
 

Celje, 20. 2. 2018  
Vabljeni:   

 Prostovoljci (študenti) 

 Predstavniki prostovoljskih organizacij 

 Predstavniki šol 
 

"V Evropi je veliko mladih, družbeno mislečih ljudi, ki želijo prispevati k družbi in pomagati pri 
izražanju solidarnosti. Ustvarimo jim priložnosti, da to storijo ... Solidarnost je lepilo, ki ohranja našo 
Unijo skupaj."  
14. 9. 2016, govor za EU Solidarity Corps, Predsednik EK Jean-Claude Juncker. 
 
 

Vabimo vas na seminar za prostovoljce z naslovom  
Vključevanje Romov in migrantov v šole preko prostovoljskih aktivnosti,  

četrtek, 1. marca 2018, ob 10. uri, 
 na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije (MFDPŠ), 

Mariborska 7, Celje  
 
Program enodnevnega seminarja:  

10.00–10.30 Uvodni nagovor in dobrodošlica, predstavitev projekta RoMigSc 

10.30–11.00 Definicija prostovoljstva v Sloveniji in pomen mentorstva pri organiziranem 
prostovoljstvu (prostovoljstvo za vključevanje, mladi in prostovoljstvo v Sloveniji 
itd.) 

11.00–12.30 Delavnica Stigma (izkušnje prostovoljcev, premagovanje stereotipov itd.) 

12.30–13.30 Kosilo – priložnost za sproščeno diskusijo in izmenjavo izkušenj 

13.30–5.00 Delavnica etični kodeks organiziranega prostovoljstva (metode reševanje 
nepredvidljivih situacij, izkušnje prostovoljcev itd.) 

15.00–16.00 Predstavitev begunske situacije v Sloveniji in dobrih praks (mednarodne izkušnje, 
prostovoljstvo za učinkovito integracijo itd.) 

16.30–18.00 Diskusija o izvajanje prostovoljskih aktivnosti v šolah (ali drugih zavodih) za 
spodbujanje integracije priseljenskih in romskih otrok 

 
Seminar bo potekal v sodelovanju s Slovensko filantropijo. 
 
Udeleženci bodo prejeli potrdilo o udeležbi na enodnevnem seminarju.  
Študente in ostale udeležence vabimo k študiju beril v e-učilnici, ki je dosegljiva na tej povezavi:  
http://bit.ly/2GkWUAi. 
 
Vse udeležence vabimo k prostovoljski izkušnji v okviru projekta RoMigSc 
(Vključevanje Romov in migrantov v šole).  
 
Opravite lahko študijske obveznosti v višini 6 ECTS – na MFDPŠ boste lahko opravili predmet na 1. 
stopnji študija “Družbena odgovornost in prostovoljstvo”, 6 ECTS, pri čemer se upošteva:  
 Udeležba na seminarju za prostovoljce v živo in v e-učilnici,  

 Izkušnje prostovoljca, ki jih lahko pridobite s 120 urami prostovoljskega dela v šolah ali drugih 
zavodih na področju izobraževanja v obdobju med marcem in junijem 2018. V okviru manjših 

http://bit.ly/2GkWUAi


 

šolskih projektov se boste vključili v aktivnosti: učne pomoči učencem pri slovenskem jeziku ali 
drugih predmetih, ustvarjalnih delavnic za medsebojno povezovanje in preživljanje prostega 
časa, učenja slovenskega jezika za starše, sodelovanja pri izvedbi športnih in kulturnih dni ter 
drugih dejavnosti, sodelovanja pri organizaciji prireditev s prikaza značilnosti, kulture in tradicij 
držav migrantov, druženja z romskimi otroki v času jutranjega varstva – torej podpore šolam, ki 
delujejo v medkulturnem okolju,  

 Zapis poročila z refleksijo o izkušnjah pri prostovoljskem delu.  

Za več informacij prilagamo poster, lahko pa nas tudi kontaktirate po elektronski pošti: Anica Novak, 
anicanovak@yahoo.co.uk. 
 
Udeležba je brezplačna, prosimo pa vas, da se na dogodek elektronsko prijavite do 26. februarja na 
naslednji povezavi http://bit.ly/2HpKKHt. 
 
Lepo vas pozdravljamo,  
Dr. Nada Trunk Širca, vodja projekta RoMigSc 
Dr. Valerij Dermol, vodja seminarja  
 
Priloga:  
Poster – vabilo k sodelovanju prostovoljcev v manjših šolskih projektih 
 

http://bit.ly/2HpKKHt

