
vabilo NA DOGODEK

KLJUČ DO VKLJUČENOSTI: 

Poiščimo 
priložnosti 
za vključevanje 
v Evropski 
solidarnostni enoti

5. in 6. 11. 2018
Lokacija: Hotel Lev

CILJI DOGODKA:

CILJNA SKUPINA:

NAMEN DOGODKA:
Aktivnost bo ponudila 
prostor, da udeleženci 
podrobno spoznajo 
nov program Evropska 
solidarnostna enota in
s pomočjo prepoznavanja 
uspešnih elementov 
vključujočih projektov bolje 
načrtujejo ter izvedejo 
solidarne in inkluzivne 
projekte.  

• Predstaviti program Evropska 
solidarnostna enota

• Predstaviti znak kakovosti in bodočim 
prijaviteljem svetovati pri njegovi 
pridobitvi

• Predstaviti primere projektov, ki bodo 
navdahnili udeležence za nadaljnje 
delo 

• Orisati pomen solidarnosti v projektih
• Predstaviti značilnosti dobrih 

projektnih praks socialnega 
vključevanja 

• Omogočiti mreženje organizacij in 
izmenjavo izkušenj

PREDVIDENI PROGRAM DOGODKA: 

Opomba: Dogodek poteka 2 dni. Lahko 
se udeležite tudi samo enega dne, prvega 
ali drugega. Zagotovljena bo prenočitev 
za vse, ki se boste dogodka udeležili v 
obeh dneh. 

9:30 – 10:00 
Registracija 

10:00 – 10:30 
Uvod v srečanje 

10:30 – 12:00 
Labirint po Evropski 
solidarnostni enoti 

12:00 -  12:30 
Odmor za kavo

12:30 – 14:00 
Navdihujoči nagovori 
predstavnikov dobrih 
praks, svetovna kavarna 

13:30 - 15:00 
Kosilo 

15:00 - 16:30 
Naredimo osnutek za 
svoj projekt 

16:30 - 17:00 
Odmor za kavo

17:00 - 18:00 
Koraki dalje 

19:00 -
Večerja 

9:00 – 9:30 
Predstavitev programa 
ESE 

9:30 – 10:30 
Interaktivna predstavitev 
znaka kakovosti 
(naslavljanje posameznih 
sklopov na različne 
načine)

10:30 – 11:00 
Odmor za kavo 

11:00 – 12:30 
1. sklop: Pridobi svoj 
znak kakovosti, fokus: 
projektno vodenje 

12:30 – 14:00 
Kosilo 

14:00 – 15:30 
2. sklop: Pridobi svoj znak 
kakovosti, fokus: učna 
podpora

15:30 – 16:00 
Odmor za kavo 

16:00 – 17:30 
3. sklop: Pridobi svoj 
znak kakovosti, fokus: 
udeleženci 

17:30 – 18:00 
Evalvacija dogodka

Prvi dan, 5. 11. 2018 Drugi dan, 6. 11. 2018

ORGANIZACIJE, 
vabljene 
na dogodek

Imajo izkušnje 
v projektih 
mobilnosti 

Nimajo izkušenj 
s projekti 
mobilnosti

Imajo izkušnje 
s projekti soc. 
vključevanja

Nimajo izkušenj 
s projekti soc. vključevanja, 
si jih pa želijo pridobiti

Nacionalni dogodek je prvi korak, ki mu sledi tudi mednarodno srečanje, ki bo potekalo v Ljubljani, 2. - 7. 12. 2018. Mednarodni dogodek bo 
priložnost za spoznavanje mednarodnih partnerjev in ustanovitev mreže, ki vam bo omogočala kvalitetna partnerstva, ki bodo rezultirala v bolj 

kvalitetnih projektih s fokusom na socialnem vključevanju in poudarku na solidarnosti. Na nacionalnem srečanju se lahko odločite, če želite 
sodelovati tudi na mednarodnem srečanju ali ne. Organizacije, ki se boste vključile v projekt, boste lahko izkoristile možnost individualnega 

coachinga pri prijavi projektov.

PRIJAVA 
do 28. 10. 2018! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfKqjvl2WuFY5mSrNzBXmWODraTr9udyJP4vRKjsQ3m71LNA/viewform?usp=sf_link

