Ne vidite celotnega sporočila? Kliknite tukaj.

VESELI IN SLOVESNI DAN PROSTOVOLJSTVA
V tednu praznovanja prostovoljstva, ki letos izpostavlja »Prostovoljstvo kot
prostor vključevanja«, vas vabimo da nas v torek, 16. maja med 13. in 17.
uro obiščete na VESELEM DNEVU PROSTOVOLJSTVA, ki se bo odvijal na
Prešernovem trgu v Ljubljani. Na petdesetih stojnicah se bo predstavilo več
kot 80 organizacij, s socialnega in kulturnega področja, ekologije in
trajnostnega razvoja, humanitarne dejavnosti, športa in izobraževanja, ki s
svojimi aktivnostmi prispevajo k bolj prijazni in vključujoči družbi. Ob 14. uri
nas bo pozdravil župan Ljubljane, g. Zoran Janković.

E-novice 267
12. maj 2017
Ali ste vedeli?
Nacionalni teden prostovoljstva letos
poteka že 18. leto zapored (do leta
2014 se je imenoval Festival
prostovoljstva).

Nazive Junaki našega časa, Naj prostovoljka/prostovoljec zaposlena/zaposlen
v javni upravi ter Prostovoljstvu prijazno mesto bomo podelili
na SLOVESNEM DNEVU PROSTOVOLJSTVA, ki bo letos 18. maja v Občini
Nacionalni teden prostovoljstva in
Gornja Radgona.

dogodki po Sloveniji

Vse dogodke, ki bodo med 15. in 21.
majem obeležili vlogo prostovljstva po
različnih krajih v Sloveniji najdete tukaj.

Vabilo na strokovni dogodek "S
prostovoljstvom za boljši jutri"
17. 5. 2017, s pričetkom ob 10.30
(v prostorih RIC Novo mesto,
Topliška cesta 2)
Prostovoljsko delo ima zelo velik
pomen pri razvoju in za prihodnost »Za
jutri«, krepi medsebojno sodelovanje,
strpnost in empatijo, spodbuja razvoj
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FESTIVAL PROSTOVOLJSTVA V MARIBORU
»Prostovoljsko mesto« ni navadno mesto. Je mesto tkanja različnih zgodb.

strpnost in empatijo, spodbuja razvoj
človeških zmožnosti, vrednot
solidarnosti in vseživljenjskega
učenja. Več...

Dobra dela vas potrebujejo

Če želite prostovoljiti, vas
v Posredovalnici prostovoljskih
del čaka kar 209 zanimivih aktivnosti, ki
jim lahko posvetite nekaj svojega
prostega časa.

Informativno družabni dogodek »Prostovoljsko mesto« se bo na Glavnem trgu Slovenska mreža prostovoljskih
v Mariboru zgodil v sredo, 17. 5. 2017 med 10. in 16. uro. Osrednji dogodek,
organizacij
ki ga organizirajo članice mreže »Prostovoljstvo v Mariboru«, bo temeljil na
Mreža šteje danes že 1453 članic.
ideji “Prostovoljskega mesta”, v katerem bo letos v ospredju vrednota
Zadnje pridružene članice so Športno
spoštovanje. Obiskovalcem »Prostovoljskega mesta« bodo organizacije in
društvo Sonček, Kulturno umetniško
prostovoljke/ci skozi osebne pogovore in s pomočjo informacijskega materiala društvo Krancelj in Zadruga KonopKo,
z.o.o., so.p.
predstavili prostovoljske programe in projekte, aktivnosti ter dosežke v lokalni
Vabimo vse članice in posameznike, da
skupnosti.

GORIŠKI DAN PROSTOVOLJSTVA 2017
Na osrednjem Bevkovem trgu v Novi Gorici bodo v torek, 16. 5. od 9. do 14.
ure postavljene stojnice, na katerih se bodo predstavljale prostovoljske
organizacije. Ves čas bo potekal zabavno - kulturni program, primeren za
mlajše in starejše (glasbeni nastopi, gledališka igra, predstavitev organizacij
na interaktiven način). Vabljeni!

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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