PROJEKT: SOLIDARNI V ISTRI
ZAČETEK IZVAJANJA PROJEKTA: 2.9.2019 IN 5.5.2020
TRAJANJE PROJEKTA: 59 DNI
UDELEŽENCI: 3 SLOVENCI, 3 BELGIJCI, 3 PORTUGALCI IN 3 FRANCOZI
1. OPIS PROJEKTA
V času projekta Solidarni v Istri, bosta dve skupini mladih, in sicer 12 mladih v jeseni 2019 in 14
mladih spomladi 2020, pomagali Slovenski Istri z izvedbo vsaj 150 delovnih akcij. Področja delovanja,
na katerih bodo delovali prostovoljci so naslednja:
1.POMOČ DOMAČINOM
Park Istra organizira vsakodnevne akcije za pomoč prebivalcem Slovenske Istre.
Namen akcij je: • podpora trajnostnim pobudam in projektom, ki izboljšujejo kvaliteto življenja
lokalnim prebivalcem; • pomoč ranljivim skupinam prebivalcev; • spodbujanje povezovanja in
sodelovanja; • učenje novih spretnosti in spoznavanje Istre skozi raznovrstno delo.
Primeri akcij, ki jih izvajamo so: urejanje učnih poti, obnova otroških igral, pomoč ekološkim kmetom,
zbiranje in prevoz hrane za pomoči potrebne, pomoč ostarelim domačinom – priprava drv za zimo,
urejanje okolice, lažja obnovitvena dela…
2.POMOČ ORGANIZACIJAM
Mnoge lokalne organizacije se lahko pohvalijo z odličnimi idejami, požrtvovalnim delom in dobrim
poznavanjem potreb krajev v katerih delujejo. Pogosto pa jih ovira pomanjkanje sredstev in kadrov,
zato jim prostovoljci z veseljem priskočimo na pomoč.
Primeri akcij, ki jih izvajamo so: • sodelovanje pri akcijah Rdečega križa - zbiranje hrane v
nakupovalnih centrih, pomoč uporabnikom, nabiranje sadežev, zalenjave (ki bi bila zavržena),
konzerviranje le te in doniranje RKS za pomoči potrebne.• podpora Dnevnemu centru za brezdomce
v Bertokih (transport hrane, ki bi bila zavržena; nabiranje sadežev, zelenjave (ki bi bila zavržena),
konzerviranje le te in doniranje Karitasu za pomoči potrebne; • pomoč Zvezi Sonček pri urejanju
terapevtskega centra in delo z uporabniki Zveze Sonček; • pomoč v Obalnem zavetišču za živali…
3.SKRB ZA DEDIŠČINO ISTRE Istra je polna naravnih in kulturnih lepot. Skrb zanje je temelj ohranjanja
lokalne identitete, razvoja zelenega turizma, s tem pa tudi ustvarjanja novih kvalitetnih delovnih mest
ter oživljanja istrskega podeželja. Park Istra izvaja naslednje aktivnosti za ohranjanje naravne in
kulturne dediščine: • urejanje okolice starih domačij, cerkva, spomenikov; • obnova kalov in čiščenje
izvirov; • organizacija čistilnih akcij; • obnova suhozidov; • čiščenje zaraščenih vaških poti; • pomoč

pri skrbi za zavarovana območja; • pomoč pri promociji lokalnih izdelkov, glasbe, starih običajev in
obrti.
4.IZOBRAŽEVANJA
Park Istra je motor neformalnega izobraževanja. Prostovoljci se v Parku Istra učijo z najrazličnejšimi
delovnimi izkušnjami, timskim delom ter stiki z domačini vseh starosti. Poleg tega za obiskovalce in
prebivalce Istre izvajamo redne učne aktivnosti, kot so: • popoldanske delavnice; • delavnice za
otroke in starostnike; • strokovna predavanja; • študentske prakse za študente iz različnih držav; •
brezplačno počitniško varstvo za lokalne otroke.
Namen naših izobraževalnih aktivnosti je: • ponuditi izkušnjo dela za druge ter s tem navdušiti mlade
za aktivno državljanstvo; • ponuditi mladim možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa; •
učenje praktičnih veščin; • ponuditi ranljivim skupinam nove priložnosti; • ozaveščanje in širjenje
dobrih praks; • promocija Istre, njenih lepot in njene kulture.
5. POMOČ OTROKOM Z MANJ PRILOŽNOSTMI
V Parku Istra želimo po svojih močeh pomagati otrokom z manj priložnostmi. V letošnjem letu
načrtujemo raznovrstne prostovoljske dejavnosti na tem področju. V letu 2018 smo začeli zbirati
sredstva za šolanje in prehranjevanje otrok v državah v razvoju. Kadar vreme ne dopušča dela zunaj,
izdelujemo najrazličnejše izdelke ročne obrti, s katerimi pridobimo sredstva v celoti namenjena za
šolanje in prehranjevanje otrok z manj priložnostmi v državah v razvoju.
2. KDO SE NAM LAHKO PRIDRUŽI?
Park Istra pozdravlja prostovoljce stare od 18-30 let, ki jih zanimajo najrazličnejše teme, povezane s
trajnostjo, okoljem ter dobrodelnim delovanjem ter si želijo v povezavi z njimi pridobiti delovne
izkušnje. Glavne lastnosti, ki jih bomo v prostovoljcih iskali, so visoka motiviranost za pridobivanje
novih znanj na področjih:
- pridobivanja praktičnih znanj (delo z orodji) in delo na terenu;
- projektnega dela: osebni projekt in pomoč pri načrtovanju projektov Parka Istra;
- veselje za timsko delo in življenje s skupini mladih;
- pozitivna naravnanost, samoiniciativnost;
- pripravljenost na učenje;
- odprtost za življenje v stiku z ljudmi z različnimi ozadji, ovirami, narodnostmi, prepričanji.
Prednost imajo osebe z manj priložnostmi - pa naj si bo, da so v slabšem socialnem položaju, so del
manjšine, živijo na območjih Slovenije, ki so geografsko bolj zapostavljena....Tega pogoja tako ni
težko izpolniti.
3. JEZIK SPORAZUMEVANJA
Jezik sporazumevanja je angleščina, zato je dobro, da pozna prostovoljec vsaj osnove.
4. KAKO SE NAM LAHKO PRIDRUŽITE?

Vsi zainteresirani se lahko obrnejo na petra@parkistra.com. Prijave za jesenski termin potekajo do
15.8. 2019, za pomladni termin pa do 1.2.2020. E-mailu pripnite motivacijsko pismo.

