
PSSS!

Projekt Povezovalni, Sodelujoči, Strokovni, Slišani! ali enostavno PSSS! je povezal pet
različnih organizacij v partnerstvo z namenom boljšega povezovanja ter sodelovanja med
nami, povišanja slišanosti o našem delu, izpostavljanja raznolikosti vsebin, ki jih pokrivamo
in strokovnosti vsakega posameznega partnerja.

Izražena mnenja avtorja/ev ne predstavljajo
uradnega stališča MJU.

Pred vami je trinajsti PSSS! novičnik,  
v katerem se oglašamo na temo prednosti in izzivov

digitalizacije v naših organizacijah. 
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http://www.zavod-voluntariat.si/
http://www.nefiks.si/
https://www.zpmmoste.net/
http://www.drustvospm.si/drustvo-za-razvijanje-prostovoljnega-dela-novo-mesto


DIGITALIZACIJA V PROSTOVOLJSTVU

Slovenska
filantropija

Seveda ta možnost ni vedno izgledala tako,
kot Posredovalnica prostovoljskih del
izgleda danes. Vmes smo spletno stran kar
nekajkrat nadgradili in posodobili, da smo
lahko prišli do današnje podobe. 

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, že več kot 25 let promovira
ter spodbuja razvoj prostovoljstva v Sloveniji, med drugim koordiniramo tudi Slovensko
mrežo prostovoljskih organizacij. Že 15 let na svoji spletni strani prostovoljstvo.org tem
organizacijam ponujamo možnost, da objavljajo svoje potrebe in prostovoljcem, da najdejo
pravo prostovoljsko delo zase.

Prednosti Posredovalnice so gotovo lažje in hitrejše povezovanje med organizacijami in
prostovoljci, boljša preglednost in dostop informacij, ter dejstvo, da je ogromno možnosti
zbranih na enem mestu. Seveda pa ne manjka niti izzivov - en izmed njih je, da s tem
orodjem vseeno ne dosežemo dovoljšnega števila mladih. Zavedamo se, da so za njihovo
starostno skupino bolj relevantne aplikacije kot spletne strani, zato v novem projektu naše
vsebinske mreže (prej omenjena Slovenska mreža prostovoljskih organizacij) načrtujemo
tudi vzpostavitev aplikacije, ki bo prilagojena mladim.

Posamezniki z željo po prostovoljenju si
lahko v Posredovalnici izberete področje
dela, ki vam je blizu, regijo, v kateri bi delo
opravljali in to, koliko časa lahko temu
namenite. Če pa še nimate prave predstave
o tem, kaj bi počeli, pa se lahko registrirate
kot prostovoljci in vas potem na e-naslov
sproti obveščamo o novih prostovoljskih
delih in drugih priložnostih z vašega
izbranega področja in regije. 

več kot 1.740 prostovoljskih organizacij in
organizacij s prostovoljskim programom
6.227 prostovoljcev

Trenutno je na spletni strani prostovoljstvo.org registriranih:

https://www.prostovoljstvo.org/za-prostovoljce/posredovalnica-prostovoljskih-del
https://www.prostovoljstvo.org/
https://www.prostovoljstvo.org/registracija-prostovoljca


SPLET ZA ODPRAVO MLADIH V SVET

Zavod
Voluntariat

Pošiljanje prostovoljcev v tujino ne gre brez spleta in temu namenjenih digitalnih orodij. Najpogosteje
uporabljamo sistem za pošiljanje prostovoljcev na mednarodne prostovoljske tabore, Online Placement
System (OPS). Ta nam kot delu mreže SCI omogoča pregledno vodenje placementa, izdelavo statistik za
razna poročanja, ter vpogled v zgodovino prostovoljskih mobilnosti. Tako poenoten sistem pomeni
enotno statistiko, kar celotni mreži omogoča planiranje, načrtovanje poti v prihodnje in ukrepanje ob
morebitnih težavah.

Na prostovoljskih projektih, predvsem
dolgoročnih, prostovoljci pridobijo nova

znanja in kompetence, vendar jih je
marsikomu težavno prepoznati. Zato

smo s partnerji razvili aplikacijo IM-
PROVE, ki pomaga prostovoljcem

pretvarjati preko prostovoljstva
pridobljene izkušnje v kompetence.
Letos poleti so posodobili 8 ključnih

kompetenc in ker omenjena aplikacija
sloni na starem modelu, je trenutno

potrebna posodobitve, kar pa ne
pomeni, da je za lastno orientacijo
uporabniki ne morejo uporabljati. 

Digitalna orodja so del našega vsakdana in odlična priložnost, da nadgradimo in izboljšamo
naše delo ter posledično nudimo boljše storitve prostovoljcem.

Prepoznavanje kompetenc je ključno za uspešno predstavitev delodajalcem in nastop na trgu dela in
glede na to, da se vsebinsko kompetence praktično niso spremenile, le malce predrugačile, je uporaba
aplikacije za prostovoljce še vedno lahko zelo koristna.
 
Trenutno poteka razvoj aplikacije E-tick, namenjene vsebinam globalnega učenja za prostovoljce, ki se
odpravljajo na projekte na globalni jug, pa tudi tiste, ki jih takšne vsebine zanimajo. Aplikacija bo zaživela
prihodnje leto, ko jo bomo vsebinsko ovrednotili in tehnično dodelali. Bogata z vsebinami in oblikovana v
online tečaj bo odlično orodje za vse, ki želijo na tak ali drugačen način stkati ali se zavedati vezi med
globalnim severom in jugom.
 
Na treningih, ki jih prirejamo, redno uporabljamo digitalna orodja, kot so Mentimeter, Badgecraft itd., saj
s tem popestrimo in olajšamo podajanje informacij, beleženje pridobljenih znanj, zbiranje povratnih
informacij in pritegnemo udeležence k aktivni participaciji na treningu.

http://www.zavod-voluntariat.si/


Zavod
Nefiks

Karierna klepetalnica mreže KROJ

DIGITALNE KARIERNE KOMPETENCE

Sodelujte v natečaju za najboljši
profil na družbenih omrežjih
(Facebook, Instagram, Youtube ali
spletna stran), ki mladim najbolje
pomaga pri odločanju za poklic.
 
Sodelujete tako, da:

zastaviš ga lahko v zaprti skupini Karierna klepetalnica mreže KROJ… kjer klepetamo o
karieri. O tvoji karieri. O tem, kako lahko razvijaš kompetence, ki so potrebne za življenje in
trg dela, skozi aktivnosti v mladinskem delu. S teboj ne bomo klepetali karierni strokovnjaki
ampak mladinski delavci, ki smo si skozi večletno delo z mladimi (in delodajalci) nabrali
dovolj obsežne izkušnje, da te lahko informiramo, odpiramo ključna vprašanja, s teboj
razpravljamo in te, če je to potrebno, napotimo na bolj specifično strokovno pomoč.

S teboj bodo komunicirale mladinske delavke z izkušnjami pri kariernem odločanju, zaposlovanju in
mladinskem delu: Neda, Urška in Alenka. Projekt podpirata Urad za mladino mestne občine Ljubljana in
Urad RS za mladino.

V oktobru smo v okviru Mreže KROJ začeli s karierno klepetalnico. Svoje karierno vprašanje nam lahko
vsak dan posreduješ na tri načine:

Karierni heroji

2. Se odločite, katero družbeno omrežje boste uporabili (lahko tudi več).
3. Se prijavite in ob tem izpolnite tole prijavnico.
4. Počakate na obvestilo o izboru in določitev mentorja s strani Zavoda Nefiks.
5. Ko s strani Zavoda Nefiks prejmete navodila, pričnete s svojim kanalom na družbenih omrežjih.
6. Konec januarja (zimski natečaj) oz konec junija (poletni natečaj) Zavod Nefiks izbere najboljšo
ekipo.

1. Se zberete v skupino
najmanj 5 in največ 12 dijakov.
 

vprašaš nas lahko na Facebook messengerju (na profilu Mreže KROJ)

vprašaš nas lahko Instagram chatu Mreže KROJ – pozor, chat deluje samo na telefonih. -
> odgovorili ti bomo, takoj ko bomo lahko, a ne kasneje kot v enem tednu. 

https://www.facebook.com/groups/733334703819077/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3YHzUcyk2gTVgjnRqf9InLgFy0NodFefLaf7ugtbjUT2E0A/viewform
https://www.facebook.com/mrezakroj/
https://www.instagram.com/mrezakroj/


ZPM Ljubljana
Moste-Polje

V sodobnem času je digitalizacija postala ključna za lažje in učinkovitejše delovanje
organizacij. S pomočjo računalniških programov, spletnih platform in socialnih omrežij
lažje sledimo in operiramo s podatkovnimi bazami, ki so ključne za spremljanje in razvoj
organizacije.

DIGITALNE VEŠČINE ZA VSE

Zavedamo se, da je digitalizacija danes neizbežna in da bo le te vedno več.
Seznanjenost z računalniškimi osnovami je ključna za vključevanje v sodobno
družbo, zato se trudimo pomagati tudi tistim iz manj spodbudnih okolij. V ta
namen organiziramo brezplačne delavnice digitalne vzgoje, računalništva za
starejše, itd. Na zgornji fotografiji je počitniška delavnica programiranja, ki
smo jo izvedli v sodelovanju z Zavodom Vsak.

Če vas zanima več o naših delavnicah, si oglejte novembrski program našega
Večgeneracijskega centra Skupna točka na Zaloški 54.

Vse prijave na tabore in
na naše aktivnosti

danes potekajo preko
spleta, prav tako

obveščanje in
informiranje o naših

programih ter
dejavnostih. Problem

nastane tam, kjer
družine niso ali pa so

slabše digitalno
pismene. 

To v praksi pomeni, da je človeški element še vedno pomemben – še posebej v
humanitarnih programih, kjer družine obveščamo kar preko telefonov, saj marsikdo nima
ustreznih pripomočkov, da bi se vključeval v digitalni svet.

Foto: David Lotrič Banović

https://www.zpmmoste.net/wp-content/uploads/2019/11/Zgibanka-NOVEMBER-2019-1.pdf


Društvo za razvijanje
prostovoljnega dela

Novo mesto

Sodelovanje naših prostovoljcev, uporabnikov in Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu je v
lokalnem okolju z uporabo digitalizacije, znanja in inovativnosti pripeljalo do hitrejše ter uspešnejše
integracije ranljivih skupin, ki jih naše društvo zagovarja. 

Z DIGITALIZACIJO DO
USPEŠNEJŠE SOCIALNE
INTEGRACIJE V LOKALNO OKOLJE

Plod tega lokalnega sodelovanja je uspešen
projekt SITUS – socialna integracija tujih
študentov v lokalno okolje. Projekt v središče
postavlja prostovoljce, ki izvajajo učno pomoč
pri učenju slovenščine za tuje študente, s tem
pa pripomorejo tudi pri njihovi socialni
vključenosti v lokalno okolje. Uporabniki so tuji
študentje - mladi, ki se obračajo na nas in se
želijo naučiti jezika ter se čim uspešneje
vključiti med vrstnike in v svoje lokalno okolje.

"Spletna učilnica oz. Facebook skupina SITUS – samostojno
učenje slovenščine mi je zelo pomagala pri učenju slovenskega

jezika, predvsem pri učenju slovnice in pri pravilnem zapisu
besed. Zelo priročno je, da imamo na kupu vse materiale (za

osnovno, srednjo in višjo raven slovenščine). Hkrati je uporaba in
komunikacija z drugimi udeleženci v skupini na ta način zelo

enostavna. Posebej bi pohvalil tudi angleško-slovenski material,
ki je na voljo, ki bo olajšal učenje zlasti tistim študentom, ki
prihajajo iz držav, ki niso iz področja bivše Jugoslavije. Sam

namreč prihajam iz naše nekdanje skupne države in mi je iz tega
vidika lažje, saj so številne besede podobne." - Čedo Velašević

Cilj projekta je bil, da se prostovoljce, ki izvajajo učno pomoč, opolnomoči z novim znanjem in vsebinami
za izvedbo učne pomoči, s tem pa olajša samo izvedbo. Hkrati se na ta način tudi poskrbi, da je izvajanja
učna pomoč čim bolj kakovostna. Na drugi strani smo želeli tudi tujim študentom olajšati dostop do učne
pomoči in do pomembnih informacij, ki so potrebne za vsakodnevno življenje v lokalnem okolju. V ta
namen sta se oblikovali dve spletni učilnici. Prva spletna učilnica: samostojno učenje slovenščine, ki je
namenjena tistim, ki se učijo slovensko in je primerna za samostojno učenje slovenščine. V njej so na voljo
vaje, delovni listi, primeri izpitov, hkrati pa ta učilnica omogoča tudi navezati stik z ostalimi, ki se učijo
slovensko ali pa s tistimi, ki slovenski jezik poučujejo. Za nekoga, ki se želi naučiti slovenskega jezika, to v
praksi pomeni, da tu lahko najde primere izpitov iz slovenščine, primere, kako izpolniti različne
dokumente za urade ali prijavnico za fakulteto, ipd. 

Druga spletna učilnica: pomoč pri
poučevanju slovenščine je namenjena
vsem tistim prostovoljcem, ki želijo
pomagati pri poučevanju slovenščine.
Tukaj je mogoče najti zbirke različnih
delovnih listov, priročnike za učenje
slovenščine, ipd. Obe spletni učilnici
delujeta v okviru Facebook skupine,
znotraj katere lahko učeči in tisti, ki
poučujejo, pridejo v stik, si medsebojno
pomagajo in sodelujejo.

https://www.facebook.com/groups/tujistudenti.situs/
https://www.facebook.com/groups/prostovoljci.situs/

