
DRUŠTVO ZA NENASILNO KOMUNIKACIJO
ENOTA LJUBLJANA IN ENOTA KOPER

Društvo za nenasilno komunikacijo vabi k sodelovanju nove prostovoljke in prostovoljce, ki 
bodo v šolskem letu 2018/2019 sodelovali z otroki in mladimi, ki so vključeni v naše programe.

če vas zanima prostovoljno delo na področju preprečevanja nasilja in posledic 
nasilja pri otrocih

če ste pripravljeni sprejeti redna enourna tedenska srečanja z otrokom skozi celo šolsko 
leto in imate poleg tega čas še za pisno poročanje o srečanjih z otrokom ter udeležbo na 

intervizijskih srečanjih z mentorico vsakih 14 dni

če ste stari vsaj 18 let in so vam blizu načela nenasilne 
 komunikacije ter želite delovati proti vsem oblikam nasilja

Če ste se pripravljeni v celoti udeležiti Uvodnega usposabljanja za prostovoljce in 
prostovoljke društva, ki poteka v naših enotah v Ljubljani (Linhartova 13) 

 in Kopru (Vojkovo nabrežje 10)

uvodno usposabljanje za prostovoljno delo !

Vas vabimo, da postanete del našega tima in se udeležite 
uvodnega usposabljanja za prostovoljke in prostovoljce, ki bo potekalo po tem urniku:

Predstavitev načel in programov DNK
Nediskriminacija in etično ravnanje

Nenasilna komunikacija
Otroci z izkušnjo nasilja

Sodelovanje z otroki
Sodelovanje z otroki

Praktične vaje
Praktične vaje

Individualni razgovori
s prostovoljci in prostovoljkami

8.10.2018
9.10.2018
11.10.2018
15.10.2018
16.10.2018
18.10.2018
22.10.2018
25.10.2018

17:00 - 19:00

17:00 - 20:00
17:00 - 20:00

17:00 - 20:00
17:00 - 20:00
17:00 - 20:00
17:00 - 20:00
17:00 - 20:00

ob dogovorjenih terminih

3.10.2018
4.10.2018
9.10.2018
10.10.2018
15.10.2018
17.10.2018
23.10.2018
26.10.2018

16:30 - 18:30

16:30 - 19:30
16:30 - 19:30

16:30 - 19:30
16:30 - 19:30
16:30 - 19:30
16:30 - 19:30
16:30 - 19:30

LINHARTOVA 13, LJUBLJANA VOJKOVO NABREŽJE 10, KOPER

Posredovali vam bomo znanja o delovanju proti nasilju, ki jih lahko uporabite v svojem vsakdanjem 
življenju in pri strokovnem napredovanju. Po opravljenih 15-ih urah prostovoljnega dela  boste prejeli 
potrdilo o opravljenem uvodnem usposabljanju. Izdamo lahko tudi potrdila o prostovoljnem delu ter 
priporočila (za štipendije, iskanje zaposlitve, vpis v razne programe). Vaše delo bomo spremljali in na 
intervizijskih srečanjih razreševali morebitne težave in dileme.

Veseli bomo vaše prijave na info@drustvo-dnk.si ali na tel.: 01 43 44 822, če se želite prijaviti na 
usposabljanje v Ljubljani, oziroma dnk.koper@siol.net ali na tel.: 05 63 93 170, če se želite prijaviti na 
usposabljanje v Kopru.

Lepo vabljeni


