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OSNOVNE INFORMACIJE O 

PROJEKTU GET2IT 

 

PROJEKT: GET2IT - GETTING TO ACTIVE CITIZENSHIP IN EUROPE 

Trajanje: 01/03/2020 - 28/02/2022. 

Skupna vrednost sofinanciranja EU: 100.800 €  

Vodilni partner: Pučko otvoreno učilište Varaždin (POU Varaždin) 

Partnerji:  Turistička organizacija grada Sremske Mitrovice (TO SM),  Srbija 

Regionalna razvojna agencija Srem Ltd. Ruma, Srbija 

Centro Studio e Lavoro "La Cremeria" srl, Cavriago, Italija 

Općina Cavriago (Comune di Cavriago), Italija 

Ljudska univerza Ptuj (LUP), Ptuj, Slovenija 

Institut pro regionalni rozvoj, o. str. a., Prag, Češka 

Program:  Europe for Citizens, strand 2 - Democratic engagement and civic participation, 

Measure 2.2. Networks of Towns 

 

Uvod –  kaj je GET2IT?   

Čemu je namenjen vodnik po 

dobrih praksah?  

 

Največji izziv je vsem partnerjem predstavljalo 

vprašanje, kako povečati udeležbo svojih 

državljanov pri lokalnih akcijah in vključitev v 

demokratične procese. Ljudje dojemajo javni 

sektor kot glavni in nemalokrat edini subjekt, ki 

lahko prinese neke spremembe v skupnosti. 

Zaradi takšnega načina razmišljanja so mnogi 

državljani vzdržani pri dajanju lastnih pobud. 

GET2IT pa se osredotoča na spodbujanje 

aktivacije državljanov, kar pomeni, da so 

projektne aktivnosti usmerjene v spodbujanje 

državljanov za aktivno vključevanje v 

prostovoljstvo in pobudnike pri načrtovanju 

aktivnosti, ki izboljšujejo pogoje življenja v lokalnih 

okoljih. Glavni namen projekta je ustvariti 

mednarodno mrežo mest, ki bodo 

osredotočena na sodelovanje državljanov pri 

lokalnih akcijah, ki bodo temeljila na načelih 

prostovoljstva in solidarnosti..  

Projekt predvideva 5 dogodkov(na Hrvaškem, v 

Srbiji, Italiji, Sloveniji in na  Češkem) ki so usmerjeni 

v krepitev ozaveščenosti in razumevanje, kako 

načrtovati in upravljati dejavnosti, ki prispevajo k 

rasti vključevanja.. 

Nenazadnje želimo v projektu doseči, da bodo 

naši državljani bolj zainteresirani in odprti za 

prostovoljstvo.  

S primeri dobrih praks želimo v tem vodniku 

predstaviti nekaj zamisli, kako lahko postanete 

aktivni, se vključite v lokalne dejavnosti in 

sprožite pobude, ki prispevajo k ustvarjanju bolj 

živahnih, vključujočih in trajnostnih skupnosti. 

Vsako poglavje opisuje, kako prostovoljci na 

poseben način prispevajo k izboljšanju 

kakovosti življenja v vsaki od partnerskih držav. 

Upamo, da vas bodo zbrani primeri dobrih praks 

spodbudili, da začnete tudi vi kot prostovoljec 

delovati v svoji skupnosti.   
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HRVAŠKA 

  Kako volontiranje potiče obrazovanje i zapošljivost

Get2IT vodi Pučko otvoreno učilište Varaždin 

(POU Varaždin), s sedežem v Varaždinu na 

Hrvaškem. Mesto Varaždin je ponosno 

na svoj status lokalne skupnosti, ki 

prevzema nadzor nad razmerami in 

naredi vse za nenehno izboljševanje 

kakovosti življenja na širšem območju 

mesta.  

Prostovoljstvo se promovira kot način, 

s pomočjo katerega lahko državljani 

uresničujejo svoje potrebe, 

pridobivajo nove izkušnje, razvijajo 

talente in nove veščine, kar jim olajša 

dostopnost do izobraževanja in 

ponuja nove možnosti zaposlovanja.  

POU Varaždin, kot družbeno odgovorna javna 

izobraževalna ustanova, na regionalni ravni 

prispeva k prizadevanjem prostovoljcev. Igra 

pomembno vlogo pri zagotavljanju možnosti 

meščanom Varaždina pri pridobivanju znanj in 

veščin, ki so potrebne za sodelovanje pri 

prostovoljstvu in si tako krepijo možnosti na trgu 

dela.  

POU Varaždin od leta 2014 izvaja program 

usposabljanja za vodje pri razvijanju in 

izvajanju projektov EU, s pomočjo katerih 

državljani pridobivajo znanja in veščine, 

potrebne za pripravo in vodenje projektov v 
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svojih skupnostih. Številni udeleženci 

programa prostovoljno sodelujejo v lokalnih 

organizacijah civilne družbe in uporabljajo 

znanje in veščine, pridobljene v programu. 

Doslej je program zaključilo več kot sto 

udeležencev, mnogi pa so našli zaposlitve, 

povezane s projekti EU. Poleg tega 

izobraževalnega programa POU Varaždin 

izvaja tudi program Akademije za 

podjetništvo, prek katerega državljani 

pridobivajo podjetniške veščine. Veščine, ki 

jih udeleženci pridobijo na področju 

upravljanja, komuniciranja, finančnega 

poslovodenja in poslovnega načrtovanja, se 

ne uporabljajo samo za ustanavljanje novih 

poslovnih podvigov, temveč tudi za 

organizacijo lokalnih pobud, ki prispevajo k 

izboljšanju kakovosti življenja v širši varaždinski 

regiji.  

 Druga izobraževalna ustanova s sedežem v 

Varaždinu, ki igra pomembno vlogo pri 

spodbujanju prostovoljstva in razvoju 

skupnosti, je Fakulteta za organizacijo in 

informatiko Univerze v Zagrebu (FOI). Center 

za prostovoljstvo in humanitarno delo FOI služi 

kot platforma, ki povezuje študente FOI z 

akcijami civilne družbe v skupnosti. 

V zadnjem času je Center organiziral 

dejavnosti povezane z medgeneracijsko 

solidarnostjo, podporo med 

pandemijo, podporo žrtvam 

nesreč itd. FOI razvija in vodi 

tudi evropske projekte, ki 

spodbujajo prostovoljstvo na 

regionalni ravni.Center za 

podporo študentom in 

razvoj kariere FOI trenutno 

vodi projekt EU 

"Study4Career". Cilj projekta 

je zgodnji karierni razvoj 

študentov s praktičnim 

poukom in možnost 

prostovoljnega dela. 

Osnovna projektna 

postavka je postavljanje praktičnih delovnih 

izkušenj pred teoretičnim poučevanjem 

(model učenja na delu). Projekt pripelje 

študente v neposreden stik s podjetji in tako 

uporablja nove izobraževalne metode. To je 

bistveno izboljšalo sodobne metode 

poučevanja, ki študente povezujejo s svetom 

dela. 

Izobraževalne ustanove niso edini subjekti, ki v 

regiji prispevajo k civilni družbi in prostovoljstvu. 

Društvo Rdečega križa Varaždinske županije 

in njihova prostovoljna ekipa so znani po 

ključni vlogi, ki jo imajo pri reševanju in pomoči. 

Poleg tega se prostovoljci Rdečega križa 

odzovejo tudi v primerih, povezanih s 

pandemijami, nasiljem v družini in samomori.   

V teh situacijah so komunikacijske in 

pogajalske spretnosti ključne za zagotovitev 

ugodnega izida. 

Prostovoljci Rdečega križa so temeljito 

usposobljeni v intervencijskih veščinah, 

potrebnih pri specifičnih kriznih scenarijih. 

Udeležujejo se tudi rednih izobraževanj, ki 

zagotavljajo kakovostno pomoč ljudem v stiski 

v kriznih razmerah. S pridobivanjem teh veščin, 

znanja in izkušenj prostovoljci Rdečega križa 

lažje najdejo delo v civilni oskrbi in zdravstvu. 

Seveda tudi izven Varaždina obstajajo 

prostovoljske pobude, ki prispevajo k 
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napredku izobraževanja in povečujejo 

zaposljivost. 

 Združenje Brodoto iz Zagreba je kot partner 

vključeno v projekt INTERREG "CROWD-FUND-

PORT", katerega cilj je povečati zmogljivost 

državljanov in organizacij civilne družbe pri 

upravljanju kampanj množičnega zbiranja 

finančnih sredstev (crowdfunding). 

Brodoto je prepoznal ovire pri razvoju 

ekosistemov množičnega zbiranja finančnih 

sredstev na Hrvaškem in izdal priročnik o tem, 

kako pravilno izvesti takšno financiranje ter 

skupaj z 20-imi mednarodnimi skupinami razvil 

akcijski načrt za nadaljnji razvoj kampanij 

množičnega zbiranja sredstev na Hrvaškem v 

obdobju od leta 2020 do leta 2025. 

Združenje Carpe Diem iz Karlovca 

(prostovoljska organizacija za mlade) izvaja 

projekt Job Club for Youth.  

 Skozi projektne aktivnosti so se brezposelni 

mladi Karlovčani preko delavnic in 

seminarjev skupaj z delodajalci udeležili 

programov za 

pridobivanje mehkih 

veščin in znanj z 

namenom boljše 

priprave na iskanje 

zaposlitve in 

udeležbe na trgu 

dela.  

V času trajanja 

projekta je bila 

razvita spletna 

platforma, ki 

delodajalcem 

omogoča ogled 

profilov in biografij 

brezposelnih v okolju, več kot 200 

brezposelnih mladih pa si je tako povečalo 

možnosti za prvo zaposlitev. 

Ker je projekt znatno izboljšal status 

brezposelnih na regionalni ravni, ta model 

velja tudi za druga mesta in regije na 

Hrvaškem. Prostovoljstvo je na splošno 

preizkušena metoda za izboljšanje 

izobraževalnih in zaposlitvenih možnosti na 

Hrvaškem. 
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SRBIJA 

 Razvoj turizma in kulturnih dejavnosti s pomočjo prostovoljcev 

 Partnerja iz Srbije v projektu Get2it sta 

Turistična organizacija Sremska Mitrovica - 

TO SM s sedežem v Sremski Mitrovici in RRA 

Srem - Regionalna razvojna agencija Srem s 

sedežem v Rumi, ki pokriva celotno Sremsko 

območje. 

Obe organizaciji sodelujeta z drugimi 

regionalnimi institucijami za zaščito kulturne in 

zgodovinske dediščine ter promocijo 

Srema kot turistične destinacije. 

Prostovoljstvo igra pomembno vlogo 

pri dejavnostih obeh partnerjev. 

TO SM vsako leto organizira festival 

"Imperial Sirmium – The City of 

Legends" v Sremski Mitrovici, ki 

promovira rimsko dediščino mesta, ki 

je bilo v rimskih časih znano kot 

Sirmium in ena od prestolnic 

rimskega imperija v času Tetrarhije 

(od 393). 

Festival tradicionalno poteka vsako leto 

avgusta v okviru tridnevnega programa.  

Glavni cilj je mobilizirati in združiti veliko število 

ustvarjalcev, kulturnih ustanov, šol, združenj in 

civilnih organizacij ter povezati zasebni in 

javni sektor. To lahko dosežejo le s timskim 

delom in odličnim kreativnim programom. 

Zgodbe in legende iz rimske zgodovine 
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oživljajo rimski legionarski tabor, barvita 

povorka po mestnih ulicah, gledališke 

predstave, starodavne obrtniške delavnice, 

okušanje rimske hrane in pijače, tekmovanje 

v retoriki, rimski ples, gladiatorski boji, rimska 

šola za otroke itd. pri tem sodeluje več kot 20 

lokalnih prostovoljnih organizacij. Vsako leto 

več kot 300 prostovoljcev nameni svoj čas, 

energijo in znanje organizaciji festivala. 

Prostovoljci sodelujejo kot turistični vodiči, 

skrbijo za vzdrževanje in čiščenje, dajejo 

informacije obiskovalcem itd. S sodelovanjem 

pri organizaciji festivala prostovoljci pridobijo 

tudi nova znanja in znanja o organizaciji 

prireditev in turizmu. 

Zaradi festivala v Sremsko Mitrovico pride več 

deset tisoč novih turistov, da bi izkusili njeno 

kulturo, raznolikost in energijo. Rezultat je 

prispevek k trajnostnemu gospodarskemu 

razvoju, novim zaposlitvenim možnostim in 

bolj povezani skupnosti. 

 Mesto Sremska Mitrovica in TO 

Srem poleg promocije rimske 

dediščine sodelujeta tudi pri 

organizaciji letnih festivalov, kot so 

Srem Folk Fest, The Piano Festival i 

String Fest, ki so hkrati tudi največji 

in najpomembnejši glasbeni 

festivali v regiji. Poleg navedenega 

so manjši festivali, ki jih organizirajo 

vsako leto, Festival of Choirs, 

Festival of Rhetoric, SM Jazz & blues 

spring fest, Magical square, Kolo of 

Srem, and the Wine park.  

Nekateri festivali vsako leto trajajo 

od tri do pet dni in predstavljajo tradicionalno 

glasbeno in kulturno dediščino regije Srem 

(npr. Srem Folk Fest), drugi (Piano Festival in 

String Fest) pa tekmovanje v glasbeni 

umetnosti. 

Prireditve se organizirajo v sodelovanju z 

lokalnimi institucijami in organizacijami civilne 

družbe in se vsako leto zanašajo na 

prostovoljce. Prostovoljci pomagajo 

izvajalcem, razdeljujejo gradiva, sprejemajo 

obiskovalce in jih vodijo skozi mesto, 

prispevajo k vzdrževanju in sodelujejo pri več 

drugih dejavnostih. Vsako leto prihaja na 

tisoče novih obiskovalcev, ki sodelujejo na 

teh prireditvah in tako festivali močno 

prispevajo h kakovosti življenja na regionalni 

ravni, vplivajo na razvoj kulturnega življenja, 

spodbujajo multikulturalizem, strpnost in 

ozaveščajo o drugih evropskih vrednotah. 

Festivali prispevajo tudi k spodbujanju 

podjetništva v turističnem sektorju 

(prenočišča, obrt, kreativna industrija itd.).    

Mesto Sremska Mitrovica, TO SM in RBA Srem 

cenijo prispevek prostovoljcev in jih imajo za 

spoštovanja vredne člane organizacijske 

ekipe. Jasno je, da brez prostovoljcev takšnih 

resnih in zapletenih dogodkov ne bi bilo 

mogoče organizirati tako dobro in uspešno.
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ITALIJA 

 Vključenost mladih prostovoljcev pri najpomembnejših vprašanjih 

 

 Javna izobraževalna ustanova Centro Studio 

e Lavoro "La Cremeria" in 

mesto Cavriago 

(Comune di Cavriago) se 

nahajata v regiji Emilia-

Romagna, v severni Italiji.  

Mesto Cavriago in La 

Cremeria tesno 

sodelujeta v programih, 

povezanih z 

izobraževanjem in 

vključevanjem mladih v lokalne dejavnosti.   
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Za mesto je ključnega pomena, da se mladi 

vključijo v dejavnosti skupnosti, da postane 

razvoj mesta trajnosten in da razvoj prispeva 

sedanjim in prihodnjim generacijam 

občanov. 

Da bi mlade vključila v izzive lokalne skupnosti 

in iskanje inovativnih rešitev, je mestna 

uprava v sodelovanju z La Cremerio in 7 

drugimi lokalnimi vladami razvila program 

Educare: a question of community (Educare, 

una questione di comunità). Glavni cilj 

programa je povezati 

odrasle in najstnike 

(mlade do 18 let). 

Program je namenjen 

vzpostavljanju 

solidarnosti med 

različnimi skupinami pri 

reševanju problemov 

lokalnega razvoja, 

spodbujanju 

prostovoljstva, 

ustvarjanju dialoga med 

različnimi 

generacijami in 

vključevanju 

marginaliziranih 

skupin v 

demokratične 

procese. Program je s srečanji, 

konferencami, seminarji, načrtovanjem in 

podobnimi dejavnostmi vzpostavil okvir za 

formalni dialog med mladimi in ostalo 

populacijo.  

Z izmenjavo v programu Educare 

prostovoljci organizirajo socialne projekte, 

ki med drugim vključujejo gledališki laboratorij, 

poučevanje za mlade z učnimi težavami, 

iskanje zaposlitve za mlade v socialnih 

storitvah, podporne skupine za prikrajšane 

ženske in mestni letni festival "Festival di 

Comunita".  

Pobuda je na koncu ustvarila platformo za 

prostovoljske akcije, ki državljanom omogoča 

izmenjavo mnenj, pogledov na probleme, 

znanja in izkušnje. 

To zagotavlja, da so akcije prostovoljcev 

vključujoče in se odzivajo na potrebe večine 

državljanov iz različnih starostnih skupin. 

Poleg programa Educare so tudi druge 

lokalne pobude namenjene mladim, ena 

izmed pomembnih težav, s katerimi se srečuje 

Cavriago in druga mesta v širši regiji, pa je 

varstvo okolja. 

The Cavriago Plastic Free Association je 

organizacija prostovoljcev, ki se osredotoča 

na vključevanje mladih starih od 13 do 18 let v 

aktivnosti za zaščito okolja. Organizacija je 

nastala med šolskim protestom, ki je opozarjal 

na podnebne spremembe, v katerem so se 

mladi spraševali, »kaj lahko naredimo sami«? 

Društvo redno organizira čistilne akcije, v 

katerih prostovoljci zbirajo plastične odpadke 

in čistijo določene javne površine.  

Na splošno vzeto je Cavriago  z dajanjem 

priložnosti in poti do izražanja lastnih mnenj 

mladim in možnostjo sodelovanja pri lokalnih 

zadevah, uravnotežil svoj razvoj in pridobil 

rešitve, v katerih so v središču državljani, vse 

rešitve pa so trajnostne, vključujoče in 

inovativne.  
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SLOVENIJA 

 Prostovoljstvo kot sredstvo zbližavanja generacij 

  

Partner iz Slovenije je Ljudska univerza Ptuj 

(LUP), javni zavod za izobraževanje odraslih s 

sedežem v Sloveniji. LUP sodeluje z MO Ptuj, 

nevladnimi organizacijami, drugimi šolami in 

ustanovami z izobraževalnimi programi, ki 

prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja. Ena 

izmed tem, na katero je LUP v zadnjih letih še 

posebej usmerjen, je izboljšanje kakovosti 

življenja starejših. 

LUP je vodilni partner v projektu “DAC - Digital 

Assistance Centre.”. Ta center je bil razvit za 

reševanje naraščajočega problema digitalne 

nepismenosti med starejšim prebivalstvom 

med pandemijo COVID-19. 

Tako kot drugje, je nevarnost prenosa virusov 

prisilila lokalne in regionalne vlade po Evropi, 

da preprečijo fizične stike med ljudmi, uvedejo 

karanteno in celo omejijo potovanje med 

občinami in regijami. 

Ena izmed najbolj prizadetih skupin so starejši, 

ki so bolj dovzetni za okužbe in fizično izolacijo 

ter bolj omejeni v gibanju. Glede na to je bil 

glavni cilj projekta krepitev starejših (tudi 

invalidov) na področju  razvoja njihove 

digitalne pismenosti in s tem povečanje 

njihovih kompetenc za uporabo sodobnih 

storitev in naprav, vključno z računalniki, 

pametnimi telefoni in internetom. To jim je 

omogočilo komunikacijo, sledenje stroškom in 

boljšo povezanost s širšo skupnostjo. 

Center ponuja dve vrsti storitev: 

konzultacije/svetovanje in dajanje informacij. 

Svetovanje poteka preko delavnic, kjer se 

starejši naučijo osnovnih IT veščin, kar jim v teh 

težkih časih omogoča lažji stik z osnovnimi 
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storitvami in njihovimi bližnjimi. Dajanje 

informacij se izvaja s pomočjo ciljnih medijskih 

orodij, katerih cilj je razbiti mit o digitalnih 

napravah in razširiti zavest o tem, kako je 

mogoče digitalna orodja uporabljati v 

vsakodnevni praksi. 

Drugi pomemben element tega projekta je 

usposabljanje mentorjev - prostovoljcev. 

Mentorji pomagajo in spodbujajo starejše k 

uporabi in dostopu do digitalnih orodij. Po 

zaključku usposabljanja bo vzpostavljena 

peer-to-peer mreža, s pomočjo katere bodo 

prostovoljci starejšim neposredno pomagali 

pri uporabi digitalnih orodij 

za izboljšanje njihove 

kakovosti življenja. Projekta 

se je udeležilo 75 starejših 

(vključno s 30 invalidi). 

Poleg projektov, ki jih izvaja 

LUP, tudi druge ustanove 

uvajajo programe, ki so 

prilagojeni izobraževalnim 

potrebam starejših in 

usposabljajo prostovoljce, ki jim pri tem 

pomagajo. 

Mreža Univerz za tretje življenjsko obdobje 

Slovenije – Mreža SUTŽO je organizirala serijo 

video tečajev in izdala gradiva v okviru 

projekta “Mentoring Competencies 

(Kompetencije za mentorstvo)” z namenom 

usposabljanja prostovoljcev/mentorjev o 

načinih spodbujanja starejših k sodelovanju v 

izobraževalnih programih in oblikovanju 

tečajev za starejše na različnih področjih. S 

temi izobraževalnimi programi so mentorji 

pridobili nove in sveže izkušnje, ki so se med 

pandemijo izkazale kot zelo pomembne. 

V času, ko osebni stik ni mogoč, je zelo 

pomembno, da uporabimo vse možnosti in 

prednosti, ki jih ponujajo računalniki in druga 

digitalna orodja. To je eden od razlogov, zakaj 

je poučevanje starejših o pravilni in varni 

uporabi interneta tako pomembno. Med 

karanteno so ljudje (zlasti starejši) ostali 

povezani med seboj, tudi tisti iz različnih 

generacij. Ljudje mislijo na druge in ohranjajo 

stike, optimizem, prijateljstvo ter ostajajo 

aktivni zahvaljujoč uporabi naprednih 

digitalnih orodij. Prostovoljci, ki s pomočjo 

digitalne podpore starejšim pomagajo 

nadaljevati njihov običajni življenjski ritem, so v 

teh časih preizkušanj močno prispevali k 

ohranjanju povezanosti in solidarnosti. 
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REPUBLIKA ČEŠKA  

 Prostovoljci nudijo pomoč najbolj ogroženim 

 

 Partner s Češke je Inštitut pro regionalni razvoj, 

P. P. S. (Inštitut za regionalni razvoj - IRD) s 

sedežem v Pragi. IRD sodeluje 

z lokalnimi oblastmi na 

območju Prage, 

organizacijami civilne 

družbe, javnimi organi in 

mladimi, da zagotovi enako 

zastopanost vseh 

zainteresiranih strani. IRD 

spodbuja prebivalce, da 

sodelujejo v lokalnih akcijah 

in tako zagotavlja, da so 

ukrepi, ki jih izvaja trajnostni in 

vključujoči. IRD sodeluje z 

mladimi, Romi, dolgotrajno 

brezposelnimi in migranti, da 

bi zagotovil zastopanost in 

dostopnost vseh javnih 

storitev brez ovir v skladu z 

evropskimi vrednotami, ki jih IRD predstavlja in 

spodbuja.   
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V zadnjih letih se IRD intenzivno ukvarja s 

težavami s katerimi se srečujejo migranti. 

Zaradi obsežnega priseljevanja, ki se je v 

Evropi zgodilo leta 2014, so številne javne 

službe nenadoma postale preobremenjene. 

Prav tako številni priseljenci, ki so prispeli v 

Evropo, niso mogli dobiti informacij o svojih 

pravicah in razpoložljivih storitvah v svojem 

maternem jeziku. 

V okviru projekta "SafeLabour" so IRD s 

partnerji vzpostavili informacijske centre, prek 

katerih so ponujali informacije o javnih 

storitvah in podpori priseljencem, ki prihajajo 

v Evropo. 

V okviru programov, nastalih v projektu, so 

prostovoljci igrali pomembno vlogo pri 

dajanju informacij in podpore migrantom, da 

bi jim omogočili vključevanje in dostop do 

temeljnih človekovih pravic. 

Poleg zgoraj navedenega je IRD mlade 

prostovoljce usposobil za delovanje z 

namenom odpraviti predsodke, ki jih imajo do 

migrantov številni evropski državljani.  

 Z izobraževanji in mreženjem med 

organizacijami v projektu “You Are 

Welcome”,v programu Evropa za državljane 

(prijavitelj: Jugend- & Kulturprojekt eV iz 

Nemčije) so se prostovoljci naučili, kako 

komunicirati s širšo publiko in graditi pozitivno 

percepcijo migranta med prebivalstvom. 

Projekt je bil izveden v desetih evropskih 

državah.  

Na Češkem poleg IRD tudi druge institucije, ki 

jih mreži IRD , kot so nevladne organizacije in 

javni organi, redno spodbujajo socialno 

vključenost. 

 Agencija ZN za begunce (Refugee Agency – 

UNHCR) vodi projekt "iDobrovolník". Cilj 

projekta je povezati prostovoljce, ki želijo 

pomagati migrantom in migrantom, ki 

potrebujejo pomoč, v okviru projekta pa je 

bila vzpostavljena tudi nacionalna baza 

prostovoljcev. Vsako leto na Češkem dobi 

status begunca med 2000 do 3000 migrantov. 

Mnogi se ne zavedajo svojih pravic ali načina 

dostopa do storitev, ki so jim na voljo in so 

prikrajšani za stike z drugimi državljani. Rezultat 

projekta je bil povezovanje prostovoljcev in 

migrantske populacije ter izmenjava 

informacij. Prostovoljci, prijavljeni v projektu, 

delujejo kot mentorji novo prispelim 

migrantom in tako prispevajo k njihovi 

integraciji v širšo skupnost. 

Prostovoljske pobude poleg reševanja 

problemov, povezanih z migranti, izboljšujejo 

tudi kakovost življenja otrok, ki živijo v 

prikrajšanih razmerah (otroci brez starševske 

oskrbe, mladi prestopniki, otroci iz revnih 

družin itd.). V "Program Pet P", ki ga vodi 

HESTIA Centre for Volunteers, se prostovoljci 

usposabljajo in osredotočajo na neposredno 

delo z otroci. Otroke obiskujejo vsaj enkrat na 

teden, osnovni namen tega obiska pa je 

prisluhniti njihovim težavam in iskanje rešitev.  

Na ta način otroci dobijo podporo pri svojih 

potrebah, kar hkrati krepi 

njihovo samozavest. 

Z uporabo koncepta 

prostovoljstva pri reševanju 

težav najbolj ranljivih skupin 

na Češkem, je bil dosežen 

pomemben napredek pri 

izboljšanju kakovosti 

življenja širše skupnosti.  
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Na koga se lahko obrnete za več informacij?  

Za več informacij o projektu in njegovih aktivnostih se lahko obrnete na POU Varaždin (vodilni 

partner) ali na katerega izmed partnerjev:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hrvatska: 

Pučko otvoreno učilište Varaždin/  

POU Varaždin (prijavitelj)     

Lana Velimirović Vukalović 

ravnateljica 

POU Varaždin 

Hallerova aleja 1/II. 

42000 Varaždin 

Website: www.pouvarazdin.hr  

 

Srbija: 

Turistička organizacija grada Sremske Mitrovice (TO SM)  

Dušan Drča, direktor  

Svetog Dimitrija 10 

22000 Sremska Mitrovica 

Website: www.tosmomi.rs  

 

Regionalna razvojna agencija Srem d.o.o. Ruma 

Bojana Lanc,  

Project manager 

Glavna 172, 22400 Ruma 

Email: bojana.lanc@rrasrem.rs  

Tel: +381 22 470 910 

Website: www.rrasrem.rs  

Slovenija: 

Ljudska Univerza Ptuj (LUP)     

Petja Janžekovič  

Project coordinator 

Mestni Trg 2 

2250 Ptuj 

Email: Petja.janzekovic@lu-ptuj.si  

Website: www.lu-ptuj.si  

 

http://www.pouvarazdin.hr/
http://www.tosmomi.rs/
mailto:bojana.lanc@rrasrem.rs
http://www.rrasrem.rs/
mailto:Petja.janzekovic@lu-ptuj.si
http://www.lu-ptuj.si/
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Italija: 

Centro Studio e Lavoro "La Cremeria" srl   

Eddy Galeotti, Coordinator 

Via Guardanavona 9 

42025 Cavriago 

Email:politichecomunitarie@csl-cremeria.it  

Tel: +39 3334343880 

Website: www.csl-cremeria.it  

 

Comune di Cavriago 

Antonia Sandrolini 

Councillor for education policy 

Piazza Don G. Dossetti 1 

42025 Cavriago 

Email: antoniasandrolini@gmail.com  

Tel: +39 0522 373411 

Website: www.comune.cavriago.re.it  

 

 

 

 

Republika Češka: 

Institut pro regionalni rozvoj, o. p. s.    

Lenka Stoklasová  

Director 

Kafkova 586/13 

16000 Praha 6 

Email: lenkapetrova@volny.cz  

Tel: +420 608 919 129 

Website: www.iregio.org  

 

 Izjava o odgovornosti: publikacija odraža samo stališča avtorjev in zato Komisija ni odgovorna za kakršnokoli uporabo informacij, 

ki jih vsebuje. 

 

mailto:politichecomunitarie@csl-cremeria.it
http://www.csl-cremeria.it/
mailto:antoniasandrolini@gmail.com
http://www.comune.cavriago.re.it/
mailto:lenkapetrova@volny.cz
http://www.iregio.org/

