
 

ZAVOD
VOLUNTARIAT
Organizacija za mednarodno prostovoljsko delo 



O NAS

Voluntariat je nevladna in neprofitna organizacija, ki je

bila ustanovljena 2000 na osnovi reorganizacije Društva

MOST (1991).

Smo tudi del svetovne mednarodne organizacije Service

Civil International (SCI), ki vključuje več kot 70

partnerskih organizacij po celem svetu katere

organiziramo mednarodne prostovoljske projekte in

ostale aktivnosti.



NAŠA MISIJA IN VIZIJA

 

Poslanstvo Voluntariata je promocija idej miru,

družbene pravičnosti, trajnostnega razvoja in

mednarodnega sodelovanja ter solidarnosti skozi

prostovoljno delo in prostovoljne projekte. 

 

 

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.



GLAVNE AKTIVNOSTI

- Prostovoljski programi (ESE, SCI, EU Aid Volunteers),
 

- organizacija treningov za prostovoljce in ostale ciljne skupine z

namenom širjenja ideje prostovoljskega dela,
 

-  informiramo o možnostih prostovoljskega dela v Sloveniji in po

svetu,
 

- vključevanje v mednarodne akcije, ki promovirajo sodelovanje ljudi

različnih narodnosti, kultur in političnih pogledov,
 

- podpiramo posameznike in skupine pri prostovoljskem delu v

lokalnih skupnostih in
 

- Klub prostovoljcev.

 

 



SCI MEDNARODNI
PROSTOVOLJSKI
TABORI 

 

 

Mednarodni prostovoljski tabor je prostor, kjer ljudje katerekoli

narodnosti, prepričanja in vere živijo in delajo skupaj dva do tri

tedne na neprofitnem projektu, ki ga organizira lokalna organizacija.

 

Mednarodni tabori pomenijo nesebično dajanje pomoči oziroma

delo, ki ni plačano. 

 

Prostovoljci v zameno za hrano in prenočišče do šest ur na dan

opravljajo delo, preostali čas pa se vrstijo študijske teme, izleti,

ekskurzije ter ostale prostočasne aktivnosti.

 



Prostovoljci ob prijavi plačajo prijavnino 

pošiljajoči organizaciji, s katero krijemo stroške

prijavljanja ter zavarovanja.

 

 

Lokalna organizacija, ki se odloči za izvedbo tabora,

vidi tabor kot obogatitev že obstoječih lastnih ali

lokalnih aktivnosti oziroma kot pomoč pri reševanju

potreb.
 

 



TEMATSKI SKLOPI

- antifašizem, antirasizem, etnične skupine,

- solidarnost z globalnim jugom,

- mirovniška vzgoja,

- delo z ljudmi s posebnimi potrebami,

- pomoč/delo z otroki, najstniki, ostarelimi,

- ekologija in kmetijstvo,

- seksualnost in spol,

- deprivilegirane družbene skupine,

- umetnost, kultura in zgodovina,

- obnove in drugo.



KAKO PRIPRELJATI CEL SVET V NAŠO VAS? 

Organizacija ima željo ali

potrebo, da v sklop svojih

aktivnosti vključi mednarodni

prostovoljni tabor, ki bi imel širši

vpliv tako na globalni kot lokalni

ravni.

Tabor je lahko plod srečanja dveh ali

več ljudi, ki delijo iste ideje. ti

pobudniki lahko izhajajo iz različnih

organizacij, ki nato pri realizaciji

sodelujejo. 



4 akterji

Partner/organizator projekta oz partnerska
organizacija

Vodja tabora oz taborovodja

Skupina mednarodnih prostovoljcev 

Zavod Voluntariat



Od organizacije, ki si želi izvesti tabor, 

se pričakuje, da: 
 

- razume, si deli in podpira cilje in vrednote Zavoda Voluntariat,
 

- od prostovoljcev ne pričakuje brezplačne delovne sile, temveč
potrebuje njihovo pomoč v širšem kontekstu in jim zagotovi delo, ki ga

bodo lahko opravljali,
 

- delo prostovoljcev bo imelo odmev na globalni in lokalni ravni,
 

- se strinja in ima pogoje, da bo gostila mednarodno skupino

prostovoljcev za določeno časovno obdobje,
 

- zagotovi sredstva za prehrano in nastanitev,
 

- ponudi študijske teme na projektu.



O čem morajo organizatorji razmisliti pred
prijavo tabora? 

Zbiranje finančnih sredstev za projekt

Delo in varnost

Hrana in nastanitev

Študijska tema

Mediji



PRINESITE SVET

V VAŠO VAS IN

PRIJAVITE

TABOR =)

PRINESITE SVET

V VAŠO VAS IN

PRIJAVITE

TABOR =)



KONTAKT

Spletna stran

www.zavod-voluntariat.si

E-poštni naslov

programi@zavod-voluntariat.si

Telefonska številka

031 813 939; 01 239 16 23

HVALA! 


