
Ne vidite celotnega sporočila? Kliknite tukaj.

Učinki evropske prostovoljne službe
Letos obeležujemo 20. obletnico obstoja evropske prostovoljne službe, ki 
je danes del programa Erasmus+ in omogoča mladim v starosti od 17 do 
30 let, da opravljajo prostovoljne aktivnosti po vsej Evropi in izven nje. 
97% prostovoljcev EVS poroča, da je izboljšalo svoje spretnosti 
sporazumevanja v tujem jeziku, 97 % prostovoljcev EVS se bolje 
razume z ljudmi iz različnih kulturnih ozadij, 92% vodij projektov EVS 
meni, da so projekti evropske prostovoljne službe obogatili lokalno 
okolje/skupnost, 84% vodij projektov EVS je prepričanih, da so lokalno 
okolje in skupnost, v katerih se odvijajo projekti EVS, bolj ozaveščeni o 
skrbeh in interesih mladih in 85% prostovoljcev EVS se je naučilo 
boljšega timskega dela. Več v Movitovem Mladinfogramu...

Obisk prostovoljcev OŠ Toneta Čufarja v Azilnem 
domu Vič
Z majhnimi, drobnimi koraki delajo dobro v šoli in tudi zunaj nje. 
Zadovoljni prostovoljci so po druženju s prijatelji iz azilnega doma še bolj 
motivirani za opravljanje svojega dela. Z njimi so likovno ustvarjali 
(okraševali odtise dlani) ter na njihovem igrišču igrali nogomet, 
preskakovali veliko kolebnico, lovili žogice v tulce, se gugali in tudi samo 
pogovarjali, brali knjige. Na povezavi si lahko preberete ganljive vtise 
otrok in njihovih staršev.
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Ali ste vedeli?
EU Aid Volunteers je iniciativa, ki združuje 
prostovoljce in organizacije iz držav 
Evropske unije in tretjih držav z 
namenom zagotavljanja praktične podpore 
pri nudenju humanitarne pomoči, krepitve 
lokalne zmogljivosti ter odpornosti v primeru 
naravnih nesreč. Več...

Usposabljanje za pedagoške delavce -
prostovoljstvo v vzgoji in 
izobraževanju
Termin: 11.10.2016 od 9. do 16. ure.

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 najdete na 
spletni strani prostovoljstvo.org.

Dobra dela vas potrebujejo
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http://%25%25webversion%25%25
http://www.movit.si/fileadmin/movit/0ZAVOD/Publikacije/Mladinformator/EVS_20_let_Mladinfogram_april_2_splet.pdf
http://www.filantropija.org/obisk-prostovoljcev-os-toneta-cufarja-v-azilnem-domu-vic/
http://www.zavod-voluntariat.si/nekategorizirano/kaj-je-eu-aid-volunteers/#more-8675
http://www.prostovoljstvo.org/usposabljanja/za-strokovne-delavce


Festivalska dogajanja
Zadnja septembrska sreda je bila v Ljubljani nevladniška. Na že 15. 
tradicionalnem bazarju nevladnih organizacij Lupa je tudi 
Slovenska filantropija predstavljala svoje programe. Fotografije si 
lahko pogledate na spletni strani SF.

Obiskali so tudi letošnji 18. Mirovniški festival, sestavljen iz raznih 
vsebin, ki so povezane s svetovnim dnevom miru, 21. 
septembrom. Dogajanje so popestrili glasbeni nastopi, otroške 
predstave ter zabavne in poučne kreativne delavnice. Več.

Dobra dela vas potrebujejo
Če želite prostovoljiti, vas v posredovalnici 
prostovoljskih del čaka kar 220 zanimivih 
aktivnosti, ki jim lahko posvetite nekaj 
svojega prostega časa.

Slovenska mreža prostovoljskih 
organizacij
Mreža šteje danes 1382 članic. Zadnje 
pridružene članice so Društvo prijateljev 
mladine Lavrica, Zveza prijateljev mladine 
Idrija, ŠENT, Dnevni center Postojna, 
Osnovna šola Mirana Jarca, ŠENT, Center 
za psihosocialno svetovanje s terenskim 
delom Radlje ob Dravi.

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.

Pošiljanje e-novic nam omogoča:

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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