Ne vidite celotnega sporočila? Kliknite tukaj.

Prostovoljstvu prijazno mesto 2018
Naziv bo podeljen na Slovesnem dnevu prostovoljstva, ki bo v Krškem 15.
maja 2018.

E-novice 289
16. marec 2018
Ali ste vedeli?

Mladinski svet Slovenije letos že
šestnajstič zapored razpisuje
natečaj Prostovoljec leta, v
okviru katerega bodo
izbirali najboljše prostovoljke,
prostovoljce, prostovoljski
projekt, pa tudi mladinskega
voditelja oz. voditeljico in Naj
mladinski projekt za preteklo
leto. Rok za prijave je 30. marec
2018.

S pomočjo prostovoljke je
Vse slovenske občine vabimo k prijavi na razpis za pridobitev naziva
učenje postalo prijetno
Prostovoljstvu prijazno mesto 2018. S podelitvijo naziva »Prostovoljstvu
prijazno mesto« bi radi izpostavili občine, ki po mnenju Slovenske filantropije »Moje ime je Sara. Stara sem 14
let, obiskujem osmi razred in
in članic Slovenske mreže prostovoljskih organizacij prepoznavajo pomen
imam
učne težave pri angleščini.
prostovoljskega dela občanov za življenje v njihovi skupnosti, cenijo njihovo
delo, podpirajo prostovoljske organizacije in namenjajo del občinskih sredstev Sem precej sramežljivo dekle in
mi je nerodno, ko moram v
za razvoj prostovoljstva v svoji občini. Rok za pošiljanje prijav in za potrditev razredu odgovoriti na vprašanje
naziva je 20. april 2018.
ali brati, saj me skrbi, da besed

9. Dan za spremembe - Povezujemo skupnost

ne bom pravilno izgovorila."

7. april 2018

Več...

Poziv za prostovoljske
Na spletni
strani
zgodbe

prostovoljstvo.org predstavljamo
zgodbe prostovoljcev in
prostovoljk, ki delujejo v okviru
različnih organizacij. Zgodbe
lahko oddate preko spletnega
obrazca ali pošljete na e-mail
naslov novice@filantropija.org.

Junaki našega časa
Slovenska filantropija v tem
šolskem letu že četrtič razpisuje
natečaj Junaki našega časa.
Namen natečaja je razvoj
prostovoljstva otrok in mladih v
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Letos se bodo v okviru 9. Dneva za spremembe po vsej Sloveniji organizirale
akcije, ki bodo spodbujale pozitivne spremembe in širile povezovanje v
skupnosti (povezovanje organizacij, občin, lokalnih oblasti, javnih
zavodov, posameznikov in podjetij). Na tem spletnem mestu se zbirajo
letošnje akcije, ki jih lahko iščete tudi po regijah. Mnoge izmed akcij še iščejo
prostovoljke in prostovoljce, ki bi se jim bili pripravljeni pridružiti. Rok za
prijavo akcij je ponedeljek, 19. 3. 2018. Povežite se, stopite iz ustaljenih
smernic, zavihajte rokave in za en dan postanite prostovoljci.

Naj prostovoljec in naj prostovoljka zaposlen/a v javni
upravi 2017
Naziv bo podeljen na Slovesnem dnevu prostovoljstva, ki bo v Krškem 15.
maja 2018.

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, v imenu
Slovenske mreže prostovoljskih organizacij razpisuje 5. natečaj za
priznanje Naj prostovoljec in Naj prostovoljka zaposlen/a v javni
upravi za leto 2017. S priznanjem želimo izpostaviti zaposlene v javni upravi,
ki v svojem prostem času opravljajo prostovoljsko delo in prispevajo k
promociji prostovoljstva med zaposlenimi v javni upravi. Rok za prijave je 16.
april 2018.

Komunikacija: Ključ do dobrega odnosa
Ljubljana, 10. april in 17. april
Usposabljanje je namenjeno udeležencem, ki delajo z ljudmi in se zavedajo,
da je komunikacija ključna za vzpostavljanje in gradnjo dobrega odnosa.

Slovenska filantropija v tem
šolskem letu že četrtič razpisuje
natečaj Junaki našega časa.
Namen natečaja je razvoj
prostovoljstva otrok in mladih v
osnovnih in srednjih šolah ter
dijaških domovih. Natečaj je
odprt do 20. aprila 2018, ko
pričakujemo prijave novih
junakov, pa tudi potrditve nazivov
tistih, ki so naziv prejeli pred
letomvas
2017.
Dobra dela
potrebujej

Če želite prostovoljiti, vas
v Posredovalnici
prostovoljskih del čaka kar
228 zanimivih aktivnosti, ki jim
lahko posvetite nekaj svojega
prostega
Spremstvo
inčasa.
druženje
Mlajši moški, ki je pred časom
zbolel za multiplo sklerozo, si
zelo želi družbe prostovoljke, ki
bi ga spremljala na sprehodih in
poklepetala z njim. Zaradi
bolezni težje hodi, vendar pri tem
še ne potrebuje fizične pomoči.
Občasno bi potreboval tudi
pomoč pri nošenju vrečk iz
trgovine ali lekarne.

Srečanja bi potekala po
dogovoru, v dopoldanskem ali
popoldanskem času, čez teden
ali čez vikend, pomembno je le,
da si želiš enkrat na teden
nameniti uro ali dve svojega
prostega časa za druženje in
pomoč nekomu, ki jo potrebuje.
Več informacij najdete na
Posredovalnici
prostovoljskih
Slovenska
mreža

prostovoljskih organizacij

Mreža šteje danes
že 1547 članic. Zadnje
pridružene članice so DRUŠTVO
SPIRIT, Društvo sportfit, Planinsko društvo Prebold
in Društvo
Spremljajte
Kneipp
nasVrhnika.
tudi
na Facebooku.

Spoznali boste različne človekove potrebe in strategije preko katerih jih ljudje
poskušamo zadovoljevati, trenirali boste načine poslušanja in dobrega
komuniciranja ob upoštevanju dognanj transakcijske analize in nenasilne
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komuniciranja ob upoštevanju dognanj transakcijske analize in nenasilne
komunikacije ter raziskovali svoje potrebe v odnosih in se jih naučili nenasilno
komunicirati. Usposabljanja temeljijo na povezavi teoretičnih temeljev s
prostovoljskimi izkušnjami in na iskanju rešitev za čim boljše delovanje
prostovoljcev. Več informacij najdete tukaj.

Socialne, ustvarjalne in gibalne metode za boljše delo s
skupinami

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:

Tematsko usposabljanje za prostovoljce
Ljubljana, 27. marec 2018
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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