POZIV ZAINTERESIRANIMA
Za sudjelovanje u edukativnim radionicama projekta „Klikni za sigurnost –
program usmjeren prevenciji nasilja nad djecom“ kojeg Društvo „Naša djeca“
grada Gospića odrađuje u partnerstvu s Ambidekster klubom iz Zagreba, uz
financijsku podršku Grada Gospića.
Radionica

Cybercool- edukacije i aktivizam,
održat će se u četvrtak i petak 15. i 16. 11. u prostoru DND-a u
Kulturno informativnom centru Gospić, Budačka 12
s početkom u 16:00
Sudjelovanjem u radionicama dobit ćete priliku upoznati se i informirati o
prevenciji nasilja nad i među djecom, a koje pridonose zaštiti djece i mladih od
različitih pojavnih oblika nasilja. Osim toga, naučit ćete kako prenijeti
informacije izravnim korisnicima, djeci. Usvojit ćete metode rada putem
interakcijske radionice te ćete isto imati priliku iskoristiti u nekim od radionica
za djecu!
Nakon provedenih radionica volonter ima pravo na potvrdu o volontiranju na ovoj volonterskoj
poziciji!

INFORMACIJE ZA PROČITATI!!
Projektom „Klikni za sigurnost“ – projekt usmjeren prevenciji nasilja nad djecom, pridonosi
se zaštiti djece i mladih od različitih pojavnih oblika nasilja nad djecom i mladima
(emocionalnog, tjelesnog, seksualnog nasilja nad djecom i mladima uključujući
elektroničko nasilje), te prevenciji tjelesnog kažnjavanja (izloženosti nasilju, kao i
zanemarivanju i zlostavljanju djece) provođenjem intervencija i umrežavanjem
savjetovališnih resursa i dionika u lokalnim zajednicama.
Koga tražimo za rad na aktivnostima!
Studenti/ice učiteljskog fakulteta
Aktivne volontere
Osobe s razvijenim komunikacijskim i prezentacijskim vještinama
Osobe motivirane za izravan rad s učenicima u razrednim odjelima
Što omogućujemo volonterima?
Sudjelovanje na edukaciji za promicanje kulture mira, dijalog, nenasilnog i proaktivnog
ponašanja
Iskustvo provedbe radionica u razrednim odjelima osnovnih škola
Širenje socijalne i profesionalne mreže
Razvoj novih znanja i vještina u području prevencije nasilnih oblika ponašanja
Stjecanje Potvrde o volontiranju
Što očekujemo od volontera?
Sudjelovanje na edukaciji namijenjenu volonterima Cybercool – edukacija i aktivizam
Sudjelovanje u provedbi radionica s korisnicima
Sudjelovanje na mentorskim susretima
Redovito praćenje i izvještavanje o provedbi aktivnosti
Kako se prijaviti?

Volonter/ka se može prijaviti na mail: dndgopsic@gmail.com
Kao i inbox porukom na Facebook profilu DND-a Gospić
Te izravno na broj telefona:099/410 -4951
Svoje prijave možete poslati do utorka 13.11.2018.
U prijavi navedite:
IME I PREZIME, kontakt broj
BROJ SUDIONIKA JE OGRANIČEN!

