
         

POZIV K ODDAJI PRIJAV ZA
 mednarodno prostovoljsko aktivnost

Naslov projekta: CITY VOLUNTEERS
Kraj izvajanja prostovoljske aktivnosti: Varaždin, Hrvaška
Čas prostovoljske aktivnosti: 1.10. – 31.12.2012 (za vsak mesec dela ima prostovoljec en 
prost dan, proste dni koristi od 25.12.2012 dalje)
Področje dela: prostovoljsko delo na socialnem področju s poudarkom na medgeneracijskem 
prostovoljstvu
Kratka predstavitev področja dela: nabor možnih prostovoljskih del je v prilogi tega poziva.
Delovna obveznost prostovoljca: 25 ur tedensko (vsak teden sta 2 prosta dneva v dogovoru z 
gostiteljsko organizacijo).

GOSTITELJSKA ORGANIZACIJA
ZAVOD  ZA  ZAŠČITO  IN  NAPREDEK  ČLOVEKOVEGA  OKOLJA  „FRANJO  KOŠČEC“  /  UDRUGA  ZA 
ZAŠTITU I UNAPRJEĐENJE ČOVJEKOVOG OKOLIŠA „FRANJO KOŠČEC“
Naslov: Avgusta Šenoe 10 A, 42 000 Varaždin, http://franjo-koscec.hr/

KOORDINACIJSKA ORGANIZACIJA
SLOVENSKA FILANTROPIJA, SLOVENIJA
Naslov: Poljanska c. 12, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 433 40 24
Spletna stran: www.filantropija.org 
E-naslov: slovenska@filantropija.org 

OSREDNJI CILJ PROSTOVOLJSKE AKTIVNOSTI
Prostovoljsko delo v Varaždinu poteka na medgeneracijskem področju, predvsem pri delu s 
starejšimi in otroki, tudi bolnimi in otroki s posebnimi potrebami. Opravlja ga prostovoljec iz 
Slovenije,  ki  prihaja iz Podravja ali  osrednje Slovenije in s tem izkustveno spoznava nove 
oblike prostovoljstva na Hrvaškem, ki se razvijajo v projektu CITY VOLUNTEERS in jih lahko 
implementira v programih v svoji regiji.

OBVEZNOSTI PROSTOVOLJCA:
- Odgovorno izvajanje prostovoljskih aktivnosti  v skladu z dogovorom in gostiteljsko 

organizacijo.
- Urejeno osnovno zdravstveno zavarovanje.
- Sodelovanje s pošiljajočo organizacijo pred aktivnostjo, med njo in po njej.
- Aktivno  sodelovanje  z  mentorjem  in  gostiteljsko  organizacijo  na  prostovoljski 

aktivnosti.
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- Izdelava poročila ob koncu prostovoljske aktivnosti.
- Vodenje časovnic o opravljanem delu.
- Redno izročanje dokazil o nastalih stroških koordinacijski organizaciji.
- Posredovanje znanja in izkušenj svoji pošiljajoči organizaciji po končani aktivnosti.

FINANCIRANJE PROSTOVOLJSKE AKTIVNOSTI:
Projekt  CITY  VOLUNTEERS  zagotavlja  kritje  stroškov  bivanja,  prehrane,  prevoza  na 
prostovoljsko aktivnost in nazaj ter lokalnih prevozov ter zavarovanja prostovoljca v času 
njegove aktivnosti. 
Višina stroškov, ki jih krije projekt, bo opredeljena v Sporazumu o mednarodni prostovoljski  
aktivnosti v projektu CITY VOLUNTEERS, ki jo podpišejo prostovoljec, gostiteljska, pošiljajoča 
in koordinacijska organizacija.

PRIJAVA:
Prijavijo  se  lahko  prostovoljci  iz  Podravja  in  osrednje  Slovenije.  Prijava  naj  vsebuje 
motivacijsko pismo in CV s predstavljenimi izkušnjami na področju prostovoljstva.

PREDNOST PRI IZBORU BODO IMELI:
- prostovoljci, ki dobro obvladajo računalnik v Office okolju,
- prostovoljci, ki obvladajo vsaj osnove hrvaškega jezika.

IZBOR PROSTOVOLJCA:
Tričlanska komisija izbere prostovoljca izmed prispelih prijav. 
O svoji izbiri obvesti vse, ki so dali prijavo, po elektronski pošti najkasneje do 10.9.2012.
Odločitev komisije je dokončna.

ROK PRIJAVE: 31.8.2012

ODDAJA PRIJAVE: na naslov nevenka.alja.gerl@filantropija.org v elektronski obliki.

KONTAKTNA OSEBA ZA INFORMACIJE: Nevenka Alja Gerl
Mobilni telefon: 031 786 028
E-naslov: nevenka.alja.gerl@filantropija.org 
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