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Forum o prostovoljstvu 2018: Solidarnost mladih
9:30 – 10:00: registracija
I.

DEL

10:00 – 10:30: Uvodni nagovori
 Tereza Novak, izvršna direktorica Slovenske filantropije
 Anica Mikuš Kos, predsednica Slovenske filantropije: Jaz, moja skupnost, človeštvo in prostovoljstvo
10:30 – 11:00: Predstavitve
 Podpora prostovoljskim projektom mladih - Evropska solidarnostna enota: Borut Cink, Zavod Movit
 Od ideje do uresničitve, vmes pa 1000 prostovoljskih ur – Jure Grahek, vodja projekta Žive naj vsi narodi
 Študentska delovna brigada - Posledice so očitne že 20 let – Bernarda Jeraj, ŠOUM, vodja projekta
11:00 – 11:20: odmor za kavo in druženje
II. DEL
11:20 – 12.20: Predstavitve
 Promocijska kampanja spodbujanja prostovoljstva med mladimi – Katarina Sočan, Imago
 Zakaj sem prostovoljec - Sergej Črnčec, dijak, Center za pomoč mladim Maribor
 Planinstvo za invalide - Jurček Nowakk in Marjeta Čič, PD Moravče, in predstavitev Gluhi strežejo v
planinskih kočah - Maja Kuzma, Daša Peperko in Miloš Ganić
 Vloga šole pri spodbujanju prostovoljstva mladih – Tanja Kek, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana
 Podpora razvoju prostovoljstva mladih – Rok Primožič, direktor Urada RS za mladino
12:20 - 12:40: odmor za kavo in druženje
III. DEL
12:40 – 13:30: Delo v skupinah
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prostovoljstvo mladih iz ranljivih skupin
Vloga in meje digitalizacije v prostovoljstvu
Uspešno vključevanje mladih v programe velikih tradicionalnih prostovoljskih organizacij
Podpora mladim prostovoljcem za ohranjanje njihovega sodelovanja
Sporna ravnanja v prostovoljstvu
Prostovoljske pobude mladih

13:30 – 14:00 Predstavitev razmišljanj v skupinah, razprava in izzivi za prihodnost
14:00 – 15:30 Medkulturno kosilo in druženje
Forum moderira Primož Jamšek.

Slovenska filantropija se že 25 let aktivno odziva na družbene probleme, spodbuja in razvija prostovoljstvo,
deluje na področju migracij, pomaga ogroženim in je glasna zagovornica človekovih pravic.

