
Ne vidite celotnega sporočila? Kliknite tukaj.

Usposabljanje o neformalnem izobraževanju in 
priložnostnem učenju
Namen usposabljanja je organizacijam, ki imajo svoja lastna izobraževanja, 
ter tistim, ki preko svojega delovanja svojim članom nudijo različne učne 
procese (npr. prostovoljstvo v organizaciji, EVS, projektno delo, …) predstaviti 
pomen neformalnega in priložnostnega učenja, z vsemi orodji, ki so na voljo 
za beleženje tovrstnega znanja in z možnostjo priznavanja tovrstnega znanja 
s strani različnih akterjev. Pozor, usposabljanje se bo odvijalo med 23. in 27. 
septembrom, zato zbirajo prijave samo še do 19.9.2016.

Katalog prostovoljskih priložnosti za mlade v šolskem letu 
2016/2017
Da bo aktivno državljanstvo postalo otipljiva izkušnja in da bodo/boste mladi lahko 
razvijali tudi kompetence, ki zahtevajo angažiranje izven šolskih okvirov, vam z 
veseljem predstavljamo Katalog prostovoljskih priložnosti za mlade v šolskem letu 
2016/2017. V katalogu je zbrana ponudba mladim prijaznih prostovoljskih 
organizacij, kjer bodo/boste mladi prostovoljci dobili dobro mentorsko podporo in 
varno delovno okolje. Vse organizacije, ki vabijo k sodelovanju v tem katalogu, so 
članice Slovenske mreže prostovoljskih organizacij. Katalog prostovoljskih 
priložnostil za mlade v novem šolskem letulahko starejši osnovnošolci, 
srednješolci, starši in pedagoški delavci prelistate tukaj.

E-novice 250
16. september 2016

Ali ste vedeli?
V EU je bilo med mladimi, starimi od 15 
do 34 let, v letu 2015 kar 17 milijonov 
takih, ki se niso izobraževali in niso bili 
delovno aktivni. V Sloveniji, kjer je 
večina mladih v starosti od 16 do 19 let 
v formalnem izobraževanju, je po 
podatkih Eurostata stopnja mladih, 
starih od 20 do 34 let, ki se ne 
izobražujejo in niso delovno aktivni, 
nižja od povprečja EU (20,1 %) saj je v 
letu 2015 znašala 15,3 %.

Kampanja#AskNavracsics: Kako 
bi lahko mladim še olajšali 
odločitev za prostovoljstvo?
Kaj bi bilo treba še spremeniti, da bi se 
ti in drugi mladi laže odločili za 
prostovoljsko delo v svojem kraju? Ali 
na primer sploh imaš čas za 
prostovoljstvo? Ali pa zaradi dela ali 
študija na to še pomisliti ne utegneš? V 
okviru kampanje imajo mladi možnost, 
da Evropskemu komisarju za mladino 
Tibor-ju Navracsics-u povejo svoje 
predloge, kako olajšati mladim 
vključevanje v prostovoljne in druge 
aktivnosti v svojih skupnostih. Mladi 
lahko svoje ideje in predloge delijo 
na spletni strani do 28. oktobra 2016!

Projekt kolegice
je nastal z namenom izboljšanja 
zaposlovanja mladih visoko izobraženih 
žensk. Zaradi povečanega obsega dela 
v Nefiksu vabijo k 
sodelovanju koordinatorko, ki bi 
pomagala izvajati celotni proces dela in 
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srednješolci, starši in pedagoški delavci prelistate tukaj.

Prostovoljstvo v vzgoji in izobraževanju
Usposabljanje za pedagoške delavce bo na Slovenski filantropiji potekalo 11. 
oktobra, 2016. Usposabljanje je namenjeno vsem, ki delajo z otroki in 
mladostniki v šolah in drugih zavodih v vzgoji in izobraževanju ter se želijo 
seznaniti s priložnostmi, ki jim jih prinaša prostovoljstvo.Več informacij vam je 
na voljotukaj.

"Vse kar smo pridobili, lahko uporabimo v našem vsakdanjem življenju za 
gradnjo trdnega in širokega mostu človeka k človeku. Hvala za srečanje na 
topel, prijeten način!" Nikica Grkman, mentorica prostovoljcev na Srednji 
zdravstveni šoli Ljubljana

Projekt kolegice
je nastal z namenom izboljšanja 
zaposlovanja mladih visoko izobraženih 
žensk. Zaradi povečanega obsega dela 
v Nefiksu vabijo k 
sodelovanju koordinatorko, ki bi 
pomagala izvajati celotni proces dela in 
bila v pomoč izvajalkam tega projekta 
po Sloveniji.

Dobra dela vas potrebujejo
Če želite prostovoljiti, vas v 
posredovalnici prostovoljskih del čaka 
kar 206 zanimivih aktivnosti, ki jim 
lahko posvetite nekaj svojega prostega 
časa.

Slovenska mreža prostovoljskih 
organizacij
Mreža šteje danes 1377 članic. Zadnje 
pridružene članice so Zavod 
Samostojen si, Svetovalnica za žrtve 
nasilja in zlorab Maribor, Vzgojni zavod 
Planina - stanovanjska skupina Vrhnika 
in Društvo upokojencev Višnja gora.  

Vabimo vse članice in posameznike, 
da nam vaše prispevke k 
Prostovoljskim e-novicam skupaj s 
fotografijami pošljete na 
novice@filantropija.org.

Spremljajte nas tudi na Facebooku.

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, Poljanska cesta 12, 1000 Ljubljana
T: 01/433 40 24, 01/430 12 88, info@filantropija.org, www.filantropija.org

Ne želite več prejemati e-novic? Odjavite se TUKAJ!
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