Ne vidite celotnega sporočila? Kliknite tukaj.

Festival Plavajoči grad 2018 | 26. - 28. 7. | grad Snežnik

E-novice 300
3. avgust 2018
Ali ste vedeli?
Ole Kassow je na Danskem
pričel čudovito gibanje ”
Cycling without age Kolesarjenje za vse starosti”,
kjer se prostovoljci in
prebivalci doma za starejše
družijo na kolesu in si delijo
svoje življenjske
zgodbe. Več...>

Kamfest 2018

Na festivalu, ki ga je obiskalo več kot 8000 obiskovalcev, se je predstavilo tristo
umetnikov iz petintridesetih držav. Pri organizaciji predstav, koncertov, etno, folk,
funk, blues in narodnih ritmov, uličnega gledališča, plesa in drugega kulturnega
dogajanja na prizoriščih kompleksa gradu Snežnik in v bližnji vasi Kozarišče je
sodelovalo več kot sto šestdeset prostovoljcev, ki so opravili več kot dvajset
tisoč prostovoljskih ur dela. "Celotni festival namreč temelji na prostovoljskem
delu, vsi sodelujoči smo prostovoljci. Od organizatorjev, nastopajočih, kuharjev in
njihovih pomočnikov, tistih, ki skrbijo za red in čistočo, postavljalcev odrov in
šotorov, izdelovalcev scenografije, usmerjevalcev nastopajočih in gostov, ...
Prostovoljci in prostovoljke so nepogrešljiv del festivala, ki bi ga bilo brez
pridnih rok in nog ter dobrih src nemogoče izpeljati. Poleg organizatorjev in
nastopajočih so bili letos prisotni prostovoljci iz Slovenije in celega sveta, od
Mavricija in Nove Zelandije do Grčije in Finske." (Sara M. Širnik, koordinatorica
prostovoljcev) "Prostovoljstvo se skozi festival izkazuje na najboljši možni način.
Sam sem v tej skupini relativno nov, moja družina pa je že štiri generacije
povezana z gradom. Praded je na gradu delal kot mizar, ded je bil med
ustanovitelji Loške republike, ki so grad zavzeli jeseni 1918, oče pa je konec
devetdesetih let prejšnjega stoletja kot župan občine sprejel ureditveni načrt, na
podlagi katerega so grad obnovili. Danes pa lahko v okviru civilne družbe
vplivamo na odločitev politike in stroke za ohranitev naravne in kulturne dediščine
gradu in grajskega kompleksa«. (Marko Gorše) Mladi lahko pri tako zahtevnem
projektu pridobijo vrsto izkušenj in razvijejo kompetence, ki jih institucionalno
izobraževanje ne omogoča, okrepijo pa tudi pripadnost živi ideji v lokalnem

Zgodba iz Prostovoljskega servisa:
"Nekoliko drugačna prostovoljska pomoč"
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Festival Kamfest v svoje vrste
vabi vse, ki bi želeli postati
del prostovoljskega tabora in
s tem obogatiti kulturno
poletje Kamnika. Za dodatne
informacije ali prijavo pišite
na kamfest2018@gmail.com
z zadevo ''Prostovoljec –
Kamfest 2018'. Prijave
polnoletnih prostovoljcev
zbirajo do 3. avgusta. Več...>

Dobra dela vas
potrebujejo

Če želite prostovoljiti, vas
v Posredovalnici
prostovoljskih del čaka
kar 144 zanimivih aktivnosti,
ki jim lahko posvetite nekaj
svojega prostega časa.

Slovenska mreža
prostovoljskih organizacij

"Moja želja je bila, da bi lahko končno spoznal uspešno osebo, s katero bi lahko
zgradil varen in spodbuden odnos, in tako nadomestil kar je bilo izgubljenega v
primarni družini. Preden sem se vključil v prostovoljsko pomoč, sem imel težave z
vključevanjem v družbo, nisem se čutil sprejetega, bil sem odtujen,
nesamozavesten, kljub številnim dosežkom. Nisem res verjel, da bom kdaj sam
Mreža šteje danes
uspešen ali da se bom lahko spet počutil del kakšne družbe, družine. Sedaj,
že 1594 članic. Zadnje
približno pol leta po najinih tedenskih srečanjih se praktično ne počutim več
pridružene članice so Društvo
KUD SPM in Medobčinsko
osamljeno, veliko bolj verjamem vase, bolj sem samozavesten in v meni je več
društvo invalidov Domžale.
veselja do življenja. Prostovoljka je nekakšen moj angel varuh, ki sem ga vedno
Spremljajte nas tudi
potreboval. Najina srečanja so neprecenljiva in vem, da se od tukaj naprej
na Facebooku.
začenja lepo življenje!" (Samo, uporabnik Prostovoljskega servisa) PREBERI
ZGODBO V CELOTI...>

Očistimo Slovenijo, 15. september 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:

Prostovoljci 150 držav združimo moči in vsi čistimo na isti dan. Letos
čistimo s pomembno ambicijo: naj Slovenija ostane čista! Prostovoljci bodo
do konca poletja po Sloveniji iskali in preverjali lokacije divjih odlagališč
v digitalnem registru, ki so ga ustvarili v prvem projektu Očistimo Slovenijo v
enem dnevu!. Tretjo soboto v septembru pa bo potekala čistilna akcija, v kateri
bodo iz identificiranih divjih odlagališč odstranili zbrane odpadke. Čistili bodo tudi
vsa druga območja - sprehajalne poti, predele ob cestah, stanovanjske soseske,
okolice šol in vrtcev ter tudi vode, nabrežnine in obale. Pridruži se!

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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