Ne vidite celotnega sporočila? Kliknite tukaj.

Teden vseživljenjskega učenja (11. - 20. maj)

E-novice 292
30. maj 2018

Ali ste vedeli?
IAVE od 17. -20. oktobra
organizira mednarodno
konferenco o prostovoljstvu
(Augsburg, Nemčija). Več
informacij o programu in
registraciji, najdete tukaj.

Dobra dela vas potrebujejo
TVU usklajujejo na Andragoškem centru Slovenije in ga prirejajo v
sodelovanju s številnimi ustanovami, skupinami in posamezniki po vsej državi
pa tudi onkraj naših meja. Z njim opozarjajo na vseprisotnost pa tudi
pomembnost učenja – v vseh življenjskih obdobjih in za vse vloge, ki jih
posameznik v svojem življenju prevzema. Z brezplačno delavnico Uvodno
usposabljanje za mentorje v nevladnih organizacijah sodelujemo tudi na
Slovenski filantropiji (prednost pri prijavi imajo organizacije, ki sodelujejo na
Veselem dnevu prostovoljstva). Usposabljanje, ki vam bo pomagalo pri
pripravi organizacije na vključevanje in vodenje prostovoljcev, bo potekalo 22.
maja na sedežu SF. Prijavite se tukaj.

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

Če želite prostovoljiti, vas
v Posredovalnici
prostovoljskih del čaka kar
211 zanimivih aktivnosti, ki jim
lahko posvetite nekaj svojega
prostega časa.

Slovenska mreža
prostovoljskih organizacij

Teden praznovanja prostovoljstva ter prostovoljskih organizacij in zahval
prostovoljcem za njihovo udejstvovanje se hitro približuje. Če boste v svojem
kraju obeležili teden prostovoljstva (npr. najboljšim prostovoljcem podelili
občinska priznanja, predstavili prostovoljske organizacije in priložnosti, ... ) se
do srede, 9. 5. 2018 prijavite tukaj.
Prijave na osrednji dogodek - Veseli dan prostovoljstva, ki bo potekal 17.
maja, med 13. in 17. uro, na Prešernovem trgu v Ljubljani, prav tako zbiramo
do srede, 9. 5. 2018 na povezavi tukaj. Vse aktualne informacije objavljamo
na spletnem mestu prostovoljstvo.org.
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Mreža šteje danes
že 1568 članic. Zadnje
pridružene članice so Društvo
Norma7, Športno kulturno
društvo Mini kraljestvo, Inštitut
za razvoj igrač, Vrtec Vodmat,
Društvo Endozavest, Dom
upokojencev Vrhnika, CEEMAN
Bled in Knjižnica Radlje ob

na spletnem mestu prostovoljstvo.org.

Prostovoljstvo v kulturi (Rijeka, 19. - 20. april)
Spremljajte nas tudi
na Facebooku.

Evropski prostovoljski center, Hrvaški center za razvoj prostovoljstva, Rijeka
2020 – Evropska prestolnica kulture in Občina Rijeka so organizirali
konferenco z naslovom Prostovoljstvo v kulturi. V samo izvedbo Evropske
prestolnice kulture Rijeka 2020 bo vključenih več kot 4000 prostovljcev.
Dogodki, ki jih lahko obiščete, bodo na voljo tukaj. Potekale so delavnice na
različne tematike kot so na primer prostovoljstvo za medkulturni dialog, veliki
prostovoljski dogodki (npr. filmski festival Pula, Motovun), priznavanje veščin
in kompetenc za kulturni sektor, ... Eden izmed zanimivejših predstavljenih
primerov vključevanja prostovoljcev iz ranljivih skupin (npr. dolgotrajno
brezposleni, različne oviranosti in težave z duševnim zdravjem) je bil triletni
projekt Prostovoljstvo za dobro počutje, ki ga je na področju varovanja
kulturne dediščine izvajal muzej v Manchesteru.

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:

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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