
Ne vidite celotnega sporočila? Kliknite tukaj.

Letošnji prostovoljci so si podelili prve izkušnje in 
posneli kratek video

Mladi prostovoljci na OŠ Antona Aškerca Velenje so v lanskem 
šolskem letu za svoje delo prejeli naziv Junaki našega časa, ki ga 

Slovenska filantropija podeljuje šolam z odlično organiziranim 
prostovoljstvom. Zakaj si zaslužijo ta naziv, lahko vidite na 

tej povezavi. "Isak in Lina – čestitamo za vajino srčnost, prijaznost, 
za vse vajine nove ideje, odgovorno delo in vestno prihajanje k 

prostovoljnim uram!" (Janja Hanžel, kordinatorica prostovoljskega 
dela)

Prostovoljska zgodba: Vtisi o prostovoljstvu pri 
Mladih zmajih Bežigrad

Sem študentka na Fakulteti za socialno delo in v tem mladinskem 
centru delam kot prostovoljka od novembra 2016. Moja naloga je, 

da se dobivam z dvema četrtošolcema ter jima pomagam pri 
matematiki in ostalih predmetih, ko to potrebujeta. Učno pomoč

kombiniram tudi s pogovorom o stvareh, ki se ne tičejo samo šole, 
ampak tudi počutja v mladinskem centru, šoli, doma itd. Namen 
mojega prostovoljskega dela je, da se naučim pogovora z ljudmi 
na socialno delovni način. Seveda se največ družim s fantoma, s 

katerima se učim, ampak sem opazila, da se tudi drugi radi 
pridružijo kakšnemu pogovoru, če ne drugače, se pogovarjajo vsaj 

med igranjem namiznega tenisa. Dobivam tudi nove izkušnje o 
pogovoru z mladimi, saj lahko neprestano ugotavljam, katere 

tehnike pogovora so primerne in kje sem morda naredila napako. 
Preberite zgodbo v celoti. >
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Ali ste vedeli?
Mladinski svet Slovenije je objavil natečaj 
Prostovoljec leta 2017, v okviru katerega 

bodo izbirali najboljše prostovoljke, 
prostovoljce, prostovoljski projekt, pa 

tudi mladinskega voditelja oz. voditeljico in 
Naj mladinski projekt za preteklo leto. Prav 

tako bodo posebej nagradili tudi mednarodno 
prostovoljstvo. Rok za prijave je 30. marec 

2018. Več.>

V Murski Soboti podelili županova 
priznanja naj prostovoljcem

Župan Mestne občine Murska Sobota dr. 
Aleksander Jevšek je podelil priznanja najbolj 

požrtvovalnim prostovoljcem. Naj 
prostovoljec 2017 v Mestni občini Murska 

Sobota je postal dolgoletni poveljnik 
Gasilske zveze Mestne občine Murska 
Sobota Franc Olaj. Priznanje za “Naj 

prostovoljno društvo 2017 v Mestni občini 
Murska Sobota” je prejelo Društvo za 

zaščito živali Pomurja. V kategoriji “Naj 
prostovoljna organizacija” je komisija 
izbrala Medobčinsko društvo slepih in 

slabovidnih Murska Sobota, ki letos 
obeležuje 70. obletnico delovanja in je kot 

najstarejša invalidska organizacija v Pomurju 
stalno sledilo tudi viziji prostovoljskega dela 
za svoje člane in se uspešno vključevalo v 

ožje in širše lokalno okolje. Vsem 
prejemnikom iskrene čestitke! Več.>

Zakon o prostovoljstvu
Ljubljana, 13. februar 2018
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Promocija prostovoljstva na Areni mladih

Za nami je prijeten delovni vikend. 26. in 27. januarja smo namreč
na Areni mladih predstavljali članice Slovenske mreže 

prostovoljskih organizacij in priložnosti za prostovoljsko delo. 
Hvala vsem organizacijam, ki ste s svojimi materiali obogatile 

stojnico in ponudbo ter hvala vsem, ki ste nas razveselili s svojim 
obiskom. Zanimanje mladih osnovnošolcev, dijakov in študentov 

za prostovoljske priložnosti je bilo veliko. Tudi zabave nam ni 
manjkalo. Poučna nagradna igra je številnim mladim prinesla 

uporabne nagrade.

Tematsko usposabljanje: Vodenje skupine in 
skupinska dinamika
Ljubljana, 6. februar 2018

Namenjeno je prostovoljcem, ki vodijo skupine, izvajajo delavnice, 
tabore, treninge, letovanja, mednarodne izmenjave ali druge 

skupinske aktivnosti.

Na usposabljanju se posvetimo naslednjim vsebinam:
- 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. Več.>

   

Delavnica je namenjena mentorjem in 
organizatorjem prostovoljskega dela, 

vodstvenim delavcem. Posebej ga 
priporočamo organizacijam, ki bi radi uredili 

interne akte, organizacijam, ki vračajo stroške 
prostovoljskega dela, organizacijam, ki 

vzpostavljajo nove prostovoljske programe. 
Več.>

Dobra dela vas potrebujejo

Če želite prostovoljiti, vas v Posredovalnici 
prostovoljskih del čaka kar 190 zanimivih 

aktivnosti, ki jim lahko posvetite nekaj 
svojega prostega časa.

Slovenska mreža prostovoljskih 
organizacij

Mreža šteje danes že 1533 članic. Zadnje 
pridružene članice so Planinsko društvo 

Šoštanj, Mednarodna fakulteta za družbene 
in poslovne študije, Dom upokojencev Nova 

Gorica, enota Hiša dobre volje 
Miren, Konjeniško društvo Pesnica, Ars 

Vitae - društvo za razvoj in izvajanje 
programov pomoči in Splošna bolnišnica 

Celje.
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:

   Hitre beležke Stran 2    

http://www.prostovoljstvo.org/usposabljanja/usposabljanja-za-prostovoljke-in-prostovoljce/tematsko-usposabljanje
http://www.prostovoljstvo.org/usposabljanja/usposabljanja-za-mentorje-in-organizatorje-prostovoljskega-dela/delavnica-zakon-o-prostovoljstvu
http://www.prostovoljstvo.org/za-prostovoljce/posredovalnica-prostovoljskih-del
http://www.prostovoljstvo.org/za-prostovoljce/posredovalnica-prostovoljskih-del
https://www.facebook.com/prostovoljstvo.org/?ref=aymt_homepage_panel


   

Uvodno usposabljanje za prostovoljce
Ptuj, 17. in 18. februar 2018

Uvodno usposabljanje vam daje širši pogled na področje 
prostovoljskega dela in prostovoljko/prostovoljca opozori na 
nevarnosti v prostovoljskem delu ter usmerja njeno/njegovo 

ravnanje. Usposabljanje je zasnovano po metodah izkustvenega 
učenja, vsi udeleženci so povabljeni k raziskovanju posameznih 

tem ter izmenjavi izkušenj.
Poglobimo se v naslednje teme:

- kaj je prostovoljstvo in kakšna je njegova vloga v družbi,
- delo z raznolikimi posamezniki in odnos do stigmatiziranosti v 

družbi,
- veliko dajem in še več dobivam, motivacija za prostovoljsko delo,

- odnos med prostovoljcem in uporabnikom,
- komunikacija,

- pravice in odgovornost prostovoljcev,
- etična načela pri prostovoljskem delu. Več.>

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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