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V okviru projekta 'Koroško regionalno stičišče nevladnih organizacij – Korociv.si', podprtega iz
Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za pravosodje in javno upravo za leti 2013 in 2014,
vas vljudno vabimo na

BREZPLAČNO DELAVNICO ZA PREDSTAVNIKE DRUŠTEV, ZASEBNIH ZAVODOV IN
USTANOV

* v torek, 08. oktobra 2013, ob 16.00 uri, v prostorih Mladinsko kulturnega centra (MKC) Slovenj
Gradec, Ozare 18, Slovenj Gradec.

* v sredo, 09. oktobra 2013, ob 16.00 uri, v prostorih Mladinskega centra Dravograd (MCD),
Koroška cesta 50, Dravograd.

* v četrtek, 10. oktobra 2013, ob 16.00 uri, v mali dvorani Kulturnega centra Ravne na
Koroškem, Gledališka pot 1, Ravne na Koroškem.

Na delavnici boste spoznali:

- krepitev sposobnosti NVO za delo s prostovoljci (HRM)
- kako lahko mentorstvo krepi NVO?
- učinkovito delo z viri: materialnimi in finančnimi
- vključevanje prostovoljcev v procese organizacij in opolnomočenje
- skupinsko in timsko delo
- učinkovito vodenje sestankov
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Na koncu delavnice bomo imeli še čas za vprašanja in odgovore.

Udeleženci prejmejo delovno gradivo.

Delavnico bo vodila diplomirana andragoginja Alenka Blazinšek, ki ima večletne izkušnje na
področju izobraževanja in mladinskega dela. V sklopu Društva mladinski ceh je bila vodja
projekta Omrezen.si, bila je tudi podpredsednica Mladinskega sveta Slovenije. Aktivna je v
različnih pobudah in komisijah za nevladne organizacije. Je tudi predstavnica Slovenije v eni od
delovnih skupin pri Evropski komisiji za mladinsko delo.

PRIJAVA NA DELAVNICO: Zaradi omejenega števila mest je prijava na delavnico obvezna.
E–prijave sprejemamo na spletni naslov:
https://www.1ka.si/a/306
21
ali po e-pošti katja@
korociv.si
ali po telefonu na številko: 040 292 841.

Delavnica je brezplačna.

Vljudno vabljeni!
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