Ne vidite celotnega sporočila? Kliknite tukaj.

E-novice 302
31. avgust 2018

Očistimo Slovenijo 2018

Ali ste vedeli?
6. septembra 2018 bo v Hiši EU v
Ljubljani potekala predstavitev
programa Evropska solidarnostna
enota z delavnicami za prijavitelje.
Več informacij o celotnem dogodku
in prijavnico poiščite tukaj.
18. Festival nevladnih organizacij
LUPA
13. september 2018

15. september 2018 se bo zapisal v svetovno zgodovino kot dan, ko bo na
milijone ljudi v 150 državah sveta čistilo svoje kraje, mesta in obale v okviru
svetovne čistilne akcije World Cleanup Day 2018. V Sloveniji bo takrat tretjič
potekala vseslovenska akcija Očistimo Slovenijo 2018, tokrat pod sloganom
“Še zadnjič”. V več kot polovici slovenskih občin priprave že potekajo, na
lokalnem nivoju bodo poleg čistilnih akcij urejali parke in zelenice, čistili
vodotoke, izpeljali ozaveščevalne in druge aktivnosti. S pričetkom
ozaveščevalno medijske kampanje mesec pred akcijo so se odprle prijave
na akcijo za prostovoljce. Slovenija v svetu visoko vihti zeleno zastavo in
je navdih množicam, zato pozivamo vse, da ste zraven!

120 nevladnih organizacij bo v
središču Ljubljane svoje dejavnosti
predstavilo na stojnicah. Slovenska
mreža prostovoljskih organizacij, ki
jo koordinira Slovenska filantropija,
bo ponovno med njimi. Vabljeni!

20. Mirovniški festival v
Slovenj Gradcu
21. september 2018

Mladinske delavnice Društva za preventivno delo

Že 20. Mirovniški festival in 11.
Festivalu drugačnosti, bosta
ponovno obeležila Svetovni dan
miru. Na prireditvi se bodo
predstavljale dejavnosti
posameznih društev, klubov, šol ter
drugih organizacij in posameznikov,
med njimi bo tudi Slovenska mreža
prostovoljskih organizacij. Povabilo
s podrobnejšimi informacijami in
prijavnico najdete tukaj.

V projekt »Mladinske delavnice«, ki ga Društvo za preventivno delo izvaja
že več kot 20 let, je vsako leto vključenih okrog 90 prostovoljcev. Po
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Dobrodelni koncert Viljem Julijan

Dobrodelni koncert Viljem Julijan

že več kot 20 let, je vsako leto vključenih okrog 90 prostovoljcev. Po
11. september 2018
opravljenem začetnem usposabljanju, ki se izvaja vsako leto oktobra,
prostovoljci pričnejo z izvajanjem »Mladinskih delavnic« po osnovnih šolah.
V šolskem letu 2018/19 se bodo delavnice izvajale v Ajdovščini, Ankaranu,
Celju, Domžalah, Kopru, Ljubljani, Majšperku, Medvodah, Ormožu,
Srčno vas vabimo na
Slovenski Bistrici, Trzinu, Vipavi ter na Ptuju. Preventivne delavnice s psihoDOBRODELNI KONCERT, ki bo v
socialnimi tematikami so namenjene osmošolcem in devetošolcem
torek, 11. SEPTEMBRA v
osnovnih šol in se zanje izvajajo kontinuirano skozi celo šolsko leto, na
KRIŽANKAH v LJUBLJANI s
nekaterih šolah pa se delavnice izvajajo zgolj občasno. Prostovoljci na ta
pričetkom ob 20. uri. Dobrodelni
način, ob redni podpori strokovnih mentorjev, že leta pridobivajo bogate
koncert je v prvi vrsti namenjen
izkušnje dela z otroki in mladostniki, vodenjem in moderiranjem majhnih
moralni in človeški podpori 22skupin ter krepijo mnoge druge kompetence. O izkušnjah prostovoljcev in
mesečnemu Viljemu Julijanu, ki ima
rezultatih programa si lahko več preberete tukaj. Če želite postati
neozdravljivo smrtonosno redko
bolezen.
prostovoljec pri projektu »Mladinske delavnice«, vas Društvo za preventivno
Dobra dela
vas potrebujejo
delo vabi, da izpolnite prijavnico.

Priprava in vodenje delavnic
Tematsko usposabljanje za prostovoljke in prostovoljce
Ljubljana, 25. september 2018, 9.00 - 16.00

Če želite prostovoljiti, vas
v Posredovalnici prostovoljskih
del čaka kar 167 zanimivih
aktivnosti, ki jim lahko posvetite
nekaj svojega prostega časa.

Slovenska mreža
prostovoljskih organizacij

Mreža šteje danes že 1614 članic.
Zadnje pridružene članice
so Društvo za uveljavljanje
kratkega filma KRAKEN, VzgojnoProstovoljstvo ne poteka vedno le s posameznikom, ampak tudi s
izobraževalni zavod Frana
skupinami ljudi, ki pridejo na aktivnost organizirano s strani organizacije.
Milčinskega
Smlednik, Zadruga
Namen usposabljanja je prostovoljca pripraviti na delavniški način dela, kjer
Stara roba, nova raba, BICKAskupaj s skupino ustvarjajo, se učijo ali družijo ob izbranih temah.
društvo solčavskih filcark, Zavod za
Na usposabljanju bodo udeleženci:
socialno-gibalni razvoj in
• spoznali osnove načrtovanja in izvedbe delavnic v skladu s potrebami
integracijo, ZVEZDE SO
udeležencev,
BLIZU, Love of the tigers project Pomagajmo umirajočim
• odkrivali različne pristope k izvajanju delavnic,
tigrom, Društvo Konopljin klub
• spoznali in izkusili različne metode, primerne za delavniški način dela,
Ljubljana Slovenija, Dom
• spoznavali osnove delovanja skupine.
upokojencev Izola, Slovensko
Cena: 37 € za članice Slovenske mreže prostovoljskih organizacij (cena za
vegansko društvo, Društvo
upokojencev Velenje, Društvo
ostale 55 €). Spletna prijavnica.
upokojencev
Društvo
Spremljajte
nas Šalek
tudi nainFacebooku.
Uvodno usposabljanje za mentorje prostovoljcev in

organizatorje prostovoljskega dela
Ljubljana, 23. oktober 2018

Vabimo vse članice in
posameznike, da nam svoje
prispevke k Prostovoljskim enovicam skupaj s fotografijami
pošiljate na
Pošiljanje
novice@filantropija.org.
e-novic nam omogoča:
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Usposabljanje je namenjeno mentorjem v nevladnih organizacijah in
celostno odgovori na vprašanje kako pripraviti organizacijo na
prostovoljsko delo in kako voditi prostovoljce. Poglobimo se v naslednje
teme:• Pomen organiziranega prostovoljstva v družbi in kje so meje med
prostovoljstvom in izkoriščanjem.
• Proces uvajanja prostovoljstva v organizacijo.
• Pridobivanje primernih prostovoljcev in sklepanje dogovorov.
• Zakon o prostovoljstvu v praksi in vodenje evidenc.
Prijavnico na usposabljanje najdete tukaj.
Cena: 55 € za članice Slovenske mreže prostovoljskih organizacij (cena za
ostale 80 €).

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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