Bliža se mednarodni dan prostovoljstva in mesec
dobrodelnih dejanj

Ne vidite celotnega sporočila? Kliknite tukaj.

Usposabljanje Priložnosti medkulturnega
sodelovanja
Usposabljanje se odziva na vedno bogatejšo kulturno raznolikost Evrope.
Namenjeno je vsem prostovoljcem, ki se odmikajo od stereotipov in si
prizadevajo za vključevanje ter odprto družbo. Na usposabljanju boste
osvetlili koncepte o pogledu na različne kulture, ugotavljali kaj spodbuja in
kaj zavira medkulturni dialog in odkrivali možne izvore konfliktov pri
prostovoljskem delu z ljudmi iz različnih kultur.
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Ali ste vedeli?
Humanitarček bo tudi letos poskusil združiti
vse širokosrčne, dobromisleče in drugačne
v akciji 30 DNI ZA 30 SRČNIH DEJANJ,
kjer bo vsako jutro od 1. 12 do 30. 12. 2016
na spletni strani objavljeno eno dobrodelno
dejanje, ki ga bodo vsi sodelujoči tisti dan
izvedli - morda pomagali starki čez cesto,
morda brezdomcu podarili šal...

Zadnja prosta mesta za
Forum
Beleženje kompetec pridobljenih s
prostovoljskim delom
Termin: Ljubljana, 5.12. 2016 Prijavnica.

Dobra dela vas potrebujejo

Ljubljana, torek, 13. 12. 2016.
Izpolnite prijavnico ali oddajte elektronsko prijavo.

Darila za otroke iz socialno šibkejših družin
Številne organizacije (Dobrodelno društvo Pomagajmo odprtih src,
Neprofitno Društvo za psihološko svetovanje Kameleon,
Humanitarno društvo Enostavno pomagam - Božičkova tovarna
daril, itd.) skupaj s prostovoljci v mesecu decembru pripravljajo
obdarovanje otrok iz socialno šibkejših družin. Zveza prijateljev
mladine Ljubljana Moste Polje je tudi za uporabnike Slovenske
filantropije omogočila sodelovanje v projektu Trije zimski
botri. Otroci že pišejo pisma in rišejo risbe enemu izmed Dobrih mož
in držimo pesti, da bo letos čimveč otrok, ki se jim bodo izpolnile
želje.
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Če želite prostovoljiti, vas v Posredovalnici
prostovoljskih del čaka kar 217 zanimivih
aktivnosti, ki jim lahko posvetite nekaj
svojega prostega časa.

Slovenska mreža prostovoljskih
organizacij

Mreža šteje danes že 1399 članic. Zadnje
pridružene članice so Društvo za urejeno
življenje - Abstinent, Avto klub - Newborns
On Streetz in Slovensko rodovno gibanje,
društvo za kvaliteto življenja.
Vabimo vse članice in posameznike, da
nam vaše prispevke k Prostovoljskim enovicam skupaj s fotografijami pošljete na
novice@filantropija.org.

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:

Zakaj je lepo biti prostovoljec/prostovoljka in zakaj
odpreti svoje srce?
Redna mesečna srečanja prostovoljcev Prostovoljskega servisa z
mentorico se vedno znova izkažejo kot potreben prostor, kjer
prostovoljci med sabo podelijo svoje prostovoljske izkušnje in se
pogovorijo o težavah, ki nastanejo v procesu nudenja pomoči
posameznikom in družinam v stiski. Na zadnjem srečanju so podelili
raznolike trenutke, ki so se jih še posebej dotaknili.

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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