Ne vidite celotnega sporočila? Kliknite tukaj.

Kataloga poletnih prostovoljskih aktivnosti za
srednješolce
Poletje in prosti čas vabita vse mlade k odkrivanju priložnosti, ki jih
prinaša PROSTOVOLJSTVO.
Če želiš počitnice preživeti na drugačen način,
prispevati svoj delček za boljši svet
in se srečati z vrstniki, ki jim nič ni težko,
te vabimo k listanju spletnih katalogov:
- Kataloga poletnih prostovoljskih aktivnosti za srednješolce po vsej
Sloveniji ali
- Kataloga poletnih prostovoljskih aktivnosti za srednješolce v Mestni
občini Ljubljana.

E-novice 270
23. junij 2017
Ali ste vedeli?
Da bomo 4. julija v Ljubljani
organizirali posvet, na katerem boste
lahko dodatno prispevali svoja mnenja in
stališča glede Strategije razvoja
nevladnih organizacij in
prostovoljstva.

Spremljevalec odbojkarjev in
odbojkaric
Odbojkarska zveza Slovenije v obdobju
od meseca maja do konca septembra
organizira tri večje odbojkarske
dogodke. Prostovoljke in prostovoljce
iščejo za zelo različne naloge. Več...

Pomoč pri organizaciji 29.
mednarodnega festivala Poletje v
stari Ljubljani
Delo obsega:
- pomoč pri organizaciji festivala, delo na
koncertu, logistika, delo z računalnikom
ali delo na terenu. Več...

Še to: veseli bomo zapisa tvoje počitniške prostovoljske
izkušnje, morda s fotografijo. Sprejemamo jih vse počitnice
na novice@filantropija.org.

David Jan - Naj prostovoljec 2016
Slovenska filantropija je Davida Jana predlagala na natečaj Naj
prostovoljec leta 2016, ki ga razpisuje Mladinski svet Slovenije. V
starostni skupini 20-30 let je 20. 6. 2017 naziv tudi prejel. David je že
od leta 2013 aktiven prostovoljec Slovenske filantropije. V okviru
svojega dela je največ časa namenil delu z migranti, katerim je nudil
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Pomoč 8-letnima dvojčkoma s
cerebralno paralizo
Družina z 8-letnima dvojčkoma, ki imata

svojega dela je največ časa namenil delu z migranti, katerim je nudil
učno pomoč, poučeval jih je jezik, izvajal delavnice joge ter jim
pomagal pri njihovi nastanitvi. Pri svojem delu je zelo zavzet in predan
ter izkazuje visoko mero empatije. Intervju...

Družina z 8-letnima dvojčkoma, ki imata
cerebralno paralizo, med poletnimi
počitnicami potrebuje pomoč pri
razgibavanju (vaje vas nauči mama), pri
druženju in preživljanju časa na prostem.
Več...

Dobra dela vas potrebujejo

Če želite prostovoljiti, vas
v Posredovalnici prostovoljskih
del čaka kar 214 zanimivih aktivnosti, ki
jim lahko posvetite nekaj svojega
prostega časa.

Slovenska mreža prostovoljskih
organizacij

Kreativni izziv: Maruša Rems - Vse me briga!
V okviru projekta Kreativni izziv – Mladi mladim povezujemo mlade
prostovoljce iz različnih partnerskih organizacij za mlade v Ljubljani, ki
imajo raznolike prostovoljske izkušnje z ekipo kreativnih prostovoljcev.
Maruša Rems je vsestransko dekle in aktivna prostovoljka, ki je
zaključila študij anglistike in slovenistike na Filozofski fakulteti. Najbolj
aktivna je pri Improligi in Društvu Ključ. Marušo je intervjuvala Yana
Lukashevich ...

Mreža šteje danes že 1473 članic.
Zadnje pridružene članice so Zavod Pit
za pomoč, pravice in zaščito
živali, DEOS d.d., Center starejših Gornji
Grad, SOCIO VEČGENERACIJSKI
CENTER CELJE, Zveza društev in
klubov MORiS, DEOS d.d., Center
starejših Črnuče, Kulturno društvo
Rhaego Battalion ter Evropski kulturni in
tehnološki center Maribor, so.p.
Vabimo vse članice in posameznike, da
nam svoje 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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