Ne vidite celotnega sporočila? Kliknite tukaj.

Mednarodna konferenca "Prostovoljstvo v kulturi"
Rijeka, 19. in 20. april 2018

E-novice 288
2. marec 2018
Ali ste vedeli?

Aprila bo na Rijeki potekala letošnja mednarodna konferenca Evropskega
prostovoljskega centra (European Volunteer Centre). Osrednja pozornost bo
namenjena prostovoljstvu v kulturi, saj bo Rijeka v letu 2020 postala
Evropska prestolnica kulture. Na programu pa bodo tudi druge aktualne teme.
Za koga je udeležba lahko zanimiva? Za nevladne organizacije na področju
kulture, ki želijo spodbuditi vključevanje prostovoljcev v svoje prostovoljske
aktivnosti in projekte; za zavode na področju kulture, ki razmišljajo o
vključevanju prostovoljcev za nadgradnjo svojih programov; za mentorje in
koordinatorje prostovoljstva, ki si prizadevajo za čim bolj kakovostno delo s
prostovoljci in želijo izvedeti več o razvijanju kompetenc s prostovoljstvom v
kulturi; za vse, ki jih zanima povezovanje prostovoljstva v kulturi in turizma ter
prispevek tega povezovanja za skupnost. Prijavnico na konferenco najdete
tukaj.

Reševanje konfliktnih situacij v prostovoljstu
Ljubljana, 20. marec 2018

Anže Zadravec je bil eden
izmed 1200 tujih prostovoljcev
na OI XXII 2018 (z domačini naj
bi jih bilo več kot 17.000).
Prostovoljsko delo je opravljal
na področju multimedijskih
prenosov. Več o njegovem
izboru in delu si lahko preberete
na njegovi
strani.poleg
Dobrega
reševalca

obvladovanja tehnike
naredi čut do sočloveka

Gorska reševalna zveza
Slovenije je že od leta 1912
tista organizacija, katere člani
prostovoljno pomagajo ljudem
pri nesrečah v gorah in na težje
dostopnih terenih. Med ljudmi,
ki so se pripravljeni izpostaviti in
nesebično pomagati v vsakem
trenutku, je tudi gorski
reševalec in strokovni
sodelavec Planinske zveze
Slovenije Matjaž Šerkezi.
Pogovoru z njim lahko
prisluhnete
Učiteljica
Minka tukaj.
Skaberne,

ki je dala pred stoletjem
slepim knjige, knjižnico in
Z obširno
propagandno
svobodo
Hitre beležke Stran 1

dostopnih terenih. Med ljudmi,
ki so se pripravljeni izpostaviti in
nesebično pomagati v vsakem
trenutku, je tudi gorski
reševalec in strokovni
sodelavec Planinske zveze
Slovenije Matjaž Šerkezi.
Pogovoru z njim lahko
prisluhnete
Učiteljica
Minka tukaj.
Skaberne,

ki je dala pred stoletjem
slepim knjige, knjižnico in
Z obširno
propagandno
svobodo
Mentor, oseba tam nekje vmes. Med pričakovanji prostovoljcev, zahtevami
organizacije in željami uporabnikov. Pa še kdo bi se našel. Kako voditi proces
prostovoljstva in nuditi podporo vsem vključenim, ob tem pa ne pozabiti nase?
Raziskali boste kakšna je vloga mentorja kot vmesne osebe med organizacijo,
prostovoljci in uporabniki, razloge za konflikte in odzivanje posameznikov na
konfliktne situacije, izvedeli boste več o empatiji in tudi o tem, kako povedati
neprijetno stvar na povezovalen način. Prijavite se tukaj.

Junaki našega časa - OŠ Antona Aškerca Velenje

kampanjo, ki jo je podprla tudi
soproga ljubljanskega župana
Franja Tavčar, je pridobila kar
106 gospa in gospodičen,
prostovoljk za prepisovanje
slovenskih knjižnih del v
brajico. Prostovoljke je
razdelila v dve skupini in jih na
tečajih v šestih tednih naučila
brajice – in začelo se je
prepisovanje. Več si lahko
preberete v prispevku Tomaža
Wraberja.

9. Dan za spremembe Povezujemo skupnost
(7. april 2018)

Akcije prijavite preko spletnega
obrazca najkasneje do 19.
marca 2018. Na spletni
povezavi pa lahko preverite, kje
potekajo akcije v vaši regiji, kaj
se bo dogajalo in kdo vse
sodeluje. Pridružite se!

Na OŠ Antona Aškerca Velenje so v lanskem šolskem letu prostovoljstvo
načrtno zastavili prvič. V prostovoljstvo je bilo vključenih 12 učencev 5. in 6.
razreda, ki so prejeli naziv Junaki našega časa. Mladi prostovoljci pomagajo pri Dobra dela vas potrebujejo
usvajanju bralnih veščin, vključujejo se v socialno življenje vrtčevskih otrok, se
družijo z otroki s posebnimi potrebami, jim pomagajo razvijati gibalne spretnosti
ter se z njimi srečujejo v najrazličnejših aktivnostih. Koordinatorici pri tem
pomaga še sedem mentoric in sicer ena iz šole, dve iz vrtca in štiri iz centra za
otroke s posebnimi potrebami. Prostovoljci malčkom v vrtcu po besedah
vzgojiteljic prinašajo dinamiko in veliko smeha, otrokom s posebnimi potrebami
pa so z veliko mero zrelosti in odgovornosti omogočili dragoceno podporo pri
Če želite prostovoljiti, vas
plesnih uricah. O svojih prostovoljskih aktivnostih so spregovorili
v Posredovalnici
prostovoljci Isak, Lina in Alja.

Šola zdravja - Prva vaditeljica skupine 88 lip

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

Slovenska mreža
prostovoljskih organizacij

Jana Debevc je bila tesno povezana s športom in zato se je odločila, da bo
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Mreža šteje danes
že 1543 članic. Zadnje
pridružene članice so Kulturno
društvo Grable, Bajalka
Maribor, VDC POLŽ

Maribor, VDC POLŽ
Jana Debevc je bila tesno povezana s športom in zato se je odločila, da bo
Maribor, Plavalni klub
vodila jutranjo vadbo. Kot prostovoljka se je redno izobraževala. Delo ji je v
Ruše, Športno društvo
veselje, saj tako ohranja dobro psihofizično kondicijo. »Skupini nekaj daš, nazaj
NLP, Zavod AlterEko in Društvo
pa tudi veliko prejmeš«, pripoveduje Jana. Z njo se je ob 70. letnici
MOAVE.
Spremljajte
nas tudi
pogovarjala Miomira Šegina. Intervju je objavljen tukaj.
na Facebooku.

Socialne, ustvarjalne in gibalne metode za boljše delo s
skupinami
Tematsko usposabljanje za prostovoljce
Ljubljana, 27. marec 2018
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:

Za vse, ki iščete inovativne in ustvarjalne načine za vzpostavljanje stika in
zaupanja, gradnjo skupine, odpiranja razprav na različne tematike in iskanje
kreativnih
rešitev.
Raziskovali boste, katere metode
uporabiti
glede na zastavljene cilje in druge
okoliščine, kako nam lahko različne ustvarjalne, gibalne in druge metode
pomagajo pri vzpostavljanju stika s posameznikom in kasnejšem delu ter pri
povezovanju in gradnji skupine, spoznali boste uporabnost socialnih iger,
energizerjev, metod za sproščanje in načine, kako jih izvajati ter načrtovali
izvedbo metod glede na principe izkustvenega učenja. Na usposabljanje se
prijavite tukaj.
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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