Ne vidite celotnega sporočila? Kliknite tukaj.

Forum o prostovoljstvu 2016

Ob mednarodnem dnevu prostovoljstva, 5. decembru, smo se v velikem številu, v
dvorani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, zbrali na forumu o
prostovoljstvu. Ta je bil letos namenjen vplivu prostovoljskega dela na
prostovoljce, razvoj njihovih osebnih, socialnih in državljanskih kompetenc, s
tem pa tudi krepitvi njihovih potencialov na področju zaposlovanja. O izzivih in
priložnostih beleženja neformalnih kompetenc, pridobljenih s prostovoljskim delom,
si lahko preberete tukaj.
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Ali ste vedeli?
V mesecu novembru 2015 sprejeta
novela Zakona o prostovoljstvu (Uradni
list RS, št. 82/15) med drugim
spreminja ureditev prostovoljskega dela
v osebah javnega prava (javni zavodi)
ali osebah zasebnega prava, ki so za
opravljanje storitev javne službe
pridobile koncesijo. Več informacij
najdete tukaj.

Dobra dela vas potrebujejo

Če želite prostovoljiti, vas
v Posredovalnici prostovoljskih
del čaka kar 214 zanimivih aktivnosti, ki
jim lahko posvetite nekaj svojega
prostega časa.

Slovenska mreža prostovoljskih
organizacij
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Podelitev priznanj prostovoljcem v občini Gornja Radgona

Mreža šteje danes že 1404 članic.
Zadnje pridružene članice so Zveza
društev upokojencev Mestne občine
Koper, Zveza APYN, center Starejših
Notranje Gorice, Osnovna šola Otočec
in Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska
Bistrica.

V občini Gornja Radgona so ob mednarodnem dnevu prostovoljstva na
občinski prireditvi prvič podelili priznanja župana na področju prostovoljstva za
leto 2015. Za naj prostovoljski organizaciji so izbrali društvo Sožitje, ki deluje
na področju pomoči potrebnim osebam z motnjami v duševnem razvoju in
Osnovno šolo Gornja Radgona, ki med drugim veliko pozornosti namenja
pomoči otrokom iz socialno šibkejših družin. Več o nagrajencih si preberite
Vabimo vse članice in posameznike, da
tukaj.
nam vaše prispevke k Prostovoljskim enovicam skupaj s fotografijami pošljete
na novice@filantropija.org.
Spremljajte nas tudi na Facebooku.
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Pošiljanje e-novic nam omogoča:

Zahvala prostovoljcem tudi v Slovenskih Konjicah
"Pomagati je odlika izjemnih posameznikov, ki je nikakor ne smemo
zanemariti,” so bile besede župana Gorinška, ki ceni pomoč vseh prizadevnih
prostovoljnih občanov, ki ob različnih priložnostih nesebično priskočijo na
pomoč. Za njihovo prizadevno delo se jim je zahvalil na mednarodni dan
prostovoljstva.

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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