Ne vidite celotnega sporočila? Kliknite tukaj.

Božični večer na Onkološkem inštitutu minil ob petju in
zvokih kitare

E-novice 284
5. januar 2018
Ali ste vedeli?
Da se letno poročilo o
prosotvoljstvu
za prostovoljske organizacije
in organizacije s
prostovoljskim
programam oddaja hkrati z
oddajo letne bilance na
AJPES (zavodi do konca
februarja, društva do konca
marca).

»Na božični večer smo vsi še bolj ranljivi. S pesmijo sem poskušala obuditi
upanje, ki, pravijo, umre zadnje. Nekdo me je vprašal, kako mi lahko poplača za
moj obisk s pesmijo. A za to ni denarja, to so čisto druge življenjske dimenzije.
Ob takih trenutkih v življenju se zaveš, da bogastvo ne pomeni nič, šteje samo
sočutje do sočloveka. Pomemben je ta trenutek, pomembno je, kako živimo
sedaj in kaj dajemo drug drugemu danes, kako drug drugemu polepšamo dan,
kolikokrat rečemo hvala, oprosti, rad te imam. V pehanju za stvarmi in denarjem
gre lahko življenje povsem mimo nas!« poudarja prostovoljka Slovenske
filantropije Jolanda Ravnikar. Preberi zgodbo.

Promocija prostovoljstva na Areni mladih

18. Arena mladih bo zbrala na kup vse mlade in mlade po srcu, mračnemu
januarskemu obdobju povrnila veliko življenja, vsem mladim pa ponudila
dvodnevni oddih ter obilo zabave. Arena mladih bo pod eno streho gostila
številne projekte in predstavitve s področij, ki najbolj zanimajo mlade. Ker bomo
na stojnici predstavljali tudi Slovensko mrežo prostovoljskih organizacij
vas vabimo, da nam na sedež Slovenske filantropije do 24. 1. 2018
prinesete vaše promo prostovoljske materiale (največ 30 letakov oz.
zloženk).
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Brezplačno uvodno
usposabljanje za
mentorje v NVO

Ljubljana, 16. januar 2018
Usposabljanje je namenjeno
mentorjem v nevladnih
organizacijah in celostno
odgovori na vprašanje kako
pripraviti organizacijo na
prostovoljsko delo in kako
voditi prostovoljce.
Obravnavali bomo
pomen organiziranega prost
ovoljstva v družbi in kje so
meje med prostovoljstvom in
izkoriščanjem;
proces uvajanja prostovoljstv

ovoljstva v družbi in kje so
meje med prostovoljstvom in
izkoriščanjem;
proces uvajanja prostovoljstv
a v organizacijo;
pridobivanje primernih prosto
voljcev in sklepanje
dogovorov; Zakon o
prostovoljstvu v praksi in
vodenje evidenc.
Prijavnico na usposabljanje
najdete tukaj. Prijavite se
lahko tudi preko kontaktnega
obrazca.

Delo z mladimi v nočnem
življenju

Usposabljanje za strokovne delavce "Prostovoljstvo za
boljše vključevanje otrok priseljencev v šolo"
Ljubljana, torek 30. januar 2018, 9.00 - 16.00

Za delo na projektu, ki je
nastal v sodelovanju
Združenja DrogArt, Društva
Legebitra in Društva ŠKUC
Magnus, z namenom
zmanjševanja tveganj
povezanih z uporabo drog pri
seksu, in informiranju o varni
spolnosti, potrebujejo
prostovoljke ali
prostovoljce. Več.

Dobra dela vas
potrebujejo

Usposabljanje je namenjeno učiteljem in drugim pedagoškim delavcem v šolah,
ki želijo pridobiti znanja in veščine za boljšo integracijo otrok priseljencev v šolo z
Če želite prostovoljiti, vas
različnimi oblikami prostovoljstva. Obsega 8 pedagoških ur. Udeleženci prejmejo
v Posredovalnici
gradivo in potrdilo. Na usposabljanju boste spoznali prostovoljstvo kot učinkovit
prostovoljskih del čaka kar
168 zanimivih aktivnosti, ki jim
pristop k sprejemanju različnosti in opolnomočenju, oblike prostovoljstva, ki
učinkovito podpirajo vključevanje otrok priseljencev v šolah in potrebe kot vodilo lahko posvetite nekaj svojega
prostega časa.
pri snovanju prostovoljskih aktivnosti. Za več informacij kliknite tukaj.

Tematsko usposabljanje za prostovoljce "Vodenje skupin in
skupinska dinamika"

Slovenska mreža
prostovoljskih organizacij

Ljubljana, 6. februar 2018
Usposabljanje je namenjeno vsem prostovoljcem in prostovoljkam, ki vodijo
skupine, izvajajo delavnice, tabore, treninge, letovanja, mednarodne izmenjave
ali druge skupinske aktivnosti.

Mreža šteje danes
že 1523 članic. Zadnja
pridružena članica je Zavod
Amo, center za psihoterapijo,
svetovanje in izobraževanje.
Spremljajte nas tudi
na Facebooku.

Na usposabljanju se bomo posvetili naslednjim vsebinam:
- spoznavanje osnov delovanja skupine,
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Vabimo vse članice in
posameznike, da nam svoje

- spoznavanje osnov delovanja skupine,
- kako se skupina razvija in kaj se dogaja z udeleženci v posamezni fazi,
- vloge posameznikov v skupinah, še posebej vodje,
- spoznavanje metod spodbujanja konstruktivne skupinske dinamike in iskanje
rešitev za težave, ki se pojavljajo pri delu s skupinami.Prijavo na tematsko
usposabljanje lahko oddate preko kontaktnega obrazca. Več informacij najdete
tukaj.

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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