Še nekaj prostih mest na usposabljanjih

Intenzivno usposabljanje za mentorje in organizatorje
prostovoljstva
Že vrsto let vam ponujamo enodnevna mentorska usposabljanja,
zainteresiranost za udeležbo nas vedno znova preseneča. Letos vam
prvič ponujamo intenzivno usposabljanje za mentorje in organizatorje
prostovoljstva, na katerem vam bomo brezplačno predali ogromno
znanj in veščin.
Usposabljanje je nastalo na podlagi prošenj različnih prostovoljskih
organizacij, da bi pridobili najrazličnejša znanja o delu s prostovoljci.
Mentor prostovoljce usmerja v prostovoljska dela, ki so najprimernejša
za posameznika, postavlja in evalvira učne izkušnje, je organizator,
mediator, usposobljevalec… Strokovni tim trenerjev je tako zasnoval
čisto novo usposabljanje, katerega »krstna izvedba« bo potekala v
mesecu septembru in oktobru 2013.
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Ali ste vedeli?

Da se Dan za spremembe še ni zares
zaključil? Izmenjave še kar potekajo. V
Mariboru je bilo za mlade zbranih še
dodatnih 426€.
Več

Podrobnejša vsebina usposabljanja in prijavnica
Strokovno prostovoljsko branje
"ABC prostovoljstva - Priročnik za mentorje" predstavlja
marsikateremu mentorju osnovni pripomoček pri delu s prostovoljci. S
poznavanjem angleškega jezika pa boste lahko prebirali še tuje
priročnike in se spoznali s posebnostmi virtualnega ali družinskega
prostovoljstva.
Več

Prostovoljstvo z razlogom

Žur z razlogom bo podprl enega izmed
25 projektov mladih, vi ga lahko podprete
z glasovanjem ali prostovoljskim delom.

Prostovoljska zgodba Festivala HISTeRIA

Posredovalnica prostovoljskih del
HISTeRIA je na letošnji prireditvi Naj prostovoljec leta 2012, ki ga
organizira Mladinski svet Slovenije, prejel posebno priznanje. Neja
Šmid, soustvarjalka festivala, nam je odgovorila na nekaj vprašanj v
zvezi s prostovoljstvom.

Kolik o prostovoljcev sodeluje na HISTeRI-ji?
Čisto sveži podatki o Festivalu Histeria 2013 kažejo, da nas je za
pripravo in izvedbo skrbelo približno 200 prostovoljcev (všteta je tudi
organizacijska ekipa, ki jo sestavljajo prostovoljci), prostovoljsko pa je
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Danes je v posredovalnici 98.
prostovoljskih del. Poiščite tistega, ki
vam najbolj ustreza. Že v mesecu
avgustu se lahko pridružite kulturnim
festivalom, se družite s starejšimi,
poučujete jezike, berete pravljice...
Najnovejša so: Obnova računalnikov,
ki se podarijo socialno ogroženim
družinam, poučevanje družabnih plesov,
nočno dežurstvo ...
Več

nastopilo okoli 500 ljudi – te številke so seveda približne. Opravljenih
ur je bilo za enkrat preveč, da bi jih že uspeli prešteti, ampak številka
bo taka, da bomo nanjo ponosni ...
Več

V Slovenski mreži prostovoljskih
organizacij je že 982 članic.

Med zadnjimi so se pridružili: Center za
dialog in politike DIALOGICUM CGP,
Na projektu EuroBasket 2013 več kot 1.000 prostovoljcev
KALI - Društvo za pomoč ljudem v stiski,
KD Grosuplje - mesto kipov, Pomursko
Prostovoljci, brez katerih organizacija velikega športnega dogodka, kot društvo za krepitev socialnega dela,
je EuroBasket 2013 ni mogoča, predstavljajo ogrodje vsakega velikega Društvo študentov medicine Maribor,
Mestna knjižnica Grosuplje in Inštitut za
športnega dogodka. Prav oni so tisti pomembni akterji, ki so velikokrat afriške študije.

ključni za uspešno izvedbo športnih tekmovanj na številnih področjih
od transporta, preko info točk ter akreditiranja, do atašejev ekip.
Preberite si intervju z Rokom Bizjakom, vodjem prostovoljcev.

Iskalnik organizacij

Srečajte se z nami

V kolikor imate vprašanja povezana s prostovoljstvom nas lahko vsak
delovni dan obiščete med 8. in 16. uro na sedežu Slovenske
filantropije, Poljanski cesti 12. Ob sredah deluje prostovoljska pisarna
v Mariboru, ki bo odprta tudi v sredo, 14. avgusta med 9. in 16. uro.
Več
Konec avgusta se lahko srečate z nami na našem zadnjem regijskem
obisku, tokrat v Zasavski regiji.
Več

Priložnost nagrade za mlade prostovoljce
Mladinska izmenjava je odlična nagrada za prostovoljce. Ponudi jim
učenje, potovanje, spoznavanje novih ljudi…Mladinski center BIT
Črnomelj ima še prosta mesta za mladinsko izmenjavo na Poljskem z
naslovom We are Slavic, ki se bo odvijala med 17. in
26.avgustom. Udeleženci bodo skupaj s hrvaškimi in poljskimi
partnerji ob jezeru zraven mesta Kielce spoznavali slovansko kulturo.
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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