Ne vidite celotnega sporočila? Kliknite tukaj.

Junaki našega časa
Slovenska filantropija v tem šolskem letu že četrtič razpisuje natečaj Junaki
našega časa. Namen natečaja je razvoj prostovoljstva otrok in mladih v osnovnih
in srednjih šolah ter dijaških domovih. Cilji natečaja so krepitev solidarnosti v
osnovnih in srednjih šolah ter dijaških domovih, aktiviranje šolarjev za skupinske
prostovoljske projekte, ki pomenijo novo kakovost življenja ali rešitev nekega
problema v skupnosti, promocija prostovoljstva med otroki in mladimi,
spodbujanje samoiniciativnosti otrok in mladih ter senzibiliziranje učencev za
potrebe soljudi v ožjem in širšem okolju. Natečaj je odprt do 20. aprila 2018, ko
pričakujemo prijave novih junakov, pa tudi potrditve nazivov tistih, ki so naziv
prejeli pred letom 2017. Več informacij najdete tukaj.

E-novice 279
27. oktober 2017
Ali ste vedeli?
Da so prostovoljska dela iz
Posredovalnice
prostovoljskih del objavljena
tudi na multimedijskem
portalu MMC RTV
Slovenija?

Javni poziv za predloge
najzaslužnejših
društvenih delavcev in
delavk - prostovoljcev in
prostovoljk
Na spletnih straneh
Državnega sveta RS je
objavljen Javni poziv za
predloge najzaslužnejših
društvenih delavcev in
delavk – prostovoljcev in
prostovoljk za plakete
Državnega sveta RS za leto
2017. Dodatne informacije in
kriterije za izbiro prejemnikov
plaket boste našli tukaj.

Dobra dela vas
potrebujejo

Vabilo na posvet o prostovoljstvu v bolnišnicah
Vse vodstvene in strokovne kadre v bolnišnicah, ki že imate organizirano
prostovoljstvo ali pa o tem še razmišljate Slovenska filantropija vabi na posvet, na
katerem bodo pozornost posvetili oblikovanju priporočil za vzpostavljanje
prostovoljstva v bolnišnicah in spodbujanju kakovosti na tem področju. Gostitelj
posveta je Univerzitetni klinični center Ljubljana, kjer prostovoljstvo uspešno
poteka že vrsto let. Posvet bo potekal v petek, 17. novembra 2017, od 10.00 do
14.00 v sejni sobi SAZU v 1. nadstropju UKC Ljubljana na Zaloški 7.

Če želite prostovoljiti, vas
v Posredovalnici
prostovoljskih del čaka
kar 248 zanimivih aktivnosti,
ki jim lahko posvetite nekaj
svojega prostega časa.

Slovenska mreža
prostovoljskih organizacij
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svojega prostega časa.

Slovenska mreža
prostovoljskih organizacij

Usposabljanje o formalni ureditvi prostovoljstva v javnem
zavodu

Mreža šteje danes
že 1511 članic. Zadnje
pridružene članice
so Večgeneracijski center
SKUPNA TOČKA
Vrhnika, CSD Vrhnika
in Mladinska zadruga
Kreaktor.
Spremljajte nas tudi
na Facebooku.

Ljubljana, 28. november 2017, 9.00 - 12.00

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 vsem, ki bi radi pridobili potrebna znanja za začetek
vzpostavljanja prostovoljstva v različnih javnih zavodih. Obsega naslednje teme:
- Zakonska podlaga za vzpostavljanje prostovoljstva v javnem zavodu.
- Prostovoljski program – obvezne sestavine in njihovo uresničevanje.
- Sklepanje dogovorov s prostovoljci.
- Uresničevanje pravic prostovoljcev.
- Vpis v evidenco organizacij s prostovoljskim programom na AJPES.
- Podpora javnim zavodom pri organiziranju prostovoljstva. Več informacij najdete
tukaj.

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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