Katera organizacija bo tisoča v mreži?

Ne vidite celotnega sporočila? Kliknite tukaj.

Obiskali smo prostovoljce na Eurobasketu
Saj veste, da brez prostovoljcev organizacija tako velikega
športnega dogodka, kot je EuroBasket 2013, ni mogoča? Večina
prostovoljcev na letošnjem Eurobasketu je Slovencev, velik del pa
predstavljajo tujci. Največ prostovoljcev iz tujine prihaja iz Litve,
medtem ko geografska razdalja ni bila ovira za številne kandidate
pri prijavah, saj je eden od izbranih prostovoljcev v Slovenijo prišel
kar iz Kolumbije. Skupaj je bilo prejetih 2.536 prijav, okoli1.000
kandidatov pa je bilo izbranih.
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Ali ste vedeli?
Korporativno prostovoljstvo približa
prostovoljski sektor zaposlenim in po
raziskavi med mladimi zaposlenimi, jim
pogosto vključevanje dvakrat bolj
poveča zaupanje v delodajalca.

Mentorsko usposabljanje za
prostovoljce - zaradi velikega
povpraševanja smo razpisali dodatni
termin 8. oktobra. Imamo še nekaj
prostih mest - prijavite se!

Veliko zaslug za uspešno iskanje prostovoljcev ima tudi Slovenska
filantropija, ki je v začetnih pripravah za Eurobasket 2013 igrala
precejšnjo vlogo pri svetovanju glede vseh vidikov prostovoljstva.

129 prostovoljskih del išče
zainteresirane kandidate

Toliko del se danes nahaja v posredovalnici
prostovoljskih del. Poiščite tistega, ki vam
najbolj ustreza.
Zato se je naša ekipa podala na sprehod po Stožicah. Tam
Najnovejša so: prostovoljenje na F3ŽO,
sodeluje, po besedah Roka Bizjaka, koordinatorja prostovoljcev,
pomoč bibliotekarju pri posebni zbirki,
vsega skupaj 321 nadobudnih in zagnanih prostovoljcev. 250 je bilo inštruktor pri izvajanju mladinskih delavnic,
izbranih prav za pomoč v Stožicah, ostali pa so prišli še iz drugih
poučevanje tujih jezikov ... Več

lokacij.

Sodelujte v natečaju Vse=mogoče in
osvojite
10.000 €!
Več

V Slovenski mreži prostovoljskih
organizacij je že 998 članic
Med zadnjimi so se pridružile:

Prostovoljska zgodba: ODPRTO SRCE / PODARIM –
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Knjižnica Domžale, Kulturni dom Nova
Gorica, Kooperativa DobraDela.si, Pevsko
društvo Rožmarin Dravlje, Društvo za
cerebralno paralizo Sonček Posavje,
Društvo Lajka ter Narodna in univerzitetna

Prostovoljska zgodba: ODPRTO SRCE / PODARIM –
DOBIM / ISKRE V OČEH
Letos poleti mi je bilo zelo toplo – pri srcu. Stara sem 52 let in sem
v najlepšem obdobju svojega življenja. Izguba službe lansko leto je
bila zame velik izziv. Smisel brezposelnosti sem našla v
prostovoljskem delu. Nekaj izobraževanj na to temo in neformalnih
znanj sem že imela, nekaj sem ji obiskovala v letošnjem letu. Sem
prostovoljka pri Rdečem križu (družim se z osebami s težavami v
duševnem zdravju, obiskujem gospo v Domu upokojencev, jeseni
bom spet sovoditeljica skupin za samopomoč…). Pri Društvu za
nenasilno kom

Društvo Lajka ter Narodna in univerzitetna
knjižnica.
Pridružite se mreži tudi vi! Vpis je
brezplačen.
Vpišite se čim prej, kajti tisočega člana
čaka nagrada!
Iskalnik organizacij

Pridružite se 3104 oboževalcem in nas
spremljajte tudi na Facebooku profilu
Prostovoljstvo.Org, kjer objavljamo različne
prostovoljske utrinke, zanimivosti tako iz
Slovenije kot iz tujine.

unikacijo se družim z mladostniki do 14 let. Dežuram tudi na
Zaupnem telefonu Samarijan in se pogovarjam s klicalci.
Pri svojem delu imam mentorje in supervizorja, kar je zame zelo
pomembno in dragoceno.
Včasih pa naredim kaj dobrodelnega po svoji vesti: prosim,
vprašam, vzamem tam kjer je (tudi doma) in nesem tja, kjer
ni(majo), predvsem hrano in oblačila.
Več

AmCham Teden korporativnega prostovoljstva "Vračamo
družbi" - od 30. septembra do 4. oktobra
Slovenska filantropija po vzoru dobrih praks ameriških in drugih
tujih podjetij z Ameriško gospodarsko zbornico - AmCham
Slovenija ter partnerjem projekta Veleposlaništvom ZDA v
Sloveniji pripravlja projekt »VRAČAMO DRUŽBI - AmCham teden
korporativnega prostovoljstva«, ki bo potekal letos prvič.

V veliko veselje nam je, da je projekt kot častni pokrovitelj
velikodušno podprl Njeg. Eksc. g. Borut Pahor, predsednik
Republike Slovenije, ki bo tudi aktivno sodeloval v izbrani
prostovoljski akciji v Murski Soboti.
Menimo, da je korporativno prostovoljstvo pomemben del družbene
odgovornosti podjetij ter hkrati krepitve klime med zaposlenimi.
Zaposleni se z udeležbo na korporativni prostovoljski akciji bolje
spoznajo, krepijo medsebojne odnose in izboljšajo sodelovanje v
timu, saj se medsebojno povežejo in sodelujejo pri drugačnih
aktivnostih kot v okviru delovnega mesta. Hkrati pa pomagajo
drugim, naredijo dobro delo in s tem prispevajo skupnosti.
Prostovoljstvo krepi vrednote, kot so solidarnost, sočutje in
humanost ter utrdi občutek lastne vrednosti in osebnega
zadovoljstva.
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Več

Pri Evropskem tednu mobilnosti sodeluje tudi Slovenska
filantropija
Murska Sobota: S tisoč kolesi v mesto
18. septembra se je Hiša sadeži družbe na Trgu kulture v Murski
Soboti pridružila številnim organizacijam in skupaj so promovirali
kolesarjenje ter zdrav način življenja. Ob stojnici so imeli
zeliščarsko delavnico s peko kruha.
Logatec: POBUDA ZA TRAJNOSTNO MOBILNOST
Za premagovanje krajših razdalij ima Logatec idealen teren za
kolesarjenje, lega ob železnici in glavnih avtobusnih povezavah s
prestolnico pa nudi dobre pogoje za uporabo javnega potniškega
prometa (JPP). A v

endar, večina Logatčanov še vedno raje sede v avto. Logatčane
zanima, kaj prebivalce Logatca odvrača od tega, da bi osebno
vozilo večkrat pustili v garaži in se na pot odpravili peš, s kolesom,
avtobusom ali vlakom. Zato vas vljudno vabimo, da izpolnite kratek
vprašalnik in jim pomagate oblikovati pobudo za izboljšanje JPP in
kolesarske infrastrukture v Logatcu. Vprašalnik ima 7 vprašanj,
odgovarjanje nanj pa vam bo vzelo 5 minut. Gre za sodelovanje
treh organizacij: Slovenske filantropije, Inštituta za elektronsko
participacijo in Focusa, društva za sonaraven razvoj.

Tematsko usposabljanje na F3ŽO - 13. Festivalu za tretje
življenjsko obdobje
"ČE PADEM, ME VEDNO KDO POBERE" - Kako z
medgeneracijskimi aktivnostmi do boljše komunikacije?
Ko organiziramo medgeneracijsko aktivnost, se srečamo s
posamezniki različnih starosti, raznovrstnih izkušenj, znanj,
spretnosti in sposobnosti. Ta raznolikost daje medgeneracijskim
aktivnostim poseben čar, lahko pa je tudi trd oreh za organizatorje.
Na delavnici bomo odkrivali pristope in metode, s pomočjo katerih
lahko izvabimo iz posameznikov najboljše in vzpostavimo
sodelovanje ter komunikacijo med generacijami.

Usposabljanje bo potekalo v torek, 1. oktobra 2013, med 14.30 in
16.30 v Cankarjevem domu v okviru Festivala za 3. življenjsko
obdobje.
Prijava

Naredi si lutka Slovenske filantropije te dni naprodaj na
Pošti Slovenije
Naredi si lutke, ki nastajajo v medgeneracijskem centru Hiša
sadeži družbe v Murski Soboti, predstavljajo nov način
kakovostnega preživljanja prostega časa z otroki. V vrečki so vse
potrebne sestavine, s katerimi lahko izdelamo čudovito lutko: kroji
za krojenje oblačil, blago, šivanke in gumbi, sukanec, volna za lase,
ajdove luščine za polnilo in navodila za izdelavo.
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Izdelamo lahko fantka ali punčko, lase oblikujemo večkrat, s
pomočjo krojev lahko zašijemo več oblačil in lutki narišemo
obraz.Odslej na prodaj tudi v nekaterih poslovalnicah Pošte
Slovenija.

Korporativna akcija podjetja Simobil
Čeprav ima petek 13. negativen prizvok, je bil pretekli petek še
kako POZITIVEN. Z 31 sodelavci s podjetja Simobil iz Ljubljane so
prostovoljci Planinskega društva Ravne na Koroškem preživeli
krasen sončen dan visoko pod Uršljo goro na planinski koči na
Naravskih ledinah. Vodilo našega dela na koči je bil v vseh
dogovarjanjih POVODNI MOŽ, ki je nekoč prebival na Uršlji gori, se
potem preselil na Pohorje in se pred dvema let

oma na Prvem otroškem festivalu Povodnega moža, ki se v začetku
junija na pobudo dveh mladih prostovoljcev odvija na Ravnah,
zopet vrnil in se naselil v kočici na Naravskih ledinah. Kočici sta
dve, dokaj ubogi sta bili, a Simobilovci so ju čudovito olepšali in
uredili – ena je za Povodnega moža, druga pa za Uršulo; zdaj
moramo najti samo še ustrezne postelje, pa ne bo kaj lepšega kot
prenočiti na Ledinah v njih!
Poleg kočic so se v novi beli preobleki zalesketala še vsa vrata na
skupnih ležiščih v koči, vse klopi pred kočo so s premazom dobile
čudovit žameten izgled, vhod v kočo je po »večurni
obdelavi« Simobilovcev kot nov.
Toplo je bilo, sonce je sijalo, energije in dobre volje so imeli vsi
dovolj, oskrbnika sta poskrbela za dobro hrano, pa še košaro so
napolnili z gobami! HVALA vsem, ki so pripomogli k temu dogodku.

Korporativna akcija Atlantic Grupe
V petek, 6. septembra so imeli zaposleni Atlantic Grupe svoj Dan
vrednot. Prostovoljci iz Droge Kolinske, ki je v sestavi Atlantic
Grupe, so izvedli kar več prostovoljskih akciji. V Ljubl
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jani so razveselili gojence Zavoda Janez Levec. Z otroci so
prebarvali ograjo in obnovili velik otroški tobogan. Vodja Enote
Janeza Levca v Jaršah je povedala:
"Korporativna prostovoljska akcija podjetja Atlantic Grupe je
potekala krasno. Prostovoljcem ni zmanjkalo dobre volje pa tudi
pridnih rok ne, po opravljenem delu so si ogledali šolo spoznali kdo
so varovanci Janeza Levca in kako živijo. Bili so navdušeni nad
tem, kar so naredili in videli! HVALA za lepo akcijo in skupno
sodelovanje!"

Usposabljanja na Slovenski filantropiji
Prejšnji vikend smo na uvodnem usposabljanju v prostorih
Slovenske filantropije raziskovali moč prostovoljst

va v družbi, razloge za prostovoljsko delo, načine dobrega
komuniciranja, razpletali smo etične dileme … Udeleženec je po
uvodnem usposabljanju zapisal: »O vsaki temi bi se lahko
pogovarjali dalj časa, ampak potem bi bili lahko tukaj ves teden.
Hvala za odpiranje novih dimenzij v mojem življenju.« Naslednje
uvodno usposabljanje bo že naslednji vikend v Murski Soboti. V
naših prostorih smo organizirali tudi mentorsko usposabljanje, za
katerega smo zaradi velike povpraševanja razpisali dodaten termin
8. oktobra 2013.
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!
Ali ste vedeli?
Korporativno prostovoljstvo približa prostovoljski sektor zaposlenim in po raziskavi med mladimi zaposlenimi, jim
pogosto vključevanje dvakrat bolj poveča zaupanje v delodajalca.
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