Ne vidite celotnega sporočila? Kliknite tukaj.

Usposabljanje o formalni ureditvi prostovoljstva v javnem
zavodu

E-novice 281
24. november 2017

Ljubljana, torek, 28. november 2017, 9.00 – 12.00

Ali ste vedeli?
Olimpijski komite SlovenijeZdruženje športnih zvez (OKSZŠZ) bo 16. decembra po
zasedanju skupščine v Zrečah
podelil visoka priznanja, med
njimi bo podeljeno tudi
priznanje za prostovoljsko delo
v športu. Več. >

11. Slovenski kongres
prostovoljstva - Mentorska
podpora prostovoljcem

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 in prijavnico najdete tukaj.

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. Prijave so možne do
28. 11. 2017. Program najdete
tukaj.

Dobra dela vas potrebujejo

Mladi evropejec leta 2018
Nagrada bo podeljena mladim Evropejcem, starim od 18 do 26 let, ki s
prostovoljskim delom prispevajo k mednarodnemu razumevanju in/ali integraciji
Če želite prostovoljiti, vas
v Evropi. Nagrada v višini 5000 evrov je namenjena šestmesečnemu
v Posredovalnici
pripravništvu pri enem izmed evropskih poslancev ali v kateri drugi Evropski
prostovoljskih del čaka
instituciji. Nagrado je možno uporabiti tudi za financiranje projekta,
kar 265 zanimivih aktivnosti, ki
jim lahko posvetite nekaj
namenjenega spodbujanju Evropske integracije. Rok za oddajo predlogov je 15.
svojega prostega časa.
december 2017! Več informacij najdete tukaj.

Slovenska mreža
prostovoljskih organizacij
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Slovenska mreža
prostovoljskih organizacij

Mreža šteje danes
že 1511 članic.
Spremljajte nas tudi
na Facebooku.

Soodločanje: ali civilna družba sodeluje pri odločanju?
Hiša EU, Dunajska 20, Ljubljana, 6. december 2017
Letna konferenca Konzorcija vsebinskih mrež

Konferenca želi narediti presek stanja soodločanja civilne družbe v praksi.
Kakšne možnosti ima civilna družba za sodelovanje pri oblikovanju stališč in
odločitev? Kakšne so razlike med različnimi ravnmi upravljanja, od lokalne, prek
državne, do Evropske? Kako lahko državljani na vseh ravneh sami pripomorejo
k razvoju in zaščiti demokracije, pravne države in človekovih pravic?
Predstavljene bodo dobre in manj dobre prakse sodelovanja na treh ravneh
odločanja: lokalni, državni in naddržavni oz. Evropski ravni, govorci pa bodo
tako predstavniki nevladnih organizacij kot uprav na vseh ravneh tako iz
Slovenije kot tujine. Več informacij najdete tukaj. Udeležba na konferenci je
brezplačna, obvezna pa je prijava na tej povezavi. Program.

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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