
Ne vidite celotnega sporočila? Kliknite tukaj.

Odprta javna razprava o predlogu strategije razvoja 
nevladnih organizacij in prostovoljstva
Slovenska filantropija v okviru javne razprave vabi vse organizacije, 
članice Slovenske mreže prostovoljskih organizacij, k podajanju 
predlogov in dopolnitev strategije za področje prostovoljstva s spletno 
anketo. 4. julija bomo v Ljubljani organizirali tudi posvet, na katerem 
boste lahko dodatno prispevali svoja mnenja in stališča, preden bomo 
skupne predloge posredovali Ministrstvu za javno upravo. Več...

Kaj delajo Junaki našega časa?
Med letošnjimi prejemniki naziva Junaki našega časa, ki ga lahko za 
odlično organizirano prostovoljsko delo dobijo zavodi v vzgoji in 
izobraževanju, je prvič tudi dijaški dom. To je Dijaški dom Antona 
Martina Slomška Maribor, kjer so mladi prostovoljske aktivnosti 
usmerili na medgeneracijsko področje. V juniju bo potekal že šesti 
medgeneracijski tabor, ki udeležencem prinaša pridobivanje socialnih 
veščin, krepitev pozitivne samopodobe in samozavesti, razvijanje 
empatije in solidarnosti. Mladi in starejši v skupnih aktivnostih gradijo 
zaupanje med generacijami, sprejemajo različnost in osmišljajo 
življenje, pa tudi rušijo stereotipe in krepijo sožitje. Delo mladih 
prostovoljcev koordinira ravnateljica, Lidija Hamler, kot mentorja pa ji 
pomagata Gregor Rusjan in Jaka Žižek.
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Ali ste vedeli?
Da lahko prostovoljsko delo opravljate 

tudi od doma in s tem prav tako 
pomembno prispevate k skupnosti? 

Majhna dejanja, ki vam vzamejo malo 
časa, so lahko zelo vplivna in 

pomembna.

Zgodba Prostovoljskega servisa
“Gospod T., prostovoljec, s katerim ste 

me povezali in ga priporočili, je moj 
varuh, moj prijatelj in ne predstavljam si 

življenja brez njegovih obiskov, 
sprehodov, razgovorov, debat, torej 

najinega druženja." Več...

Postani EVS prostovoljec/-ka v 
Marine Biological Research centru 

na Danskem
Za vse tiste, ki vam delo z morskimi 
živalmi nariše nasmeh na obraz. Več...
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pomagata Gregor Rusjan in Jaka Žižek.

Foto: medgeneracijski šah na taboru 2016

Družbeno odgovorno delovanje za boljše skupno 
življenje "Živimo skupaj, bolje."
Zaposleni v Pernod Ricard Slovenija so letošnji dan dobrodelnosti že 
drugo leto zapored namenili Slovenski filantropiji. Že lani so pomagali 
urejati okolico Viške hiške in tudi letos so v delovni akciji prispevali 
moči za urejanje prostorov za druženje. Pokosili so travo, odstranili 
plevel in napeljali trak (»slack-line«), na katerem obiskovalci lahko urijo 
ravnotežje ob hoji po traku, izdelali so tudi leseno teraso in amfiteater s 
klopcami, kjer bodo obiskovalci lahko uživali v raznih predstavah in 
prireditvah. »S sodelavci smo uživali v delu, druženju in jasno vidnih 
rezultatih. Če smo s to našo delovno akcijo prispevali še k širjenju in 
ozaveščanju prostovoljstva, potem je bil naš namen dosežen.« (Matjaž
Toplak, direktor Pernod Ricard)

Dobra dela vas potrebujejo
Če želite prostovoljiti, vas 

v Posredovalnici prostovoljskih 
del čaka kar 213 zanimivih aktivnosti, ki 

jim lahko posvetite nekaj svojega 
prostega časa.

Slovenska mreža prostovoljskih 
organizacij

Mreža šteje danes že 1465 članic. 
Zadnje pridružene članice so Zavod 

BVF, Zavod HUMAN.SI, VDC 
Postojna, OŠ Nove Fužine, Društvo za 

zaščito živali Pomurja, Lunina vila, 
Inštitut za zaščito otrok so.p, OE Ljudska 
univerza Ilirska Bistrica, Zveza NVO na 
področju drog in zasvojenosti, Knjižnica 

Dravograd, Skupina STIK, 
Arheofakt, KUD Arhiteka in Obalni dom 

upokojencev Koper.
Vabimo vse članice in posameznike, da 
nam svoje 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, 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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