Ne vidite celotnega sporočila? Kliknite tukaj.

Katalog poletnih prostovoljskih aktivnosti za srednješolce
Poletje in prosti čas vabita vse mlade k odkrivanju priložnosti, ki jih
prinaša PROSTOVOLJSTVO.
Če želiš počitnice preživeti na drugačen način,
prispevati svoj delček za boljši svet
in se srečati z vrstniki, ki jim nič ni težko,
te vabimo k listanju spletnega Kataloga poletnih prostovoljskih aktivnosti za
srednješolce.

Katalog ponuja pestro zbirko priložnosti za zanimive počitnice vsem, ki ste
letos končali osnovno šolo, in srednješolcem pa tudi drugim mladim.
Prostovoljstvo ni samo pomoč nekomu, ki te potrebuje, ampak tudi
priložnost za nabiranje izkušenj, raziskovanje poklicev, spoznavanje
novih ljudi, nepozabna prijateljstva – skratka, odlična šola za življenje.

Poziv prostovoljcem za izvedbo poletnih aktivnosti za
otroke v Rijeki (Hrvaška)

Mladi, ki imate radi delo z otroki, poznate veliko športnih otroških igric ter bi
radi preživeli poletni teden na reški obali, se lahko javite na poziv. Društvo za
razvoj civilne družbe EU korak iz Hrvaške išče prostovoljca za pomoč pri
izvajanju športno - kreativnih poletnih dejavnosti za otroke slovenskih korenin.
Aktivnosti bodo potekale od 9. do 13. julija 2018, med 8. in 16. uro. Več.
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Ali ste vedeli?
Po podatkih poveljnika
črnomaljske civilne
zaščite Jožeta Weissa so med
dozdajšnjim posredovanjem
opravili 16.648 ur prostovoljnega
dela. Nabavili so 30 ton pokrivne
folije, kar predstavlja 18
hektarjev ali 180.000 kvadratnih
metrov. Nabavili so nekaj manj
kot 650 kilogramov žebljev, 20
kubičnih metrov lesa, dobrih
11.100 litrov goriva. Izdali so
nekaj manj kot 2200 obrokov
hrane in nekaj več kot 27.000
Kreativni izziv - Mladi mladim
vedeli?
Rok Gumzej in Ana Šega sta
voditelja mladinske oddaje Čist
zares na TV SLO 1. Na Veseli
dan prostovoljstva, ki je potekal
17.5.2018 na Prešernovem trgu,
sta se postavila v vlogo
kreativnih prostovoljcev in
pripravila zanimiv vlog o tem kaj
je prostovoljstvo Vabljeni k
Dobra delaogledu.
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

prostovoljstva za leto 2017

Mreža šteje danes
že 1586 članic.
Spremljajte nas tudi
na Facebooku.

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:

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je v Veliki dvorani Predsedniške
palače priredil sprejem ob podelitvi državne nagrade in priznanj na področju
prostovoljstva za leto 2017. Nagrade so prejeli Živko Beškovnik, Igor
Jarc, Milan Osterc, Planinska zveza Slovenije, Sašo Štiglic, Stanislav
Zorec in Slovensko društvo hospic. "V Sloveniji je veliko plemenitosti in
dobrote, veste pa, da niste sami," je dejal predsednik republike. "Ta sprejem
naj ne bo le izraz naše hvaležnosti za vaše delo. Naj bo navdih tudi vsem
drugim, da se odločijo za prostovoljstvo, ki ne obogati in plemeniti le tistih, ki
jim pomaga, temveč tudi tiste, ki pomagajo. Z vašim delom je Slovenija boljša
družba," je zaključil predsednik Pahor in čestital vsem prejemnikom nagrade in
priznanj na področju prostovoljstva 2017.
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Ne želite več prejemati e-novic? Odjavite se TUKAJ!
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