
3. januar (OIV) 

Ne gre za en velikanski korak. Gre za veliko drobnih korakov. (Peter A. Cohen) 
 

8.20 –
9.55 

Dr. Anica Mikuš Kos, predsednica Slovenske filantropije 
plesna dvorana (uvodno predavanje, za vse) 

9.55 –
10.15 

Odmor 

10.15  – 
11.20 

A   
Društvo Parada 
ponosa 
»Preseganje 
kulture 
poniževanja” 

B 
Slovenska 
filantropija 
“Biti prostovoljec 
– pomemben korak 
za lepši svet” 

C 
Taborniška 
zveza 
Slovenije 
 

D  
Amnesty Int.  
»Začnimo s 
spremembami!« 

E 
Slovensko  
društvo 
Hospic 
 
»Zaznavanje 
in čutenje« 

F                                       
Center za mlade 
Domžale 
 
Prostovoljstvo – 
možnost za pridobivanje 
prvih delovnih izkušenj. 
 

G 
EVC- 
Prostovoljka  
Staša Benko  
 

11.20 – 
11.25 

Odmor 

11.25  -
12.25 

A  
Društvo Parada 
ponosa 
»Preseganje 
kulture 
poniževanja” 

B 
Slovenska 
filantropija 
“Delavnica     
o medkulturnosti” 
 

C 
Taborniška 
zveza 
Slovenije 
 

D  
Amnesty Int.  
»Začnimo    
s premembami!« 

E  
Slovensko 
društvo 
Hospic  
 
»Zaznavanje 
in čutenje« 

F 
Center za mlade 
Domžale 
Prostovoljstvo – 
možnost za pridobivanje 
prvih delovnih izkušenj. 
 

G 
EVC 
Prostovoljka 
Staša Benko  

 Odmor 
12.30 -
13.30 

Izdelovanje 
korakov, 
refleksija 

Izdelovanje 
korakov, 
refleksija 

Izdelovanje 
korakov, 
refleksija 

Izdelovanje 
korakov, 
refleksija 

Izdelovanje 
korakov, 
refleksija 

Izdelovanje korakov, 
refleksija 

Izdelovanje 
korakov, 
refleksija 
 



Opis delavnic:  

Amnesty Slovenija  

»Začnimo s spremembami!« 
V delavnici bomo skozi s participativnim in vključujočim pristopom naslovili strpnost ter spoštovanje človekovih 
pravic. Pomembno je, da mladi poznajo človekove pravice in tudi z njimi povezane odgovornosti, jih razumejo in 
predvsem udejanjajo v vsakdanjem življenju. Ali lahko vsakdo pomaga oblikovati družbo, kjer so vrednote človekovih 
pravic spoštovane in cenjene? Kaj lahko k večji strpnosti prispeva vsak od nas? 
  
 
 
Parada ponosa  
»Preseganje kulture poniževanja” 
  
Se na vaši šoli učiteljice soočate s problemom vrstniškega nasilja in različnih oblik medvrstniškega šikaniranja? Se k vam zatekajo mladi, ki 
izostajajo od pouka ker jih sošolke_ci zafrkavajo, izključujejo ali celo zaničujejo zato »ker je z njimi NEKAJ narobe«? 
Ali pa opažate da nekateri vaši dijaki kažejo znake samopoškodbenih vedenj? 
 To je zgolj nekaj situacij, ki lahko nakazujejo, da so mladi izpostavljeni vrstniškemu nasilju ali nasilju na spletu. Tarča lahko 
postane pravzaprav vsak_a. Velikokrat pa se zgodi, da doživljajo posebej hude oblike vrstniškega nasilja tisti mladi, ki v 
najstniških letih prepoznajo svojo spolno usmerjenost ali pa spolno identiteto kot nenormativno, se pravi se prepoznajo kot 
LGBT oseba. 
V Društvu Parada ponosa že drugo šolsko leto izvajamo projekt »Kultura poniževanja«, temeljni cilj projekta je povečati prepoznavnost in 
ozaveščenost o vzrokih in posledicah vrstniškega nasilja – bullyinga in nasilja na spletu – cyberbullyinga, ki ga doživljajo mladi zaradi svoje spolne 
usmerjenosti in/ali spolne identitete. Projekt je bil prepoznan kot primer dobre prakse tudi s strani Sveta Evrope, ki ga je predstavil na Evropskem 
mladinskem tednu v Evropskem parlamentu kot eno izmed 20 najboljših praks v juniju 2018. 
  
 
 
 



Slovenska filantropija                                                                                             
“Biti prostovoljec – pomemben korak za lepši svet” 

-          Kaj lahko imam jaz od prostovoljstva? 

-          Sem sam primeren za prostovoljca in kakšne so meje prostovoljnega dela? 

-          Kako kot prostovoljec lahko spreminjam svet? 

-          Pravice in odgovornosti prostovoljca 

-          Etika na področju prostovoljstva 

  
Slovenska filantropija 
“Delavnica o medkulturnosti” 
 
 
-          Ozaveščanje lastnih predsodkov do beguncev in kako se z njimi soočati 

-          Razumevanje situacije beguncev v Sloveniji 

-          Odprt pogovor glede medijsko izpostavljenih vidikov migracij 

-          Vzroki za migracije in načini integracije 

 
 
Center za mlade Domžale:  

»Prostovoljstvo – možnost za pridobivanje prvih delovnih izkušenj.« 

Delavnica je namenjena predstavitvi prostovoljstva kot enega izmed načinov pridobivanja prvih delovnih izkušenj ter predstaviti različne možnosti 
prostovoljnega dela v Centru za mlade Domžale in v tujini. Hkrati bo udeležencem svojo prostovoljsko izkušnjo predstavil Ricardo, prostovoljec 
iz Španije, ki bo eno leto prostovoljno delal v Centru za mlade Domžale v okviru programa Erasmus+  Evropska prostovoljska služba. 



 
 
Taborniki 

Taborniki smo največja mladinska organizacija v Sloveniji, trenutno štejemo blizu 8000 članov. Srž naše dejavnosti so mladi prostovoljci, ki 
dejavno oblikujejo program in prevzemajo vodstvene naloge že od svojega 16. leta naprej. Ker je taborništvo način življenja in odprt krog 
najrazličnejših posameznikov, si večina naših članov ustvari jedro svojih prijateljev ravno pri tabornikih. Skupaj rastejo, pridobivajo 
neprecenljive delovne izkušnje, od dela z otroki do organizacijskih kompetenc, obenem pa z rutico okrog vratu odkrivajo svet, potujejo, 
ustvarjajo.   
 
 
Slovensko društvo Hospic 
 
S prostovoljstvom bogatim. Sebe in druge. To je bilo glavno sporočilo letošnjega natečaja Prostovoljec leta 2017. V Slovenskem društvu hospic 
imamo v povprečju skupno 140 prostovoljcev, ki svoje delo opravljajo srčno, sočutno in s hvaležnostjo, saj vsi rečejo, da dobijo več, kakor sami 
dajo. Vključujejo se v različne programe našega društva, katere vam bomo na predstavitvi Slovenskega društva hospic predstavili in hkrati 
izvedli izkustveno delavnico Zaznavanja in čutenja. 
"Smrt je moja največja učiteljica. Ja, smrt me je največ naučila. Kaj je v življenju bistveno, kaj res pomembno in kaj ne. Kako pomembno je znati 
odpuščati. Reči oprosti, hvala in prosim," je v Sensinem intervjuju povedala Manca Košir.  

 
 
Staša Benko – EVC, multiplikatorka POŠ 

Staša bo predstavila svojo zgodbo o prostovoljstvu, ki se začenja v Sloveniji, nadaljuje v Franciji, nato v Jordaniji, danes pa spet v Sloveniji. 
Seznanila vas bo z mednarodnim prostovoljstvom, Evropsko prostovoljno službo in novimi evropskimi programi, spregovorila bo tudi o t. i. 
"volunteer exchange" platformah ter o pasteh prostovoljskega turizma. Predstavila bo, kako sama potuje in razložila svoj vidik prostovoljnega dela 
za dobrobit lokalne skupnosti in za osebnostno rast. 

 


