
Ne vidite celotnega sporočila? Kliknite tukaj.

= dan za sodelovanje (8. april 2017)
Velika vseslovenska prostovoljska akcija ponovno povezuje številne 
akterje, letos še posebej z namenom spodbujanja in širjenja 
sodelovanja. Prostovoljske akcije bodo potekale v 71 krajih, med 
organizatorji so šole, društva, občine in posamezniki, sodelovala bodo 
tudi podjetja. Prijavljenih je 122 akcij, v okviru nekaterih se je povezalo 
tudi več kot 27 organizacij. Po vsej državi bo na ta dan aktivnih več
kot 440 organizacij (društev, občin, šol, podjetij, javnih zavodov) in 
več kot 8200 prostovoljcev. Hvala vsem sodelujočim, da 
povezujete, spreminjate in širite prostovoljstvo ter sodelovanje!

Nacionalni teden prostovoljstva (15.-21. maj 2017)
Bliža se teden praznovanja prostovoljstva, ki letos izpostavlja »
Prostovoljstvo kot prostor vključevanja«. Druženje prostovoljcev, 
povezovanje med sodelujočimi organizacijami in predstavitev 
prostovoljstva ter prostovoljskih organizacij bo potekala po različnih 
krajih Slovenije.

E-novice 264
31. marec 2017

Ali ste vedeli?
Zavod Bob išče udeležence za 
desetmesečni projekt Evropske 

prostovoljske službe v Španiji, ki se bo 
odvijal med septembrom 2017 in junijem 
2018. 10 mesečni projekt bo potekal v 

Plasenciji na zahodu Španije od 1. 
9. 2017 do 30. 6. 2018.

Projekt se bo ukvarjal z ljudmi z 
motnjami v duševnem razvoju. Delo bo 

potekalo v Centro Socio Sanitario, centru 
za ljudi z duševnimi motnjami.

Socialne, ustvarjalne in gibalne 
metode za boljše delo s skupinami

Ljubljana, 18. april 2017
Za vse, ki iščete inovativne in ustvarjalne 

načine za vzpostavljanje stika in 
zaupanja, gradnjo skupine, odpiranja 

razprav na različne tematike in iskanje 
kreativnih rešitev. Več informacij.

Festival migrantskega filma
Med 15. in 20. junijem 2017 Slovenska 

filantropija pripravlja že 8. edicijo 
Festivala migrantskega filma. Tudi letos 

festivalska ekipa stremi k temu, da 
javnosti predstavi svež izbor projekcij in 
spremljevalnih dogodkov, ki osvetljujejo 

različne teme in plati migracij, azila, 
življenja beguncev ter integracije 

priseljencev v novo družbeno okolje. K 
sodelovanju vabijo vse, ki imate radi 

   Hitre beležke Stran 1    

http://%25%25webversion%25%25
http://www.filantropija.org/dan-za-spremembe
http://www.prostovoljstvo.org/aktivnosti/dan-za-spremembe
http://www.lmit.org/za-mlade/desetmesecni-evs-projekt-v-spaniji.html
http://www.prostovoljstvo.org/usposabljanja/termini-usposabljanj
http://www.fmf-slovenija.si/vabilo-prostoljcem-k-soustvarjanju-8-festivala-migrantskega-filma/
http://www.fmf-slovenija.si/vabilo-prostoljcem-k-soustvarjanju-8-festivala-migrantskega-filma/


Osrednji dogodek bo potekal 16. maja na Prešernovem trgu v 
Ljubljani, kjer se bomo ponovno zbrale prostovoljske organizacije in 
proslavile svoje delo na Veselem dnevu prostovoljstva.

18. maja nas bo Občina Gornja Radgona, ki je prejela naziv 
Prostovoljstvu prijazno mesto, gostila in nam tako omogočila izvedbo 
Slovesnega dneva prostovoljstva. Na prireditvi bomo podelili nazive 
Junaki našega časa, Naj prostovoljec v javni upravi ter 
Prostovoljstvu prijazno mesto.

Majhna dejanja, ki štejejo
Velikokrat slišim odrasle reči: “Oh, kaj pa imajo otroci za ene skrbi, saj 
je edina njihova obveznost šola”. Pri tem se je potrebno zavedati, da 
enim izmed njih šola predstavlja stisko...Sama ponudim “tako malo”, 
medtem ko osnovnošolka prejme ogromno. Povprečno tri ure tedensko 
si vzamem čas za učno pomoč deklici pri angleškem jeziku. Kaj to 
pomeni njej? Lažje razumevanje in hkrati lažje učenje, da se brez 
težav prebija skozi preverjanja znanja. Najpomembnejše pa je, da ji s 
skupnimi močmi omogočiva brezskrbne poletne počitnice. Da lahko 
takrat, tako kot vsi njeni prijatelji, uživa! Si želiš postati prostovoljec 
Prostovoljskega servisa? Več informacij o vključitvi najdeš tukaj.

Regijski obiski
Slovenska filantropija bo, po obisku Murske Sobote, v letošnjem letu 
izvedla še dva regijska obiska, da se neposredno na terenu seznani z 
izzivi, s katerimi se srečujejo prostovoljske organizacije v različnih 
predelih Slovenije, hkrati pa bo spodbudila in okrepila sodelovanje s 
prostovoljskimi organizacijami in lokalnimi skupnostmi, jih informirala o 
novostih na področju prostovoljstva in tako prispevala k razvoju 
prostovoljstva na regionalni in lokalni ravni.
SLOVENJ GRADEC
Datum: sreda, 12. april 2017 ob 11. uri
Kje: v prostorih MKC Slovenj Gradec (Ozare 18, 2380 Slovenj 
Gradec)
Prijavnica
KOPER
Datum: sreda, 19. april 2017 ob 11. uri
Kje: v prostorih  Pretorske palače (Titov trg 3, 6000 Koper)
Prijavnica

filantropija pripravlja že 8. edicijo 
Festivala migrantskega filma. Tudi letos 

festivalska ekipa stremi k temu, da 
javnosti predstavi svež izbor projekcij in 
spremljevalnih dogodkov, ki osvetljujejo 

različne teme in plati migracij, azila, 
življenja beguncev ter integracije 

priseljencev v novo družbeno okolje. K 
sodelovanju vabijo vse, ki imate radi 
filme, vam je tema blizu, in si želite 

pridobiti neformalne izkušnje na področju 
organizacije filmskih in kulturnih 

dogodkov.

Dobra dela vas potrebujejo
Če želite prostovoljiti, vas 

v Posredovalnici prostovoljskih 
del čaka kar 212 zanimivih aktivnosti, ki 

jim lahko posvetite nekaj svojega 
prostega časa.

Slovenska mreža prostovoljskih 
organizacij

Mreža šteje danes že 1439 članic. 
Zadnje pridružene članice so ŠD NK 

Olimpija Ljubljana, Društvo alternativne 
mladine Bistrica, Zavod Karion, Kulturno 
društvo ZUM Kreativa, Športno društvo 

Fokus, Ljudska univerza 
Ormož, Odbojkarska zveza Slovenije.

Vabimo vse članice in posameznike, da 
nam vaše prispevke k Prostovoljskim e-
novicam skupaj s fotografijami pošiljate 

na novice@filantropija.org.
Spremljajte nas tudi na Facebooku.

Pošiljanje e-novic nam omogoča:
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http://www.prostovoljstvo.org/aktivnosti/nacionalni-teden-prostovoljstva/veseli-dan-prostovoljstva
http://www.prostovoljstvo.org/aktivnosti/nacionalni-teden-prostovoljstva/slovesni-dan-prostovoljstva
http://www.prostovoljstvo.org/aktivnosti/prostovoljstvo-v-vzgoji-in-izobrazevanju/abc-/junaki-nasega-casa
http://www.prostovoljstvo.org/aktivnosti/naj-prostovoljec-zaposlen-v-javni-upravi
http://www.prostovoljstvo.org/aktivnosti/prostovoljstvu-prijazno-mesto-2017
http://www.filantropija.org/majhna-dejanja-stejejo/
http://www.filantropija.org/majhna-dejanja-stejejo/
http://www.filantropija.org/prostovoljci-prostovoljskega-servisa/
http://www.prostovoljstvo.org/aktivnosti/regijski-obiski
http://www.prostovoljstvo.org/aktivnosti/regijski-obiski
http://www.fmf-slovenija.si/vabilo-prostoljcem-k-soustvarjanju-8-festivala-migrantskega-filma/
http://www.fmf-slovenija.si/vabilo-prostoljcem-k-soustvarjanju-8-festivala-migrantskega-filma/
http://www.prostovoljstvo.org/za-prostovoljce/posredovalnica-prostovoljskih-del
http://www.prostovoljstvo.org/za-prostovoljce/posredovalnica-prostovoljskih-del
https://www.facebook.com/prostovoljstvo.org


Prijavnica

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, Cesta Dolomitskega odreda 11, 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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