БЕСПЛАТНИ ДОГАЂАЈИ ЗА СТУДЕНТЕ У СКЦ-У
(Београд, 8, 11, 15. и 18. април 2019. године)
Понедељак 8. април, од 18.00 до 20.00, Нови простор
Радионица – Психодрамско читање
Тема: „Иза затворених врата“, Жан-Пол Сартр
Водитељка радионице: Гордана Марић Лаловић – психолошкиња, групна
психоаналитичарка, психодрамска психотерапеуткиња и супервизорка
Радионица нуди простор за промишљање о оном што књига у нама покреће – у сваком
посебно и у нама као групи. Почиње размишљањима инспирисаним читањем, а развија се
драматизовањем неких идеја на импровизованој позорници уз коришћење техника
психодраме: замене улога, дубла, мироринга и помоћног ега. За радионицу нису потребна
никаква предзнања ни посебни таленти. Број учесника је ограничен. Пријаве слати на
мејл: maricgordana21@yahoo.com
Четвртак 11. aприл, у 18.00, Нови простор
Циклус „Путујем и причам“ / Млади истраживачи Србије (МИС)
Тема: Волонтирање и очување културног наслеђа
Презентер: Душан Милановић
Већ 30 година Волонтерски сервис МИС-а шаље наше младе у преко 80 земаља на кампове.
Концепт је давно познат: платите карту до места у коме се одржава, храна и смештај су вам
обезбеђени. А ви ћеtе са другарима из света својим радом помоћи локалној заједници. Наши
волонтери тврде да не постоји бољи начин да се упозна друга земља и култура, провежба
језик, научи нова вештина, стекну другови (или љубави) за цео живот.
Душан Милановић је учествовао на чак 6 волонтерских кампова. Он ће вам причати о
ископавању античке виле у Португалу, реновирању белгијског замка, сквотовању по
римским напуштеним просторима, организацији џез фестивала на југу Француске,
креативним радионицима са клинцима из Париза...
Да ли ће вас он убедити да загазите у нови свет волонтирања?
Понедељак 15. април, у 18.00, Мала сала
AIESEC / Global Volunteer праксе
Global Volunteer програм пракси је глобална прилика за младе који желе да раде на свом
личном развоју и направе позитиван утицај у свету. Можеш изабрати свој пројекат у
трајању од 6 до 12 недеља у некој од 125 земаља у којима постоји AIESEC као што су
Италија, Немачка, Чешка, Турска, Тунис…
Највећа студентска организација за младе, AIESEC те позива да заједно са нама упознаш
храбре младе људе који су решили да се упусте у авантуру у страној земљи и дају део свог
времена како би променили свет. Ови млади људи су провели 6 недеља у једној од земаља
у којој се наша организација труди да направи позитиван утицај. Моћи ћеш да са њима

попричаш о њиховим искуствима, а са нама мало више о нашем програму и томе какве
могућности за тебе постоје уколико одлучиш да аплицираш.

Четвртак 18. aприл, у 18.00, Нови простор
Циклус Путујем и причам / Млади истраживачи Србије (МИС)
Тема: Волонтерски камп на двоточкашу
Презентер: Иван Кањух
Већ 30 година Волонтерски сервис МИС-а шаље наше младе у преко 80 земаља на кампове.
Концепт је давно познат: платите карту до места у коме се одржава, храна и смештај су вам
обезбеђени. А ви ћете са другарима из света својим радом помоћи локалној заједници.
Често питање је како најјефтиније доћи до локације и колико ствари понети.
Иван Кањух је одговор пронашао у бициклу и ни мање ни више одпедалирао на
волонтерске авантуре – у Словачку и Аустрију. Кроз та два различита примера, (село и
град), имаћете прилику да стекнете бољи увид у то шта све можете очекивати на камповима
и како да се што боље припремите и информишете.

