USPOSABLJANJE ZA KOORDINATORJE
V PROJEKTIH PROSTOVOLJSTVA ESE
23. – 25. 11. 2022, Zreče
Razpisujemo odprta mesta za usposabljanje koordinatorjev v projektih prostovoljstva v
programu Evropska solidarnostna enota (ESE). Glavni temi tokratnega usposabljanja bosta
duševno zdravje in sodelovanje.

NAMEN IN CILJI USPOSABLJANJA
Namen letošnjega usposabljanja je podpreti kakovost odnosov prostovoljcev in organizacij s
poudarkom na:
načrtovanju aktivnosti projektnega cikla organizaciji za kakovost teh odnosov in
podpori duševnemu zdravju prostovoljcev.

Cilji:
krepitev koordinatorjev za prepoznavanje stisk prostovoljcev na področju duševnega
zdravja;
spoznavanje in raziskovanje konkretnih modelov podpore prostovoljcem s stiskami na
področju duševnega zdravja;
skupno raziskovanje in razvijanje strategij, kako načrtovati aktivnosti v projektnem ciklu,
ki omogočajo kakovostno sobivanje prostovoljca in organizacije;
raziskovanje profilov prostovoljcev in načinov vzpostavljanja odnosa;
odrivanje načinov nadgradnje partnerskega sodelovanja med organizacijami za
kakovostne aktivnosti v projektnem ciklu.

USPOSABLJANJE JE NAMENJENO
… koordinatorjem v gostiteljskih, podpornih in vodilnih organizacijah, ki:
so že sodelovali pri izvajanju projektov prostovoljstva;
izvajajo tekoči projekt prostovoljstva ESE ali pa se bo le-ta v kratkem pričel;
so v fazi priprave na projekt;
bi radi nadgradili kakovost projektov prostovoljstva;
so aktivno vključeni v delo svoje organizacije;
bodo na dogodku prisotni ves čas.

Na voljo je 30 mest.
Nacionalna agencija si pridržuje pravico do izbora udeležencev. Prednost pri izboru bodo
imeli koordinatorji v projektih v izvajanju oz. projektih, ki se bodo v kratkem pričeli, ter tisti, ki
se tovrstnega usposabljanja še niso udeležili. Udeležbo bomo omogočili tudi čim večjemu
številu organizacij.

POSTOPEK PRIJAVE
Na usposabljanje se lahko prijavite preko ELEKTRONSKE PRIJAVNICE
Rok za prijavo je torek, 26. oktober 2022.
O izboru bomo udeležence predvidoma obvestili do ponedeljka, 7. 11. 2022.

LOKACIJA IN FINANČNI VIDIK
Usposabljanje bo potekalo v hotelu Terme Zreče, namestitev pa bo organizirana v kompleksu
Vile Terme Zreče. Stroške nastanitve, prehrane in potne stroške do kraja usposabljanja in
nazaj krije organizator. Navodila za povračilo potnih stroškov vam posredujemo na samem
usposabljanju.

PROGRAM USPOSABLJANJA
Usposabljanje se bo pričelo v sredo, 23. novembra ob 10. uri dopoldan, ter se zaključilo v
petek, 25. novembra do 15.00. Pričakujemo, da bodo udeleženci prisotni ves čas trajanja
usposabljanja.
Podrobnejše informacije o programu, logistiki ipd. boste prejeli najkasneje teden dni pred
dogodkom, saj bo program prilagojen potrebam prijavljenih udeležencev.

ORGANIZATOR
Usposabljanje organizira Movit, Ljubljana, Nacionalna agencija programov EU Erasmus+:
Mladina in Evropska solidarnostna enota.
Aktivnost bosta fasilitirali Alenka Oblak in Lara Kastelic, prisotni pa bomo tudi predstavniki
NA.
Za morebitna vprašanja smo vam na voljo na e-naslovu vanja.metelko@movit.si ali na tel.
številki 01/430 47 47.

