
Ne vidite celotnega sporočila? Kliknite tukaj.

Skupno poročilo o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za 
leto 2017  
Poročilo o prostovoljskem delu je v skladu z Zakonom o prostovoljstvu za leto 
2017 oddalo 1650 prostovoljskih organizacij in organizacij s 
prostovoljskim programom. Skupno število prostovoljcev, ki so opravljali 
prostovoljsko delo in so vodeni v vpisniku prostovoljskih organizacij in 
organizacij s prostovoljskim programom, je 291.214, opravili pa 
so 9.466.281 ur prostovoljskega dela. Iz poročil za leto 2017 izhaja, da je 
največ prostovoljskih ur opravljenih na področju socialne dejavnosti. Na tem 
področju je bilo opravljenih 6.312.871 prostovoljskih ur oziroma kar 66,68 % 
vseh prostovoljskih ur v letu 2017. Skupaj je bilo opravljenega organiziranega 
prostovoljskega dela v vrednosti 94.786.789 evrov, kar nedvomno kaže na 
velik prispevek prostovoljskega dela k splošni družbeni blaginji v Republiki 
Sloveniji. Več.

Slika 1: Prikaz števila prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim 
programom, ki so vpisane v vpisnik v letu 2017, po statističnih regijah v 
Sloveniji.

Razpisani novi termini uvodnih in tematskih usposabljanj 
za prostovoljce in mentorje prostovoljcev!
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Ali ste vedeli?
Iz podatkov skupnega poročila 

za leto 2017 izhaja, da se je 
povečalo število prostovoljcev v 
starostni skupini nad 60 let, v 
okviru katere je bilo v preteklem 

letu aktivnih 112.916 
prostovoljcev, kar 

predstavlja 38,77 % vseh 
prostovoljcev. Število 

prostovoljcev se je zvišalo tudi v 
starostni skupini do 18. leta, v 

okviru katere je v letu 2017 
delovalo 36.037 mladih 

prostovoljcev, kar predstavlja 

Španski košarkaški zvezdnik je 
kot prostovoljec priča 
pretresljivim prizorom

Medtem ko številni njegovi 
košarkarski kolegi proste dneve 
preživljajo na eksotičnih plažah, 
se je Marc Gasol med dopustom 
kot prostovoljec pridružil nevladni 

organizaciji Proactiva Open 
Arms, ki išče in rešuje ljudi na 

morju. In bil globoko pretresen. »
Frustracija, jeza in nemoč. 

Neverjetno je, kako so toliko 
ranljivih ljudi prepustili smrti na 

morju. Globoko občudovanje do 
vseh, ki jim v teh dneh pravim 

moji soigralci,« je ob tem zapisal 
center Memphisa. Več.Dobra dela vas potrebujejo
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http://%25%25webversion%25%25
http://www.prostovoljstvo.org/o-prostovoljstvu/prostovoljstvo-danes
https://twitter.com/MarcGasol?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1019319737308893184&ref_url=https%3A%2F%2Fekipa.svet24.si%2Fapi%2Fdynamic%3Fid%3D649888


V kolikor vas mika prostovoljstvo in ne veste, kje začeti, ali pa ste že 
prostovoljci in bi radi pridobili boljši vpogled v prostovoljsko delo, vas vabimo 
na Uvodno usposabljanje za prostovoljke in prostovoljce. Termini 
uvodnih usposabljanj 2018 so: 1. in 2. september, 29. in 30. september, 6. 
in 7. oktober, 10. in 11. november, 24. in 25. november ter 15. in 16. 
decmber.

Uvodno usposabljanje za mentorje prostovoljcev je 
namenjeno mentorjem v nevladnih organizacijah. Mentorjem pomaga 
pri pripravi organizacije na prostovoljsko delo in vodenju prostovoljcev. 
Prijavite se lahko za 8. september ali 23. oktober 2018. Tematsko 
usposabljanje za mentorje Motiviranje in spremljanje prostovoljcev bo 
potekalo 17. novembra 2018. 

Predsednik republike sprejel gasilce in prostovoljce, ki so 
se odlikovali pri odpravljanju posledic neurja s točo v Beli 
krajini

Predsednik republike je 13. 7. 2018 priredil sprejem v zahvalo gasilcem in 
prostovoljcem, ki so sodelovali pri odpravi posledic silovitega in močnega 
neurja, v katerem sta bili najbolj prizadeti občini Črnomelj in Semič. Pri 
odpravljanju posledic je skupaj sodelovalo 3.686 srčnih mož in žena. Več.

moji soigralci,« je ob tem zapisal 
center Memphisa. Več.Dobra dela vas potrebujejo

Če želite prostovoljiti, vas 
v Posredovalnici 

prostovoljskih del čaka 
kar 146 zanimivih aktivnosti, ki 

jim lahko posvetite nekaj svojega 
prostega časa.Slovenska mreža 

prostovoljskih organizacij

Mreža šteje danes 
že 1594 članic. Zadnje 

pridružene članice so Kulturno 
umetniško društvo 

SALSAVERDE IZOLA, Društvo 
AniMa, Pedagoški zavod 
Maribor, Društvo Ponirek 

Maribor, Društvo 
SAVITRI, Društvo KUD SPM 

in Medobčinsko društvo invalidov Spremljajte nas tudi 
na Facebooku.

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

pošiljate na 
novice@filantropija.org.

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!

   Hitre beležke Stran 2    

http://www.prostovoljstvo.org/usposabljanja/uvodno-usposabljanje
http://www.prostovoljstvo.org/usposabljanja/uvodno-usposabljanje
http://www.prostovoljstvo.org/usposabljanja/splosno-usposabljanje-za-mentorje
http://www.prostovoljstvo.org/usposabljanja/tematsko-usposabljanje
http://www.up-rs.si/up-rs/uprs.nsf/objave/4A97506C5BC072A4C12582C9003C4E5D?OpenDocument
https://twitter.com/MarcGasol?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1019319737308893184&ref_url=https%3A%2F%2Fekipa.svet24.si%2Fapi%2Fdynamic%3Fid%3D649888
http://www.prostovoljstvo.org/za-prostovoljce/posredovalnica-prostovoljskih-del
http://www.prostovoljstvo.org/za-prostovoljce/posredovalnica-prostovoljskih-del
https://www.facebook.com/prostovoljstvo.org/?ref=aymt_homepage_panel
http://%25%25webversion%25%25
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