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DRUŠTVO ZA RAZVIJANJE 
PROSTOVOLJNEGA DELA 

Nevladna, humanitarna organizacija, ki deluje v javnem interesu 

na področju socialnega varstva, kulture in mladine.

POSLANSTVO
Prispevati k bolj vključujoči družbi za vse.

VREDNOTE
Solidarnost, strpnost, medkulturni dialog in prostovoljstvo

SOCIALNOVARSTVENI PROGRAMI
Dnevni center za otroke, Pomoč pri integraciji migrantov, Dnevni 

center za romske otroke, Večgeneracijski center MARELA



PROGRAMI in AKTIVNOSTI

DNEVNI CENTER ZA OTROKE
namen programa:  kvalitetni stik med otroki in izvajalci 

programa ter izvajanje takšnih aktivnosti, ki otrokom 
omogočajo pridobivanje novih znanj in veščin, doživljanje 
pozitivnih izkušenj, vzdrževanje in širjenje  socialne mreže ter 
kvalitetno preživljanje prostega časa. 

aktivnosti: skupinske (socialne in ustvarjalne delavnice, 

delavnice za razvijanje socialnega kapitala in aktivnega 

državljanstva in medkulturnega dialoga, sprostilne delavnice, 

plesne delavnice, športne in družabne igre…) in individualne 
(učna pomoč in pomoč pri domačih nalogah, učenje jezika za 

priseljence, svetovanje, informiranje, zagovorništvo).



POMOČ PRI INTEGRACIJI MIGRANTOV

namen programa: prispevati k večji socialni vključenosti ter 
opolnomočenju priseljencev, 

aktivnosti:

● individualno in skupinsko učenje slovenskega jezika kot 

drugega jezika glede na izražene potrebe;

● programi učne pomoči in učenja ključnih kompetenc za 

mlade priseljence (učna pomoč, svetovanje, delavnice za 

razvijanje aktivnega državljanstva in višanje socialnega 

kapitala)

● informacijska pisarna za priseljence in zagovorništvo



RAZLOGI ZA USPEŠNOST PROGRAMA:

1. fleksibilnost – uvajanje novih vsebin in metod dela, ki odražajo 

potrebe uporabnikov;

2. kulturna mediatorka, ki prevaja informacije, preverja razumljeno 

in izboljša razumevanje le teh. Pri delu je zelo pomemben je 

dober kontakt, da je v odnosu nevtralna, da izpostavi zaupen in 
spoštljiv odnos;

3. lokalni pristop in pristop „tukaj in zdaj“;

4. zagotavljanje aktivne udeležbe uporabnikov;

5. osebni stik – zanimanje za uporabnike (kdo so, kaj mislijo, čutijo, 

kaj si želijo) in sprejetje kot takšnega kakršen je;

6. celostni pristop – ko delamo z otroki, tesno sodelujemo s starši, 

šolami ter ostalimi organizacijami, ki so pomembni za otrokov 

razvoj. 



HVALA ZA VAŠO POZORNOST

Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto
Rozmanova ulica 30

8000 Novo mesto

FB: Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto

www.nevladnik.info
drpd_nm@siol.net

07 33 73 920


