14. Festival prostovoljstva je za nami.
Veselimo se že naslednjega!

Novice št. 166
31. maj 2013
Ali ste vedeli?
Da je prejemnik
letošnjega priznanja
Živka Pregla, s katerim
naj bi spodbujali
civilnodružbene
dejavnosti nevladnih
organizacij, skupin in
posameznikov, mag.
Matevž Krivic?

S sloganom »Prostovoljci – nosilci sprememb« smo se želeli zahvaliti
prostovoljcem za ves trud, ki ga dnevno izkazujejo na različnih področjih. Letos je
sodelovalo okoli 180 prostovoljskih organizacij in skupaj okoli 1000 prostovoljcev. Od
tega je 300 prostovoljcev združilo moči na osrednjem dogodku v Ljubljani.
Spodbudno je poročilo o opravljenem delu prostovoljcev, ki ga vsako leto pripravlja
AJPES. Statistike za leto 2012 bodo sicer objavljene v mesecu juniju, so pa zanimivi
tudi podatki za 2011. Z 225 prostovoljskimi organizacijami, ki so oddala poročilo,
sodeluje kar 27.014 prostovoljcev. Skupaj so v letu 2011 opravili 4.296.348 ur
prostovoljskega dela, kar v denarju znaša več kot 46 milijonov EUR. Omeniti je
potrebno še raziskavo Inštituta RS za socialno varstvo, ki je prikazala širino
prostovoljstva: prostovoljci so v slovenskih NVO v letu 2004 opravili 1,3 milijona ur, kar
pomeni, da so opravili obseg dela, ki ustreza 7.125 polno zaposlenih delavcev.
Revščina ne diskriminira starejših.
Tudi politika jih ne bi smela!

V svoji starosti se bodo tudi (današnji) mladi soočali z enakimi izzivi in tegobami, s
katerimi se starejši ljudje soočajo danes – razen, če se mladi in starejši v Evropi in po
svetu povežemo in se že danes zavzamemo za boljšo in pravičnejšo prihodnost za
vse!

V ta namen smo organizacije članice mreže HelpAge Global Network, ki se zavzema
za spoštovanje pravic in zagotavljanje pogojev za dostojno življenje starejših po vsem
svetu, v evropskem Letu aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti sprožile
evropsko kampanjo Leta niso pomembna (Make it Ageless). S kampanjo želimo
spodbuditi solidarnost mladih Evropejk in Evropejcev s starejšimi v državah v razvoju
in obenem prispevati k boljšemu medsebojnemu razumevanju in premoščanju
generacijskega prepada med mladimi in starejšimi.
Podpišite spodnjo PETICIJO in izrazite svojo solidarnost s strajšimi vsega
sveta!
ageless/http://www.helpage.org/get-involved/campaigns/make-it-ageless/
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»Živi za ta trenutek
in ga obogati z
veseljem in
ljubeznijo!«
To je le ena od stotin
misli, ki smo jih zbrali na
letošnjem Festivalu
prostovoljstva.
Predsvem so se pisanju
pohval in zahval
prostovoljcem množično
odzvali obiskovalci
osrednje festivalske
prireditve na
Kongresnem trgu v
Ljubljani. Vse pozitivne
misli ponosno hranimo v
prostorih Slovenske
filantropije!

Regijski obisk:
Postojna, 3. in 4.
junij
S programom za
prostovoljske
organizacije začnemo v
ponedeljek, 3. junija, ob
13. uri v prostorih ZRC
SAZU Inštituta za
raziskovanje Krasa,
Titov trg 2, Postojna.
Drugi dan se dobimo ob
11. uri v istih prostorih.

Posredovalnia
prostovoljskih del
Danes je v
posredovalnici 88
prostovoljskih del.
Poiščite tistega, ki vam
najbolj ustreza.
Najaktualnejša
so: SODELOVANJE Z
MEDIJI,
ORGANIZACIJA

ageless/http://www.helpage.org/get-involved/campaigns/make-it-ageless/

V okviru Krkinega tedna humanosti in prostovoljstva
V Krki so ta teden v okviru drugega Krkinega tedna humanosti in
prostovoljstva, ki je potekal v aprilu in v katerem je sodelovalo skoraj 20 % zaposlenih
v Sloveniji, v uporabo predali 14 avtomatskih defibrilatorjev (AED) – naprav, ki lahko
ob zastoju srca prekinejo življenjsko nevarne motnje srčnega ritma. Avtomatske
naprave so nameščene na različnih lokacijah Krke v Novem mestu, Ljutomeru in v
tovarni na Poljskem, 5 pa jih je v javnih prostorih hotelov Term Krka, kjer je velika
frekventnost ljudi. Skupaj je Krka slovenskemu prostoru darovala že 48 tovrstnih
naprav za oživljanje. Več >

ORGANIZACIJA
INTERVIZIJ IN
SUPERVIZIJ, BRANJE
KNJIG ...
Več del najdete tukaj

Festival migrantskega filma je pred vrati

Slovenska filantropija in Zavod Voluntariat med 10 in 21. junijem 2013 pripravljata že
4. Festivala migrantskega filma, ki bo v Ljubljano ponovno pripeljal projekcije in
spremljevalne dogodke, ki osvetljujejo različne teme in plati migracij, azila, življenja
beguncev ter integracije priseljencev v novo družbeno okolje. Sodelovali bodo številni
prostovoljci!

Zgodba prostovoljke: Mirela Aldobašić

Moja odločitev za prostovoljsko delo se je nanašala na zapolnitev mojega prostega
časa, saj sem poleg redne službe in hobijev, potrebovala še aktivnost, s katero bi
pomagala družbi in izkoristila svoj čas produktivno.
Najprej sem se podala na izobraževanje Slovenske filantropije in tam spoznala
čudovite posameznike s podobnimi nameni. Dvodnevno izobraževanje je bilo precej
intenzivno, polno samospoznanj, ki jih nisem pričakovala. Ugotovila sem, da imam
predsodke, za katere sem trdila, da jih ni. Na izobraževanju so nam pomagali
premagati strahove, dvome, občutke smiljenja in pomilovanja. Po izobraževanju sem
se naivno odločila, da bom pomagala otrokom, ki imajo različne zdravstvene težave.
Zakaj naivno, se verjetno sprašujete? Odgovor boste odkrili v nadaljevanju. Začela
sem delati kot prostovoljka na dermatovenerološki kliniki, nato v kliničnem centru in
nazadnje na pediatrični kliniki.
Z ljubeznijo do prostovoljstva, Mirela Aldobašić
Več
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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