PiNA IZOBRAŽEVANJA, USPOSABLJANJA IN MODERIRANJE

PiNA s svojimi strokovnimi sodelavci načrtuje, izvaja in evalvira izobraževanja, usposabljanja
in moderiranja v Sloveniji in tujini na področjih projektnega vodenja, pridobivanja sredstev,
aktivne participacije, socialne vključenosti in multimedijskega ustvarjanja. PiNA v svoje
izobraževalne dejavnosti vključuje pet sodelavcev, ki so zaključili študij psihologije,
komunikologije, grafičnega oblikovanja in filozofije. Poleg formalno pridobljenega znanja so
sodelavci usposobljeni tudi za naslednje priznane metode: Loesje kreativno pisanje, 6
klobukov razmišljanja, Gledališče zatiranih, Svetovna kavarna. Izobraževanja, usposabljanja in
moderiranja lahko izvajamo v slovenskem, angleškem ali italijanskem jeziku.

RAZVOJ IZOBRAŽEVANJ IN IZOBRAŽEVALNIH VSEBIN
PiNA razvija izobraževalne module, delavnice in pripravlja izobraževalno gradivo v tiskani ali
audio-vizualni obliki.
Izbrane reference:


Celodnevni seminar na temo povezovanja slovenskih in hrvaških nevladnih organizacij
CRO-SLO NETWORK (naročnik Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog
društva)



2 izobraževalna modula KULTURNI MANAGER in MULTIMEDIJSKI USTVARJALEC (projekt
KULTURNI INKUBATOR)



20-minutni dvojeznični didaktični film GLAS MLADIH (projekt GLAS MLADIH - YOUTH
VOTE)



3-urna delavnica za slovenske, hrvaške in italijanske srednješolce na temo "Ženske in
upor" (projekt WOMEN OF THE RESISTANCE)

IZVAJANJE IZOBRAŽEVANJ
PiNA za potrebe lastnih projektov in dejavnosti ter druge naročnike in v vlogi projektnega
partnerja izvaja izobraževanja in usposabljanja za šolajočo se mladino, mladinske delavce,
nevladne

organizacije

in

posameznike,

željnje

specifičnega

znanja

na

področju

multimedijskega ustvarjanja in projektnega dela.

Izbrane reference:


Izvedba 36 4-urnih delavnic v srednjih šolah na temo evropskega državljanstva
(projekt EU SI TI)



Izvedba treninga za mlade in usposabljanja za mladinske delavce na področju
gledališča zatiranih (projekt A.C.E.)



Multimedijsko usposabljanje za mlade s končnim produktom video vsebino o
medkulturnosti (naročnik: Slovenski raziskovalni inštitut SLORI)

MODERIRANJE
PiNA za potrebe lastnih dogodkov v obliki okroglih miz, konferenc in dogodkov drugih
zunanjih naročnikov moderira okrogle mize in razprave ter facilitira srečanja.

CENIK STORITEV
TRENERSKE STORITVE
Zajemajo: pripravo izobraževanja skladno z željami naročnika, izvajanje in evalvacijo,
gradivo za udeležence, poročilo o izvedbi
Slovenija, Istrska
Tujina
županija, FurlanijaJulijska krajna

TRENER
*(1 trener za do vključno 20
udeležencev na storitev)

180 € / trenerski dan

250 € / trenerski dan

30 € / uro

/

140 € / trenerski dan

200 € / trenerski dan

25 € / uro

/

DODATEN TRENER
*(1 dodaten trener za do vključno 20
dodatnih udeležencev na storitev)

DELAVNICE
Tema 1: Vodenje organizacije
Tema 2: Projektni management
Tema 3: Pridobivanje sredstev s pomočjo razpisov
Tema 4: Video kot izobraževalni/promocijski element
Zajemajo: izvajanje pripravljenih delavnic in evalvacijo, gradivo za udeležence, poročilo o
izvedbi
Delavnica 2 šolski uri:
100 €
130 €
Delavnica 4 šolske ure:
150 €
180 €
Celodnevna delavnica 8 šolskih ur:

250 €

320 €

MODERIRANJE
Zajema: Pripravo in srečanje z organizatorjem, pripravo in moderiranje dogodka, poročilo
o moderiranju
40 €
55 €
URA

* Navedene cene v ceniku so bruto cene. V ceno niso vključeni potni stroški, za večnevno
izvajanje pa prav tako ne namestitev in prehrana.
** Cene so informativne. Končna cena se oblikuje na podlagi dogovora z naročnikom.

