Ne vidite celotnega sporočila? Kliknite tukaj.

Stanje prostovoljstva v ZDA in v Sloveniji
"Jok in stok sta začasna rešitev, pa še to samo za tistega, ki se
je znašel v stiski. Vse drugo se zgradi s trdim delom, na tej ali
drugi strani oceana." (Primož Jamšek, Slovenska filantropija)
Meseca maja sem dobil edinstveno priložnost za obisk, ki ga je
organiziral State department in obiskal 33 prostovoljskih
organizacij, ki delujejo na najrazličnejših področjih in sicer v
petih različnih mestih. Tudi v ZDA so prostovoljci vseh starosti,
različnih življenjskih nazorov in sposobnosti. Tudi oni se kdaj »
opečejo«, učijo na lastnih napakah, so podpora drug drugemu
in predstavljajo manjšino, ki se upira kapitalističnim
tokovom. Prva velika razlika je, da organizacije, namesto
svojih rezultatov – količine opravljenih storitev, predstavljajo
predvsem učinke. To pomeni, da so organizacije manj ujete v
administracijo in več v kvalitativno raziskovanje in evalviranje
svojega dela. Kar pomeni, da ni pomembno koliko ur je naredil
posamezni prostovoljec, ampak kakšno spremembo je
dosegel. Več.
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Ali ste vedeli?

Vlada se je na 143. redni seji seznanila s
Skupnim poročilom o prostovoljstvu v Republiki
Sloveniji za leto 2016. Ministrstvo za javno
upravo je v letošnjem letu pripravilo že šesto
skupno poročilo o prostovoljstvu, iz katerega je
razvidno, da vpis v vpisnik narašča, zato je
pregled nad stanjem organiziranega
prostovoljstva v Sloveniji vsako leto celovitejši.
Skupno poročilo o prostovoljstvu v Republiki
Sloveniji za leto 2016

Katalog poletnih prostovoljskih aktivnosti
za srednješolce

Želiš počitnice preživeti na drugačen način,
prispevati svoj delček za boljši svet in se srečati z
vrstniki, ki jim nič ni težko? Prelistaj katalog in
izberi prostovoljsko aktivnost zase!

Festival sodobnih idej INDIGO
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Novi termini uvodnih usposabljanj za
kakovostno prostovoljsko delo

Prostovoljec in prostovoljka! Če te
zanimajo kultura, resnica in laž, se lahko
pridružiš drugi ediciji festviala, ki bo od 6. do 8.
septembra potekala v ljubljanski »Indigo četrti«. K
festivalu lahko prispevate tako, da pomagate pri
sprejemu gostov, distribuciji promocijskega
materiala, pri postavitvi razstav in drugih
dogodkov, pri pripravi prostorov, informiranju
obiskovalcev ali varovavanju razstav. Več.

V kolikor vas mika prostovoljstvo, a ne veste kje začeti, vas
vabimo na Uvodno usposabljanje za prostovoljce. Poglobili
se boste v to, kaj je prostovoljstvo in kakšna je njegova vloga v Postani prostovoljec na EP v rokometu za
družbi, kako poteka delo z raznolikimi posamezniki in kakšen je
mladinke 2017 v Celju
odnos do stigmatiziranosti v družbi. Več boste izvedeli tudi o
motivaciji za prostovoljsko delo, o odnosu med prostovoljcem
in uporabnikom in veščinah dobre komunikacije. Pozabili pa ne
bomo niti na pravice ter odgovornosti prostovljcev ali na etična
načela pri prostovoljskem delu.
Termini usposabljanj:
• 9. in 10. september (Ljubljana)
• 7. in 8. oktober (Ljubljana)
• 7. in 8. oktober (Maribor)
• 4. in 5. november (Ljubljana)
• predvidoma 25. in 26. november (Metlika/Črnomelj)
• 9. in 10. december (Ljubljana)
Več informacij in prijavnico lahko pridobite na spletni strani
prostovoljstvo.org.

Si želiš postati del evropskega prvenstva v
rokometu za mladinke do 19 let v Celju? V njem
aktivno sodelovati in ga soustvarjati? Te
zanimajo vse zakulisne dejavnosti, ki se izvajajo
med vrhunskim športnim dogodkom zato, da je ta
brezhibno in dovršeno izpeljan? Več...

Dobra dela vas potrebujejo

Če želite prostovoljiti, vas v Posredovalnici
prostovoljskih del čaka kar 200 zanimivih
aktivnosti, ki jim lahko posvetite nekaj svojega
prostega časa.

Slovenska mreža prostovoljskih
organizacij

Dan za spremembe SŠ Zagorje ob Savi izbran
kot primer dobre prakse globalnega učenja na
natečju SAME WORLD
Med tremi najboljšimi praksami globalnega natečaja SAME
WORLD je tudi Dan za spremembe – dan za sodelovanje, ki so
ga izvedli na Srednji šoli Zagorje ob Savi. Izbrani primeri dobrih
praks se bodo zdaj uvrstili še v izbor na evropski ravni,
predstavili pa jih bodo na Humanitasovi nacionalni konferenci o
globalnem učenju, ki bo potekala 16. novembra 2017 v
Ljubljani. Ekošola SŠ Zagorje že 4 leta na šoli organizira Dan
za spremembe. K sodelovanju so ponovno povabili različne
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Mreža šteje danes že 1483 članic. Zadnje
pridružene članice so Egea, Zavod za
naravo, Rokometna zveza Slovenije, Zavod AS
so.p., Alternativno, kulturno, umetniško, socialno
in športno društvo SUPER MARIO in Javni sklad
republike Slovenije za kulturne dejavnosti
Območna izpostava Lenart.
Vabimo vse članice in posameznike, da nam
svoje prispevke k Prostovoljskim e-novicam
skupaj s fotografijami pošiljate na
novice@filantropija.org.
Spremljajte nas tudi na Facebooku.

za spremembe. K sodelovanju so ponovno povabili različne
organizacije, društva, zavode in posameznike, ki so, nekateri
prvič, nekateri pa ponovno, stopili pred izbrano publiko: dijake,
vrtičkarje, osnovnošolce in odrasle. Več o tem, kaj vse so
pripravili, si preberite 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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