
Ne vidite celotnega sporočila? Kliknite tukaj.

9. Dan za spremembe - dan za povezovanje (7. april)
Velika vseslovenska prostovoljska akcija v organizaciji Slovenske 

filantropije ponovno povezuje številne akterje po celi Sloveniji.

Prostovoljske akcije, katerih rdeča nit je povezovanje skupnosti, bodo potekale 
v 77 krajih, med organizatorji so društva, vrtci, šole, krajevne skupnosti, občine, 

javni zavodi in posamezniki, sodelovala bodo tudi podjetja. Prijavljenih je 137 
akcij, v okviru nekaterih se je povezalo tudi več kot 32 organizacij. Po vsej 

državi bo na ta dan aktivnih več kot 500 organizacij in več kot 12000 
prostovoljcev. Prijavljenih je 40 čistilnih akcij, 33 akcij urejanja javnih 

prostorov, 16 zbiralnih akcij, 62 akcij druženja (predvsem 
medgeneracijskega sodelovanja), 10 medsosedskih akcij, 19 prireditev in 27 

drugih akcij. Na spletni povezavi www.filantropija.org/akcije-dan-za-
spremembe preverite, kje potekajo akcije v vaši regiji, kaj se bo dogajalo, kdo 
vse sodeluje in poiščite kontakte organizatorjev. Pridružite se! Naj bo 7. april 

resnično dan za povezovanje skupnosti! Več.

Nova humanitarna akcija za begunce na Lezbosu
Tudi UPornik se je odločil, da bo pomagal otrokom sveta, seveda z vašo 
pomočjo. Za akcijo stoji Jure Poglajen, ki je z Davidom Zorkom grški otok 

Lezbos prvič obiskal leta 2015, v času, ko se je begunska kriza v osrčju Evrope 
ravno začela razplamtevati. Število beguncev na Lezbosu dvakrat presega 

kapacitete v begunskih taboriščih. Živijo v stanovanjskih zabojnikih ter velikih in 
majhnih šotorih. Življenje beguncev se je spremenilo v eno samo čakanje, v eno 

samo statičnost, popolno odsotnost gibanja. “Družine ujete na tem otoku so 
brez vozičkov, kar zanje pomeni veliko oviro, tako na poti k zdravniku, na 

nakupe, sprehod,” razlaga Poglajen. “Voziček otroku pomeni vstop v njegov prvi 
svet varnosti. Vozički imajo dvojno vlogo, osvobajajo tako otroka in do neke 

mere tudi odrasle, ki stojijo za njimi,” pravi razvojna psihologinja Ljubica 
Marjanovič Umek, prav tako podpornica projekta. Več.

Komunikacija: Ključ do dobrega odnosa
Ljubljana, 10. april in 17. april

Usposabljanje je namenjeno udeležencem, ki delajo z ljudmi in se zavedajo, da 
je komunikacija ključna za vzpostavljanje in gradnjo dobrega odnosa.

E-novice 290
30. marec 2018

Ali ste vedeli?
Prijave na natečaje za 

Prostovoljstvu prijazno mesto 
2018, Naj prostovoljec in Naj 

prostovoljka zaposlen/a v javni 
upravi za leto 2017, Junaki 

našega časa in Naj mentor/-ica 
prostovoljcev so odprte do 16. 

oz. 20. aprila. Več.

Prostovoljci in 
prostovoljske o delu za 
Greenpeace v Sloveniji

O motivaciji za prostovoljstvo, 
ki je za mnoge postalo način 
življenja, o prostovoljstvu kot 
mostu med posamezniki in 

skupnostjo in še o marsičem. 
Video si lahko ogledate na 

povezavi tukaj.

Webinar o filantropiji
»Na Courseri se lahko vključite 

v brezplačen webinar, ki ga 
pripravlja Univerza v 

Stanfordu. Vsak od nas ima 
omejena sredstva, znanje, čas, 

spretnosti, ... Na seminarju 
boste ugotovili katera so tista 
področja in aktivnosti, preko 

katerih boste lahko pomagali v 
največji meri. Več.

Poziv za prostovoljske 
zgodbe

Na spletni strani 
prostovoljstvo.org 

predstavljamo zgodbe 
prostovoljcev in prostovoljk, ki 

delujejo v okviru različnih 
organizacij. Zgodbe lahko 
oddate preko spletnega 

obrazca ali pošljete na e-mail 
naslov Dobra dela vas 

potrebujejo
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Spoznali boste različne človekove potrebe in strategije preko katerih jih ljudje 
poskušamo zadovoljevati, trenirali boste načine poslušanja in dobrega 

komuniciranja ob upoštevanju dognanj transakcijske analize in nenasilne 
komunikacije ter raziskovali svoje potrebe v odnosih in se jih naučili nenasilno 

komunicirati. Usposabljanja temeljijo na povezavi teoretičnih temeljev s 
prostovoljskimi izkušnjami in na iskanju rešitev za čim boljše delovanje 

prostovoljcev. Več informacij najdete tukaj.

Napovedujemo: Nacionalni teden prostovoljstva (14. - 20. 
maj 2018)

"Prosotovoljci kot vezivo družbe"

Slovenska filantropija med 14. in 20. majem 2018 že tradicionalno organizira 
Nacionalni teden prostovoljstva, katerega namen je praznovanje prostovoljstva 
ter prostovoljskih organizacij in zahvala prostovoljcem za njihovo udejstvovanje. 

V tem tednu potekajo številni lokalni dogodki po različnih krajih Slovenije in 
vključujejo tako okrogle mize na aktualne teme povezane s prostovoljstvom kot 

predstavitve organizacij ter druge dogodke. Osrednji dogodek bo potekal 17. 
maja, med 13. in 17. uro, na Prešernovem trgu v Ljubljani, kjer se bomo 

predstavile številne prostovoljske organizacije iz cele Slovenije in proslavile 
svoje delo na Veselem dnevu prostovoljstva. 15. maja nas bo Občina Krško, 
ki je prejela naziv Prostovoljstvu prijazno mesto, gostila in nam tako omogočila 
izvedbo Slovesnega dneva prostovoljstva. Na prireditvi bomo podelili nazive 

Junaki našega časa, Naj prostovoljec v javni upravi, Prostovoljstvu prijazno 
mesto, Naj mentor prostovoljcev in Naj mentorica prostovoljcev. Več.

oddate preko spletnega 
obrazca ali pošljete na e-mail 

naslov Dobra dela vas 
potrebujejo

Če želite prostovoljiti, vas 
v Posredovalnici 

prostovoljskih del čaka kar 
225 zanimivih aktivnosti, ki jim 
lahko posvetite nekaj svojega 

prostega časa.

Slovenska mreža 
prostovoljskih organizacij

Mreža šteje danes 
že 1553 članic. Zadnje 

pridružene članice so Društvo 
upokojenih pedagoških 

delavcev Slovenije, VIAM, 
zavod za psihoterapevtske, 
svetovalne in izobraževalne 

dejavnosti, Društvo 
Sinica, Osnovna šola 

Poljane, Osnovna šola 
Preserje pri Radomljah 

in Kulturno društvo Smeško.
Spremljajte nas tudi 

na Facebooku.

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

pošiljate na 
novice@filantropija.org.
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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