Ne vidite celotnega sporočila? Kliknite tukaj.
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Ali ste vedeli?
V sodelovanju s slovenskim
društvom Za otroke sveta in
gambijskim društvom Charity
Pearl The Gambia je bil
organiziran Julijski poletni tabor,
ki se je odvijal v Gambiji.

Dobra dela vas potrebujejo
Evropska komisija je 10. 8. 2018 objavila Popravek Vodnika po programu
Erasmus+ za leto 2018, ki odseva spremembe, nastale s selitvijo Projektov
prostovoljstva v ločeni program Evropska solidarnostna enota. 6.
septembra 2018 bo organizirana tudi predstavitev celotnega programa in
aktivnosti evropske solidarnostne enote. Prijavni obrazci za Partnerstva na
področju prostovoljstva in Prostovoljske projekte so na voljo na spletni strani
Zavoda Movit.

Sadeži družbe, projekt medgeneracijskega prostovoljskega
sodelovanja

Če želite prostovoljiti, vas
v Posredovalnici
prostovoljskih del čaka
kar 150 zanimivih aktivnosti, ki
jim lahko posvetite nekaj svojega
prostega časa.
Slovenska
mreža

prostovoljskih organizacij

OŠ Simona Kosa Podbrdo, 2017/2018
Sadeži družbe je projekt, ki spodbuja prostovoljsko delo in medgeneracijsko
sodelovanje ter krepi vezi med mladimi in starejšimi. Je projekt vzgoje v
strpnost, solidarnost in medsebojno razumevanje. Temelj projekta je
prostovoljsko delo mladih za starejše, ki živijo doma, in starejših za mlade, s
povezovanjem šol in društev upokojencev. V projektu Sadeži družbe je lansko
leto sodelovalo kar nekaj slovenskih osnovnih in srednjih šol. Na OŠ Simona
Kosa Podbrdo so prostovoljci, pod vodstvom mentorice Suzane Torkar
Panjtar, obiskovali domove za starejše, pripravili delavnico izdelovanja
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Mreža šteje danes
že 1602 članic. Zadnje
pridružene članice so Slovensko
Ameriški BBQ, zavod za kulturo
ameriškega žara
Sevnica, Beletrina, zavod za
založniško
dejavnost, PIKA.Dnevni center
za otroke in mladostnike
Maribor, Kobilarna

Panjtar, obiskovali domove za starejše, pripravili delavnico izdelovanja
novoletnih okraskov, sodelovali so na novoletnem sejmu in pomagali učencem
razredne stopnje pri domačih nalogah v podaljšanem bivanju tekom celega
šolskega
leta.
Če
menite,
da bi bilo koristno, da se tak projekt izvaja tudi na vaši lokalni šoli
oz. v domu upokojencev in ste zainteresirani, da ga izvajate, si preberite več
na povezavi.

Maribor, Kobilarna
Lipica, Univerzitetna Športna
Zveza Primorske, Društvo
ŠKRATOVKA
HAASBERG, Območno
združenje
Spremljajte
Rdečega
nas tudi
križa
na Facebooku.

Mladinska izmenjava Sestavljanka raznolikosti
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:

33 mladih (med njimi so številni prostovoljci) in 10 mladinskih voditeljev iz
Slovenije, Hrvaške, Nemčije, Velike Britanije, Afganistana, Alžirije, Iraka in
Sirije se je v Zapotoku udeležilo mednarodne izmenjave Slovenske filantropije.
Naslovili so jo Sestavljanka raznolikosti, njen namen pa je bil mladim iz
različnih kultur ponuditi kakovostno preživljanje poletnih dni, možnosti za
neformalno učenje in medkulturno sodelovanje. Na izmenjavi so spoznavali
sami sebe in drug drugega, hodili na izlete, si sami kuhali, pripravljali kulturne
večere, igrali nogomet na igrišču pred staro šolo, se udeleževali različnih
delavnic. Obiskala jih je tudi Ekipa Prvega in se prepričala, da so mladi iz
različnih držav resnično uživali. Prisluhnite posnetku oddaje Gymnasium.

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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