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KATALOG PROSTOVOLJSKIH AKTIVNOSTI ZA MLADE 

 

 

»Nadvse pomemben vir pomoči posameznikom in skupinam v različnih stiskah so ljudje, ki 

so jih pripravljeni podpreti, jim pomagati. Pomagate, omilite težave, vzpodbujate notranje 

moči seveda tudi mladi prostovoljci. Ne le, da vas je veliko, imate tudi posebne prednosti v 

nudenju pomoči –spontanost v izražanju sočustvovanja, veliko energije, dobrih novih zamisli, 

v težkih časih pa vzpodbujate vero v človeka in v človečnost. Prostovoljsko delo popestri in 

obogati življenje, prostovoljci in prostovoljke pa se veliko naučijo o drugih in različnih, 

pridobijo nova znanja in izkušnje – samo odločiti se je treba, katera dejavnost najbolj ustreza 

zmožnostim ter interesom. Še posebej dragocen je občutek, da imaš s tem delom moč 

vplivati na dogajanja v svojem okolju. Vsakdo med nami in še posebej vsakdo med mladimi 

ima v sebi nekaj, kar lahko da drugim.”   

- Anica Mikuš Kos, predsednica Slovenske filantropije 

 

 

Zato vabljeni, da pregledate letošnji katalog prostovoljskih aktivnosti za mlade ter najdete 

nekaj zase. Vašo pomoč bodo v marsikateri organizaciji še kako potrebovali.  

Vse zbrane aktivnosti so primerne za mlade prostovoljce do 30. leta starosti. Tista dela, ki so 

na vrhu označena z zelenim znakom, so primerna tudi za mladoletne prostovoljce. To je znak 

»Mladim prostovoljcem prijazna organizacija«, ki pomeni, da za mlade prostovoljce poskrbijo 

usposobljeni mentorji, ki mlade uvedejo v delo, jih pri tem spremljajo, spodbujajo in jim 

zagotavljajo varne pogoje za delo. Aktivnostim smo dodali še modri znak – ta označuje 

medgeneracijske aktivnosti. 

Veseli bomo, če svoje izkušnje in dogodivščine ob prostovoljskem delu delite z nami in jih 

pošljete na elektronski naslov: novice@filantropija.org. Dobre zgodbe, s katerimi lahko 

spodbudimo še koga, da se aktivira kot prostovoljec, bomo objavili na portalu 

www.prostovoljstvo.org in na socialnih omrežjih Slovenske filantropije. 

Vabljeni tudi, da spremljate Posredovalnico prostovoljskih del, kjer je glede na regije in 

področja dela zbrana aktualna ponudba prostovoljskih aktivnosti. 

  

Pridružite se! 

 

 

 

 

mailto:novice@filantropija.org
file:///C:/Users/RajnarJa/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.prostovoljstvo.org
https://www.prostovoljstvo.org/posredovalnica-prostovoljskih-del
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CELJE  

 

NAZIV ORGANIZACIJE CELJSKI MLADINSKI CENTER,  
JAVNI ZAVOD ZA MLADINSKO KULTURO, IZOBRAŽEVANJE, 
INFORMIRANJE IN ŠPORT (ZAVOD CMLC) 

NASLOV Mariborska cesta 2, 3000 Celje 
SPLETNA STRAN https://www.mc-celje.si/  
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Natalija Ferlež 
Senta Jevšenak 

TELEFON +386 31 374 648 
E-MAIL  info@mc-celje.si  
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 
OPIS AKTIVNOSTI V okviru Evropskega tedna mobilnosti Informacijska točka 

EUROPE DIRECT Savinjska in Celjski mladinski center 
pripravljamo več dogodkov, ki se bodo zvrstili v tednu od 16. 9. 
do 22. 9. 2022. Prvi, S kolesCE-m na pot, bo v soboto, 17. 9., ko 
postavimo tri trase za kolesarje različnih težavnostnih stopenj, 
pripravimo tudi postojanke in spremljajoč program (v znamenju 
tematik EU). 20. 9. bo v MCC delavnica izdelave nakupovalnih 
vrečk iz recikliranega materiala, 22. 9. pa delavnica izdelave 
naravne kozmetike. Prostovoljske aktivnosti bi bile usmerjene v 
pomoč pri organizaciji in izvedbi vseh treh dogodkov. 

KJE?  Celjski mladinski center in Celje z okolico 
KDAJ?  
 

V tednu od 16. 9. 2022 do 22. 9. 2022, dogodki so načrtovani za  
17. 9., 20. 9. in 22. 9. 2022. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 15-18 
 19-30 

KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 
 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 
PRIJAVE   osebno 

 telefonsko 

 elektronska pošta 
Do 16. 9. 2022. 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

https://www.mc-celje.si/
mailto:info@mc-celje.si
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NAZIV ORGANIZACIJE CELJSKI MLADINSKI CENTER,  
JAVNI ZAVOD ZA MLADINSKO KULTURO, IZOBRAŽEVANJE, 
INFORMIRANJE IN ŠPORT (ZAVOD CMLC) 

NASLOV Mariborska cesta 2, 3000 Celje 
SPLETNA STRAN https://www.mc-celje.si/  
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Natalija Ferlež 
Senta Jevšenak 

TELEFON +386 31 374 648 
E-MAIL  info@mc-celje.si  
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST EVROPSKI TEDEN ŠPORTA 
OPIS AKTIVNOSTI 
 

V okviru Evropskega tedna športa Informacijska točka EUROPE 
DIRECT Savinjska in Celjski mladinski center pripravljamo več 
dogodkov, ki se bodo zvrstili v tednu od 23. 9. do 30. 9. 2022.  
V sodelovanju s CVD Golovec bomo pripravili košarkarski turnir 
na igrišču CVD Golovec, v sodelovanju z OŠ Glazija športni dan 
za njihove učence, v sodelovanju s CVD Šentjur pa pohod na 
Celjsko kočo, prav tako pa bo v tem tednu v atriju MCC 
organiziran tudi ping pong turnir. Prostovoljske aktivnosti bi bile 
usmerjene v pomoč pri organizaciji in izvedbi vseh dogodkov. 

KJE?  Celjski mladinski center in Celje z okolico 
KDAJ?  
 

Od 16. 9. 2022 do 30. 9. 2022, sami dogodki so načrtovani za 
datume: 
23. 9., 27. 9., 28. 9. in 30. 9. 2022. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 15-18 

 19-30 
KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  
 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 
PRIJAVE  
 

 osebno 

 telefonsko 
 elektronska pošta 

Do 16. 9. 2022. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

https://www.mc-celje.si/
mailto:info@mc-celje.si
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NAZIV ORGANIZACIJE CELJSKI MLADINSKI CENTER,  
JAVNI ZAVOD ZA MLADINSKO KULTURO, IZOBRAŽEVANJE, 
INFORMIRANJE IN ŠPORT (ZAVOD CMLC) 

NASLOV Mariborska cesta 2, 3000 Celje 
SPLETNA STRAN https://www.mc-celje.si/  
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Natalija Ferlež 
Senta Jevšenak 

TELEFON +386 31 374 648 
E-MAIL  info@mc-celje.si  
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST NOČ ČAROVNIC  
OPIS AKTIVNOSTI 
 

V Celjskem mladinskem centru vsakoletno prirejamo zabavo za 
Noč čarovnic za otroke in družine. Vsakoletno jih popeljemo skozi 
tematsko obarvane dejavnosti, v katerih je zabava za celotno 
družino zagotovljena. Pri scenografiji in aktivnosti nam pomagajo 
prostovoljci, prav tako pa tudi pri animaciji vseh otrok.  

KDAJ?  Priprava (izdelovanje in kreiranje scenografije): od 1. oktobra dalje 
Izvedba: 31. oktober 2022 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 do 15 let 

 15-18 

 19-30 
KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  
 

 dogovor o prostovoljskem delu 
 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 
 mentorstvo in mentorska srečanja 

PRIJAVE  
 

 osebno 

 telefonsko 
 elektronska pošta 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

https://www.mc-celje.si/
mailto:info@mc-celje.si
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NAZIV ORGANIZACIJE CELJSKI MLADINSKI CENTER,  
JAVNI ZAVOD ZA MLADINSKO KULTURO, IZOBRAŽEVANJE, 
INFORMIRANJE IN ŠPORT (ZAVOD CMLC) 

NASLOV Mariborska cesta 2, 3000 Celje 
SPLETNA STRAN https://www.mc-celje.si/  
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Natalija Ferlež 
Senta Jevšenak 

TELEFON +386 31 374 648  
E-MAIL  info@mc-celje.si  
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST DOBRODELNI PROJEKT: MISIJA ČLOVEK   
OPIS AKTIVNOSTI 
 

Vsakoletno organiziramo z mladimi prostovoljci dobrodelni projekt 
Misija človek, v katerem pomagamo vsem, ki sestavljajo našo 
družbo (otroci, mladostniki, odrasli, starejši … živali in okolju). 
Vabimo zainteresirane prostovoljce, da se prijavo za izvajanje 
različnih delavnic in za sortiranje hrane skozi celotno leto.  

KDAJ?  Skozi celo leto 
STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 do 15 let 
 15-18 
 19-30 

KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  
 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 
 opremo, materiale 
 mentorstvo in mentorska srečanja 

PRIJAVE  
 

 osebno 
 telefonsko 
 elektronska pošta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

https://www.mc-celje.si/
mailto:info@mc-celje.si
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NAZIV ORGANIZACIJE CELJSKI MLADINSKI CENTER,  
JAVNI ZAVOD ZA MLADINSKO KULTURO, IZOBRAŽEVANJE, 
INFORMIRANJE IN ŠPORT (ZAVOD CMLC) 

NASLOV Mariborska cesta 2, 3000 Celje 
SPLETNA STRAN https://www.mc-celje.si/  
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Natalija Ferlež 
Senta Jevšenak 

TELEFON +386 31 374 648 
E-MAIL  info@mc-celje.si  
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST PRAZNOVANJE PUSTA   
OPIS AKTIVNOSTI 
 

Pustovanje je že zelo tradicionalno v Celjskem mladinskem 
centru. Širok nabor različnih aktivnosti, kot tudi ogromno plesa in 
zabave, organiziramo vsako leto za otroke in družine. Vedno je 
zelo številčno obiskan, prostovoljce pa vabimo, da se pridružijo 
pri izdelovanju scenografije in animatorstvu.    

KDAJ?  Priprava (izdelovanje in kreiranje scenografije): od 25. januarja 
2023 dalje 
Izvedba: 18. februar 2023 (pustna sobota) 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 do 15 let 
 15-18 
 19-30 

KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  
 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 
 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 
PRIJAVE   osebno 

 telefonsko 

 elektronska pošta 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

https://www.mc-celje.si/
mailto:info@mc-celje.si
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NAZIV ORGANIZACIJE CELJSKI MLADINSKI CENTER,  
JAVNI ZAVOD ZA MLADINSKO KULTURO, IZOBRAŽEVANJE, 
INFORMIRANJE IN ŠPORT (ZAVOD CMLC) 

NASLOV Mariborska cesta 2, 3000 Celje 
SPLETNA STRAN https://www.mc-celje.si/  
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Natalija Ferlež 
Senta Jevšenak 

TELEFON +386 31 374 648 
E-MAIL  info@mc-celje.si  
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST FESTIVAL PROSTOVOLJSTVA 
OPIS AKTIVNOSTI 
 

Festival prostovoljstva je tradicionalni dogodek Celjskega 
mladinskega centra in informacijske točke EUROPE DIRECT 
Savinjska, ki je namenjen promociji in nadaljnjemu razvoju 
prostovoljskega dela v Celju in Savinjski regiji ter ozaveščanju 
javnosti o prostovoljskih dejavnostih v lokalnem okolju. Pomemben 
vidik Festivala prostovoljstva je tudi zahvala prostovoljcem za vse 
prostovoljske ure, ki so jih opravili v preteklem letu. Vsako leto na 
festivalu razglasimo tudi rezultate natečaja za Naj prostovoljca 
preteklega leta v Mestni občini Celje ter poskrbimo za predstavitev in 
mreženje različnih organizacij, ki v svoje delo vključujejo prostovoljce 
in za pester kulturni program. Prostovoljske aktivnosti bi obsegale 
pomoč pri pripravi in organizaciji dogodka.  

KJE? Glavni trg Celje / Celjski mladinski center 
KDAJ?  Zadnji petek pred šolskimi počitnicami v aprilu, vsakoletno (že 17 let) 

21. 4. 2023 
STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 do 15 let 

 15-18 
 19-30 

KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  
 

 dogovor o prostovoljskem delu 
 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 
PRIJAVE  
 

 osebno 
 telefonsko 

 elektronska pošta 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

https://www.mc-celje.si/
mailto:info@mc-celje.si
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NAZIV ORGANIZACIJE Celjski mladinski center,  
javni zavod za mladinsko kulturo, izobraževanje, informiranje in 
šport (Zavod CMLC) 

NASLOV Mariborska cesta 2, 3000 Celje 
SPLETNA STRAN https://www.mc-celje.si/  
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Natalija Ferlež 
Senta Jevšenak 

TELEFON +386 31 374 648 
E-MAIL  info@mc-celje.si  
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST AKTIVNE POČITNICE V MESTU CELJE    
OPIS AKTIVNOSTI Vsakoletno med šolskimi počitnicami tekom leta in poletnimi 

počitnicami organiziramo popestritev za otroke v mestnih četrtih 
in krajevnih skupnostih znotraj Mestne občine Celje. Aktivne 
počitnice so brezplačne aktivnosti za otroke, pri kateri svoj prosti 
čas preživijo bolj kakovostno in zabavno. Prostovoljci so vabljeni, 
da se priključijo pri izvajanju Aktivnih počitnic z umetniškimi in 
športnimi dejavnostmi.  

KJE?  Celjski mladinski center in Celje z okolico 
KDAJ?  Med šolskimi počitnicami tekom leta. 
STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 do 15 let 
 15-18 

 19-30 
KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  
 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 
 mentorstvo in mentorska srečanja 

PRIJAVE   osebno 
 telefonsko 

 elektronska pošta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

https://www.mc-celje.si/
mailto:info@mc-celje.si
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NAZIV ORGANIZACIJE SONČEK – ZVEZA DRUŠTEV ZA CEREBRALNO PARALIZO 
SLOVENIJE, SO.P. 

NASLOV Rožanska ulica 2, 1000 Ljubljana  
SPLETNA STRAN www.soncek.org  
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Tanja Čakš 

TELEFON 051 261 215 
E-MAIL  celje@soncek.org 
PROSTOVOLJSKA 
AKTIVNOST 

PROSTOVOLJSKE AKTIVNOSTI ZA MLADE V ŠOLSKEM LETU 
2022/2023 (STALNE, REDNE PROSTOVOLJSKE AKTIVNOSTI) 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

- Druženje in spremstvo oseb z invalidnostjo, 
- sodelovanje v programih v katere se ti vključujejo,  
- pomoč pri vsakodnevnih opravilih v centru in stanovanjski 
  skupini, 
- pomoč pri organiziranju in izvajanju športnih in drugih 
  prostočasnih aktivnostih. 

KJE?  - Center Sonček Celje, Kocbekova 27, 3202 Ljubečna 
- Stanovanjska skupina Štore, Cesta XIV. Divizije 3 in 5 

KDAJ?  1. 9. 2022 – 30. 6. 2023  
STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 19 - 30 

KAJ ORGANIZACIJA 
PONUJA PROSTOVOLJCEM  
 

 usposabljanje  

 malico   
 povrnjene potne stroške  
 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 
 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 
KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA? 

Sposobnost za delo z ljudmi s posebnimi potrebami 

PRIJAVE  
 

 osebno 
 telefonsko 

 elektronska pošta 
  

NAZAJ NA 

KAZALO 

http://www.soncek.org/
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CERKLJE 

 

NAZIV ORGANIZACIJE DRUŠTVO DRUŽINSKI IN MLADINSKI CENTER CERKLJE (DMC) 

NASLOV Trg Davorina Jenka 14, 4207 Cerklje 
SPLETNA STRAN http://dmc-cerklje.si/ 
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Irena Zajec 

TELEFON 041 945 604 
E-MAIL  mc.cerklje@gmail.com 
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST UČNA POMOČ IN DRUŽENJE 
OPIS AKTIVNOSTI 
 

Pomoč osnovnošolcem pri učenju in šolskih obveznostih ter 
druženje z njimi 

KDAJ?  
 

Glede na pripravljenost in možnost prostovoljca, 1-3 ure 
tedensko v popoldanskem času 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 do 15 let 

 15-18 
 19-30 

KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  
 

 povrnjene potne stroške 
 potrdilo o opravljenem delu 
 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 
 drugo: pridobitev dragocenih izkušenj, znanj, osebnostno 

rast, najboljšo družbo, … 
KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA? 

Prostovoljci, ki imajo radi otroke, želijo pomagati tistim, ki imajo 
učne težave in se sami ne bojijo osnovnošolske snovi 

PRIJAVE  
 

 osebno 

 telefonsko 
 elektronska pošta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

http://dmc-cerklje.si/
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NAZIV ORGANIZACIJE DRUŠTVO DRUŽINSKI IN MLADINSKI CENTER CERKLJE (DMC) 

NASLOV Trg Davorina Jenka 14, 4207 Cerklje 
SPLETNA STRAN http://dmc-cerklje.si/ 
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Irena Zajec 

TELEFON 041 945 604 
E-MAIL  mc.cerklje@gmail.com 
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST USTVARJALNE DELAVNICE ZA OSNOVNOŠOLCE 
OPIS AKTIVNOSTI 
 

Pomoč pri izvajanju ustavarjalnih delavnic za osnovnošolce. 
Ustvarjanje z različnimi materiali in tehnikami. 

KDAJ?  Četrtki med 16.00 in 18.00 
STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 do 15 let 

 15-18 

 19-30 
KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  
 

 povrnjene potne stroške 
 potrdilo o opravljenem delu 
 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 

 drugo: pridobitev dragocenih izkušenj, znanj, osebnostno 
rast, najboljšo družbo, … 

KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA? 

Prostovoljci, ki imajo radi otroke in radi ustvarjajo. 

PRIJAVE  
 

 osebno 

 telefonsko 
 elektronska pošta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

http://dmc-cerklje.si/
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NAZIV ORGANIZACIJE DRUŠTVO DRUŽINSKI IN MLADINSKI CENTER CERKLJE (DMC) 

NASLOV Trg Davorina Jenka 14, 4207 Cerklje 
SPLETNA STRAN http://dmc-cerklje.si/ 
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Irena Zajec 

TELEFON 041 945 604 
E-MAIL  mc.cerklje@gmail.com 
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST POČITNIŠKO VARSTVO Z AKTIVNOSTMI ZA OTROKE 
OPIS AKTIVNOSTI Pomoč pri počitniškem varstvu in aktivnostih za osnovnošolske 

otroke.   

KDAJ?  
 

Jesenske, zimske, prvomajske in poletne počitnice dopoldan 
cca.4 ure glede na pripravljenost in možnost prostovoljca 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 do 15 let 

 15-18 
 19-30 

KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  
 

 povrnjene potne stroške 
 potrdilo o opravljenem delu 
 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 
 drugo: pridobitev dragocenih izkušenj, znanj, osebnostno 

rast, najboljšo družbo, … 
KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA? 

Prostovoljci, ki imajo radi otroke in jim je v veselje preživeti z 
njimi počitniški čas, se z njimi igrati in ustvarjati 

PRIJAVE  
 

 osebno 
 telefonsko 

 elektronska pošta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

http://dmc-cerklje.si/
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NAZIV ORGANIZACIJE DRUŠTVO DRUŽINSKI IN MLADINSKI CENTER CERKLJE (DMC) 

NASLOV Trg Davorina Jenka 14, 4207 Cerklje 
SPLETNA STRAN http://dmc-cerklje.si/ 
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Irena Zajec 

TELEFON 041 945 604 
E-MAIL  mc.cerklje@gmail.com 
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST ANGLEŠKE POGOVORNE DELAVNICE ZA ODRASLE 
OPIS AKTIVNOSTI 
 

Pomoč utečeni mentorici - osnove angleščine za odrasle 

KDAJ?  
 

Ponedeljki med 19.00 in 20.00 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 15-18 

 19-30 
KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  
 

 povrnjene potne stroške 
 potrdilo o opravljenem delu 
 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 
 drugo: pridobitev dragocenih izkušenj, znanj, osebnostno 

rast, najboljšo družbo, … 
KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA? 

Vsi, ki imajo znanje npr. srednješolske angleščine in bi ga želeli 
deliti in obnavljati v osnovnih pogovorih med odraslimi tečajniki. 

PRIJAVE  
 

 osebno 
 telefonsko 

 elektronska pošta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

http://dmc-cerklje.si/
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NAZIV ORGANIZACIJE DRUŠTVO DRUŽINSKI IN MLADINSKI CENTER CERKLJE (DMC) 

NASLOV Trg Davorina Jenka 14, 4207 Cerklje 
SPLETNA STRAN http://dmc-cerklje.si/ 
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Irena Zajec 

TELEFON 041 945 604 
E-MAIL  mc.cerklje@gmail.com 
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST UČITELJ NEMŠČINE ZA ODRASLE ZAČETNIKE 
OPIS AKTIVNOSTI 
 

Učenje osnov nemškega jezika  

KDAJ?  
 

Glede na pripravljenost in možnost prostovoljca 1-2 uri tedensko 
zvečer 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 15-18 

 19-30 
KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  
 

 povrnjene potne stroške 
 potrdilo o opravljenem delu 
 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 
 drugo: pridobitev dragocenih izkušenj, znanj, osebnostno 

rast, najboljšo družbo, … 
KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA? 

Vsi, ki znajo nemško in bi želeli znanje deliti v osnovnem tečaju 
nemščine za odrasle ljudi. 

PRIJAVE  
 

 osebno 
 telefonsko 

 elektronska pošta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

http://dmc-cerklje.si/
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NAZIV ORGANIZACIJE DRUŠTVO DRUŽINSKI IN MLADINSKI CENTER CERKLJE (DMC) 

NASLOV Trg Davorina Jenka 14, 4207 Cerklje 
SPLETNA STRAN http://dmc-cerklje.si/ 
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Irena Zajec 

TELEFON 041 945 604 
E-MAIL  mc.cerklje@gmail.com 
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST DEŽURSTVA OB VEČERIH ZA MLADE 
OPIS AKTIVNOSTI Odpiranje in zapiranje prostorov za neformalno druženje mladih, 

ter skrb za to, da se v času druženja spoštujejo pravila DMC-ja 

KDAJ?  Nekaj sobotnih večerov v letu od 20.00 do 23.00 
STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 15-18 

 19-30 

KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  
  

 povrnjene potne stroške 
 potrdilo o opravljenem delu 
 opremo, materiale 
 mentorstvo in mentorska srečanja 

 drugo: pridobitev dragocenih izkušenj, znanj, osebnostno 
rast, najboljšo družbo… 

KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA? 

Prostovoljci, ki imajo občutek odgovornosti in zmorejo od drugih 
mladih zahtevati spoštovanje pravil. 

PRIJAVE  
 

 osebno 

 telefonsko 

 elektronska pošta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

http://dmc-cerklje.si/
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NAZIV ORGANIZACIJE DRUŠTVO DRUŽINSKI IN MLADINSKI CENTER CERKLJE (DMC) 

NASLOV Trg Davorina Jenka 14, 4207 Cerklje 
SPLETNA STRAN http://dmc-cerklje.si/ 
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Irena Zajec 

TELEFON 041 945 604 
E-MAIL  mc.cerklje@gmail.com 
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST ANIMATOR OTROK NA ORATORIJU 
OPIS AKTIVNOSTI 
 

Animiranje osnovnošolskih otrok 

KDAJ?  
 

En teden 7-urnega intenzivnega animiranja otrok in 3-urnih 
spremljevalnih aktivnosti dnevno v prvem tednu julija. Poleg tega 
še cca. 10 dni priprav na dogodek od marca do junija. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 15-18 

 19-30 
KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  
 

 povrnjene potne stroške 
 potrdilo o opravljenem delu 
 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 
 drugo: pridobitev dragocenih izkušenj, znanj, osebnostno 

rast, najboljšo družbo, … 
KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA? 

Prostovoljci, ki želijo animirati otroke in biti zgled s pozitivnimi 
vrednotami ter želijo dobro izkušnjo sodelovanja v velikem in 
odlično organiziranem tedenskem projektu mladih (300 otrok in 
90 animatorjev). Projekt ima idejno zasnovo v cerkvenem 
vseslovenskem projektu za otroke in mlade. 

PRIJAVE  
 

 osebno 

 telefonsko 

 elektronska pošta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

http://dmc-cerklje.si/
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NAZIV ORGANIZACIJE DRUŠTVO DRUŽINSKI IN MLADINSKI CENTER CERKLJE (DMC) 

NASLOV Trg Davorina Jenka 14, 4207 Cerklje 
SPLETNA STRAN http://dmc-cerklje.si/ 
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Irena Zajec 

TELEFON 041 945 604 
E-MAIL  mc.cerklje@gmail.com 
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST UREJANJE SPLETNE IN FACEBOOK STRANI 
OPIS AKTIVNOSTI 
 

Urejanje spletne in Facebook strani 

KJE? Kjerkoli 
KDAJ?  
 

Samostojno delo prostovoljca v času, ki si ga izbere sam 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 15-18 

 19-30 
KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  
 

 povrnjene potne stroške 
 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 
 mentorstvo in mentorska srečanja 

 drugo: pridobitev dragocenih izkušenj, znanj, osebnostno 
rast, najboljšo družbo, … 

KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA? 

Prostovoljci, ki imajo znanje in občutek za urejanje spletnih 
medijev v dogovoru z zaposlenimi glede vsebine objav 

PRIJAVE   osebno 

 telefonsko 
 elektronska pošta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

http://dmc-cerklje.si/
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NAZIV ORGANIZACIJE DRUŠTVO DRUŽINSKI IN MLADINSKI CENTER CERKLJE (DMC) 

NASLOV Trg Davorina Jenka 14, 4207 Cerklje 
SPLETNA STRAN http://dmc-cerklje.si/ 
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Irena Zajec 

TELEFON 041 945 604 
E-MAIL  mc.cerklje@gmail.com 
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST POTOPISNA PREDAVANJA 
OPIS AKTIVNOSTI Predstavitev in podelitev zanimivih izkušenj in korakov iz bližnjih 

in daljnih kotičkov našega planeta. 

KDAJ?  
 

Večerni čas (po dogovoru). 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 15-18 

 19-30 
KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  
 

 povrnjene potne stroške 
 potrdilo o opravljenem delu 
 opremo, materiale 
 mentorstvo in mentorska srečanja 

 drugo: pridobitev dragocenih izkušenj, znanj, osebnostno 
rast, najboljšo družbo, … 

KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA? 

Prostovoljci, ki želijo v besedi in sliki predstaviti svoja potepanja 
po svetu. 

PRIJAVE  
 

 osebno 

 telefonsko 
 elektronska pošta 

  

NAZAJ NA 

KAZALO 

http://dmc-cerklje.si/
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CERKNICA 

 

NAZIV ORGANIZACIJE ZAVOD AKTIVNA STAROST, SO.P. 

NASLOV Devinska ulica 1, 1000 Ljubljana 
SPLETNA STRAN www.zavodas.si 
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Blaž Razvornik 

TELEFON (01) 362 54 00, 041 401 229 
E-MAIL  blaz.razvornik@deos.si  
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST PRIJATELJA SRCA 
OPIS AKTIVNOSTI 
 

Prijatelja srca je program, ki temelji na prostovoljstvu, na 
sodelovanju med prostovoljci in stanovalci DEOS Centra starejših. 
Vsak prostovoljec, ki je vključen v program, prejme »prijatelja 
srca« med stanovalci Centra. Svojemu prijatelju posveti čas, tako 
da se z njim druži, sprehaja, pogovarja, gre na kavico ali po 
nakupih. Namen programa je družabništvo. »Prijatelja srca« 
vzpostavita medsebojno zaupanje in spoštovanje oziroma 
ustvarita zaupen, poglobljen, prijateljski odnos. Program prispeva 
k večji vključenosti ranljive skupine, skupine uporabnikov, ki 
potrebuje individualno obravnavo in oseben socialni stik. Program 
tako pripomore k večjemu zadovoljstvu in vitalnosti uporabnikov 
ter s tem k dvigu kvalitete življenja najstarejših. 

KJE?  DEOS, Center starejših Cerknica, Cesta pod Slivnico 1, 1380 
Cerknica 

KDAJ?  
 

Termini in pogostost obiskovanja starejših v Centrih je stvar 
dogovora med organizacijo in prostovoljcem. Lahko ob katerim 
koli času čez dan. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 do 15 let 
 15-18 

 19-30 
KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  
 

 usposabljanje  
 malico 

 povrnjene potne stroške 
 dogovor o prostovoljskem delu 
 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 
KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA? 

Pogovorljivost, empatija in prijaznost do starejših ter sposobnost 
vodenja pogovora. 

PRIJAVE   osebno 
 telefonsko 
 elektronska pošta 

 

  

NAZAJ NA 

KAZALO 

http://www.zavodas.si/
mailto:blaz.razvornik@deos.si
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NAZIV ORGANIZACIJE KNJIŽNICA DOMŽALE 

NASLOV Cesta talcev 4 
SPLETNA STRAN https://www.knjiznica-domzale.si/  
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Barbara Ahačič Osterman 

TELEFON 01 722 50 80 
E-MAIL  barbara.osterman@dom.sik.si 
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST IGROTEKA DRUŽABNIH IN DIDAKTIČNIH IGER 
OPIS AKTIVNOSTI V knjižnici smo oblikovali igroteko družabnih in didaktičnih iger. 

Vsak petek izvajamo promocijo in demonstracijo, da jih uporabniki 
knjižnice bolje spoznajo in si jih lahko tudi izposodijo.  

KDAJ?  
 

1x tedensko 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 
 

 do 15 let 
 15-18 
 19-30 

KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  
 

 usposabljanje  

 dogovor o prostovoljskem delu 
 potrdilo o opravljenem delu 
 opremo, materiale  

KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA? 

Veselje do dela z ljudmi, s poudarkom na otrocih, 
komunikativnost. 

PRIJAVE  
 

 elektronska pošta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

https://www.knjiznica-domzale.si/
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NAZIV ORGANIZACIJE KNJIŽNICA DOMŽALE 

NASLOV Cesta talcev 4 
SPLETNA STRAN https://www.knjiznica-domzale.si/  
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Barbara Ahačič Osterman 

TELEFON 01 722 50 80 
E-MAIL  barbara.osterman@dom.sik.si 
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST BRANJE KNJIG STAROSTNIKOM V DOMU ZA UPOKOJENCE 
OPIS AKTIVNOSTI 
 

Delo bo potekalo 1x tedensko v enem izmed domov za starejše 
na območju Domžal. Branje poteka za skupino starostnikov ali 
posameznika_co (po dogovoru z mentorjem v domu). Knjige 
bomo priskrbeli v knjižnici, nudili bomo tudi mentorstvo. 

KJE?  V domovih za upokojence v Domžalah 

KDAJ?  
 

1x tedensko 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 15-18 

 19-30 
KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  
 

 usposabljanje  

 dogovor o prostovoljskem delu 
 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale  
KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA? 

Veselje do dela z ljudmi, predvsem starostniki. Tekoče, 
razumljivo in glasno branje. Komunikativnost in socialni čut. 

PRIJAVE   elektronska pošta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

https://www.knjiznica-domzale.si/
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NAZIV ORGANIZACIJE KNJIŽNICA DOMŽALE 

NASLOV Cesta talcev 4 
SPLETNA STRAN https://www.knjiznica-domzale.si/  
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Barbara Ahačič Osterman 

TELEFON 01 722 50 80 
E-MAIL  barbara.osterman@dom.sik.si 
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST POLNJENJE KNJIGOBEŽNIC KNJIŽNICE DOMŽALE 
OPIS AKTIVNOSTI 
 

V Domžalah preko hišic za izmenjavo knjig, imenovanih 
Knjigobežnice, ponujamo brezplačne knjige in revije občanom 
in ostalim obiskovalcem parkov. Da hišice ne ostanejo prazne, 
jih polnimo z odpisanim gradivom iz Knjižnice Domžale. 

KJE?  Na lokacijah hišic/knjigobežnic (Domžale, Vir, Dob, Homec) 

KDAJ?  
 

2x na mesec 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 15-18 

 19-30 
KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  
 

 usposabljanje  

 dogovor o prostovoljskem delu 
 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 
 drugo: majica 

KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA? 

Veselje do sprehajanja/kolesarjenja po Domžalah in okolici 

PRIJAVE   elektronska pošta 

 
  

NAZAJ NA 

KAZALO 

https://www.knjiznica-domzale.si/
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GORNJI GRAD 

 

NAZIV ORGANIZACIJE ZAVOD AKTIVNA STAROST, SO.P. 

NASLOV Devinska ulica 1, 1000 Ljubljana 
SPLETNA STRAN www.zavodas.si 
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Blaž Razvornik 

TELEFON 01/36-25-400, 041/401-229 
E-MAIL  blaz.razvornik@deos.si  
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST PRIJATELJA SRCA 
OPIS AKTIVNOSTI 
 

Prijatelja srca je program, ki temelji na prostovoljstvu, na 
sodelovanju med prostovoljci in stanovalci DEOS Centra starejših. 
Vsak prostovoljec, ki je vključen v program, prejme »prijatelja srca« 
med stanovalci Centra. Svojemu prijatelju posveti čas, tako da se z 
njim druži, sprehaja, pogovarja, gre na kavico ali po nakupih. Namen 
programa je družabništvo. »Prijatelja srca« vzpostavita medsebojno 
zaupanje in spoštovanje oziroma ustvarita zaupen, poglobljen, 
prijateljski odnos. Program prispeva k večji vključenosti ranljive 
skupine, skupine uporabnikov, ki potrebuje individualno obravnavo 
in oseben socialni stik. Program tako pripomore k večjemu 
zadovoljstvu in vitalnosti uporabnikov ter s tem k dvigu kvalitete 
življenja najstarejših. 

KJE?  DEOS, Center starejših Gornji Grad, Tlaka 28, 3342 Gornji Grad 

KDAJ?  Termini in pogostost obiskovanja starejših v Centrih je stvar 
dogovora med organizacijo in prostovoljcem.  

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 do 15 let 

 15-18 

 19-30 
KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  
 

 usposabljanje  

 malico 
 povrnjene potne stroške 

 dogovor o prostovoljskem delu 
 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale  
KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA? 

Pogovorljivost, empatija in prijaznost do starejših ter sposobnost 
vodenja pogovora. 

PRIJAVE  
 

 osebno 
 telefonsko 

 elektronska pošta 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

http://www.zavodas.si/
mailto:blaz.razvornik@deos.si


    

Katalog prostovoljskih aktivnosti v šolskem letu 2022/23 26 

HORJUL 

 

NAZIV ORGANIZACIJE ZAVOD AKTIVNA STAROST, SO.P. 

NASLOV Devinska ulica 1, 1000 Ljubljana 
SPLETNA STRAN www.zavodas.si 
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Blaž Razvornik 

TELEFON 01/36-25-400, 041/401-229 
E-MAIL  blaz.razvornik@deos.si  
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST PRIJATELJA SRCA 
OPIS AKTIVNOSTI 
 

Prijatelja srca je program, ki temelji na prostovoljstvu, na 
sodelovanju med prostovoljci in stanovalci DEOS Centra 
starejših. Vsak prostovoljec, ki je vključen v program, prejme 
»prijatelja srca« med stanovalci Centra. Svojemu prijatelju 
posveti čas, tako da se z njim druži, sprehaja, pogovarja, gre na 
kavico ali po nakupih. Namen programa je družabništvo. 
»Prijatelja srca« vzpostavita medsebojno zaupanje in 
spoštovanje oziroma ustvarita zaupen, poglobljen, prijateljski 
odnos. Program prispeva k večji vključenosti ranljive skupine, 
skupine uporabnikov, ki potrebuje individualno obravnavo in 
oseben socialni stik. Program tako pripomore k večjemu 
zadovoljstvu in vitalnosti uporabnikov ter s tem k dvigu 
kvalitete življenja najstarejših. 

KJE?  DEOS, Center starejših Horjul, Slovenska cesta 17, 1354 Horjul 
KDAJ?  Termini in pogostost obiskovanja starejših v Centrih je stvar 

dogovora med organizacijo in prostovoljcem.  
STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 do 15 let 

 15-18 
 19-30 

KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  
  

 usposabljanje  

 malico 
 povrnjene potne stroške 
 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale  
KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA? 

Pogovorljivost, empatija in prijaznost do starejših ter 
sposobnost vodenja pogovora. 

PRIJAVE  
 

 osebno 
 telefonsko 
 elektronska pošta 

 

  

NAZAJ NA 

KAZALO 

http://www.zavodas.si/
mailto:blaz.razvornik@deos.si
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JESENICE 

 

NAZIV ORGANIZACIJE DRUŠTVO ZA DELO Z MLADIMI V STISKI ŽAREK 

NASLOV Cesta maršala Tita 78, 4270 Jesenice 
SPLETNA STRAN www.drustvo-zarek.si  
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Primož Bezjak 

TELEFON 030 625 298 
E-MAIL  dnevni.center@drustvo-zarek.si 
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST POMOČ PRI DELU Z OTROKI IN MLADIMI 
OPIS AKTIVNOSTI Prostovoljci bodo izvajali učno pomoč, pomoč pri ustvarjalnih, 

kuharskih in družabnih delavnicah ter pri organizaciji in izvedbi 
dejavnosti izven dnevnega centra (izleti, pohodi in podobno). 

KJE?  Dnevni center Naj mladih ne vzgaja ulica. 
KDAJ?  Enkrat ali dvakrat tedensko, oziroma po dogovoru. 
STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 15-18 
 19-30 

KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  
 

 usposabljanje  
 malico 

 povrnjene potne stroške 
 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 
 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 
KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA? 

Smisel za delo z otroki in mladimi. 

PRIJAVE  
 

 osebno 
 telefonsko 

 elektronska pošta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

http://www.drustvo-zarek.si/
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NAZIV ORGANIZACIJE LJUDSKA UNIVERZA JESENICE 

NASLOV Delavska ulica 1 
SPLETNA STRAN https://lu-jesenice.net/  
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Katarina Bertoncelj 

TELEFON 045 833 802 
E-MAIL  katarina.bertoncelj@lu-jesenice.net 
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST POMOČ PRI IZVAJANJU DELAVNIC POLETNE ŠOLE 
OPIS AKTIVNOSTI 
 

V času poletnih počitnic za otroke 1. in 2. triade v občinah 
Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica, prirejamo aktivnosti 
Poletne šole. Nabor le- teh je pester: kreativne in kulinarične 
delavnice, poučevanje tujih jezikov, pohodi, socialne igre…  
Novih znanj in idej se vedno razveselimo - dobrodošli pri nas! 

KJE?  OŠ Kranjska Gora in Mojstrana, OŠ Žirovnica  

KDAJ?  
 

Od 26. 6.- 15. 7. 2023 in 21. - 25. 8. 2023 – po dogovoru 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 19-30 

KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 
 opremo, materiale 
 mentorstvo in mentorska srečanja 

PRIJAVE  
 

 osebno 
 telefonsko 

 elektronska pošta 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

https://lu-jesenice.net/
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NAZIV ORGANIZACIJE LJUDSKA UNIVERZA JESENICE 

NASLOV Delavska ulica 1 
SPLETNA STRAN https://lu-jesenice.net/  
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Katarina Bertoncelj 

TELEFON 045 833- 802 
E-MAIL  katarina.bertoncelj@lu-jesenice.net 
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST POMOČ STAREJŠIM 
OPIS AKTIVNOSTI 
 

K sodelovanju vabimo vse, ki si želijo delati s starejšimi, ki se 
najpogosteje razveselijo: 
- pomoči pri usvajanju IKT veščin 
- druženja in igranja družabnih iger 
- različnih ustvarjalnih delavnice, ali pogovornih uric ( tuji jeziki, 
potopisna predavanja…) 

KJE?  Domovi za starejše Viharnik Kranjska Gora in dr. Franceta 
Bergelja Jesenice  

KDAJ?  Po dogovoru 
STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 19-30 

KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  
 

 dogovor o prostovoljskem delu 
 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 
 mentorstvo in mentorska srečanja 

KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA? 

Potrpežljivost. 

PRIJAVE  
 

 osebno 

 telefonsko 
 elektronska pošta 

   

NAZAJ NA 

KAZALO 

https://lu-jesenice.net/
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KOPER 

 

NAZIV ORGANIZACIJE DRUŠTVO ZA POMOČ ODVISNIKOM IN NJIHOVIM DRUŽINAM 
SVIT KOPER 

NASLOV Ljubljanska cesta 6, 6000 Koper 

SPLETNA STRAN www.svit-kp.org  
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Andreja Pajenk 

TELEFON 064 150 070 
E-MAIL  andreja.pajenk@svit-kp.org 
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST DRUŽENJE V DNEVNEM CENTRU IN SODELOVANJE V 

AKTIVNOSTIH DRUŠTVA 
OPIS AKTIVNOSTI 
 

Druženje in pogovori z odvisniki od prepovedanih drog v dnevnem 
centru. Sodelovanje pri aktivnostih društva - kopanje, izleti, 
sprehodi, ustvarjalne delavnice, spremstvo. Prostovoljec bo pridobil 
izkušnje z delovanjem v timu, se učil sprejemanja, vodenja, 
potrpežljivosti in pridobil strokovna znanja s področja odvisnosti.  

KJE?  Ferrarska 5a, 6000 Koper 
KDAJ?  Vsaj 1x tedensko 2 uri, med 7.30 in 13.30 uro 
STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 19-30 

KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  
 

 usposabljanje  

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 mentorstvo in mentorska srečanja 
KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA? 

Prilagodljivost, potrpežljivost 

PRIJAVE  
 

 osebno 
 telefonsko 

 elektronska pošta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

http://www.svit-kp.org/
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NAZIV ORGANIZACIJE SONČEK – ZVEZA DRUŠTEV ZA CEREBRALNO PARALIZO 
SLOVENIJE, SO.P. 

NASLOV Rožanska ulica 2, 1000 Ljubljana  
SPLETNA STRAN www.soncek.org  
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Irena Trinka Kramar 

TELEFON 041 476 163 
E-MAIL  vdc.koper@soncek.org 
PROSTOVOLJSKA 
AKTIVNOST 

PROSTOVOLJSKE AKTIVNOSTI ZA MLADE V ŠOLSKEM LETU 
2022/2023 (STALNE, REDNE PROSTOVOLJSKE AKTIVNOSTI) 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

- Druženje in spremstvo oseb z invalidnostjo, 
- sodelovanje v programih v katere se ti vključujejo,  
- pomoč pri vsakodnevnih opravilih v centru in stanovanjski 
  skupini, 
 - pomoč pri organiziranju in izvajanju športnih in drugih 
   prostočasnih aktivnostih. 

KJE?  - Center Sonček Koper, Beblerjeva 6, 8 in 10 
- Stanovanjska skupina Koper, Glagoljaška 1c  

KDAJ?  
 

1. 9. 2022 – 30. 6. 2023  

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 19-30 

KAJ ORGANIZACIJA 
PONUJA PROSTOVOLJCEM  
 

 usposabljanje  
 malico   

 povrnjene potne stroške  
 dogovor o prostovoljskem delu 
 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 
KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA? 

Sposobnost za delo z ljudmi s posebnimi potrebami 

PRIJAVE  
 

 osebno 

 telefonsko 

 elektronska pošta 
 

  

NAZAJ NA 

KAZALO 

http://www.soncek.org/
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KRANJ 

 

NAZIV ORGANIZACIJE LJUDSKA UNIVERZA KRANJ 
NASLOV Cesta Staneta Žagarja 1, 4000 Kranj 
SPLETNA STRAN https://www.luniverza.si/  
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Tanja Ahačič 

TELEFON 04 280 48 22 
E-MAIL  mck@luniverza.si 
PROSTOVOLJSKA 
AKTIVNOST 

POMOČ PRI IZVEDBI PROGRAMA MEDGENERACIJSKEGA 
SODELOVANJA 

OPIS AKTIVNOSTI Mesečno organiziramo pester program za vse generacije z željo, da se 
medsebojno povežejo, se aktivno vključujejo v družbo, pridobivajo nova 
znanja in se zabavajo. Če ti je delo z ljudmi v veselje, se nam pridruži pri: 
učni pomoči otrokom, tehnični pomoči starejšim, izvajanju počitniških 
aktivnosti za otroke, aktivnostih za vključevanje priseljencev v družbo, 
izvedbi enkratnih dogodkov, izvajanju delavnic in predavanj ali 
administrativni pomoči. 

KJE?  - LUK - medgeneracijski center 
- Medgeneracijski center Naklo 
- Občina Šenčur (različne lokacije) 
- Občina Preddvor (različne lokacije). 

KDAJ?  
 

Možnost kontinuiranega sodelovanja (tedensko, mesečno, po potrebi …) 
ali enkratne pomoči na dogodkih 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 do 15 let 

 15-18 
 19-30 

KAJ ORGANIZACIJA 
PONUJA PROSTOVOLJCEM  
 

 malico 

 povrnjene potne stroške 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 
 opremo, materiale 
 mentorstvo in mentorska srečanja 

 drugo: uvodni sestanek 
KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA? 

Kompetence, prilagojene obliki sodelovanja. 

PRIJAVE  
 

 osebno 
 telefonsko 
 elektronska pošta 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

https://www.luniverza.si/
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NAZIV ORGANIZACIJE SONČEK – ZVEZA DRUŠTEV ZA CEREBRALNO PARALIZO 
SLOVENIJE, SO.P. 

NASLOV Rožanska ulica 2, 1000 Ljubljana  
SPLETNA STRAN www.soncek.org  
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Jana Pintar 

TELEFON 031 390 226 
E-MAIL  kranj@soncek.org 
PROSTOVOLJSKA 
AKTIVNOST 

PROSTOVOLJSKE AKTIVNOSTI ZA MLADE V ŠOLSKEM LETU 
2022/2023 (STALNE, REDNE PROSTOVOLJSKE AKTIVNOSTI) 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

- Druženje in spremstvo oseb z invalidnostjo, 
- sodelovanje v programih v katere se ti vključujejo,  
- pomoč pri vsakodnevnih opravilih v centru  
- pomoč pri organiziranju in izvajanju športnih in drugih 
  prostočasnih aktivnosti. 

KJE?  Center Sonček Kranj, Bleiweisova cesta 30  
 

KDAJ?  1. 9. 2022 – 30. 6. 2023  
STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 19-30 

KAJ ORGANIZACIJA 
PONUJA PROSTOVOLJCEM  
 

 usposabljanje  

 malico   
 povrnjene potne stroške  

 dogovor o prostovoljskem delu 
 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 
 mentorstvo in mentorska srečanja 

KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA? 

Sposobnost za delo z ljudmi s posebnimi potrebami. 

PRIJAVE  
 

 osebno 

 telefonsko 

 elektronska pošta 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

http://www.soncek.org/
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KR  

 

NAZIV ORGANIZACIJE MLADINSKI CENTER KRŠKO 

NASLOV Cesta krških žrtev 105, 8270 Krško 
SPLETNA STRAN https://mc-krsko.si/sl/  
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Saša Uhan 

TELEFON 040 171 371 
E-MAIL  hostel@mc-krsko.si  
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST PREVENTIVNO SREDIŠČE - DNEVNI CENTER FREEDOM 
OPIS AKTIVNOSTI 
 

Naš dnevni center vsebuje raznolike aktivnosti za mlade: pomoč 
pri šolskem delu, socialne igre, pogovori, svetovanje, 
informiranje, umetniško ustvarjanje, praktične delavnice. 
Prizadevamo si pripomoči k boljšemu duševnemu zdravju, 
opolnomočiti mladostnike za spoprijemanje z življenjskimi izzivi, 
zmanjšati socialno izključenost, stisko mladostnikov in jim nuditi 
zdravo okolje za njihov razvoj. 

KDAJ?  
 

Štirikrat tedensko, od torka do petka, med 14.00 in 17.00.  

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 15-18 

 19-30 
KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  
 

 usposabljanje  
 malico 

 povrnjene potne stroške 
 dogovor o prostovoljskem delu 
 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 
KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA? 

Osebne, medosebne, medkulturne kompetence, konstruktivno 
sodelovanje, socialne veščine 

PRIJAVE  
 

 osebno 

 telefonsko 
 elektronska pošta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

https://mc-krsko.si/sl/
mailto:hostel@mc-krsko.si
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NAZIV ORGANIZACIJE MLADINSKI CENTER KRŠKO 

NASLOV Cesta krških žrtev 105, 8270 Krško 
SPLETNA STRAN https://mc-krsko.si/sl/  
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Saša Uhan 

TELEFON 040 171 371 
E-MAIL  hostel@mc-krsko.si  
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST MLADINSKO ULIČNO DELO  
OPIS AKTIVNOSTI 
 

S pomočjo uličnega dela želimo pritegniti otroke in mlade, ki 
potrebujejo pomoč ali podporo, a jih druge inštitucije v svojem 
delovanju ne dosežejo. Cilji so omejiti in zmanjšati negativne 
vplive, vzpostavitev stabilnega vzgojnega odnosa z otroki in 
mladostniki, spremembe negativnih vzorcev ravnanja, 
socializacija, ozaveščenost, medvrstniško druženje, 
prevzemanje odgovornosti za lastno življenje. 

KJE?  na terenu po Krškem (staro mestno jedro, Videm) 
KDAJ?  Marec – junij  
STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 15-18 
 19-30 

KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  
 

 usposabljanje  

 malico 
 povrnjene potne stroške 

 dogovor o prostovoljskem delu 
 potrdilo o opravljenem delu 
 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 
KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA? 

Osebne, medosebne, medkulturne kompetence, konstruktivno 
sodelovanje, socialne veščine 

PRIJAVE  
 

 osebno 

 telefonsko 
 elektronska pošta 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

https://mc-krsko.si/sl/
mailto:hostel@mc-krsko.si
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NAZIV ORGANIZACIJE MLADINSKI CENTER KRŠKO 

NASLOV Cesta krških žrtev 105, 8270 Krško 
SPLETNA STRAN https://mc-krsko.si/sl/  
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Saša Uhan 

TELEFON 040 171 371 
E-MAIL  hostel@mc-krsko.si  
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST PREVENTIVNE AKTIVNOSTI, NEFORMALNE DELAVNICE IN TABORI  
OPIS AKTIVNOSTI 
 

Izvajamo različne preventivne delavnice: Varna raba ekranov, V 
Posavju žuramo brez drog in alkohola, Tabor brez ekranov, 
raznovrstne osebnostne tabore. Namenjene so preprečevanju 
različnih oblik zasvojenosti, vseživljenjskemu učenju, neformalnemu 
izobraževanju ter pridobivanju kompetenc.  

KJE?  MC Krško, različne osnovne in srednje šole, druge lokacije 

KDAJ?  
 

Pretežno v dopoldanskem času, fleksibilen urnik aktivnosti 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 15-18 
 19-30 

KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  
 

 usposabljanje  
 malico 

 povrnjene potne stroške 
 dogovor o prostovoljskem delu 
 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 
KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA? 

Osebne, medosebne, medkulturne kompetence, konstruktivno 
sodelovanje, socialne veščine, spoštovanje pomena kreativnega 
izražanja zamisli, sposobnost učiti se in vztrajati pri učenju 

PRIJAVE  
 

 osebno 

 telefonsko 
 elektronska pošta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

https://mc-krsko.si/sl/
mailto:hostel@mc-krsko.si
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NAZIV ORGANIZACIJE MLADINSKI CENTER KRŠKO  

NASLOV Cesta krških žrtev 105, 8270 Krško  
SPLETNA STRAN https://mc-krsko.si/sl/ 
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Saša Uhan 

TELEFON 040 171 371 
E-MAIL  hostel@mc-krsko.si  
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST KONCERTNE AKTIVNOSTI IN OZVOČEVANJE  
OPIS AKTIVNOSTI 
 

V MC Krško pripravljamo koncerte, pri katerih prostovoljci 
sodelujejo pri organizaciji, pripravi prizorišča, pomagajo pri 
tehnični izvedbi, postavijo tehnično opremo in se naučijo uporabe. 
Vse to počnejo pod strokovnim nadzorom izkušenega tonskega 
tehnika. Na ta način jih vključujemo v skupnost, kjer se lahko 
družijo in izvedo vse o tehničnem aspektu izvedbe dogodkov.   

KJE? MC Krško (dvorana), Šumica (gozdiček pod MC Krško), Bazen 
Brestanica  

KDAJ?  
 

2x na mesec in ob raznih prireditvah v mestu Krško 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 15-18 
 19-30 

KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  
 

 usposabljanje  
 malico 

 povrnjene potne stroške 
 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 
 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 
KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA? 

Komunikacijske veščine, interes za tehnične zadeve, natančnost, 
odgovornost, zanesljivost.  

PRIJAVE  
 

 osebno 
 telefonsko 

 elektronska pošta 

    

NAZAJ NA 

KAZALO 

https://mc-krsko.si/sl/
mailto:hostel@mc-krsko.si
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NAZIV ORGANIZACIJE MLADINSKI CENTER KRŠKO 

NASLOV Cesta krških žrtev 105, 8270 Krško 
SPLETNA STRAN https://mc-krsko.si  
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

 
Saša Uhan 

TELEFON 040 171 371 
E-MAIL  hostel@mc-krsko.si 
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST NOČ ČAROVNIC 2022 
OPIS AKTIVNOSTI Projekt Noč čarovnic 2022 ni le zabava za mlade, temveč kar 

precej obsežen projekt, ki od sodelujočih zahteva veliko 
kreativnosti in srčnosti. Prostovoljci se lahko pri tem projektu 
preizkusijo oz. dokažejo v kreativnem pisanju strašljivih 
scenarijev, dramski igri vlog, opremljanju in okraševanju 
prostora ter pri splošni organizaciji celotnega dogodka. 

KDAJ?  31. 10. 2022, enodnevni dogodek 
STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 do 15 let 
 15-18 
 19-30 

KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  
 

 malico 
 povrnjene potne stroške 

 dogovor o prostovoljskem delu 
 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 
 mentorstvo in mentorska srečanja 

PRIJAVE  
 

 osebno 

 telefonsko 
 elektronska pošta 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

https://mc-krsko.si/
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NAZIV ORGANIZACIJE MLADINSKI CENTER KRŠKO  

NASLOV Cesta krških žrtev 105, 8270 Krško  
SPLETNA STRAN https://mc-krsko.si/sl/ 
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Saša Uhan 

TELEFON 040 171 371 
E-MAIL  hostel@mc-krsko.si  
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST DRUGA KLUBSKA IN KULTURNA DEJAVNOST  
OPIS AKTIVNOSTI 
 

Prostovoljci lahko sami izpeljejo kulturne in druge dogodke, kot so 
denimo predstave, podkast, umetniške natečaje, razstave, dogodke 
na temo aktivnega državljanstva, dobrodelne akcije, ustvarjanje 
mladinskega časopisa, zabavne večere ipd. Prostovoljci sami 
izpeljejo dogodke od ideje to izvedbe s pomočjo mentorja.  

KJE?  MC Krško in druge lokacije v dogovoru z mentorji   

KDAJ?  
 

V dogovoru z mentorji 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 15-18 
 19-30 

KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  
 

 usposabljanje  
 malico 

 povrnjene potne stroške 
 dogovor o prostovoljskem delu 
 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 
KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA? 

Komunikacijske veščine, natančnost, odgovornost, zanesljivost.  

PRIJAVE   osebno 

 telefonsko 
 elektronska pošta 

    

NAZAJ NA 

KAZALO 

https://mc-krsko.si/sl/
mailto:hostel@mc-krsko.si
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NAZIV ORGANIZACIJE SONČEK – ZVEZA DRUŠTEV ZA CEREBRALNO PARALIZO 
SLOVENIJE, SO.P. 

NASLOV Rožanska ulica 2, 1000 Ljubljana  
SPLETNA STRAN www.soncek.org 
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Karmen Preskar 

TELEFON 041 653 573 
E-MAIL  krsko@soncek.org 
PROSTOVOLJSKA 
AKTIVNOST 

PROSTOVOLJSKE AKTIVNOSTI ZA MLADE V ŠOLSKEM LETU 
2022/2023 (STALNE, REDNE PROSTOVOLJSKE AKTIVNOSTI) 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

- Druženje in spremstvo oseb z invalidnostjo, 
- sodelovanje v programih v katere se ti vključujejo,  
- pomoč pri vsakodnevnih opravilih v centru  
- pomoč pri organiziranju in izvajanju športnih in drugih 
  prostočasnih aktivnosti. 

KJE?  Center Sonček Krško, Ulica mladinskih del. brigad 18  
 

KDAJ?  1. 9. 2022 – 30. 6. 2023  
STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 19-30 

KAJ ORGANIZACIJA 
PONUJA PROSTOVOLJCEM  
 

 usposabljanje  

 malico   
 povrnjene potne stroške 

 dogovor o prostovoljskem delu 
 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 
 mentorstvo in mentorska srečanja 

KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA? 

Sposobnost za delo z ljudmi s posebnimi potrebami. 

PRIJAVE  
 

 osebno 

 telefonsko 

 elektronska pošta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

http://www.soncek.org/
mailto:krsko@soncek.org
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NAZIV ORGANIZACIJE AMNESTY INTERNATIONAL SLOVENIJE 

NASLOV Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana 
SPLETNA STRAN https://www.amnesty.si/  
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Taja Premk 

TELEFON +386 30 460 385  
E-MAIL  taja.premk@amnesty.si 
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST MARATON PISANJA APELOV PIŠEM ZA PRAVICE 2022 
OPIS AKTIVNOSTI 
 

Vabimo vse mlade, da se nam pridružite na maratonu pisanja 
apelov Pišem za pravice! Gre za globalno akcijo, v okviru katere 
Amnesty izbere določeno skupino ljudi, ki se jim trenutno grobo 
kršijo človekove pravice, in ves svet povabi, naj se zanje zavzamejo. 
Kako?  
* S pisanjem apelov ali podpisovanjem peticij predstavnikom držav 
(predsedniki vlad, predsednice, ministrice, guvernerji ...) in 
* s solidarnostnimi sporočili za tiste, za katere se borimo: da tudi 
oni vedo, da niso sami!   
Že več kot desetletje Pišem za pravice vsako leto organiziramo tudi 
v slovenski Amnesty in veseli nas, da se nam iz leta v leto v akciji 
pridruži več deset slovenskih šol, mladi so pisali in ustvarjali že tudi 
na več kot 60 slovenskih osnovnih in srednjih šolah. Vezano na 
dogodek bomo v sklopu naše Šole človekovih pravic pripravili 
izobraževalne vsebine, predloge delavnic in video vsebine.  
Akcija se lahko izvede v okviru pouka, krožka ali pa kot samostojna 
akcija posameznika_ce oziroma manjše skupine. 
Več informacij bo v kratkem na voljo na spletni strani: 
https://sola.amnesty.si/maraton-pisanja-apelov 

KJE?  Na daljavo 
KDAJ?  Oktober, november, december 
STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 do 15 let 
 15-18 
 19-30 

KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM 

 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 

PRIJAVE   elektronska pošta 
 

 

 

 

 

 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

https://www.amnesty.si/
https://sola.amnesty.si/maraton-pisanja-apelov
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NAZIV ORGANIZACIJE DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA BEŽIGRAD 

NASLOV Komanova ulica 1, 1000 Ljubljana 
SPLETNA STRAN www.dsolj-bezigrad.si  
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

ŠPELA VOZEL 

TELEFON 01/5896750 ali 01/5896775 
E-MAIL  info@dsolj-bezigrad.si ali spela.vozel@dsolj-bezigrad.si 
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE 
OPIS AKTIVNOSTI Prostovoljci so vključeni v naslednje aktivnosti: družabništvo 

(sprehodi, igranje iger, branje), pomoč pri vsakodnevnih 
opravilih, spremstvo pri nakupih, sodelovanje pri skupinskih 
aktivnostih. 

KDAJ?  Od 1. 9.2022, od ponedeljka do petka, večkrat tedensko 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 do 15 let 

 15-18 
 19-30 

KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 
 mentorstvo in mentorska srečanja 

KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA? 

Prijaznost, spoštljiv odnos do starejših, veselje do dela s 
starejšimi 

PRIJAVE  
 

 telefonsko 

 elektronska pošta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

http://www.dsolj-bezigrad.si/
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NAZIV ORGANIZACIJE DRUŠTVO DOWNOV SINDROM SLOVENIJA 

NASLOV Samova ulica 9 
SPLETNA STRAN www.downov-sindrom.si  
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Nataša Tanko 

TELEFON 064 229 910 
E-MAIL  downov.sindrom.slo@gmail.com 
PROSTOVOLJSKA 
AKTIVNOST 

IZVAJANJE RAZLIČNIH AKTIVNOSTI Z OSEBAMI S POSEBNIMI 
POTREBAMI (PRETEŽNO OSEBE Z DOWNOVIM SINDROMOM) 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

Različne aktivnosti: 
- likovna ustvarjalnica 
- ustvarjalnica z glino 
- ustvarjalnica z lesom 
- gibalna ustvarjalnica 
- gledališka ustvarjalnica 
- peka peciva 
- varstvo oseb s posebnimi potrebami 

KJE?  Breg 2 in na sedežu društva 
KDAJ?  
 

Tekom celega leta  

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 19-30 

KAJ ORGANIZACIJA 
PONUJA PROSTOVOLJCEM  
  

 usposabljanje  
 malico 

 povrnjene potne stroške 
 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 
 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 
KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA? 

Zaželjene izkušnje glede na naravo dejavnosti, predvsem pa naj bo 
oseba ustvarjalna, igriva, vitalna in topla. Pričakujemo, da oseba 
bodisi samostojno izvaja dejavnost bodisi sodeluje pri teh 
dejavnostih kot pomočnik. 

PRIJAVE   telefonsko 

 elektronska pošta 
Od oktobra 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

http://www.downov-sindrom.si/
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NAZIV ORGANIZACIJE DRUŠTVO DOWNOV SINDROM SLOVENIJA 

NASLOV Samova ulica 9 
SPLETNA STRAN www.downov-sindrom.si  
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Nataša Tanko 

TELEFON 064 229 910 
E-MAIL  downov.sindrom.slo@gmail.com 
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST VARSTVO OSEB Z DOWNOVIM SINDROMOM IN NJIHOVIH 

SOROJENCEV NA VIKEND SEMINARJIH ALI ENODNEVNIH 
PREDAVANJIH 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

Na vikend seminarju oseba, ki opravlja prostovoljsko delo opravlja 
naslednje zadolžitve: 
- varstvo otrok/mladostnikov tekom delavnice (približno 3 ure) 
- pomoč pri izvedbi delavnice 
- spremljanje otrok/mladostnikov v zunanjih prostorih (igrišču, parku, 
gozdu) 
- pomoč pri izvedbi raznih zunanjih iger 
- varstvo in animacija otrok/mladostnikov tekom družabnega večera  
- naloge po navodilu vodja varuhov 

KJE?  Na različnih lokacijah po Sloveniji  
KDAJ?  
 

Tekom celega leta (od 6 do 8 letno) 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 19-30 

KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  
 

 usposabljanje  

 malico 
 povrnjene potne stroške 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 
 mentorstvo in mentorska srečanja 
 drugo: na vikend seminarju bivanje in prehrano 

KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA? 

Izkušnje so zaželene, predvsem pa iščemo osebo ki ima občutek za 
delo z ljudmi z različnimi posebnostmi, je ustvarjalna, iznajdljiva in 
topla. 

PRIJAVE  
 

 telefonsko 

 elektronska pošta 
Od 19. 9. 2022 dalje 

 

 

 

 

 

 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

http://www.downov-sindrom.si/


    

Katalog prostovoljskih aktivnosti v šolskem letu 2022/23 45 

 

NAZIV ORGANIZACIJE DRUŠTVO ZA NENASILNO KOMUNIKACIJO 

NASLOV Vojkova cesta 1, 1000 Ljubljana 
SPLETNA STRAN www.drustvo-dnk.si  
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Andreja Sušnik 

TELEFON 01 434 48 22, 031 770 120 
E-MAIL  info@drustvo-dnk.si 
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST INDIVIDUALNA POMOČ OTROKOM IN MLADIM, KI IMAJO 

IZKUŠNJO NASILJA 
OPIS AKTIVNOSTI 
 

Prostovoljke in prostovoljci se vključijo v program Poti iz 
nasilja-Individualna pomoč otrokom, ki imajo izkušnjo nasilja. 
Vključeni so kontinuirano, skozi vse šolsko leto. Oktobra 
opravijo 23-urno uvodno usposabljanje za prostovoljsko delo. 
Tekom šolskega leta sodelujejo z otrokom, ki ima izkušnjo 
nasilja. Sodelovanje poteka  v obliki tedenskih srečanj s 
posameznim otrokom. Srečanja z otrokom potekajo v vrtcu, 
šoli ali v prostorih društva. Prostovoljec ali prostovoljka se 
poleg tega vsakih 14 dni udeležuje intervizijskih srečanj s 
koordinatorko programa ter redno pisno poroča o svojem delu. 

KJE?  Uvodno usposabljanje za nove prostovoljce in prostovoljke ter 
intervizijska srečanja skupine prostovoljk in prostovoljcev 
potekajo na sedežu društva. Srečanja z otroki potekajo 
prostorih društva, v vrtcih ali osnovnih šolah. 

KDAJ?  
 

Srečanja z otrokom potekajo delavnikih, enkrat tedensko,-
dogovorimo se za stalne termine srečanj. Intervizijska srečanja 
s koordinatorko potekajo vsakih 14 dni v dopoldanskem ali 
popoldanskem terminu. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 19-30  

KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  
 

 usposabljanje  
 povrnjene potne stroške 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 
 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 
KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA? 

Prostovoljno delo lahko opravljajo prostovoljci in prostovoljke, 
ki 

 se v celoti udeležijo uvodnega usposabljanje za 
prostovoljsko delo na Društvu za nenasilno 
komunikacijo. 

 so pripravljeni sodelovati celo šolsko leto 
 se zavežejo k ničelni toleranci do nasilja. 

PRIJAVE  
 

 osebno 

 telefonsko 
 elektronska pošta 

Od 5. 10. 2022. 
 

 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

http://www.drustvo-dnk.si/
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NAZIV ORGANIZACIJE DRUŠTVO PARADA PONOSA 

NASLOV Dunajska cesta 10, 1000 Ljubljana 
SPLETNA STRAN https://ljubljanapride.org/  
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Dora Klar 

TELEFON 040 773 586 
E-MAIL  dora@ljubljanapride.org 
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST SQVOT DNEVNA SOBA 
OPIS AKTIVNOSTI 
 

Dnevna soba svoja vrata odpre vsak drugi ponedeljek v klubu 
Monokel na Metelkovi v Ljubljani, kjer poteka druženje med 17.00 in 
20.00 uro. SQVOT dnevna soba je prostor za vse mlade LGBTIQ+ 
osebe, ki: Hrepenijo po skupnosti! Želijo naslavljati različne tematike, 
preživeti prosti čas med kul folkom ter spoznati nove prijateljice_e! 
Pogrešajo varno zatočišče, kjer lahko preživljamo svoj prosti čas! 
Želijo prostor za pogovore o stanovanjskih stiskah, duševnem 
zdravju, življenju in vsem ostalem, kar nas zanima. V dnevni sobi je 
na vsakem srečanju prisotna tudi oseba iz programa SQVOT, ki 
prostor naredi še bolj varen, na voljo pa ima tudi številne informacije 
o delovanju programa SQVOT in storitvah, ki jih ponujamo. 

KJE?  Ljubljana, Metelkova (občasno tudi na drugih lokacijah po Ljubljani). 
KDAJ?  
 

Posamezna aktivnost traja 3 ure, možnost vključevanja pa poteka 
tekom celega leta. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 19-30 

KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  

 dogovor o prostovoljskem delu 

 mentorstvo in mentorska srečanja 

PRIJAVE   elektronska pošta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

https://ljubljanapride.org/
mailto:dora@ljubljanapride.org
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NAZIV ORGANIZACIJE DRUŠTVO PARADA PONOSA 

NASLOV Dunajska cesta 10, 1000 Ljubljana 
SPLETNA STRAN https://ljubljanapride.org/  
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Dora Klar 

TELEFON 040 773 586 
E-MAIL  dora@ljubljanapride.org 
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST POUČEVANJE SLOVENŠČINE 

 
OPIS AKTIVNOSTI Iščemo posameznika_co za poučevanje pogovorne slovenščine 

za naše tuje prostovoljke_ce, ki ni nujno slavist_ka, vendar ima 
zadostno znanje o jeziku, da prostovoljkam_cem ve razložiti tako 
pravila kot tudi "izjeme" slovenskega jezika. 

KDAJ?  Začetek izvajanja meseca septembra, v obsegu 20 ur. Obdobje 
izvajanja po dogovoru. 
 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 19-30 

KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  

 dogovor o prostovoljskem delu 
 opremo, materiale  

KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA? 

Poznavanje slovenskega jezika, sposobnost izražanja v 
angleščini, občutek za delo z ljudmi, odgovornost in zanesljivost. 

PRIJAVE  
 

 elektronska pošta 
Do 20. 9. 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

https://ljubljanapride.org/
mailto:dora@ljubljanapride.org
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NAZIV ORGANIZACIJE DRUŠTVO PARADA PONOSA 

NASLOV Dunajska cesta 10, 1000 Ljubljana 
SPLETNA STRAN https://ljubljanapride.org/  
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Dora Klar 

TELEFON 040 773 586 
E-MAIL  dora@ljubljanapride.org 
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST SOIZVAJANJE DELAVNIC ZA MLADE LGBTIQ+ OSEBE 

 
OPIS AKTIVNOSTI 
 

Iščemo posameznika_co, ki bi pomagal_a pri izvedbi tematskih 
delavnic, pripravi prostora, pripravi vsebine in izvedbe 
delavnice, pripravi promocijskih besedil in ki bi se udeležil_a 
pripravljalnih sestankov. Izvedba po principih mladniskega dela 
in neformalnega izobraževanja. 

KDAJ?  
 

Začetek v mesecu septembru, poteka ob torkih vsake dva 
tedna od 18.00 - 20.00 ure.  

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 19-30 

KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  
 

 dogovor o prostovoljskem delu 
 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 
 drugo: pridobivanje znanja o pripravi in izvedbi delavnic, 

spoznavanje mladinskega dela, principov in metod 
mladinskega dela, neformalno izobraževanje; 

KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA? 

Sposobnost izražanja v angleščini, občutek za in želja za delo z 
ljudmi, odgovornost in zanesljivost. 

PRIJAVE   elektronska pošta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

https://ljubljanapride.org/
mailto:dora@ljubljanapride.org
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NAZIV ORGANIZACIJE DRUŠTVO PARADA PONOSA 

NASLOV Dunajska cesta 10, 1000 Ljubljana 
SPLETNA STRAN https://ljubljanapride.org/  
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Dora Klar 

TELEFON 040 773 586 
E-MAIL  dora@ljubljanapride.org 
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST POMOČ PRI PRIPRAVI IN IZVEDBI FESTIVALA PARADA 

PONOSA 2023 
 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

Iščemo posameznike_ce, ki bi si želeli_e pomagati pri pripravi 
na Festival Parada ponosa 2023 kot tudi pri sami izvedbi 
festivalskih aktivnosti. Možnost vključevanja po posameznih 
vsebinskih sklopih od organiziranja aktivnosti, vsebine, 
logistike, itd. 

KDAJ?  
 

Začetek priprav na dogodek od januarja 2023. Čas in obdobje 
vključevanja po dogodovu. 
 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 15-18 
 19-30 

KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  

 dogovor o prostovoljskem delu 

KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA? 

Sposobnost izražanja v angleščini, občutek za in želja za delo z 
ljudmi, odgovornost in zanesljivost. 

PRIJAVE   elektronska pošta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

https://ljubljanapride.org/
mailto:dora@ljubljanapride.org
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NAZIV ORGANIZACIJE DRUŠTVO PARADA PONOSA 

NASLOV Dunajska cesta 10, 1000 Ljubljana 
SPLETNA STRAN https://ljubljanapride.org/  
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Dora Klar 

TELEFON 040 773 586 
E-MAIL  dora@ljubljanapride.org 
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST PODPORA ORGANIZACIJI 

 
OPIS AKTIVNOSTI 
 

Iščemo posameznike_ce, ki imajo specifična znanja ali interese 
in bi si želi_e kakšno uro svojega prostega časa nameniti 
podpori delovanja LGBTIQ+ organizaciji.  

KJE?  Ljubljana in druga mesta po Sloveniji. 
KDAJ? Vključevanje skozi celo leto, obseg in čas vključevanja po 

dogovoru. 
STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 15-18 

 19-30 
KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  
 

 usposabljanje  

 povrnjene potne stroške 
 dogovor o prostovoljskem delu 
 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 
KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA? 

Sposobnost izražanja v angleščini, občutek za in želja za delo z 
ljudmi, odgovornost in zanesljivost. 

PRIJAVE   elektronska pošta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

https://ljubljanapride.org/
mailto:dora@ljubljanapride.org


    

Katalog prostovoljskih aktivnosti v šolskem letu 2022/23 51 

 

NAZIV ORGANIZACIJE DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA VIČ - RUDNIK 

NASLOV Cesta na Bokalce 51, 1125 Ljubljana 
SPLETNA STRAN http://www.dso-vic.si/  
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

mag. Barbara Purkart 

TELEFON 01 4770 603 
E-MAIL  barbara.purkart@dso-vic.si 
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST DRUŽABNIŠTVO 

 
OPIS AKTIVNOSTI 
 

Prostovoljci se zavežejo, da bodo stanovalce obiskovali enkrat 
tedensko in z njimi izvajali različne aktivnosti:  
- Druženje in družabništvo z našimi stanovalci 
- Sprehodi po parku z našimi stanovalci 
- Glasno branje knjig in časopisov stanovalcem 
- Igranje družabnih iger s stanovalci 
- Spremljanje stanovalcev po opravkih izven Doma 
- Delo s skupino stanovalcev (predvsem učenje računalništva) 
- Spremljanje in usmerjanje stanovalcev z demenco (individualno delo).  
- Pomoč stanovalcem pri uporabi računalnika ali pametnega telefona. 
Delate lahko individualno ali v paru. 

KJE?  Ljubljana, enota Bokalce in enota Kolezija 
KDAJ?  
 

Po opravljenem izobraževanju, ki bo v oktobru, do konca šolskega leta. 
Pred tem se mladi lahko oglasijo na uvodnem pogovoru. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 do 15 let 
 15-18 
 19-30 

KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  
 

 usposabljanje  

 malico 

 povrnjene potne stroške 
 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 
 opremo, materiale 
 mentorstvo in mentorska srečanja 

KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA? 

Vsi prostovoljci morajo opraviti uvodno usposabljanje za prostovoljce in 
pred tem opraviti uvodni pogovor, ker preverimo predvsem motivacijo 
za prostovoljsko delo. 

PRIJAVE  
 

 Elektronska pošta ali telefonsko 
Do 14. 10. 2022. 

 

 

 

  

 

 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

http://www.dso-vic.si/
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NAZIV ORGANIZACIJE DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA VIČ - RUDNIK 

NASLOV Cesta na Bokalce 51, 1125 Ljubljana 
SPLETNA STRAN http://www.dso-vic.si/  
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

mag. Barbara Purkart 

TELEFON 01 4770 603 
E-MAIL  barbara.purkart@dso-vic.si 
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST GLASNO BRANJE NEPOMIČNIM STANOVALCEM OB POSTELJI IN 

POGOVOR Z NJIMI 
OPIS AKTIVNOSTI  V Domu imamo veliko nepomičnih stanovalcev, ki zaradi slabega 

zdravstvenega stanja ne morejo sodelovati pri organiziranih 
aktivnostih v Domu. Za take stanovalce potrebujemo potrpežljive in 
motivirane prostovoljce, ki bi enkrat tedensko obiskovali 
posameznega stanovalca in mu krajšali vsakdanjik. Iščemo 
prostovoljce, ki so pripravljeni na individualno delo z eno osebo. 
Stanovalcem bodo glasno brali časopise ali knjige in se z njimi 
pogovarjali o dnevnih dogodkih, njihovem življenju, zanimivih 
izkušnjah in še čem. DSO Ljubljana Vič – Rudnik je vpisan v Vpisnik 
prostovoljskih organizacij pri AJPES, zato imajo naši prostovoljci, ki 
so prejemniki denarne socialne pomoči, možnost prejemati višji 
znesek pomoči v obliki dodatka za delovno aktivnost.   

KJE?  Ljubljana, enota Bokalce in enota Kolezija 

KDAJ?  
 

Po opravljenem izobraževanju, ki bo v oktobru in do konca šolskega 
leta. Pred tem se mladi lahko oglasijo na uvodnem pogovoru. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 do 15 let 

 15-18 
 19-30 

KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  
 

 usposabljanje  

 malico 
 povrnjene potne stroške 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 
 mentorstvo in mentorska srečanja 

KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA? 

Vsi prostovoljci morajo opraviti uvodno usposabljanje za 
prostovoljce in pred tem opraviti uvodni pogovor, kjer preverimo 
predvsem motivacijo za prostovoljsko delo. 

PRIJAVE  
 

 Elektronska pošta ali telefonsko 
Do 14. 10. 2022. 

 

 

 

 

 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

http://www.dso-vic.si/
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NAZIV ORGANIZACIJE SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC 

NASLOV Gosposvetska cesta 9, Ljubljana 
SPLETNA STRAN www.hospic.si  
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Andreja Cilenšek 

TELEFON 051 442 636 
E-MAIL  prostovoljstvo@hospic.si 
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST SODELOVANJE V PROJEKTU IMRO  
OPIS AKTIVNOSTI 
 

SDH vabi prostovoljce k sodelovanju v projektu IMRO, ki je 
namenjen razbremenitvi delovno aktivnih moških/žensk, ki 
opravljajo vlogo neformalnega oskrbovalca. Sodelovanje 
vključuje podporo pri izvedbi promocijskih aktivnostih projekta 
in različne aktivnosti za podporo uporabnikom v 
urbanem/ruralnem okolju: pomoč pri organizaciji izobraževanj, 
razbremenilnih, umetniških aktivnosti, pogovor z uporabniki v 
okviru klicnega centra, pomoč na domu idr.  

KJE?   V centru v Ljubljani (Bezenškova ulica 1) 
 V centru v Solčavi (Solčava 29) 

 Delo na terenu 
 Na daljavo preko spleta.  

KDAJ?  
 

Tekom celega leta, do aprila 2024, po predhodnem dogovoru.  

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 15-18 

 19-30 
KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  
 

 usposabljanje  
 povrnjene potne stroške 

 dogovor o prostovoljskem delu 
 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 
 mentorstvo in mentorska srečanja 

KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA? 

Odprtost, empatičen odnos do uporabnikov, občutek za delo z 
ljudmi. Soglasje staršev za mlajše od 18 let.  

PRIJAVE   elektronska pošta 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

http://www.hospic.si/
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NAZIV ORGANIZACIJE DRUŠTVO KULTURNO, INFORMACIJSKO IN SVETOVALNO 
SREDIŠČE LEGEBITRA 

NASLOV Trubarjeva 76, 1000 Ljubljana 
SPLETNA STRAN https://legebitra.si/ 
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Maja Radivoj 

TELEFON 030 466 155 
E-MAIL  maja.radivoj@legebitra.si 
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST LGBT+ PROSTOVOLJSTVO 
OPIS AKTIVNOSTI 
 

Kot bodoča_i prostovoljka_ec se pri nas usposobiš za 
prostovoljsko delo v okviru programov in projektov društva. 
Izbiraš lahko med široko paleto aktivnosti, kot so delo z LGBT+ 
mladimi, zdravje (HIV preventiva), človekove pravice, enakost v 
družbi, komunikacija s ciljno publiko in javnostmi, vedno pa je 
prostor za samoiniciativne ideje, ki jih lahko izpelješ ob podpori 
mentoric_jev. 

KJE?  V Ljubljani na sedežu društva, možno tudi na daljavo preko spleta.  
KDAJ?  
 

Zaželeno vsaj 2 uri na mesec, sicer pa po željah in zmožnostih 
posamezne_ga prostovoljke_ca.  

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 15-18 
 19-30 

KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  
 

 usposabljanje  

 malico 

 povrnjene potne stroške 

 dogovor o prostovoljskem delu 
 potrdilo o opravljenem delu 
 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 
KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA? 

Vse_i prostovoljke_ci opravijo uvodno usposabljanje, na katerem 
se seznanijo s poslanstvom in vizijo društva ter s pravicami in 
dolžnostmi. 

PRIJAVE  
 

 osebno 
 telefonsko 

 elektronska pošta 

 

 

 

 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

https://legebitra.si/
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NAZIV ORGANIZACIJE GREENPEACE  

NASLOV Kladezna ulica 12 
SPLETNA STRAN https://www.greenpeace.org/slovenia/   
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

ema.otavnik@gmail.com 

TELEFON 051 414 914 
E-MAIL ema.otavnik@greenpeace.org 
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST OKOLJEVARSTVO 
OPIS AKTIVNOSTI 
 

Greenpeace je največja okoljevarstvena organizacija na svetu, 
ki se bori za zaščito našega planeta. Skupaj se bomo učili o 
problemih, ki nas pestijo in razglabljali o rešitvah, tako na 
lokalni kot globalni ravni. Teorijo bomo nato preobrazili v 
prakso in rešitve tudi udejanili! 

KJE? Sedež organizacije in preko zooma 

KDAJ? Vsak ponedeljek ob 19h 
STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 15-18 
 19-30 

KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM 

 usposabljanje 

 malico 
 povrnjene potne stroške 
 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 
 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 
PRIJAVA  elektronska pošta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

https://www.greenpeace.org/slovenia/
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NAZIV ORGANIZACIJE ZAVOD MISSS 
 

NASLOV Kunaverjeva ulica 2, 1000 Ljubljana 
SPLETNA STRAN http://skupajvskupnosti.si/ 

FB: Dnevni center Skupaj v skupnosti 
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Urša Oven 

TELEFON 051 300 380 
E-MAIL  ursa@misss.org 
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST ZDAJ JE PRAVI ČAS, DA POSTANEŠ PROSTOVOLJEC NAŠ! 
OPIS AKTIVNOSTI Mladi se lahko vključijo v program dnevnega centra za otroke in 

mladostnike Skupaj v skupnosti. Delo v dnevnem centru poteka 
v obliki individualnega (druženje, nudenje podpore, učna pomoč…) 
ali skupinskega (pomoč pri pripravi in izvedbi raznolikih delavnic, 
druženje z otroki, družabne igre…) dela. V času morebitnega 
zaprtja šol ali pa po dogovoru pa lahko prostovoljno delo poteka 
preko videokonferenc. Vloga prostovoljca v dnevnem centru je 
pomoč pri vodenju delavnic, druženje z uporabniki programa ter 
vnašanje dobre volje med udeleženci.  

KJE?  Sedež organizacije z okolico. 
KDAJ?  Od ponedeljka do petka, od 14.00 – 17.00 (oz. 19.00) ure – po 

dogovoru glede na želje in zmožnosti prostovoljca in potreb 
udeležencev programa.  

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 do 15 let 

 15-18 
 19-30 

KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  

 usposabljanje 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 
 mentorstvo in mentorska srečanja 

KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA? 

Veselje do dela z otroki in mladostniki, socialni čut, odgovornost 
pri delu. 

PRIJAVE   osebno 

 telefonsko 
 elektronska pošta 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

http://skupajvskupnosti.si/
https://www.facebook.com/skupajvskupnosti
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NAZIV ORGANIZACIJE Zavod MEPI - Mednarodno priznanje za mlade  

NASLOV Litostrojska 52, 1000 Ljubljana 
SPLETNA STRAN www.mepi.si  
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Neda Kajfež Ambrožič 

TELEFON 041 926 068 
E-MAIL  mepi@mepi.info / spela@mepi.info 
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST PROSTOVOLJI V OKVIRU PROGRAMA MEPI 
OPIS AKTIVNOSTI MEPI je mednarodni program za mlade med  14. in 25. letom. Ima 

3 različne stopnje (bronasta, srebrna in zlata), ki se razlikujejo 
glede na trajanje (od 6 do 18 mesecev) opravljanja aktivnosti. 
Mladi si sami izberejo dejavnosti glede na interese, potrebe po 
osebnem izboljšanju ali izzivu. Pri tem si zastavijo lastne cilje, ki 
jih z usmeritvami individualnih mentorjev dosegajo na področjih 
športa, veščin, pustolovskih odprav in prostovoljstva. Vsako 
aktivnost udeleženci opravljajo  vsaj eno uro na teden. 

KJE?  MEPI se izvaja po številnih osnovnih in srednjih šolah po 
Sloveniji, pa tudi v okviru Odprtega MEPI Centra v Ljubljani v 
primeru, da šola oziroma fakulteta programa ne ponuja. 
Prostovoljstvo se izvaja odvisno od izbrane aktivnosti. 

KDAJ?  Enkrat na teden, odvisno od stopnje MEPI programa. 
STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 do 15 let 

 15-18 
 19-30 

KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  

 usposabljanje  

 potrdilo o opravljenem delu 
 mentorstvo in mentorska srečanja 

PRIJAVE   osebno 

 telefonsko 
 elektronska pošta 

 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

http://www.mepi.si/
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NAZIV ORGANIZACIJE JAVNI ZAVOD MLADI ZMAJI 
(ENOTA MLADI ZMAJI BEŽIGRAD - MLADINC) 

NASLOV Vojkova 73, Ljubljana 
SPLETNA STRAN www.mladizmaji.si  
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Maja Majcen/Ema Špan 

TELEFON 051 659 029/ 051 659 025 
E-MAIL  maja.majcen@mladizmaji.si 

ema.span@mladizmaji.si 
 

PROSTOVOLJSKA 
AKTIVNOST 

IZVEDBA DELAVNIC OB PODPORI MENTORJA »ZAKLADNICA 
TALENTOV - PODELI KAR ZNAŠ« IN SOUSTVARJANJE PROGRAMA 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

Med šolskim letom želimo mladim dati priložnost, da z drugimi  
mladimi podelijo svoja znanja. Rad_a kuhaš? Se ukvarjaš s športom? 
Borilno veščino? Imaš rad_a družabne igre? Igre na prostem? Poješ, 
plešeš, rišeš, žongliraš? Imaš ideje, čas, željo po novih izkušnjah? Želiš 
nuditi učno pomoč? Pridruži se nam. Za materiale, prostor, pomoč pri 
organizaciji, promociji in izvedbi poskrbimo mi.  

KDAJ?  
 

Po dogovoru (med 14.00 in 19.00), od ponedeljka do petka, med 
vikendi in prazniki po dogovoru – vsaj enkrat tedensko po dve uri oz. 
glede na izbrani projekt  

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 do 15 let 

 15-18 
 19-30 

KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  
 

 usposabljanje  

 povrnjene potne stroške 
 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 
KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA? 

Motivacija za prostovoljno delo, veščina, talent, ki bi jo želel_a deliti z 
ostalimi mladimi in otroki, zanesljivost, odgovornost. Obvezna 
udeležba na uvodnem izobraževanju za prostovoljce. 

PRIJAVE   osebno 
 telefonsko 

 elektronska pošta 
 

 

 

 

 

 

 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

http://www.mladizmaji.si/
mailto:maja.majcen@mladizmaji.si
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NAZIV ORGANIZACIJE MLADI ZMAJI ŠIŠKA 

NASLOV Tugomerjeva 2 
SPLETNA STRAN www.mladizmaji.si  
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Nina R. Orlić 

TELEFON 051 569 027 
E-MAIL  nina.orlic@mladizmaji.si 
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST GLASBA, ŠPORT, KULTURA IN UMETNOST, UČNA POMOČ, 

MEDVRSTNIŠKO UČENJE 
OPIS AKTIVNOSTI 
 

Te zanima šport, glasba ali urbana kultura in umetnost ter si 
želiš svoje izkušnje deliti z ostalimi mladimi? Imaš idejo, da bi 
nekaj počel-a s svojimi sovrstniki in mladimi, pa ne veš, kje bi 
začel-a svojo idejo realizirati? Pri nas si lahko nabereš 
dragocene izkušnje in spoznaš nove prijatelje. Pridi v ČMC 
Šiška na Tugomerjevi 2 in našli bomo nekaj, kar boš lahko 
počel-a in se pri tem tudi neizmerno zabaval_a.  

KDAJ?  Po dogovoru čez celo šolsko leto 2022/23 
STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 do 15 let 

 15-18 
 19-30 

KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  
 

 usposabljanje  

 malico 
 povrnjene potne stroške 
 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 
 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 
PRIJAVE   osebno 

 telefonsko 
 elektronska pošta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

http://www.mladizmaji.si/
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NAZIV ORGANIZACIJE JAVNI ZAVOD MLADI ZMAJI 

NASLOV Resljeva 18, 1000 Ljubljana  
SPLETNA STRAN https://www.mladizmaji.si/  
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Urška Arnšek 

TELEFON 051 659 023 
E-MAIL  urska.arnsek@mladizmaji.si 
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST SOUSTVARJAJ UTRIP PROGRAMA BASEMENT 
OPIS AKTIVNOSTI 
 

Pri Mladih zmajih Črnuče smo aktivni na področju glasbe, 
gledališča in likovne umetnosti. Radi tudi raziskujemo kulinariko 
in se podružimo ob dobrih strateških družabnih igrah. Dobrodošli 
vsi, ki vas zanima individualno delo z mladimi in/ali delo s skupino 
mladostnikov. P.S. Podpremo tudi »najbolj nore« ideje in jih 
pomagamo razviti v pobude, projekte, programe.   

KJE?  Mladi zmaji Črnuče, Dunajska 367, Ljubljana 
KDAJ?  
 

Po dogovoru (PON. - PET. 13h – 18h, SOB. 14h - 18h)  

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 do 15 let 
 15-18 

 19-29 
KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  
 

 usposabljanje  
 malico 
 povrnjene potne stroške 

 dogovor o prostovoljskem delu 
 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 
KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA? 

Motivacija za prostovoljno delo, veselje za delo z mladimi, 
zanesljivost, odgovornost. 

PRIJAVE   elektronska pošta 

NAZAJ NA 

KAZALO 

https://www.mladizmaji.si/


    

Katalog prostovoljskih aktivnosti v šolskem letu 2022/23 61 

 

NAZIV ORGANIZACIJE JAVNI ZAVOD MLADI ZMAJI MOBILNI MLADINSKI CENTER 
LJUBA IN DRAGO, SKUPNOSTNI CENTER BORC 

NASLOV Kašelj in različne četrtne skupnosti po Ljubljani (Šentvid, Sostro …) 
SPLETNA STRAN www.mladizmaji.si  
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Evelin Radulović / Maja M. Gašperšič 

TELEFON 051 625 278 / 051 625 232 
E-MAIL  Evelin.radulovic@mladizmaji.si / majamgaspersic@mladizmaji.si  
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST ZAFURAJ SE SKOZI SOSESKE LJUBLJANE 
OPIS AKTIVNOSTI 
 

Dva odslužena mestna avtobusa. Ena misija: delo z mladimi. Če te 
veseli nabiranje izkušenj za lajf, rad_a brenkaš po kitari, obožuješ 
glasbo, preizkušaš nove recepte ali pa bi si rad_a pridobila nove 
izkušnje pri delu z mladimi, se nam pridruži. 

KJE?  Soseska v Kašlju, soseska v Šentvidu (Ljudski dom Šentvid), 
soseska v Sostrem (Zadružni dom Sostro). 

KDAJ?  
 

4 x tedensko v popoldanskem času. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 do 15 let 
 15-18 
 19-30 

KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  
 

 usposabljanje  
 malico 
 povrnjene potne stroške 

 dogovor o prostovoljskem delu 
 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 
 mentorstvo in mentorska srečanja 

KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA? 

Motivacijo za prostovoljsko delo, veščina, talent, ki bi jo želel_a 
deliti z ostalimi mladimi, zanesljivost, odgovornost, spoštovanje 
raznolikosti. 

PRIJAVE  
 

 osebno 

 telefonsko 

 elektronska pošta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

http://www.mladizmaji.si/
mailto:Evelin.radulovic@mladizmaji.si
mailto:majamgaspersic@mladizmaji.si
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NAZIV ORGANIZACIJE JAVNI ZAVOD MLADI ZMAJI 

NASLOV Resljeva 18, 1000 Ljubljana  
SPLETNA STRAN https://www.mladizmaji.si/  
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Urška Arnšek 

TELEFON 051/659-023 
E-MAIL  urska.arnsek@mladizmaji.si 
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST SOUSTVARJAJ POČITNIŠKI PROGRAM MLADIH ZMAJEV 
OPIS AKTIVNOSTI 
 

Mladi zmaji ob vsakih šolskih počitnicah organiziramo počitniški 
program. K sodelovanju vabimo vse mlade, ki bi želeli razviti 
svoje organizacijske kompetence in pomagali soustvarjati izlete, 
tabore, počitniške šole in dogodke od same ideje do izvedbe. 

KJE?  Mladi zmaji Črnuče, Dunajska 367, Ljubljana 
KDAJ?  Po dogovoru  
STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 19-29 

KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  
 

 usposabljanje  
 povrnjene potne stroške 

 dogovor o prostovoljskem delu 
 potrdilo o opravljenem delu 
 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 
KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA? 

Motivacija za prostovoljno delo, veselje in zanimanje za 
organizacijska dela, zanesljivost, odgovornost. 

PRIJAVE   elektronska pošta 

NAZAJ NA 

KAZALO 

https://www.mladizmaji.si/
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NAZIV ORGANIZACIJE JAVNI ZAVOD MLADI ZMAJI 

NASLOV Resljeva 18, 1000 Ljubljana  
SPLETNA STRAN https://www.mladizmaji.si/  
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Jon Žagar 

TELEFON 051 282 140 
E-MAIL  jon.zagar@mladizmaji.si 
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST IZVEDBA DELAVNIC OB PODPORI MENTORSTVA 

 
OPIS AKTIVNOSTI 
 

Imaš izkušnje z računalniškimi programi, 3-D tiskalnikom, 
vadbami v fitnesu, borilnimi veščinami, kuhanjem in bi jih rad 
podelil z drugimi? Te zanima izvedba delavnic ali drugih 
aktivnosti? Imaš ideje ali zanimiva znanja, ki bi jih rad postavil 
na piedestal? Oglasi se v ČMC Zalog in pomagali ti bomo 
uresničiti tvoje ideje.  

KJE?  Mladi zmaji Zalog, Zaloška cesta 220, Ljubljana 
KDAJ?  Po dogovoru (PON. - PET. 14h – 19h, SOB. 14h - 18h)  
STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 15-18 

 19-29 
KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  
 

 usposabljanje  

 povrnjene potne stroške 
 dogovor o prostovoljskem delu 
 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 
 mentorstvo in mentorska srečanja 

KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA? 

Motivacija za prostovoljno delo, veselje za delo z mladimi, 
zanesljivost, odgovornost. 

PRIJAVE   elektronska pošta 

NAZAJ NA 

KAZALO 

https://www.mladizmaji.si/
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NAZIV ORGANIZACIJE ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE LJUBLJANA MOSTE-POLJE 

NASLOV Proletarska cesta 1, 1000 Ljubljana 
SPLETNA STRAN https://www.zpmmoste.net/  
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

ANJA MARINCELJ 

TELEFON 040 760 515 
E-MAIL  skupna.tocka@zpmmoste.net 
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST IZVAJANJE UČNE POMOČI  
OPIS AKTIVNOSTI 
 

Nudenje individualne ali skupinske učne pomoči osnovnošolcem 
ali srednješolcem. Učna pomoč poteka v Večgeneracijskem 
centru Skupna točka ali na daljavo.  

KJE?  VGC Skupna točka Ljubljana (Zaloška 54, 1000 Ljubljana)  
KDAJ?  
 

Po dogovoru – glede na razpoložljivost prostovoljca in potrebe 
programa.  

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 19-30 

KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  
 

 dogovor o prostovoljskem delu 
 potrdilo o opravljenem delu 
 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 
KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA? 

Prostovoljec potrebuje veljavno potrdilo o nekaznovanosti in čut 
za delo z ranljivimi skupinami otrok in mladih.  

PRIJAVE   osebno 
 telefonsko 

 elektronska pošta 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

https://www.zpmmoste.net/
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NAZIV ORGANIZACIJE ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE LJUBLJANA MOSTE-POLJE 

NASLOV Proletarska cesta 1, 1000 Ljubljana 
SPLETNA STRAN https://www.zpmmoste.net/  
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

ANJA MARINCELJ 

TELEFON 040 760 515 
E-MAIL  skupna.tocka@zpmmoste.net 
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST POMOČ PRI IZVAJANJU AKTIVNOSTI V VEČGENERACIJSKEM 

CENTRU 
OPIS AKTIVNOSTI 
 

Pomoč pri izvedbi aktivnosti in delavnic za vse generacije, ki 
potekajo v naših večgeneracijskih centrih. Delo zajema pomoč pri 
organizaciji in izvedbi aktivnosti. Spodbujamo in sprejemamo tudi 
nove ideje za aktivnosti, ki lahko postanejo del našega programa.  

KJE?  VGC Skupna točka Ljubljana (Zaloška 54, 1000 Ljubljana)  
KDAJ?   Po dogovoru – program v centrih poteka celo leto.  
STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 19-30 

KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  
 

 dogovor o prostovoljskem delu 
 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 
 mentorstvo in mentorska srečanja 

KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA? 

Prostovoljec potrebuje veljavno potrdilo o nekaznovanosti in čut 
za delo z ranljivimi skupinami otrok in mladih.  

PRIJAVE  
 

 osebno 

 telefonsko 
 elektronska pošta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

https://www.zpmmoste.net/
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NAZIV ORGANIZACIJE ZAVOD NEFIKS 

NASLOV Ob dolenjski železnici 12, 1000 Ljubljana 
SPLETNA STRAN http://www.sticisce-sredisce.si/  
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Urška Marzidovšek 

TELEFON 040 698 915 
E-MAIL  sticisce@nefiks.si 
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST KOMUNICIRANJE Z DRUŠTVI ALI PODPORNE AKTIVNOSTI 
OPIS AKTIVNOSTI 
 

Želiš spoznati aktivnosti turističnih društev, ki delujejo v regiji? 
Prostovoljstvo bo obsegalo komuniciranje z društvi (email, 
telefon), občasen obisk društev na terenu in oblikovanje njihovih 
predstavitvenih besedil. Glede na tvoje želje in znanja se lahko 
preizkusiš tudi na katerem izmed naslednjih področij: 
fotografiranje, grafično oblikovanje, objavljanje na spletni strani, 
sodelovanje pri postavitvi WP spletne strani, copywriting in PR. 
Prostovoljske aktivnosti so vezane na projekt Stičišče Središče, ki 
nudi podporo NVO v regiji. 

KJE?  Na sedežu organizacije, na terenu, od doma. 
KDAJ?  Tekom šolskega leta, 2 uri na teden oziroma po dogovoru. 
STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 19-30 

KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  

 usposabljanje 

 povrnjene potne stroške 
 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 
PRIJAVE   telefonsko 

 elektronska pošta 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

http://www.sticisce-sredisce.si/
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NAZIV ORGANIZACIJE ZAVOD BOB 

NASLOV Kvedrova 3, 1000 Ljubljana 
SPLETNA STRAN www.zavod-bob.si 
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

 
Neja Šmid  

TELEFON 041900562 
E-MAIL  neja@zavod-bob.si 
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST PROSTOVOLJSTVO NA JAVNI ZELENI POVRŠINI LIVADALAB 
OPIS AKTIVNOSTI 
 

Ponujamo različne oblike prostovoljskih priložnosti pri urejanju javne 
zelene površine (lažja fizična dela – košnja trave, grabljenje listja; 
pomoč pri urejanju skupnostnega vrta; pomoč pri lažjih tehničnih 
delih z lesom), pri pripravi in izvedbi »zero-waste« delavnic in pomoč 
pri PR-ju, fotografiranju, zbiranju sredstev in materialov. 

KJE?  Javna zelena površina LivadaLAB na Dolgem bregu v Ljubljani 

KDAJ? Celo leto (dela prilagajamo sezoni), enkrat do dvakrat tedensko po 
nekaj ur 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 do 15 let 
 15-18 
 19-30 

KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  
 

 malico 

 povrnjene potne stroške 
 dogovor o prostovoljskem delu 
 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 
KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA? 

Veselje do dela na svežem zraku in privrženost čim bolj trajnostnemu 
načinu vedenja 

PRIJAVE  
 

 osebno 

 telefonsko 
 elektronska pošta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

http://www.zavod-bob.si/
mailto:neja@zavod-bob.si
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NAZIV ORGANIZACIJE OSNOVNA ŠOLA VIČ  

NASLOV Abramova 26, 1000 Ljubljana 
SPLETNA STRAN www.osvic.si  
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Maruša Majhen 

TELEFON 01/2446541 
E-MAIL  marusa.majhen@osvic.si 
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST UČNA POMOČ IN DRUŽENJE 
OPIS AKTIVNOSTI Potrebujemo učence za učno pomoč ter druženje (sprehodi, družabne 

igre, itd..) za učence tujce in učence iz socialno šibkejših okolij.  

KJE?  OŠ VIČ –Abramova 26 ali Tržaška 74 
KDAJ?  Po dogovoru 
STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 15-18 

 19-30 
KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  
 

 dogovor o prostovoljskem delu 
 potrdilo o opravljenem delu 
 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 
KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA? 

Odprtost srca in duha! 

PRIJAVE   elektronska pošta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

http://www.osvic.si/
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NAZIV ORGANIZACIJE RDEČI KRIŽ SLOVENIJE, OBMOČNO ZDRUŽENJE LJUBLJANA  

NASLOV Tržaška 132, 1000 Ljubljana 
SPLETNA STRAN www.rdecikrizljubljana.si 

www.izmenjevalnica.si  
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Duši Kumer 

TELEFON 01 62 07 290 ali 040 943 937  

E-MAIL  info@izmenjevalnica.si  
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST IZMENJEVALNICA 

OPIS AKTIVNOSTI IZMENJEVALNICA je mladinski prostovoljski projekt Rdečega križa 
Ljubljana, s katerim širimo zavest o ponovni uporabi ter krepimo 
odgovornost do soljudi in okolja. Izmenjujemo rabljena, "vintage" 
oblačila, ki se zbirajo v Humanitarnem centru, in jih z vašim obiskom 
pretvorimo v prehranske, higienske izdelke in čistila, s katerimi 
popestrimo osnovne pakete pomoči Rdečega križa. Prostovoljce 
vključujemo v aktivnosti (po izbiri): - sortiranje, pakiranje, - 
pripravljanje in pospravljanje dogodka, - dežurstvo na dogodkih, - 
promocija (socialna omrežja). 

KJE?  Na sedežu ter v centru Ljubljane 
KDAJ?  
 

Izmenjave potekajo vsak 3. petek v mesecu od 16. do 19. ure v 
Humanitarnem centru RKS-OZ Ljubljana in vsak 1. četrtek v 
mesecu  med 16. in 19. uro v Baru Zorica. Prostovoljci_ke so aktivni 
dodatno 2 uri pred in po dogodku. Dodatno se prostovoljci_ke 
vključujejo v sortiranje oblačil (termini po dogovoru) 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 15-18 
 19-30 

KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  
  

 malico 
 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 
 mentorstvo in mentorska srečanja  

KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA? 

Iščemo navdušence za prebiranje oblačil, tiste z močnimi rokami za 
prenašanje košar s hrano, zgovorne za dežurstvo na dogodkih, v svoji 
družbi si želimo tudi kakšnega PR-ovca (ker nam je Izmenjevalnica 
res kul, in bi to radi res vsem povedali!), predvsem pa vabimo vse 
entuziaste, ki vam je všeč, kaj delamo in bi podprli naš krasni projekt 
tudi s kakšno uro svojega časa! 

PRIJAVE  
 

 osebno 

 telefonsko 

 elektronska pošta 
 

 

 

 

 

 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

http://www.rdecikrizljubljana.si/
http://www.izmenjevalnica.si/
mailto:info@izmenjevalnica.si
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NAZIV ORGANIZACIJE RDEČI KRIŽ SLOVENIJE, OBMOČNO ZDRUŽENJE LJUBLJANA 

NASLOV Tržaška cesta 132, 1000 Ljubljana 
SPLETNA STRAN www.rdecikrizljubljana.si  
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Duši Kumer 

TELEFON 01 620 72 90, 040 94 39 37 
E-MAIL  kaplja@rdecikrizljubljana.si  
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST KLUB 25 
OPIS AKTIVNOSTI 
 

Klub 25 je klub mladih prostovoljcev - animatorjev, ki spodbujajo 
prostovoljno krvodajalstvo med mladimi: dijakom tretjih in 
četrtih letnikov ljubljanskih srednjih šol predstavijo krvodajalstvo 
in jih pospremijo na redne krvodajalske akcije, v Ljubljani.  
Vsi mladi, ki si želite širiti idejo o solidarnosti in krvodajalstvu med 
vrstniki, vabljeni, da se pridružite članom Kluba 25. 

KJE?  Srednje šole v Ljubljani in sedež organizacije. 
KDAJ?  
 

Med šolskim letom, po izbiri. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 19-30 

KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  

 usposabljanje  

 malico 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 
 opremo, materiale 
 mentorstvo in mentorska srečanja 

PRIJAVE   osebno 

 telefonsko 

 elektronska pošta 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

http://www.rdecikrizljubljana.si/
mailto:kaplja@rdecikrizljubljana.si
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NAZIV ORGANIZACIJE RDEČI KRIŽ SLOVENIJE, OBMOČNO ZDRUŽENJE LJUBLJANA 

NASLOV Tržaška 132, 1000 Ljubljana 
SPLETNA STRAN https://www.rdecikrizljubljana.si/  
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Špela Kenda  

TELEFON 01 62 07 291 
E-MAIL  Spela.kenda@rdecikrizljubljana.si  
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST SEM SREČA V NESREČI 
OPIS AKTIVNOSTI 
 

Inštruktor_ica prostovoljec_ka v programu Sem sreča v nesreči. 
Učence in dijake seznaniš, kako se na naravno in drugo nesrečo 
pripravijo, kako je potrebno postopati ob nesreči in kaj naredijo 
po nesreči.  

KJE?  Na osnovnih in srednjih šolah po Ljubljani.  

KDAJ?  Od januarja do maja. Ena delavnica traja 45 min. Zaželeno je da 
ena oseba izvede vsaj 3 delavnice na različnih šolah.  

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 15-18 

 19-30 
KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  
 

 usposabljanje  

 povrnjene potne stroške 
 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 
 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 
KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA? 

Potne stroške prostovoljec_ka dobi povrnjene, če izvede 
delavnice na 5 ali več različnih lokacijah.  

PRIJAVE   telefonsko 

 elektronska pošta 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

https://www.rdecikrizljubljana.si/
mailto:Spela.kenda@rdecikrizljubljana.si
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NAZIV ORGANIZACIJE RDEČI KRIŽ SLOVENIJE, OBMOČNO ZDRUŽENJE LJUBLJANA 

NASLOV Tržaška cesta 132, 1000 Ljubljana 
SPLETNA STRAN www.rdecikrizljubljana.si  
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Tamara Djurović 

TELEFON 01 620 72 90, 040 871 589 
E-MAIL  samo1zivljenjeimas@rdecikrizljubljana.si 
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST PREVENTIVNE DELAVNICE  SAMO ENO ŽIVLJENJE IMAŠ 
OPIS AKTIVNOSTI 
 

Izvajanje preventivnih delavnic Samo eno življenje imaš je namenjeno 
za širjenje znanja prve pomoči, kako se varno vključevati v promet, 
kako pomemben je pristop k poškodovancu in klic na 112. V program 
vabimo vse prostovoljce, ki se želite naučiti osnov prve pomoči in nato 
širiti to znanje na mlajše v 5. in 8. razredu osnovnih šol. 

KJE?  Osnovne šole. 

KDAJ?  Izvedba delavnic je v marcu in aprilu. 
STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 15-18 
 19-30 

KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  
 

 usposabljanje  

 dogovor o prostovoljskem delu 
 potrdilo o opravljenem delu 
 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 
PRIJAVE   elektronska pošta 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

http://www.rdecikrizljubljana.si/
mailto:samo1zivljenjeimas@rdecikrizljubljana.si
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NAZIV ORGANIZACIJE RDEČI KRIŽ SLOVENIJE, OBMOČNO ZDRUŽENJE LJUBLJANA 

NASLOV Tržaška cesta 132, 1000 Ljubljana 
SPLETNA STRAN www.rdecikrizljubljana.si  
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Tamara Djurović 

TELEFON 01 620 72 90, 040 871 589 
E-MAIL  samo1zivljenjeimas@rdecikrizljubljana.si 
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST SREDNJEŠOLSKA EKIPA PRVE POMOČI 
OPIS AKTIVNOSTI SŠ EPP delujejo v ljubljanskih gimnazijah in srednjih šolah. Dijaki 

se tedensko srečujete in pridobivate znanje prve pomoči. 
Srečanja vodijo izkušeni člani ekipe ali pa trenerji - bolničarji. 
Naučili se boste teoretičnih osnov prve pomoči in praktično 
preigravali oskrbo različnih poškodb, ki se lahko pripetijo v 
vsakdanjem življenju. Ob koncu leta bo organizirano interaktivno 
preverjanje znanja. 

KJE?  V ljubljanskih srednjih šolah in gimnazijah in na sedežu org. 
KDAJ?  
 

Enkrat tedensko. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 15-18 
 

KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  

 usposabljanje  

 dogovor o prostovoljskem delu 
 potrdilo o opravljenem delu 
 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 
PRIJAVE  
 

 osebno 
 telefonsko 

 elektronska pošta 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

http://www.rdecikrizljubljana.si/
mailto:samo1zivljenjeimas@rdecikrizljubljana.si
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NAZIV ORGANIZACIJE RDEČI KRIŽ SLOVENIJE, OBMOČNO ZDRUŽENJE LJUBLJANA 

NASLOV Tržaška 132, 1000 Ljubljana 
SPLETNA STRAN https://www.rdecikrizljubljana.si/  
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Špela Kenda  

TELEFON 01 62 07 291 
E-MAIL  spela.kenda@rdecikrizljubljana.si 
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST ŠTUDENTSKE EKIPE PRVE POMOČI 
OPIS AKTIVNOSTI 
 

Namen študentskih ekip prve pomoči je širiti znanje prve pomoči in 
solidarnost med mladimi. Na vajah se naučite teoretičnih osnov 
prve pomoči in praktično preigravate oskrbo različnih poškodb, ki 
se lahko pripetijo v vsakdanjem življenju. Vaje bodo potekale na 
RKS-OZLJ skupaj s članskimi ekipami prve pomoči. Ko postanete v 
prvi pomoči suvereni, lahko postanete mentorji mlajšim. 

KDAJ?  Od novembra do julija 
STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 19-30 

KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  

 usposabljanje  

 dogovor o prostovoljskem delu 
 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 
 mentorstvo in mentorska srečanja 

PRIJAVE   elektronska pošta 

  

NAZAJ NA 

KAZALO 

https://www.rdecikrizljubljana.si/
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ORGANIZACIJA SLOVENSKA FILANTROPIJA,  
ZDRUŽENJE ZA PROMOCIJO PROSTOVOLJSTVA 

NASLOV Cesta Dolomitskega odreda 11, 1000 Ljubljana 
SPLETNA STRAN www.filantropija.org 

www.prostovoljstvo.org 
KONTAKTNA OSEBA Sabrina Lever 
TELEFON 051 654 726 
E-MAIL  sabrina.lever@filantropija.org 
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST KREATIVNI IZZIV – MLADI MLADIM 
OPIS AKTIVNOSTI Si pripravljen/a predstaviti izkušnjo zanimivega prostovoljca ali 

prostovoljke, ki svoj prosti čas namenja drugim? Vabimo te, da 
pripraviš prispevek skozi svoje oči in svoj medij! Lahko pripraviš 
intervju, foto zgodbo, plakat ali kratek promo video film. 

KJE? V Ljubljani. 
KDAJ? Po dogovoru (časovno omejen projekt, glede na prosti čas). 
STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 do 15 let 
 15-18 
 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?  usposabljanje  

 povrnjene potne stroške 
 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 
 mentorstvo in mentorska srečanja 

KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA? 

Izkušnje so zaželene, niso pa pogoj za udeležbo. Pomembno je, da 
imaš željo po ustvarjanju in nekaj ur časa za pripravo prispevka. 

PRIJAVE  telefonsko 
 elektronska pošta 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

http://www.filantropija.org/
file://///streznik/FolderRedirection/GladekNe/My%20Documents/Andreja/MJU/2019-2023/Poletni%20katalog/2021/www.prostovoljstvo.org
mailto:sabrina.lever@filantropija.org
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NAZIV ORGANIZACIJE SLOVENSKA FILANTROPIJA,  
ZDRUŽENJE ZA PROMOCIJO PROSTOVOLJSTVA 

NASLOV Cesta Dolomitskega odreda 11, 1000 Ljubljana 
SPLETNA STRAN www.filantropija.org 

www.prostovoljstvo.org  
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Viktor Kollar 

TELEFON 031611037 
E-MAIL  prostovoljci@filantropija.org 
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST POMOČ PRI UČENJU SLOVENSKEGA JEZIKA, UČNA POMOČ 

MIGRANTOM IN MIGRANTKAM 
OPIS AKTIVNOSTI 
 

Želiš postati prostovoljec/ka in pomagati vrstnikom, ki jim 
slovenščina ni prvi jezik? Iščemo mlade, ki bi pomagali mladim, 
katerim slovenščina ni materni jezik. Pomagali bi pri učenju 
slovenskega jezika na raznih ravneh in drugih šolskih predmetih 
enkrat tedensko na Slovenski filantropiji. Delo poteka individualno s 
podporo mentorja. Mladi prihajajo iz različnih držav in večinoma 
obiskujejo OŠ, SŠ ali fakulteto. 

KJE?  Slovenska filantropija, knjižnica, po dogovoru. 
KDAJ?  Enkrat tedensko, po dogovoru.  
STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 do 15 let 

 15-18 
 19-30 

KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  
 

 usposabljanje  

 povrnjene potne stroške 
 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 
 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 
KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA? 

Veselje do dela z mladimi v multikulturnem okolju, sprejemanje 
različnosti. Pred začetkom prostovoljskega dela je potrebno opraviti 
Uvodno izobraževanje za prostovoljce na Slovenski filantropiji. 

PRIJAVE  
 

 osebno 

 telefonsko 
 elektronska pošta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

http://www.filantropija.org/
http://www.prostovoljstvo.org/
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NAZIV ORGANIZACIJE SLOVENSKA FILANTROPIJA,  
ZDRUŽENJE ZA PROMOCIJO PROSTOVOLJSTVA 

NASLOV Cesta Dolomitskega odreda 11, 1000 Ljubljana 
SPLETNA STRAN www.filantropija.org 

www.prostovoljstvo.org 
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Mateja Slapnik 

TELEFON 070 641 967 
E-MAIL  mateja.slapnik@filantropija.org 
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST PROSTOVOLJSKI SERVIS (POMOČ NA DOMU) 
OPIS AKTIVNOSTI  Te veseli delo z ljudmi in bi želel_a del svojega časa namenit 

nekomu, ki bo vesel_a tvoje pomoči? Na Slovenski filantropiji 
iščemo prostovoljce, ki bi želeli ponuditi pomoč na domu socialno 
ogroženim posameznikom in družini. Pomoč se nudi 
posameznikom različnih starostnih skupin v obliki druženja, pomoči 
pri sprehajanju, spremstva v trgovino in po opravkih, varstva otrok, 
učne pomoči in drugo.  

KJE?  Na domu prejemnikov pomoči ali v njihovi okolici v Ljubljani. 
KDAJ?  Po dogovoru (redno, minimalno enkrat tedensko). 
STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 19-30 

KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  

 usposabljanje  

 povrnjene potne stroške 
 dogovor o prostovoljskem delu 
 potrdilo o opravljenem delu 

 mentorstvo in mentorska srečanja 
KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA? 

Predhodne izkušnje niso potrebne, pred začetkom prostovoljskega 
dela je potrebno opraviti Uvodno izobraževanje za prostovoljce na 
Slovenski filantropiji. 

PRIJAVE  osebno 
 telefonsko 
 elektronska pošta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

http://www.filantropija.org/
file://///streznik/FolderRedirection/GladekNe/My%20Documents/Andreja/MJU/2019-2023/Poletni%20katalog/2021/www.prostovoljstvo.org
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NAZIV ORGANIZACIJE SOCIALNA AKADEMIJA 

NASLOV Tržaška 132, 1000 Ljubljana 
SPLETNA STRAN https://socialna-akademija.si  
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Sabina Belc 

TELEFON 068 616 004 
E-MAIL  sabina@socialna-akademija.si 
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST POMOČ PRI PROJEKTNIH AKTIVNOSTIH 
OPIS AKTIVNOSTI 
 

V organizaciji pripravljamo in vodimo različne projekte. Iščemo 
mlade, ki bi jih zanimala pomoč pri pripravi in organizaciji dela 
projekta – na primer priprava komunikacijske kampanje, 
logistika na mednarodnem dogodku. Predznanje ni potrebno – 
nudimo individualno usposabljanje in mentorsko podporo. 
Več info o vseh priložnostih na tej povezavi. 

KDAJ?  
 

Po želji/dogovoru. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 19-30 

KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  

 usposabljanje  
 malico 

 povrnjene potne stroške 
 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 
PRIJAVE   elektronska pošta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

https://socialna-akademija.si/
https://socialna-akademija.si/prostovoljske-priloznosti-na-sociali-akademiji-2022/
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NAZIV ORGANIZACIJE DRUŠTVO ŠKUC 

NASLOV Stari trg 21, 1000 Ljubljana 
SPLETNA STRAN www.skuc.org  
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Jasmina Kožar 

TELEFON 01 430 35 30, 041 714 876 
 

E-MAIL  info@skuc.org in info.center@skuc.org 
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST POMOČ PRI ORGANIZACIJI KULTURNIH DOGODKOV 
OPIS AKTIVNOSTI 
 

Iščemo mlade prostovoljce_ke za pomoč pri izvajanju prireditev in 
festivalov (Topografije zvoka, LGBT kulturni program, program Info 
centra), ki se izvajajo med letom v okviru Društva ŠKUC. 

KJE?  Stari trg 21 in Metelkova mesto (Masarykova 24). 
KDAJ?  Čez celo leto, po dogovoru, v popoldanskih in večernih urah. 

 
STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 19-30 

KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  

 usposabljanje  
 malico 

 povrnjene potne stroške 
 dogovor o prostovoljskem delu 
 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 
 mentorstvo in mentorska srečanja 

PRIJAVE   telefonsko 

 elektronska pošta 

 

 

 

 

 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

http://www.skuc.org/
mailto:info@skuc.org


    

Katalog prostovoljskih aktivnosti v šolskem letu 2022/23 80 

 

NAZIV ORGANIZACIJE TURISTIČNA ZVEZA SLOVENIJE 

NASLOV Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana 
SPLETNA STRAN www.turisticna-zveza.si  
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Petra Pistotnik 

TELEFON 01/43 41 670 
E-MAIL  info@turisticna-zveza.si 
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST 20. MEDNARODNI FESTIVAL VEČ ZNANJA ZA VEČ TURIZMA 
OPIS AKTIVNOSTI Turistična zveza Slovenije vabi dijake in študente k sodelovanju na 

20. mednarodnem festivalu Več znanja za več turizma na temo 
Športna doživetja bogatijo mladinski turizem, s čimer želimo 
mlade spodbuditi, da razmislijo kako lokalno športno prireditev 
dopolniti oz. popestriti s turistično ponudbo za mlade tekmovalce, 
obiskovalce ali turiste. Sodelovanje na festivalu vključuje opis 
predstavitve proizvoda, promocijski spot in predstavitev na tržnici 
na sejmu Alpe-Adria v Ljubljani, 15. februar 2023. 

KJE?  v Ljubljani 
KDAJ?  september 2022 – februar 2023 
STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 15-18 
 19-30 

KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  

 usposabljanje  
 malico 

 potrdilo o opravljenem delu  

PRIJAVE   elektronska pošta 
30. september 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

http://www.turisticna-zveza.si/
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NAZIV ORGANIZACIJE TURISTIČNA ZVEZA SLOVENIJE 

NASLOV Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana 
SPLETNA STRAN www.turisticna-zveza.si  
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Petra Pistotnik 

TELEFON 01/43 41 670 
E-MAIL  info@turisticna-zveza.si 
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST 37. FESTIVAL TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA 
OPIS AKTIVNOSTI Turistična zveza Slovenije vabi osnovnošolce k sodelovanju na 37. 

festivalu Turizmu pomaga lastna glava na temo Športna doživetja 
bogatijo mladinski turizem, s čimer želimo mlade spodbuditi, da 
razmislijo kako lokalno športno prireditev dopolniti oz. popestriti s 
turistično ponudbo za mlade tekmovalce, obiskovalce ali turiste. 
Sodelovanje na festivalu vključuje opis predstavitve proizvoda in 
predstavitev na tržnici, marca in aprila 2023. 

KJE?  po Sloveniji 
KDAJ?  september 2022 – april 2023 
STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 do 15 let 

KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  
 

 usposabljanje  
 malico 

 potrdilo o opravljenem delu  

PRIJAVE  
 

 elektronska pošta 
30. 9. 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

http://www.turisticna-zveza.si/
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NAZIV ORGANIZACIJE SLOVENSKA FUNDACIJA ZA UNICEF 

NASLOV Pavšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana 
SPLETNA STRAN https://www.unicef.si/  
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Aida Hajdarević, koordinatorka prostovoljstva 

TELEFON 031 510 200 
E-MAIL  aida.hajdarevic@unicef.si  
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST IZVAJANJE AKTIVNOSTI V NAMESTITVENEM CENTRU LOGATEC 
OPIS AKTIVNOSTI 
 

UNICEF Slovenija skupaj s prostovoljci enkrat na teden (vsak četrtek) 
obiščemo namestitveni center v Logatcu, kjer skozi igro in umetniške 
delavnice izvajamo psihosocialno pomoč tamkaj nastanjenim 
otrokom iz Ukrajine. V času šole izvajamo aktivnost v popoldanskem 
času (med 14.00 in 16.00). Prevoz iz Ljubljane zagotovljen. 

KJE?  Logatec (namestitveni center) – prevoz zagotovljen, lahko pa se 
pripeljete tudi sami. 

KDAJ?  3 ure skupaj s prevozom 
STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 15-18 
 19-30 

KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  
 

 usposabljanje  
 povrnjene potne stroške 

 dogovor o prostovoljskem delu 
 potrdilo o opravljenem delu 
 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 
PRIJAVE   telefonsko 

 elektronska pošta 
 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

https://www.unicef.si/
mailto:aida.hajdarevic@unicef.si
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NAZIV ORGANIZACIJE SLOVENSKA FUNDACIJA ZA UNICEF 

NASLOV Pavšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana 
SPLETNA STRAN https://www.unicef.si/  
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Neja Čopi, koordinatorka projekta Junior ambasador in Ambasador 
mladih 

TELEFON 01 583 80 74 
E-MAIL  neja.copi@unicef.si   
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST JUNIOR AMBASADOR IN AMBASADOR MLADIH 
OPIS AKTIVNOSTI 
 

Junior ambasador UNICEF-a in Ambasador mladih je projekt, 
namenjen otrokom in mladim, ki si želijo s svojimi idejami in 
aktivnostmi spreminjati svet na bolje. Sovrstnike in splošno javnost 
ozaveščajo o pravicah in odgovornostih otrok, prav tako lahko zbirajo 
sredstva za pomoč vrstnikom v državah v razvoju. Ključ projekta je 
participacija otrok in mladih v njim pomembnih odločitvah in temah.  

KJE?  Sedež organizacije, šola prijavitelja, od doma, … 
KDAJ?  Skozi celo šolsko leto, odvisno od časa prijavitelja. 
STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 do 15 let 
 15-18 
 19-30 

KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  
 

 usposabljanje  

 povrnjene potne stroške 
 dogovor o prostovoljskem delu 
 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 
PRIJAVE  
 

 telefonsko 

 elektronska pošta 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

https://www.unicef.si/
mailto:neja.copi@unicef.si
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NAZIV ORGANIZACIJE SLOVENSKA FUNDACIJA ZA UNICEF 

NASLOV Pavšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana 
SPLETNA STRAN https://www.unicef.si/  
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Aida Hajdarević, koordinatorka prostovoljstva 

TELEFON 031 510 200 
E-MAIL  aida.hajdarevic@unicef.si  
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST REDNE PROSTOVOLJSKE AKTIVNOSTI 
OPIS AKTIVNOSTI UNICEF Slovenija v različnih aktivnostih in projektih potrebuje 

pomoč prostovoljcev pri administrativnih delih, pakiranju pošte, 
prevajanju, sestavljanju delavnic za osnovne šole, obdelavi 
statističnih podatkov, urejanju baz, dežuranju na razstavah Punčk 
iz cunj itd. Delo je različno glede na čas in projekt. V kolikor se 
odločite za prostovoljstvo na UNICEF-u, vas dodamo v bazo, sami 
pa si izberete razpisano prostovoljsko delo glede na vaš čas in 
voljo. Mentorstvo in redna mesečna srečanja so zagotovljena, 
prav tako usposabljanja pri tistih delih, kjer je to potrebno.  

KDAJ?  Skozi celo leto, nekajkrat na mesec po par ur.  
STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 15-18 
 19-30 

KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  

 usposabljanje  

 povrnjene potne stroške 
 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 
 opremo, materiale 
 mentorstvo in mentorska srečanja 

PRIJAVE   telefonsko 
 elektronska pošta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

https://www.unicef.si/
mailto:aida.hajdarevic@unicef.si
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NAZIV ORGANIZACIJE ZAVOD AKTIVNA STAROST, SO.P. 

NASLOV Devinska ulica 1, 1000 Ljubljana 
SPLETNA STRAN www.zavodas.si 
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Blaž Razvornik 

TELEFON 01/36-25-400, 041/401-229 
E-MAIL  blaz.razvornik@deos.si  
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST PRIJATELJA SRCA 
OPIS AKTIVNOSTI 
 

Prijatelja srca je program, ki temelji na prostovoljstvu, na 
sodelovanju med prostovoljci in stanovalci DEOS Centra starejših. 
Vsak prostovoljec, ki je vključen v program, prejme »prijatelja 
srca« med stanovalci Centra. Svojemu prijatelju posveti čas, tako 
da se z njim druži, sprehaja, pogovarja, gre na kavico ali po 
nakupih. Namen programa je družabništvo. »Prijatelja srca« 
vzpostavita medsebojno zaupanje in spoštovanje oziroma 
ustvarita zaupen, poglobljen, prijateljski odnos. Program prispeva 
k večji vključenosti ranljive skupine, skupine uporabnikov, ki 
potrebuje individualno obravnavo in oseben socialni stik. Program 
tako pripomore k večjemu zadovoljstvu in vitalnosti uporabnikov 
ter s tem k dvigu kvalitete življenja najstarejših. 

KJE?  - DEOS, Center starejših Črnuče, Cesta Ceneta Štuparja 141, 1231 
Ljubljana-Črnuče 
- DEOS, Center starejših Trnovo, Devinska ulica 1, 1000 Ljubljana 

KDAJ? Termini in pogostost obiskovanja starejših v Centrih je stvar 
dogovora med organizacijo in prostovoljcem. Lahko skozi ves 
dan. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 do 15 let 

 15-18 

 19-30 
KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  
 

 malico 
 povrnjene potne stroške 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 
 opremo, materiale  

KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA? 

Pogovorljivost, empatija in prijaznost do starejših ter sposobnost 
vodenja pogovora. 

PRIJAVE   osebno 
 telefonsko 
 elektronska pošta 

 

 

 

 

 

 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

http://www.zavodas.si/
mailto:blaz.razvornik@deos.si
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NAZIV ORGANIZACIJE ZAVOD PELIKAN – KARITAS, TERAPEVTSKA SKUPNOST ZA 
ZASVOJENE S PRIDRUŽENIMI TEŽAVAMI V DUŠEVNEM ZDRAVJU 

NASLOV Sostrska cesta 1, 1261 Ljubljana - Dobrunje 
SPLETNA STRAN https://pelikan.karitas.si/ts-sostro.html  
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Sabina Kopar 

TELEFON 040 565 017 
E-MAIL  tssostro@gmail.com 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST DRUŽABNIŠTVO 
OPIS AKTIVNOSTI 
 

Ukvarjamo se z zasvojenimi, ki imajo pridružene težave v duševnem 
zdravju, zato k sodelovanju vabimo prostovoljce, ki jih zanima 
tovrstna problematika. Prostovoljci se vključijo v dnevne aktivnosti 
uporabnikov (npr. rekreativne dejavnosti, ustvarjalne dejavnosti, 
druženje), po dogovoru tudi v druge aktivnosti programa. Lastni 
predlogi za vključevanje v skupnost so dobrodošli. 

KDAJ?  Po dogovoru 
STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 19-30 

KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  
 

 usposabljanje  

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 
 mentorstvo in mentorska srečanja 

KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA? 

Osebnostna primernost  
Kritičen odnos do rabe/zlorabe alkohola in drog 

PRIJAVE   telefonsko 
 elektronska pošta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

https://pelikan.karitas.si/ts-sostro.html
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NAZIV ORGANIZACIJE SONČEK – ZVEZA DRUŠTEV ZA CEREBRALNO PARALIZO 
SLOVENIJE, SO.P. 

NASLOV Rožanska ulica 2, 1000 Ljubljana  
SPLETNA STRAN www.soncek.org  
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Irena Grm 

TELEFON 031 392 339 
E-MAIL  irena.grm@soncek.org 
PROSTOVOLJSKA 
AKTIVNOST 

PROSTOVOLJSKE AKTIVNOSTI ZA MLADE V ŠOLSKEM LETU 
2022/2023 (STALNE, REDNE PROSTOVOLJSKE AKTIVNOSTI) 

OPIS AKTIVNOSTI - Druženje in spremstvo oseb z invalidnostjo, 
- sodelovanje v programih v katere se ti vključujejo,  
- pomoč pri vsakodnevnih opravilih v centru in stanovanjski 
  skupini, 
- pomoč pri organiziranju in izvajanju športnih in drugih 
  prostočasnih aktivnosti. 

KJE?  - Center Sonček Ljubljana, Rožanska ulica 2 
- Center Sonček Ljubljana, Trg komandanta Staneta 5 
- Stanovanjska skupina Ljubljana, Vinčarjeva ulica 8 
- Stanovanjska skupina Ljubljana, Neubergerjeva 9 

KDAJ?  1. 9. 2022 – 30. 6. 2023  
STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 19-30 

KAJ ORGANIZACIJA 
PONUJA PROSTOVOLJCEM  
 

 usposabljanje  

 malico   
 povrnjene potne stroške  

 dogovor o prostovoljskem delu 
 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 
 mentorstvo in mentorska srečanja 

KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA? 

Sposobnost za delo z ljudmi s posebnimi potrebami 

PRIJAVE   osebno 

 telefonsko 

 elektronska pošta 

  

NAZAJ NA 

KAZALO 

http://www.soncek.org/
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NAZIV ORGANIZACIJE SALEZIJANSKI MLADINSKI CENTER RAKOVNIK 

NASLOV Rakovniška 6, 1000 Ljubljana 
SPLETNA STRAN https://rakovnik.si/smc/ 

KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Klavdija Žnidaršič 

TELEFON 030 352 040 
E-MAIL  klavdija.znidarsic@rakovnik.si   
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST UČNA POMOČ 
OPIS AKTIVNOSTI 
 

Učna pomoč je namenjena osnovnošolcem in mladim, ki imajo 
učne težave in jim šolske obveznosti velikokrat predstavljajo trd 
oreh. Prostovoljci bodo pomagali pri reševanju domačih nalog, 
sprotnemu utrjevanju snovi in pripravi na preizkuse znanja. 

KDAJ?  
 

3. 10. 2022 - 24. 6. 2023  
(enkrat tedensko oz. po dogovoru s prostovoljcem) 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

● 19-30 

KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  
 

● dogovor o prostovoljskem delu 
● potrdilo o opravljenem delu 
● opremo, materiale 
● mentorstvo in mentorska srečanja 

KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA? 

 

PRIJAVE  
 

● osebno 
● telefonsko 
● elektronska pošta 

Do 23. 9. 2022 
 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

https://rakovnik.si/smc/
mailto:klavdija.znidarsic@rakovnik.si
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NAZIV ORGANIZACIJE SALEZIJANSKI MLADINSKI CENTER RAKOVNIK 

NASLOV Rakovniška 6, 1000 Ljubljana 
SPLETNA STRAN https://rakovnik.si/smc/ 
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Klavdija Žnidaršič 

TELEFON 030 352 040 
E-MAIL  klavdija.znidarsic@rakovnik.si   
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST IZDELOVANJE ADVENTNIH VENČKOV 
OPIS AKTIVNOSTI 
 

Teden pred božičnimi prazniki imajo otroci priložnost 
izdelovanje adventnih venčkov v igralnici mladinskega centra. 

KDAJ?  19. - 23. 12. 2022 (vsako popoldne od 16.00 do 18.00) 
STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

● 15-18 
● 19-30 

KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  
 

● dogovor o prostovoljskem delu 
● potrdilo o opravljenem delu 
● opremo, materiale  

KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA? 

Veselje do dela z otroki in ustvarjalnost. 

PRIJAVE  
 

● osebno 
● telefonsko 
● elektronska pošta 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

https://rakovnik.si/smc/
mailto:klavdija.znidarsic@rakovnik.si
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NAZIV ORGANIZACIJE SALEZIJANSKI MLADINSKI CENTER RAKOVNIK 

NASLOV Rakovniška 6, 1000 Ljubljana 
SPLETNA STRAN https://rakovnik.si/smc/ 
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Klavdija Žnidaršič 

TELEFON 030 352 040 
E-MAIL  klavdija.znidarsic@rakovnik.si   
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST PUSTOVANJE 
OPIS AKTIVNOSTI 
 

Pustovanje je dogodek za vso družino. Vabljeni so vsi, od 
najmlajših maškar pa vse do njihovih staršev. Na pustno 
soboto se zberemo za pustno rajanje, se gremo kakšno igro, 
kaj lepega ustvarimo ali pa se zadržimo pri stojnici s sladkorno 
peno in kokicami. Najboljša maska seveda dobi tudi nagrado.  
Sobotno rajanje zaključimo s pustnimi krofi. 

KDAJ?  
 

sobota 18. 2. 2023 od 10.00 do 13.00 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

● 15-18 
● 19-30 

KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  
 

● malico 
● dogovor o prostovoljskem delu 
● potrdilo o opravljenem delu 
● opremo, materiale  

KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA? 

 

PRIJAVE  
 

● osebno 
● telefonsko 
● elektronska pošta 

Do 27. januarja 2023. 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

https://rakovnik.si/smc/
mailto:klavdija.znidarsic@rakovnik.si
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NAZIV ORGANIZACIJE SALEZIJANSKI MLADINSKI CENTER RAKOVNIK 

NASLOV Rakovniška 6, 1000 Ljubljana 
SPLETNA STRAN https://rakovnik.si/smc/ 
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Klavdija Žnidaršič 

TELEFON 030 352 040 
E-MAIL  klavdija.znidarsic@rakovnik.si   
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST USTVARJALNA DELAVNICA ZA MATERINSKI DAN 
OPIS AKTIVNOSTI 
 

Teden pred materinskim dnem, imajo otroci možnost ustvarjanja 
in izdelovanja daril za njihove mamice. Dobrodošli so vsi, ki 
želijo svoji mami ob njemen prazniku podariti unikatno darilo. 

KDAJ?   20. - 24. 3. 2023 (vsako popoldne od 16.00 do 18.00) 
STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

● 15-18 
● 19-30 

KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  

● dogovor o prostovoljskem delu 
● potrdilo o opravljenem delu 
● opremo, materiale  

KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA? 

Veselje do dela z otroki in ustvarjalnost. 

PRIJAVE  ● osebno 
● telefonsko 
● elektronska pošta 

10. marec 2023 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

https://rakovnik.si/smc/
mailto:klavdija.znidarsic@rakovnik.si
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LJUTOMER 

 

NAZIV ORGANIZACIJE MLADINSKI CENTER PRLEKIJE - PC NVO, so.p. 

NASLOV Spodnji Kamenšcak 23, 9240 Ljutomer  

SPLETNA STRAN www.klopotec.net 

KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Tamara Brumen 

TELEFON 040 294 772 

E-MAIL  mcp@siol.net 

PROSTOVOLJSKA 
AKTIVNOST 

PRIPRAVA IN DELJENJE PAKETOV HRANE 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

Mladi so vabljeni, da se vključijo v humanitarni del naše dejavnosti. 
Organiziramo najprej usposabljanje. Nato pa pomagajo pri izvajanju 
prevzema hrane iz družbeno odgovornih trgovin oziroma pripravo 
paketov, ki se jih nato razdeli socialno ogroženim posameznikom in 
družinam. 

KDAJ?  Vsak dan od ponedeljka do petka zjutraj oz. Dopoldan oziroma vnaprej 
dogovorjene termine. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 do 15 let 

 15-18 
 19-30 

KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  

 usposabljanje  
 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 
 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 

PRIJAVE  
 

 osebno 
 telefonsko 

 elektronska pošta 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

http://www.klopotec.net/
mailto:mcp@siol.net
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NAZIV ORGANIZACIJE MLADINSKI CENTER PRLEKIJE - PC NVO, so.p. 

NASLOV Spodnji Kamenšcak 23, 9240 Ljutomer  

SPLETNA STRAN www.klopotec.net 

KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Tamara Brumen 

TELEFON 040 294 772 

E-MAIL  mcp@siol.net 

PROSTOVOLJSKA 
AKTIVNOST 

MLADINSKI DOGODKI 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

Prostovoljske aktivnosti se bodo izvajale na področju celotnega 
kompleksa, ki obsega 1,3 hektarja zunanje površine in notranjih 
prostorov v treh ločenih zgradbah. Prostovoljske aktivnosti potekajo 
na različnih vsebinskih področjih kot so mladinske strukture, 
družinska politika, medgeneracijsko sodelovanje, zaščita in 
reševanje, socialno varstvo, rekreacija, tehnična kultura in drugo. 
Lepo vabljeni, da soustvarjate aktivnosti, ki vas zanimajo. Sodelujte 
pri pripravi dogodkov in ob podpori izvedite svoj dogodek. 

KDAJ?  Po predhodnem dogovoru. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 do 15 let 

 15-18 
 19-30 

KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  
 

 usposabljanje  
 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 
 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 

PRIJAVE  
 

 osebno 

 telefonsko 
 elektronska pošta 

 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

http://www.klopotec.net/
mailto:mcp@siol.net
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NAZIV ORGANIZACIJE MLADINSKI SVET LJUTOMER 

NASLOV Spodnji Kamenščak 23, 9240 Ljutomer 

SPLETNA STRAN https://msljutomer.wixsite.com/msljutomer 
www.facebook.com/MSLjutomer/  

KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Nina Stegmüller  

TELEFON 031 212 393 

E-MAIL  msljutomer@gmail.com  

PROSTOVOLJSKA 
AKTIVNOST 

MLADINSKE MEDNARODNE AKTIVNOSTI 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

Mlade vabimo, da soustvarjajo mednarodne aktivnosti, ki jih 
organiziramo za mladega prostovoljca oziroma prostovoljko iz 
tujine za čas 6 mesecev. Sodelujejo lahko tako pri tehnični 
podpori, kot je na primer: pomoč pri pripravi hrane, pripomočkov 
za izvedbo delavnic, računalniških pripomočkov idr. Ali pa pri 
vsebinski pripravi in izvedbi delavnic ter programa, druženje s 
prostovoljcem ali prostovoljko. 

KDAJ?  Celotno šolsko leto. Vključevanje po predhodnem dogovoru. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 do 15 let 

 15-18 
 19-30 

KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  

 usposabljanje  
 malico 

 dogovor o prostovoljskem delu 
 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 
 mentorstvo in mentorska srečanja 

PRIJAVE  
 

 osebno 
 telefonsko 
 elektronska pošta 

 

  

NAZAJ NA 

KAZALO 

https://msljutomer.wixsite.com/msljutomer
http://www.facebook.com/MSLjutomer/
mailto:msljutomer@gmail.com
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LOGATEC 

 

NAZIV ORGANIZACIJE PE SLOVENSKE FILANTROPIJE, 
HIŠA SADEŽI DRUŽBE LOGATEC 

NASLOV Tržaška cesta 148, 1370 Logatec 
SPLETNA STRAN https://www.filantropija.org/hisa-sadezi-druzbe-logatec/  
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Simona Kuntarič Zupanc 

TELEFON 070 892 903 
E-MAIL  hisa-logatec@filantropija.org 
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST PROSTOVOLJSKE PRILOŽNOSTI ZA MLADE 
OPIS AKTIVNOSTI Prostovoljci se lahko pri nas preizkusite v izvajanju različnih 

delavnic in aktivnosti za vse generacije ali pomagate pri izvajanju 
že obstoječih dejavnosti. Delo zajema pester nabor vsebin: 
delavnice, predavanja, učne pomoči, druženje, poučevanje 
slovenskega ali angleškega jezika, razvažanje viškov hrane ipd. 
Upoštevamo tudi vaše želje in nove ideje za aktivnosti. 

KDAJ? Sodelujete lahko redno skozi vso leto ali občasno po dogovoru. 
Kadarkoli od ponedeljka do petka med 8. in 19. uro. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 15-18 
 19-30 

KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  
 

 usposabljanje  
 malico 

 povrnjene potne stroške 
 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 
 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 
PRIJAVE  
  

 osebno 
 telefonsko 

 elektronska pošta 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

https://www.filantropija.org/hisa-sadezi-druzbe-logatec/
mailto:hisa-logatec@filantropija.org
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MARIBOR 

 

NAZIV ORGANIZACIJE DRUŠTVO PUPILLAM, so.p. 

NASLOV Zrkovska cesta 46/b, Maribor 
SPLETNA STRAN www.pupillam.org  
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Iris Magajna 

TELEFON 041/280-009 
E-MAIL  iris@pupillam.org 
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST POMOČ V KOTIČKU PONOVNE UPORABE 
OPIS AKTIVNOSTI Kotiček ponovne uporabe je lociran na mali tržnici pred našo 

trgovino Zelena japka, kjer sprejemamo in izmenjujemo rabljene 
stvari (oblačila, obutev, knjige, igrače, manjše stvari za 
gospodinjstvo…) Prostovoljci sprejemajo stvari, jih zložijo na police, 
skrbijo za red in čistočo, pomagajo obiskovalcem najti željeno. 

KJE?  Maribor, Dominkuševa 5, mala tržnica 
KDAJ?  Kotiček ponovne uporabe je odprt vsak dan od 8:00-18:00, sobota 

od 8:00-13:00, izmenjevalnica je vsak torek od 15:00-18:00 
STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 15-18 
 19-30 

KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 
 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 
PRIJAVE   elektronska pošta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

http://www.pupillam.org/
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NAZIV ORGANIZACIJE DRUŠTVO ZA AVTIZEM DAN! MARIBOR 

NASLOV Finžgarjeva 21, 2000 Maribor 
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Sabrina Herle, predsednica 

TELEFON 031 320 401 
E-MAIL  sabrina.herle@siol.net 
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST SPREMLJAVA AVTISTIČNI OSEBI 
OPIS AKTIVNOSTI 
 

Veliko naših članov, tako avtističnih fantov kot deklet, bi 
potrebovalo prostovoljce za druženje v prostem času. Gre za 
dejavnosti, ki so nevrotipičnim osebam tako preproste in 
vsakdanje, za avtiste pa pomenijo poseben izziv, saj so 
velikokrat senzorno zelo občutljivi na vse, kar se dogaja v 
okolju. Nekateri od članov imajo tudi težave s komunikacijo. 
Predvsem pa bi se želeli socializirati in doživeti čim več lepega, 
pa čeprev ob upoštevanju pravil, ki veljajo za naš svet. 

KJE?  Maribor 
KDAJ?  
 

Po dogovoru, lahko vsak dan, ali redkeje. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 19-30 

KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  

 usposabljanje  

 malico 
 potrdilo o opravljenem delu  

KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA? 

Široko srce, razumevanje za drugačne, potrpežljivost. 

PRIJAVE   elektronska pošta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 
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NAZIV ORGANIZACIJE MEDNARODNI INŠTITUT ZA IMPLEMENTACIJO 
TRAJNOSTNEGA RAZVOJA (MIITR) 

NASLOV Gregoričičeva ulica 21b, 2000 Maribor 

SPLETNA STRAN http://miitr.eu/    
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Darko Kovačič 

TELEFON 031 385 248 (Darko Kovačič) 
E-MAIL  info@miitr.eu 

dakovacic100@gmail.com  
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST POMOČ PRI IZVEDBI ERASMUS+ PROJEKTOV 
OPIS AKTIVNOSTI Prostovoljci bi pomagali pri izvedbi Erasmus+ projektov. Delo bi 

vključevalo prevajanje, oblikovanje in pisanje dokumentov, 
oblikovanje vsebin za objavo na družabnih omrežjih, ipd. 
Prostovoljno delo vključuje tudi potovanja na sestanke po Evropi.  

KDAJ?  
Po dogovoru.  

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 19-30 

KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  

 usposabljanje  
 malico 

 povrnjene potne stroške 
 dogovor o prostovoljskem delu 
 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 
 mentorstvo in mentorska srečanja 

KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA? 

Potrebno je zelo dobro znanje angleščine.  

PRIJAVE   osebno 
 telefonsko 
 elektronska pošta 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

http://miitr.eu/
mailto:info@miitr.eu
mailto:dakovacic100@gmail.com
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NAZIV ORGANIZACIJE PEKARNA MAGDALENSKE MREŽE MARIBOR 

NASLOV Ob železnici 16, 2000 Maribor 
SPLETNA STRAN http://www.pekarnamm.org 
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Urška Breznik 

TELEFON +386 2 300 68 50, 041 481 246 
E-MAIL  info@pekarnamm.org 
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST NUDENJE BREZPLAČNE UČNE POMOČI 
OPIS AKTIVNOSTI Program brezplačne učne pomoči zajema neposredno 

individualno pomoč pri učenju otrokom in mladostnikom s 
težavami pri učenju, s poudarkom na osebni pomoči in 
nudenjem vzpodbude in podpore pri premagovanju 
vsakodnevnih težav. 

KDAJ?  2 šolski uri enkrat na teden, od oktobra do junija 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 15-18 
 19-30 

KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  
 

 usposabljanje  
 povrnjene potne stroške 

 dogovor o prostovoljskem delu 
 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 
 mentorstvo in mentorska srečanja 
 drugo: možnost razvijanja in uresničevanja lastnih idej, 

spoznavanje novih prijateljev 
PRIJAVE  
 

 osebno 

 telefonsko 
 elektronska pošta 

V oktobru bo potekalo informativno srečanje, objavljeno bo na 
naši spletni strani in socialnih omrežjih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

http://www.pekarnamm.org/
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NAZIV ORGANIZACIJE PEKARNA MAGDALENSKE MREŽE MARIBOR 

NASLOV Ob železnici 16, 2000 Maribor 
SPLETNA STRAN http://www.pekarnamm.org 
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Urška Breznik 

TELEFON +386 2 300 68 50, 041 481 246 
E-MAIL  info@pekarnamm.org 
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST MLADI ZA MESTA PROTI PODNEBNIM SPREMEMBAM 
OPIS AKTIVNOSTI 
 

Skupina mladih prostovoljk_cev, zaskrbljenih zaradi podnebne krize, 
izvaja aktivnosti, ki so primarno osredotočene na ozaveščanje o 
vzrokih in posledicah podnebnih sprememb in na promocijo 
ukrepov za blaženje in prilagajanje nanje v lokalnem okolju. 

KJE?  V prostorih naše organizacije, na terenu  

KDAJ?  2 šolski uri enkrat na teden, od oktobra do junija 
STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 15-18 
 19-30 

KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  
 

 usposabljanje  

 povrnjene potne stroške 

 dogovor o prostovoljskem delu 
 potrdilo o opravljenem delu 
 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 

 drugo: možnost razvijanja in uresničevanja lastnih idej, 
spoznavanje novih prijateljev 

PRIJAVE  
 

 osebno 
 telefonsko 

 elektronska pošta 
V oktobru bo potekalo informativno srečanje, objavljeno bo na naši 
spletni strani in socialnih omrežjih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

http://www.pekarnamm.org/
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NAZIV ORGANIZACIJE PEKARNA MAGDALENSKE MREŽE MARIBOR 

NASLOV Ob železnici 16, 2000 Maribor 
SPLETNA STRAN http://www.pekarnamm.org 
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Urška Breznik 

TELEFON +386 2 300 68 50, 041 481 246 
E-MAIL  info@pekarnamm.org 
PROSTOVOLJSKA 
AKTIVNOST 

PEKARNA DOBIŠ DAŠ – AKTIVNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA 
Z OTROCI IN MLADOSTNIKI Z MANJ PRILOŽNOSTMI 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

Prostovoljke_ci prevzamejo pripravo, organizacijo in izvedbo programa 
aktivnega preživljanja prostega časa z otroki in mladostniki z manj 
priložnostmi skozi šolsko leto. Program je namenjen predvsem 
otrokom in mladostnikom s psihosocialnimi težavami, kot so 
osamljenost, pomanjkanje socialnih stikov, težave pri navezovanju 
stikov… Na tedenskih druženjih se skupaj urijo v socialnih veščinah, 
ustvarjajo, igrajo, gledajo zanimive filme in veliko pogovarjajo. Mladi 
stopajo v dialog, se učijo poslušati in krepijo strpnost. 

KJE?  V prostorih naše organizacije, na terenu  
KDAJ?  
 

2 šolski uri enkrat na teden, od oktobra do junija 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 15-18 
 19-30 

KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  
 

 usposabljanje  

 povrnjene potne stroške 
 dogovor o prostovoljskem delu 
 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 
 mentorstvo in mentorska srečanja 

 drugo: možnost razvijanja in uresničevanja lastnih idej, 
spoznavanje novih prijateljev 

PRIJAVE  
 

 osebno 
 telefonsko 

 elektronska pošta 
V oktobru bo potekalo informativno srečanje, objavljeno bo na naši 
spletni strani in socialnih omrežjih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

http://www.pekarnamm.org/
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NAZIV ORGANIZACIJE SONČEK – ZVEZA DRUŠTEV ZA CEREBRALNO PARALIZO 
SLOVENIJE, SO.P. 

NASLOV Rožanska ulica 2, 1000 Ljubljana  
SPLETNA STRAN www.soncek.org  
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Manja Kodelja 

TELEFON 031 810 129 
E-MAIL  maribor@soncek.org 
PROSTOVOLJSKA 
AKTIVNOST 

PROSTOVOLJSKE AKTIVNOSTI ZA MLADE V ŠOLSKEM LETU 
2022/2023 (STALNE, REDNE PROSTOVOLJSKE AKTIVNOSTI) 

OPIS AKTIVNOSTI - Druženje in spremstvo oseb z invalidnostjo, 
- sodelovanje v programih v katere se ti vključujejo,  
- pomoč pri vsakodnevnih opravilih v centru in stanovanjski 
  skupini, 
- pomoč pri organiziranju in izvajanju športnih in drugih 
  prostočasnih aktivnosti. 

KJE?  - Center Sonček Maribor, Cesta XIV. Divizije 48 a 
- Stanovanjska skupina Pragersko, Trubarjeva 9  

KDAJ?  1. 9. 2022 – 30. 6. 2023  
STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 19-30 

KAJ ORGANIZACIJA 
PONUJA PROSTOVOLJCEM  
 

 usposabljanje  

 malico  
 povrnjene potne stroške 
 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 
 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 
KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA? 

Sposobnost za delo z ljudmi s posebnimi potrebami. 

PRIJAVE   osebno 
 telefonsko 

 elektronska pošta 
 

  

NAZAJ NA 

KAZALO 

http://www.soncek.org/
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MEDVODE 

 

NAZIV ORGANIZACIJE ZAVOD AKTIVNA STAROST, SO.P. 

NASLOV Devinska ulica 1, 1000 Ljubljana 
SPLETNA STRAN www.zavodas.si 
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Blaž Razvornik 

TELEFON 01/36-25-400, 041/401-229 
E-MAIL  blaz.razvornik@deos.si  
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST PRIJATELJA SRCA 
OPIS AKTIVNOSTI 
 

Prijatelja srca je program, ki temelji na prostovoljstvu, na 
sodelovanju med prostovoljci in stanovalci DEOS Centra 
starejših. Vsak prostovoljec, ki je vključen v program, prejme 
»prijatelja srca« med stanovalci Centra. Svojemu prijatelju 
posveti čas, tako da se z njim druži, sprehaja, pogovarja, gre na 
kavico ali po nakupih. Namen programa je družabništvo. 
»Prijatelja srca« vzpostavita medsebojno zaupanje in 
spoštovanje oziroma ustvarita zaupen, poglobljen, prijateljski 
odnos. Program prispeva k večji vključenosti ranljive skupine, 
skupine uporabnikov, ki potrebuje individualno obravnavo in 
oseben socialni stik. Program tako pripomore k večjemu 
zadovoljstvu in vitalnosti uporabnikov ter s tem k dvigu 
kvalitete življenja najstarejših. 

KJE?  DEOS, Center starejših Medvode, Zbiljska cesta 15, 1215 
Medvode 

KDAJ?  
 

Termini in pogostost obiskovanja starejših v Centrih je stvar 
dogovora med organizacijo in prostovoljcem. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 do 15 let 
 15-18 

 19-30 
KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  
 

 malico 
 povrnjene potne stroške 

 dogovor o prostovoljskem delu 
 potrdilo o opravljenem delu 
 opremo, materiale 

KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA? 

Pogovorljivost, empatija in prijaznost do starejših ter 
sposobnost vodenja pogovora. 

PRIJAVE  
 

 osebno 
 telefonsko 
 elektronska pošta 

 
  

NAZAJ NA 

KAZALO 

http://www.zavodas.si/
mailto:blaz.razvornik@deos.si
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MURSKA SOBOTA 

 

NAZIV ORGANIZACIJE PE SLOVENSKE FILANTROPIJE - HIŠA SADEŽI DRUŽBE MURSKA 
SOBOTA 

NASLOV Ulica Štefana Kovača 20, 9000 Murska Sobota 
SPLETNA STRAN https://www.filantropija.org/murska-sobota/  
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Jožica Vohar, Ana Šavel 

TELEFON 02 5300 700; 031 748 412 
E-MAIL  hisa-ms@filantropija.org 
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST AKTIVNOSTI V HSD MURSKA SOBOTA 
OPIS AKTIVNOSTI 
 

Preizkusite se lahko v izvajanju različnih aktivnosti za vse generacije 
ali pa pomagate pri izvajanju dejavnosti. Delo zajema pester nabor 
vsebin: delavnice, predavanja, druženje, pomagate lahko z 
inštrukcijami učencem iz osnovne šole in srednje šole. Upoštevamo 
tudi vaše želje, ideje za aktivnosti. Z vami sklenemo dogovor o 
prostovoljskem delu, izvedemo prostovoljsko usposabljanje, izdamo 
potrdilo o opravljenem prostovoljskem delu. 
 

KDAJ?  
 

Sodelujete lahko skozi vso leto. Kadarkoli med tednom od 8. do 19. 
ure. Enkrat tedensko oz. glede na razpoložljiv čas. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 do 15 let 
 15-18 

 19-30 
KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  

 usposabljanje  
 malico 

 povrnjene potne stroške 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 
 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 
KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA? 

Veselje do dela z otroki, ustvarjalnost, ročne spretnosti, ideje, 
kreativnost, sposobnost samostojnega dela 

PRIJAVE  
 

 osebno 

 telefonsko 
 elektronska pošta 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

https://www.filantropija.org/murska-sobota/
mailto:hisa-ms@filantropija.org


    

Katalog prostovoljskih aktivnosti v šolskem letu 2022/23 105 

 

NAZIV ORGANIZACIJE SONČEK – ZVEZA DRUŠTEV ZA CEREBRALNO PARALIZO 
SLOVENIJE, SO.P. 

NASLOV Rožanska ulica 2, 1000 Ljubljana  
SPLETNA STRAN www.soncek.org  
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Gordana Borovšak 

TELEFON 031 234 351 
E-MAIL  murska.sobota@soncek.org 
PROSTOVOLJSKA 
AKTIVNOST 

PROSTOVOLJSKE AKTIVNOSTI ZA MLADE V ŠOLSKEM LETU 
2022/2023 (STALNE, REDNE PROSTOVOLJSKE AKTIVNOSTI) 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

- Druženje in spremstvo oseb z invalidnostjo, 
- sodelovanje v programih v katere se ti vključujejo,  
- pomoč pri vsakodnevnih opravilih v centru  
- pomoč pri organiziranju in izvajanju športnih in drugih 
  prostočasnih aktivnosti. 

KJE?  Center Sonček Murska Sobota, Lendavska ulica 25 b  
KDAJ?  1. 9. 2022 – 30. 6. 2023  
STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 19-30 

KAJ ORGANIZACIJA 
PONUJA PROSTOVOLJCEM  
 

 usposabljanje  

 malico   

 povrnjene potne stroške  
 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 
 opremo, materiale 
 mentorstvo in mentorska srečanja 

KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA? 

Sposobnost za delo z ljudmi s posebnimi potrebami. 

PRIJAVE   osebno 
 telefonsko 

 elektronska pošta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

http://www.soncek.org/
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NAKLO 

 

NAZIV ORGANIZACIJE ZVEZA DRUŠTEV SLEPIH IN SLABOVIDNIH SLOVENIJE  

NASLOV Groharjeva cesta 2, 1000 Ljubljana  
SPLETNA STRAN https://www.zveza-slepih.si/  
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Nastja Žlajpah  

TELEFON 01 4700 217 
E-MAIL  nastja.zlajpah@zveza-slepih.si 
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST SREČANJE DRUŽIN SLEPIH IN SLABOVIDNIH STARŠEV  
OPIS AKTIVNOSTI 
 

Med vikendom od 7. do 9. oktobra 2022 bo v Domu oddiha Zveze 
društev slepih in slabovidnih potekalo srečanje slepih in 
slabovidnih staršev z njihovimi družinami. Udeležence čaka pester 
program,  vloga prostovoljca pa je pomoč pri izvedbi programa,  
spremstvo in pomoč slepim osebam (v smislu orientacije), 
animacija in igra z otroki ter druge naloge po navodilih mentorja.  

KJE?  Dom oddiha ZDSSS, Okroglo 8, 4202 Naklo 
KDAJ?  Omenjen dogodek 1x letno, sicer pa skozi vse leto potekajo razne 

aktivnosti, tabori, itd., kamor vabimo prostovoljce 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 19-30 

KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  
 

 usposabljanje  

 malico 
 povrnjene potne stroške 
 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 
 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 
PRIJAVE  
 

 telefonsko 
 elektronska pošta 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NAZAJ NA 

KAZALO 

https://www.zveza-slepih.si/
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NOTRANJE GORICE 

 

NAZIV ORGANIZACIJE ZAVOD AKTIVNA STAROST, SO.P. 

NASLOV Devinska ulica 1, 1000 Ljubljana 
SPLETNA STRAN www.zavodas.si 
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Blaž Razvornik 

TELEFON 01/36-25-400, 041/401-229 
E-MAIL  blaz.razvornik@deos.si  
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST PRIJATELJA SRCA 
OPIS AKTIVNOSTI 
 

Prijatelja srca je program, ki temelji na prostovoljstvu, na 
sodelovanju med prostovoljci in stanovalci DEOS Centra 
starejših. Vsak prostovoljec, ki je vključen v program, prejme 
»prijatelja srca« med stanovalci Centra. Svojemu prijatelju 
posveti čas, tako da se z njim druži, sprehaja, pogovarja, gre na 
kavico ali po nakupih. Namen programa je družabništvo. 
»Prijatelja srca« vzpostavita medsebojno zaupanje in 
spoštovanje oziroma ustvarita zaupen, poglobljen, prijateljski 
odnos. Program prispeva k večji vključenosti ranljive skupine, 
skupine uporabnikov, ki potrebuje individualno obravnavo in 
oseben socialni stik. Program tako pripomore k večjemu 
zadovoljstvu in vitalnosti uporabnikov ter s tem k dvigu 
kvalitete življenja najstarejših. 

KJE?  DEOS, Center starejših Notranje Gorice, Gmajna 7, 1357 
Notranje Gorice 

KDAJ?  
 

Termini in pogostost obiskovanja starejših v Centrih je stvar 
dogovora med organizacijo in prostovoljcem.  

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 do 15 let 
 15-18 

 19-30 
KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  
 

 usposabljanje  
 malico 

 povrnjene potne stroške 
 dogovor o prostovoljskem delu 
 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale  
KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA? 

Pogovorljivost, empatija in prijaznost do starejših ter 
sposobnost vodenja pogovora. 

PRIJAVE  
 

 osebno 
 telefonsko 
 elektronska pošta 

 
  

NAZAJ NA 

KAZALO 

http://www.zavodas.si/
mailto:blaz.razvornik@deos.si
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NOVA GORICA 

 

NAZIV ORGANIZACIJE CENTER ZA SOCIALNO DELO SEVERNA PRIMORSKA, ENOTA 
NOVA GORICA – DNEVNI CENTER »ŽAREK« 

NASLOV Delpinova ul. 18 b, 5000 Nova Gorica 
SPLETNA STRAN www.csdgorica.si  
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Urška Milač, vodja Dnevnega centra »Žarek« 

TELEFON Tel. št.: 08 20 51 898 
Gsm: 041 664 905 

E-MAIL  dc-zarek@siol.net 
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST AKTIVNOSTI V DNEVNEMU CENTRU ŽAREK 
OPIS AKTIVNOSTI 
 

Učna pomoč, pomoč pri opravljanju šolskih obveznosti, 
družabništvo, pomoč pri načrtovanju, organizaciji in izvedbi 
skupinskih aktivnosti kot so psihosocialne, kreativne, filmske, 
vrtnarske, literarne in druge tematske delavnice ter športne 
aktivnosti, izleti in družabni dogodki. 

KJE? Dnevni center Žarek, Marušičeva ul. 6, 5000 Nova Gorica 
KDAJ?  Po dogovoru. 
STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 15-18 

 19-30 
KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  
 

 malico 
 povrnjene potne stroške 
 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 
 opremo, materiale 
 mentorstvo in mentorska srečanja 

KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA? 

Veselje do dela z otroki in mladimi.  

PRIJAVE  
 

 osebno 
 telefonsko 

 elektronska pošta 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

http://www.csdgorica.si/
mailto:dc-zarek@siol.net
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NAZIV ORGANIZACIJE DRUŠTVO GO-SPOMINČICA ZA POMOČ PRI DEMENCI 

NASLOV Gregorčičeva ul. 16, 5000 Nova Gorica 
SPLETNA STRAN https://www.spomincica.si/?page_id=1410  
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Valič Sonja 

TELEFON 031 367 628 
E-MAIL  valic.sonja@siol.net 
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST AKTIVNOSTI V OKVIRU DRUŠTVA GO – SPOMINČICA  
OPIS AKTIVNOSTI 
 

- Družabništvo starejšim osebam na domu ali v centrih starejših 
občanov 
- Pomoč pri delovanju društva: Sprehod za spomin, organizaciji 
izobraževalnih programov, predavanj…  
- Aktivnosti na delavnicah in dogodkih : Festival zdravja, Parada 
učenja…. 

KJE?  V Domu upokojencev Nova Gorica, dnevnih centrih in v krajih 
Severno primorske regije 

KDAJ?  Čez celo leto, po dogovoru. 
STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 do 15 let 
 15-18 

 19-30 
KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  
 

 usposabljanje  
 povrnjene potne stroške 

 dogovor o prostovoljskem delu 
 potrdilo o opravljenem delu 
 mentorstvo in mentorska srečanja 

KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA? 

Prostovoljce usposabljamo v izobraževalnem programu Spomni 
se me. Zaželjeno je, da so družabniki starejši osebi prostovoljci od 
19-30 let.  

PRIJAVE  
 

 osebno 

 telefonsko 
 elektronska pošta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

https://www.spomincica.si/?page_id=1410
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NAZIV ORGANIZACIJE MEDOBČINSKO DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE ZA GORIŠKO 

NASLOV Bazoviška ulica 4, 5000 Nova Gorica 
SPLETNA STRAN ZPMS - Nova Gorica (zpm-novagorica.si) 
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Andreja Vizintin 

TELEFON 030 703 832 
E-MAIL  projekti@zpm-novagorica.si 
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST POČITNIŠKI PROGRAMI ZA OTROKE 
OPIS AKTIVNOSTI 
 

Mladim želimo ponuditi priložnost, da z drugimi mladimi podelijo 
svoja znanja in veščine. Imaš ideje, čas, željo po novih izkušnjah? 
Pridi k nam in skupaj bomo ustvarjali počitniški program za 
osnovnošolske otroke. Namenjen je aktivnemu in kvalitetnemu 
preživljanju počitnic, in sicer med jesenskimi in zimskimi počitnicami 
ter dva tedna med poletnimi počitnicami. Organiziranje in izvedba 
aktivnosti (ustvarjalne delavnice, ples, šport, igre, glasba, …)  

KJE?  Sedež društva, Bazoviška 4, Nova Gorica 
KDAJ?  1. 9. 2022 – 20. 6. 2023 
STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 15-18 
 19-30 

KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  
 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 
 opremo, materiale  

KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA? 

Smisel in veselje do dela z otroki in mladimi. 

PRIJAVE  
 

 osebno 

 telefonsko 
 elektronska pošta 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

https://zpm-novagorica.si/
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NAZIV ORGANIZACIJE MEDOBČINSKO DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE ZA GORIŠKO 

NASLOV Bazoviška ulica 4, 5000 Nova Gorica 
SPLETNA STRAN ZPMS - Nova Gorica (zpm-novagorica.si) 
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Andreja Vizintin 

TELEFON 030 703 832 
E-MAIL  projekti@zpm-novagorica.si 
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST UČNA POMOČ 
OPIS AKTIVNOSTI 
 

Učna pomoč za osnovnošolce in srednješolce: Matematika, tuji 
jezik, drugi predmeti po potrebi uporabnikov. 

KDAJ?  1. 9. 2022 – 20. 6. 2023 
STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 15-18 

 19-30 

KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  
 

 dogovor o prostovoljskem delu 
 potrdilo o opravljenem delu 
 opremo, materiale 

KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA? 

Smisel in veselje do dela z otroki in mladimi. 
Zanesljivost, poznavanje učnega predmeta. 

PRIJAVE  
 

 osebno 

 telefonsko 
 elektronska pošta 

 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

https://zpm-novagorica.si/
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NOVO MESTO 

 

NAZIV ORGANIZACIJE ZAVOD NOVO MESTO, MLADINSKI CENTER OTON 

NASLOV Novi trg 5, 8000 Novo mesto 
SPLETNA STRAN https://mladina.znm.si/  
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Nejc Jordan 

TELEFON 031216196 
E-MAIL  nejc.jordan@novomesto.si 
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST POMOČ V DNEVNEM CENTRU 
OPIS AKTIVNOSTI 
 

Dnevni center je prostor, ki ponuja varno zavetje vsem mladim. V 
prostoru je vedno prisoten mladinski vodja, mladi pa lahko prihajajo 
kadar želijo. Mladinski delavec v dnevnem centru usmerja procese, 
se z mladimi pogovarja, jih usmerja in spodbuja, pomaga pri šolskem 
delu. Prostovoljec pomaga mladinskemu delavcu pri delu z mladimi. 

KJE?  Mladinski center Oton, Župančičevo sprehajališče 1 
KDAJ?  
 

Vsak četrtek in petek od 14.00 do 17.00. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 15-18 
 19-30 

KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  
 

 usposabljanje  

 malico 
 povrnjene potne stroške 

 dogovor o prostovoljskem delu 
 potrdilo o opravljenem delu 
 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 

KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA? 

Veselje do dela z mladimi. 

PRIJAVE  
 

 osebno 

 telefonsko 
 elektronska pošta 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

https://mladina.znm.si/
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NAZIV ORGANIZACIJE ZAVOD NOVO MESTO, MLADINSKI CENTER OTON 

NASLOV Novi trg 5, 8000 Novo mesto 
SPLETNA STRAN https://mladina.znm.si/  
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Nejc Jordan 

TELEFON 031216196 
E-MAIL  nejc.jordan@novomesto.si 
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST SODELOVANJE PRI PRIPRAVI PROGRAMA MC OTON 
OPIS AKTIVNOSTI 
 

MC Oton je organizacija, ki spodbuja mlade k aktivnemu 
preživljanju prostega časa in h kreativnoti. Z rednimi srečanji z 
mladimi bi želeli, da mladi izrazijo to, kar potrebujejo. 

KJE?  Mladinski center Oton, Župančičevo sprehajališče 1 
KDAJ?  1x tedensko po dogovoru 
STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 15-18 

 19-30 
KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  
  

 usposabljanje  
 malico 
 povrnjene potne stroške 
 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 
 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 
KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA? 

Veselje do dela z mladimi. 

PRIJAVE  
 

 osebno 
 telefonsko 
 elektronska pošta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

https://mladina.znm.si/
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NAZIV ORGANIZACIJE RDEČI KRIŽ SLOVENIJE –  
OBMOČNO ZDRUŽENJE NOVO MESTO 

NASLOV Ulica Slavka Gruma 54a, 8000 Novo mesto 
SPLETNA STRAN novomesto.ozrks.si 

 
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Barbara Ozimek 

TELEFON 041 746 742 
E-MAIL  novo-mesto.ozrk@ozrks.si 
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST TELEFONSKO DRUŽABNIŠTVO 
OPIS AKTIVNOSTI 
 

Prostovoljci imajo redne telefonske stike z osamljenimi starejšimi. 
Kjer družabnika vzpostavita pristnejši odnos, prihaja tudi do 
obiskov. S prostovoljci se mesečno srečujemo (večinoma preko 
Zooma), da izmenjamo izkušnje, se pogovorimo s supervizorko ali 
se dodatno izobražujemo. Podporo nudijo mentorji prostovoljstva 
in socialna delavka območnega združenja RKS.  

KJE?   V okolju, kjer prebivata prostovoljec in starejši družabnik. 

 Na sedežu OZ RKS NM (srečanje prostovoljcev) 
KDAJ?  
 

Šolsko leto, po dogovoru lahko tudi med počitnicami 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 15-18 
 19-30 

KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  
 

 usposabljanje  
 dogovor o prostovoljskem delu 
 potrdilo o opravljenem delu 

 mentorstvo in mentorska srečanja 
KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA? 

Pred izvedbo prvih stikov izvedemo kratko izobraževanje o poteku 
telefonskega pogovora. 

PRIJAVE  
 

 osebno 
 telefonsko 

 elektronska pošta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

http://novomesto.ozrk.si/nase_aktivnosti/mladi/
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NAZIV ORGANIZACIJE RDEČI KRIŽ SLOVENIJE –  
OBMOČNO ZDRUŽENJE NOVO MESTO 

NASLOV Ulica Slavka Gruma 54a, 8000 Novo mesto 
SPLETNA STRAN novomesto.ozrks.si 

 
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Barbara Ozimek 

TELEFON 041 746 742 
E-MAIL  novo-mesto.ozrk@ozrks.si 
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST DELAVNICE VZGOJA ZA HUMANOST 
OPIS AKTIVNOSTI Delavnice so namenjene učencem zadnje triade v osnovni šoli. 

V dveh šolskih urah predstavimo delovanje RK in različne 
humane vrednote. Delavnice potekajo interaktivno v timu, kjer 
mentorju pri izvedbi pomagata dva prostovoljca. 

KJE?   Na različnih osnovnih šolah 
 Na sedežu OZ RKS NM (usposabljanje prostovoljcev) 

KDAJ?  Šolsko leto 
STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 15-18 

KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  
 

 usposabljanje  

 malico 
 povrnjene potne stroške 
 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 
 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 
PRIJAVE  
 

 osebno 
 telefonsko 

 elektronska pošta 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

http://novomesto.ozrk.si/nase_aktivnosti/mladi/
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NAZIV ORGANIZACIJE RDEČI KRIŽ SLOVENIJE –  
OBMOČNO ZDRUŽENJE NOVO MESTO 

NASLOV Ulica Slavka Gruma 54a, 8000 Novo mesto 
SPLETNA STRAN novomesto.ozrks.si 

 
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Barbara Ozimek 

TELEFON 041 746 742 
E-MAIL  novo-mesto.ozrk@ozrks.si 
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST DAN ZA SPREMEMBE 
OPIS AKTIVNOSTI 
 

Na pobudo Slovenske filantropije izvajamo enodnevno 
prostovoljsko akcijo Dan za spremembe. Vezana je na 
tematsko področje, ki ga predlaga SF. Vključimo prostovoljce 
iz šol, društev, organizacij in širšega lokalnega okolja.  
Op.: Med šol. letom izvajamo še druge občasne humanitarne 
akcije (Drobtinica, Košarica, …). 

KJE?   Na izbranih lokacijah 

 Na sedežu OZ RKS NM (priprave na izvedbo) 
KDAJ?  
 

Prva sobota v aprilu 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 do 15 let 
 15-18 

 19-30 
KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  
 

 malico 
 potrdilo o opravljenem delu 
 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 
PRIJAVE  
 

 osebno 

 telefonsko 
 elektronska pošta 

Do 20. 3. 2023 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

http://novomesto.ozrk.si/nase_aktivnosti/mladi/
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NAZIV ORGANIZACIJE RDEČI KRIŽ SLOVENIJE –  
OBMOČNO ZDRUŽENJE NOVO MESTO 

NASLOV Ulica Slavka Gruma 54a, 8000 Novo mesto 
SPLETNA STRAN novomesto.ozrks.si 

 
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Barbara Ozimek 

TELEFON 041 746 742 
E-MAIL  novo-mesto.ozrk@ozrks.si 
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST HUMANITARNI POČITNIŠKI TEDEN MLADIH 
OPIS AKTIVNOSTI 
 

Prostovoljci iz osnovnih (9. razred) in srednjih šol ter študentje 
preživijo štiri dni z medsebojnim druženjem (socialne in 
družabne igre) in s pomočjo starejšim na domu (spravilo drv, 
pomoč na vrtu, čiščenje) ali v DSO (druženje, izvedba delavnic). 

KJE?   Na različnih lokacijah  
 Na sedežu OZ RKS NM  

KDAJ?  Zadnji teden v juniju 
STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 do 15 let 

 15-18 
 19-30 

KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  

 malico 

 potrdilo o opravljenem delu 
 opremo, materiale 
 mentorstvo in mentorska srečanja 

PRIJAVE   osebno 

 telefonsko 
 elektronska pošta 

Do 20. 6. 2023. 

 

 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

http://novomesto.ozrk.si/nase_aktivnosti/mladi/
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NAZIV ORGANIZACIJE RDEČI KRIŽ SLOVENIJE –  
OBMOČNO ZDRUŽENJE NOVO MESTO 

NASLOV Ulica Slavka Gruma 54a, 8000 Novo mesto 
SPLETNA STRAN novomesto.ozrks.si 

 
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Barbara Ozimek 

TELEFON 041 746 742 
E-MAIL  novo-mesto.ozrk@ozrks.si 
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST MENTORSTVO NA LETOVANJU OTROK NA DEBELEM RTIČU 
OPIS AKTIVNOSTI 
 

Julija preživi več skupin otrok na letovanju na Debelem rtiču. Zanje 
skrbijo mentorji in pomočniki mentorjev (skupaj 10), ki jih predhodno 
usposobimo za delo z otroki. Mentorji so lahko študentje, pomočniki 
pa tudi polnoletni srednejšolci. Delo je lepa izkušnja za vsak 
pedagoški poklic. 

KJE?   Na Debelem rtiču 
 Na sedežu OZ RKS NM  

KDAJ?  En teden v juliju 
STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 19-30 

KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  
 

 usposabljanje  

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 
 mentorstvo in mentorska srečanja 

PRIJAVE  
 

 osebno 

 telefonsko 
 elektronska pošta 

Do zapolnitve mest, razpis je objavljen na strani novomesto.ozrks.si. 

NAZAJ NA 

KAZALO 

http://novomesto.ozrk.si/nase_aktivnosti/mladi/
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NAZIV ORGANIZACIJE SONČEK – ZVEZA DRUŠTEV ZA CEREBRALNO PARALIZO 
SLOVENIJE, SO.P. 

NASLOV Rožanska ulica 2, 1000 Ljubljana  
SPLETNA STRAN www.soncek.org  
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Bernarda Zorko 

TELEFON 041 484 288 
E-MAIL  vdc.nm@soncek.org 
PROSTOVOLJSKA 
AKTIVNOST 

PROSTOVOLJSKE AKTIVNOSTI ZA MLADE V ŠOLSKEM LETU 
2022/2023 (STALNE, REDNE PROSTOVOLJSKE AKTIVNOSTI) 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

- Druženje in spremstvo oseb z invalidnostjo, 
- sodelovanje v programih v katere se ti vključujejo,  
- pomoč pri vsakodnevnih opravilih v centru  
- pomoč pri organiziranju in izvajanju športnih in drugih 
  prostočasnih aktivnosti. 

KJE?  Center Sonček Novo mesto, Ljubljanska c. 26  
 

KDAJ?  
 

1. 9. 2022 – 30. 6. 2023  

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV   

 19-30 

KAJ ORGANIZACIJA 
PONUJA PROSTOVOLJCEM  
 

 usposabljanje  

 malico   
 povrnjene potne stroške  
 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 
 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 
KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA? 

Sposobnost za delo z ljudmi s posebnimi potrebami. 

PRIJAVE  
 

 osebno 
 telefonsko 

 elektronska pošta 
 

  

NAZAJ NA 

KAZALO 

http://www.soncek.org/
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POSTOJNA 

 

NAZIV ORGANIZACIJE ZVEZA DRUŠTEV MLADINSKI CENTER POSTOJNA 

NASLOV Vilharjeva ulica 14, 6230 Postojna 
SPLETNA STRAN https://www.mcp.si/  
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Nika Rudolf 

TELEFON 040 350 115 
E-MAIL  nika@mcp.si 
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST UČNA POMOČ IN UČENJE 
OPIS AKTIVNOSTI 
 

Iščemo prostovoljce za pomoč otrokom in mladim pri domačih 
nalogah in učenju. Če želiš pomagati, hkrati pa dobiti izkušnje pri 
delu z otroki in mladimi in imaš 2 uri časa na teden, te vabimo, da 
se nam pridružiš. 

KDAJ?  
 

Celo šolsko leto, enkrat na teden po 2 uri 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 19-30 

KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  
 

 dogovor o prostovoljskem delu 
 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 
 mentorstvo in mentorska srečanja 

KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA? 

Veselje in občutek za delo z otroki in mladimi. Posebna znanja niso 
potrebna. 

PRIJAVE   elektronska pošta 
 

  

NAZAJ NA 

KAZALO 

https://www.mcp.si/
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PTUJ 

 

NAZIV ORGANIZACIJE ARS VITAE – društvo za razvoj in izvajanje programov pomoči 

NASLOV Trstenjakova ulica 5a, 2250 Ptuj 
SPLETNA STRAN http://arsvitae.si/ 

KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Renata Topolvec 

TELEFON 070 799 750 
E-MAIL  dnevnicenter@arsvitae.si 
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST DELO Z OTROKI IN MLADOSTNIKI: UČNA POMOČ, POMOČ PRI 

DOMAČIH NALOGAH,  AKTIVNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA 
ČASA … 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

Dnevni center za otroke in mladostnike je preventivni program 
društva ARS VITAE, namenjen tistim, ki želijo kvalitetno preživljati 
prosti čas in potrebujejo pomoč pri reševanju domačih nalog in 
učenju. Prostovoljci in prostovoljke sodelujejo pri izdelavi 
individualnega načrta za posameznega uporabnika programa, 
usmerjajo posameznika v iskanju ustreznih oblik pomoči, nudijo 
pomoč pri reševanju domačih nalog in učenju,  izvajajo likovno - 
kreativne delavnice in socialne igre za otroke in mladostnike, 
tematske delavnice (vzgoja za nenasilje, strpnost, sprejemanje 
drugačnosti in spoznavanje različnih kultur, ipd.), sodelujejo pa 
tudi pri promociji programa. 

KJE?  Dnevni center, Slovenski trg 12, 2250 Ptuj 
KDAJ?  
 

V času šole 1-krat do 2-krat na teden (po dogovoru) od ponedeljka 
do petka v popoldanskem času od 14. -18. ure, v času počitnic 
dopoldan od 8. – 14. ure (po dogovoru). 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 19-30 

KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  
  

 usposabljanje  

 malico 
 povrnjene potne stroške 

 dogovor o prostovoljskem delu 
 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 
KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA? 

Veselje in smisel za delo z otroci in mladostniki, potrdilo o 
nekaznovanosti. 

PRIJAVE  
 

 osebno 
 telefonsko 

 elektronska pošta 
 

 

 

  

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

http://arsvitae.si/
mailto:dnevnicenter@arsvitae.si
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NAZIV ORGANIZACIJE ARS VITAE – društvo za razvoj in izvajanje programov pomoči 

NASLOV Trstenjakova ulica 5a, 2250 Ptuj 
SPLETNA STRAN http://arsvitae.si/ 

 

KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Irena Rojko 

TELEFON 070 478 804 
E-MAIL  mostovi.preventiva@arsvitae.si 
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST DELO Z OTROKI IN MLADOSTNIKI: NAČRTOVANJE IN 

IZVAJANJE DELAVNIC ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE V 
OSNOVNIH IN SREDNJIH ŠOLAH  

OPIS AKTIVNOSTI 
 

Program Mostovi-preventiva je namenjen zmanjševanju 
tveganj za razvoj tveganih oblik vedenja pri otrocih in 
mladostnikih. Predavanja, delavnice, svetovanja in različne 
aktivnosti so namenjene staršem, otrokom in mladostnikom ter 
celim družinam. 
Prostovoljci in prostovoljke v okviru programa sodelujejo: 

 pri načrtovanju in izvajanju delavnic za otroke in 
mladostnike v osnovnih in srednjih šolah na območju 
Ptuja in širše okolice.  

 pri delu s skupino otrok v trimesečnem družinskem 
programu »Krepitev družine«. Program »Krepitve družin« 
je namenjen družinam, ki si želijo izboljšati  in nadgraditi 
družinske odnose, izboljšati veščine starševstva ter 
pozitivno vplivati na otrokovo vedenje in samopodobo.  

KJE?  V osnovnih in srednjih šolah Spodnjega Podravja, v prostorih 
Dnevnega centra na Slovenskega trga 12, 2250 Ptuj. 

KDAJ?  
 

 Delavnice za otroke in mladostnike potekajo po 
vnaprejšnjem dogovoru s šolami. 

 Program »Krepitev družine« se izvaja 3 mesece 1x 
tedensko po 2 uri v popoldanskem času. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 19-30 

KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  
 

 usposabljanje  

 malico 
 povrnjene potne stroške 
 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 
 opremo, materiale 
 mentorstvo in mentorska srečanja 

KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA? 

 izobrazba (pedagoške smeri, socialno delo, družinska in 
zakonska terapija, psihologija, sociologija…) ali pa študent 
oziroma absolvent teh smeri 

 smisel za delo z otroki in mladostniki 

 veselje do dela z otroki in mladostniki 
PRIJAVE   osebno 

 telefonsko 
 elektronska pošta 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

http://arsvitae.si/
mailto:dnevnicenter@arsvitae.si
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NAZIV ORGANIZACIJE SONČEK – ZVEZA DRUŠTEV ZA CEREBRALNO PARALIZO 
SLOVENIJE, SO.P. 

NASLOV Rožanska ulica 2, 1000 Ljubljana  
SPLETNA STRAN www.soncek.org  
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

 
Vanja Bole 

TELEFON 051 621 863 
E-MAIL  ptuj@soncek.org 
PROSTOVOLJSKA 
AKTIVNOST 

PROSTOVOLJSKE AKTIVNOSTI ZA MLADE V ŠOLSKEM LETU 
2022/2023 (STALNE, REDNE PROSTOVOLJSKE AKTIVNOSTI) 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

- Druženje in spremstvo oseb z invalidnostjo, 
- sodelovanje v programih v katere se ti vključujejo,  
- pomoč pri vsakodnevnih opravilih v centru  
- pomoč pri organiziranju in izvajanju športnih in drugih 
  prostočasnih aktivnosti. 

KJE?  Center Sonček Ptuj, Osojnikova 9  
 

KDAJ?  
 

1. 9. 2022 – 30. 6. 2023 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 19-30 

KAJ ORGANIZACIJA 
PONUJA PROSTOVOLJCEM  
 

 usposabljanje  

 malico  
 povrnjene potne stroške  
 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 
 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 
KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA? 

Sposobnost za delo z ljudmi s posebnimi potrebami. 

PRIJAVE  
 

 osebno 
 telefonsko 

 elektronska pošta 

 
  

NAZAJ NA 

KAZALO 

http://www.soncek.org/
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SEVNICA 

 

NAZIV ORGANIZACIJE DUO IMPOLJCA SEVNICA 

NASLOV Arto 13, 8290 Sevnica 
SPLETNA STRAN info@impoljca.si  
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Dorotea Pavlovič 

TELEFON 07  816 14 00, 07 816 14 07 
E-MAIL  dorotea.pavlovic@impoljca.si   
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST DRUŽABNIŠTVO  
OPIS AKTIVNOSTI 
 

Družabništvo s stanovalci (sprehod, pogovor, družabne igre – 
karte, šah, človek ne jezi se; prebiranje časopisa in literature, petje, 
igranje na instrument in druge oblike umetniškega izražanja…) 

KDAJ?  
 

Po dogovoru: 
- 1x mesečno/ tedensko 
- 1h ali več na dan 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 19-30 

KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  
 

 malico  
 povrnjene potne stroške 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 mentorstvo  
KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA? 

Komunikativnost, samoiniciativnost, kreativnost, empatičnost, 
strpnost. 

PRIJAVE  
 

 elektronska pošta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

mailto:info@impoljca.si
mailto:dorotea.pavlovic@impoljca.si
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NAZIV ORGANIZACIJE JAVNI ZAVOD ZA KULTURO, ŠPORT, TURIZEM IN 
MLADINSKE DEJAVNOSTI SEVNICA – KŠTM SEVNICA 

NASLOV Glavni trg 19, 8290 Sevnica 
SPLETNA STRAN www.kstm.si 
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Nataša Rupnik 

TELEFON 051 680 220 
E-MAIL  natasa.rupnik@kstm.si 
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST MLADINSKE DEJAVNOSTI, MEDGENERACIJSKE VSEBINE  
OPIS AKTIVNOSTI 
(do 400 znakov) 

Delo na področju mladinske dejavnosti, otroške počitnice, 
medgeneracijske vsebine, delo v Mladinskem centru in na 
dogodkih in aktivnostih širše, izven MC, kot je grad Sevnica, 
bazen Sevnica, športni in kulturni dom Sevnica. Vsakega 
prostovoljca individualno vključujemo v tiste aktivnosti, ki mu 
najbolj ustrezajo. nudimo enkratno oz. občasno prostovoljstvo 
v Mladinskem centru Sevnica ali aktivnostih izven MC, lahko pa 
si tudi sam ustvariš svoje prostovoljsko delo. Če ste star, mlad, 
upokojeni, pavzirate, študirate, brezposelni, … in imate čas, 
znanje ali željo prispevati k lokalni skupnosti, vas vabimo, da 
postanete prostovoljec in del naše ekipe.  

KJE?  Večinoma v občini in mestu Sevnica, v mladinskem centru, na 
gradu, na bazenu, športni in kulturni dvorani, na dogodkih po 
občini Sevnica in tudi izven. 

KDAJ?  
 

Po lastni želji oz. presoji. Mi izvajamo aktivnosti 6 dni v tednu. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 do 15 let 

 15-18 
 19-30 

KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  
  

 usposabljanje  
 malico 

 povrnjene potne stroške 

 dogovor o prostovoljskem delu 
 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 
 mentorstvo in mentorska srečanja 
 drugo: možnost, da tudi prostovoljci prispevajo k 

programu in so del ekipe. 
PRIJAVE  
 

 osebno 

 telefonsko 
 elektronska pošta 

 

 

 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

http://www.kstm.si/
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SLOVENJ GRADEC 

 

NAZIV ORGANIZACIJE SONČEK – ZVEZA DRUŠTEV ZA CEREBRALNO PARALIZO 
SLOVENIJE, SO.P. 

NASLOV Rožanska ulica 2, 1000 Ljubljana  
SPLETNA STRAN www.soncek.org  
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Danica Gašper 

TELEFON 051 350 138 
E-MAIL  slovenj.gradec@soncek.org 
PROSTOVOLJSKA 
AKTIVNOST 

PROSTOVOLJSKE AKTIVNOSTI ZA MLADE V ŠOLSKEM LETU 
2022/2023 (STALNE, REDNE PROSTOVOLJSKE AKTIVNOSTI) 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

- Druženje in spremstvo oseb z invalidnostjo, 
- sodelovanje v programih v katere se ti vključujejo,  
- pomoč pri vsakodnevnih opravilih v centru in stanovanjski 
  skupini, 
- pomoč pri organiziranju in izvajanju športnih in drugih 
  prostočasnih aktivnosti. 

KJE?  - Center Ivančica, Troblje 1b, 2380 Slovenj Gradec 
- Stanovanjska skupina Dravograd, Sv. Duh 34  

KDAJ?  1. 9. 2022 – 30. 6. 2023  
STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 19-30 

KAJ ORGANIZACIJA 
PONUJA PROSTOVOLJCEM  
 

 usposabljanje  
 malico   

 povrnjene potne stroške  
 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 
KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA? 

Sposobnost za delo z ljudmi s posebnimi potrebami. 

PRIJAVE  
 

 osebno 

 telefonsko 
 elektronska pošta 

 

 

 

 

 
 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

http://www.soncek.org/
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SLOVENSKE KONJICE 

 

NAZIV ORGANIZACIJE DRUŠTVO GIBALNO OVIRANIH INVALIDOV SLOVENIJE VIZIJA 

NASLOV Slomškova 3c, 3210 Slovenske Konjice 
SPLETNA STRAN http://www.drustvo-vizija.si 
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Mateja Peterec, strokovna delavka v programu  

TELEFON 041 683 133 
E-MAIL  drustvo.vizija@guest.arnes.si 
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST DRUŽENJE IN SPREMSTVO NA ORGANIZIRANE DOGODKE 
OPIS AKTIVNOSTI 
 

Društvo gibalno oviranih invalidov Slovenije VIZIJA izvaja posebne 
socialne programe z namenom zmanjšanja socialne izključenosti 
oseb z invalidnostjo. V sklopu programa Zmanjšanje socialne 
izključenosti in aktivno staranje invalidov tekom leta, predvsem pa v 
poletnem času, organiziramo razne izlete in piknike, oglede razstav ter 
muzejev, z namenom vključevanja oseb z invalidnostjo v širšo 
socialno mrežo. Organizirane aktivnosti izvajamo s prilagojenim 
lastnim kombi vozilom, udeležencem pa nudimo fizično pomoč pri 
vstopanju/izstopanju iz kombi vozila in spremstvo na dogodke. 
Prostovoljci so v program vključeni na način, da udeležencem na 
posamezni aktivnosti pomagajo s svojim spremstvom in druženjem. 

KJE?  Aktivnosti se bodo izvajale na terenu (izleti, pikniki, razstave, muzeji) in 
na sedežu društva. 

KDAJ?  
 

Aktivnosti se bodo izvajale po predhodnem dogovoru s posameznim 
prostovoljcem (največ 1x tedensko). 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 19-30 

KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  
 

 usposabljanje  

 malico 
 povrnjene potne stroške 
 dogovor o prostovoljskem delu 
 potrdilo o opravljenem delu 

 opremo, materiale  
KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA? 

Ker so uporabniki programa pogosto diskriminirani, so pri 
prostovoljcih zaželjene komunikativnost, prilagodljivost in empatija ter 
pripravljenost za delo na terenu. 

PRIJAVE  
 

 telefonsko 
 elektronska pošta 

 

 

  

NAZAJ NA 

KAZALO 

http://www.drustvo-vizija.si/


    

Katalog prostovoljskih aktivnosti v šolskem letu 2022/23 128 

 

 

NAZIV ORGANIZACIJE SONČEK – ZVEZA DRUŠTEV ZA CEREBRALNO PARALIZO 
SLOVENIJE, SO.P. 

NASLOV Rožanska ulica 2, 1000 Ljubljana  
SPLETNA STRAN www.soncek.org  
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Vili Zvonarić 

TELEFON 041 594 536 
E-MAIL  elerji@soncek.org 
PROSTOVOLJSKA 
AKTIVNOST 

PROSTOVOLJSKE AKTIVNOSTI ZA MLADE V ŠOLSKEM LETU 
2022/2023 (STALNE, REDNE PROSTOVOLJSKE AKTIVNOSTI) 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

- Druženje in spremstvo oseb z invalidnostjo na obnovitveni  
  rehabilitaciji in  počitnicah,  
- pomoč pri vsakodnevnih opravilih in aktivnostih v centru. 

KJE?  - Center Sonček Elerji, Elerji 29, 6281 Škofije 
KDAJ?  1. 9. 2022 – 30. 6. 2023  
STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 19-30 

KAJ ORGANIZACIJA 
PONUJA PROSTOVOLJCEM  

 usposabljanje  

 malico   
 povrnjene potne stroške  
 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 
 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 
KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA? 

Sposobnost za delo z ljudmi s posebnimi potrebami. 

PRIJAVE   osebno 
 telefonsko 
 elektronska pošta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

http://www.soncek.org/
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NAZIV ORGANIZACIJE ZAVOD AKTIVNA STAROST, SO.P. 

NASLOV Devinska ulica 1, 1000 Ljubljana 
SPLETNA STRAN www.zavodas.si 
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Blaž Razvornik 

TELEFON 01/36-25-400, 041/401-229 
E-MAIL  blaz.razvornik@deos.si  
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST PRIJATELJA SRCA 
OPIS AKTIVNOSTI 
 

Prijatelja srca je program, ki temelji na prostovoljstvu, na 
sodelovanju med prostovoljci in stanovalci DEOS Centra 
starejših. Vsak prostovoljec, ki je vključen v program, prejme 
»prijatelja srca« med stanovalci Centra. Svojemu prijatelju 
posveti čas, tako da se z njim druži, sprehaja, pogovarja, gre na 
kavico ali po nakupih. Namen programa je družabništvo. 
»Prijatelja srca« vzpostavita medsebojno zaupanje in 
spoštovanje oziroma ustvarita zaupen, poglobljen, prijateljski 
odnos. Program prispeva k večji vključenosti ranljive skupine, 
skupine uporabnikov, ki potrebuje individualno obravnavo in 
oseben socialni stik. Program tako pripomore k večjemu 
zadovoljstvu in vitalnosti uporabnikov ter s tem k dvigu 
kvalitete življenja najstarejših. 

KJE?  DEOS, Center starejših Zimzelen Topolšica, Topolšica 78/a, 
3326 Topolšica 

KDAJ?  
 

Termini in pogostost obiskovanja starejših v Centrih je stvar 
dogovora med organizacijo in prostovoljcem. Lahko skozi ves 
dan. 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV 

 do 15 let 

 15-18 
 19-30 

KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  
 

 usposabljanje   

 malico 
 povrnjene potne stroške 

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 
 opremo, materiale  

KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA? 

Pogovorljivost, empatija in prijaznost do starejših ter 
sposobnost vodenja pogovora. 

PRIJAVE  
 

 osebno 
 telefonsko 

 elektronska pošta 

 
  

NAZAJ NA 

KAZALO 

http://www.zavodas.si/
mailto:blaz.razvornik@deos.si
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VRHNIKA 
 

NAZIV ORGANIZACIJE ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE LJUBLJANA MOSTE-POLJE 

NASLOV Proletarska cesta 1, 1000 Ljubljana 
SPLETNA STRAN https://www.zpmmoste.net/  
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Anja Marincelj 

TELEFON 040 760 515 
E-MAIL  skupna.tocka@zpmmoste.net 
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST IZVAJANJE UČNE POMOČI  
OPIS AKTIVNOSTI 
 

Nudenje individualne ali skupinske učne pomoči 
osnovnošolcem ali srednješolcem. Učna pomoč poteka v 
Večgeneracijskem centru Skupna točka ali na daljavo.  

KJE?  VGC Skupna točka Vrhnika (Cankarjev trg 4, 1360 Vrhnika) 

KDAJ?  
 

Po dogovoru – glede na razpoložljivost prostovoljca in potrebe 
programa.  

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 19-30 

KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  
 

 usposabljanje  
 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 
 opremo, materiale 
 mentorstvo in mentorska srečanja 

KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA? 

Prostovoljec potrebuje veljavno potrdilo o nekaznovanosti in 
čut za delo z ranljivimi skupinami otrok in mladih.  

PRIJAVE  
 

 osebno 

 telefonsko 

 elektronska pošta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZAJ NA 

KAZALO 

https://www.zpmmoste.net/
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NAZIV ORGANIZACIJE ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE LJUBLJANA MOSTE-POLJE 

NASLOV Proletarska cesta 1, 1000 Ljubljana 
SPLETNA STRAN https://www.zpmmoste.net/  
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Anja Marincelj 

TELEFON 040 760 515 
E-MAIL  skupna.tocka@zpmmoste.net 
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST POMOČ PRI IZVAJANJU AKTIVNOSTI V VEČGENERACIJSKEM 

CENTRU 
OPIS AKTIVNOSTI Pomoč pri izvedbi aktivnosti in delavnic za vse generacije, ki 

potekajo v naših večgeneracijskih centrih. Delo zajema pomoč pri 
organizaciji in izvedbi aktivnosti. Spodbujamo in sprejemamo tudi 
nove ideje za aktivnosti, ki lahko postanejo del našega programa.  

KJE?  VGC Skupna točka Vrhnika (Cankarjev trg 4, 1360 Vrhnika) 
KDAJ?  
 

Po dogovoru – program v centrih poteka celo leto.  

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 19-30 

KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  
 

 dogovor o prostovoljskem delu 
 potrdilo o opravljenem delu 
 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 
 drugo: brezplačni seminarji na temo vzgoje in 

izobraževanja 
KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA? 

Prostovoljec potrebuje veljavno potrdilo o nekaznovanosti in čut 
za delo z ranljivimi skupinami otrok in mladih.  

PRIJAVE  
 

 osebno 
 telefonsko 

 elektronska pošta 

   

NAZAJ NA 

KAZALO 

https://www.zpmmoste.net/
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ZGORNJA KUNGOTA 

 

NAZIV ORGANIZACIJE SONČEK – ZVEZA DRUŠTEV ZA CEREBRALNO PARALIZO 
SLOVENIJE, SO.P. 

NASLOV Rožanska ulica 2, 1000 Ljubljana  
SPLETNA STRAN www.soncek.org  
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Zala Kaiser 

TELEFON 040 523 510 
E-MAIL  vrtice@soncek.org 
PROSTOVOLJSKA 
AKTIVNOST 

PROSTOVOLJSKE AKTIVNOSTI ZA MLADE V ŠOLSKEM LETU 
2022/2023 (STALNE, REDNE PROSTOVOLJSKE AKTIVNOSTI) 

OPIS AKTIVNOSTI 
 

- Druženje in spremstvo oseb z invalidnostjo na obnovitveni  
  rehabilitaciji in  počitnicah,  
- pomoč pri vsakodnevnih opravilih in aktivnostih v centru. 

KJE?  Center Sonček Vrtiče, Sp. Vrtiče 8, 2201 Zgornja Kungota 
KDAJ?  
 

1. 9. 2022 – 30. 6. 2023 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 19-30 

KAJ ORGANIZACIJA 
PONUJA PROSTOVOLJCEM  
 

 usposabljanje  
 malico   

 povrnjene potne stroške  

 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 
 opremo, materiale 
 mentorstvo in mentorska srečanja 

KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA? 

Sposobnost za delo z ljudmi s posebnimi potrebami 

PRIJAVE  
 

 osebno 
 telefonsko 
 elektronska pošta 

 

 

 

 

 

 

 

  

NAZAJ NA 

KAZALO 

http://www.soncek.org/
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NAZIV ORGANIZACIJE PE SLOVENSKE FILANTROPIJE - HIŠA SADEŽI DRUŽBE ŽALEC 

NASLOV Hmeljarska ulica 3, 3310 Žalec 
SPLETNA STRAN https://www.facebook.com/hisasadezidruzbezalec  

http://www.filantropija.org/hisasadezidruzbe-zalec 
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Barbara Lužar 

TELEFON 051 669 714 
E-MAIL  Hisa-zalec@filantropija.org 
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST PROSTOVOLJSKE PRILOŽNOSTI ZA MLADE 
OPIS AKTIVNOSTI 
 

Lahko nudite učno pomoč za OŠ (poteka vsak dan od 14h do 
16h, največ za slov. jezik, matematiko in angleščino), pomagate 
pri organizaciji in izvedbi naših nacionalnih dogodkov, 
pripravljate novičke ali sodelujete na počitniških delavnicah v 
času šolskih počitnic. Lahko ste aktivni v okviru Prostovoljskega 
servisa, kjer lahko pomagate starejšim, ki živijo sami pri 
vsakodnevnih opravilih-pomoč pri hišnih opravilih, na vrtu, 
spremstvo k zdravniku, nakupovanje, družabništvo…  

KDAJ?  Skozi vse leto ob delovnih dneh, med 9. in 18. uro 
STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 do 15 let 
 15-18 

 19-30 
KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  
 

 usposabljanje  
 malico 

 povrnjene potne stroške 
 dogovor o prostovoljskem delu 

 potrdilo o opravljenem delu 
 opremo, materiale 

 mentorstvo in mentorska srečanja 
PRIJAVE  
 

 telefonsko 

 elektronska pošta 

   

NAZAJ NA 

KAZALO 

https://www.facebook.com/hisasadezidruzbezalec
http://www.filantropija.org/hisasadezidruzbe-zalec
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NAZIV ORGANIZACIJE UPI – LJUDSKA UNIVERZA ŽALEC 

NASLOV Ulica Ivanke Uranjek 6 
SPLETNA STRAN www.upi.si  
KONTAKTNA OSEBA ZA 
PROSTOVOLJSTVO MLADIH 

Maruša Burnik Žolek 
Petra Kačičnik Škof 

TELEFON 03 71 33 500 ali/in 03 71 33 577 
E-MAIL  marusa.burnik@upi.si in petra.kacicnikskof@upi.si  
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST »PROSTOVOLJSTVO V NARAVI« 
OPIS AKTIVNOSTI 
 

Trudimo se, da je vsem udeležencem, ki pridejo k nam, lepo in 
hkrati poučno. Veliko se dogaja v bližnji okolici v objemu 
narave, tako pohodov, raziskovalnih uric, nabiralništva in 
izdelava unikatnih naravnih/EKO izdelkov. 

KJE? Na sedežu organizacije, v okolici in naravi. 

KDAJ?  Celo leto, takrat ko je največ razpisanih dejavnosti. 
STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV  

 do 15 let 
 15-18 
 19-30 

KAJ ORGANIZACIJA PONUJA 
PROSTOVOLJCEM  

 malico 
 povrnjene potne stroške 

 dogovor o prostovoljskem delu  

PRIJAVE   osebno 
 telefonsko 

 elektronska pošta 

  

NAZAJ NA 

KAZALO 

http://www.upi.si/
mailto:marusa.burnik@upi.si
mailto:petra.kacicnikskof@upi.si
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V katalogu so predstavljene aktivnosti, ki so jih prispevale članice Slovenske mreže 

prostovoljskih organizacij. Za točnost objavljenih podatkov ter objavljene fotografije 

odgovarjajo organizacije, ki so jih posredovale.  

Če v tem katalogu ne najdete pravih priložnosti zase, lahko prostovoljsko organizacijo v svoji 

bližini poiščete s pomočjo iskalnika organizacij ali delo najdete na Posredovalnici 

prostovoljskih del. Spremljajte objave o prostovoljskih delih tudi na Facebooku.  

Veseli bomo, če boste svoje prostovoljske izkušnje in zgodbe poslali na 

novice@filantropija.org, mi pa jih bomo objavili na portalu www.prostovoljstvo.org in na 

družbenih omrežjih Slovenske filantropije.  

 

Želimo vam čudovito šolsko leto, polepšano s prostovoljstvom! 

 

 

 

Uredili: Sabrina Lever in Eva Klobčar 

 Lektura in oblikovanje: Jasna Rajnar Petrović 

 

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva 

Cesta Dolomitskega odreda 11, 1000 Ljubljana 

www.filantropija.org 

www.prostovoljstvo.org 

T: 01 430 12 88 

info@filantropija.org 
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https://www.prostovoljstvo.org/posredovalnica-prostovoljskih-del
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http://www.prostovoljstvo.org/
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