
Ne vidite celotnega sporočila? Kliknite tukaj.

Višina denarne nagrade za izjemne dosežke
Vlada RS je na 118. redni seji redni seji 19. januarja 2017 sprejela 
sklep o višini denarne Nagrade RS za prostovoljstvo za leto 2016. Ta 
sklep vpliva na najvišji znesek denarne nagrade za izjemne dosežke, 
ki jo lahko podeli posamezna prostovoljska organizacija.

Tako glede na določbe Zakona o dohodnini nagrada ne sme presegati 
zneska 500 EUR, še vedno pa je potrebno upoštevati druga določila, ki 
jih najdete na prostovoljstvo.org.

Promocija prostovoljstva med mladimi
Slovenska filantropija je na letošnji Areni mladih uspešno promovirala 
1408 organizacij, ki so vključene v Slovensko mrežo prostovoljskih 
organizacij. Do nas so pristopili številni mladi, ki so se pripravljeni 
vključiti v različne organizacije in s prostovoljskim delom prispevati k 
varstvu narave, na socialnem in kulturnem področju, izobraževanju, 
humanitarni dejavnosti, medgeneracijskih in medkulturnih aktivnostih. 
Mladi so v naši nagradni igri delili dobra dela, ki jih bodo opravili v 
letošnjem letu, z njimi pa si bodo pridobili tudi pomembne življenjske 
izkušnje in kompetence. 
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Ali ste vedeli?
8. aprila se bo odvil že 8. Dan za 

spremembe, prvič s podnaslovom dan 
za sodelovanje. Velika prostovoljska 
akcija bo ponovno povezala številne 

akterje po celi Sloveniji. Tudi 
posamezniki se lahko kot prostovoljci 
pridružite raznolikim aktivnostim. Več

informacij sledi kmalu.

Nov sedež Slovenske mreže 
prostovoljskih organizacij

Konec drugega tedna februarja se 
koordinatorica Slovenske mreže 

prostovoljskih orgaizacij Slovenska 
filantropija seli v nove prostore v 

Viško hiško na Cesto Dolomitskega 
odreda 11. Da nas boste lažje 

obiskali vam pošiljamo navodila. 
Do 14. 2. 2017 bomo imeli omejen 
dostop do elektornske pošte, prav 

tako ne bomo dosegljivi na 
stacionarne telefonske številke. Za 

vse nujne primere pa bomo 
dosegljivi na mobilne številke, ki jih 

najdete tukaj. Hvala za vaše 
razumevanje. 

Prostovoljstvo v vzgoji in 
izobraževanju, usposabljanje za 
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Tematska usposabljanja
Letošnji zimsko-pomladanski sklop tematskih usposabljanj, ki je 
primeren tako za prostovoljce kot mentorje, se osredotoča na izzive, ki 
se pri prostovoljskih aktivnostih pojavljajo na posameznih področjih.

PRILOŽNOSTI MEDKULTURNEGA SODELOVANJA, 21. februar 
2017, Ljubljana, med 9. in 16. uro.

VODENJE SKUPIN IN SKUPINSKA DINAMIKA, 7. marec 2017, 
Ljubljana, med 9. in 16. uro.

MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE, 28. marec 2017, Ljubljana, 
med 9. in 16. uro.

SOCIALNE, USTVARJALNE IN GIBALNE METODE za boljše delo s 
skupinami, 18. april 2017, Ljubljana, med 9. in 16. uro.

Vodita Jaka Kovač in Tjaša Arko.Več o usposabljanjih najdete tukaj.

vse nujne primere pa bomo 
dosegljivi na mobilne številke, ki jih 

najdete tukaj. Hvala za vaše 
razumevanje. 

Prostovoljstvo v vzgoji in 
izobraževanju, usposabljanje za 

pedagoške delavce
Ljubljanja, torek, 14. marca 2017, od 9. 

do 16. ure.
Usposabljanje je namenjeno vsem, ki 
delajo z otroki in mladostniki v vrtcih, 
šolah in drugih zavodih v vzgoji in 

izobraževanju ter se želijo seznaniti s 
priložnostmi, ki jim jih prinaša 

prostovoljstvo.
"Vse kar smo pridobili, lahko uporabimo 

v našem vsakdanjem življenju za gradnjo 
trdnega in širokega mostu človeka k 
človeku. Hvala za srečanje na topel, 

prijeten način!" Nikica Grkman, 
mentorica prostovoljcev na Srednji 

zdravstveni šoli Ljubljana.
Prijavnico in več informacij najdete na 

povezavi tukaj.

Dobra dela vas potrebujejo
Če želite prostovoljiti, vas 

v Posredovalnici prostovoljskih 
del čaka kar 170 zanimivih aktivnosti, ki 

jim lahko posvetite nekaj svojega 
prostega časa.

Slovenska mreža prostovoljskih 
organizacij

Mreža šteje danes že 1415 članic. 
Zadnje pridružene članice so Društvo 
RESje, Gimnazija Ptuj, Osnovna šola 
Beltinci in Slovensko srbsko kulturno 
humanitarno društvo SREČANJE.

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

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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