Ne vidite celotnega sporočila? Kliknite tukaj.
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Ali ste vedeli?

= dan za sodelovanje (8. april 2017)
Dan letošnje vseslovenske prostovoljske akcije se bliža. Prijavljenih
imamo že 32 odlično načrtovanih akcij, ki si jih lahko ogledate
tukaj. Številnim akcijam se lahko pridružite kot prostovoljci. Lahko pa
tudi sami v svoji skupnosti poiščete stvari, ki bi jih s sodelovanjem
želeli spremeniti na bolje.
Še vedno pa je tudi čas, da se povežete z drugimi organizacijami,
šolami, s podjetji in občinami ter posamezniki v vašem kraju ter da
skupaj zasnujete konkretno akcijo. Zadnji rok za prijavo akcij je torek,
21. 3. 2017. Hvala vsem sodelujočim, da povezujete, spreminjate
in širite prostovoljstvo ter sodelovanje!

Regijski obiski
Slovenska filantropija bo v letošnjem letu izvedla tri regijske obiske po
Sloveniji, da se neposredno na terenu seznani z izzivi, s katerimi se
srečujejo prostovoljske organizacije v različnih predelih Slovenije,
hkrati pa bo spodbudila in okrepila sodelovanje s prostovoljskimi
organizacijami in lokalnimi skupnostmi, jih informirala o novostih na
področju prostovoljstva in tako prispevala k razvoju prostovoljstva na
regionalni in lokalni ravni. Prvi regijski obisk bo 20. marca 2017 v
Murski Soboti. Vljudno vabljeni, da se nam pridružite! Več informacij
najdete tukaj, tudi o regijskih obiskih v Slovenj Gradcu in Kopru.

Prostovoljstvo predstavlja način socialne
integracije najrazličnejših ranljivih
družbenih skupin in konkreten ukrep za
socialno aktivacijo, predvsem
brezposelnih. Priporočila za socialno
aktivacijo, ki so nastala v okviru projekta
Slovenske mreže prostovoljskih
organizacij lahko preberete tukaj.

Medgeneracijsko sodelovanje
Ljubljana, 28. marec 2017
Usposabljanje je namenjeno
prostovoljcem, ki pripravljajo aktivnosti,
namenjene uporabnikom različnih
generacij, in želijo enakovredno
vključevati tako mlade kot starejše. Več
informacij.
»Še posebej koristne so mi bile
informacije o razreševanju konfliktov
med različnimi generacijami na
posameznih medgeneracijskih
aktivnostih in načini motiviranja »
apatičnih« udeležencev. Odlično
pripravljeno usposabljanje, uspešno
naprej!« Tjaša, udeleženka
usposabljanja

Kreativni izziv 2017
V ekipo kreativnih
prostovoljcev vabimo vse mlade
ustvarjalce do 30 let - novinarje,
fotografe, oblikovalce vizualnih podob,
snemalce in video montažerje, ki bi želeli
sodelovati v kreativnem procesu in skozi
svoje oči ter svoj medij dokumentirati
zanimive izkušnje prostovoljcev.

Dobra dela vas potrebujejo

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

Mreža šteje danes že 1432 članic.
Zadnje pridružene članice so Društvo za
podporo civilne družbe, Društvo za
razvoj in varovanje Geoss-a, Sonček društvo za cerebralno paralizo
Maribor, Pokrajinski muzej PtujOrmož, Ljudska univerza Krško, Društvo
Venetika, Klub umetnosti in narave
Soraj, Društvo čolnarjev
Dokležovje, RECOSI d.o.o.,
so.p, Osnovna šola Franja Žgeča
Dornava, Društvo prejemnikov zlatega
Naj prostovoljec zaposlen v javni upravi
priznanja MEPI, Umetnostna galerija
Slovenska filantropija, združenje za promocijo prostovoljstva, v imenu
Maribor in Kulturno umetniško društvo
Slorient iXpress.
Slovenske mreže prostovoljskih organizacij razpisuje 4. natečaj za
Vabimo vse članice in posameznike, da
priznanje Naj prostovoljka / prostovoljec zaposlena / zaposlen v
javni upravi za leto 2016. S priznanjem želimo izpostaviti zaposlenega nam vaše prispevke k Prostovoljskim enovicam skupaj s fotografijami pošiljate
v javni upravi, ki v svojem prostem času opravlja prostovoljsko delo in
na novice@filantropija.org.
prispeva k večji promociji prostovoljstva med zaposlenimi v javni
Spremljajte
nas tudi na Facebooku.
upravi. Če ste to vi ali se med vašimi kolegi, zaposlenimi v javni upravi,

skriva nekdo, ki ustreza zgornjemu opisu, ga do 10. aprila 2017 lahko
prijavite, da se bo potegoval za NAJ naziv za leto 2016. Več informacij,
tudi dosedanje prejemnike naziva, najdete tukaj.

Pošiljanje e-novic nam omogoča:

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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