Prostovoljstvo v okviru Evropske solidarnostne enote
V Mladinskem EPI centru Piran nudimo priložnost prostovoljskega dela v okviru Evropske solidarnostne
enote vsem, ki si želijo delati z otroki in mladostniki in soustvarjati različne prostočasne aktivnosti.

O Mladinskem EPI centru Piran
Mladinski EPI center Piran je enota Javnega zavoda Športni in
mladinski center Piran. Mladinski center deluje na dveh
lokacijah, v Piranu (Ulica IX. korpusa 44a) in v Luciji (hiša Faros,
Fazanska 1). Naše poslanstvo je, da otrokom in mladostnikom
nudimo varen prostor za preživljanje prostega časa ter
priložnosti za razvijanje lastnih idej in ustvarjalnosti.
Trenutno v mladinskem centru dela 5 mladinskih delavcev in 2
prostovoljca v okviru Evropske solidarnostne enote.

Delo v mladinskem centru obsega:
• izvajanje prostočasnih aktivnosti za otroke in mladostnike
• skrb za varno preživljanje prostega časa otrok in mladostnikov
• pomoč pri učenju in delanju domačih nalog za učence OŠ in SŠ
• druženje z otroki in mladostniki (npr. Igranje družabnih iger, klepet, športne aktivnosti)
• počitniško varstvo za otroke od 1. do 5. razreda OŠ v času šolskih počitnic
• svetovalne pogovore z mladimi in občasno starši
• pripravo dogodkov za mlade
• informiranje mladih
• delo z mednarodnimi prostovoljci
• načrtovanje in izvedbo mednarodnih mladinskih projektov

O projektu prostovoljstva
V juliju in avgustu 2020 bodo naloge prostovoljcev predvidoma
obsegale:
• Pomoč pri izvedbi počitniškega varstva za otroke od 1. do
5. razreda OŠ.
• Pomoč pri izvedbi sklopa dogodkov “Poletje na travniku”
(filmski in glasbeni večeri za mlade).
• Informiranje mladih prek Facebooka in Instagrama.
• Pomoč pri izvedbi drugih aktivnosti za mlade.

Delo bo večinoma potekalo od ponedeljka do petka med 9h in 15h ter v času dogodkov “Poletje na travniku”
ob sobotah zvečer. V primeru, da bo zaradi narave aktivnosti potreben daljši delovni čas, bo prostovoljec_ka
upravičena do večjega števila prostih dni. Proste dneve bo lahko prostovoljec_ka koristil_a v času
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kolektivnega dopusta oz. po dogovoru z mentorjem. Delo bo potekalo na obeh lokacijah mladinskega centra,
v Piranu in v Luciji. Prostovoljec_ka bo imela mesečno vozovnico za avtobus.
Prostovoljcem nudimo:
• mentorstvo
• dogovor o prostovoljskem delu
• povrnitev potnih stroškov
• povrnitev stroškov prehrane
• stanovanje za čas trajanja projekta (skupaj z ostalimi prostovoljci)
• zavarovanje
• potrdilo o opravljenem delu
• certifikat Youthpass
• možnost podaljšanja projekta iz 2 mesecev na eno leto

Več informacij
Več o naših aktivnostih lahko preberete tudi na naši spletni strani: http://epicenter.simcpiran.si ter
Facebooku in Instagramu (@mladinskiepicenterpiran).
Kontaktirate nas lahko na martina.epicenter@gmail.com ali 041 618 205 (Martina) oz. prek Facebooka in
Instagrama. Z veseljem bomo odgovorili na vaša vprašanja in se dogovorili za srečanje.
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