15. Študentska delovna brigada v Radečah

Študentska delovna brigada je največji prostovoljski projekt Študentske
organizacije Univerze v Mariboru. Letos prirejajo že 15. Študentsko delovno
brigado, ki bo potekala od 19. do 28. julija v občini Radeče. Opravljali bodo
različna kmečka opravila in druga dela ter tako pomagali krajanom pri obnovi in
ponovni oživitvi njihovega kraja. Glavni namen projekta je predvsem pomoč
krajanom, spodbujanje solidarnosti med študenti, pomembno pa je tudi druženje
med študenti, saj po navadi ta prijateljstva trajajo še dolgo po zaključku študija.
Poleg dela pa Študentska delovna brigada združuje zabavo, spoznavanje
Slovenije, njenih skritih lepot in raznolikih običajev. Če si želiš aktivno
preživeti letošnje počitnice, te vabijo, da se jim pridružiš!

Slovenska filantropija postala partnerica programa MEPI Mednarodnega priznanja za mlade, za sekcijo prostovoljstva
Na Slovenski filantropiji, Združenju za promocijo prostovoljstva, podpiramo
program MEPI, ki mlade spodbuja k prostovoljskemu delu oziroma več:
program postavlja prostovoljstvo kot pomembno učno izkušnjo, polje
preizkušanja samega sebe in povezovanja v širšo skupnost. Naša prizadevanja,
da prostovoljstvo predstavlja vrednoto med mladimi, program MEPI podkrepi in
prostovoljstvu odpira dodatna vrata.
Več
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Ali ste vedeli?
Da je Slovenska filantropija,
nosilka Slovenske mreže
prostovoljskih organizacij,
postala članica »Employee
volunteering European
network (EVEN)«, evropske
mreže korporativnega
prostovoljstva? Predstavniki
Slovenske filantropije so se
udeležili mednarodne
konference, ki je potekala v
mesecu aprilu na Irskem in je
bila izhodiščna točka za
pridružitev mreži, ki jo je
vzpostavil Evropski
prostovoljski center
(www.cev.be) skupaj s tremi
mednarodnimi podjetji.
Razpisani so novi termini za
uvodna usposabljanja v
Ljubljani
24. in 25. avgust
14. in 15. september
26. in 27. oktober
16. in 17. november
14. in 15. december
Več

"PRINESI - ODNESI ZA
OBNOVO IGRAL V
MESTNI OBČINI
MARIBOR"

Zakaj spodbujati medgeneracijsko prostovoljstvo?

Cilj medgeneracijskega prostovoljstva je, da združuje ljudi v dejavnostih, ki so v
obojestransko korist, da spodbuja boljše razumevanje in spoštovanje med
generacijami ter prispeva k izgradnji bolj povezane skupnosti. Medgeneracijska
praksa je vključujoča, saj gradi na pozitivnih virih, ki jih lahko ponujajo tako
mladi kot stari.
Če želite biti na tekočem z novicami s področja medgeneracijskega programa,
pošljite svoj naslov na medgeneracijsko@filantropija.org. Novice izhajajo
dvakrat mesečno.
Imate zanimivo medgeneracijsko izkušnjo? Lahko nam jo pošljete in objavili jo
bomo v e-novicah Mreže medgeneracijskih programov.

Evropska prestolnica mladih
Maribor 2013 vas od 21. junija
do 6. julija od 10. do 13. ure in
od 16. do 20. ure vljudno vabi
na INFO točko EPM MARIBOR
2013 v ART KAMP. Glavni
namen INFO točke bo zbiranje
uporabnih predmetov.
Več

Posredovalnia
prostovoljskih del

Danes je v posredovalnici 94
prostovoljskih del. Poiščite
tistega, ki vam najbolj ustreza.
4. Festival migrantskega filma je v polnem teku!
Najnovejša so: OSEBNA
Na različnih prizoriščih se vrtijo številni kratko in dolgometražni filmi, ki
ASISTENCA, SODELOVANJE
osvetljujejo različne teme in plati migracij, azila, življenja beguncev ter
integracije priseljencev v novo družbeno okolje, je v polnem zagonu.Trajal bo še PRI FESTIVALU MLADI LEVI,
POMOČ PRI
do 21. junija! Hvala številni ekipi (skoraj 20) prostovoljcev, ki nam pomagajo.
VRTNARJENJU ...
Vabljeni tudi vi, da se pridružite prostovoljcem pri različnih projektih
Več del najdete tukaj

Slovenske filantropije!
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Zgodba prostovoljke: Alenka Lozar

Zakaj izmed vseh ponujenih možnosti izbrati ravno prostovoljstvo?
Dan danes imamo mladi veliko možnosti, da se kam vključimo, da postanemo
del družbe, skupine, organizacije ali pa smo sami pobudniki, da kaj dobrega
naredimo. Tudi sama sem kot otrok hodila na letovanja podobna kot so na
Debelem Rtiču, le da preko Karitasa v Portorož. Teden, ki sem ga preživela
med svojimi vrstniki je bil zame najlepši teden v celem letu. Takrat sem se
brezskrbno igrala, kopala, živela in gradila svoje sanje, občudovala vodjo
letovanja in vse animatorje. Nisem imela domotožja kot marsikateri drugi otroci.
Seveda, tam sem se počutila varno, vedela sem, da ne bo prizorov kot sem jih
bila vajena doma.
Ravno letovanje v Portorožu je glavni krivec zakaj sem prostovoljka.
Več

Igrače so prispele na Kosovo!

Igrače in šolske potrebščine, ki smo jih zbirali za kosovske otroke so prispele na
cilj. Partnerska organizacija QPEA je šestdeset paketov razdelila
osemnajstim šolam v občinah Kačanik, Ferizaj, Drenas in Skenderaj. Otroci
so se donacije zelo razveselili, saj jih večina živi v velikem pomanjkanju.
Zahvaljujemo se vsem darovalcem, ki so prispevali k akciji ter Slovenski vojski
za prevoz donacije na Kosovo.

Korporativna prostovoljska akcija: DAN ODPRTIH VRAT CPU Trebnje
V Centru ponovne uporabe (CPU) Trebnje se danes, v petek, 14. junija 2013,
odvija korporativna prostovoljska akcija. Sodelujejo zaposleni iz Interseroha,
družini prijaznega podjetja. Interseroh je kot družbeno in okoljsko odgovorno
podjetje izbral partnerja – TCE/CPU, s katerim želijo izpeljati prostovoljsko
akcijo in mu pomagati pri lastnem razvoju.

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
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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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