
Ne vidite celotnega sporočila? Kliknite tukaj.

Uvodno usposabljanje prostovoljcev
Ljubljana, 23. - 24. september 2017, 7. - 8. oktober, 4. - 5. november
Maribor, 7. in 8. oktober 2017
Uvodno usposabljanje je namenjeno posameznikom, ki se na 
prostovoljsko delo šele pripravljate, in tudi tistim, ki že delujete kot 
prostovoljci. Poglobili se boste v prostovoljstvo in njegovo vlogo v družbi, 
v motivacijo za prostovoljsko delo, v odnos med prostovoljcem in 
uporabnikom, spoznali pravice in odgovornosti, načine komuniciranja in 
etična načela. Prijavite se lahko tukaj.

Uvodno usposabljanje za mentorje
Ljubljana, 19. september 2017 in Maribor, 27. september 2017
Usposabljanje je namenjeno mentorjem v nevladnih organizacijah, da 
vam celostno odgovori na vprašanje kako pripraviti organizacijo na 
prostovoljsko delo in kako voditi prostovoljce. Raziskali boste pomen 
organiziranega prostovoljstva v družbi in meje med prostovoljstvom ter 
izkoriščanjem. Poglobili se boste v proces uvajanja prostovoljstva v 
organizacijo, pridobivanje primernih prostovoljcev in sklepanje dogovorov 
ter se seznanili z Zakonom o prostovoljstvu v praksi in vodenjem evidenc. 
Prijavite se lahko tukaj.

E-novice 275
8. september 2017

Ali ste vedeli?

Skupno poročilo o prostovoljstvu v RS 
za leto 2016 navaja, da je bilo veliko 
prostovoljskih ur opravljenih tudi na 
področju vzgoje in izobraževanja, in 

sicer kar 1.095.564 ur, kar predstavlja 
9,9 % vseh opravljenih prostovljskih 

ur v preteklem letu.

Dobra dela vas potrebujejo

Če želite prostovoljiti, vas 
v Posredovalnici prostovoljskih 

del čaka kar 205 zanimivih aktivnosti, 
ki jim lahko posvetite nekaj svojega 

prostega časa. Od pomoči pri 
treningih juda za osebe s sposebnimi 

potrebami ali spremstva slepe 
študentke na fakulteto, do nudenja 
učne pomoči otrokom in ličkanja 

koruze.Slovenska mreža prostovoljskih 
organizacij

Mreža šteje danes že 1500 članic. 
Zadnje pridružene članice so Društvo 
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http://%25%25webversion%25%25
http://www.prostovoljstvo.org/usposabljanja/uvodno-usposabljanje
http://www.prostovoljstvo.org/usposabljanja/splosno-usposabljanje-za-mentorje
http://www.prostovoljstvo.org/za-prostovoljce/posredovalnica-prostovoljskih-del
http://www.prostovoljstvo.org/za-prostovoljce/posredovalnica-prostovoljskih-del


Vzpostavljanje prostovoljstva v šoli
Ljubljana, 10. oktober 2017
Usposabljanje je namenjeno pedagoškim delavcem z osnovnih in srednjih 
šol, ki začenjajo z razvojem prostovoljstva na šoli. Obsega 8 pedagoških 
ur in obravnava prostovoljstvo kot učinkovit pristop pri vsakdanjemu delu 
z otroki in mladostniki, štiri oblike prostovoljstva v šolah, njihove prednosti 
in izzive, študij primera in prostovoljstvo kot priložnost za motiviranje otrok 
in mladostnikov. Prijavite se lahko tukaj.

Tematska usposabljanja za prostovoljce
Namenjena so tistim prostovoljcem, ki iščejo dodatna znanja in refleksijo 
svojega dela.

Komunikacija - ključ do dobrega odnosa, Ljubljana, 7. in 14. november 
2017. Usposabljanje je namenjeno udeležencem, ki delajo z ljudmi in se 
zavedajo, da je komunikacija ključna za vzpostavljanje in gradnjo dobrega 
odnosa. Več. >

ki jim lahko posvetite nekaj svojega 
prostega časa. Od pomoči pri 

treningih juda za osebe s sposebnimi 
potrebami ali spremstva slepe 

študentke na fakulteto, do nudenja 
učne pomoči otrokom in ličkanja 

koruze.Slovenska mreža prostovoljskih 
organizacij

Mreža šteje danes že 1500 članic. 
Zadnje pridružene članice so Društvo 
Killing production, Društvo Družinski 
in mladinski center Cerklje, Razvojna 

agencija Slovenske gorice d.o.o., 
Društvo Beli jastreb, Karate klub 

Logatec, Zavod sv. Jerneja - Vrtec 
Blaže in Nežica, Hiša dobrot, Športno 

društvo kranjskih rolkarjev, Zavod 
3MUHE, Društvo Pekinpah, 

POMELAJ, zadruga za razvoj 
podeželja z.o.o. in Dom starejših 

Škofljica.Spremljajte nas tudi na Facebooku.

Vabimo vse članice in posameznike, 
da nam svoje prispevke k 

Prostovoljskim e-novicam skupaj s 
fotografijami pošiljate na 
novice@filantropija.org.Pošiljanje e-novic nam omogoča:
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http://www.prostovoljstvo.org/usposabljanja/za-strokovne-delavce
http://www.prostovoljstvo.org/usposabljanja/usposabljanja-za-prostovoljke-in-prostovoljce/tematsko-usposabljanje
http://www.prostovoljstvo.org/za-prostovoljce/posredovalnica-prostovoljskih-del
http://www.prostovoljstvo.org/za-prostovoljce/posredovalnica-prostovoljskih-del
https://www.facebook.com/prostovoljstvo.org/?ref=aymt_homepage_panel


Vodenje skupin in skupinska dinamika, Ljubljana, 17. oktober 2017
Namenjeno je prostovoljcem, ki vodijo skupine, izvajajo delavnice, tabore, 
treninge, letovanja, mednarodne izmenjave ali druge skupinske 
aktivnosti. Več. >

Tematska usposabljanja za mentorje
Motiviranje in spremljanje prostovoljcev, Ljubljana, 3. oktober, 
Maribor, 11. oktober. Želite spoznati načine spodbujanja zunanje in 
notranje motivacije pri prostovoljcih? Kako vzpostavljati dober sodelovalni 
odnos med mentorjem in prostovoljci? Več. >

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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