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KATALOG PROSTOVOLJSKIH AKTIVNOSTI ZA MLADE 

v Mestni občini Ljubljana v času poletnih počitnic 2021

Če želiš počitnice preživeti na drugačen način, prispevati svoj delček za boljši svet in se srečati 
z vrstniki, ki jim ni težko pomagati drugim, te vabimo v prostovoljstvo. Prostovoljstvo ni samo 
pomoč nekomu, ki pomoč potrebuje, ampak tudi priložnost za nabiranje izkušenj, raziskovanje 
poklicev, spoznavanje novih prijateljev in še marsikaj drugega. V mnogih prostovoljskih 
organizacijah kljub epidemiji na varen način izvajajo svoje programe, zato je pomoč mladih rok 
in bistrih glav zelo dobrodošla.

Vse zbrane aktivnosti so namenjene mladim prostovoljcem do 30. leta. Tiste, ki so primerne tudi 
za mladoletne, so na vrhu označene z zelenim znakom (roke), ki označuje »Mladim prostovoljcem 
prijazno organizacijo«. To 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. 
Modri znak (roke) označuje aktivnosti, ki so tudi medgeneracijsko obarvane.

Vabimo te k sodelovanju v aktivnostih, ki bodo med poletnimi počitnicami 2021 potekale v 
Mestni občini Ljubljana; vabljeni, da si ogledate in preberete čisto vse! 

Želimo vam prijetne počitniške dni, polepšane s prostovoljstvom!

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva 
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LJUBLJANA

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST DRUŽENJE S STANOVACI DOMA – MEDGENERACIJSKO 
POVEZOVANJE

OPIS AKTIVNOSTI 

Mladi prostovoljci bodo preko pogovora, druženja in igranja družabnih 
iger, s stanovalci doma stkali nove vezi, pridobili nove izkušnje in 
popestrili dneve stanovalcem, ki bodo za to izkazali interes. Projekt 
se izvaja v obliki individualnih srečanj, skupinskih srečanj in delavnic.

KJE? Dom starejših občanov Fužine.

KDAJ? Julij in avgust, od ponedeljka do petka, enkrat ali večkrat tedensko v 
dopoldanskem času (po dogovoru).

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV

• do 15 let
• 15-18
• 19-30

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

• usposabljanje 
• malico
• dogovor o prostovoljskem delu
• potrdilo o opravljenem delu
• opremo, materiale
• mentorstvo in mentorska srečanja

KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA? Pričakujemo vestnost in odgovornost.

PRIJAVE
• osebno
• telefonsko
• elektronska pošta
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NAZIV ORGANIZACIJE DRUŠTVO LIKOVNIH UMETNIKOV LJUBLJANA

NASLOV Breg 22, 1000 Ljubljana

SPLETNA STRAN www.dlul-drustvo.si

KONTAKTNA OSEBA Mojca Zlokarnik

TELEFON 040 764 205

E-NASLOV info@dlul-drustvo.si
mojca.zlokarnik@guest.arnes.si

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST VAROVANJE RAZSTAV

OPIS AKTIVNOSTI 

Prisotnost v galeriji v času urnika. Delo obsega čuvanje razstave, 
posredovanje informacij obiskovalcem in morebitno pomoč pri 
postavljanju razstav. V kolikor bo potrebno tudi pomoč pri pošiljanju 
informacij po elektronski pošti našim članom. Podpiramo pa tudi 
samoiniciativnost v smislu pogovorov z umetniki ali organizacijo 
javnih vodstev po razstavah.

KJE? Galerija DLUL, Breg 22.

KDAJ? 
Galerija je odprta med 10. in 18. uro med tednom in med 10. in 14. 
uro ob sobotah in nedeljah. Razpored delovnih dni je po dogovoru, 
lahko tudi 4 ure dnevno, 3-krat tedensko.

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV • 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

• usposabljanje 
• malico
• povrnjene potne stroške
• dogovor o prostovoljskem delu
• potrdilo o opravljenem delu
• opremo, materiale
• mentorstvo in mentorska srečanja

KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA?

Delo je idealno za študente umetniških smeri in umetnostne 
zgodovine, ker se seznanjajo z aktualno umetniško produkcijo in 
načini njene reprezentacije.

PRIJAVE • elektronska pošta
Do 27. 6. 2021.

http://www.dlul-drustvo.si
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NAZIV ORGANIZACIJE DRUŠTVO PROSTOVOLJCEV VINCENCIJEVE ZVEZE DOBROTE

NASLOV Miren 216, 5291 Miren

SPLETNA STRAN https://drustvo-vzd.si/

KONTAKTNA OSEBA Janja Završnik

TELEFON 040 753 425

E-NASLOV janja.zavrsnik@drustvo-vzd.si

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST PROSTOVOLJSTVO V DNEVNEM CENTRU ZA BREZDOMCE

OPIS AKTIVNOSTI 

Prostovoljec pomaga pri skupni pripravi zajtrkov ter deljenju večerje 
za brezdomne. Sodeluje v kuharskih in ustvarjalnih delavnicah ter se 
ob družabnih igrah druži z brezdomnimi. Prostovoljec pridobi izkušnje 
dela z ljudmi v stiski in praktična znanja pri organiziranju in vodenju 
različnih delavnic. Prostovoljsko delo bo opravljal ob mentorskem 
spremljanju.

KJE? Dnevni center za brezdomce Plečnikov podhod 1, 1000 Ljubljana.

KDAJ? Vsak delovni dan med 8.00 in 10.30 ali med 15.00 in 19.30. Zaželeno 
je, da prostovoljec prihaja redno enkrat tedensko.

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV

• 15-18
• 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?
• dogovor o prostovoljskem delu
• potrdilo o opravljenem delu
• opremo, materiale 

KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA? Soglasje staršev za mlajše od 18 let.

PRIJAVE
• osebno
• telefonsko
• elektronska pošta 

https://drustvo-vzd.si/
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NAZIV ORGANIZACIJE DRUŠTVO PROSTOVOLJCEV VINCENCIJEVE ZVEZE DOBROTE

NASLOV Miren 216, 5291 Miren

SPLETNA STRAN https://drustvo-vzd.si/

KONTAKTNA OSEBA Janja Završnik

TELEFON 040 753 425

E-NASLOV janja.zavrsnik@drustvo-vzd.si

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST PROSTOVOLJSTVO V PRALNICI IN SKLADIŠČU Z OBLAČILI V 
DNEVNEM CENTRU ZA BREZDOMCE

OPIS AKTIVNOSTI 
Prostovoljec pomaga pri urejanju oblačil za brezdomce v skladišču z 
oblačili. Pregleduje donacije oblačil in jih zlaga na police. Prostovoljec 
pomaga tudi pri sortiranju oblačil v pralnici in čiščenju prostorov.

KJE? Dnevni center za brezdomce Plečnikov podhod 1, 1000 Ljubljana.

KDAJ? Vsak delovni dan po predhodnem dogovoru.

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV

• 15-18
• 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

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

KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA? Soglasje staršev za mlajše od 18 let.

PRIJAVE
• osebno
• telefonsko
• elektronska pošta

https://drustvo-vzd.si/
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NAZIV ORGANIZACIJE DRUŠTVO SALEZIJANSKI MLADINSKI CENTER RAKOVNIK

NASLOV Rakovniška 6, 1000 Ljubljana

SPLETNA STRAN www.rakovnik.si

KONTAKTNA OSEBA Kristina Anželj

TELEFON 030 352 040

E-NASLOV kristina.anzelj@rakovnik.si

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST SPROŠČENI AVGUST

OPIS AKTIVNOSTI 

Poleti organiziramo varstvo za otroke, ki je sestavljeno iz umetniških 
delavnic in velikih iger ter športnih aktivnosti. Prostovoljci bi sodelovali 
pri pripravi in izvedbi delavnic (npr. risanje na steklo, ustvarjanje z 
lesom ipd.) in/ali pri pripravi ter izvedbi iger (skriti zaklad ipd.).

KJE? V prostorih mladinskega centra (Rakovniška 6, 1000 Ljubljana).

KDAJ? 2. 8. - 6. 8. 2021, 9. 8. - 13. 8. 2021, 16. 8. - 20. 8. 2021, med 8.00 in 
16.00.

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV

• 15-18
• 19-30

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

• malico
• dogovor o prostovoljskem delu
• potrdilo o opravljenem delu
• opremo, materiale
• mentorstvo in mentorska srečanja
• drugo: Nefiks potrdilo o pridobljenih kompetencah in 
neformalni izobrazbi.

KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA? Veselje do dela z otroki, ustvarjalnost je prednost.

PRIJAVE
• osebno
• telefonsko
• elektronska pošta

http://www.rakovnik.si
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NAZIV ORGANIZACIJE DRUŠTVO ŠKUC

NASLOV Stari trg 21, 1000 Ljubljana

SPLETNA STRAN www.skuc.org/domov

KONTAKTNA OSEBA Jasmina Kožar

TELEFON 041 714 876

E-NASLOV jasmina.kozar@guest.arnes.si

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST POMOČ PRI ORGANIZACIJI IN IZVEDBI KULTURNIH DOGODKOV

OPIS AKTIVNOSTI 

Iščemo mlade prostovoljce_ke za pomoč pri izvajanju poletnih 
prireditev in festivalov (Dobimo s pred Škucem, Živa književnost, 
Topografije zvoka, LGBT kulturni poletni program), ki se bodo izvajali 
julija, avgusta in septembra v okviru Društva ŠKUC.

KJE? Stari trg 21 in Metelkova mesto (Masarykova 24).

KDAJ? Julij, avgust in september v popoldanskih in večernih urah (po 
dogovoru).

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV

• 15-18
• 19-30

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

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

PRIJAVE
• telefonsko
• elektronska pošta
Do 30. 6. 2021.

http://www.skuc.org/domov
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NAZIV ORGANIZACIJE JAVNI ZAVOD MLADI ZMAJI - ČETRTNI MLADINSKI CENTER 
BEŽIGRAD

NASLOV Vojkova 73, 1000 Ljubljana

SPLETNA STRAN www.mladizmaji.si

KONTAKTNA OSEBA Maja Majcen

TELEFON 051 659 029

E-NASLOV maja.majcen@mladizmaji.si

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST POMOČ PRI ORGANIZACIJI FESTIVALA »BITI MLAD JE ZAKON«

OPIS AKTIVNOSTI 

Vsako leto pred pričetkom šole organiziramo festival »Biti mlad je 
zakon«. Gre za dogodek športno rekreativne ter ustvarjalne narave ob 
zaključku poletnih počitnic, preden se za mlade začne novo šolsko 
obdobje. Pomoč potrebujemo pri organizaciji (ideje za program, 
kontaktiranje izvajalcev, priprava ...) ter pri sami izvedbi (pomoč pri 
različnih aktivnostih, fotografiranje, pospravljanje ...).

KJE? Ljubljana - Bežigrad, naselje BS3, Vojkova 73, BS3, igrišča med 
Puhovo in Trebinjsko ulico.

KDAJ? Julij in avgust priprava, izvedba festivala 27. avgust (po dogovoru v 
tem času).

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV

• do 15 let
• 15-18
• 19-30

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

• usposabljanje 
• malico
• povrnjene potne stroške
• dogovor o prostovoljskem delu
• potrdilo o opravljenem delu
• opremo, materiale
• mentorstvo in mentorska srečanja

KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA?

Motivacija za prostovoljsko delo, veščina, talent, ki bi jo želel/a deliti z 
ostalimi mladimi in otroki, zanesljivost, odgovornost, spoštovanje.

PRIJAVE
• osebno
• telefonsko
• elektronska pošta

http://www.mladizmaji.si
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NAZIV ORGANIZACIJE JAVNI ZAVOD MLADI ZMAJI - ČETRTNI MLADINSKI CENTER 
BEŽIGRAD

NASLOV Vojkova 73, 1000 Ljubljana

SPLETNA STRAN www.mladizmaji.si

KONTAKTNA OSEBA Maja Majcen

TELEFON 051 659 029

E-NASLOV maja.majcen@mladizmaji.si

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST IZVEDBA DELAVNIC OB PODPORI MENTORJA - “MLADI ZA 
MLADE”

OPIS AKTIVNOSTI 

Med počitnicami želimo mladim dati priložnost, da z drugimi mladimi 
in otroki podelijo svoje talente. Če imaš kakršnekoli veščine, znanja 
ali ideje za aktivnosti, si vabljen_a, da jih deliš z nami in jih bomo 
skupaj izvedli, da nam med počitnicami ne bo dolgčas. Za materiale, 
prostor ter pomoč pri organizaciji in izvedbi poskrbimo mi. Možnost 
izvajanja aktivnosti tudi med vikendi!

KJE? Četrtni mladinski center Bežigrad, Vojkova 73.

KDAJ? Julij in avgust, med 14.00 in 19.00, od ponedeljka do petka (po 
dogovoru), možnost tudi med vikendi in prazniki (po dogovoru).

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV

• 15-18
• 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

• malico
• povrnjene potne stroške
• dogovor o prostovoljskem delu
• potrdilo o opravljenem delu
• opremo, materiale
• mentorstvo in mentorska srečanja
• drugo: gradivo za lažje delo

KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA?

Motivacija za prostovoljsko delo, zaželena je veščina ali talent, ki bi 
jo želel/a deliti z ostalimi mladimi in otroki, zanesljivost, odgovornost, 
spoštovanje raznolikosti.

PRIJAVE
• osebno
• telefonsko
• elektronska pošta

http://www.mladizmaji.si
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NAZIV ORGANIZACIJE JAVNI ZAVOD MLADI ZMAJI - ČETRTNI MLADINSKI CENTER 
ČRNUČE

NASLOV Dunajska cesta 367, 1000 Ljubljana

SPLETNA STRAN www.mladizmaji.si/mladi-zmaji/kje-smo/mladi-zmaji-crnuce
www.mladizmaji.si/mladi-zmaji/pridruzi-se/basement-2

KONTAKTNA OSEBA Urška Arnšek

TELEFON 051 659 023

E-NASLOV urska.arnsek@mladizmaji.si

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST SOUSTVARJANJE PROGRAMA DNEVNEGA CENTRA IN 
PROGRAMA BASEMENT

OPIS AKTIVNOSTI 

V ČMC Črnuče - Basement organiziramo različne delavnice, dogodke 
in vaje glasbenikov, skupin, plesalcev in gledališčnikov. Pri tem je 
vedno dobrodošla tehnična pomoč (priprava prostora, skrb za zvok, 
luč, fotografijo, snemanje, montažo posnetkov). Dobrodošli vsi, ki vas 
kaj od naštetega zanima; če imate svojo idejo, toliko bolje! Se vidimo 
v Basementu.

KJE? Mladi zmaji Črnuče – Basement.

KDAJ? V času poletnih počitnic (tudi kasneje med šolskim letom). 

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV

• 15-18
• 19-30

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

• usposabljanje 
• povrnjene potne stroške
• dogovor o prostovoljskem delu
• potrdilo o opravljenem delu
• opremo, materiale
• mentorstvo in mentorska srečanja
• drugo: Malico zagotovimo, če se prostovoljsko delo opravlja 4 
ure ali več v posameznem dnevu.

PRIJAVE
• osebno
• telefonsko
• elektronska pošta

http://www.mladizmaji.si/mladi-zmaji/kje-smo/mladi-zmaji-crnuce 
http://www.mladizmaji.si/mladi-zmaji/pridruzi-se/basement-2


Katalog prostovoljskih aktivnosti za mlade v Mestni občini Ljubljana v času poletnih počitnic 2021 13

NAZIV ORGANIZACIJE JAVNI ZAVOD MLADI ZMAJI - ČETRTNI MLADINSKI CENTER ŠIŠKA

NASLOV Resljeva 18, 1000 Ljubljana

SPLETNA STRAN www.mladizmaji.si

KONTAKTNA OSEBA Petra Filipič

TELEFON 051 659 030

E-NASLOV petra.filipic@mladizmaji.si

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST GLASBENE, USTVARJALNE, ŠPORTNE TER NARAVOVARSTVENE 
AKTIVNOSTI V ČASU POLETNIH POČITNIC

OPIS AKTIVNOSTI 

Prostovoljci_ke lahko v času poletnih počitniških aktivnosti v 
Četrtnem mladinskem centru Šiška soustvarjajo program na različnih 
področjih, se družijo z mladimi, jim nudijo podporo in sodelujejo pri 
organizaciji oz. izvedbi dogodkov. Prav tako bi sodelovali pri pripravi 
video vsebin in fotografij za objave na spletnih omrežjih.

KJE? Četrtni mladinski center Šiška, Tugomerjeva ulica 2, 1000 Ljubljana.

KDAJ? Po dogovoru (11h – 19h).

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV

• 15-18
• 19-30

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

• povrnjene potne stroške
• dogovor o prostovoljskem delu
• potrdilo o opravljenem delu
• opremo, materiale
• mentorstvo in mentorska srečanja
• drugo: povračilo za malico, kadar dela več kot štiri ure na dan

KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA?

Komunikativnost, kreativnost, zanesljivost, gibalna spretnost, 
zaželene izkušnje dela z otroki in poznavanje fotografskih naprav in 
opreme (niso pa pogoj).

PRIJAVE • telefonsko
• elektronska pošta

http://www.mladizmaji.si
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NAZIV ORGANIZACIJE JAVNI ZAVOD MLADI ZMAJI – ČETRTNI MLADINSKI CENTER 
ZALOG

NASLOV Zaloška cesta 220, 1000 Ljubljana

SPLETNA STRAN www.mladizmaji.si

KONTAKTNA OSEBA Jon Žagar

TELEFON 051 282 140

E-NASLOV jon.zagar@mladizmaji.si

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST POČITNICE V ČAMCU

OPIS AKTIVNOSTI 

Prostovoljce potrebujemo pri izvajanju počitniškega dogajanja v ČMC 
Zalog, ki bo vključevalo spanje - za fante in punce z Ljubo in Dragom, 
gostovanje pump track proge v Zalogu, plesne urice in kreativne 
delavnice, s katerimi bodo mladi pustili svoj podpis na stenah Čamca.

KJE? Četrtni mladinski center Zalog in na igrišču OŠ Zalog.

KDAJ? Od 7. 7. do 9. 7. 2021.

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV

• 15-18
• 19-30

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

• usposabljanje 
• malico
• povrnjene potne stroške
• dogovor o prostovoljskem delu
• potrdilo o opravljenem delu
• opremo, materiale
• mentorstvo in mentorska srečanja

PRIJAVE

• osebno
• telefonsko
• elektronska pošta
Do 23. 6. 2021.

http://www.mladizmaji.si
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NAZIV ORGANIZACIJE JAVNI ZAVOD MLADI ZMAJI - MOBILNI MLADINSKI CENTER 
LJUBA&DRAGO

NASLOV Resljeva 18, 1000 Ljubljana

SPLETNA STRAN www.mladizmaji.si/mladi-zmaji/kje-smo/ljuba-in-drago

KONTAKTNA OSEBA Maja Mojškerc

TELEFON 051 625 232

E-NASLOV maja.mojskerc@mladizmaji.si

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST PROGRAM LJUBE IN DRAGA

OPIS AKTIVNOSTI 
Pomoč pri izvedbi kulturno umetniškega programa Mobilnega 
mladinskega centra Ljuba in Drago. Program se izvaja na terenih po 
Ljubljani, glede na potrebe posameznega okolja, mladih in soseske.

KJE? Kašelj, Nove Jarše, Celovški dvori, center mesta in po dogovoru druge 
lokacije v Ljubljani.

KDAJ? V popoldanskem času od 14.00 do 20.00 oz. po dogovoru.

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV

• 15-18
• 19-30

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

• usposabljanje 
• malico
• povrnjene potne stroške
• dogovor o prostovoljskem delu
• potrdilo o opravljenem delu
• opremo, materiale
• mentorstvo in mentorska srečanja

KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA?

Motivacija za prostovoljsko delo, zanesljivost, prilagodljivost, 
samoiniciativnost, spoštovanje.

PRIJAVE
• osebno
• telefonsko
• elektronska pošta

http://www.mladizmaji.si/mladi-zmaji/kje-smo/ljuba-in-drago
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NAZIV ORGANIZACIJE KATOLIŠKA MLADINA

NASLOV Jurčičev trg 2, 1000 Ljubljana

SPLETNA STRAN 
https://katoliskamladina.si/
https://sticna.net/
https://pota.si/

KONTAKTNA OSEBA Andreja Perc

E-NASLOV andreja@katoliskamladina.si

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST POMOČ PRI IZVEDBI DOGODKA

OPIS AKTIVNOSTI 

Pri izvedbi 40. Stične mladih (18. 9. 2021) potrebujemo številne 
mlade, ki izvedbo podprete na različnih področjih: fotografija, video 
produkcija, oblikovanje, koordinacija delavnic, koordinacija stojnic, 
logistika ter druge sorodne aktivnosti.

KJE? Po Sloveniji.

KDAJ? Posamezni, različno pogosti sestanki; intenzivna priprava in izvedba 
od 11. 9. - 18. 9. 2021.

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV

• 15-18
• 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

• usposabljanje 
• malico
• dogovor o prostovoljskem delu
• potrdilo o opravljenem delu
• opremo, materiale
• mentorstvo in mentorska srečanja

PRIJAVE
• osebno
• elektronska pošta
Do 30. 6. 2021.

https://www.katoliskamladina.si/ 
https://www.sticna.net/ 
https://www.pota.si/
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NAZIV ORGANIZACIJE MLADINSKA ZVEZA BREZ IZGOVORA SLOVENIJA

NASLOV Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana

SPLETNA STRAN www.noexcuse.si

KONTAKTNA OSEBA Mia Zupančič

TELEFON 041 679 756

E-NASLOV mia.zupancic@noexcuse.si

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST TABORI BREZ IZGOVORA

OPIS AKTIVNOSTI 

Tabori Brez izgovora so 7-dnevni tabori, ki so namenjeni zadnji triadi 
OŠ. Namen tabora je mladim ponuditi prostor, kjer lahko aktivno 
in kvalitetno preživljajo prosti čas ter pri tem spoznavajo tematike 
zdravja, okolja in osebnih veščin. Ponudili jim bomo orodja in 
kompetence za uspešen prehod v srednjo šolo in soočanje z izzivi v 
družbi. Prostovoljec lahko na taboru opravlja različne vloge.

KJE? Kokarska jasa, Mozirje.

KDAJ? 1. tabor: 1. - 7. avgust 2021; 2. tabor: 8. - 14. avgust 2021

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV

• 15-18
• 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

• malico
• povrnjene potne stroške
• dogovor o prostovoljskem delu
• potrdilo o opravljenem delu
• opremo, materiale
• mentorstvo in mentorska srečanja

PRIJAVE
• telefonsko
• elektronska pošta
Do 18. 6. 2021.

http://www.noexcuse.si
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NAZIV ORGANIZACIJE RDEČI KRIŽ SLOVENIJE – OBMOČNO ZDRUŽENJE LJUBLJANA

NASLOV Tržaška cesta 132, 1000 Ljubljana

SPLETNA STRAN www.rdecikrizljubljana.si
www.izmenjevalnica.si

KONTAKTNA OSEBA Tjaša Bratuš

TELEFON 01 62 07 291, 040 871 589

E-NASLOV izmenjevalnica@rdecikrizljubljana.si

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST PROSTOVOLJSTVO V PROJEKTU IZMENJEVALNICA

OPIS AKTIVNOSTI 

Izmenjujemo rabljena oblačila, ki se zbirajo v Humanitarnem centru, 
in jih 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? RKS-OZ Ljubljana, Tržaška cesta 132, 1000 Ljubljana ter v centru 
Ljubljane.

KDAJ? 

Izmenjave potekajo vsak tretji petek v mesecu od 16. do 19. ure v 
Humanitarnem centru RKS-OZ Ljubljana in vsak 1. četrtek v mesecu 
med 16. in 20. uro v centru Ljubljane. 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 NUDI ORGANIZACIJA?

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

PRIJAVE
• osebno
• telefonsko
• elektronska pošta

http://www.rdecikrizljubljana.si 
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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 Sabrina Lever

TELEFON 051 654 726

E-NASLOV 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! Pripraviš lahko 
intervju, foto zgodbo, plakat ali kratek promo video film. 

KJE? V Ljubljani.

KDAJ? Po dogovoru.

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, ki pa si ga lahko razporediš glede na svoj prosti čas.

PRIJAVE
• telefonsko
• elektronska pošta
Do 30. 7. 2021.

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

KONTAKTNA OSEBA Lea Rojec

TELEFON 031 611 037

E-NASLOV prostovoljci@filantropija.org

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST POMOČ PRI UČENJU SLOVENSKEGA JEZIKA (MIGRANTOM, 
PROSILCEM ZA AZIL, BEGUNCEM, TUJCEM)

OPIS AKTIVNOSTI 

Iščemo prostovoljce, ki bodo migrantom in migrantkam pomagali 
pri učenju slovenskega jezika. Pomoč poteka individualno. Učenci 
prihajajo iz različnih držav, so različne starosti in imajo različen nivo 
znanja slovenščine (večinoma gre za začetnike). 

KJE? Po dogovoru (Slovenska filantropija ali knjižnice v Ljubljani).

KDAJ? Po dogovoru (redno, minimalno enkrat tedensko).

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV

• 15-18
• 19-30

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

• usposabljanje 
• povrnjene potne stroške
• dogovor o prostovoljskem delu
• potrdilo o opravljenem delu
• opremo, materiale
• mentorstvo in mentorska srečanja
• drugo: pomoč pri pripravi gradiva

KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA? Gre za laično poučevanje, zato so izkušnje zaželene, ne pa nujne.

PRIJAVE
• osebno
• telefonsko
• elektronska pošta

http://www.filantropija.org
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NAZIV ORGANIZACIJE SOCIALNA AKADEMIJA - ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE, 
RAZISKOVANJE IN KULTURO

NASLOV Tržaška cesta 132, 1000 Ljubljana

SPLETNA STRAN https://socialna-akademija.si/

KONTAKTNA OSEBA Kaja Koražija

TELEFON 068 616 004

E-NASLOV prijave@socialna-akademija.si

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST POMOČ PRI IZVEDBI POČITNIŠKEGA VARSTVA OTROK

OPIS AKTIVNOSTI 

Na počitniškem varstvu Jaz, novinar bodo otroci od 1. do 5. razreda OŠ 
spoznavali poklic novinarja, s profesionalno multimedijsko opremo 
posneli svojo TV oddajo, obiskali novinarsko institucijo, ustvarjali in 
se družili. Prostovoljci bodo pomagali pri izvedbi programa, spremljali 
otroke, skrbeli za varnost in dobro počutje. Po želji lahko izvedejo 
svojo delavnico ali predstavijo svojo dejavnost.

KJE? Sedež organizacije in okolica.

KDAJ? 
19. 7. - 23. 7. 2021, 26. 7. - 30. 7. 2021, 16. 8. - 20. 8. 2021, 23. 8. 
- 27. 8. 2021. Od 7.00 do 17.00. Pogostost je odvisna od števila 
prostovoljcev, zaželena je prisotnost na vseh štirih terminih.

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV • 19-30

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

• malico
• dogovor o prostovoljskem delu
• potrdilo o opravljenem delu
• opremo, materiale
• mentorstvo in mentorska srečanja
• drugo: izvedbo svoje delavnice

KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA?

Zaželeno je, da so prostovoljci s pedagoškega ali novinarskega 
področja ali imajo izkušnje z delom z otroki. Pred začetkom 
prostovoljskega dela morajo prinesti potrdilo o nekaznovanosti.

PRIJAVE • telefonsko
• elektronska pošta

https://socialna-akademija.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 Zala Kaiser

E-NASLOV zala.kaiser@soncek.org

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST SPREMLJEVALEC/KA NA POLETNIH PROGRAMIH

OPIS AKTIVNOSTI 

Zveza Sonček so.p. v poletnih mesecih organizira počitnice za 
otroke in mladostnike brez posebnih potreb ali z njimi, počitnice za 
odrasle s posebnimi potrebami, zdravstveno terapevtske kolonije za 
družine in obnovitveno rehabilitacijo. Na teh programih potrebujemo 
prostovoljce, ki spremljajo udeležence pri različnih aktivnostih, jim 
pomagajo pri negi, jim nudijo družbo.

KJE? Center Sonček Vrtiče, Center Sonček Elerji, CAIO Sonček Bušeča vas.

KDAJ? Od junija do septembra 2021, program traja 6 oziroma 7 dni.

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV

• 15-18
• 19-30

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

• usposabljanje 
• malico
• povrnjene potne stroške
• dogovor o prostovoljskem delu
• potrdilo o opravljenem delu
• opremo, materiale
• mentorstvo in mentorska srečanja
• drugo: prenočišče, neprecenljive izkušnje

PRIJAVE • elektronska pošta

http://www.soncek.org
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NAZIV ORGANIZACIJE SPOMINČICA - ALZHEIMER SLOVENIJA

NASLOV Luize Pesjakove 9, 1000 Ljubljana

SPLETNA STRAN www.spomincica.si

KONTAKTNA OSEBA Polona Kečkeš

TELEFON 01 256 51 11

E-NASLOV info@spomincica.si

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST DRUŽENJE S STAREJŠIMI

OPIS AKTIVNOSTI 

Druženje mladih s starejšimi je zelo koristno in lahko pripomore k 
boljši kvaliteti življenja starejših. Mladi lahko sodelujejo pri aktivnostih 
Spominčice in pomagajo starejšim pri izvajanju različnih delavnic 
ali pa zgolj izvajajo z njimi družabništvo - se pogovarjajo, gredo na 
sprehod, berejo, pojejo, kaj ustvarjajo in preživljajo prijeten prosti čas.

KJE? V prostorih Spominčice ali na domačem naslovu uporabnika.

KDAJ? 1x tedensko po 2-3 ure oz. po dogovoru.

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV • 19-30

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

• usposabljanje 
• povrnjene potne stroške
• dogovor o prostovoljskem delu
• potrdilo o opravljenem delu
• mentorstvo in mentorska srečanja

KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA? Smisel za delo z ljudmi, empatija.

PRIJAVE • telefonsko
• elektronska pošta

http://www.spomincica.si
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NAZIV ORGANIZACIJE “UP” DRUŠTVO ZA POMOČ ZASVOJENCEM IN NJIHOVIM 
SVOJCEM SLOVENIJE

NASLOV Kersnikova 3, 1000 Ljubljana

SPLETNA STRAN www.drustvo-up.si

KONTAKTNA OSEBA Mateja Debeljak

TELEFON 041 437 507

E-NASLOV svetovalnica.up@siol.net

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST AKTIVNOSTI NA PROSTEM

OPIS AKTIVNOSTI 
Druženje na prostem z uporabniki preko športnih aktivnostih, 
pohodov, izletov, kulturnih prireditev ter organizacija in pomoč pri 
izvedbi aktivnosti.

KJE? Na prostem v Ljubljani in v okolici Ljubljane.

KDAJ? Po dogovoru.

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV • 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

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

KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA? Potrdilo o nekaznovanosti.

PRIJAVE

• osebno
• telefonsko
• elektronska pošta
Do 30. junija 2021.

http://www.drustvo-up.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 Blaž Razvornik

TELEFON 01 362 54 00

E-NASLOV blaz.razvornik@deos.si

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST DRUŽENJE V DEOS CENTRU STAREJŠIH

OPIS AKTIVNOSTI 

Druženje s stanovalci in stanovalkami v DEOS Centru starejših. 
Druženje poteka po dogovoru z delovnim terapevtom. Prostovoljci, ki 
bi želeli voditi kakšno skupino (petje, pogovorna skupina, tuj jezik ...), 
so prav tako dobrodošli.

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

KDAJ? Po dogovoru.

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV

• 15-18
• 19-30

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

• povrnjene potne stroške
• dogovor o prostovoljskem delu
• potrdilo o opravljenem delu
• opremo, materiale 

KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA?

Odgovornost in čut za delo s starejšimi, sposobnost vodenja 
pogovora, prijaznost, strpnost.

PRIJAVE
• osebno
• telefonsko
• elektronska pošta

http://www.zavodas.si
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NAZIV ORGANIZACIJE ZAVOD DIVJA MISEL, INŠTITUT ZA NEPROFITNO KOMUNIKACIJO

NASLOV Vodnikova cesta 65, 1000 Ljubljana

SPLETNA STRAN http://www.knjiznicapodkrosnjami.si/

KONTAKTNA OSEBA Gaja Naja Rojec

TELEFON 031 747 223

E-NASLOV gaja.naja.rojec@divjamisel.org

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST DELO V KNJIŽNICI POD KROŠNJAMI NA TRNOVSKI PLAŽI

OPIS AKTIVNOSTI 

Projekt brezplačnega branja, listanja in uživanja pod drevesi vabi 
ljubitelje knjig, ki bi v poletnem času opravljali knjižničarska dela 
na enoti Trnovska plaža. Delo poteka v paru in obsega postavljanje 
in pospravljanje mobilne infrastrukture knjižnice, skrb za knjige in 
informiranje obiskovalcev.

KJE? Trnovska plaža (Plečnikove stopničke ob Ljubljanici).

KDAJ? Med 28. 6. in 12. 9. 2021, in sicer vsak petek (15h-20h) in soboto 
(10h-20h).

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV • 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

• usposabljanje 
• povrnjene potne stroške
• dogovor o prostovoljskem delu
• mentorstvo in mentorska srečanja

KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA?

Zaželeno je zanimanje za literaturo in vsaj osnovno znanje 
angleškega jezika (veliko je namreč tujih obiskovalcev). Opozorilo: 
Delo vključuje dvigovanje polic.

PRIJAVE • elektronska pošta 

http://www.knjiznicapodkrosnjami.si/
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NAZIV ORGANIZACIJE ZAVOD MISSS

NASLOV Kunaverjeva 2, 1000 Ljubljana

SPLETNA STRAN http://skupajvskupnosti.si/

KONTAKTNA OSEBA Urša Oven

TELEFON 051 300 380

E-NASLOV ursa@misss.org

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST POLETJE JE PRAVI ČAS – DA POSTANEŠ PROSTOVOLJEC NAŠ!

OPIS AKTIVNOSTI 

Poletne delavnice potekajo v času počitnic med 28. 6. 2021 in 16. 
7. 2021 ter od 16. 8. 2021 do 31. 8. 2021. Delavnice trajajo pet ur. V 
povprečju je na delavnice vključenih 15 otrok. Delavnice so pestre, 
raznolike in poučne: športne (plavanje, bowling, pohodi, plezanje, 
jahanje …), izobraževalne (obiski muzejev, predstav, ustanov, 
organizacij …), ustvarjalne, raziskovalne (vožnja z ladjico, piknik v 
naravi).

KJE? Kunaverjeva ulica 2-4 (Dravlje), okolica.

KDAJ? Od ponedeljka do petka, od 9. do 14. ure.

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV

• do 15 let
• 15-18
• 19-30

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

• 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 • elektronska pošta

http://skupajvskupnosti.si/
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NAZIV ORGANIZACIJE ZAVOD ZA RAZVOJ EMPATIJE IN USTVARJALNOSTI ENEJA

NASLOV Viška cesta 49b, 1000 Ljubljana

SPLETNA STRAN https://zavodeneja.wixsite.com/zavod-eneja

KONTAKTNA OSEBA Nina Ilič

TELEFON 041 377 388

E-NASLOV zavod.eneja@gmail.com

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST SKRBIMO ZA OPRAŠEVALCE

OPIS AKTIVNOSTI 

Število opraševalcev hitro upada, saj se soočajo s pomanjkanjem 
hrane. Ogrožajo jih tudi pesticidi, še posebej ob nepravilni uporabi. 
Primanjkuje jim tudi mest za gnezdenje. Prostovoljci bodo pomagali 
z varovanjem pisanih, cvetočih travnikov, z ekološkim vrtnarjenjem in 
s sajenjem medovitih rastlin. Potrebujemo občasno pomoč pri negi in 
vzdrževanju Medovitega učnega vrta na Grbi v Ljubljani.

KJE? Ljubljana (Vič).

KDAJ? Zjutraj ali zvečer, po dogovoru.

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV

• 15-18
• 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

• usposabljanje 
• malico
• povrnjene potne stroške
• dogovor o prostovoljskem delu
• potrdilo o opravljenem delu
• opremo, materiale
• mentorstvo in mentorska srečanja
• drugo: Malico le v primeru dela štirih ali več ur skupaj, potne 
stroške v primeru, da nastanejo zgolj zaradi prostovoljstva.

PRIJAVE • elektronska pošta

https://zavodeneja.wixsite.com/zavod-eneja
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NAZIV ORGANIZACIJE ZDRUŽENJE DROGART

NASLOV Prečna ulica 6, 1000 Ljubljana

SPLETNA STRAN www.izberisam.org

KONTAKTNA OSEBA Natalija Tetičkovič Bogataj

TELEFON 030 346 327

E-NASLOV natalija@drogart.org

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST INFORMIRANJE O ZMANJŠEVANJU ŠKODLJIVIH POSLEDIC NA 
PODROČJU ALKOHOLA

OPIS AKTIVNOSTI 

Program Izberi sam si prizadeva za zmanjševanje škodljivih posledic 
alkohola med mladimi. Z atraktivnimi pristopi in metodami mlade 
osveščamo o alkoholu in tveganjih, ki lahko nastanejo ob njegovi 
uporabi. Iščemo prostovoljce, ki lahko prispevajo svojo energijo z 
informiranjem in aktivnostmi na terenu ali preko spletnih platform.

KJE? Odprti javni prostori, parki, (LJ, MB) in spletne platforme.

KDAJ? 1-2x tedensko do 2 uri oz. po dogovoru.

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV • 19-30 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

• usposabljanje 
• malico
• povrnjene potne stroške
• dogovor o prostovoljskem delu
• potrdilo o opravljenem delu
• opremo, materiale
• mentorstvo in mentorska srečanja
• drugo: delo v sproščenem in dinamičnem timu

KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA?

Odprtost do pristopa zmanjševanja škode, ne-obsojajoč odnos do 
uporabnikov.

PRIJAVE
• osebno
• telefonsko
• elektronska pošta
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NAZIV ORGANIZACIJE ZLRO - ZAVOD ZA LETOVANJE IN REKREACIJO OTROK

NASLOV Trg Prekomorskih brigad 1, 1000 Ljubljana

SPLETNA STRAN www.zavod-zlro.si

KONTAKTNA OSEBA Tjaša Sušin

TELEFON 031 868 399

E-NASLOV tjasa.susin@zavod-zlro.si

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST VZGOJITELJ/ICA NA LETOVANJU

OPIS AKTIVNOSTI 

Organiziramo počitniška letovanja za otroke in mlade od 5 do 18. 
leta starosti. Prostovoljec je vzgojitelj eni skupini otrok na letovanju 
(10-12 otrok), za katere skrbi in jih animira. Skupaj z ostalimi 
vzgojitelji poskrbi tudi za pripravo in izvedbo večernega programa ter 
ustvarjalnih ali športnih aktivnosti. Tisti, ki imajo pridobljen naziv za 
učitelja plavanja, poskrbijo za plavanje in šport.

KJE? Zgornje Gorje, Piran, Savudrija, Poreč, Umag.

KDAJ? 7 ali 10 dni; od 25. 6. do 22. 8. 2021

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV • 19-30

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

• usposabljanje 
• dogovor o prostovoljskem delu
• potrdilo o opravljenem delu
• opremo, materiale
• drugo: nastanitev v počitniškem domu za čas izvajanja 
aktivnosti s prehrano in organiziranim prevozom

KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA?

Čut za delo z otroki, ustvarjalnost, energija, timsko delo, iznajdljivost, 
samostojnost.

PRIJAVE • elektronska pošta

http://www.zavod-zlro.si
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NAZIV ORGANIZACIJE ZVEZA TABORNIKOV SLOVENIJE

NASLOV Einspielerjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

SPLETNA STRAN www.taborniki.si

KONTAKTNA OSEBA Matjaž Švegelj

TELEFON 040 213 479

E-NASLOV matjaz.svegelj@taborniki.si

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST TABORNIŠKI CENTER BOHINJ

OPIS AKTIVNOSTI 

Med poletjem vabimo več prostovoljcev, ki boste z nami ostali od 
21 do 60 dni in boste pomagali pri delovanju taborniškega centra 
ter izvajanju njegovih programskih vsebin. Pomagali boste pri 
predstavljanju in vodenju programskih vsebin centra, upravljanju 
kantine, kuhinje, čiščenju. Delo bo potekalo v timu pod vodstvom 
mentorja. Vaš delovnik bo trajal 5 ur na dan, 5 dni v tednu.

KJE? Taborniški center Bohinj.

KDAJ? Od 1. 6. do 15. 10. 2021.

STAROSTNA SKUPINA 
PROSTOVOLJCEV • 19-30

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

• usposabljanje 
• malico
• dogovor o prostovoljskem delu
• potrdilo o opravljenem delu
• opremo, materiale
• mentorstvo in mentorska srečanja

KAJ PRIČAKUJE 
ORGANIZACIJA? Motiviranost, zanesljivost.

PRIJAVE
• osebno
• telefonsko
• elektronska pošta

http://www.taborniki.si
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V katalogu so predstavljene aktivnosti, ki so jih prispevale članice Slovenske mreže prostovoljskih 
organizacija. Za točnost objavljenih podatkov odgovarjajo organizacije, ki so jih posredovale. 
Objavljene fotografije so iz arhivov organizacij, 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 poletje, polepšano s prostovoljstvom!

Uredila: Andreja Hleb
Lektura: Sabrina Lever

Za prostovoljsko pomoč se zahvaljujemo:
Tanji Čuk Gaber, ki ga je oblikovala.

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

https://www.prostovoljstvo.org/za-prostovoljce/iskalnik-organizacij
https://www.prostovoljstvo.org/za-prostovoljce/posredovalnica-prostovoljskih-del
https://www.prostovoljstvo.org/za-prostovoljce/posredovalnica-prostovoljskih-del
https://www.facebook.com/prostovoljstvo.org
http://www.prostovoljstvo.org
http://www.filantropija.org
http://www.prostovoljstvo.org
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