
21. november 2014, 18:00-19:00 »Globalna kavarna«

Kraj: Skuhna, Trubarjeva 56
Imeli bomo kratko predstavitev dela, ki ga opravlja Zavod Voluntariat. Iz prve roke boste lahko slišali več o 
izkušnjah naših prostovoljcev, ki so se udeležili izmenjav preko EVS, GLEN ali mladinskih izmenjav. 
Skuhna nam bo nudila tudi odlično kavo po akcijskih cenah

20. november 2014, 17.00 – 19.00 Okrogla miza: »Kaj nam govorijo zgodbe mednarodnih prostovoljcev?«

Kraj: Hostel Celica, Metelkova
Na okrogli mizi bomo spregovorili o izzivih mednarodnega prostovoljnega dela, vlogi globalnega učenja in 
pomena spodbujanja kritičnega razmišljanja prostovoljcev o globalnih izzivih. Zakaj je globalno prostovol-
jstvo lahko razumljeno kot oblika kolonializma ter zakaj in kaj je potrebno, da organizacije in prostovoljci 
tovrstne stereotipe in prakse zmanjšujemo ter jih nadomeščamo s praksami medsebojnega spoštovanja, 
razumevanja in enakovrednega sodelovanja. Na okrogli mizi bodo sodelovali prostovoljci, ki imajo izkušnje 
s prostovoljnim delo v Beninu, Gani in v Indiji. Dogodke bo moderirala Alenka Oblak. Namenjena je vsem 
organizacijam, ki pošiljajo prostovoljce, prostovoljcem in tudi širši javnosti. Okrogli mizi bodo v naslednjih 
tednih sledile predstavitve prostovoljcev iz Gane, Benina in Indije.

27. november 2014, 17.00 - 19.00  Prostovoljska izkušnja iz Gane

Kraj: Hiša svetov, Mestna Knjižnica Otona Župančiča
Gosti: Ines Kavgić in Blanka Rihter
Prostovoljki Ines in Blanka, sta bili udeleženki prostovoljskega projekta v majhni vasici na jugu Gane. Če 
njuno bivanje seštejemo, sta v tej državi preživeli 10 mesecev. Prostovoljki sta bili vključeni v šolske in 
obšolske dejavnosti, v okoliških osnovnih šolah. Otrokom sta predstavljali načela okoljevarstva, ter organi-
zirali popoldanski pouk, s poudarkom na učenju angleškega jezika. Pridite in izvedeli boste, kakšna je bila 
njuna pozicija v lokalni skupnosti, kakšen okus ima fufu, kako se je peljati s tro-tro-jem in druge zanimivo-
sti.
 
4. december 2014, 17.00 - 19.00  Prostovoljska izkušnja iz Benina: » Lekcija Mame Afrike« 

Kraj: Hiša svetov, Mestna Knjižnica Otona Župančiča
Gost: Maja Drobne
Česa me je naučila Mama Afrika? Hvaležnosti. Kaj vse mislimo, da je samoumevno, pa ni. Kraj najbolj 
srčnih ljudi, ki niso obremenjeni z materialnimi dobrinami, ne poznajo naslovov in birokracije, znajo pa 
živeti, plesati, peti, učiti, si pomagati in se imeti radi. Benin je mala državica v Zahodni Afriki, ki ji danes 
lahko rečem le še Auwa nu kaka, več pa vam bom povedala na predstavitvi.
 
11. december 2014 med 17.00 in 19.00 Prostovoljska izkušnja iz Indije: »Be prepared to appreciate what you meet...« 

Kraj: Hiša svetov, Mestna Knjižnica Otona Župančiča
Gost: Urban Presker
Prostovoljec Urban Presker je preživel tri mesece v New Delhiju, kjer je kot pripravnik pri nevladni organi-
zaciji ETASHA Society spoznaval New Delhi, njegove "prijazne" voznike rikš, barvite jedi, stoične krave in 
brezobzirne opice, indijsko fascinacijo nad Hitlerjem ter kompleksnost odnosov znotraj mozaika kultur, ver 
in običajev, ki so sodobna Indija. Več o njegovem delu pri organizaciji, ki v slumih izvaja izobraževalne 
tečaje za mlade in življenju v mestu, ki ga Indijci sami poimenujejo "najbolje neprijazno mesto na svetu" 
pa boste izvedeli, če pridete.


