Prostovoljske novice: Poudarek Dneva za spremembe bo na
skupnostnih akcijah

Dan za spremembe - Poudarek bo na
skupnostnih akcijah
Letos se bodo v okviru 5. Dneva za spremembe organizirale
skupnostne akcije, ki bodo odgovarjale na aktualne težave in potrebe
v
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Ali ste vedeli?
Slovenec leta po izboru bralcev
Nedeljskega dnevnika je prostovoljec, dr.
med. Aleksander Doplihar, vodja
Ambulante s posvetovalnico za osebe
brez zdravstvenega zavarovanja. Iskreno
mu čestitamo!

skupnosti. Na ta dan boste imeli možnost pomagati posamezniku, ki
se je znašel v stiski ali pa reševati skupnosten problem, ki že dolgo
časa pesti vaš okoliš.
Vaših idej ne bomo omejevali z določanjem konkretne akcije, ampak
vam prepuščamo proste roke. V preteklih letih smo namreč zaznali,
da so potrebe od kraja do kraja različne. Zavedamo se, da ste prav vi
tisti, ki najbolje poznate razmere in težave v vaši okolici. Prepričani
smo, da veste, kaj vaš kraj najbolj potrebuje. Povežite se z drugimi
organizacijami, sodelujte s podjetji in občinami ter posamezniki v
vašem kraju in skupaj zasnujte konkretno akcijo, ki bo zadostila
Usposabljanja Slovenske filantropije
potrebam.
že potekajo!
Povežite se, stopite iz ustaljenih smernic, zavihajte rokave in za
en dan postanite prostovoljci!

Več informacij tukaj.

Opozorite na svojo akcijo Dneva za spremembe z ribicami
Zaščitni znak Dneva za spremembe je ribica. Ribica, ki se ne
prepušča toku in aktivno prispeva k spremembam, tako kot vsi, ki
sodelujete pri Dnevu za spremembe.

Zaradi vašega zanimanja smo tako za
prostovoljce, kot tudi za mentorje in
organizatorje prostovoljstva, pripravili
vrsto uporabnih usposabljanj. V mesecu
januarju smo usposabljali že 117
prostovoljcev. Februarja je potekalo že
prvo uvodno mentorsko usposabljanje,
naslednje usposabljanje bo potekalo 18.
februarja 2014.
Termini in vse podrobnosti so na voljo
na naši spletni strani!
Več

112 prostovoljskih del čaka
zainteresirane kandidate
Toliko del se danes nahaja v
posredovalnici prostovoljskih del. Poiščite
tistega, ki vam najbolj ustreza.
Najnovejša so:
učna podpora socialno ogroženemu
učencu, pomoč pri učenju slovenskega
Letos bomo na vse akcije, ki se bodo dogajale v okviru Dneva za jezika, pomoč pri skladiščnem delu ... Več
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jezika, pomoč pri skladiščnem delu ... Več

spremembe, opozarjali z ribicami. Namesto plakatov bomo z
ribicami označevali kraje, kjer se bodo 5. aprila 2014 dogajale
spremembe, ter prostovoljce, ki bodo sodelovali pri akcijah
V Slovenski mreži prostovoljskih
Dneva za spremembe. organizacij je 1049 članic.
Več informacij o izdelavi ribice in označitvi kraja je na voljo tukaj. Med zadnjimi so se pridružili:

Prostovoljci ključni pri reševanju zadnje naravne katastrofe
Prostovoljci so morali ponovno strniti svoje vrste, tokrat v boju proti
naravni nesreči, posledici žleda in snega. Poveljnik Gasilske zveze
Slovenije, Franci Petek, je izjavil, da je (bilo) na terenu že več kot
25.000 prostovoljcev gasilcev, pridružili so

Hiša Sadeži družbe Žalec
Hiša Sadeži družbe Črnomelj
Športno društvo Bosa noga
Zavod Skrita energija
Osnovna šola Prule
Kulturno turistično društvo Povodni mož
Inštitut Karakter
Zavod Pod strehco
Društvo Ustvarjalnik

Pridružite se mreži tudi vi!
Vpis je brezplačen.
Iskalnik organizacij

se jim še mnogi drugi. Posameznikom, ki bi se jim radi pridružili,
Uprava RS za zaščito in reševanje predlaga, da kontaktirajo občinske
urade. Nekaj informacij tudi na spletni strani ter FB profilu Kriznega
centra v Postojni, ki deluje 24 ur na dan s pomočjo prostovoljcev. Vse
zainteresirane prostovoljce opozarjajo tudi na nevarnosti, ki se jim
lahko pripetijo, zato se ne podajajte v dela, za katera niste strokovno
usposobljeni.
Pridružite se 3634 oboževalcem in nas
spremljajte tudi na Facebook profilu
Imate idejo za dopolnitev Zakona o prostovoljstvu? Prostovoljstvo.org, kjer objavljamo
različne prostovoljske utrinke, zanimivosti
Ministrstvo za notranje zadeve je imenovalo Medresorsko delovno tako iz Slovenije kot iz tujine. Ste že
skupino za pripravo sprememb in dopolnitev Zakona o prostovoljstvu, všečkali nov FB profil Slovenske
katere naloga je priprava strokovnih podlag do 30. junija 2014. Z filantropije?

delom prične naslednji teden. V skupino so imenovani tudi
predstavniki prostovoljskih organizacij. Če imate kakšen predlog
za spremembo Zakona o prostovoljstvu, vabljeni, da se oglasite članu
medresorske skupine Primožu Jamšku na
primoz.jamsek@filantropija.org.
Komunikacija z uporabnikom - novo tematsko usposabljanje za
prostovoljce
Marca bomo izpeljali usposabljanje, namenjeno udeležencem, ki
delajo z ljudmi in se zavedajo, da je dobra komunikacija ključna za
vzpostavljanje in gradnjo dobrega odnosa z uporabnikom.

Udeleženci bodo na usposabljanju:
- raziskovali odnos med prostovoljcem in uporabnikom,
- spoznali osnovne človekove potrebe, povezovalne in razdiralne
navade v komunikaciji,
- spoznali in trenirali načine dobrega komuniciranja,
- raziskovali svoje meje pri prostovoljskem delu in se jih naučili
nenasilno komunicirati.
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Ste že obiskali novo spletno stran
Slovenske
filantropije www.filantropija.org? Na njej
so tudi informacije s področja
prostovoljstva!

Vabljeni tudi na usposabljanje >Uporaba športa in fizičnih aktivnosti v
neformalnem izobraževanju in prostovoljskem delu<, ki bo potekalo
25. februarja 2014.
Usposabljanje bodo vodili strokovni sodelavci Slovenske
filantropije. Več o izvajalcih usposabljanj si preberite tukaj.
Prijavnico in več informacij boste našli tukaj.
Sončkov dan
V ponedeljek 3. 2., ko je večino Slovenije mirovalo pod ledom, so na
Osnovni šoli Tabor 1 v Mariboru izpeljali Sončkov dan, na katerem so
sodelovale različne prostovoljske organizacije in zanimiv

i posamezniki. Tjaša s Slovenske filantropije in Marja z MKC Maribor
sta z učenci osmih in devetih razredov raziskovali spoštovanje
drugačnosti, strpnost in načine, kako si lahko učenci pomagajo.

Ob tem sta se seznanili z izjemno zanimivo igro >Daj Naprejdelite
naprej<.

U

radna otvoritev Hiše sadeži družbe Žalec
V Žalcu se s polno paro pripravljajo na otvoritev Medgeneracijskega
centra Hiše Sadeži družbe, ki bo 20. februarja ob 12. uri.
Več

Društvo za šport invalidov Most Ptuj se že pripravlja na letošnji Dan za
spremembe

"Od novembra 2010, ko je bilo društvo ustanovljeno, je izpeljalo
številne projekte. Njegova osnovna dejavnost je v ozaveščanju širše
javnosti, predvsem mladih, da se lahko s športom ukvarjajo tudi tisti, ki
jim je bilo življenje nekoliko manj naklonjeno. Pripravili smo kar nekaj
predstavitev športov za invalide po osnovnih šolah in drugih
priložnostih. Obiskali smo OŠ Olga Meglič Ptuj, OŠ Juršinci, dvakrat
OŠ Ljudski vrt Ptuj, sodelovali na ptujskem športnem vikendu, v
programih Zveze prijateljev mladine Maribor ."
Več

Pošiljajte nam prostovoljske zgodbe
Prosimo vas, da nam pošiljate zanimive prostovoljske zgodbe ali pa jih
pridobite od vaših prostovoljcev. Pri Slovenski filantropiji bomo zgodbe
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pridobite od vaših prostovoljcev. Pri Slovenski filantropiji bomo zgodbe
uporabili za promocijo prostovoljstva v medijih ter za pridobivanje
novih prostovoljskih moči. Ne pozabite - zanimive zgodbe vedno
pritegnijo pozornost! Oplemenitite jih tudi s slikovnim gradivom!

enska 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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