
 

 

 

 

 

Izobraževanje za prostovoljce v okviru projekta 

 Vključevanje ranljivih skupin v prostovoljske aktivnosti Medgeneracijskega centra Prebold 

VRS PA MCP 

 

Lokacija izobraževanj: Medgeneracijski center Prebold. 

Izobraževanje je zastavljeno tako, da bodo že v maju zainteresirani prostovoljci dobili 

kvalitetno in skoncentriramo znanje  o tematikah samooskrbe, sonaravne pridelave hrane in 

trajnostnega razvoja ter znali ponesti  med prebivalci in jih aktivirati aktivnemu pristopu. Že 

na prvo izobraževanje  bo vključena tudi širša javnost,  otroci in ranljive skupine. Prav tako pa 

bo širša javnost vabljena na zadnjo izobraževanje, kjer bodo  že usposobljeni prostovoljci 

pokazali svojo znanja pod nadzorom mentorjev ter poskrbeli za posaditev visokih gred pred 

Medgeneracijskem centru Prebold. Nato jim bo župan Občine Prebold  podelil priznanja za 

opravljeno izobraževanje. V delavnice so vključeni tudi napredni  ugledni predavatelji  ter 

nosilci sonaravne pridelave hrane iz lokalnega okolja. Usposobljeni prostovoljci  bodo  dobili 

tudi potrdila o opravljenem usposabljanju. Vsak prvi teden v juniju, juliju avgustu, septembru 

in oktobru bo izvedena delavnica na temo samooskrbe, za širšo javnost,  ki  jo bodo izvajali 

usposobljeni prostovoljci pod mentorstvom predstavnikov Ekoci.. V jesenskem času pa bodo  

potekale  predavanja po Občinah, Vransko Polzela in Prebold, po predhodno potrjenem 

programu pa še v osnovni šoli Prebold in v vrtcu Prebold. V kolikor zaradi Cv ukrepov delavnic 

ne bo možno izvesti  aktivnosti v živo, bodo potekale prilagojene po spletu. Aktivnosti bo 

snemala Savinjska TV.   

Izobraževanje za prostovoljce  – program:  

Lokacija izobraževanj: Medgeneracijski center Prebold. 

1. Petek 17.9. 2021 od 18.00 do 19.30 ure  

KAJ BOMO PA JUTRI JEDLI – KAKO POSKRBIMO ZA SAMOOSKRBO NA GREDICI, 

ZELENICI, SADNEM IN ZELENJAVNEM ALI JAVNEM VRTU  

 Organizira: Ekoci – eko civilna iniciativa Slovenje, Združenje za trajnostno prihodnost 

 Predava: Sanja Lončar, Zavod za celostno samooskrbo 

 Ciljna skupina: širša javnost, bodoči animatorji ter sodelujoči v projektu 

 Tema: pomen prehranske varnosti in samooskrbe s poudarkom na tem, kaj lahko za 

samooskrbo naredi posameznik in kaj lokalna skupnost  

 Način izvedbe: 

o od 18.00 do 19.30 ure: predavanje 

o od 19 30 do 19.45 ure: odmor 

o od 19.45 do 20.30 ure: motivacija potencialnih animatorjev z možnostjo dodatnih 

vprašanj do 20.30 ure 



 

 

 

 

 

 Gradivo za bodoče animatorje in sodelujoče v projektu: izročki predavanj (cca 10 

kos)  

 

2. Ponedeljek,  20. 9. 2021 ob 9.00 do 11.30 ure  

POMEN ZDRAVILNIH RASTLIN IN ZELIŠČ ZA OKOLJE IN LJUDI, ČEBELE TER BIOTSKO 

PESTROST  

 Organizira: Ekoci – eko civilna iniciativa Slovenje, Združenje za trajnostno prihodnost 

 Predava: Nataša Ferant , IHPS Vrt zdravilnih in aromatičnih rastlin Žalec  

 Ciljna skupina: širša javnost, bodoči animatorji ter sodelujoči v projektu 

 Tema: spoznavanje zdravilnih rastlin in zelišč za kulinariko, za  zdravje in rastline v 

biodinamiki ter pomen zelišč za biotsko pestrost  ter čebele 

 Način izvedbe:  

 od 9.00 do 10.00 ure: predavanje 

 od 10.00 do  10.15: odmor 

 od 10.15 do 11.30: delavnica - utrjevanje znanja v praksi – spoznavanje zdravilnih 

rastlin, načini pridelava, sušenje. 

 Gradivo za bodoče animatorje in sodelujoče v projektu: izročki predavanj (cca 10 

kos). 

3. Ponedeljek , 27.9. 2021 ob 9.00 do 11.30 ure  

 ANGAŽIRAJMO SE ZA OKOLJE - KOMUNIKACIJA IN JAVNO NASTOPANJE  

 Organizira: Ekoci – eko civilna iniciativa Slovenje, Združenje za trajnostno 

prihodnost 

 Predava: Hedvika Hvala Dermol, Zavod Zmorem 

 Ciljna skupina: usposabljanje bodočih animatorjev – predlagamo prisotnost ter 

sodelujočih v projektu 

 Tema: Naučiti bodoče animatorje, kako pravilno javno komunicirati z različnimi 

ljudmi , kako organizirajo delo na delovnih akcijah, kako ljudi navdušiti, da bodo 

skrbeli za okolje in samooskrbo v času trajanja projekta po končanem projektu in 

da bodo aktivni v lokalni skupnosti. 

 Način izvedbe:  

o od 9.00 do 10.00 ure: predavanje 

o od 10.00 do 10.15 ure: odmor 

o od 10.15 do 11.30 ure: delavnica - utrjevanje znanja v praksi – vaje naučene 

komunikacije  

 Gradivo za bodoče animatorje in sodelujoče v projektu: izročki predavanj (cca 10 

kos). 

 

4. Ponedeljek  4.10.2021  ob 9.00 do 11.30 ure 



 

 

 

 

 

VAROVANJE OKOLJA, SONARAVNA, TRAJNOSTNA PRIDELAVA HRANE,POMEN SEMEN 

IN IZMENJEVALNICA SEMEN  

 Organizira: Ekoci – eko civilna iniciativa Slovenje, Združenje za trajnostno 

prihodnost 

 Predavajo: Irena Rotar, gibanje Oskrbimo Slovenijo –Štafeta semen in vabljeni 

gostje Jerneja Florjanc in Eko kmetija Škorjanc  

  Ciljna skupina: bodoči animatorji in sodelujoči v projektu in širša javnost v drugem 

delu, ko bo izvedena Izmenjevalnica semen, kjer bodo sodelovali tudi bodoči 

animatorji ,  povabimo starejše občane, oskrbovance DSO šolo in vrtce. 

 Tema: Spoznati trajnostne načine predelave hrane. ekološko, biodinamično, 

permakulturno ter pomen avtohtonih domačih in tradicionalnih sort semen v 

primerjavi z GSO semeni in hibridnimi semeni ter spoznati primere dobre prakse iz 

lokalnega okolja -  Kmetijo Jerneja Florjanc, ki se ukvarja s pridelavo semen in 

predelavo ter ekološkega kmeta Škorjanc, ki se ukvarja s pridelavo žit in poljščin. 

 Način izvedbe:  

o od 9.00 do 10.00 ure: predavanje  

o od 10.00 do 10.15 ure: odmor 

o od 10.15 do 11.30 ure: delavnica - utrjevanje znanja v praksi; izvedba 

IZMENJEVALNICE SEMEN 

 Gradivo za bodoče animatorje in sodelujoče v projektu izročki predavanj (cca 10 

kom)  

 

5. Petek  11.10. 2021 od 9.00 do 11.30 ure 

ZASADITEV VISOKIH GREDIC PRED MEDGENERACIJSKIM CENTROM PREBOLD / prvi 

pomladni dan 

 Tema: : Usposabljanje animatorjev v praksi - vodili bodo obiskovalce pri zasaditvi 

visokih gred pod vodstvom predavateljev : Irena Rotar, mag.  Nataša Ferant, 

Hedvik Dermol Hvala. 

 Organizira: Ekoci – eko civilna iniciativa Slovenje, Združenje za trajnostno 

prihodnost..  

 Gradivo za bodoče animatorje in sodelujoče v projektu izročki predavanj in potrdil 

(cca 10 kos). 

 Ciljna skupina: Gradivo za bodoče animatorje in sodelujoče v projektu izročki 

predavanj (cca 10 kos). in potrdila o opravljenem usposabljanju  

 

 Način izvedbe:  

o od 9.00 do 10.00 ure: delavnica v učilnici in pregled organizacije dela kot so 

si jo zamislili animatorji - ob sugestijah predavateljev izvedbe v učilnici  

o od 10.00 do 10.15 ure: odmor 



 

 

 

 

 

o od 10.15 do 11.30 ure: delavnica - utrjevanje znanja v praksi – animatorji 

organizirajo zasaditve gredic z zdravilnimi rastlinami; k sodelovanju se 

povabijo člani MCP DSO VRTEC IN ŠOLA, 

o predavatelji opazujejo proces, sledi zaključek in svečana izdaja potrdil iz 

strani nosilca usposobljenim prostovoljcem predavateljem iz strani  župana 

Občine Prebold 

 

K sodelovanju smo povabili vrhunske strokovnjake,  ki podajajo uporabna znanja na način, 

da so kar čimbolj uporabna v praksi. Osvojeno znanje bo dobro popotnica  za naprej za 

usposabljane animatorje, ki bodo skrbeli za animacijo in konkretna dejanja v dobro okolja 

ljudi in medgeneracijskega  sodelovanja v lokalnem okolju. 

 

 

 Za Ekoci, Irena Rotar 

 

 3.5.2021 

 
 


