
Ne vidite celotnega sporočila? Kliknite tukaj.

Slovenska in Hrvaška mreža prostovoljstva
Pred dnevi smo sodelavci Slovenske filantropije obiskali Zagreb, kjer 
smo se srečali s predstavniki Hrvaške mreže prostovoljskih centrov, ki 
delujejo na regionalni in lokalni ravni. Namen srečanja je bil primerjati 
razvitost prostovoljstva v državah in delovanju organizacij, ki podpirajo 
razvoj prostovoljstva, izmenjavi izkušenj in iskanju priložnosti za 
sodelovanje v prihodnosti. Prva večja razlika, ki smo jo odkrili je ravno 
to, da imajo poleg mreže tudi regionalne prostovoljske centre, ki so 
delno podprti s strani države, v Splitu, Osijeku, Rijeki in Zagrebu. Druga 
razlika je, da na Hrvaškem že prepoznavajo pomembnost 
prostovoljskega turizma. Hrvaški prostovoljci pa so bili presenečeni do 
katere mere imamo prostovoljstvo v šolah in bolnišnicah razvito mi in 
kako živi prostovoljstvo v različnih prostovoljskih organizacijah. Ker 
možnosti za izboljšave obstajajo v obeh državah, smo sklenili, da 
naslednje leto oni obiščejo nas. Do takrat pa si bomo izmenjali številne 
dobre prakse in ideje za skupne projekte.
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Kreativni izziv - Mladi mladim - Pleši z glavo
Damjan Pjević, študent 2. letnika multimedijev na Fakulteti za 
elektrotehniko, si je v okviru Kreativnega izziva izbral tri prostovoljce 
združenja DrogArt in z njimi preživel zanimiv večer, ki ga je ujel v video. 
Oglejte si kaj so mu povedali prostovoljci DrogArta: Nenad Djurdjevic, 
Simona Nahtigal in Anja Trobec.
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Ali ste vedeli?
Z letom 2017 bosta tako Evropska 

komisija kot tudi Nacionalna agencija 
namesto evropske prostovoljne službe 

pričeli uporabljati poimenovanje 
evropska prostovoljska služba, saj je to 
poimenovanje slovnično bolj pravilno.

Znani novi termini za uvodna 
usposabljanja v letu 2017

Uvodna usposabljanja so namenjena 
posameznikom, ki se na prostovoljsko 

delo šele pripravljajo, in tudi tistim, ki že 
delujejo kot prostovoljci, vendar se še 

niso udeležili organiziranega 
izobraževanja.

Dobra dela vas potrebujejo
Če želite prostovoljiti, vas 

v Posredovalnici prostovoljskih del čaka 
kar 210 zanimivih aktivnosti, ki jim lahko 
posvetite nekaj svojega prostega časa.

Zbiramo dobre zgodbe
Vabimo vas, da nam zgodbe svojih 

prostovoljcev ali vaše zanimive 
prostovoljske zgodbe na kratko opišete 
in pošljete na novice@filantropija.org. V 
primeru, da bodo zgodbe dobre, bodo 
objavljene na Multimedijskem portalu 
MMC RTV SLO. Naredimo vsi skupaj 

nekaj malega za promocijo 
prostovoljstva v Sloveniji in predstavimo 

kaj vse že počnemo.
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http://%25%25webversion%25%25
http://www.prostovoljstvo.org/aktivnosti/kreativni-izziv/plesi-z-glavo
http://www.prostovoljstvo.org/usposabljanja/termini-usposabljanj
http://www.prostovoljstvo.org/za-prostovoljce/posredovalnica-prostovoljskih-del
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Praznike polne topline in vse dobro v letu 2017!
Novo leto odpira duri,
misel na prihodnost, domišljijo buri,
naj začne se s smehom,
s smehom naj konča se.
Vmes pa naj veselo lepši jutri rase!

MMC RTV SLO. Naredimo vsi skupaj 
nekaj malega za promocijo 

prostovoljstva v Sloveniji in predstavimo 
kaj vse že počnemo.

Slovenska mreža prostovoljskih 
organizacij

Mreža šteje danes že 1406 članic. 
Zadnji pridruženi članici sta Društvo za 

psihosocilano podporo Omnia in 
Romsko društvo Mavrica. 

Vabimo vse članice in posameznike, da 
nam vaše prispevke k Prostovoljskim e-
novicam skupaj s fotografijami pošljete 

na novice@filantropija.org.

Spremljajte nas tudi na Facebooku.

Pošiljanje e-novic nam omogoča:

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, Poljanska cesta 12, 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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