Ne vidite celotnega sporočila? Kliknite tukaj.

Tematsko usposabljanje - Priložnosti medkulturnega
sodelovanja
Ljubljana, torek, 21. 2. 2017, od 9. do 16. ure
Usposabljanje se odziva na vedno bogatejšo kulturno raznolikost
Evrope. Namenjeno je vsem prostovoljcem, ki se odmikajo od
stereotipv ter si prizadevajo za vključevanje ter odprto družbo, v kateri
bodo posamezniki lahko iskali skupen cilj. Spoznali boste različne
metode, primerne za delo v medkulturnih skupinah in odkrivali možne
izvore konfilktov ter iskali možnosti za reševanje le teh.

E-novice 259
20. januar 2017
Ali ste vedeli?
Evropska prestolnica
prostovljstva v letu 2017 je
Sligo, največje mesto na
severozahodu Irske.
Nov termin za usposabljanje
Uvajanje prostovoljskega dela v
javne zavode
Iščete odgovor na vprašanje kako
pripraviti javni zavod na
prostovoljsko delo in kako voditi
prostovoljce?
Ljubljana, 20. 2. 2017 med 9. in
16. uro. Več.

Arena mladih
Ljubljana, 27. in 28. 1. 2017, od 9. do 18. ure
Vabimo vas na Gospodarsko razstavišče, kjer bo Slovenska
filantropija, kot koordinatorica Slovenske mreže prostovoljskih
organizacij, na razstavnem prostoru s številko 26, vsem mladim
predstavljala prostovoljske aktivnosti in prostovoljstvo nasploh. Vse
organizacije pa vabimo, da nam za promocijo vaših prostovoljskih
aktivnosti, pošljete ali prinesete promocijske materiale (do 40 kom) ali
nam jih predate, ko se udeležite Arene mladih.

Kreativni izziv -mladi mladim
Oblikovalka vizualnih
podob Nuša Willenpart je
prikazala zgodbo Martine
Markovčić, prostovoljke
Voluntariata v Potnem listu
izkušenj.
Dobra dela vas potrebujejo

Če želite prostovoljiti, vas
v Posredovalnici prostovoljskih
del čaka kar 164 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,

Prostovoljstvo v bolnišnicah
V sredo, 18. januarja, so se na Onkološkem inštitutu v Ljubljani sestali
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V sredo, 18. januarja, so se na Onkološkem inštitutu v Ljubljani sestali
koordinatorji prostovoljstva v bolnišnicah in strokovni delavci iz
nekaterih bolnišnic, ki se pripravljajo na vzpostavitev prostovoljstva.
Seznanili so se z novelo Zakona o prostovoljstvu, ki javnim
zavodom z vzpostavljenim prostovoljstvom nalaga obveznost
poročanja o prostovoljskem delu. Obravnavali so tudi strategijo
razvoja prostovoljstva na področju zdravstva in se seznanili z
zgledno organiziranim prostovoljstvom v King's College hospital v
Londonu. Več si lahko preberete na povezavi tukaj.

novice@filantropija.org. V primeru,
da bodo zgodbe dobre, bodo po
njihovem izboru objavljene tudi v
večjih medijih. Naredimo vsi skupaj
nekaj za promocijo prostovoljstva v
Sloveniji in predstavimo kaj vse že
počnemo.

Slovenska mreža prostovoljskih
organizacij
Mreža šteje danes
že 1411 članic. Zadnje
pridružene članice so Športno
turistično društvo Bohinj
in Kulturno umetniško društvo
Podtalnica.
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.

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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