurodesk
partnerji
4,7

Kako ste bili zadovoljni z informacijami, ki ste jih prejeli
usposabljanjem?

5

So bile na usposabljanju zajete vse vsebine, ki ste jih pričakovali?

5

Kako ste bili zadovoljni z vodenjem usposabljanja?

4,7

Kako ste bili zadovoljni s sklopom "Izvedba delavnice"?

5

Kako ste bili zadovoljni s sklopom "Zgodovina mednarodnega
prostovoljstva"?
Kako ste bili zadovoljni s sklopom "Procesi v EVS - načini kako do
sodelovanja v projektih EVS"?
Kako ste bili zadovoljni s sklopom "Tehnika skupinskega
poslušanja"?
Kako ste bili zadovoljni s sklopom "FB stran Volunteers of Europe in
dodatne informacije"?
Kako ste bili zadovoljni s sklopom "Odprta vprašanja in refleksija
usposabljanja"?
Kako ste bili zadovoljni s sklopom "Srečanje Eurodesk
partnerjev«/«Srečanje Europeersov«?

5
4,5
4,7
4,8
4,8
4,8

Kako ste bili zadovoljni s časovnico usposabljanja?

ravno prav

Kako ste bili zadovoljni s prostorom in pogostitvijo?

4,8

Evalvacija
Europeers
5
4.6
4,6
5
5
5
4,6
4,3
4,3
4,6
4,8
4,6
ravno prav
4,5

2. Izvedba delavnic
Delavnice so od 15. aprila do zaključka šolskega leta izvajali Eurodesk regionalni partnerji - vsak je
izvedel okvirno po tri delavnice. Zaradi različnega zanimanja v lokalnih skupnostih so nekateri izvedli
po dve, drugi pa po štiri delavnice. Skupaj je bilo izvedenih 28 delavnic, ki se jih je udeležilo 462 mladih,
starih od 15 do 30 let – potencialnih bodočih prostovoljcev evropske prostovoljne službe.
Delavnice je izvajalo devet Eurodesk regionalnih partnerjev v sodelovanju z nekdanjimi prostovoljci
EVS, ki so na delavnicah predstavili svojo izkušnjo evropske prostovoljne službe
Delavnice so se izvajale v različnih okoljih – v mladinskih centrih, info točkah, v srednjih šolah,
gimnazijah, dijaških domovih, v okviru mednarodnih zaposlitvenih klubov, delavnic za mlade iskalce
zaposlitve … Izvajalci delavnic so zasnovo delavnic prilagodili okolju, v katerem so se delavnice izvajale
in ciljnim skupinam, s katerimi so sodelovali. Model delavnic je bil uporaben v vseh okoljih, vendar bi
lahko za posamezne ciljne skupine delavnice še dodatno prilagodili.

IZVEDENE DELAVNICE:

1.
2.
3.
4.

5.

6.

EURODESK
REGIONALNI
PARTNER

KRAJ IZVEDBE IME IN PRIIMEK ŠTEVILO
IZVAJALCA
UDELEŽEN
CEV

STAROST
UDELEŽENCEV

Center za mlade
Domžale
Center za mlade
Domžale
Center za mlade
Domžale
Društvo za
razvijanje
prostovoljnega
dela Novo mesto
Društvo za
razvijanje
prostovoljnega
dela Novo mesto

Center za
mlade Domžale
Center za
mlade Domžale
Center za
mlade Domžale
Novo mesto,
Klub mladih
iskalcev
zaposlitve
Novo mesto,
Srednja
ekonomska
šola Novo
mesto
Novo mesto,
MC DRPD

8.

Društvo za
razvijanje
prostovoljnega
dela Novo mesto
Društvo za
razvijanje
prostovoljnega
dela Novo mesto
MISC INFOPEKA

9.

MISC INFOPEKA

7.

Gimnazija
Novo mesto

MISC
INFOPEKA,
Andragoški
zavod Maribor

Klavdija
Štajdohar
Klavdija
Štajdohar
Tinkara Koleša

8

21 - 30

11

22 - 30

8

20 - 30

Maja Žunič
Fabjančič,
Andreja Luštek in
Goran Pešić
Maja Žunič
Fabjančič,
Andreja Luštek in
Goran Pešić

9

20 - 27

44

15 - 19

Maja Žunič
Fabjančič,
Andreja Luštek in
Goran Pešić
Maja Žunič
Fabjančič,
Andreja Luštek in
Goran Pešić
Nataša Usar in
Sara Fakin
Nataša Usar in
Sara Fakin

11

18 - 25

26

17 – 18

14

17 - 29

23

17 - 29

10.

MISC INFOPEKA

11.

KID PINA

12.

KID PINA

13.

KID PINA

14.

MC Brežice

15.

MC Brežice

16.

MC Brežice

17.

Celjski mladinski
center
Celjski mladinski
center
Celjski mladinski
center

18.
19.

20.
21

Celjski mladinski
center
MC Zagorje ob
Savi

Dijaški dom
Lizike Jančar
ZRSZ, območna
enota Koper
Gimnazija Piran

Nataša Usar in
Sara Fakin
Gregor Sotlar,
Ema Weixler
Gregor Sotlar,
Ema Weixler
Gimnazija Piran Gregor Sotlar,
Ema Weixler
Gimnazija
Nataša Kalin,
Brežice
Martina Zlobko
Ekonomska in
Nataša Kalin,
trgovska
Martina Zlobko
srednja šola
Brežice
ZPTM Brežice
Nataša Kalin,
Martina Zlobko
MFDPŠ Celje
Sonja Majcen

12

17 - 29

15

18 - 30

15

17

25

17

16

17

26

17

7

17 - 30

4

24 – 30

Gimnazija Celje
Center
Srednja
zdravstvena
šola Celje
Ekonomska
šola Celje
MC Zagorje ob
Savi

Rok Črepinšek

30

17 - 18

Sonja Majcen

45

17 - 18

Rok Črepinšek

13

17 - 18

Barbara
Razboršek
Nina Nahtigal
Barbara
Razboršek
Nina Nahtigal
Barbara
Razboršek
Nina Nahtigal
Ivana Naceva in
Ervina Miškič
Ivana Naceva in
Ervina Miškič
Jelena Vukmir

13

24 - 29

22.

MC Zagorje ob
Savi

MC Hrastnik

23.

MC Zagorje ob
Savi

Mladinski
center Litija

24.

Info ŠKUC

Info ŠKUC

25.

Info ŠKUC

26.

MC Nova Gorica

27.

MC Nova Gorica

28.

MC Nova Gorica

Layerjeva hiša
Kranj
Dijaški dom
Nova Gorica
Dijaški dom
Biotehniške
šole Šempeter
pri Gorici
Mladinski
center Nova
Gorica

4

24

19-30

16

20 – 28

4

20 - 28

25

15-18

Jelena Vukmir

10

15-18

Jelena Vukmir

4

26-29

Potek delavnic

Delavnice so bile zasnovane interaktivno.
Začele so se s kvizom, v katerem je bilo
predstavljenih nekaj zanimivih podatkov,
povezanih s prostovoljstvom v Sloveniji in
mednarodnim prostovoljstvom – na primer
število ljudi, ki se ukvarja s prostovoljstvom,
področja, ki si najbolj zastopana, statistični
podatki glede na starost in spol prostovoljcev
... Omeniti velja, da smo podatke črpali iz
registra Ajpes, tako da se realni podatki od
podatkov, navedenih na delovnem listu, še
nadalje raziskujejo in bi bili za mlade
udeležence verjetno še bolj zanimivi in
presenetljivi.

Delavnice so izvajali:










Celjski mladinski center
Kulturno izobraževalno društvo PiNA
Mladinski center Zagorje ob Savi
Center za mlade Domžale
Infopeka Maribor
L'mit - Ljubljanska mreža infotočk za mlade
Mladinski center Nova Gorica
Mladinski center Brežice
Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo
mesto

Na osrednjem delu delavnic so nekdanji prostovoljci EVS Europeers, udeležencem predstavili svojo izkušnjo evropske
prostovoljne službe. Poudarek je bil na sami pripravi zgodbe Europeersi so na usposabljanju za izvajanje delavnic prejeli
navodila, kako pripraviti zgodbo po metodi appreciative enquiry,
udeleženci delavnic pa so v skupinah s pozornim poslušanjem
povzeli bistvo zgodb in sami poiskali odgovore na bistvena
vprašanja, ki povzemajo ključne elemente evropske
prostovoljne službe: kaj z evropsko prostovoljno službo pridobijo

Svoje zgodbe so na delavnicah
predstavljali nekdanji prostovoljci
EVS – Europeersi:
Ervina Miškić, Daniel Levec, Urška
Pavlin, Aleš Šekoranja, Goran Pešić,
Sara Marija Širnik, Barbara
Razboršek, Maja Pišljar in Sara Fakin

mladi, kaj pridobi lokalna skupnost in kakšni so koraki do projekta evropske prostovoljne službe. Če
prostovoljec ni bil na voljo, so nekateri izmed partnerjev uporabili tudi video posnetek prostovoljca
EVS, kar se je tudi izkazalo za uspešno tehniko, nekateri pa so predlagali tudi, da bi pri prihodnjih
delavnicah uporabili oboje – tako video posnetek, kot predstavitev prostovoljca.

V naslednjem sklopu »aktivirajmo« so izvajalci delavnic udeležencem natančneje predstavili proces
EVS oz. korake od ideje in odločitve za sodelovanje na evropski prostovoljni službi do iskanja ali
priprave projekta in odhoda na projekt evropske prostovoljne službe. Udeležencem so bili tudi predani
kontakti za iskanje nadaljnjih informacij. Tu so izvajalci porabili največ časa, saj gre za kompleksen
proces z različnimi možnostmi, kaže pa na to, da so bili mladi zares zainteresirani za EVS. Izvajalci so
izpostavili, da največ štejejo izkušnje iz prakse in že navezana partnerstva pošiljajočih organizacij, kar
prinaša tudi kakovost projektov EVS.
Ob zaključku delavnic so udeleženci v okviru sklopa »aktivirajmo« razmislili, kakšni bodo njihovi
naslednji koraki - kje in na katerem področju bi sami najraje opravljali prostovoljno delo, čisto za konec,
pa so po prostoru razposlali papirnata letala, z njihovimi mislimi ali odločitvijo za prihodnja dejanja,
povezana z evropsko prostovoljno službo. Ta zaključni del delavnice je bil v nekaterih kontekstih dobro
sprejet, v drugih pa ga izvajalci niti niso izvajali ali se ni izkazal za najbolj primernega.

Vrednotenje posameznih sklopov delavnic
Izvajalci so v poročilih ovrednotili izvedbo posameznih sklopov delavnice Uvodna metoda s kvizom je
bila v 68 % ocenjena kot odlično, 16 % izvajalcev je bilo mnenja, da je metoda delovala v redu, vendar
nič posebnega, 5 % pa jih je bilo mnenja, da metoda ni bila ustrezna. Podatki v kvizu so bili za mlade
zanimivi in so jih marsikdaj presenetili. Pomembno je bilo, da se kviz izvaja interaktivno, saj je bila tako
pozornost in interes mladih mnogo večji. Za mlade je bil zanimiv. Za tiste, ki se s tematiko srečujejo
prvič, je bil kviz zahteven,
Kot najbolje je bil ocenjen sklop »Zgodba nekdanjega prostovoljca EVS Europeers«, v katerem so
udeleženci delavnic spoznali EVS iz prve roke. Prav vsi so bili zadovoljni s tem sklopom, razen v primeru,
ko je bile delavnica izvajana v sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje, kjer udeleženci niso bili
zainteresiran za prostovoljno delo, vendar so jih zanimale možnosti za delo. Izvajalci delavnic so ta del
delavnice ovrednotili kot najbolj uspešen, saj so resnične zgodbe vrstnikov pritegnile pozornost
udeležencev in pozitivno vplivale na lok delavnice. Udeležencem delavnic so se postavila različna
vprašanja, izkušnja evropske prostovoljne službe pa je dobila konkreten obraz.
Pri sklopu »Aktivirajmo«, kjer je bil predstavljen proces evropske prostovoljne so izvajalci porabili
največ časa, saj gre za kompleksen proces z različnimi možnimi variantami, kaže pa na to, da so bili
mladi zares zainteresirani za EVS. Izvajalci so proces predstavljali tudi glede na lastne izkušnje pri
izvajanju projektov evropske prostovoljne službe in glede na možnosti, ki so realno dosegljive
mladim.
Zaključni del delavnice »Vključi se« je bil sorazmerno z drugimi sklopi ovrednoten najslabše. V
nekaterih kontekstih dobro sprejet, v drugih pa ga izvajalci niti niso izvajali ali se ni izkazal za najbolj
primernega, še posebej del s sestavljanjem letala in razpošiljanja letal po razredu. Za prihodnje bi
priporočali, da se ta del uporabi, ko je to primerno.

Odlično!

V redu, nič
posebnega ...

Metoda ni bila ustrezna

Korak 1: Kviz »EU,
prostovoljstvo in EVS«

68 % (15/22)

27 % (6/22)

5 % (1/22)

Korak 2: Zgodba nekdanjega
prostovoljca EVS Europeers

100 % (22/22)

Korak 3: Aktivirajmo

61 % (14/23)

35 % (8/23)

4 % (1/23)

Korak 4: Vključi se!

26 % (6/22)

57 % (13/22)

13 % (3/22)

Ovrednotenje posameznih metod, uporabljenih na delavnici
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Odlično!
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V redu, nič posebnega ...

Korak 3: Aktivirajmo

Korak 4: Vključi se!

Metoda ni bila ustrezna

Vrednotenje uspešnosti poteka in izvedbe delavnic s strani izvajalcev

V večini so bile delavnice zelo uspešne. Še posebej učinkovita je bila predstavitev nekdanjega
prostovoljca EVS, Europeersa, ki je mladim predstavil EVS iz prve roke. Številni udeleženci so se zelo
navdušili nad EVS-om, predvsem preko predstavitve Europeersa. S to izkušnjo so se izvajalci približali
potencialnim bodočim prostovoljcem evropske prostovoljne službe, jih motivirali in opremili z
informacijami, ki so jih zanimale. Za mladeV veliki večini je bil odziv udeležencev zelo pozitiven in so
jih delavnice navdušile.
Če je bilo možno, so nekateri izvajalci delavnic delavnico podaljšali, tudi na dve uri, na splošno bi za
izvedbo delavnic bilo dobrodošlo več časa. Razlogi zato so bili zainteresiranost udeležencev in številna
vprašanja, ki so se jim zastavljala tekom delavnice.
Predvsem je bilo zanimanje veliko med mladimi, ki so se delavnic udeležili v okviru mladinskih centrov
ali šol, v okoljih, kjer so se delavnic udeležili mladi iskalci zaposlitve, pa je bilo zanimanje manjše, saj ti
mladi iščejo priložnosti za plačano delo. Izkazalo se je, da imajo mladi, ki so že vključeni v različne
mladinske organizacije mnogo več predhodnega znanja in informacij o prostovoljstvo in EVS-u kot
mladi, ki niso vključeni. Zato so tovrstni projekti zelo dobrodošli pri podajanju informacij mladim.
Kot že omenjeno, v nekaterih primerih se zadnja metoda »vključi se«, v katerih mladi razmišljajo o
naslednjih korakih ni najbolje obnesla, saj je za tovrsten premislek prekmalu, v nekaterih primerih pa
je bil tudi ta korak na mestu in dobro sprejet s strani udeležencev. Eden od udeležencev je tudi izrazil
pomislek, da je za papirnata letala po nepotrebnem uporabljen papir.

V nekaterih primerih je prišlo do težav z udeležbo, tudi če so izvajalci sodelovali z različnimi
organizacijami pri promociji dogodka. Včasih je bil razlog prekratek čas za promocijo, ali
nezainteresiranost med mladimi. Vendar so bili tisti, ki so se delavnic se udeležili, zadovoljni, interes
med njimi je bil velik, tako da so bile tudi delavnice z majhnim številom udeležencev uspešne.
Ponekod je bila težava zamujanje udeležencev. Tudi v tem primeru bi lahko bila rešitev podaljšanje
delavnice.

Povzetki poslušanja zgodb Europeersov

Po predstavitvi zgodbe s strani nekdanjih prostovoljcev EVS Europeersom, so mladi zapisali povzetke
treh vprašanj, ki smo jim jih zastavili, ključnih za razumevanje konceptov EVS-a in korakov do
sodelovanja pri projektih evropske prostovoljne službe.
Na vprašanje, kaj EVS prinaša mladim, so mladi večinoma našteli, da prinaša predvsem veliko
priložnosti za učenje novih stvari, učenje jezika, spoznavanje drugih kultur, prijatelje iz drugih držav,
samostojnost, življenjsko izkušnjo, sposobnost reševati težave, pridobivanje delovnih navad,
premagovanje strahov, nove izkušnje, možnost zaposlitve po EVS-u, opazujejo potek dela v
organizacijah. Mladim se je zdelo zelo pomembno, da je EVS resnično učna služba. Nekateri so
izpostavili, da mladim EVS prinaša priložnosti takoj po zaključenem izobraževanju ali vmes, ko mladi že
iščejo zaposlitev, pa želijo čimhitrejšo osamosvojitev in imajo drugačne cilje. Mladim se je zdelo
pomembno, da dobijo informacijo o EVS že kot srednješolci.
Udeleženci so izpostavili da mladi EVS-ovci k skupnosti in družbi prispevajo predvsem preko projektov,
ki jih izvajajo ter prenesejo lastno znanje in kulturo v novo okolje. Od prostovoljcev pridobijo predvsem
socialno ogrožene skupine in organizacije, v kateri poteka EVS. V manjše kraje prostovoljci prinesejo
mednarodno dimenzijo in sprejemanje novih obrazov iz različnih kultur, sprejemanje drugačnosti in
širjenje obzorij.
Glede poteka procesa od ideje za prostovoljstvo do EVS-a so mladi povzeli, da je najbolje, da se obrneš
na pošiljajočo organizacijo, ki ti nudi nadaljnjo podporo pri iskanju projekta EVS. Kot boljšo opcijo so
navedli, da se prijaviš na projekt, k ga organizacija šele prijavlja, saj imaš tako tudi vpliv na vsebino
projekta. Napisali so, da so proces iskanja in priprave na EVS so dolgotrajne, zato je potrebno o tem

razmišljati že po zaključku srednje šole in to načrtovati. Da bi lahko načrtovali tako zgodaj, pa
potrebujejo informacije o EVS čim prej že v srednji šoli. EVS ima zagotovo pozitivne učinke v skupnosti,
kjer prostovoljec opravlja svoje delo in tudi v skupnosti, kjer prvotno živi. Mladi so dobro opisali
postopek za začetek EVSa (v lokalnem okolju poiščemo organizacijo, ki je akreditirana za pošiljanje
prostovoljcev, skupaj poiščemo organizacijo, ki deluje na želenem področju dela, jo skupaj
kontaktiramo in se dogovorimo za izvajanje EVSa).

Predlogi za izboljšave delavnic s strani izvajalcev:















dalj časa za izvedbo od 45 minut;
več časa za pripravo in promocijo delavnic;
boljša komunikacija s šolami, da bi se delavnice udeležilo več udeležencev (boljša promocija
delavnice);
pripeljati prostovoljca, ki je bil iskalec zaposlitve in je tako dobil novo priložnost (za ciljno
javnost iskalcev zaposlitve);
poenostavitev kviza in več časa za zgodbo prostovoljca, ki je mlade zelo pritegnila;
rezervni načrt, če odpove internetna povezava;
izpustiti zadnji korak (papirnata letala), saj so dijaki porabili preveč časa glede na efekt, ki ga
je korak prinesel, ta čas bi namenil daljši predstavitvi EVS izkušnje ali za podrobnejšo
predstavitev procesa od ideje za prostovoljstvo do EVS-a, ali liste z letali razdeliti za domov,
skupaj z informacijami o EVS-u:
dodati še interaktivno video predstavitev in vključitev zgodbe EVS prostovoljcev (bivših in
gostujočih) v prezentacijo, ker mlade zgodbe iz prve roke najbolj zanimajo;
po kvizu predstavitev okvir EVS-a (dolgoročni, kratkoročni, različne teme, stroški);
v primerih nizke udeležbe razmisliti o primernosti metode;
prilagoditev vsebine delavnic prilagodi različnim ciljnim skupinam.
animacije pri reševanju kviza;
področja interesa okrepiti z zanimivi filmčki ali zgodbami prostovoljcev, ki so delali na tem
področju;

Zaključek
Zaključimo lahko, da so tovrstne delavnice za predstavitev evropske prostovoljne službe
neorganiziranim mladim uspešne in predstavljajo učinkovit način, da ti mladi pridejo do kakovostnih
informacij o osnovnih konceptih evropske prostovoljne službe ter priložnosti, ki jih ta program ponuja
tudi njim samim. Izkazalo se je, da osebni stik in izkušnja iz prve roke za mlade štejeta največ.
Projekti informiranja v obliki delavnic so kakovostni in prinašajo učinke, za njihovo izvajanje pa je
potreben angažma različnih akterjev (izvajalcev delavnic, sodelujočih na delavnicah, koordinatorja
projekta), sam proces vključuje različne faze: pripravo vsebin delavnic in materialov, usposabljanje
izvajalcev delavnic, organizacijo delavnic po šolah in mladinskih centrih, izvedbo, pripravo poročil in
evalvacijo. Eurodesk Slovenija razvija module delavnic na različne teme že od leta 2008, ponavadi v
povezavi s temo, ki je v tekočem letu še posebej aktualna – ali so bile teme vezane na tematska
evropska leta, volitve v Evropski parlament, letošnja tema pa je bila vezana na praznovanje 20.
obletnice evropske prostovoljne službe. Glede na to, da je pomen evropske prostovoljne službe čedalje
bolj prepoznan, število možnosti za bodoče EVS-ovce pa tudi narašča, verjamemo, da bo izvajanje tega
modula delavnic aktualno tudi v prihodnjih letih. Če vas zanima več informacij v zvezi s projektom, bi
želeli delavnice izvajati ali gostiti v vaši šoli oz. organizaciji, nas kontaktirajte na info@eurodesk.si.
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