Komunikacija, strategije in vprašalnik

Ne vidite celotnega sporočila? Kliknite tukaj.

KOMUNIKACIJA - KLJUČ DO DOBREGA ODNOSA I
in II
Tematski usposabljanji sta namenjeni udeležencem, ki delajo z ljudmi in se
zavedajo, da je komunikacija ključna za vzpostavljanje in gradnjo dobrega
odnosa. Spoznali boste različne potrebe in se zavedali strategij preko
katerih jih ljudje poskušamo zadovoljevati. Vadili boste različne načine
poslušanja in dobrega komuniciranja ob upoštevanju dognanj transakcijske
analize in nenasilne komunikacije. Raziskovali boste svoje potrebe v
odnosu in se jih naučili nenasilno komunicirati.

E-novice 253
28. oktober 2016

Mednarodni vprašalnik o prostovoljstvu
Vabimo vas, da izpolnite vprašalnik in s tem
omogočite pridobivanje podatkov o
prostovoljstvu tudi iz naše države. Do
vprašalnika lahko dostopate na povezavi
tukaj.

E-novice SLOVENSKE FILANTROPIJE
Ne zamudi pomembnih obvestil in dogodkov,
prijavi se na e-novice Slovenske filantropije.
Termina: Komunikacija I, Ljubljana, sobota, 5. november, od 9.00 -16.00
Komunikacija II, Ljubljana, sobota, 26. november, od 9.00 -16.00.
Več informacij in prijavnico najdete na povezavi tukaj.

Regijski obiski v Kranju, Mariboru in Celju
Na vseh treh regijskih obiskih so potekale delavnice z naslovom Zakon o
prostovoljstvu in mentorstvo prostovoljcem v praksi ter posveti o
prostovoljstvu v regiji. Ob predstavitvi celotne tematike je predstavnike
organizacij zanimalo predvsem področje evidentiranja prostovoljskega
dela, formalnega urejanja prostovoljstva (od dogovorov s prostovoljci do
prostovoljskih programov), pomen in posledice vpisa v register
prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom na
AJPES, prednosti članstva organizacije v Slovenski mreži prostovoljskih
organizacij, povračila stroškov prostovoljcem, možnosti nagrajevanja
prostovoljcev in zavarovanja ter plačila prispevkov v zdravstveno in
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Razpisan je nov termin za mentorsko
usposabljanje
MOTIVIRANJE IN SPREMLJANJE
PROSTOVOLJCEV
Termin: Ljubljana, 14.11.2016 od 9.00
do 16. ure. Prijavnica.

Dobra dela vas potrebujejo

Če želite prostovoljiti, vas v posredovalnici
prostovoljskih del čaka kar 229 zanimivih
aktivnosti, ki jim lahko posvetite nekaj svojega
prostega časa.

prostovoljcev in zavarovanja ter plačila prispevkov v zdravstveno in
pokojninsko blagajno. Več si lahko preberete na spletni strani
prostovoljstvo.org.

prostega časa.

Slovenska mreža prostovoljskih
organizacij
Mreža šteje danes že 1391 članic.

Vabimo vse članice in posameznike, da
nam vaše prispevke k Prostovoljskim enovicam skupaj s fotografijami pošljete
na novice@filantropija.org.
Spremljajte nas tudi na Facebooku.

Prostovoljske strategije
V sredo, 12. oktobra 2016 je v Evropskem parlamentu potekala
konferenca o tem kako se prostovoljske strategije na lokalnih in
nacionalnih ravneh povezujejo z EU politikami in programi (še
posebej v okviru pridobivanja kompetenc, brezposelnosti mladih,
aktivnega staranja in aktivnega državljanstva). Več informacij vam je
na voljo tukaj.

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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