
Ne vidite celotnega sporočila? Kliknite tukaj.

SCI tabor na Tajskem: "Domačini te sprejmejo čisto 
drugače"

Na štirimesečnem potovanju po Aziji se je Marko Balažič med drugim 
udeležil mednarodnega prostovoljskega tabora mirovniške organizacije 
Service Civil International, na katerega se je prijavil prek Voluntariata –
Zavoda za mednarodno prostovoljno delo. »Delaš kot domačini, spiš kot 
domačini, ješ z njimi, kuhaš z njimi. To je pravi način, da spoznaš pristno 
življenje v neki državi, obenem pa pomagaš lokalni skupnosti,« pravi o svoji 
dvotedenski izkušnji. Več o taboru si lahko preberete v intervjuju.

Prostovoljstvo bogati naša življenja

Prostovoljstvo je eden izmed stebrov slovenske družbe, v okviru katerega 
prostovoljci vsako leto opravijo več milijonov delovnih ur. Naj gre za dela v 
humanitarnih, gasilskih, izobraževalnih ali drugih akcijah. A od kod črpajo 
navdih za pomoč soljudem? Odgovore je Aleš Ogrin na Prvem programu RA 
SLO v oddaji Gymnasium iskal z mladimi prostovoljnimi gasilci in taborniki, 
med njimi je bil tudi dobitnik naziva naj prostovoljec za leto 2017 v kategoriji 
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Ali ste vedeli?
Iz Skupnega poročila o 

prostovoljstvu v RS za leto 2016 
(za leto 2017 ga bomo objavili v 

prihodnjih novicah) je razvidno, da 
je starostna skupina od 18 do 30 

let predstavljala 28,7 % vseh 
prostovoljcev (oziroma 88.160 od 
skupno 307.262 prostovoljcev).

Katalog poletnih prostovoljski 
aktivnosti za srednješolce 2018
Prijazno vabljeni k sodelovanju v 

aktivnostih, ki med poletnimi 
počitnicami 2018 potekajo 
v številnih krajih po vsej 

Sloveniji pod okriljem mladim 
prostovoljcem prijaznih 

organizacij! Več.Dobra dela vas potrebujejo

Če želite prostovoljiti, vas 
v Posredovalnici prostovoljskih 

del čaka kar 159 zanimivih 
aktivnosti, ki jim lahko posvetite 
nekaj svojega prostega časa.

Slovenska mreža 
prostovoljskih organizacij

Mreža šteje danes že 1594 članic. 
Zadnje pridružene članice 

so Zavod Dobra družba, Razvojni 
center KOSOP- so. p., Inštitut za 

šport ŠRP, Zveza klubov 
zdravljenih alkoholikov 
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med njimi je bil tudi dobitnik naziva naj prostovoljec za leto 2017 v kategoriji 
do 19 let. Prisluhnite pogovoru.

Mladi na sceni: Jaz, prostovoljec!

Če ste se na Veseli dan prostovoljstva sprehodili čez Prešernov trg, ste 
lahko videli, da je prostovoljstvo v Sloveniji zelo živo in da je med prostovoljci 
vedno več mladih. Toda zakaj se mladi sploh odločijo za to, da postanejo 
prostovoljci? Kaj prostovoljstvo prinaša posamezniku in družbi? O tem so v 
Glasilu Ljubljana spregovorili z mladimi prostovoljci, ki v svojem prostem 
času delujejo v štirih različnih organizacijah v Ljubljani.

Želja po spremembi, ki vabi

"Pogosto slišim prostovoljce govoriti o tem, koliko jih je izkušnja 
prostovoljstva naučila in koliko jim je dala. Šele sedaj, ko imam sama 
izkušnjo prostovoljstva, zares razumem, o čem govorijo. Moja izkušnja s 
prostovoljstvom je v celoti izredno pozitivna. Vsi ljudje, ki sem jih do sedaj 
spoznala skozi mojo izkušnjo prostovoljstva so polni energije, dobre volje in 
odločeni, da nekaj spremenijo na bolje. In ta energija človeka 
potegne."(Laura, prostovoljka, 28 let) Več.

zdravljenih alkoholikov 
Slovenije, KGIFF, Kranjska gora 
international film fest, Kulturno 

umetniško društvo SALSAVERDE 
IZOLA, Društvo AniMa, Pedagoški 

zavod Maribor, Društvo Ponirek 
Maribor, Društvo SAVITRI, Društvo 
KUD SPM in Medobčinsko društvo 

invalidov Domžale.

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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