Ne vidite celotnega sporočila? Kliknite tukaj.

11. Slovenski kongres prostovoljstva
Slovenska filantropija bo 5. decembra 2017 v Narodni galeriji v Ljubljani
organizirala 11. Slovenski kongres prostovoljstva. Častno pokroviteljstvo
kongresa, ki poteka na mednarodni dan prostovoljstva, je sprejel predsednik
vlade, dr. Miro Cerar. Osrednja tema kongresa bo mentorska podpora
prostovoljcem. Več.>

E-novice 278
13. oktober 2017
Ali ste vedeli?
Občine, ki kandidrajo za
Evropsko prestolnico
prostovoljstva za leto 2019
so Augsburg (Germany),
Cascais (Portugal)
in Kosice (Slovakia). Več.>

Prostovoljstvo v kulturi

Prostovoljstvo z begunci - opolnomočanje s pomočjo
prostovoljstva
Tematsko usposabljanje za prostovoljke in prostovoljce
Ljubljana, 21. november 2017

Rijeka bo v letu 2020
Evropska prestolnica kulture.
Evropski prostovoljski center
19. in 20. aprila 2018 pripravlja
konferenco z naslovom
Prostovoljstvo v kulturi. Več.>

Dobra dela vas
potrebujejo

Če želite prostovoljiti, vas
v Posredovalnici
prostovoljskih del čaka
kar 231 zanimivih aktivnosti, ki
jim lahko posvetite nekaj
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potrebujejo

Če želite prostovoljiti, vas
v Posredovalnici
prostovoljskih del čaka
kar 231 zanimivih aktivnosti, ki
jim lahko posvetite nekaj
svojega prostega časa.

Slovenska mreža
prostovoljskih organizacij

Usposabljanje je namenjeno prostovoljcem, ki delajo individualno s posamezniki
z izkušnjo begunstva ter se srečujejo z vprašanjem, kako jim čim bolje pomagati.
Spoznali boste različne načine vzpostavljanja dobrega in sodelovalnega odnosa
z uporabnikom, metode iskanja virov moči pri posamezniku, komunikacijske
priložnosti za motiviranje posameznikov, ipd. Več.>

Komunikacija - ključ do dobrega odnosa
Tematsko usposabljanje za prostovoljce
Ljubljana, 7. (prvi del) in 14. november 2017 (drugi del)

Mreža šteje danes
že 1508 članic. Zadnje
pridružene članice so Društvo
Svetovalni svet, Mednarodna
ustanova Forum slovanskih
kultur in Osnovna šola Šalek.
Spremljajte nas tudi
na Facebooku.

Vabimo vse članice in
posameznike, da nam svoje
prispevke k Prostovoljskim enovicam skupaj s fotografijami
pošiljate na
novice@filantropija.org.
Pošiljanje e-novic nam
omogoča:
Usposabljanje je namenjeno udeležencem, ki delajo z ljudmi in prepoznavajo, da

je komunikacija ključna za vzpostavljanje in gradnjo dobrega odnosa. Spoznali
boste različne človekove potrebe in strategije preko katerih jih ljudje poskušamo
zadovoljiti. Spoznali in trenirali boste načine poslušanja in dobrega
komuniciranja, ob upoštevanju dognanj transakcijske analize in nenasilne
komunikacije. Prav tako boste raziskovali svoje potrebe v odnosu in se jih naučili
nenasilno komunicirati. Usposabljanje temelji na povezavi teoretičnih temeljev s
prostovoljskimi izkušnjami in na iskanju rešitev za čim boljše delovanje
prostovoljcev. 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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