Ne vidite celotnega sporočila? Kliknite tukaj.

9. Dan za spremembe - dan za povezovanje (7. april)
Velika hvala vsem, ki ste prispevali k vseslovenski prostovoljski
E-novice 291
akciji, ki je v soboto potekala v organizaciji Slovenske filantropije.
12. april 2018
Več kot 550 organizacij in 15800 prostovoljcev je povezovalo skupnost v
79 krajih, s pomočjo medkulturnega in medgeneracijskega druženja,
Ali ste vedeli?
čistilnih, zbiralnih in medsosedskih akcij. Utrinke letošnjega dneva za
15. aprila bomo že tridesetič zapored
spremembe zbiramo na spletni strani prostovoljstvo.org in na FB
obeležili mednarodni dan mladih
strani https://www.facebook.com/Slovenskafilantropija/.
prostovoljcev. Vsakoletna kampanja
Dnevni center v romskem naselju Jedinščica, ki ga vsak dan obišče
postavi v ospredje milijone mladih, ki
15 otrok, odet v novo preobleko:
vsak dan s prostovoljstvom
izboljšujejo svoje skupnosti. Vsako
leto potekajo praznovanja v 100
državah po svetu. Letos bodo
aktivnosti potekale med 20. in 22.
aprilom. Več.

USPOSABLJANJE: Motiviranje
in spremljanje prostovoljcev
Ljubljana, 8. maj 2018

Humanitarno društvo Enostavno pomagam se je pridružilo veliki
vseslovenski prostovoljski akciji in organiziralo prostovoljsko akcijo »
Spomladansko barvanje klopi« v celjskem mestnem parku.

Vas zanima, kako spremljati
prostovoljce, da bodo predani
organizaciji in bodo odgovorno
opravljali svoje delo? Želite spoznati
načine spodbujanja zunanje in
notranje motivacije pri prostovoljcih?
Vabimo vas k prijavi na tematsko
mentorskometode
usposabljanje.
Ustvarjalne
za delo s

skupinami

Medgeneracijsko sodelovanje (Dom upokojencev Brežice, OŠ
Valentina Vodnika, RK Kozarje):
Ljubljana, 25. maj 2018
Usposabljanje je primerno za vse
prostovoljce, ki bi želeli z ustvarjalnimi
pristopi iskati načine za dobro
komunikacijo ter opolnomočenje
posameznikov ali skupin. Več.
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Usposabljanje je primerno za vse
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Dobra dela vas potrebujejo

Nacionalni teden prostovoljstva (14. - 20. maj 2018)

Slovenska filantropija organizira že 19. Nacionalni teden prostovoljstva,
katerega namen je praznovanje prostovoljstva ter prostovoljskih
organizacij in zahvala prostovoljcem za njihovo udejstvovanje.
Sodelujete lahko tako, da:
- v svojem kraju obeležite teden prostovoljstva (npr. najboljšim
prostovoljcem podelite občinska priznanja, predstavite prostovoljske
organizacije in priložnosti, ... ). Več informacij o akitvnostih v vašem kraju
in spletno prijavnico najdete tukaj.

- prijavite svojo občino, prostovoljce, mentorje, ... za nazive, ki jih bomo
podelili 15. maja v Občini Krško na Slovesnem dnevu
prostovoljstva. Na prireditvi bomo podelili nazive Junaki našega časa,
Naj prostovoljec v javni upravi, Prostovoljstvu prijazno mesto, Naj mentor
prostovoljcev in Naj mentorica prostovoljcev.

- pridružite se nam na osrednjem dogodku, ki bo potekal 17. maja, med
13. in 17. uro, na Prešernovem trgu v Ljubljani, kjer se bomo predstavile
številne prostovoljske organizacije iz cele Slovenije in proslavile svoje
delo na Veselem dnevu prostovoljstva.
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Če želite prostovoljiti, vas
v Posredovalnici prostovoljskih
del čaka kar 222 zanimivih aktivnosti,
ki jim lahko posvetite nekaj svojega
prostega časa.

Slovenska mreža prostovoljskih
organizacij

Mreža šteje danes že 1560 članic.
Zadnje pridružene članice
so Gobarsko - Mikološko Društvo
Slovenske Istre, Društvo za zaščito in
pomoč živalim sveta in njihovim
skrbnikom ANIMAL
ANGELS, Turistično društvo
Majolka, Center mladih Koper, Dom
upokojencev Šmarje pri Jelšah, Vrtec
Škofja Loka in Umetniški klub 101
Records.

Poziv za prostovoljske zgodbe
Na spletni strani 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
Spremljajte
nas tudi na Facebooku.
novice@filantropija.org.

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:

Kreativni izziv - Mladi mladim: Igra vlog.
V tokratnem izzivu smo povezali dve pravnici. Prostovoljka Špela Kunej je
zapisala zgodbo prostovoljke Maše Kranjc. "Pred predajo štafetne palice
novi prostovoljki ali novemu prostovoljcu sva z Ljubljančanko Mašo v
glasni kavarni sicirali izkušnjo dvoletnih inštrukcij iz angleškega jezika. Po
dveh urah razgibanega pogovora sva o njeni izkušnji izluščili sledeče."

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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