PROJEKT HUMANITARNIH PROSTOVOLJCEV AVENIR: Prišel je čas za
ovrednotenje, 04 Marca 2021
France Volontaires in Zavod Voluntariat s partnerskimi organizacijami France Volontaires iz Senegala,
Gvineje ter Toga vabita na zaključno spletno konferenco v okviru projekta AVENIR, ki je del evropske
iniciative humanitarnih prostovoljcev in ga financira pobuda EU Aid Volunteers. Dogodek bo potekal
4.3.2021 s pričetkom ob 9.15 (UTC). Več informacij o projektu AVENIR nadete tukaj. Vabljeni k prijavi
preko spletnega obrazca tukaj.

Na kratko o projektu:
Cilj projekta je bil izboljšati obvladovanje tveganj za nesreče v lokalnih skupnostih z delovanjem
mednarodnih in nacionalnih prostovoljcev. S projektom smo želeli vplivati na politike vključevanja
mladih v humanitarne akcije v zahodni Afriki. Pošiljajoči organizaciji Zavod Voluntariat in France
Volontaires sta na humanitarne projekte v Gvinejo, Senegal in Togo poslali 28 evropskih in 9
nacionalnih prostovoljcev. 28 mescev smo izvajali podporne aktivnosti z lokalnimi organizacijami na
temo zdravja, varnosti preskrbe s hrano in podnebnih sprememb.
Prostovoljci so bili akterji preprečevanja, obvladovanja tveganj in izboljšanja odpornosti prebivalstva
pred ponavljajočimi krizami povezanih s Covid-19 in odzivi na težave. Prostovoljci so tako dobili
priložnost, da se vključijo v teme kot so: obalna in rečna erozija, obvladovanje tveganj za varnost,
varnost preskrbe s hrano, varstvo okolja, zdravje skupnosti, voda in sanitarije ter ravnanje z odpadki.
Projekt je bil v veliki meri podprt tudi zaradi sodelovanja nacionalnih prostovoljnih agencij iz dveh od
teh treh držav, ki so bistveni partnerji za prihodnje projekte in za usmerjanje razvoja nacionalnih
strategij.
Na podlagi dela prostovoljcev projekta AVENIR, ki sta ga skupaj podprla CIEDEL in skupina URD, ter
na rednih sestankih članov konzorcija sta se oblikovali dve temi, ki bosta vodili razprave:
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Digitalni formati delavnic:
1 - Delavnica za oblikovanje priporočil
Prvi del dneva bo posvečen sodelovanju pri oblikovanju priporočil, s katerimi se bo opredeljevalo pravni
razlog za promocijo humanitarnega prostovoljstva. To jutro bo organizirano na naslednji način:
Predstavitev projekta AVENIR.
Delavnica kolektivne inteligence, med katero se bodo udeleženci razdelili v dve skupini, od katerih bo
vsaka obravnavala eno od dveh tem (seznanjanje ALI kriza). Zahvaljujoč metodam kolektivne
inteligence udeleženci oblikujejo priporočila, ki omogočajo razširjanje teh pristopov.
Nadomestitev skupinskega dela.
2 - Delavnica za vrednotenje in obnavljanje priporočil
Drugi del dneva bo namenjen predstavitvi projekta AVENIR, priporočilom in akcijskemu načrtu za
zagovorništvo, ki je bil sestavljen v prvem delu dneva.
Na tej seji bo organizirana okrogla miza v prisotnosti akterjev projekta in strokovnjakov s področja
prostovoljstva in mednarodne solidarnosti. Dan se bo končal s predvajanjem filma iz projekta AVENIR.

Dnevni red:
Delavnica za sooblikovanje priporočil, 3. 4. 2021 od 9.15:
9:15: Sprejem udeležencev
9:30: Začetek delavnice
9:40: Predstavitev pravil delovanja, urnika dneva in cilja delavnice
10:00: Predstavitev priporočil, ki izhajajo iz projekta, določanje prednostnih nalog in določitev novih
priporočil
11:00: Povzetek razprav in izvajanja zagovorniškega akcijskega načrta
11:30: Konec delavnice za sooblikovanje priporočil
Delavnica za vrednotenje in obnavljanje priporočil. 3. 4. 2021 od 13.45:
13.45: Sprejem udeležencev
14:00: Začetek delavnice
14.05: Dobrodošlica
14.30: Okrogla miza na temo „prostovoljstvo in mednarodna solidarnost“
15.30: Predstavitev priporočil delavnice za sogradnjo in načrta zagovorništva
15.50: Zaključna beseda
16.00: Predstavitev filma AVENIR
16.30: Sklep

