Ne vidite celotnega sporočila? Kliknite tukaj.

NAJ MENTOR PROSTOVOLJCEV in NAJ MENTORICA
PROSTOVOLJCEV 2017

E-novice 287
19. februar 2018
Ali ste vedeli?
25. januarja 2018 smo na
Slovenski filantropiji prejeli
medresorsko usklajene
priloge k strategiji, v katerih so
podrobneje opredeljeni
pričakovani rezultati ukrepov in
aktivnosti, ki naj bi jih ministrstva
izvedla za spodbujanje razvoja
nevladnih organizacij in
prostovoljstva. Ko bo strategija
sprejeta, bodo tudi te priloge
podlaga za spremljanje
uresničevanja načrtovanih
spodbud
po posameznih
Junaki našega
časa

Slovenska filantropija letos prvič razpisuje natečaj, katerega namen
je prepoznavanje dela odličnih mentorjev in mentoric ter koordinatorjev in
koordinatoric prostovoljcev kot ključnih nosilcev organiziranega prostovoljstva,
priznavanje pomena in vrednosti njihovega dela ter promocija njihovega
prispevka h kakovosti prostovoljstva. Naziv se podeljuje za leto 2017 aktivnim
mentorjem in mentoricam za delo, opravljeno v preteklih letih oz. do konca
preteklega leta. Vabimo vse organizacije, članice Slovenske mreže
prostovoljskih organizacij, da predlagajo mentorja, koordinatorja, organizatorja
ali vodjo prostovoljcev, ki ga oz. jo prepoznavate kot osebo, ki si s svojim
delom zasluži ta naziv. Prijave so mogoče do 20. aprila 2018. Razpisno
dokumentacijo najdete tukaj.

DAN ZA SPREMEMBE - "Povezujemo skupnost!"
KDAJ: sobota, 7. april 2018

Vse osnovne in srednje šole ter
dijaške domove v Sloveniji
vabimo, da v novem šolskem
letu s prostovoljskim delom
postanete Junaki našega časa
tudi vi. Natečaj je odprt do 20.
aprila 2018, ko pričakujemo
prijave novih junakov, pa tudi
potrditve nazivov tistih, ki so
naziv prejeli pred letom 2017.
Več informacij najdete tukaj.

Uvodno usposabljanje za
mentorje
Žalec, 21. februar 2018
Usposabljanje je namenjeno
mentorjem v nevladnih
organizacijah in celostno
odgovori na vprašanje kako
pripraviti organizacijo na
prostovoljsko delo in kako
spremljati prostovoljce.
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naziv prejeli pred letom 2017.
Več informacij najdete tukaj.

Uvodno usposabljanje za
mentorje
Žalec, 21. februar 2018
Usposabljanje je namenjeno
mentorjem v nevladnih
organizacijah in celostno
odgovori na vprašanje kako
pripraviti organizacijo na
prostovoljsko delo in kako
spremljati prostovoljce.
Prijavnico najdete tukaj.

Dobra dela vas potrebujejo

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

V okviru že 9. Dneva za spremembe se bodo po vsej Sloveniji organizirale
akcije, ki bodo spodbujale povezovanje v skupnosti. Priročniki za izvedbo akcij
so vam na voljo tukaj. Ne prepuščaj se toku, SPREMINJAJ tudi TI!
Poglejte okoli sebe in takoj boste našli stvari, ki bi jih želeli spremeniti, ljudi, ki
bi jim radi pomagali, naravo, ki bi lahko spet zadihala.

prostovoljskih organizacij

Tematsko usposabljanje za prostovoljce - Priprava in
vodenje delavnic
Ljubljana, 27. februar 2018
Mreža šteje danes
že 1536 članic. Zadnje
pridružene članice so Zavod za
izobraževanje in preventivo
NewPrevent, Društvo za
razvijanje kreativnega gibanja
Arabeska in Kingdom Gaming,
neprofitna organizacija za
eSports v Sloveniji.
Spremljajte
nas tudi
na Facebooku.

Prostovoljstvo ne poteka vedno le s posameznikom, ampak tudi s skupinami
ljudi, ki pridejo na aktivnost organizirano s strani organizacije. Namen
usposabljanja je prostovoljca pripraviti na delavniški način dela, kjer skupaj s
skupino ustvarjajo, se učijo ali družijo ob izbranih temah. Na usposabljanju
bodo udeleženci spoznali osnove načrtovanja in izvedbe delavnic v skladu s
potrebami udeležencev, odkrivali različne pristope k izvajanju delavnic,
spoznali in izkusili različne metode, primerne za delavniški način dela in
spoznavali osnove delovanja skupine. Več informacij in prijavnico najdete
tukaj.

Usposabljanje za strokovne delavce in mentorje Motiviranje in spremljanje prostovoljcev
Ljubljana, 6. marec 2018
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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:

Vas zanima, kako spremljati prostovoljce, da bodo predani organizaciji in bodo
odgovorno opravljali svoje delo? Želite spoznati načine spodbujanja zunanje
in notranje motivacije pri prostovoljcih? Več informacij najdete tukaj.

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!

Hitre beležke Stran 3

