Zgodba iz Jordanije kolegice Mojce Žerovec

»Ahlan wa sahlan!«, ki ga najlažje prevedemo kot »Dobrodošel!« je stavek, ki
ga tujec v Jordaniji najpogosteje sliši. In zares se počutiš zelo dobrodošlega ljudje te mimogrede povabijo k sebi na večerjo ali ti pomagajo, da izstopiš iz
avtobusa na pravi postaji.

Ali ste vedeli?

Dobra dva meseca, ki sem ju v okviru izmenjave osebja med nevladnimi
organizacijami preživela v Ammanu, sta vsekakor prehitro minila. Med bivanjem
v Ammanu, je v Slovenijo namesto mene prišla May iz West East Centra.
Izmenjava je potekala v okviru Fundacije Anna Lindh, ki podpira različne
programe medkulturnega povezovanja med Bližnjim Vzhodom, Severno Afriko in
Evropo. Več >

Na osrednjem dogodku Festivala prostovoljstva v Ljubljani
se bo predstavilo več kot 60 organizacij

Festival prostovoljstva, ki bo letos potekal med 18. in 25. majem, je čas
praznovanja in povezovanja ter priložnost za spodbujanje ljudi k prostovoljstvu.
Je pa tudi čas, ko še posebej izpostavimo številne posameznike, ki s svojim
časom in dobro voljo prinašajo pozitivne spremembe v življenja drugih in širše
lokalne skupnosti. V Evropskem letu državljanov se želimo zahvaliti vsem
prostovoljcem za njihov trud, praznovati njihovo nesebično pomoč, ki jo nudijo
drugim, zato bo letošnji festival potekal pod sloganom Prostovoljci – nosilci
sprememb.
Slovenska filantropija bo osrednjo prireditev Festivala, katere pokrovitelj je župan
Ljubljane Zoran Janković, organizirala v četrtek, 23. maja 2013 v Ljubljani.
Letos smo potek predstavitev na stojnicah nadgradili in za vse prostovoljce in
obiskovalce pripravljamo koncert glasbenih skupin Yan Baray, Sixtynine,
Sausages in Hamo & Tribute 2 Love.

Za pomoč pri letošnjem
EuroBasketu se je
prijavilo 2.536
prostovoljcev iz 41
držav in velika večina
(okrog 1.900) jih prihaja
iz Slovenije, ki je
organizator
tekmovanja. Med
prijavljenimi so tudi
prostovoljci iz Litve,
Italije, Turčije in
Poljske, ki bodo delali
na 13 različnih
področjih. Več >

Išče se Socialni
delavec za delo z
migranti (M/Ž)
Slovenska filantropija
objavlja prosto delovno
mesto SOCIALNEGA
DELAVCA ZA DELO Z
MIGRANTI. Dela in
naloge bodo obsegale
informiranje,
svetovanje,
zagovorništvo,
psihosocialno pomoč in
pomoč pri integraciji
migrantov. Več >

Posredovalnia
prostovoljskih del
Danes je v
posredovalnici 88
prostovoljskih del.
Poiščite tistega, ki vam
najbolj
Festival prostovoljstva tudi v drugih krajih
18. maja bodo Festival otvorili v Velenju, 21. maja bodo prostovoljci zavzeli Novo ustreza. Najaktualnejš
a so: IGRA Z
Gorico in Mursko Soboto, Mariborčani in Jeseničani se bodo predstavili
AVTISTIČNIM
mimoidočim 22. maja, v Postojni se bodo prostovoljci veselili 24. maja, festival
FANTKOM,
pa zaključujemo 25. maja v Ajdovščini in Domžalah.
SODELOVANJE NA
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SODELOVANJE NA
FESTIVALU "IGRAJ
SE Z MANO" kot
animator, tehnik ali
pomočnik. Najdite
primerno delo zase >

To nedeljo vabljeni na Festival multikulturnosti v Fužinski
grad

Drugo leto zapored se bodo 12. maja v Fužinskem gradu in njegovi bližnji
okolici povezali ljudje različnih držav in kultur, se med seboj spoznavali, družili in
izmenjali izkušnje ter ponovno pokazali, da nas drugačnost bogati. Ob pestrem
programu in v sproščenem vzdušju bo vsakdo lahko našel nekaj zase. Vabljeni
na ''mednarodno-medkontinentalni'' nogometni turnir, na simultani šahovski boj
Slovenca prosti predstavnikom drugih narodov, na slovenski golaž in
afganistanski riž, na slovenske lutkovne predstave, na flamsko muzejsko razstavo
in na hrvaško glasbo! In seveda na druženje! Več >

Mednarodni trening Sporting young citizens
Slovenska filantropija sodeluje pri organizaciji in izvedbi mednarodnega treninga
"Sporting young citizens", ki bo potekal med 7. in 13. julijem na
Portugalskem. Trening je namenjen mladinskim voditeljem, trenerjem,
prostovoljcem in vodjem projektov, ki jih zanima uporaba športa in fizičnih
aktivnosti kot orodja za povečanje aktivne participacije in vključenosti mladih z
manj priložnosti. Več o treningu najdete na http://trainings.salto-youth.net/3558.

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, Poljanska cesta 12, 1000 Ljubljana
T: 01/433 40 24, 01/430 12 88, info@filantropija.org, www.prostovoljstvo.org
Ne želite več prejemati e-novic? Odjavite se TUKAJ!
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