
Ne vidite celotnega sporočila? Kliknite tukaj.

Veseli dan prostovoljstva

Osrednji dogodek Nacionalnega tedna prostovoljstva je potekal 17. maja na 
Prešernovem trgu v Ljubljani, kjer smo se ponovno zbrale prostovoljske 
organizacije in proslavile svoje delo na Veselem dnevu prostovoljstva. Več
kot 90 prostovoljskih organizacij je mimoidoče informiralo o možnostih 
vključitve v prostovoljsko delo. Foto utrinki letošnjega Veselega dneva 
prostovoljstva so dosegljivi tukaj.

Podeljen naziv Naj mentor in naj mentorica prostovoljcev 
2017

Za kakovostno vodenje prostovoljcev v Društvu Šola zdravja je prejela 
naziv Naj mentorica prostovoljcev Zdenka Katkič. Za angažirano podporo 
prostovoljcem v projektu Mednarodni filmski festival Kino 
Otok je prejela naziv Naj mentorica prostovoljcev Natalija Gajić. Za 
kakovostno vodenje prostovoljcev v Združenju DrogArt je prejel naziv Naj 
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Ali ste vedeli?
Ministrstvo za javno upravo je dne 
4. 5. 2018 v Uradnem listu RS, št. 
31/2018 objavilo Javni razpis za 

sofinanciranje projektov razvoja 
in profesionalizacije nevladnih 

organizacij in 
prostovoljstva. Rok za oddajo 

vlog je 18. 6. 2018.

Podaljšan rok za prijavo 
prostovoljskih aktivnosti za 

mlade in spodbujanju 
njihovega aktivnega in 
družbeno odgovornega 

preživljanja poletnih počitnic

Članice Slovenske mreže 
prostovoljskih organizacij, ki ste 

podpisnice Etičnega kodeksa 
organiziranega prostovoljstva in 

imate znak Mladim prostovoljcem 
prijazna organizacija, vabimo k 

prijavi prostovoljskih aktivnosti za 
mlade - srednješolce, starejše 
osnovnošolce in druge mlade. 
Slovenska filantropija bo vse 
prostovoljske priložnosti za to 

starostno skupino zbrala in 
objavila v obliki spletnega 

kataloga, ki bo javnosti dostopen 
ob koncu junija 2018. Prijavnico in 
izjavo za pridobitev naziva Mladim 

prostovoljcem prijazna 
organizacija najdete tukaj.

Tačke pomagačke narisale 
nasmeške na obraze mladih 

prostovoljcev iz Osnovne šole 
Lucija
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kakovostno vodenje prostovoljcev v Združenju DrogArt je prejel naziv Naj 
mentor prostovoljcev Marko Verdenik. Za angažirano podporo 
prostovoljcem v projektu Vakcinet je prejel naziv Naj mentor 
prostovoljcev na predlog Društva študentov medicine Maribor asist. Zoran 
Simonović. Posebno priznanje za življenjsko delo na področju mentorstva 
prostovoljcem je prejela na predlog Svetovalnega centra za otroke, 
mladostnike in starše Ljubljana Marta Vodeb Bonač. Utemeljitve in 
fotografije najdete tukaj.

Prostovoljstvu prijazna mesta 2018

S sistematičnim spodbujanjem prostovoljstva in zagotavljanjem podpore 
delovanju prostovoljskih organizacij, soustvarjanjem pozitivne družbene 
vrednosti prostovoljstva v lokalni skupnosti in promocijo prostovoljstva z 
lastnim zgledom vodstev občin je 17 slovenskih
občin naziv Prostovoljstvu prijazno mesto prejelo že v preteklih letih. Na 
Slovesnem dnevu prostovoljstva 15. maja 2018 v Krškem so naziv ponovno 
potrdile. Občine, ki so naziv v letu 2018 pridobile prvič so Občina 
Grosuplje, Občina Kočevje, Mestna občina Kranj, Občina Medvode, Občina 
Postojna, Občina Tržič in Občina Vodice. Vsem 24 občinam, prejemnicam 
naziva, iskreno čestitamo in želimo, da svoje dobre prakse spodbujanja 
prostovoljstva ohranijo in nadgrajujejo še naprej! Utemeljitve in fotografije s 
podelitve so dostopne tukaj.

Junaki našega časa

Šole in dijaški domovi, ki načrtno razvijajo prostovoljstvo učencev in 
zagotavljajo strokovno mentorstvo in koordinacijo dela mladih prostovoljcev, 
so v letu 2018 na natečaju Junaki našega časa pridobili ali potrdile ta naziv. 
Prejemnice naziva so OŠ Antona Aškerca Velenje, OŠ Grad, OŠ
Kuzma, OŠ Livada Ljubljana, OŠ Lucija, OŠ Maksa Durjave Maribor, OŠ
Miren, POŠ Bilje, OŠ Preska, OŠ Simona Jenka Kranj, OŠ Sladki Vrh, OŠ
Šmartno pri Litiji, OŠ Toneta Čufarja Ljubljana, OŠ Vransko – Tabor, OŠ
Zreče, Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Dijaški dom Antona 
Martina Slomška Maribor, Gimnazija Celje – Center, Srednja šola 
Črnomelj, Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica in Srednja 
zdravstvena in kemijska šola Novo mesto. Vsem Junakom našega časa se 
zahvaljujemo za velik obseg odgovorno opravljenega prostovoljskega dela in 
jim želimo veliko veselja ter zanimivega odkrivanja lastnih potencialov pri 
prostovoljskem delu tudi v prihodnje! Utemeljitve in fotografije s podelitve 

Osnovnošolce so obiskali trije 
terapevtski pari prostovoljskega 

društva Tačke pomagačke, in sicer 
so to bile prostovoljke Silva 

Ferletič s Kubo, Ingrid Kren z Lio 
in pripravniški terapevtski par 
Petra Sosič z Eli. Učencem, ki 

sodelujejo kot mladi prostovoljci v 
šolskem projektu UPS 

Prostovoljstvo, so predstavile 
svoje delo, prikazale različne trike, 

ki jih uporabljajo na delovnem 
mestu s terapevtskimi psi,  ter 

razložile, kako sploh lahko 
postaneš vodnik terapevtskega 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 
prostovoljskih organizacij

Mreža šteje danes že 1579 članic. 
Zadnje pridružene članice 

so Kulturno umetniško društvo 
Coda, Klub gurmanov 

Skaručna, Društvo cerebralne 
paralize SONČEK CELJE, SNG 
MARIBOR, Festival Borštnikovo 

srečanje, Kulturno društvo Ženska 
kompanija Fritule in Javni zavod 

TKŠ Ormož

Spremljajte nas tudi 
na Facebooku.

Vabimo vse članice in 
posameznike, da nam svoje 
prispevke k Prostovoljskim e-
novicam skupaj s fotografijami 
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prostovoljskem delu tudi v prihodnje! Utemeljitve in fotografije s podelitve 
najdete tukaj.

Naj prostovoljec in naj prostovoljka zaposlen/a v 
javni upravi 2017

Letos je komisija podelila en naziv NAJ PROSTOVOLJEC, ZAPOSLEN V 
JAVNI UPRAVI, za leto 2017, in dve posebni priznanji. Naziv NAJ 
PROSTOVOLJEC, ZAPOSLEN V JAVNI UPRAVI za leto 2017 je 
prejel Darko Anžiček, ki je zaposlen na Občini Krško. Posebno priznanje 
za svoje prostovoljsko delo kot zaposlena v javni upravi sta prejela 
še Branislav Vujičić, zaposlen na Ministrstvu za finance – za delo z 
ranljivimi skupinami migrantov in Jože Končan, zaposlen v Državnem zboru 
RS, za delo na humanitarnem področju in promociji prostovoljstva med 
mladimi. Več.

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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