
9. Slovenski kongres prostovoljstva je tik 
pred vrati! Vabljeni v Hotel Diana v Mursko 
Soboto v četrtek in petek, 5. in 6. decembra! 

Ali veste, da kljub krizi narašča število posameznikov, ki želijo 
prispevati k boljšemu okolju, v katerem živijo in se pridružiti 
različnim prostovoljskim projektom? Jih znamo vključiti in prisluhniti 
njihovim idejam? Kako spodbuditi ljudi in lokalno skupnost k 
reševanju aktualnih tematik? Kaj lahko dosežemo, če se povežemo 
vsi trije sektorji družbe: nevladni, javni in tržni za izboljšanje življenja 
v skupnosti?

Letošnji kongres prostovoljstva, ki bo potekal pod sloganom »Gradimo 
skupnost za jutri«, smo namenili temi, ki se dotika vseh nas in skupaj 
bomo iskali odgovore na spodnji vprašanji:
- Kakšna je vloga prostovoljstva in kako lahko s pomočjo prostovoljstva 
gradimo skupnost? 
- Kako povezati prostovoljske organizacije, javne institucije in podjetja?

Prisluhnili bomo zanimivim gostom
Z nami bodo številni zanimivi gostje, ki bodo predstavili inovativne in 
edinstvene oblike dobrih praks: Marko Peterlin, Inštitut za politike 
prostora, Joseph Adamo Mussomeli, veleposlanik Združenih držav 
Amerike in mlad estonski aktivist Marten Kaevats iz organizacije 
Community Tools OÜ.
Marko Peterlin bo odprl tematiko prostorske infrastrukture, ki lahko 
spodbuja ali zavira skupnostno delovanje. Sodeluje pri iskanju ustreznih 
prostorskih odgovorov na realne družbene izzive in razvoju novih modelov 
delovanja, spremlja iniciative posameznikov in nevladnih organizacij, ki s 
prostovoljskimi akcijami ustvarjajo novo podobo skupnosti.
Katja Kos Beck, vodja programa Živa Dvorišča, bo projekt podrobneje 
predstavila. Intimni prostori za fasadami hiš v centru mesta nudijo zavetje 
pozabljenemu druženju, vzpostavljanje skupnosti, ustvarjanju in 
samoizražanju. Živa dvorišča Maribora so celoletni program spodbujanja 
kreativnosti, kulture in kvalitete življenja v centru Maribora. Kot vsak živ 
organizem tudi program Živih dvorišč Maribora raste in se spreminja v 
najožjem sodelovanju s prebivalci, ustvarjalci, strokovnjaki, partnerji in 
ekipo producentov.

Joseph Adamo Mussomeli, veleposlanik Združenih držav Amerike bo 
predstavil nekaj primerov skupnostnih akcij iz ZDA z naslovom "Habits of 
the Heart", zatem pa stopil za štedilnik Medgeneracijskega centra 
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Ali ste vedeli?
Organizacija združenih narodov je že 
leta 1985 5.december razglasila za 
mednarodni dan prostovoljstva.

Prijave sprejemamo do JUTRI!

Prijavnice in vse portebne informacije 
dobite tukaj.

Kaj nam nudi kongres?

Kongres prostovoljstva ponuja 
odlično priložnost za vzpostavljanje 
in nadgradnjo prostovoljskih 
programov v posameznih 
organizacijah. Na kongresu ne boste 
pridobili samo novih znanj ter idej, 
temveč tudi široko mrežo organizacij, 
s katerimi boste lahko tudi v 
prihodnosti ustvarjali skupne 
prostovoljske akcije.

Imenovali bomo Etično 
komisijo organiziranega 
prostovoljstva

Etična komisija je sestavljena iz 5 –
11 članov in predstavlja neodvisni 
organ, na katerega se lahko 
posameznik ali organizacija obrne v 
primeru vprašanj, dilem in pritožb 
povezanih z Etičnim kodeksom 
organiziranega prostovoljstva. 
Imenovali jo bomo drugi dan 
kongresa, v petek, 6. decembra ob 
12:30.

Več

137 prostovoljskih del čaka 
zainteresirane kandidate
Toliko del se danes nahaja v 
posredovalnici prostovoljskih del. 
Poiščite tistega, ki vam najbolj 
ustreza. 

Najnovejša so: inštruiranje 
angleščine za delo z gluhimi, vodenje 
podporne skupine, pomoč pri učenju 
dela z računalnikom, pomoč pri 
raznašanju letakov ... Več
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Slovenske filantropije Hiša sadeži družbe in se predstavil tudi v praksi. S 
pomočjo gimnazijcev bo pripravil kosila in jih serviral socialno ogroženim 
posameznikom iz regije.

Estonec Marten Kaevats iz organizacije Community Tools OÜ nam bo 
predstavil zanimiv primer skupnostne akcije iz Talina:

Skupina prijateljev, k i jih je družilo predvsem veselje do uveljavljanja 
pravic kolesarjev v Estoniji (zasedali so park irišča sredi mesta …) se je 
odločila, da poiščejo načine, kako animirati svojo sosesko. Bistvo 
njihovega skupnostnega projek ta je bila komunikacija preko novih 
socialnih omrežij, kar je na koncu predstavljalo tudi največji uspeh. V 
predelu Talina so prirejali različne dogodke: šahiranje na ulici, kuhanje, 
gledališke predstave ... Stvar se je tako prijela, da podobne skupnostne 
akcije za oživitev sosesk izvajajo tudi v drugih predelih Talina.
Več o projektu na youtube.

Več informacij o kongresu dobite tukaj

Delavnice

Izkušeni strokovnjaki Slovenske filantropije bodo vodili delavnice, ki bodo 
odlična priložnost za izmenjavo izkušenj.

Korporativne prostovoljske akcije
Kaj je korporativno prostovoljstvo, kako se lahko podjetja vključijo, 
predstavitev dobrih praks ter vpliv in pomen korporativnega prostovoljstva 
za organizacijo in širšo skupnost.

Kako pripravimo dobro skupnostno akcijo?
Vsaka prostovoljska organizacija naleti na izziv, ki ga ni mogoče rešiti brez 
sodelovanja z drugimi organizacijami. V popoldanskem delu prvega dne 
kongresa bomo predstavili korake skupnega načrtovanja, umeščanja 
sodelovanja v strategijo posamezne organizacije. Iskali bomo odgovore na 
vprašanje, kako organizirati prostovoljsko akcijo z večimi akterji: drugimi 
prostovoljskimi organizacijami, javnimi ustanovami in podjetji. Udeleženci 
bodo lahko teorijo preverili na lastnem primeru, na voljo jim bodo primeri 
dobre prakse.

V nadaljevanju bodo imeli predstavniki javnih zavodov, ki pričenjajo s 
prostovoljskim programom, dodatno možnost vzporedne delavnice s 
svetovanjem o pravnih vidikih, o podpisu dogovora s prostovoljci, 
zavarovanju prostovoljcev …

Razglasili bomo dobitnike priznanj

Slovenska filantropija je v imenu Slovenske mreže prostovoljskih 
organizacij razpisala natečaja za priznanji:

- Naj prostovoljka / prostovoljec zaposlen v javni upravi
- Naj prostovoljstvu prijazno podjetje

S priznanji želimo prispevati k večji promociji prostovoljstva med 
zaposlenimi v javni upravi ter slovenskimi podjetji. Izbirali smo med 
kandidati, zaposlenimi v javni upravi, ki sodelujejo pri prostovoljskih 
projektih in se aktivno odzivajo na potrebe skupnosti. Zavedamo se tudi, 
da je korporativno prostovoljstvo pomemben del družbene odgovornosti 
podjetij. S podelitvijo priznanja želimo prispevati k promociji 
korporativnega prostovoljstva in povezovanju podjetij s civilno družbo.

Naj prostovoljca in Naj podjetje bomo slavnostno razglasili v petek, 5. 
decembra ob 19.uri na slavnostni večerji.

V Slovenski mreži 
prostovoljskih organizacij je 
že 1022 članic.

Med zadnjimi so se pridružili:

Zavod Zadnje upanje, Prostovoljno 
gasilsko društvo Gornja Radgona, 
Zavod Moja pot, Triatlonski klub 
Novo mesto, Turistično kulturno 
društvo Babinci, Medobčinsko 
društvo prijateljev mladine za 
Goriško, Mariborska knjižnica.
Pridružite se mreži tudi vi! Vpis je
brezplačen. 
Iskalnik organizacij

Pridružite se 3395 oboževalcem in 
nas spremljajte tudi na Facebook 
profilu Prostovoljstvo.org, kjer 
objavljamo različne prostovoljske 
utrinke, zanimivosti tako iz Slovenije 
kot iz tujine. 
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Zavedati se je treba, da lahko čisto vsak posameznik pripomore k 
reševanju aktualnih tematik in tako prispeva k več optimizma v 
Sloveniji!

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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