Najvišje priznanje za delo v humanitarnih organizacijah v roke
prostovoljki

Najvišje priznanje za delo v humanitarnih organizacijah
prejela prostovoljka Prim. Marija Vegelj Pirc, dr. med.
17. oktobra 2013, so bila na 4. Kongresu slovenskih humanitarnih
organizacij v Novem mestu drugič podeljena NAJVIŠJA
PRIZNANJA ZA DELO V HUMANITARNIH ORGANIZACIJAH.
Najvišje priznanje za humanitarne delavce, kipec dobrote, je
prejela prim. Marija Vegelj Pirc, dr. med.,
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Ali ste vedeli?
9. Slovenski kongres prostovoljstva bo
potekal 5. in 6. decembra 2013 v Murski
Soboti. V dveh dneh bomo povezovali
prostovoljce, prostovoljske organizacije, javne
institucije in podjetja ter raziskali možnosti
izvedbe konkretnih prostovoljskih skupnostnih
akcij za napredek naše družbe.
Več

Novo - zemljevid organizacij na
prostovoljstvo.org

Organizacije pozor! Poiščite svojo
ustanoviteljica in predsednica Društva onkoloških bolnikov organizacijo na novem zemljevidu
Slovenije. Podeljenih je bilo še 6 priznanj za dolgoletna organizacij na spletni strani
prostovoljstvo.org in preverite podatke.
udejstvovanja v humanitarnih organizacijah in prispevke k Zemljevid

razpoznavnosti in spoštovanju humanitarnega dela:
Zalki Klemenčič, Območno združenje Rdečega križa Metlika
• Zdenki Koser, Društvo Ozara Slovenija
• Ludviku Kordežu, Rdeči križ Slovenije
• Ljubislavi Škibin, Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije
• glasbeniku Adiju Smolarju
• Aleksandri Torić Gorup, Zveza koronarnih društev in klubov
Slovenije
Več

•

Slovenska filantropija tudi na
Študentski areni
Okrogla miza POZOR - NEPLAČANA DELA!
Več

Organizacije, prosite svoje prostovoljce, da
vam dajo izjavo o tem, zakaj postati
Slovenska filantropija vabi prostovoljce za delo na prostovojec. Posredujte njihove spodbudne
besede tudi nam!

Onkološkem inštitutu

Trenutno boln

ikom na Onkološkem inštitutu z različnimi deli redno pomaga 12
prostovoljcev, ki informirajo bolnike in druge obiskovalce
inštituta, jim pomagajo pri orientaciji v stavbi in okolici, v knjižnici,
v garderobi, se družijo z bolniki, jih spremljajo po stavbi, na
sprehodih ali pa v avli ...
Izkazala se je potreba po novih prostovoljcih, ki so tako med
zaposlenimi, kot tudi med bolniki več kot dobrodošli, zato
Slovenska filantropija trenutno išče nove prostovoljce za
občasno delo na Onkološkem inštitutu. Delo bo potekalo
večinoma dopoldan, vsak prostovoljec ima termin enkrat
tedensko. Za nove prostovoljce bodo organizirana obvezna
usposabljanja, pa tudi nekaj mentorskih sestankov.
Več
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Skupno poročilo o prostovoljstvu
2012
Ministrstvo za notranje zadeve je objavilo
Skupno poročilo o prostovoljstvu v
republiki Sloveniji za leto 2012. Oglejte si
ga tukaj. Prosimo vas, da ga dopolnite in nam
posredujete še aktualnejše podatke.

134 prostovoljskih del čaka
zainteresirane kandidate
Toliko del se danes nahaja v posredovalnici
prostovoljskih del. Poiščite tistega, ki vam
najbolj ustreza.
Najnovejša so: pomoč pri učenju in domačih
nalogah učencu 5. razreda, svetovalno delo
na telefonu za otroke in mladostnike, pravna

na telefonu za otroke in mladostnike, pravna
pomoč za boj proti korupciji, izvajanje
Novembra že 2. Forum o prostovoljstvu v bolnišnicah delavnic ... Več

Forum se bo odvijal v petek, 15. novembra 2013, od 9.00 do V Slovenski mreži prostovoljskih
16.00 v Hotelu Piramida, Ulica heroja Šlandra 10, Maribor. organizacij je že 1010 članic
Med zadnjimi so se pridružile:
Spominčica- Slovensko združenje za pomoč
pri demenci, Zavod UP, Mladinski svet Ravne
na Koroškem, Društvo Delavnica ter Mladinski
dom Jarše.

Namenjen je spodbujanju in razvoju prostovoljstva v
Pridružite se mreži tudi vi! Vpis je
slovenskih bolnišnicah, predstavitvam uspešnih primerov
brezplačen.
prostovoljskih aktivnosti v zdravstvu, informiranju in ozaveščanju
Iskalnik organizacij
vodstvenih struktur v bolnišnicah o priložnostih, ki jih prinaša
organizirano prostovoljstvo, podpori mentorjem in koordinatorjem
prostovoljcev v bolnišnicah ter ozaveščanju širše javnosti o vlogi in
pomenu prostovoljstva na tem področju.
Več

Intenzivno petdnevno usposabljanje za mentorje in
organizatorje prostovoljstva
Že vrsto let na Slovenski filantropiji ponujamo enodnevna
mentorska usposabljanja, zainteresiranost za udeležbo pa nas
vedno znova preseneča. Letos smo Slovenski mreži prostovoljskih
organizacij prvič ponudili intenzivno petdnevno usposabljanje za
mentorje in o

rganizatorje prostovoljstva, ki 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 in še in še. Več

Katera bo Evropska prestolnica prostovoljstva?
Evropski prostovoljski center (European Volunteer Centre - CEV)
je razpisal natečaj za EVROPSKO PRESTOLNICO
PROSTOVOLJSTVA. Kandidati so znani: Barcelona, Guimarães
(Portugalska), Laval (Francija) in Rennes (Francija)!
Več

Kako z medgeneracijskimi aktivnostmi do boljše
komunikacije
V torek, 1. oktobra 2013 je v prostorih Cankarjevega doma
potekalo tematsko medgeneracijsko usposabljanje »Če padem me
vedno kdo pobere«, ki ga je pripravila Slovenska filantropija.

Preden se lahko sploh lotimo priprave medgeneracijske aktivnosti,
je potrebno najprej razumeti kaj predstavlja medgeneracijsko
sodelovanje.
Uradne definicije področja v Sloveniji nimamo, so pa se
udeleženci usposabljanja strinjali, da medgeneracijsko
sodelovanje vključuje vse aktivnosti, ki spodbujajo dialog med
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Pridružite se 3236 oboževalcem in nas
spremljajte tudi na Facebook profilu
Prostovoljstvo.org, kjer objavljamo različne
prostovoljske utrinke, zanimivosti tako iz
Slovenije kot iz tujine.

generacijami in nudijo podporo med posamezniki različnih
generacij. 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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