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Mreža KROJ je ključen akter na področju kariernega razvoja mladih. Na pobudo Zavoda Nefiks so 

se v mrežo povezale še sledeče ustanovne članice: Zavod Voluntariat, Zavod Bob, Mladinska 

postaja Moste, TiPovej!, Zavod za ustvarjalno družbo, Mepi – mednarodno priznanje za mlade, 

zavod za podporo in vsestranski razvoj mladih, Zavod Mladinska mreža MaMa, Javni zavod mladi 

zmaji – center za kakovostno preživljanje prostega časa mladih. 

Mreža Kroj je relevanten sogovornik odločevalcem, povezovalec reprezentativnih organizacij, 

postavlja standarde kakovosti na področju, mladim pa omogoča dostop do kvalitetnih informacij ter 

je prostor za razvoj potencialov. Mreža KROJ je vez med ključnimi akterji na mladinskem polju, ki 

spodbuja mlade, da ustvarijo svojo karierno pot. 

 
Kaj lahko Mreža Kroj ponudi šolam? 

 
 
 
 
 
Zavod Voluntariat 
 
 
 
Ime aktivnosti: DELAVNICA O KAKAVU 
Trajanje: 1-2 šolski uri 
Izvajalec: Zavod Voluntariat - Viki in Maruša 
Namen in cilji: Predstaviti pridelovanje in trgovino s kakavom, delovne razmere na plantažah, koncept 
pravične trgovine kot orodje za spoznavanje globalne soodvisnosti oz. povezanosti 
Primerno za: srednješolce, lahko se prilagodi za mlajše 
Opis: Globalno učenje vse bolj pronica v šole, saj so učenci del globaliziranega sveta in za pripadnike 
sodobne družbe je pomembno zavedanje globalne soodvisnosti ter kako se ta odraža na ravni posameznika in 
družbe. Kakav je način, kako na primeru vsem ljubega in samoumevnega živila predstavimo sovplivanje v 
svetu, v katerem živimo. 
Potek: Udeležencem predstavimo kakav, postopek pridelave in predelave, delovne razmere delavcev na 
plantažah, objasnimo tudi pravično trgovino ter razlike med njo in konvencionalnimi trgovskimi potmi. Pri 
tem uporabljamo metode neformalnega izobraževanja (ogled videov, debata, uporaba slik in zemljevida ipd.). 
Po želji lahko to razširimo tudi na druge izdelke (npr. kavo, banane, oblačila idr.). 
Kontakt in prijave: programi@zavod-voluntariat.si; zavod@zavod-voluntariat.si 
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Ime aktivnosti: PREDSTAVITEV VOLUNTARIATOVIH PROGRAMOV 
Trajanje: 1-2 šolski uri 
Izvajalec: Zavod Voluntariat – ekipa Itchy feet in Maruša 
Namen in cilji: Predstaviti programe in drugo ponudbo Zavoda Voluntariat, orientirano na neformalno 
pridobivanje izkušenj preko prostovoljstva, krepitev solidarnosti, posledično tudi karierni razvoj 
Primerno za: srednješolce 
Opis: Udeležencem predstavimo programe, ki jih nudi Zavod Volutnariat, namenjene pridobivanju 
neformalnih izkušenj, pestremu preživljanju počitnic, krepitvi solidarnosti ter nenazadnje možnostih odhoda 
v tujino, vse to na podlagi mednarodnega prostovoljstva. Programi, ki jih predstavimo, so: mednarodni 
prostovoljski tabori, Evropska solidarnostna enota, mladinske izmenjave, prostovoljstvo v državah 
globalnega juga in drugi. Prav tako predstavimo možnosti za udejstvovanje na lokalnem nivoju (Klub 
prostovoljcev). 
Kontakt in prijave: programi@zavod-voluntariat.si; zavod@zavod-voluntariat.si 
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