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Ta priročnik je namenjen mladinskim delavcem in nevladnim organizacijam (NVO), ki se
zanimajo za dolgoročno delo z mladimi in za povezovanje prostovoljstva z izobraževanjem.
V tem priročniku bomo predstavili znanja in izkušnje, ki so bila pridobljena skozi obstoj
Klubov prostovoljcev INEX-SDA (Češka) in Zavoda Volunatriata (Slovenija). Verjamemo,
da lahko izkušnje teh dveh organizacij služijo kot dober primer iz prakse in kot navdih
drugim NVO in institucijam, ki iščejo način za dolgoročno vključevanje prostovoljcev v
svoje delo in jim s tem pomagati okrepiti kompetence, da bodo dosegali boljše položaje
v svojem zasebnem in poklicnem življenju.

Ta priročnik je nastal kot rezultat projekta «Upgrade Yourself», ki je podprt s strani programa
Eramus+.
«Podpora Evropske komisije pri nastajanju te publikacije ne pomeni tudi podpiranja njegove vsebine,
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PRIROČNIK KLUBA PROSTOVOLJCEV

IZKUŠNJA INEX-SDA

1. Kontekst in pregled
INEX-SDA je NVO, ustanovljena leta 1991, ki se primarno ukvarja z aktivnostmi usmerjenimi v področje
mednarodnega prostovoljnega dela. Njihov glavni cilj je omogočati ljudem, da lahko pomagajo tam, kjer je
njihova pomoč najbolj potrebna. Istočasno pa je njihov cilj tudi, da ta prispevek koristi tudi prostovoljcem,
ki tako pridobijo nove življenjske in delovne izkušnje, katere lahko kasneje uporabijo v svoji karieri. Več
informacij lahko najdete na : www.inexsda.cz.

Izobraževalna vizija INEX-SDA
Klub prostovoljcev temelji na izobraževalni viziji INEX-SDA, ki združuje mladinsko izobraževanje s
prostovoljskimi projekti. Pozitivna izkušnja s prostovoljstvom bi morala usmeriti mlado osebo k povečanem
medkulturnem razumevanju, globalni odgovornosti in aktivnem državljanstvu.
Za INEX-SDA je aktivni državljan nekdo, ki:
• kritično razmišlja o svetu in družbenih zadevah,
• ima odgovoren in sočuten odnos do zunanjega sveta,
• se zaveda globalnega okvirja in se je zmožen pogovarjati o temah povezanih s spremenljivo realnostjo
današnjega sveta,
• kaže razumevanje kulturnih drugačnosti in spoštovanje mnenj in vrednot drugih ljudi,
• se zaveda svoje lastne identitete in se zanima za svet okoli sebe s potencialno ambicijo aktivnega
sodelovanja pri oblikovanju tega sveta, še posebno na lokalni ravni.
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Klub prostovoljcev in njegovo mesto v izobraževalni viziji INEX-SDA :
Klub prostovoljcev INEX-SDA predstavlja platformo za nenehno sodelovanje s prostovoljci.
Pretekle izkušnje kažejo, da je sistematično dolgoročno sodelovanje s prostovoljci nujna
predpostavka za krepitev učinka mednarodne prostovoljske izkušnje in za multiplikacijo osvojenih
izkušenj, znanj in spretnosti. S prostovoljci, ki se vrnejo z mednarodnih projektov, je potrebno
ostati v stiku in jim ponuditi nadaljnje priložnosti za ukvarjanje s prostovoljstvom. Nadaljnja
udeležba namreč predstavlja nove izzive in odgovornosti za prostovoljce ter poleg tega
priložnost, da pridobijo nove izkušnje.
Glavna ideja Kluba prostovoljcev je, da prostovoljstvo ni le način kako pomagati drugim, ampak tudi
predstavlja naraven, zanimiv in učinkovit način učenja. Druga pomembna misel je, da prostovoljstvo
resnično koristi družbi in posameznikom, ko jim je omogočeno, da razvijajo svoje lastne dolgoročne
projekte. Prav tako v organizaciji poudarjajo tudi uporabnost spretnosti in znanj, pridobljenih v Klubu
prostovoljcev, ter si želijo, da bi njihovi prostovoljci uporabili te spretnosti za napredovanje v
bodočih karierah in v življenju na splošno.

Način učenja v Klubu prostovoljcev
Uporabljamo pristop neformalnega učenja1 V Klubu prostovoljcev je neformalno učenje realizirano
predvsem skozi projektne skupine, ki običajno uporabljajo pristop učenja skozi prakso (t. i. learning by
doing). Vsaka skupina ima mentorja, ki ima vlogo voditelja učnega procesa. Mentor pomaga prostovoljcem
pri avtorefleksiji in pri načrtovanju nadaljnjih ciljev in prioritet. Opolnomočenje in priložnost za učenje od
izkušenejših prostovoljcev ter mentorjev prispevata k razvoju prostovoljčevih spretnosti vodenja projekta,
skupinskega dela ipd. Pomembno dejstvo je, da se prostovoljci učijo na zelo naraven in učinkovit način.

1. Neformalno učenje je namensko prostovoljno učenje, ki se odvija v raznovrstnih okoljih. Aktivnosti in tečaje vodijo facilitatorji ali trenerji, katerih
pristop temelji na partnerstvu z udeleženci; niso avtoritete (kot so to učitelji), ampak so le vodje procesa učenja. Aktivnosti neformalnega učenja
imajo vedno izobraževalne cilje, ki se holistično osredotočajo na zmožnosti (znanje, sposobnosti in odnose) in uporabljajo različne interaktivne metode
in pristope, npr. pristop učenja skozi prakso, eksperimentalno učenje ipd. Te aktivnosti maksimalno uporabljajo potencial skupine, na napake pa se
vedno gleda kot na priložnosti za učenje (niso kaznovane). Udeleženci procesa neformalnega učenja se morajo zavedati česa so se naučili in morajo
načrtovati prihodnje učenje.
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Mentor običajno pomaga skupini pri razmišljanju o svojem učenju in poimenovanju učnih rezultatov. Da
bi naredili ta proces lažji in bolj dostopen za širšo paleto prostovoljcev, smo ustvarili spletno aplikacijo
‘IM-PROVE’, ki je nastala kot končni izdelek projekta ‘Upgrade Yourself’. Aplikacija omogoča, da
prostovoljci beležijo svoje izkušnje z raznih projektov v obliki učnega dnevnika. Ko se prostovoljci
vpišejo in vnesejo konkretne situacije, ki so jih izkusili (npr. predstavil sem svoj projekt pred občinstvom),
aplikacija pokaže katere kompetence so razvili s to izkušnjo ter kateri bi lahko bil njihov naslednji korak
(konkretno, katere situacije naj iščejo, da bodo še bolj okrepili svoje kompetence). Verjamemo, da se bo
aplikacija izkazala kot uporabno, ne le za člane Kluba prostovoljcev, temveč tudi za kogarkoli, ki uporablja
pristop neformalnega učenja v prostovoljstvu. Aplikacijo lahko najdete na spletu brezplačno na improve.
inexsda.cz.
Potrebno je dodati, da izobraževalna filozofija INEX-SDA primarno cilja manjše skupine ljudi,
katerim se trudijo nuditi priložnosti visokokvalitetnega izobraževanje in osebnostnega razvoja.
Verjamejo namreč, da relativno majhno število aktivnih prostovoljcev ustvarja projekte, ki imajo
znaten učinek na družbo, na njihovo okolje in tudi na ljudi, ki niso vključeni v prostovoljstvo.

Zgodovina Kluba prostovoljcev
Klub je bil ustanovljen spomladi leta 2011. Motivacija za snovanje je bila ostati v stiku s prostovoljci,
ki so se vrnili z mednarodnih projektov in jim omogočiti sistematično podporo v nepretrganem procesu
izobraževanja med prostovoljstvom. Pred tem je bila taka vrsta podpore občasna in je vključevala le peščico
ljudi.
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V letih 2011 in 2012 je Klub prostovoljcev postal platforma, ki je delovala le znotraj meja Češke. Med
tema letoma so bila začrtana glavna pravila delovanja, ustanovljene so bile prve projektne skupine in
uspešno izpeljani prvi projekti. Glavne teme so bile med tema letoma promocija prostovoljstva, globalnega
razvojnega izobraževanja ter neformalnega izobraževanja s poudarkom na izkustvenem učenju. Za več
informacij o določeni temi si preberite poglavje ‘Primeri uspešnih projektov’.
Te izkušnje so dokazale, da Klub prostovoljcev lahko zagotovi kontinuiteto med pripravo na projekt in
refleksijo po vrnitvi z mednarodnega prostovoljskega projekta. Poleg tega lahko zgradi skupnost aktivnih
ljudi v INEX-SDA in privabi druge ljudi brez predhodnih izkušenj s prostovoljstvom. Potreba po lokalni
angažiranosti je vse večja, istočasno pa so opazili velik izobraževalni potencial Kluba prostovoljcev.
Ravno zato smo v letih 2013 – 2014 celotno pozornost Kluba posvetiti vidiku osebnostnega razvoja.
Sistem mentorstva je dobil trdne temelje (glejte spodaj) in Klub prostovoljcev se je začel predstavljati kot
specifičen izobraževalni in podporni program z lastnim obrazom. Celoten koncept izobraževanja je postal
navdih mednarodnim partnerjem na projektu ‘Young Europeans for Global Development’. V letu 2013 so
bili ustanovljeni še drugi klubi v Estoniji, Latviji in Litvi.
Do septembra 2014 so prostovoljci iz Kluba prostovoljcev uspešno izpeljali 14 projektov, ki so sčasoma
postali vse bolj ambiciozni in zapleteni. Poleg tega se je vpliv projektov začel širiti na mednarodno
dimenzijo (glejte poglavje ‘Primeri uspešnih projektov’). Zgodilo se je ducat izobraževalnih seminarjev in
nešteto srečanj prostovoljcev. V letu 2015 so bile ustanovljene nove projektne skupine, slovenski Klub
prostovoljcev pa se je dokočno formalizira in postal del projekta ‘Upgrade Yourself’, ki je bil podprt s strani
Erasmus+ programa.

Finančna podpora za Klub prostovoljcev
Klub prostovoljcev INEX-SDA je bil ustanovljen znotraj projekta ‘Youth for Global Responsibility’,
ki je potekal v letih 2011 - 2012 in je bil financiran s strani EuropeAid programa Evropske Unije.
Njegov nadaljnji razvoj v letih 2013 - 2014 pa je bil financiran s projektom ‘Young Europeans
for Global Development’ znotraj EuropeAid sklada. Vendar pa so bili posamezni skupinski projekti
kriti s temi sredstvi samo delno, zaradi česar so prostovoljci za sofinanciranje uspešno zaprosili
organizacije kot so Vodafone Foundation, ThinkBig programee, Višegrad funds, Youth in Action.
Trenutno tudi pridobivamo podporo Erasmus+ programa.
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Povzetek dobrih praks aktivnosti Kluba prostovoljcev
Najboljša motivacija za posameznika se doseže s porazdelitvijo čim več pristojnosti in dolžnosti. Ko govorimo
o projektu, je zavedanje svojih dolžnostih in možnostih, da vplivamo na odločitve na odločitve o delovanju
Kluba prostovoljcev, izjemnega pomena, saj tako prostovoljci ohranijo zanimanje za in se identificirajo s
tem projektom. Zato se trudimo, da v prakso in v širši spekter Kluba prostovoljcev vpeljemo
principe deljenega vodenja in sprejemanja odločitev, kolikor je to praktično mogoče.
Prostovoljcem omogočamo, da sodelujejo v procesu sprejemanja odločitev glede splošne usmeritve
Kluba prostovoljcev, njegovih izobraževalnih strategijah, izboru tem za seminarje itn. Pomemben je tudi
individualni pristop, zato je bistveno, da prostovoljci lahko kontaktirajo koordinatorja kluba, ki pa mora
v zameno odgovoriti v kratkem času.
Ko govorimo o aktivnostih projektnih skupin, je pomembno da ima skupina realistične namene, ki se
ujemajo s potencialom skupine, jasno in določeno temo ter da so vsi v skupini vpleteni v
aktivnost. Idealen scenarij je, da prostovoljci delajo na projektu, ki so si ga zamislili sami. Vseeno pa se
v nekaterih primerih prostovoljci pridružijo pobudi, ki jo je podala organizacija sama. V tem primeru (pa
tudi pri vseh ostalih projektih) je pomembno razjasniti, da prostovoljci ne le izpeljujejo tujih idej, ampak so
popolnoma vključeni v vse aktivnosti povezane s projektom. Ravno zato smo razvili sistem mentorstva,
ki jasno razdeli naloge in dolžnosti – mentor je bolj svetovalec in trener, manj pa koordinator aktivnosti
skupine.
Med promocijo so v INEX-SDA uspeli s poudarjanjem izobraževalne dimenzije Kluba prostovoljcev
(česa se lahko naučiš s sodelovanjem in kako lahko to uporabiš za nadaljnji razvoj). Splošne koristi za
družbo ležijo v središču vseh projektov in so primarni namen vsakega predloga projekta; ne glede na vse pa
je izobraževanje glavna dodana vrednost Kluba prostovoljcev. Kar resnično drži celotno strukturo skupaj, je
človeški potencial. Zahvaljujoč dejstvu, da so prostovoljci aktivni, energični in navdihujoči ljudje, nove ideje
in misli vrejo na površje ves čas, kdaj tudi zunaj okvirja glavnih aktivnosti. Zaradi tega se zavedajo, da je
potrebno skrbeti ne le za strukturo Kluba prostovoljcev, ampak tudi za človeško dimenzijo
(kar je doseženo predvsem skozi neformalne sestanke, družabne dogodke in mreženje).
Te dobre prakse so podrobno opisane v naslednjih poglavjih.
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2. Kdo ima korist od Kluba prostovoljcev
in kako?

Klub prostovoljcev pozitivno vpliva na tri skupine hkrati – na vpletene prostovoljce, organizacijo in družbo
v splošnem.

Prednosti za prostovoljce:
Prednosti za prostovoljce so opisane v sledečih točkah:
• razvoj kompetenc, kot na primer projektni in finančni management, skupinsko delo, vodenje,
organizacijske sposobnosti, ustvarjalnost, motivacija, itd.,
• dolgoročna priložnost učenja, uresničevanje svojega potenciala za rast, prevzemanje odgovornosti in
prilagajanje učnega procesa glede na lastne potrebe,
• podpora lastnim pobudam in ustvarjanju projektov ter izpeljavi,
• možnost udeležitve izobraževalnih seminarjev glede na prostovoljčeve preference,
• kontakt in sodelovanje z drugimi aktivnimi in istomislečimi ljudmi z različnimi stopnjami izkušenj,
• pomoč pri zbiranju sredstev za projekte (kot na primer pisanje prošenj za financiranje),
• mentorstvo in kvalitetna povratna informacija.
Pomembno se je zavedati, da se prostovoljčeva vloga spreminja med njegovo vpletenostjo v
projektne skupine. Če to prostovoljca zanima, ima priložnost povzpeti se po ‘lestvi kompetenc’, z
mesta navadnega člana do mesta koordinatorja skupinskih aktivnosti ter nato do mesta mentorja
drugi projektni skupini.

Prednosti za organizacijo:
Čeprav opisane prednosti temeljijo na izkušnjah INEX-SDA, verjamemo, da veljajo tudi za katerokoli drugo
organizacijo, ki bi sistematično sodelovala s prostovoljci na predstavljen način:
• dolgoročno sodelovanje prostovoljcev je koristno za doseganje vizije organizacije,
• ustvarjanje in ohranjanje skupnosti razumevajočih ljudi v organizaciji omogoča boljšo sinergijo med
prostovoljci in organizacijo,
• uspešni projekti z logotipom organizacije prispevajo k širjenju ugleda in možnosti doseganja novih
prostovoljcev in ciljnih skupin,
• prostovoljski projekti pomagajo pri vzpostavitvi stikov z drugimi ljudmi v okolici, ki bi morda bili
zainteresirani za aktivnosti in bodoče sodelovanje.
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Prednosti za družbo:
Prednosti za prostovoljce in organizacijo ne bi bile izdatnega pomena, če celotna aktivnost ne bi bila
usmerjena v korist družbi. Projekti znotraj Kluba prostovoljcev so vedno koristnega tipa in večinoma ciljajo
na lokalne skupnosti. Demokratična skupnost potrebuje aktivne državljane, ki se zanimajo za svet okoli sebe,
so zmožni razmišljati o aktualnih vprašanjih in se na njih odzvati; Klub prostovoljcev prispeva k izobrazbi
in aktivizaciji takih ljudi. Poleg tega pa Klub prostovoljcev dviga ozaveščenost o prostovoljstvu in njegovih
pozitivnih učinkih na posameznika in na družbo ter zavrača vsakršno koli obliko družbene, nacionalne,
verske, politične, rasne, spolne ali druge diskriminacije; njegove aktivnosti prispevajo k medkulturnemu
razumevanju na način, ki promovira strpnost in nenasilje.
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3. Aktivnosti znotraj Kluba prostovoljcev
Aktivnosti Kluba prostovoljcev so večinoma sestavljene iz projektnih skupin in izobraževalnih seminarjev,
poleg tega pa so organizirana tudi druga srečanja in aktivnosti, ki naredijo Klub bolj opazen med mladimi, in
ki podpirajo oblikovanje novih projektnih idej. Izredno pomembno za Klub prostovoljcev je, da se povezuje z
ljudmi izven svojih meja. Ti ljudje se osebno srečujejo s člani projektnih skupin, dobijo navdih in motivacijo
ter na koncu tudi sodelujejo v aktivnostih. Druga orodja, ki naredijo aktivnosti Kluba prostovoljcev bolj
vidna so seveda spletna stran in družbena omrežja (še posebno Facebook). Vendar je osebni stik vseeno
najboljši način za vključevanje novih prostovoljcev. V tem poglavju podrobno opisujemo aktivnosti Kluba.
1. Projektne skupine – Projektne skupine so center Kluba prostovoljcev. Večinoma so oblikovane na
začetku sezone (navadno v oktobru) in prostovoljcem omogočajo izvedbo svojih idej ali pridružitev pobudam
drugih aktivnih članov. Za več podrobnih informacij o projektnih skupinah preberite naslednja poglavja.
2. Izobraževalni seminarji – Klub prostovoljcev organizira brezplačne izobraževalne seminarje za
člane skozi celo leto. Sodelujoči sami izberejo temo za posamezen seminar. Izbira teme odseva potrebe
projektne skupine; trudimo se fleksibilno prilagajati ponudbo. Teme, ki smo jih pokrili v preteklosti:
projektni management, finančni management projektov, strateško načrtovanje, vodenje in skupinsko delo,
mentorstvo in trenerstvo, sposobnosti nastopanja, izkustveno učenje, novi mediji, marketing in izvedba
kampanj ter mnogo drugih.
3. Vikend tabori po vrnitvi – Enkrat letno organiziramo vikend tabor za prostovoljce, ki so se vrnili z
mednarodnih projektov2. Ti projekti se navadno odvijajo spomladi in poleti, tako da se vikend po vrnitvi
navadno odvije v začetku oktobra. Osredotoča se na izkušnjo prostovoljstva (npr. poimenovanje osebnih
učnih rezultatov) in na mreženje z ostalimi prostovoljci. Na tem srečanju se ustvarja nove ideje za
morebitne projekte Kluba prostovoljcev in oblikuje nove projektne skupine. Ta vikend tabor se tako uporabi
za osveščanje prostovoljcev o neformalnem učenju in izobraževalnem potencialu prostovoljstva, pa tudi
kot podpora njihovi motivaciji za dolgoročno angažiranost.

2. Both INEX-SDA and Zavod Voluntariat are parts of the networks organizing so called „workcamps“ – international projects for small groups of
volunteers from all over the world, usually two or three weeks long and focused on helping the local community with some type of work, experiencing
the local culture and the cultures of all participants (intercultural learning). More on https://www.workcamps.info/icamps/.
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4. Druga redna srečanja – Redna srečanja članov projektnih skupin so ključna za deljenje izkušenj,
mreženje in vzpostavljanje trdne prostovoljske skupnosti okoli organizacije. Poznamo več vrst teh srečanj:
organizirana s strani koordinatorja Kluba prostovoljcev, npr. popoldanska srečanja na nekaj mesecev z
oblikovanim programom, kjer prostovoljci delijo svoje izkušnje s projekti, vodenjem ipd.,
redne aktivnosti organizirane direktno s strani projektnih skupin glede na področje na katerega so
osredotočajo, npr. debate, delavnice,
organizirana spontano s strani prostovoljcev ali koordinatorja na neformalni lokaciji (npr. restavracija, bar).
Podoben koncept povezovanja izobraževanja in aktualnih vprašanj je deljen s strani drugih rednih
aktivnosti Kluba prostovoljcev, kot so na primer tako imenovani ‘A Window to the World’ večeri
(predstavitve mednarodnih prostovoljcev) in redni otvoritveni dogodki, povezani z začetkom
sezone Kluba prostovoljcev v oktobru. Prav tako vsako leto okoli 5. decembra Klub prostovoljcev
pomaga pri organizaciji Mednarodnega dneva prostovoljstva.
5. Mednarodna srečanja – Ker ima Klub prostovoljcev povezave z mednarodnimi projekti in mrežami
evropskih partnerskih organizacij, imajo njegovi člani pogosto priložnosti potovati na mednarodne projekte,
npr. mladinske konference in mladinske izmenjave.
Aktivnosti Kluba prostovoljcev se prekrivajo z akademskim letom – redna srečanja se navadno začnejo
na začetku oktobra. Projektne skupine, izobraževalni seminarji in ostale aktivnosti projektne skupine se
nadaljujejo skozi celotno leto – izjema so le poletni meseci, ko se osredotočamo na mednarodne projekte.
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4. Kdo so prostovoljci in kako delujejo
projektne skupine znotraj Kluba prostovoljcev?

Tipičen prostovoljec Kluba prostovoljcev je star med 18 in 30 let. Je študent, ki želi biti aktiven in je sodeloval
pri vsaj enem prostovoljskem projektu v tujini. Vendar pa so projektne skupine kluba in ostale aktivnosti
oprte za vse prostovoljce, ne glede na spol, starost, izobrazbo, prostovoljsko ozadje ali nacionalnost. Edina
pogoja za sodelovanje sta želja biti aktiven in koristen za družbo ter pripravljenost za razvijanje lastnih
zmožnosti. Večina projektnih skupin dela v češkem jeziku; obstaja pa tudi zelo aktivna projektna skupina,
ki dela v angleščini s prostovoljci iz različnih držav, ki živijo in delajo oz. študirajo na Češkem.
Prostovoljcem ni potrebo izpolnjevati nobenega obrazca, da postanejo člani Kluba prostovoljcev ali določene
projektne skupine; skupine delujejo kot skupnost in članstvo je prosto, ne formalizirano. Če prostovoljci
zaprosijo za kakršenkoli certifikat po končanem projektu, je najboljši način, da uporabijo zgoraj omenjeno
IM-PROVE aplikacijo, kjer javni del profila (razvoj zmožnosti) lahko delijo in javno predstavijo. Na tej osnovi
INEX-SDA lahko izda uradno pismo, ki potrjuje to izkušnjo.

Organizacijska struktura Kluba prostovoljcev
koordinator Kluba prostovoljcev
mentor projektne skupine
koordinator projektne skupine
Člani projektne skupine

Organizacijska struktura Kluba prostovoljcev je razmeroma preprosta; oblikovana je kot kaže shema zgoraj.
Glede števila projektnih skupin ali števila članov (v skupini ali skupno) ni nobenih omejitev.
• Koordinator Kluba prostovoljcev je trenutno zaposleni član INEX-SDA. Njegove glavne naloge so
usklajevanje projektov, povezanih z delovanjem Kluba prostovoljcev znotraj INEX-SDA (npr. financiranje
kluba), komunikacija z mentorji in podpiranje projektnih skupin.
• Mentorji projektnih skupin so po navadi izkušeni prostovoljci, ki so predhodno že bili povezani s
projekti Kluba prostovoljcev. Vendar pa lahko tudi zaposleni v organizaciji postanejo mentorji in nato
opravljajo naloge prostovoljno, poleg njihovih običajnih službenih dolžnostih. INEX-SDA je razvil in
organizira sistem mentorstva, zato ga spodaj podrobno opisujemo.
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• Koordinator projektne skupine je član skupine, katerega dodatne dolžnosti so koordiniranje
skupine in posredništvo pri komunikaciji med člani skupine ter s koordinatorjem Kluba prostovoljcev. Ni
nujno, da je na tem mestu vedno ena in ista oseba. Vendar pa, da sta koordinacija in komunikacija lažji,
morajo vsi člani skupine vedeti, kdo je trenutni koordinator skupine. Delitev nalog med koordinatorjem
in ostalimi člani skupine je odvisna od individualnega dogovora znotraj skupine in se spreminja glede na
člane ter na kar so osredotočajo. Skupino navadno sestavlja 5-10 članov (ni omejitve).

Sistem mentorstva
• Mentor je ključna oseba pri podpiranju skupine.
Naloge mentorja so:
• Da podpira dinamiko skupine tako, da ta okrepi skupinsko delo in motivacijo – ta vloga je izjemnega
pomena med fazo oblikovanja skupine in prav tako med t. i. stormingom3 (uporaba facilitacije in mediacije
– v kolikor je to potrebno). Mentor mora podpirati ta proces, da lahko pomaga skupini učinkovito prestati
diskusije ustanavljanja ekipe in uspešno doseči naslednjo fazo dinamike skupine, ko je skupina zmožna
lažje izvajati naloge.
• Da pomaga pri vzpostavljanju pravil in ciljev ter pri definiranju teme projekta in pri zagotavljanju, da je
cilje moč doseči in koristijo skupnosti.
• Da pomaga pri vzpostavljanju skupinskega sistema učenja – prikliče pozornost na osebnostni razvoj
skozi realizacijo projekta in načrtuje učni proces.
• Da podpira in pomaga skupini pri projektnem menedžmentu, še posebno pri sledenju projektnemu ciklu in
deljenju svojih ustreznih izkušenj. Mentor mora posredovati čim manj (npr. mora pustiti skupini narediti
napako – to je najboljši način učenja). Količina podpore je individualno odvisna od potreb skupine.
• Da, ko je to potrebno, pomaga skupini ostati znotraj meja projekta, npr. prepreči odmik od glavne smeri
prvotnega predloga.
• Da glede izobraževalnih potreb skupine in celotne izvedbe ter potrebne podpre komunicira s
koordinatorjem Kluba prostovoljcev.
Naloge mentorja niso:
• Da koordinira aktivnosti skupine.
• Da neposredno sodeluje v skupinskem projektu, izpolnjuje individualne naloge.
• Da je odgovoren za realizacijo projekta skupine.
• Da zavestno vpliva na skupino s svojimi idejami, kako naj bi stvari bile narejene.
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3.Second phase in group dynamics. During this phase, the roles within the group are being divided (“struggle for power”). Members exchange
opinions, clarify their positions within the team, create subgroups, sometimes criticize other members, discuss the role of the leader or establishment
of subgroups. It is very important phase of group dynamics, which ideally leads to a successful establishment of functional team.

Zelo pomembno je, da mentor ni vpleten v samo aktivnost skupine. Ugotovili smo, da če skupina nima
priložnosti delovati čim bolj samostojno, vključno z delanjem napak in učenjem iz njih, to deluje zelo
demotivacijsko. Mentor seveda lahko opozori skupino, da so aktivnosti zašle z začrtane smeri prvotnega
cilja projekta, ali pa da predlagani akcijski načrt ni realističen. Vendar pa obstaja meja med dobrim nasvetom
in odprtim posredovanjem v delo skupine, na katero mora biti mentor pozoren.
Mentorji imajo redna srečanja (približno enkrat na 2-3 mesece). Pogovarjajo se o aktualnih
vprašanjih, povezanih s projektnimi skupinami, in izmenjujejo izkušnje. Ta srečanja organizira
koordinator Kluba prostovoljcev in je na njih vedno prisoten. Če je potrebno, je nekaj izobraževanih
seminarjev za mentorje, ki jih organizira klub, osredotočenih na mentorstvo in trenerske
spretnosti.

Oblikovanje tem za projektne skupine
V splošnem poznamo dva načina oblikovanja tem za skupine. Prva, ki je najbolj priljubljena glede na
učinkovitost učenja, je situacija, ko se prostovoljec ali projektna skupina sam(a) domisli svoje ideje. Takrat
je bolj ali manj jasno na čim bo skupina delala. Prostovoljci v takih skupinah so navadno zelo motivirani in
se lažje poistovetijo s temo, ker so oni tisti, ki so se je domislili.
Druga možnost pa je, da ideja izvira iz INEX-SDA in da se ji prostovoljci pridružijo. To je bila prevladujoča
taktika v letu 2013, vendar pa so te ideje dosegle fazo realizacije v samo približno polovici primerov. Glavna
prednost je ta, da omogoča sodelovanje prostovoljcem, ki se za to zanimajo in so motivirani, ampak nimajo
svojih idej ali pričakovanj. Po drugi strani pa, če ideja ne pride neposredno s strani prostovoljcev, je njihovo
‘lastništvo’ nad projektom izrazito nižje, kar pa se pogosto odraža v primanjkljaju motivacije in predanosti.
Izgleda, da je najboljši način za porajanje teme začetna motivacija prostovoljcev, da ustvarijo svoje
projektne predloge, zamenjane z alternativnimi predlogi INEX-SDA v drugi fazi (navadno med prvim
srečanjem Kluba prostovoljcev). Celoten proces izbire teme poteka med oblikovanjem projektne skupine.
Prostovoljci imajo polno pravico do intelektualne lastnine projekta, njegove vsebine in izvedbe; INEX-SDA
priskrbi le podporo opisano v tem dokumentu.
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Podpora INEX-SDA skupinam in finančne zadeve
Klub prostovoljcev je platforma INEX-SDA; zatorej se kakršnakoli podpora aktivnosti, projektov itd.
primarno nanaša na INEX-SDA. Podpora je razdeljena na organizacijski in finančni del.
Organizacijska podpora je sestavljena iz:
• mentorstva izkušenega prostovoljca ali zaposlenega v organizaciji,
• zagotavljanja prostora za srečanja ekipe in delavnice in material,
• znanja in spretnosti o PR-u, skupinskem delu, zbiranju sredstev (vključno s prijavami za subvencije)
ipd.,
• nudenja pomoči pri realizaciji projekta in organizaciji (individualno, glede na to kaj je potrebno),
• srečanj med prostovoljci in skupinami, ki so namenjena mreženju,
• orodij za osebnostni razvoj (aplikacija IM-PROVE, seminarji itd.),
• stikov s potencialnimi donatorji in možnimi projektnimi partnerji, na podlagi dobrih praks organizacije.
Zagotavljanje finančne podpore je tesno povezano z dejstvom, da je bil Klub prostovoljcev ustanovljen
znotraj projekta, ki je bil financiran s strani Evropskega programa EuropeAid. Program je INEX-SDA omogočil
financiranje nediferenciranih stroškov, kot so materiali, tisk, del nastanitve ali potnih stroškov (če je bilo to
potrebno za aktivnosti projektne skupine), kompenzacijo za predavanja ipd.
Vendar pa ni nikoli bilo možno financirati določenih potreb projektnih skupin, še posebno tistih bolj
finančno zahtevnih (team-building vikendov, mladinske izmenjave in ostale podobne aktivnosti).
Za te morajo projektne skupine poiskati sofinanciranje iz drugih virov. Kar je na začetku zgledalo
kot slabost programa, je danes prednost. Potreba po iskanju in pisanju točno določenih prijav za
subvencije ali izvedba posameznih zbiranj sredstev je prinesla članom projektnih skupin veliko
razumevanja finančnega menedžmenta in težav pri zbiranju sredstev.

Trenutno je pristop k financiranju tak, da so potencialni stroški delovanja del individualnega dogovarjanja
med projektno skupino in koordinatorjem Kluba prostovoljcev (financiranje je odvisno od trenutnih možnosti
financiranja organizacije). Istočasno pa so prostovoljci motivirani za lastne pobude zbiranja sredstev,
neodvisno upravljanje proračuna in aktivneo iskanje drugih možnosti financiranja. Klub prostovoljcev
nadaljnje podpira neodvisno zbiranje sredstev z najnovejšim koledarjem subvencij, ki je na voljo na njegovi
spletni strani.
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Primeri uspešnih projektov znotraj Kluba prostovoljcev
Od ustanovitve Kluba prostovoljcev spomladi leta 2011 pa do konca leta 2015 se je skupno število
uspešno izpeljanih projektov povzpelo na 20, nekaj pa jih je še v pripravljanju. Nekaj jih predstavljamo kot
navdih. Vse projektne skupine in njihove opise najdete na naslednji spletni strani: https://www.inexsda.
cz/en/dok#projects.
SUStainability MAKers (oblikovan v letu 2015)
Glavni cilj tega projekta je zviševanje ozaveščenosti med zaposlenimi v podjetjih o dejstvu, da družbeno
odgovorne aktivnosti podjetij ne bi smele biti omejene na filantropijo, temveč bi morale težiti k spremembi
osrednjih dejavnosti podjetja, da bi le-te postale bolj družbeno odgovorne. Podjetja bi morala vplesti
trajnost v svojo glavno dejavnost, s čimer bi delala dobro tako zase kot za družbo (‘win-win’ situacija).

Skupina dela na dveh pobudah:
Okoljska – uvajanje uporabe kozarčkov za večkratno
uporabo namesto plastičnih v Náplavki in na drugih
krajih v Pragi. V letu 2016 so izpeljali razstavo, da bi
dvignili ozaveščenost o trajnostnih temah.
Družbena – razvoj spletne strani z namenom
povezovanja majhnih in srednje velikih podjetij s
projekti NVO ter kot pomoč podjetjem, da začnejo z
izboljšavami glede družbene odgovornosti.

Na Den (‘For One Day’, continuous initiative
founded in 2014)
Connect nonprofit organizations with the public –
that is the goal of the initiative Na Den. The project
is based on one-day volunteer events organized in
cooperation with various nonprofit organizations.
Participants get to experience one day in the
organization, they get to know its environment
and activities, and help either with everyday tasks
or with some special event preparation.
The project has developed beyond the Volunteers
Club, the group has its own nonprofit organization
and the current main goal is to involve new
volunteers and grow.
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Step out from the Crowd (izpeljan v letu 2013)
Tečaj, ki je temeljil na neposrednih izkušnjah –
sodelujoči so imeli priložnost izkusiti, kakšno je
bilo življenje v totalitarnem režimu in razmišljati
o svobodi ter njenih mejah v današnji družbi.
Projekt spada med najbolj ambiciozne in uspešne
v naši zgodovini. Organizatorji so povabili 24
mladih iz evropskih držav (Češka, Madžarska,
Poljska in Slovaška) in prejeli financiranje s strani
Višegrajske skupine.

Izkušnja s Klubom prostovoljcev skozi oči prostovoljcev
Prostovoljci sami so tisti, ki ocenijo ali je bila vizija Kluba prostovoljcev dosežena. Večina navedkov
predstavljenih spodaj so iz internih evaluacij med letoma 2013 in 2014.

‘Naučil/a sem se vsega potrebnega za ustvarjanje funkcionalnega projekta (finančna podpora, kampanja, ipd.),
kako težko je, ampak tudi koliko zabave prinese. Naučil/a sem se uporabljati različna spletna komunikacijska
orodja, izboljšal/a komunikacijske spretnosti, na seminarju sem se veliko naučil/a o marketingu…’
‘Spoznal/a sem kaj vse potegne za sabo delo na projektu, vse od organiziranja srečanj do pripravljanja celotnega
dneva za prostovoljce.’
‘Zahvaljujoč sodelovanju v projektni skupini, sem se naučil/a več o izkustveno usmerjeni pedagogiki.’
‘Mislim, da je koristno, da lahko veliko uporabljam angleščino pri komunikaciji z ljudmi, ki jih ne poznam. Izkusil/a
sem tisti občutek, ko nekaj dokončaš uspešno.’
‘Naučil/a sem se načrtovati in oblikovati cilje po metodi SMART.’
‘Veliko sem se naučil/a o vodenju, skupinski facilitaciji, učinkoviti skupinski komunikaciji, predstavljanju projekta,
dizajnu in ciljanju kampanj, PR-u, itn.’
‘Klub prostovoljcev predstavlja aktiven in pomemben način preživljanja prostega časa. Nudi ti priložnost, da
poskusiš nove stvari in spoznaš nove ljudi, in najbolj pomembno, da najdeš sam sebe.’
‘Delo na Na Den kampanji je priložnost spoznati dovzetne in navdihujoče ljudi. To je bila moja prva izkušnja s
prostovoljstvom, ampak nikakor ne zadnja!’
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ZAVODA VOLUNTARIAT
IZKUŠNJA

20

Zavod Voluntariat je NVO, ki deluje na področju mednarodnega prostovoljstva in ima sedež v Sloveniji.
Misija Zavoda Voluntariat je promovirati ideje o miru, družbeni pravičnosti, trajnostnem razvoju,
mednarodnem sodelovanju in solidarnosti skozi prostovoljsko delo in prostovoljske projekte. Verjamemo,
da je mednarodno prostovoljsko delo koristno za osebnostni razvoj posameznika, za promocijo družbene
pravičnosti, medkulturno učenje ter vzgojo za mir in strpnost. Naša vizija je svet miru, socialne pravičnosti
in trajnostnega razvoja, kjer ljudje ob vzajemnem spoštovanju živijo skupaj brez spodbujanja kakršnihkoli
oblik nasilja ter z namenom reševanja konfliktov. Več informacij je na voljo na spletni strani: www.zavodvoluntariat.si
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1. Klub prostovoljcev v Zavodu Voluntariat
Klub prostovoljcev, ki deluje pod okriljem Zavoda Voluntariata, je bil ustanovljen že v letu 2001, vendar pa
je od takrat prestal veliko sprememb. Zadnjih šest let klub deluje kot je predstavljeno spodaj, z manjšimi
spremembami vsako leto.
Voluntariatov Klub prostovoljcev je prostor namenjen promociji in realizaciji aktivnega državljanstva med
mladimi v Ljubljani. Zbira mlade ljudi, ki si želijo prostovoljnega dela, mednarodnega mreženja/dialoga,
premagovanja različnih oblik diskriminacije in družbene angažiranosti. V Klubu prostovoljcev mladi izvajajo
aktivnosti (pobude, projekte), ki so se jih domislili sami in se istočasno učijo ter pridobivajo izkušnje in
spretnosti v sproščenem in podpirajočem okolju. Mladi, ki so aktivni v Klubu prostovoljcev, so dokaj neodvisni,
ampak ko potrebujejo pomoč, jo prejmejo s strani zaposlenih v Zavodu Voluntariatu ali s strani izkušenih
prostovoljcev. Zahvaljujoč razvijanju zmožnosti in samostojnosti se njihove možnosti za zaposlitev večajo.
Klub prostovoljcev je delno oblikovan s strani EVS prostovoljcev, ki se menjajo vsako leto, zato ima klub
vsako leto drugačno dinamiko. Klub prostovoljcev je prav tako oblikovan s strani lokalnih prostovoljcev, ki so
aktivni že nekaj let ali pa so se šele pridružili svetu prostovoljstva. Tako se je Klub prostovoljcev spreminjal
skozi leta in imel različne skupine, ki so delale na različnih temah. Kljub temu pa so mladi vedno igrali ključno
vlogo v Klubu prostovoljcev, saj je bil to prostor, kjer so lahko izpeljali svoje ideje in pridobivali družbene
spretnosti. Mladi prostovoljci so tudi večinoma povezani z ostalimi organizacijami, povezanimi z njihovimi
interesi. Na ta način mladi soustvarjajo skupne prostore – skozi sodelovanje z drugimi organizacijami in
so-organizacijo dogodkov, kot na primer Festival migrantskega filma, Teden globalnega učenja, Festival
Bivak, ipd.

V letu 2016 je Klub prostovoljcev oblikovan skozi tri projektne skupine: ena je odgovorna za organizacijske
aktivnosti v Ljubljani in urejanje bloga, drugi dve pa sta odgovorni za izpeljavo mladinskih izmenjav.
Čeprav so čez leto aktivne le te tri skupine, ostajamo v stiku z drugimi prostovoljci. To je namreč vzajemno
sodelovanje – s svojimi idejami lahko k nam pristopijo čez celo leto in tudi če mi potrebujemo pomoč, jih
lahko vedno kontaktiramo. Klub se nenehno spreminja, saj novi prostovoljci pridejo in grejo vsako leto, ravni
od njih pa je odvisno, kako bodo oblikovali skupine in določali njeno smer.
Naslednji del bo podrobno predstavil delovanje Kluba prostovoljcev.
22

PRIROČNIK KLUBA PROSTOVOLJCEV

IZKUŠNJA INEX-SDA

2. Kako deluje Klub prostovoljcev znotraj
Voluntariata

Čeprav Volunatriat nima tako dobrega sistema podpore kot ga ima INEX-SDA za svoj Klub prostovoljcev
(zaposleni sta samo 2 osebi), prostovoljci vseeno dobijo vso podporo, ki jo potrebujejo. Vedno jim je na
voljo ena oseba iz Voluntariata, ki je njihov mentor, in tako prostovoljci točno vedno na koga se obrniti za
podporo in pomoč. Če imajo vprašanja, na primer kako pripraviti projekt, mentor zagotovi vse potrebne
informacije in podporo. Podobno deluje mentorstvo v INEX-SDA.
Po eni strani Klub prostovoljcev pozdravlja ljudi, ki bi želeli razvijati svojo idejo ali projekt, in jim tako ponuja
prostor in znanja kako to izpeljati, po drugi strani pa Klub poskuša skozi organizirane dogodke dvigniti
ozaveščenost o prostovoljskih projektih v splošnem (predvsem o mladinskih izmenjavah, SCI delovnih
taborih in EVS-u). Ti dogodki so priložnost za Klub prostovoljcev, da je javno viden, in da igra vlogo kontaktne
točke med mladimi in Voluntariatom.
Dogodek, ki ga organizira Klub prostovoljcev, je uspešen, ko organizirajoča skupina pripelje
idejo do konca in premosti vse ovire na poti (npr. težave z iskanjem primerne lokacije,
odhod zunanjega projektnega partnerja). Pomembno je, da se z vsakim dogodkom skupina
nauči, kaj je potrebno izboljšati naslednjič.

Privabljanje sodelujočih in novih prostovoljcev se je izkazalo za največji izziv Kluba prostovoljcev. Klub
prostovoljcev je vprašal vsakega sodelujočega o njegovih aktivnostih, kako so izvedeli za posamezen
dogodek in vsakič se je Facebook izkazal kot najbolj učinkovit način za promoviranje aktivnosti. Zato Klub
sedaj uporablja Facebook kot svojo glavno spletno platformo, da postane viden in privabi nove udeležence
in prostovoljce.
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3. Projektne skupine Kluba prostovoljcev
3.1. Projektna skupina Ljubljana
Ta skupina prestavlja glavno komponento Kluba prostovoljcev. Sestavljajo jo EVS prostovoljci in pripravniki
Zavoda Volunatriata. Občasno se določenim aktivnostim ali projektom pridružijo lokalni prostovoljci.
Skupina deluje dokaj neodvisno in je v stalnem stiku z EVS koordinatorjem in direktorjem Voluntariata.
Projektna skupina ima dve glavni nalogi:
a) Organizacija dogodkov
Organiziranje dogodkov je glavna naloga Kluba prostovoljcev in tista, ki zahteva največ časa in predanosti.
Za leto 2016 se je skupina, ki dela na tej temi odločila, da bo svoje aktivnosti osredotočila na promoviranje
Voluntariatovih prostovoljskih projektov, ki se odvijajo v Sloveniji in tujini, tako kratkoročnih kot dolgoročnih.
Izvajane aktivnosti se razlikujejo – od ustvarjalnih delavnic, predvajanja filmov, plesnih delavnic, piknikov,
do barskih kvizov – odvisno od interesov skupine. Aktivnosti se nagibajo k temam kot so trajnost, človekove
pravice in družbena pravičnost; njihov cilj je, da dosežejo mlade ljudi iz Slovenije, ki jih zanima spoznavanje
drugih s podobnimi interesi in bi si želeli delati prostovoljno, a ne vedo kje in kako začeti.
Skupina se skupaj odloči, katere aktivnosti organizirati in kdo je za kaj odgovoren. Glede na to, da imajo
člani skupine različne interese, jim to omogoča izvedbo širokega spektra aktivnosti. V splošnem je tako, da
je tisti član skupine, ki predlaga idejo, potem odgovoren za koordinacijo dogodka, ostali pa mu pomagajo.
Na tedenskih srečanjih se pogovarja o vsaki ideji ali dogodku.
Na splošno se dogodka udeleži 5 do 25 ljudi. Vedno je težko predvideti koliko ljudi bo prišlo in trenutno
skupina še ne more ugotoviti kaj je vzrok tej neskladnosti. Vsak dogodek je promoviran kot Facebook dogodek,
vključen je tudi v Voluntariatovih novičkah in deljen po več Facebook skupinah in straneh ter med znanci
prostovoljcev. Najbolj uspešni dogodki v letu 2016 glede na število udeležencev so bili predvajanje filmov,
ki so vsakič zbrali približno 20 ljudi. Skupina sklepa, da se mladi ljudje raje udeležijo pasivnih dogodkov, kot
pa da nekaj aktivno naredijo. S tem dejstvom v mislih bi prostovoljci želeli delati medtem, ko pripravljajo
bodoče dogodke.
b) Blog Kluba prostovoljcev
Druga naloga ljubljanske projektne skupine je upravljanje bloga, ki zbira zgodbe prostovoljcev, ki so se
udeležili mladinske izmenjave, EVS-a ali SCI delovnega tabora. Glavna ideja, ki stoji za tem, je promoviranje
projektov na neformalen način skozi osebne zgodbe, ki jih skupina zbira od ostalih prostovoljcev in
udeležencev. Blog lahko preberete na naslednji povezavi: http://blog.zavod-voluntariat.si.
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3.2. Projektne skupine mladinskih izmenjav
Ti dve skupini, ki sta odgovorni za izvedbo mladinskih izmenjav imata trenutno vsaka dva člana. Obe skupini
imata mentorja, ki je zaposlen pri Zavodu Voluntariat in je prisoten samo, ko ga skupina potrebuje.
Skupini sestavljajo prostovoljci, ki so bili povezani z Voluntariatiom že v preteklosti. Na primer, skupina,
ki je pripravila mladinsko izmenjavo ‘Craft yoour own success’ (opisana spodaj), je bila ustanovljena po
usposabljanju na Češkem, ki je bilo organizirano v okviru ‘Upgrade Yourself’ projekta. Na tem usposabljanju
so udeleženci razvili svoje lastne ideje in se naučili osnovnih stvari o projektnem managementu. Zaradi
tega uspešnega usposabljanja in dobrih idej prostovoljcev, jim je Voluntariat dal priložnost, da to idejo
oživijo in jim pomagal skozi celoten proces.
Druga skupina, ki je delovala na mladinski izmenjavi ‘The Butterfly Effect’ pa je bila sestavljena iz bivše
GLEN prostovoljke.4 in Erasmus+ pripravnice iz Slovaške. Ko se je GLEN prostovoljka vrnila po opravljenem
pripravništvu, je bila polna idej kako prenesti znanje lokalni skupnosti in ustanovila je skupino s pripravnico,
ki se je tudi zelo zanimala za temo globalnega učenja. Ko sta se o temi posvetovali z Voluntariatovim
osebjem, so vsi menili, da je to popolna priložnost za mladinsko izmenjavo. Čeprav je Erasmus+ pripravnica
zaključila svoje pripravništvo pri Voluntariatu, bo še vseeno aktivno vključena v izvedbo mladinske
izmenjave, saj partnerska organizacija prihaja iz Slovaške.
Opis obeh mladinskih izmenjav:
-Craft your Own Success
Ta mladinska izmenjava se je odvila med 5. in 13. avgustom 2016 na Jesenicah (v Sloveniji). Njen cilj
je bil ponuditi prostor za mednarodno srečanje, kjer so mladi dobili priložnost spoznati stare obrti in
njihov pomen v današnji družbi. Prav tako je bil njen cilj navdušiti udeležence za razmišljanje o možnih
alternativah klasičnim zaposlitvam, na primer o lastnem podjetju. Udeleženci so dobili priložnost, da so
razvili svoje ročne spretnosti, natančnost, vztrajnost in ustvarjalnost skozi različne delavnice, kar pa je
prispevalo k njihovemu poklicnemu in osebnostnemu razvoju. S to mladinsko izmenjavo smo želeli tudi (1)
dvigniti ozaveščenost o pomenu tradicije, obrtništvu in konceptu samozadostnosti; (2) mladim predato
osnovne podjetniške spretnosti in dvigniti njihovo samoiniciativnost; ter (3) okrepiti kritično razmišljanje
mladih o potrošniški družbi in jih spodbuditi za bolj trajnosten in ‘naredi-si-sam’ življenjski slog. Partnerske
organizacije so bile: The International Youth Exchange Office – Torino City Council (Italija), Útilapu Hálózat
(Madžarska), STEP Organization (Slovaška) in My dreams come true (Poljska).

4. Več o GLEN izobraževalnem in pripravniškem ciklu je na voljo na http://glen-europe.org/.
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-The Butterfly Effect
Ta projekt se bo odvil v Ljubljani (v Sloveniji) pozimi 2016/2017, točni datumi bodo kmalu objavljeni.
Izmenjava si prizadeva za raziskovanje možnosti trajnostnega življenjskega stila v vsakdanjiku mladih
ljudi in prenašanju tega znanja na njihovo lokalno okolje. Glavne teme izmenjave so trajnostni razvoj,
globalna soodvisnost, produkcija dobrin in pravična trgovina. Udeleženci bodo odkrivali povezave med
svojo lastno potrošnjo in lokalnimi/globalnimi vprašanji skozi vrstniško učenje. Zmožni bodo kritično oceniti
svojo potrošnjo in razviti alternativo ter bolj trajnostne vzorce ravnanja. Mladinska izmenjava prav tako
želi zvišati ozaveščenost o trenutnih globalnih izzivih in kako jih uporabiti za lastno korist udeležencev
(npr. poslovna priložnost – kako ustvariti svojo karierno pot, ki bo v skladu z vrednotami univerzalnega
spoštovanja, solidarnosti in pravičnosti). Udeleženci bodo ustvarili brošuro, ki bo vsebovala izide aktivnosti,
načel in dobrih praks etičnih in družbeno odgovornih podjetij/zadrug, ki prihajajo iz partnerskih držav.
Partnerske organizacije so: Zala Briviba/Green Liberty (Latvija), Ekumenicka akademie (Češka), Magyar
Onkenteskuldo Alapitvany (Madžarska) in Vicolocorto (Italija).
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