Ne vidite celotnega sporočila? Kliknite tukaj.

Katalog prostovoljskih aktivnosti za mlade 2017/2018
Tudi osnovnošolci in srednješolci so lahko prostovoljci. Za to ni treba biti
odrasel. Tudi mladi lahko polepšate življenje tistim, ki potrebujejo pomoč.
Tudi vi lahko prispevate k ohranjanju narave, popravljanju krivic,
prizadevanju za bolj pravično družbo. Tudi vi lahko pomagate. Prelistajte
spletni katalog in poiščite svojo priložnost za aktivno sooblikovanje boljše
družbe. Katalog ponuja prostovoljske informacije vsem, ki v tem šolskem
letu obiskujejo zadnje razrede osnovnih šol, srednješolcem in vsem drugim
mladim. Prelistaj katalog.

E-novice 276
15. september 2017
Ali ste vedeli?

Letošnja Evropska prestolnica
kulture je dansko drugo največje
mesto Aarhus. Da je kulturni
program zanimiv in da so dogodki
izpeljani brez zapletov, je aktivnih
kar 3200 prostovoljcev.

Dobra dela vas potrebujejo

Prostovoljski kreativni izziv - Mladi mladim
Si kreativen? Si želiš novih priložnosti in izkušenj? Potem te vabimo v ekipo
kreativnih prostovoljcev. S svojim znanjem in izkušnjami lahko pripraviš
prispevek o prostovoljcu in s tem prispevaš k promociji prostovoljstva med
mladimi in organizacij, ki vključujejo mlade. Lahko pripraviš intervju, foto
zgodbo, plakat ali kratek promo video film. Več informacij najdeš tukaj.

Če želite prostovoljiti, vas
v Posredovalnici prostovoljskih
del čaka kar 210 zanimivih
aktivnosti, ki jim lahko posvetite
nekaj svojega prostega časa.

Slovenska mreža
prostovoljskih organizacij

Mreža šteje danes že 1501 članic.
Zadnji pridruženi članici
sta Osnovna šola Jela Janežiča
in Društvo OnkoMan.

Slovenska mreža prostovoljskih
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Zadnji pridruženi članici
sta Osnovna šola Jela Janežiča
in Društvo OnkoMan.

Lupa 2017
Slovensko mrežo prostovoljskih organizacij smo v sredo, 13. septembra,
med 10. in 18. uro na Stritarjevi ulici, predstavljali tudi na vseslovenskem
Festivalu nevladnih organizacij Lupa. Hvala vsem, ki ste se zanimali za
organizacijo prostovoljskega dela, prostovoljske priložnosti in izobraževanja
s področja prostovoljstva.

9. srečanje članov Društva Šola zdravja v Piranu

Slovenska mreža prostovoljskih
organizacij je bila ustanovljena leta
2004 in je nastala kot odgovor na
skupno potrebo posameznikov,
organizacij in družbe po promociji
prostovoljstva, prepoznavanju
vrednosti prostovoljskih aktivnosti
in ustvarjanju okolja naklonjenega
njegovemu razvoju. Leta 2004 je
mreža štela 90 organizacij, ta
teden pa smo dobili že 1500.
članico mreže! Ta je postala
Osnovna šola Jela Janežiča iz
Škofje Loke in je bila nagrajena z
brezplačno udeležbo na
usposabljanju PROSTOVOLJSTV
O V VZGOJI IN
IZOBRAŽEVANJU ter majico
Slovenske filantropije.
Slovenska
filantropija,
koordinatorica Slovenske mreže
prostovoljskih organizacij
preko usposabljanj, svetovanja,
mentorstva in informiranja
spodbuja kakovosten razvoj NVO
in organizacij s prostovoljskim
programom ter jim nudi podporo,
da bodo čim lažje organizirale
prostovoljstvo znotraj svojih
Vsem članicam
mreže se
programov.
zahvaljujemo za zaupanje in dobro
sodelovanje, za kar se bomo
prizadevali tudi v prihodnje.

2. septembra je na Tartinijevem trgu potekalo vseslovensko srečanje skupin
Šole zdravja. Zbralo se je kar 1000 članov društva, ki so s snovalcem vadbe
Nikolayem Grishinom izvajali 1000 gibov. Prav v Piranu je pred devetimi leti
nastalo jedro iz katerega se je »1000 gibov« razširilo in danes postalo
jutranja obveznost več kot 3000 Slovencev. Njihovo uspešno delo temelji na
prostovoljstvu in spodbujanju zdravega načina življenja ter druženju,
prepoznate pa jih lahko po oranžnih majicah. Vsako jutro se upokojenci,
vnuki, starši in mimoidoči zberejo v parkih ali športnih igriščih in razgibajo
svoje telo, da bi jim čim dlje in bolje služilo. Preberi več.
Spremljajte nas tudi
na Facebooku.
Vabimo vse članice in
posameznike, da nam svoje
prispevke k Prostovoljskim enovicam skupaj s fotografijami
pošiljate na
Pošiljanje
e-novic nam omogoča:
novice@filantropija.org.

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, Cesta Dolomitskega odreda 11, 1000 Ljubljana
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Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, Cesta Dolomitskega odreda 11, 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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