Ne vidite celotnega sporočila? Kliknite tukaj.

Usposabljanje - uvajanje prostovoljskega dela v
javne zavode
Ljubljana, torek, 31. 1. 2017 med 9. in 16. uro
Usposabljanje je namenjeno mentorjem in organizatorjem
prostovoljstva v javnih zavodih. Celostno odgovori na vprašanji kako
pripraviti javni zavod na prostovoljsko delo in kako voditi prostovoljce.
Poglobili se boste v naslednje teme:
- pomen organiziranega prostovoljstva v družbi in kje so meje med
prostovoljstvom in izkoriščanjem,
- proces uvajanja prostovoljstva v organizacijo,
- pridobivanje primernih prostovoljcev in sklepanje dogovorov,
- Zakon o prostovoljstvu v praksi in vodenje evidenc.
Več informacij o usposabljanju, prijavnico in kontaktni obrazec najdete
na spletni strani.
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Prostovoljstvo med prazniki
Med prazniki se tudi srčni in zvesti
prostovoljci večinoma posvetijo svojim
družinam in si tudi sami odpočijejo. Ne
pa čisto vsi! Ker jo prostovoljsko delo
resnično izpolnjuje, se Jolanda Ravnikar
z veseljem odloči, da božični in silvestrski
večer izkoristi za obdarovanje – a ne
kakršno koli. Več.

Znani novi termini za uvodna
usposabljanja v letu 2017
Uvodna usposabljanja so namenjena
posameznikom, ki se na prostovoljsko
delo šele pripravljajo, in tudi tistim, ki že
delujejo kot prostovoljci, vendar se še
niso udeležili organiziranega
izobraževanja.

Usposabljanja za mentorje
prostovoljskega dela

Kreativni izziv - Mladi mladim - Prostovoljski poet
David Jan iz Ljubljane je v prostovoljstvu že pravi veteran. Kot
prostovoljec je začel prvič delati pred petimi leti, zadnja štiri leta pa
deluje v okviru Slovenske filantropije. Kreativni prostovoljec Ilir Halil ga
je obiskal med njegovim delom in popisal njegovo zgodbo, ki si jo
lahko preberete na spletni strani prostovoljstvo.org.

Kako pripraviti organizacijo na
prostovoljsko delo in voditi
prostovoljce? Kakšne so novosti v
zakonodaji? Kako motivirati in podpreti
posameznike, da bodo čim uspešnejši
prostovoljci? Kako uspešno delovati med
pričakovanji uporabnikov, željami
prostovoljcev in zahtevami organizacij?
Več informacij najdete tukaj.

Dobra dela vas potrebujejo Če želite
prostovoljiti, vas v Posredovalnici
prostovoljskih del čaka kar 150 zanimivih
aktivnosti, ki jim lahko posvetite nekaj
svojega prostega časa.
"Zbiramo dobre zgodbe"
Vabimo vas, da nam zgodbe svojih
prostovoljcev ali vaše zanimive
prostovoljske zgodbe na kratko opišete in
pošljete na novice@filantropija.org. V
primeru, da bodo zgodbe dobre, bodo po
njihovem izboru objavljene tudi v večjih
medijih. Naredimo vsi skupaj nekaj
malega za promocijo prostovoljstva v
Sloveniji in predstavimo kaj vse že
počnemo.
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Slovenska mreža prostovoljskih
organizacij

Mreža šteje danes že 1409 članic.
Zadnje pridružene članice so Društvo
Domača lekarna so.p, Zavod Putscherle,
center za raziskovanje, kulturo in
ohranjanje kulturne dediščine Stara
Cerkev in Zveza društev slovenskih
likovnih umetnikov.

Foto: Ilir Halili

Razpis za organizacije, ki želijo izvesti prostovoljske tabore
Zavod Voluntariat je objavil razpis za soorganiziranje prostovoljskega
dela v letu 2017, ki je namenjen vsem neprofitnim organizacijam v
Sloveniji, ki želite organizirati prostovoljske tabore. Rok za prijavo je
29. 1. 2017. Več informacij najdete na povezavi tukaj.

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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