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 Prostovoljci in zaposleni na tedenski učni mobilnosti v Sloveniji 

V RIC-u smo pretekli teden v okviru projekta Plan Be Aktivni starejši prostovoljci gostili več kot 45 

prostovoljcev  iz Finske, Italije, Portugalske in Slovenije, za katere smo pripravili zanimiv program 

mobilnosti. Med drugim so spoznali delo Slovenske Filantropije, Ljudske univerze Kranj, Rdečega križa, 

Društva za razvijanje prostovoljnega dela… Imeli so priložnost okusiti tudi delček lepot Slovenije.  

V mednarodnem projektu Plan Be (ki je financiran s strani EU znotraj programa Erasmus +), v katerem 

RIC Novo mesto sodeluje kot partner, še posebej izpostavljamo vlogo prostovoljstva za aktivno staranje. 

Projekt vodi portugalska organizacija. 

Osrednji pomen projekta je v bil razvoju inovativnih izobraževalnih programov/modulov (motivacija in 

pričakovanja, socialna komunikacijska orodja, narava in okolje, kulturna dediščina in umetnost, hrana 

in zdravje …), ki prispevajo k aktivnem staranju. Prostovoljcem lahko izobraževalni moduli prinesejo 

koristna znanja, ki ga lahko uporabijo pri svojem delu na področju prostovoljstva ali pa v svojem 

vsakdanu. Še več, to znanje lahko širijo ter obenem s svojim zgledom spodbujajo prostovoljno delo ter 

bogatijo življenje starejšim in zagotavljajo sebi in drugim aktivno staranje.  

Na zaključno konferenco projekta, ki je bila prejšnji četrtek v naših prostorih, v RIC-u Novo mesto, smo 

privabili kar 70 udeležencev. Med udeleženci tudi so bili gosti iz drugih slovenskih organizacij in njihovi 

prostovoljci ter prostovoljci iz evropske mreže (EVS).   

V prvem delu konference smo skupaj s partnerji izpostavili pomen in rezultate projekta, sledile so kratke 

zgodbe prostovoljcev, ki so sodelovali v projektu. Pokazali so, da se s prostovoljnim delom in skupnimi 

močmi, da narediti veliko… od obnove centra za skupnost, prenosa IKT in kulinaričnega znanja med 

generacijami do razbijanja predsodkov in stereotipov preko pravljic in pesmic za otroke.  

V popoldanskem delu konference pa sta potekali delavnici za prostovoljce, kjer so se učili pripravljati 

zdrave slovenske tradicionalne jedi in naučili nekaj slovenskih tradicionalnih plesov. Delavnica za 

ključne deležnike pa je spodbudila razmišljanje in razpravo o veščinah, ki so potrebne za prostovoljno 

delo, o znanjih, ki jih lahko pridobijo iz razvitih izobraževalnih modulov ter kaj lahko organizacije in 

prostovoljci  naredimo za večjo promocijo v lokalnem okolju ter na EU ravni.  

Slovenski prostovoljci pa so ob zaključku tedna mobilnosti imeli priložnost realizirati svojo projektno 

idejo, ki so ga razvili v mesecih pred mobilnostjo, in sicer lov na zaklad, v katerem so tujci spoznavali 

predvsem kulturno dediščino Novega mesta. 
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