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Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru 
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IGRE BREZ MEJA  
Zaposleni bodo s svojo kreativnostjo v skupinskem izzivu pripravili 
aktivnost za kvalitetno preživljanje prostega časa otrok. 

 

 
 
PREPUSTITE PROSTO POT DOMIŠLJIJI  
Igre brez meja. Le kdo ne pozna teh zabavnih iger, ki se jih z veseljem udeležujejo tako otroci 
kot odrasli. Delovni tim bo postavljen pred zabaven, kreativen a zato nič manj zahteven 
skupinski izziv. Akcija  bo obsegala načrtovanje, pripravo in izvedbo Iger brez meja za skupino 
otrok, ki se bo udeležila športne delavnice. Skupina se bo morala dogovoriti o vlogah 
sodelavcev, razdeliti naloge, načrtovati, se domisliti zanimivih iger, za njihovo izvedbo 
poiskati rekvizite, pripraviti poligon in izpeljati tekmovanje. Otroci bodo tako dobili priložnost 
za aktivno, športno in kakovostno preživljanje prostega časa, ki bo namenjeno širjenju 
socialnih mrež in pridobivanju socialnih veščin ter gibalnih kompetenc. 
 

DRUŠTVO ZA RAZVIJANJE PROSTOVOLJNEGA DELA NOVO MESTO  
Naše poslanstvo je prispevati k bolj vključujoči in odprti družbi za vse. Uresničujemo ga z 
vključevanjem socialno izključenih skupin, predvsem otrok, ter s spodbujanjem razvoja 
nevladnih organizacij in civilnega dialoga. Vse svoje aktivnosti izvajamo s strokovnim in 
prostovoljnim delom in ob tem širimo vrednote solidarnosti, strpnosti, prostovoljstva, 
medkulturnega dialoga, neposredne demokracije in trajnostnega razvoja. Zavzemamo se, da 
bi imeli vsi otroci enake možnosti ter priložnosti za ustvarjalno, kakovostno in aktivno 
preživljanje prostega časa. Zato organiziramo socialne, športne, ustvarjalne, glasbene in 
druge delavnice, kjer lahko otroci razvijajo svoje talente, znanja in veščine. Ko se odločite za 
razvoj kadrov v sodelovanju z nami, hkrati otrokom z manj priložnostmi za nekaj časa 
omogočite bogatejše in brezskrbnejše otroštvo.  
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PODATKI O IZVEDBI 
Ustvarjalnost Tekmovalnost Sodelovanje Vodenje Obvladovanje 

stresa 

 /    

 
Čas: 1 dan (8 ur). Izvedba možna v mesecu juniju, juliju ali septembru 
 
Lokacija: Novo mesto (točna lokacija po dogovoru) 
 
Cena: do 1.150,00 EUR za 15 udeležencev. Cena je informativna. Dokončna cena programa 
se oblikuje v sodelovanju s partnerjem naročnikom.  
 
Število udeležencev: do 15 oseb 
 

VODENJE: SAŠO KRONEGGER 
Socialni pedagog in transakcijski analitik - svetovalec. Vrsto let izvaja visoko strokovna 
usposabljanja za različne naročnike. Vsebine usposabljanj so predvsem usmerjene v 
izboljševanje komunikacije na medosebnem in medskupinskem nivoju, sisteme podpore 
manj izkušenim (prostovoljcem, pripravnikom, novozaposlenim, novoizvoljenim), 
izobraževanjem in usposabljanjem različnih deležnikov organizacije, reševanju konfliktov in 
timskemu delu. Poleg izobraževanj se ukvarja tudi z moderiranjem procesov ter 
mentorstvom. 
 
Z vodenjem skupin in usposabljanjem za kakovostno timsko delo se je profesionalno začel 
ukvarjati v okolju prostovoljskih organizacij, kjer je prav vložek v kakovostno timsko delo 
osnova za dolgoročno aktivnost prostovoljcev. Aktivnosti za oblikovanje tima je vodil za večje 
število mladinskih in prostovoljskih organizacij, v zadnjih letih pa znanje zelo uspešno 
prenaša tudi v poslovna okolja. 
 

KONTAKT: 

Društvo za razvijanje 
prostovoljnega dela 
Novo mesto –  
Regijski NVO center 
Rozmanova ulica 30, 
8000 Novo mesto 
 
www.nevladnik.info, 
drpdnm@gmail.com 
 
 

Kontaktna oseba: 
Maja Žunič, 041/ 925-405, majazun@gmail.com 

http://www.nevladnik.info/
mailto:drpdnm@gmail.com

