Ne vidite celotnega sporočila? Kliknite tukaj.

Svetovni dan prijaznosti
Boste 13. novembra tudi vi obeležili Svetovni dan prijaznosti, ki se osredotoča
na pozitivno moč prijaznosti, ki nas povezuje? Dan je priložnost za preprosta
dejanja, s katerimi lahko polepšamo življenje drug drugemu. Uradni ambasador
prvega organiziranega dneva prijaznosti je društvo Humanitarček, ki od junija
2016 po Sloveniji aktivno širi projekt »Naključna prijaznost - Randomised
kindness«. Ob tem dnevu bodo po celotni Sloveniji razdelili preko 10.000
priponk oblikovalca Mitja Bokuna, v Mariboru pa 2000 rumenih rož.

E-novice 280
10. november 2017
Ali ste vedeli?
Da lahko na Svetovni dan
prijaznosti sodelujete tudi vi?
Številne ideje najdete
tudi tukaj.

Javni poziv za predloge
najzaslužnejših društvenih
delavcev in delavk prostovoljcev in
prostovoljk
Danes je zadnji dan za prijavo!
Več informacij najdete tukaj.

Dobra dela vas potrebujejo

11. Slovenski kongres prostovoljstva
Slovenska filantropija vas vabi na 11. Slovenski kongres prostovoljstva,
ki bo 5. decembra 2017, na mednarodni dan prostovoljstva, od 9.00 do
16.00 v Narodni galeriji v Ljubljani. Častno pokroviteljstvo kongresa je
sprejel predsednik Vlade Republike Slovenije, dr. Miro Cerar. Po uvodnem
pregledu stanja organiziranega in neorganiziranega prostovoljstva v Sloveniji
bomo pozornost namenili mentorski podpori prostovoljcem kot osrednji temi
kongresa. Vabimo vas, da se prijavite na povezavi najkasneje do 28. novembra
2017. Objavili smo tudi preliminarni program.
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Če želite prostovoljiti, vas
v Posredovalnici
prostovoljskih del čaka
kar 243 zanimivih aktivnosti, ki
jim lahko posvetite nekaj
svojega prostega časa.

Slovenska mreža
prostovoljskih organizacij

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.

Tematsko usposabljanje za prostovoljke in prostovoljce:
Prostovoljstvo z begunci
Ljubljana, 21. november 2017, 9.00 - 16.00
Na tematskih usposabljanjih dobijo prostovoljci dodatna znanja, na podlagi
katerih so lahko še boljši. Na tematskih usposabljanjih se srečajo z drugimi
prostovoljci, ki delajo na podobnih projektih, kar vodi v nova mreženja in
sodelovanja ter posledično še boljše izvedbe vaših projektov. Namenjena so
tistim prostovoljcem, ki iščejo dodatna znanja in refleksijo na svoje delo. Na
usposabljanju se bomo posvetili podobnim poudarkom, kot pri individualnem
delu s posameznikom, večji poudarek pa bo na medkulturnem vidiku. Prijava. >

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:

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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