Ne vidite celotnega sporočila? Kliknite tukaj.

Oblikovanje strategije razvoja NVO in prostovoljstva
Predlog Strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva je bil
potrjen na Svetu Vlade RS za spodbujanje razvoja prostovoljstva,
prostovoljskih in nevladnih organizacij dne 14. 9. 2017. Dokument, ki je
posredovan v nadaljnji proces, je dostopen tukaj. Predstavniki Slovenske
filantropije kot nosilke Slovenske mreže prostovoljskih organizacij smo
nekoliko zaskrbljeni, ker so bile umaknjene priloge k strategiji, v katerih so
bile zajete aktivnosti po posameznih ministrstvih. Več.>
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Ali ste vedeli?

Načelnik Gorske reševalne službe
Tolmin Žarko Trušnovec je v Italiji
prejel prestižno mednarodno
priznanje za solidarnost. Nagrada
je letos šla velikemu človeku
pretanjenega občutka in obširnega
znanja, ki svoje izkušnje, energijo in
izjemno strokovnost nesebično
posveča soljudem. Iskrene
čestitke!
Dobra dela
vas potrebujejo

Usposabljanje za mentorje
"VODENJE SKUPIN IN SKUPINSKA DINAMIKA"
Ljubljana, 17. oktober, 2017
Izobraževanje je namenjeno mentorjem, ki vodijo skupine prostovoljcev in
posameznikom, ki izvajajo delavnice, tabore, treninge, letovanja,
mednarodne izmenjave ali druge skupinske aktivnosti. Na usposabljanju se
bomo posvetili naslednjim vsebinam:
- Spoznavanje osnov delovanja skupine.
- Kako se skupina razvija in kaj se dogaja z udeleženci v posamezni
- Vloge posameznikov v skupinah, še posebej vodje.
fazi?
- Spoznavanje metod spodbujanja konstruktivne skupinske dinamike in
iskanje rešitev za težave, ki se pojavljajo pri delu s skupinami.
Več informacij in prijavnico najdete tukaj.>

Če želite prostovoljiti, vas
v Posredovalnici prostovoljskih
del čaka kar 238 zanimivih
aktivnosti, ki jim lahko posvetite
nekaj svojega prostega časa.

Slovenska mreža
prostovoljskih organizacij

Mreža šteje danes že 1505 članic.
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Mreža šteje danes že 1505 članic.
Zadnje pridružene članice so Zavod
Jazbi Maribor, Zavod Modri
december, Sabljaška zveza
Slovenije in Studi za svobodbni
ples.
Spremljajte nas tudi na Facebooku.

Mirovniški festival ob dnevu miru
Slovensko mrežo prostovoljskih organizacij, različne prostovoljske
aktivnosti in prostovoljske organizacije, smo predstavljali na že 19.
Mirovniškem festivalu v Slovenj Gradcu. Mimoidoče, tudi najmlajše smo
informirali predvsem o tem kako lahko sami s prostovoljstvom prispevajo k
boljši in bolj strpni družbi, ki temelji na spoštovanju vseh, ne glede na
osebne in življenjske okoliščine.

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:

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!

Hitre beležke Stran 2

