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Dobra prostovoljska zgodba sodelovanja: 
prepleskano stanovanje invalidu
Gospod A. je invalid, je nepokreten in potrebuje pomoč pri vsakdanjih 
opravilih. Živi na Štajerskem v stanovanju, kjer se zaradi vlage vsako 
zimo pojavi plesen. Z ženo pričakujeta dojenčka in zato sta iskala 
pomoč nekoga, ki bi bil pripravljen prostovoljsko odstraniti plesen in 
prepleskati stene, da bo nov družinski član prišel v zdravo okolje. Sama 
sta kupila barvo in pripomočke, plačilo pleskarja pa je zanju prevelik 
strošek.
Na Slovenski filantropiji smo se ob seznanitvi s situacijo povezali s 
podjetjem, ki je že pred časom izrazilo pripravljenost za pomoč ljudem 
v stiski in deluje v Slovenskih Konjicah. Sodelavci Partiklessa so se 
takoj odločili za sodelovanje in v naslednjem tednu že izvedli pleskanje.

Mentorstvo mladim
Vsi se zavedamo, da je spodbujanje mladih v prostovoljstvo zelo 
pomembno. Večkrat je izrečeno: "Enkrat prostovoljec, vedno 
prostovoljec". In to drži, če ima mlad človek prijetno izkušnjo 
prostovoljstva. Tako je nadvse pomembno mentorstvo mladim. Za vse 
mentorje in organizatorje prostovoljskega dela smo zbrali nekaj 
priporočil, ki jih najdete TUKAJ.
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Ali ste vedeli?
Da se bo Vlada RS v kratkem seznanila 
z Letnim poročilom prostovoljstva za leto 

2016? Osnutek poročila

Zadnja objavljena prostovoljska 
dela: 

Pomoč pri prevodu
Društvo učiteljev gluhih za potrebe 

prevoda dokumenta v angleškem jeziku 
išče prostovoljca, ki bi prevedel 

dokument za potrebe nadaljnega dela 
na področju priprave izobraževalnih 

programov za gluhe. Več
.

Video postprodukcija
Na Ustanovi Imago Sloveniae - Podoba 

Slovenije iščejo pomoč pri urejanju in 
objavah video produkcije posnetkov 

koncertov, intervjujev ipd. Več

Vodenje slikarske delavnice za 
starejše 

V dnevnem centru aktivnostih za sterjše 
v Ljubljani vabijo prostovlj-ca/-ko za 
vodenje delavnice slikanja v skupini 

aktivnih starejših od oktobra dalje.Več
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Posvet o strategiji razvoja nevladnih organizacij in 
prostovoljstva
4. julija 2017 je v Hiši Evropske unije v Ljubljani potekal posvet o 
strategiji razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva. Predstavniki 
prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom so 
oblikovali številne dopolnitve dokumenta, ki ga je Ministrstvo za javno 
upravo poslalo v javno razpravo. Več

aktivnih starejših od oktobra dalje.Več

Dobra dela vas potrebujejo
Če želite prostovoljiti, vas 

v Posredovalnici prostovoljskih 
del čaka kar 190 zanimivih aktivnosti, ki 

jim lahko posvetite nekaj svojega 
prostega časa.

Slovenska mreža prostovoljskih 
organizacij

Mreža šteje danes že 1478 članic. 
Zadnje pridružene članice so 

GOZVIN Prosenjakovci, so.p., 
Morigenos - slovensko društvo za 
morske sesalce, Društvo zdravega 
življenja, Društvo očetov Slovenije in 

Kulturno društvo Rogoznica.
Vabimo vse članice in posameznike, da 
nam svoje prispevke k Prostovoljskim e-
novicam skupaj s fotografijami pošiljate 

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

Pošiljanje e-novic nam omogoča:

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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