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Večji prostovoljski dogodki v letošnjem letu
Dan za spremembe - Povezana skupnost

sobota, 7. 4. 2018

Nacionalni teden prostovoljstva 14. – 20. 5. 2018
Slovesni dan prostovoljstva

torek, 15. 5. 2018

Veseli dan prostovoljstva
četrtek, 17. 5. 2018

Forum prostovoljstva 
ponedeljek, 3. 12. 2018

Prostovoljci na OŠ Grad
Tudi v tem šolskem letu so lanski dobitniki naziva Junaki našega časa, v 
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Ali ste vedeli?
Odbor Republike Slovenije za 
podelitev državnih priznanj na 

področju prostovoljstva na podlagi 
Zakona o prostovoljstvu in Uredbe o 

nagradi in priznanjih za 
prostovoljstvo je objavil Javni poziv 

k predlaganju kandidatov za 
nagrado oziroma priznanja na 

področju prostovoljstva za leto 
2017. Rok za oddajo prijav je 20. 

februar 2018, do 12. ure. Več
informacij najdete tukaj.

Dan prostovoljstva v Gornji 
Radgoni

V Špitalu je 5. 12. 2017 na 
mednarodni dan prostovoljstva 

potekala podelitev priznanj 
najzaslužnejšim prostovoljcem in 

organizacijam ter dogodkom, ki so 
bili izvedeni v letu 2016. Priznanja je 
podelil župan Stanko Rojko v družbi 
predsednika komisije za nagrade in 
priznanja Občine Gornja Radgona 

Branka Kluna. Več.
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Tudi v tem šolskem letu so lanski dobitniki naziva Junaki našega časa, v 
okviru projekta Popestrimo šolo na OŠ Grad, pripravili božično dobrodelno 
akcijo. S svojim obiskom in piškoti so razveselili 28 posameznikov v vseh 

sedmih vaseh občine Grad. Sodelovalo je 17 otrok - prostovoljcev. Pri peki 
piškotov je pomagala gospa Darinka Bauer z območne izpostave Rdečega 
križa. Pri izdelavi paketov je pomagala učiteljica Elizabeta Sarjaš z učenci 
iz 7. razreda. Akcijo so izvedli v sodelovanju s starši, ki so v bolj oddaljenih 

vaseh spremljali svoje otroke na obisk k starejšim občanom. (Renata 
Ropoša Januš, mentorica prostovoljcev)

Vabilo na POTA program za mednarodno prostovoljstvo
Kdaj: 17. ali 24. 1. 2018 ob 20.00

Želiš preživeti nepozabno poletje v družbi mladih in prostovoljsko delati na 
enem izmed projektov na drugem koncu sveta?

Že 13 let program POTA omogoča mladim v poletnih mesecih 
prostovoljsko delo na projektih po celem svetu. Z mednarodnim 

prostovoljstvo program širi zavest o globalni soodgovornosti in povezuje 
raznolike ljudi po svetu.

Pridruži se in se za en mesec odpravi v Bolivijo, Brazilijo, Indijo, 
Kazahstan, na Madagaskar, Mozambik, Tajsko, Tajvan ali Ukrajino.

Več informacij in prijave (odprte do konca januarja 2018) najdeš tukaj.
  

Dobra dela vas potrebujejo

Če želite prostovoljiti, vas 
v Posredovalnici prostovoljskih 

del čaka kar 192 zanimivih 
aktivnosti, ki jim lahko posvetite 
nekaj svojega prostega časa.

Slovenska mreža prostovoljskih 
organizacij

Mreža šteje danes že 1527 članic. 
Zadnje pridružene članice 
so PEREC Hiša generacij 
Lendava, Klub zdravljenih 

alkoholikov Aljažev hrib, Zavod Lat 
in Vrtec Slovenske Konjice.

Spremljajte nas tudi na Facebooku.

Vabimo vse članice in posameznike, 
da nam svoje prispevke k 

Prostovoljskim e-novicam 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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