Ne vidite celotnega sporočila? Kliknite tukaj.

Aplikacija Be my eyes - Pomagajmo slepim, da vidijo
Se sprašujete kako se slepi in slabovidni soočajo s številnimi dnevnimi izzivi?
Številni prostovoljci po vsem svetu jim preko brezplačne aplikacije Be my eyes,
tudi v Sloveniji, pomagajo pri vsakdanjih opravilih, iskanju izgubljenih stvari,
opisovanju fotografij in slik, kombiniranju barv pri oblačenju, branju napisov,
nakupovanju, spoznavanju novih lokacij, razlikovanju med izdelki, prižiganju luči,
S
pomočjo on-line
prostovoljstva
nastavljanju
programov
za perilo,lahko
ipd. k večji kvaliteti življenja slepih in
slabovidnih prispevate tudi vi.

E-novice 273
4. avgust 2017
Ali ste vedeli?
Skupno poročilo o
prostovoljstvu v RS za leto
2016 je pokazalo, da je
indeks rasti opravljenih
prostovoljskih ur najvišji na
področju kulture in
umetnosti ter na področju
zdravja.

Uvodno usposabljanje
za prostovoljke in
prostovoljce?
Ljubljana, 9. in 10.
spetember 2017
Samo še nekaj prostih
mest! Prijavnica >

Povabilo k pripravi spletnega kataloga za mlade
Da bo aktivno državljanstvo postalo otipljiva izkušnja in da bodo mladi lahko
razvijali tudi kompetence, ki zahtevajo angažiranje izven šolskih okvirov, vse
organizacije, vključene v Slovensko mrežo prostovoljskih organizacij, vabimo k
skupni pripravi spletnega kataloga za mlade. Katalog bo zbral prostovoljske
aktivnosti mladim prostovoljcem prijaznih organizacij v novem šolskem letu. V
katalogu lahko svoja povabila mladim prostovoljcem objavijo samo organizacije,
"Za širši pogled na
včlanjene v Slovensko mrežo prostovoljskih organizacij, ki so seznanjene z
področje prostovoljskega
Zakonom o prostovoljstvu in so podpisnice Etičnega kodeksa organiziranega
dela in večjo kvaliteto
prostovoljstva. Za objavo v katalogu organizacije potrebujejo znak Mladim
dela."
prostovoljcem prijazna organizacija, ki dokazuje, da znajo dobro mentorsko
Katalog poletnih
poskrbeti za mlade. V mrežo se lahko vključijo tudi vse prostovoljske organizacije
prostovoljskih aktivnosti
in organizacije s prostovoljskim programom, ki izpolnjujejo pogoje in tega doslej še
za srednješolce
niso naredile. Več. >
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za srednješolce

Želiš počitnice preživeti na
drugačen način, prispevati
svoj delček za boljši svet in
se srečati z vrstniki, ki jim
nič ni težko? Več. >

Dobra dela vas
potrebujejo

Tjaša Arko, vodja programa prostovoljstva na SF, v Nočnem
obisku na RA SLO
Zadnjo julijsko nedeljo je novinar Jure Čepin na 1. programu Radia
Slovenija obarval prostovoljstvo. Na nočni obisk je povabil Tjašo Arko, vodjo
programa prostovoljstva na Slovenski filantropiji. Poleg celostne podobe
prostovoljstva pri nas, s katero se je pred tedni v obliki poročila za leto 2016
seznanila tudi vlada, je Tjaša predstavila še poletne aktivnosti za prostovoljce in
bližajočo se mednarodno mladinsko izmenjavo na Pokljuki, poimenovano »Skupaj
zmoremo«, ki bo spodbujala neformalno učenje in medkulturno
sodelovanje. Prisluhnite posnetku oddaje. >

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

Slovenska mreža
prostovoljskih
Mreža
šteje danes
organizacij

že 1485 članic. Zadnji
pridruženi članici
sta Jamarsko društvo Kraški
Leopardi in Društvo za
spodbujanje razvoja mladih
CET Platforma.
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.

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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