Ne vidite celotnega sporočila? Kliknite tukaj.

Prostovoljci ukrepajo prvi. Vedno. In povsod.
Predsednik Vlade dr. Miro Cerar je ob mednarodnem dnevu prostovoljstva
izrekel zahvalo in priznanje vsem prostovoljcem in prostovoljkam za vaše
plemenito delo ter neizmeren prispevek k družbeni blaginji v Sloveniji.

E-novice 282
8. december 2017
Ali ste vedeli?
UN Volunteers ob letošnjem
mednarodnem dnevu
prostovoljcev poudarja pozitivno
solidarnost prostovoljcev, ki se
povsod odzivajo na klice v času
kriz, rešujejo življenja in
podpirajo tiste, ki želijo živeti z
dostojanstvom v prihodnosti. V
ta namen so pripravili video.

Čestitamo!

Prostovoljci so nepogrešljiv del naše družbe
Mag. Ksenija Klampfer, državna sekretarka na Ministrstvu za javno
upravo, je v pozdravnem nagovoru čestitala vsem prostovoljcem in
prostovoljskim organizacijam za veliko in dobro opravljeno delo, ki je
nepogrešljiv del življenja v naši družbi.

Štajerska osebnost leta 2017 je
po izboru bralcev Večera postal
mariborski aktivist in
humanitarec Boris
Krabonja. Več. Naziv NAJ
PROSTOVOLJEC ZAPOSLEN
V JAVNI UPRAVI je prejel za
leto 2014.

Mediji ob mednarodnem
dnevu prostovoljstva

»Prostovoljci lani opravili skoraj
11 milijonov ur prostovoljskega
dela«
»Prostovoljstvo razvija vrednote
solidarnosti in medsebojnega
povezovanja«
»Mednarodni dan
prostovoljstva«

Dobra dela vas potrebujejo

Če želite prostovoljiti, vas
v Posredovalnici
prostovoljskih del čaka
kar 258 zanimivih aktivnosti, ki
jim lahko posvetite nekaj svojega
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Če želite prostovoljiti, vas
v Posredovalnici
prostovoljskih del čaka
kar 258 zanimivih aktivnosti, ki
jim lahko posvetite nekaj svojega
prostega časa.

Prostovoljstvo - most med ljudmi in skupnostjo
Predsednica Slovenske filantropije, prim. Anica Mikuš Kos, je v svojem
vsebinskem prispevku na kongresu poudarila, da prostovoljsko delo
sodobnega časa presega karitativno dejavnost – neposredno človekoljubno
pomoč ljudem v stiski. Ima tudi ekonomske razsežnosti, pomembne za
dobrobit skupnosti in ogroženih ali ranljivih skupin. Njegova velika vrednost v
sedanjem času je v tem, da predstavlja možnosti za udejanjanje
solidarnosti, povezovanje posameznika s skupnostjo, angažiranje
posameznika za dobrobit skupnosti in njenih članov, pa tudi v tem,
da povečuje občutek varnosti v sodobnem svetu socialne negotovosti.

Slovenska mreža
prostovoljskih organizacij

Mreža šteje danes
že 1520 članic. Zadnje
pridružene članice so Alpe Adria
Green, mednarodno društvo za
zaščito okolja in narave, Društvo
RAUM AU, Zavod Afriška
Vas, Društvo
MOOSVID, Društvo Srce za
bulle, Društvo Banana
Republika, Športno društvo
Fokus, Hiša Ljubhospica, Zavod
hospic Ljubljana in Kulturno
alternativni klub Unterhund.
Spremljajte nas tudi
na Facebooku.

Sporočilo direktorice Evropskega prostovoljskega centra
Na povezavi tukaj je video sporočilo direktorice Evropskega prostovoljskega
centra Gabriele Civico ob 11. Slovenskem kongresu prostovoljstva.

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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