
    

                                                                                                                                                                           

 
KATALOG POLETNIH PROSTOVOLJSKIH AKTIVNOSTI  

ZA SREDNJEŠOLCE 
 

LJUBLJANA 
 

Kaj bodo delali mladi letos poleti, ko si bodo oddahnili od šolskih obveznosti? 
 

Prostovoljili. 
 

V družbi vrstnikov, ki jim ni vseeno, v zanimivih projektih, za ljudi vseh starosti, za naravo, za boljše 
medsebojno razumevanje, na različne načine. 

 

 
Katalog poletnih prostovoljskih aktivnosti za srednješolce ponuja pisano paleto priložnosti za 
maksimalno polne počitnice vsem, ki ste letos končali osnovno šolo in srednješolcem, seveda pa so k 
sodelovanju v teh programih vabljeni tudi vsi drugi mladi! Prostovoljstvo ni samo pomoč nekomu, ki te 
potrebuje, ampak tudi priložnost za nabiranje izkušenj, raziskovanje poklicev, spoznavanje novih ljudi, 
nepozabna prijateljstva – skratka, odlična šola za življenje.  
 
Katalog bo od začetka junija do konca avgusta 2016 dostopen na www.prostovoljstvo.org, na povezavi 

http://www.prostovoljstvo.org/?t=news&id=3041.  
 

Prijazno vabljeni k sodelovanju v 14 aktivnostih, ki bodo med poletnimi počitnicami 2016 potekale v 
Ljubljani pod okriljem 12 mladim prostovoljcem prijaznih organizacij! Izvedbo programa je s 
sofinanciranjem omogočila Mestna občina Ljubljana. 
 

Vse organizacije, ki ponujajo prostovoljske priložnosti mladim v tem katalogu, imajo znak “mladim 
prijazna prostovoljska organizacija”. To pomeni, da za mlade prostovoljske poskrbijo usposobljeni 
mentorji, ki mlade uvedejo v delo, jih pri tem spremljajo, spodbujajo in jim zagotavljajo varne pogoje 
dela. Več na:  
http://www.prostovoljstvo.org/za-organizacije/slovenska-mreza-prostovoljskih-organizacij/mladim-
prijazna-prostovoljska-organizacija 
  
Spremljajte objave tudi na Facebook profilih Prostovoljstvo.org in Slovenska filantropija.  
 

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva  
Poljanska cesta 12, 1000 Ljubljana  
www.filantropija.org  
www.prostovoljstvo.org  
T: 01 430 12 88  
info@filantropija.org 
 

 
 

http://www.prostovoljstvo.org/
http://www.prostovoljstvo.org/?t=news&id=3041
http://www.prostovoljstvo.org/za-organizacije/slovenska-mreza-prostovoljskih-organizacij/mladim-prijazna-prostovoljska-organizacija
http://www.prostovoljstvo.org/za-organizacije/slovenska-mreza-prostovoljskih-organizacij/mladim-prijazna-prostovoljska-organizacija
mailto:info@filantropija.org


    

                                                                                                                                                                           

POČITNIŠKE DELAVNICE IN DRUŽABNIŠTVO 
Dom starejših občanov Fužine 
 
Prostovoljci bodo pomagali pri izvedbi delavnic za starejše, ki bodo vodene s strani zaposlenih. 
Izvajali bodo tudi družabništvo in pomoč pri sprehodih za stanovalce. Osnovni namen je kvalitetno 
preživljanje prostega časa. 
Prostovoljske počitniške delavnice bodo potekale od 27.6. do 31.8.2016, po dogovoru med 9.00 in 
12.00 uro ter med 15.00 in 17.00 uro.  
Dobrodošle so komunikacijske veščine prostovoljcev. Prostovoljcem omogočajo pridobivanje novih 
izkušenj in znanj ter možnost sodelovanja tudi med šolskim letom. Prejmejo potrdilo o opravljenem 
prostovoljskem delu. 
Informacije in prijave  na e-naslovu katarina.zajec@dso-fuzine.si ali na tel. 051 440 796 do 
20.6.2016. 
 

Dom starejših občanov Fužine 
Nove Fužine 40, 1000 Ljubljana 
www.dso-fuzine.si 
051 440 796, katarina.zajec@dso-fuzine.si  (Katarina Zajec) 
 
 
DELAVNICE ZA RAZVOJ EMPATIJE IN USTVARJALNOSTI PRI PREDŠOLSKIH OTROCIH 
Ljubljana - v prostorih zasebnega varstva Lunba, po Čebelji poti, na terenu, v prostorih Zavoda Eneja 
 

Mladi prostovoljci se lahko z vključitvijo v program v katerem se seznanijo z vzgojnim delom,  
načrtovanjem in izvajanjem delavnic za predšolske otroke, obogatitvenimi dejavnostimi za otroke, 
umetnostjo za otroke, terapijo s pomočjo živali itd. Ponujajo jim možnost predstaviti svoje talente 
ter 
razvijanje novih veščin s pomočjo in v sodelovanju z mentorjem.  
Prostovoljno delo poteka v juliju in avgustu od ponedeljka do petka od 8.30 do 12.30 ali 13.00 do 
17.00, po dogovoru. 
K sodelovanju vabijo vse mlade, ki imajo veliko veselja do dela z otroki, živalmi in ljudmi. Pri 
aktivnostih koristi ljubezen do narave in veselje do ustvarjanja in kreativnega razmišljanja. 
Zainteresirani naj do 30. 7. 2016 pošljejo e-sporočilo na zavod.eneja@gmail.com z izpolnjeno 
pristopno vlogo, ki jo je mogoče najti na spletni strani Zavoda Eneja so.p. 
Ponujajo malico, nove izkušnje, znanja in poznanstva, mentorstvo, širjenje socialne mreže,  
izobraževanje za terapijo s pomočjo živali, pisni dogovor o prostovoljstvu in potrdilo o opravljenem 
prostovoljskem delu, možnost sodelovanja tudi med šolskim letom, opremo za opravljanje 
prostovoljskega dela, veliko praktičnega znanja, karierni in osebnostni razvoj. 
 
Zavod za razvoj empatije in ustvarjalnosti ENEJA, socialno podjetje 
Cesta Dolomitskega odreda 12 a, 1000 Ljubljana 
http://zavodeneja.wix.com/zavod-eneja  
041 377 388, zavod.eneja@gmail.com (Nina Ilič) 

mailto:katarina.zajec@dso-fuzine.si
http://www.dso-fuzine.si/
mailto:katarina.zajec@dso-fuzine.si
mailto:zavod.eneja@gmail.com
http://zavodeneja.wix.com/zavod-eneja
mailto:zavod.eneja@gmail.com


    

                                                                                                                                                                           

 
 

Aktivnosti Zavoda za razvoj empatije in ustvarjalnosti ENEJA 
 
 

USTVARJAMO SKUPAJ 
Prostori Zavoda Eneja in na terenu po Ljubljani (območje LPP) 
 

Na nekaj zelenih lokacijah v Ljubljani so zasnovali medovite vrtove, ki bodo služili kot atraktivne 
točke z elementi vrtnarskih in čebelarskih praks. Mreža medovitih vrtov deluje kot zanimiva 
inovativna izobraževalna igra - Pustolovska pot. Mladi prostovoljci se z vključitvijo v program 
seznanijo s poezijo kmetijstva: čebelarstvom in vrtnarstvom. Spoznavajo vrt, rastline in čebele, delo 
v pisarni in na terenu. Ves čas jim je na voljo mentor ali nadomestni mentor.  
Prostovoljno delo poteka v juliju in avgustu od ponedeljka do nedelje med 8:30 in 17:00, oziroma 
po dogovoru. Vabijo vse mlade, ki imajo veliko veselja do dela z zemljo, živalmi (čebele) in ljudmi. 
Pri aktivnostih koristi ljubezen do narave in veselje do ustvarjanja in kreativnega razmišljanja. 
Pomembno: primerno zgolj za mlade brez alergije na čebelji strup in cvetni prah.  
Priporočajo predhodno cepljenje proti klopnemu meningitisu. 
Zainteresirani naj do 30. 7. 2016 pošljejo e-sporočilo na zavod.eneja@gmail.com z izpolnjeno 
pristopno vlogo, ki jo je mogoče najti na spletni strani Zavoda Eneja so.p. 
Ponujajo malico, nove izkušnje, znanja in poznanstva, mentorstvo, širjenje socialne mreže, pisni 
dogovor o prostovoljstvu in potrdilo o opravljenem prostovoljskem delu, možnost sodelovanja tudi 
med šolskim letom, opremo za opravljanje prostovoljskega dela, veliko praktičnega znanja, karierni 
in osebnostni razvoj. 
 
Zavod za razvoj empatije in ustvarjalnosti ENEJA, socialno podjetje 
Cesta Dolomitskega odreda 12 a, 1000 Ljubljana 
http://zavodeneja.wix.com/zavod-eneja  
041 377 388, zavod.eneja@gmail.com (Nina Ilič) 
 

mailto:zavod.eneja@gmail.com
http://zavodeneja.wix.com/zavod-eneja
mailto:zavod.eneja@gmail.com


    

                                                                                                                                                                           

 
DELAVNICE ZA OTROKE V ČASU POLETNIH POČITNIC 
Ljubljana, prostori MISSS in v okolici 
 

Delavnice v času poletnih počitnic so namenjene otrokom, starim od 6 do 13 let. Namen delavnic je 
kvalitetno preživljanje prostega časa po načelu enakih možnosti za vse. V sklopu delavnic bodo 
izvajali različne športne, ustvarjalne, pogovorne delavnice ter peljali otoke na obisk v različne 
organizacije in institucije (gledališče, muzeji, vožnja z vlakcem in splavom, bowling, izleti …). 
Delavnice bodo potekale od 27. 6. do 15. 7. 2016 ter od 16. 8. do 31. 8. 2016 od 9.00 do 15.00. 
Prostovoljci bodo pomagali pri pripravi, izvajanju in evalvaciji aktivnosti. Od njih pričakujejo veselje 
do dela z otroki, komunikativnost in sposobnost dela v timu. Zaželena so znanja in sposobnosti, ki bi 
jih prostovoljci prenesli na udeležence (ustvarjalna nadarjenost, športne sposobnosti, poznavanje 
kulture, ročne spretnosti, igranje inštrumenta …). 
Prijava je mogoča do konca julija preko elektronskega naslova ali telefonske številke. 
Mladi pri izvajanju delavnic pridobijo nova znanja in izkušnje pri delu z otroki in mladostniki. Ob 
koncu opravljanja prostovoljnega dela dobijo potrdilo. Prostovoljno delo lahko vpišejo v Nefiks 
(neformalni indeks). Mladi se lahko vključijo v programe tudi preko šolskega leta in s tem opravijo 
šolske obveznosti v okviru obveznih izbirnih vsebin ali pa alternativnega vzgojnega ukrepa. 
 
Zavod MISSS (Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije) 
Kunaverjeva 2, 1000 Ljubljana 
www.misss.si  in  www.skupajvskupnosti.si 
051 300 380, ursa@misss.org  (Urša Oven) 
 

 
 

Počitnice z MISSS 
 
 
 

 

http://www.misss.si/
http://www.skupajvskupnosti.si/
mailto:ursa@misss.org


    

                                                                                                                                                                           

 
ANIMATOR POČITNIŠKO VARSTVO ZA OTROKE 
Ljubljana, prostori Simbioza 
 
Počitniške aktivnosti za otroke bodo potekale v štirih različnih tematskih tednih: 
4. – 8. julija – Računalniško ustvarjalni teden 
11. – 15. julija – Gibalno športni teden 
16. – 19. avgusta – Naravno umetniški teden 
22. – 26. avgusta – Multimedijski teden 
Aktivnosti vedno potekajo med 8.00 in 17.00. Osnovni namen je otrokom predstaviti kvalitetno 
preživljanje prostega časa na zabaven in dinamičen način, razvijanje kreativnosti, domišljije, igre, 
zabava ter druženje z vrstniki  
Od prostovoljcev pričakujejo komunikacijske  in animacijske veščine ter občutek za delo z otroki. 
Prijave sprejemajo do 24.6.2016 na info@simbioza.eu. 
Mladim prostovoljcem nudijo nabiranje izkušenj, nova znanja, malico in potne stroške ter potrdilo, 
pa tudi možnost sodelovanja med šolskim letom. 
 
Simbioza Genesis, socialno podjetje 
Dunajska 22, 1000 Ljubljana 
www.simbioza.eu 
040 600 133, info@simbioza.eu (Ana Pleško) 
 
 

 
 

Počitniški utrinki s prostovoljci Simbioze 

mailto:info@simbioza.eu
http://www.simbioza.eu/
mailto:info@simbioza.eu


    

                                                                                                                                                                           

SREDNJEŠOLSKA IZBERI SAM INFORMATORSKA EKIPA 
DrogArt info točka, javni odprti prostori po Ljubljani 
 

Te zanima razgibano delo na terenu, spoznavanje novih ljudi, ustvarjanje …? Bi se želel/-a pridružiti 
kot prostovoljec/-ka na programu Izberi sam? Če je odgovor »DA«, si povabljen/-a v ekipo Izberi 
sam.  Izberi sam je program, ki se ukvarja z zmanjševanjem škodljivih posledic alkohola med 
mladimi.  
Mladi prostovoljci lahko sodelujejo v dveh programih: 

 Informiranje na terenu - na prireditvah, v klubih in na prostem preko info materialov in iger boš 
lahko informiral/-a mlade o zmanjševanju škodljivih posledic alkohola.  

 Sodelovanje pri razvijanju programa in zanimivih materialov - tvoje ideje bodo dobrodošle pri 
oblikovanju novih informativnih materialov; pridružiš se lahko tudi pri pisanju člankov in 
prispevkov za spletno stran, mladinske revije …, s svojim mnenjem in idejami boš lahko 
prispeval/-a k izboljšanju in razvoju programa ter ga na ta način približal/-a mladim.  

Tudi druge tvoje ideje so dobrodošle! Vsem prostovoljcem nudijo: 

- uvodno izobraževanje ter nadaljnja usposabljanja; 
- usmerjanje in podporo mentorja/-ice; 
- nove, zanimive in koristne izkušnje, znanje ter poznanstva, 
- potrdilo o opravljenem prostovoljskem delu, 
- povrnjeni potni stroški,  
- možnost sodelovanja tudi med šolskim letom. 

V času od julija do septembra bodo sestanki popoldne (enkrat na mesec), terensko delo pa ob 
večernih urah. Minimalna starost 16 let, zaželena je komunikativnost in veselje do dela z ljudmi. 
Prijave do 31. 7. 2016 po telefonu (01 439 72 70) ali elektronski pošti (manca@drogart.org).  
 

Združenje DrogArt 
Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana 
01 439 72 70, manca@drogart.org (Manca Bizjak) 
www.izberisam.org 
 

   Ekipa DrogArt na terenu 

mailto:manca@drogart.org
mailto:manca@drogart.org
http://www.izberisam.org/


    

                                                                                                                                                                           

 
IZVEDBA DELAVNIC OB PODPORI MENTORJA »ZAKLADNICA TALENTOV - PODELI KAR ZNAŠ« 

Javni zavod Mladi zmaji, Četrtni mladinski center Bežigrad  
 
Med počitnicami želijo mladim dati priložnost, da z drugimi  mladimi in otroki podelijo svoja znanja. 
Rad kuhaš? Pečeš? Se ukvarjaš s športom? Borilno veščino? Imaš rad družabne igre? Igre na 
prostem? Poješ, plešeš, rišeš, žongliraš ...? Znaš nalakirati nohte? Imaš ideje, čas, željo po novih 
izkušnjah?   
Če imaš kakršnekoli veščine, znanja ali ideje za aktivnosti, si vabljen/a, da jih deliš z ekipo ČMC 
Bežigrad in jih boste skupaj izvedli, da vam med počitnicami ne bo dolgčas. Za promocijo, materiale, 
prostor, pomoč pri organizaciji in izvedbi poskrbijo organizatorji.  
Termin izvajanja po dogovoru, okvirno med 12.00 in 20.00. 
Od prostovoljcev pričakujejo motivacijo za prostovoljno delo, veščine in talente, ki bi jih želeli deliti 
z ostalimi mladimi in otroki. Zagotavljajo mentorstvo izkušenih mentorjev, možnost pridobivanja 
novega znanja na področju mladinskega, skupnostnega dela, organizacije in izvedbe dogodkov, 
potrdilo o sodelovanju ter možnost sodelovanja tudi med šolskim letom. 
Zainteresirani mladi pošljite e-sporočilo na cmc.bezigrad@mladizmaji.si ali pokličite na 051 659 025 
do 20. 6. 2015. 
 
Javni zavod Mladi zmaji, Četrtni mladinski center Bežigrad  
Vojkova 73, 1000 Ljubljana   
www.mladizmaji.si/bezigrad 
051 659 025, katarina.zugman@mladizmaji.si in tjasa.s.perdih@mladizmaji.si (Katja Žugman in 
Tjaša S. Perdih) 

  V ČMC Bežigrad 

mailto:cmc.bezigrad@mladizmaji.si
http://www.mladizmaji.si/bezigrad
mailto:katarina.zugman@mladizmaji.si
mailto:tjasa.s.perdih@mladizmaji.si


    

                                                                                                                                                                           

 
POMOČ PRI ORGANIZACIJI FESTIVALA »BITI MLAD JE ZAKON« 
Javni zavod Mladi zmaji, Četrtni mladinski center Bežigrad, BS3 
 
Vsako leto pred začetkom šolskega leta organizirajo dvodnevni dogodek Poulični festival »Biti mlad 
je zakon«. Gre za športno-rekreativni in ustvarjalni dogodek ob zaključku poletnih počitnic, preden 
se za mlade začne novo šolsko obdobje. Namen festivala je promocija in predstavitev centra, 
mladih in mladinskega dela v lokalni skupnosti, izvedba športnih, ustvarjalnih, družabnih aktivnosti s 
pomočjo mladih, povezovanje centra z lokalno skupnostjo ter medgeneracijsko sodelovanje. V 
organizacijo in izvedbo aktivnosti vključijo tudi prostovoljce.  
Letos bo festival potekal 29. in 30. avgusta med 12.00 in 20.00. Pomoč potrebujejo pri organizaciji 
(ideje za program, kontaktiranje izvajalcev, priprava, izvajalce delavnic, ...) ter pri sami izvedbi 
(pomoč pri različnih aktivnostih, fotografiranje dogodka, priprava prostora, pospravljanje, izvedba 
delavnice, ...).   
Od prostovoljcev pričakujejo motivacijo za prostovoljsko delo, lahko tudi kakšne športne veščine ali 
umetniške veščine za izvedbo delavnic, a to ni nujno. Nudijo jim mentorstvo izkušenih mentorjev, 
možnost pridobivanja novega znanja na področju mladinskega, skupnostnega dela, organizacije in 
izvedbe dogodkov, potrdilo o sodelovanju ter možnost sodelovanja tudi med šolskim letom. 
 
Zainteresirani pošljite e-sporočilo na cmc.bezigrad@mladizmaji.si ali pokličite na 051 659 025 do 
30. 7. 2016. 
 

Javni zavod Mladi zmaji, Četrtni mladinski center Bežigrad  
Vojkova 73, 1000 Ljubljana   
www.mladizmaji.si/bezigrad 
051 659 025, katarina.zugman@mladizmaji.si in tjasa.s.perdih@mladizmaji.si (Katja Žugman in 
Tjaša S. Perdih) 
 

 
 

Festival Biti mlad je zakon 

mailto:cmc.bezigrad@mladizmaji.si
http://www.mladizmaji.si/bezigrad
mailto:katarina.zugman@mladizmaji.si
mailto:tjasa.s.perdih@mladizmaji.si


    

                                                                                                                                                                           

 
USTVARJALNE IN ŠPORTNE AKTIVNOSTI V ČASU POLETNIH POČITNIC 
Javni zavod Mladi zmaji, Četrtni mladinski center Črnuče 
 

Mladi prostovoljci bodo preko športnih aktivnosti in ustvarjalnih delavnic soustvarjali poletni 
počitniški program v Četrtnem mladinskem centru Črnuče in se družili z mladimi (zadnja triada OŠ). 
Ekipa ČMC Črnuče bo vesela tudi pomoči pri organizaciji dogodkov (festival, filmski večeri ipd.). 
 

Dejavnosti bodo potekale v juliju in avgustu vse delovne dni (ne ob sobotah in nedeljah), 
predvidoma med 12.00 in 20.00 oziroma po dogovoru. Želijo si komunikativne prostovoljce, ki se 
držijo dogovorov. Odlično je, če so gibalno spretni in kreativni ter imajo izkušnje pri delu z otroki, 
niso pa pogoj. 
Prostovoljcem povrnejo potne stroške v višini javnega potniškega prometa ter stroške malice pri 
delu nad 4 ure. Zagotovijo material za izvajanje delavnic in ponujajo možnost vključitve v program 
mladinskega centra tudi med šolskim letom, pa tudi razvijanje lastnih idej. Prostovoljci prejmejo  
potrdilo o opravljenem prostovoljskem delu in potrdilo za OIV. 
 

Prijave zbirajo do 20. 6. 2016 na mailu maja.majcen@mladizmaji.si.  
 

Javni zavod Mladi zmaji, Četrtni mladinski center Črnuče 
Dunajska 367, 1000 Ljubljana 
www.mladizmaji.si  
051 659 026 in 051 659 025,  ales.susman@mladizmaji.si in katarina.zugman@mladizmaji.si (Aleš 
Susman in Katarina Žugman) 
 
 
AKTIVAKCIJA – ŠPORTNE DELAVNICE IN USTVARJALNICE – KREATIVNE DELAVNICE 
Javni zavod Mladi zmaji, Četrtni mladinski center Šiška 
 

Aktivakcija je športna delavnica, kjer se mladi lahko preizkusijo v različnih športih, priredijo turnir … 
Gre za ozaveščanje mladih o pomenu gibanja in športa. Spodbuja zdrav življenjski slog in druženje 
mladih na prostem. Delavnica se izvaja na travniku ali šolskem igrišču. Od prostovoljcev pričakujejo 
veselje do gibanja in sposobnost improvizacije. 
Ustvarjalnice so delavnice, namenjene ustvarjanju. Lahko je to likovno, glasbeno, ali katero drugo 
umetniško izražanje. Mladi izražajo željo po delavnicah, kjer ustvarjajo praktične stvari, ki jih lahko 
nesejo tudi domov in uporabijo. Od prostovoljcev pričakujejo predvsem veselje in smisel za 
ustvarjanje. Ročne spretnosti zelo zaželene. 
Aktivnosti bodo potekale med počitnicami v popoldanskem času, prostovoljci pa se o svojih 
terminih, ko imajo čas, dogovorijo z ekipo ČMC Šiška.  
Ponujajo materiale za delo, potrdilo, mentorstvo in nadaljnje sodelovanje tudi med šolskim letom. 
 

Javni zavod Mladi zmaji, Četrtni mladinski center Šiška 
Tugomerjeva 2, Ljubljana 
www.mladizmaji.si  
051 659 027 in 051 659 028, simon.rajsp@mladizmaji.si (Simon Rajšp) 
 

mailto:maja.majcen@mladizmaji.si
http://www.mladizmaji.si/
mailto:ales.susman@mladizmaji.si
mailto:katarina.zugman@mladizmaji.si
http://www.mladizmaji.si/
mailto:simon.rajsp@mladizmaji.si


    

                                                                                                                                                                           

 
POMOČ PRI PRIPRAVI DOGODKOV ZA MLADE V ZALOGU 
Javni zavod Mladi zmaji, Četrtni mladinski center Zalog  
 
ČMC Zalog vabi k sodelovanju mlade prostovoljce za pomoč pri pripravi dveh dogodkov: 
dvodnevnega dogodka FILM NA ULICI in tradicionalne družabno-rekreativne prireditve PLATA – Z 
NOGOMETOM PROTI DISKRIMINACIJI. Obe aktivnosti bosta potekali na šolskem igrišču Osnovne 
šole Zalog, priprave pa v Četrtnem mladinskem centru Zalog. 
 
Film na ulici bo potekal  v sodelovanju z Javnim zavodom Kinodvor in Četrtno skupnostjo Polje 26. in 
27. 8. 2016. Poleg popoldanskega spremljevalnega programa bodo oba dneva zaključili s 
predvajanjem video projekcije z mladinsko tematiko. 
 
Celodnevni nogometni turnir Plata 2016 - Z nogometom proti diskriminaciji bo potekal v 
sodelovanju z društvom DIH - Enakopravni pod mavrico 25. 9. 2016. Priprave bodo potekale že me 
dpočitnicami. 
 
Prostovoljcem omogočajo možnost pridobivanja novega znanja na področju mladinskega, 
skupnostnega dela, organizacije in izvedbe dogodkov, potrdilo o sodelovanju ter možnost 
sodelovanja tudi med šolskim letom. Pričakujejo samoiniciativne prostovoljce. 
 
Zainteresirani pošljite e-sporočilo na doris.novak@mladizmaji.si ali pokličite na 051 659 023 do 30. 
6. 2016.  
 
Javni zavod Mladi zmaji, Četrtni mladinski center Zalog  
Zaloška 220, Knjižnica Zalog (stara OŠ Zalog), 1000 Ljubljana 
051 659 023, doris.novak@mladizmaji.si (Doris Novak) 
www.mladizmaji.si  
 

   ČMC Zalog 
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KARIERNI RAZVOJ MLADIH 
Ljubljana, Zavod Nefiks 
 

Mladi, ki bi se želeli usposobiti za prostovoljsko delo s skupinami in izvedeti več o karierni orientaciji 
ter načinu oblikovanja in izvajanja delavnic (študenti, iskalci zaposlitve, srednješolci), so vabljeni na 
usposabljanje. Delavnice bosta izvajali mag. Urša Poljanšek, univ.dipl.psihologinja, in absolventka 
psihologije ter vodja Kariernih klubov Ksenja Zečevič. 
Nefiks karierne klube (KKN) izvajajo po vsej Sloveniji, V vsakem klubu je med 8 in 15 srednješolcev, 
ki se tedensko srečujejo z željo načrtovati svoje nadaljnje izobraževanje in kariero.  
Usposabljanje bo potekalo prva dva tedna v juliju od 9.00 do 13.00 v prostorih Zavoda Nefiks, Ob 
dolenjski železnici 12, Ljubljana. 
Udeleženci bodo v štirih modulih spoznali: 

1.) Delo s skupino 
2.) Motivacijo 
3.) Karieno orientacijo 
4.) Iskanje informacij o študiju  - Karierni klubi Nefiks predstavitev 

 

Posebna znanja in izkušnje za udeležbo niso potrebne, prijave sprejemajo po e-pošti na 
nefiks@nefiks.si  
Prostovoljcem zagotavljajo potrdilo v Nefiksu, prostovoljstvo v Kariernih klubih in možnost udeležbe 
v mednarodnih aktivnostih.  
 

Zavod Nefiks 
Ob dolenjski železnici 12, Ljubljana  
www.talentiran.si  
040 698 915, nefiks@nefiks.si (Alenka Blazinšek) 

  Povabilo Zavoda NEfiks 
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PROSTOVOLJNO DELO Z BREZDOMCI 
Ljubljana 
 
Pri delu z brezdomci prostovoljci sodelujejo v naslednjih aktivnostih: 

- različne delavnice (kuharska delavnica, ročne spretnosti, družabne igre, izdelovanje iz 
gline itd.), 

- socialna rehabilitacijo brezdomcev (sestavljanje preprostih elementov – vezic) 
- materialna pomoč (deljenje hrane in obleke, pomoč v pralnici, deljenje higienskih 

pripomočkov), 
- sodelovanje pri različnih delovnih akcijah, 
- sodelovanje pri dnevnih refleksijah celotnega tima, 
- pogovarjanje in druženje z brezdomci, 
- udeležba z brezdomci pri ogledu informativnih oddaj ter filmskega večera, 
- terensko delo na ulici. 

Prostovoljci morajo biti stari najmanj 15 let, ostalih omejitev ni. 
Aktivnosti potekajo vsak delovni dan, razen v juliju: takrat delajo v ponedeljek, sredo in petek 
dopoldan od 8.00 do 11.00 in popoldan od 16.00 do 19.30. 
Čakajo na vaš klic ali mail, ponujajo pa mentorsko spremljanje in praktično usposabljanje za delo z 
brezdomci, potrdilo o opravljenem prostovoljskem delu ter možnost prostovoljnega dela med 
šolskim letom. 
 
Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote – Dnevni center za brezdomce 
Plečnikov podhod 1, 1000 Ljubljana 
www.brezdomec.si 
040 753 425, simona.stegne@drustvo-vzd.si (Simona Stegne) 
 

  Prostovoljci VZD 
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POMOČ BEGUNCEM PRI INDIVIDUALNEM UČENJU OSNOV SLOVENSKEGA IN ANGLEŠKEGA JEZIKA 
Slovenska filantropija v Azilnem domu v Ljubljani 
 
Slovenska filantropija že vrsto let izvaja aktivnosti v Azilnem domu, ob povečanem številu prosilcev 
za mednarodno zaščito pa so aktivnosti prostovoljcev za pomoč beguncem še razširili. Prosilci za azil 
imajo močno željo po učenju slovenskega in angleškega jezika in si poleg tedenskih tečajev želijo 
dodatne ure individualne pomoči.  
Učenje slovenskega in angleškega jezika bo potekalo individualno ali v paru. Prostovoljci se lahko 
vključijo na dva načina:  

 pomoč enkrat do dvakrat tedensko vsaj en mesec med počitnicami, 

 pomoč vsak dan v obdobju vsaj dva tedna strnjeno.  
Urnik dela bo vsak prostovoljec uskladil s koordinatorjem glede na svoj čas. Od prostovoljcev 
pričakujemo dobro znanje slovenskega in angleškega jezika, zanesljivost, občutek za delo z ljudmi iz 
druge kulture.  
Prijave na e-naslov prostovoljci@filantropija.org.  
Prostovoljcem ponujajo podporo pri izvajanju prostovoljskega dela, povrnitev lokalnih potnih 
stroškov in potrdilo o prostovoljskem delu. 
 
Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva 
Poljanska cesta 12, Ljubljana 
www.filantropija.org 
01 430 12 88, prostovoljci@filantropija.org (Tina Velišček) 
 

 
 

Učenje slovenščine na Slovenski filantropiji 
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