
 

 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 27. september 2013 

 

 

Pozdravljeni klubovci in klubovke,  

z novim študijskim letom na Zvezi ŠKIS že pripravljamo vrsto novih izobraževanj preko katerih boste 
lahko izpopolnili svoje veščine delovanja v študentskem klubu. Prvo izobraževanje, sklop delavnic z 

naslovom ŠKISOVA AKADEMIJA: Bodimo socialni, bo potekalo v soboto, 19. oktobra 2013 v Ljubljani 

v hostlu Celica.   

Na izobraževanju se boste skupaj s trenerji osredotočali predvsem na zasnovo in izvedbo socialnih 
projektov na klubu. Projekti s socialno tematiko so na klubih zelo dobrodošli, saj pustijo pozitiven 
pečat na lokalno (mogoče celo nacionalno) okolje, javno podobo kluba in navsezadnje prinesejo 
dodatne točke tudi v Pridnostnem skladu. Namen izobraževalnega dne je spoznati različne primere 
dobrih praks projektov s področja sociale in zdravstva ter jih uporabiti kot navdih za pripravo novih 

projektov na klubih. Poleg tega se bomo osredotočili tudi na pridobivanje sredstev iz drugih virov, 
natančneje iz razpisov, s pomočjo katerih boste načrtovane socialne projekte še lažje izvedli. 

Mesta na izobraževanju so omejena, zato priporočamo, da se prijavite čim prej.  Na izobraževanje se 
lahko prijavita največ dva aktivista s posameznega kluba. S prijavo se zavežete tudi k temu, da boste 
spoštovali dogovore in pravila, ki jih bo skupina na začetku delavnic oblikovala.  

Prijavo lahko izvedete na naslednji povezavi: http://goo.gl/6YVIxN. Rok za prijavo pa je do vključno 
11. oktobra 2013. Morebitne odjave bomo sprejemali do 15. oktobra, po tem datumu se vaša prijava 
upošteva, plačali pa boste tudi vse storitve. Prispevek na udeleženca znaša 15 €.  

 

 

 

 

 

http://goo.gl/6YVIxN


 

URNIK 

10.00 – 10.30: Uvod 

10.30 – 12.00: Primeri dobrih praks 

12.00 – 13.30: Kosilo 

13.30 – 16.00: Načrtovanje socialnega projekta 

16.00 – 16.30: Odmor 

16.30 – 18.30: Razpisi za socialne projekte 

18.30 – 19.00: Predstavitve projektov in zaključek 

 

OPIS DELAVNIC 

 

Primeri dobrih praks 

Predstavili bomo nekaj primerov uspešnih projektov s socialno tematiko. Namen predstavitve je 
spoznati uspešne projekte s področja sociale, izvedeti skrite sestavine uspešnega projekta in hkrati 
dobiti ideje za izvedbo takšnih ali podobnih projektov na ostalih klubih. Vsak klub naj pripravi opis 

socialnega projekta, ki ga na klubu izvajajo, saj ga bodo predstavniki kluba predstavili na delavnici in 

na tak način izmenjali primere dobrih praks.  

Načrtovanje socialnega projekta 

Cilj delavnice je sestaviti načrt enega ali več projektov s področja sociale. Začeli bomo s samim 
kreativnim procesom in iskanjem ideje ter nadaljevali z razvijanjem te ideje do zasnove projekta in 

osnovnim projektnim načrtom. Delavnica se bo prilagajala udeležencem in njihovim željam ter 

potrebam; osnovna ideja delavnice je sestaviti projekt, ki bi ga lahko klubi izvajali v lokalnem okolju . 

Razpisi za socialne projekte 

Projekti s socialno tematiko predstavljajo velik potencial za pridobivanje sredstev iz razpisov. Na 

delavnici boste izvedeli na katere razpise se je primerno prijavljati za določen projekt s področja 
sociale, kako izpolniti razpisno dokumentacijo in kakšen razpisni jezik uporabljati, da bo prijava 
karseda dobra. Delali boste praktično in na primeru projekta, ki ga boste osnovali na predhodni 

delavnici. 

 

Lep izobraževalni pozdrav in prijeten začetek novega študijskega leta, 

Zveza ŠKIS

 


