Ne vidite celotnega sporočila? Kliknite tukaj.

Nacionalni teden prostovoljstva (15. - 21. maj 2017)
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Za teden praznovanja prostovoljstva, ki letos izpostavlja »
Prostovoljstvo kot prostor vključevanja«, so samo še do 8. maja
odprte spletne prijave na Veseli dan prostovoljstva, ki bo 16. maja
Ali ste vedeli?
potekal na Prešernovem trgu in za dogodke, ki jih boste v okviru že 18. Podelitev državnih nagrad in priznanj na
Nacionalnega tedna prostovoljstva (do leta 2014 Festival
področju prostovoljstva za leto 2016 bo v
prostovoljstva) izvedli v vašem kraju. Pohitite s prijavami in si
sredo, 3. maja 2017. O nagrajenih
prostovoljcih in prostovoljkah vas bomo
rezervirajte stojnico, na kateri boste predstavljali svoje aktivnosti.
obvestili na spletni strani
Namen Nacionalnega tedna prostovoljstva je promocija in praznovanje
www.prostovoljstvo.org
prostovoljstva, predstavitev aktivnosti prostovoljstva in njihov vpliv na
Art Kamp
družbo, druženje in povabilo v prostovoljstvo.
Si želiš postati del zgodbe ART KAMPa
2017, festivala ustvarjalnosti za družine
in otroke vseh starosti? Art
kamp je dnevni program Festivala
Lent, ki bo v senčnih naročjih zelenih
krošenj Mestnega parka Maribor letos že
desetič zapored proslavljal življenje,
cvetenje in svetlobo od 23. junija do 1.
julija 2017. V delavnicah in
predstavitvah sodeluje okoli 500
mentorjev, sodelavcev in
prostovoljcev. Pri izvedbi programov so
jim v veliko pomoč posamezniki, ki se
vključujejo s prostovoljskim delom.

Katalog poletnih prostovoljskih aktivnosti za
srednješolce
Vabimo vas, da premislite o tem, kako bi lahko mladostnike, ki
Vabilo na seminar za podporne
obiskujejo srednje šole (oziroma bodo pravkar končali osnovno
osebe - Zveza Sožitje
šolo), med počitnicami vključili v prostovoljske aktivnosti in jim s tem
ponudili priložnost, da naredijo nekaj dobrega in se ob tem tudi učijo za Seminar bo potekal v soboto, 13. maja
2017, v Ljubljani.
življenje, morda spoznajo kakšen poklic in pridobijo nekaj
Glavni
namen
seminarja je izboljšati
izkušenj. Slovenska filantropija bo vse prostovoljske priložnosti za to
razumevanje oseb z motnjami v
starostno skupino zbrala in objavila v obliki spletnega kataloga, ki bo
duševnem razvoju in dvigniti kakovost
javnosti dostopen v juniju 2017 na www.prostovoljstvo.org, širili pa ga
dela spremljevalcev, prostovoljcev in
bomo tudi preko drugih spletnih medijev. V katalog bodo vključili
drugih podpornih oseb.
prijave, ki bodo vsebinsko ustrezne in ki bodo prispele najkasneje do
23. maja 2017 na e-naslov
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23. maja 2017 na e-naslov
prostovoljstvo@filantropija.org. Prijavnico za katalog poletnih
prostovoljskih aktivnosti za srednješolce najdete tukaj.

Dobra dela vas potrebujejo

Če želite prostovoljiti, vas
v Posredovalnici prostovoljskih
del čaka kar 212 zanimivih aktivnosti, ki
jim lahko posvetite nekaj svojega
prostega časa.

Slovenska mreža prostovoljskih
organizacij

Prostovoljstvo in migracije - od dobrih do najboljših
zgodb
Slovenska filantropija vas vljudno vabi na mednarodno konferenco
na temo prostovoljskega dela in migracij. Prostovoljstvo prinaša
migrantom, ne glede na njihov pravni status, veliko koristi. Ljudem
vrača dostojanstvo in jim ustvarja novo socialno mrežo, prostovoljci pa
so tudi kulturni ambasadorji in zagovorniki pravic migrantov. Na
konferenci bodo tematiko obravnavali iz najrazličnejših zornih kotov: s
strani uporabnikov, prostovoljcev, prostovoljskih organizacij, institucij in
družbe kot celote. Konferenca bo potekala 11. in 12. maja 2017 v
prostorih Poligona, Tobačna 6, v Ljubljani. Na konferenci bodo
izmenjali dobre prakse organiziranja prostovoljskega dela v Sloveniji,
Poljski, Hrvaški, Češki in Madžarski. Več informacij najdete tukaj.

Mreža šteje danes že 1450 članic.
Zadnje pridružene članice so Društvo
Terne Roma so.p., Javni zavod za
kulturo, turizem in medgeneracijsko
sodelovanje Snežnik, Knjižnica Ivana
Tavčarja Škofja Loka in Župnijska
Karitas Črnomelj.
Vabimo vse članice in posameznike, da
nam vaše prispevke k Prostovoljskim enovicam skupaj s fotografijami pošiljate
na novice@filantropija.org.
Spremljajte nas tudi na Facebooku.

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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