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Pred vami je katalog prostovoljskih aktivnosti za srednješolce v Mestni občini Ljubljana, v 

katere v šolskem letu 2019/2020 vabijo mladim prijazne prostovoljske organizacije. V 24 

organizacijah, ki ponujajo najrazličnejše aktivnosti (delo z mladimi, starejšimi, varstvo narave, 

organiziranje dogodkov ipd.), bodo za vas skrbeli dobro usposobljeni mentorji, ki so dosegljivi 

na navedenih kontaktih. Prostovoljsko delo vam omogoči pomoč drugim in hkratno 

pridobivanje dragocenih izkušenj, novih znanstev in prijateljstev.  
 

Vabimo vas, da nam svoje prostovoljske izkušnje in zgodbe pošljete na 

novice@filantropija.org. Podvige mladih prostovoljcev bomo objavili na portalu 

www.prostovoljstvo.org in na družbenih omrežjih Slovenske filantropije. 

 

 

Prijazno vabljeni k sodelovanju!  

 

 

 

 

 

Tereza Novak,  

izvršna direktorica Slovenske filantropija 

  

mailto:novice@filantropija.org
http://www.prostovoljstvo.org/
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NAZIV ORGANIZACIJE BOB, ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURNE DEJAVNOSTI  
NASLOV Kvedrova 3, 1000 Ljubljana 

SPLETNA STRAN www.zavod-bob.si 

KONTAKTNA OSEBA Neja Šmid 

TELEFON 041 900 562 

E-NASLOV  neja.smid@gmail.com 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST Z MLADIMI ZA MLADE NA BOBU 
KRATEK OPIS Občasna pomoč pri pripravi in izvedbi dogodkov, predstavitev, 

konferenc (npr. Streetstival oktobra, Nextival junija, dogodki mladinskih 
centrov, mednarodne izmenjave). Zajema pomoč pri logistiki (priprava 
prostora, odmora za kavo, sprejemanje gostov in spremljanje gostov na 
lokacije v Ljubljani), pomoč pri načrtovanju (pomoč z idejami in njihovo 
realizacijo) in predstavljanje na stojnici.  
Stalna (redna in dolgotrajnejša) pomoč pri izvajanju programov in 
projektov. V okviru projektov in programov obstajajo dela, ki jih 
opravijo prostovoljci (npr. pomoč pri učenju, pomoč pri izvajanju 
mladinskega uličnega dela, pomoč pri izvajanju aktivnosti v mladinskem 
centru, pomoč pri vrtnarskih opravilih …). 

KJE? Zavod Bob (Robbova 15, podhod železniške postaje, javna zelena 
površina LivadaLab in drugje, vendar po dogovoru) 

KDAJ? Občasne aktivnosti po dogovoru. 
Stalna prostovoljska pomoč najmanj enkrat do dvakrat mesečno, več po 
dogovoru. 

KDO JE LAHKO 
PROSTOVOLJEC? 

Osnovnošolci (izjemoma v primeru enkratnih dogodkov) in srednješolci. 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA? V nekaterih primerih usposabljanja, v primeru dela nad 4 ure malico ali 
povrnjene stroške prehrane, povrnjene stroške prevoza, potrdilo o 
prostovoljskem delu, primerno opremo. 

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Pri enkratnih prostovoljskih aktivnostih prostovoljska opravila 
prilagodimo prostovoljcem (pri čemer upoštevamo lastne potrebe), pri 
rednem prostovoljskem delu pa s prostovoljcem preverimo primernost, 
v nekaterih primerih poskrbimo za usposabljanje. 

PRIJAVE Telefonsko (od 11.00 do 21.00 od ponedeljka do petka), preko e-pošte 
in preko Facebooka (Zavod Bob). 

 

  

http://www.zavod-bob.si/
mailto:neja.smid@gmail.com
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NAZIV ORGANIZACIJE DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA BEŽIGRAD 
NASLOV Komanova ulica 1, 1000 Ljubljana 

SPLETNA STRAN http://www.dsolj-bezigrad.si   
KONTAKTNA OSEBA Špela Vozel 

TELEFON 01 589 67 50 in 01 589 67 75 
E-NASLOV  info@dsolj-bezigrad.si  ali spela.vozel@dsolj-bezigrad.si   

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE 
KRATEK OPIS Prostovoljci so vključeni v naslednje aktivnosti: družabništvo (sprehodi, 

igranje iger, branje), pomoč pri vsakodnevnih opravilih, spremstvo pri 
nakupih. 

KJE? V Domu starejših občanov Bežigrad. 
KDAJ? Po dogovoru, večkrat tedensko, od ponedeljka do petka. 

KDO JE LAHKO 
PROSTOVOLJEC? 

Osnovnošolci in srednješolci. 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA? Potrdilo o prostovoljskem delu. 

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Prijaznost, spoštljiv odnos do starejših, veselje do dela s starejšimi. 
PRIJAVE Telefonsko ali preko e-pošte. 

 

 

Medgeneracijsko druženje ob ustvarjalnih aktivnostih. 

  

http://www.dsolj-bezigrad.si/
mailto:info@dsolj-bezigrad.si
mailto:spela.vozel@dsolj-bezigrad.si
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NAZIV ORGANIZACIJE DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA VIČ - RUDNIK 
NASLOV Cesta na Bokalce 51, 1125 Ljubljana 

SPLETNA STRAN http://www.dso-vic.si/   
KONTAKTNA OSEBA mag. Barbara Purkart 

TELEFON 01 477 06 03 
E-NASLOV  barbara.purkart@dso-vic.si 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST BRANJE OB POSTELJI 
KRATEK OPIS Iščemo prostovoljce, ki bi glasno brali ob postelji popolnoma 

nepomičnim stanovalcem, ki zaradi oslabelosti ne zmorejo več sedenja. 
KJE? Dom starejših občanov Ljubljana, enota Bokalce in enota Kolezija. 

KDAJ? Od oktobra do konca šolskega leta.  
KDO JE LAHKO 

PROSTOVOLJEC? 
Srednješolci, osnovnošolci le v sodelovanju in ob spremstvu mentorjev 
iz OŠ. 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA? Usposabljanje, potrdilo o prostovoljskem delu, intervizijo in mentorstvo. 

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Opravljeno uvodno usposabljanje za prostovoljce in pred tem opravljen 
uvodni pogovor, kjer se preveri predvsem motivacijo za prostovoljsko 
delo. 

PRIJAVE Do 15. 10. 2019 preko e-pošte. 
 

  

http://www.dso-vic.si/
mailto:barbara.purkart@dso-vic.si
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NAZIV ORGANIZACIJE DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA VIČ – RUDNIK 
NASLOV Cesta na Bokalce 51, 1125 Ljubljana 
SPLETNA STRAN http://www.dso-vic.si/   
KONTAKTNA OSEBA mag. Barbara Purkart 
TELEFON 01 477 06 03 
E-NASLOV  barbara.purkart@dso-vic.si 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST DRUŽABNIŠTVO 
KRATEK OPIS Želimo si sodelovati z mladimi, ki jih zanima medgeneracijsko 

sodelovanje s starejšimi ljudmi, s katerimi bodo navezali osebne stike in 
izmenjali svoje življenjske izkušnje. Prostovoljsko lahko delajo z eno, 
stalno osebo, ali pa sodelujejo v obliki skupinskega družabništva, ko po 
dva prostovoljca prihajata na obisk v bivalno enoto in sodelujeta s 
skupino. Prostovoljci poskrbijo za krajšanje časa stanovalcem z 
druženjem in sprehodi v bližnji park, neformalnim pogovorom, branjem 
časopisa ali knjig, igranjem družabnih iger ipd. Prostovoljci tako 
organizirano in na odgovoren način prispevajo k izboljšanju kakovosti 
življenja in bivanja stanovalcev v Domu. 

KJE? Dom starejših občanov Ljubljana, enoti Bokalce in Kolezija. 
KDAJ? Po dogovoru, od oktobra in do konca šolskega leta.  
KDO JE LAHKO 
PROSTOVOLJEC? 

Srednješolci, osnovnošolci le v sodelovanju in ob spremstvu mentorjev 
iz OŠ. 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA? Usposabljanje, potrdilo o prostovoljskem delu, intervizijo in mentorstvo. 

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Opravljeno uvodno usposabljanje za prostovoljce in pred tem opravljen 
uvodni pogovor, kjer se preveri predvsem motivacijo za prostovoljsko 
delo. 

PRIJAVE Do 15. 10. 2019 preko e-pošte. 
 

 

Skupinsko družabništvo ob organiziranih aktivnostih. 

 

http://www.dso-vic.si/
mailto:barbara.purkart@dso-vic.si
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NAZIV ORGANIZACIJE DROGART, SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA ZMANJŠEVANJE ŠKODLJIVIH 
POSLEDIC DROG 

NASLOV Prečna ulica 6, 1000 Ljubljana 
SPLETNA STRAN https://www.izberisam.org/  in https://www.drogart.org/  
KONTAKTNA OSEBA Natalija Tetičkovič Bogataj 
TELEFON 01 439 72 70 in 059 04 72 71 
E-NASLOV  info@izberisam.org 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST DELO NA PROGRAMU IZBERI SAM  
KRATEK OPIS Informiranje mladih na prireditvah in na terenu. Informiranje o 

škodljivih posledicah uporabe alkohola, zmanjševanju škodljivih posledic 
in nudenje pomoči v primeru zapletov. Deljenje letakov in drugih 
informativnih materialov, ozaveščanje o manj tvegani zabavi. 
Sodelovanje pri razvijanju programa in zanimivih materialov. 
Prispevanje s svojimi idejami in mnenjem, kako program čim bolj 
približati mladim. Oblikovanje novih informativnih materialov, pisanje 
člankov za spletno stran in FB profil. 

KJE? Terensko delo in delo na programu po dogovoru z mentorjem. 
KDAJ? Večinoma ob večernih oz. nočnih urah ob koncih tedna (tudi čez teden, 

na dnevnih dogodkih). Posameznik se sam odloči v kolikšni meri želi 
opravljati delo (ali samo občasno ali  vsak teden).  

KDO JE LAHKO 
PROSTOVOLJEC? 

Srednješolci od 16. leta dalje, za nočno terensko delo od 18. leta dalje. 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA? Dvodnevno uvodno izobraževanje, tečaj prve pomoči ob zapletih 
povezanih z uživanjem drog, redne mesečne sestanke, podporo in 
pomoč mentorja, teambuildinge oz. skupna druženja z ekipo, malice v 
primeru celonočnega dela, potrdilo o prostovoljskem delu.  

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? / 
PRIJAVE Osebno, telefonsko ali preko e-pošte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.izberisam.org/
https://www.drogart.org/
mailto:info@izberisam.org
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NAZIV ORGANIZACIJE DRUŠTVO KATOLIŠKIH PEDAGOGOV SLOVENIJE (PROGRAM ČLOVEK 
ZA DRUGE) 

NASLOV Rožna ulica 2, 1000 Ljubljana 
SPLETNA STRAN http://clovekzadruge.blogspot.com/    
KONTAKTNA OSEBA Ema Kotar 
TELEFON 01 438 39 83 
E-NASLOV  clovekzadruge@gmail.com 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST DELO S PARAPLEGIKI 
KRATEK OPIS Prostovoljsko delo se izvaja pri uporabnikih doma ali v domovih za 

starejše občane. Starost uporabnikov je od 25 do 70 let. Glede na 
različno starost in invalidnost so tudi potrebe različne, zato je delo 
prostovoljca prilagojeno posamezniku. Gre za druženje, sprehode, 
pomoč pri opravkih v trgovini, lekarni, banki, pri hobijih (slikanje, 
računalništvo, modelarstvo, šport …). Prostovoljec in uporabnik se 
pogovorita o delu, željah in potrebah obeh in določita čas, ki jima 
ustreza. 

KJE? Na domu uporabnika. 
KDAJ? 2 uri na teden, oziroma po dogovoru. 
KDO JE LAHKO 
PROSTOVOLJEC? 

Srednješolci. 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA? Uvodno usposabljanje, redno mentorsko spremljanje (intervizije), 
zaključni piknik s prostovoljci, druženje ipd. 

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Prostovoljec mora biti zrel, optimističen in odprt za ljudi. Izobrazba in 
starost nista pomembni, važno pa je, da je pripravljen biti človek za 
druge. 

PRIJAVE E-pošta. 
 

 

Prostovoljci pri druženju s paraplegiki.  

http://clovekzadruge.blogspot.com/
mailto:clovekzadruge@gmail.com
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NAZIV ORGANIZACIJE DRUŠTVO KATOLIŠKIH PEDAGOGOV SLOVENIJE (PROGRAM ČLOVEK 
ZA DRUGE) 

NASLOV Rožna ulica 2, 1000 Ljubljana 
SPLETNA STRAN http://clovekzadruge.blogspot.com/    
KONTAKTNA OSEBA Ema Kotar 
TELEFON 01 438 39 83 
E-NASLOV  clovekzadruge@gmail.com 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST DELO V VRTCU 
KRATEK OPIS Pomoč pri delu z otroki – igra z otroki, pomoč otroku; spremstvo na izlete 

in druge zunanje aktivnosti; pomoč pri individualizaciji programa za 
določenega otroka. 

KJE? Vrtec Hansa Christiana Andersena, Rašiška ulica 7, 1000 Ljubljana  
KDAJ? 2 uri na teden, dopoldanski čas, med 9.00 in 12.00, oziroma po dogovoru. 
KDO JE LAHKO PROSTOVOLJEC? Srednješolci. 
KAJ NUDI ORGANIZACIJA? Uvodno usposabljanje, redno mentorsko spremljanje (intervizije), 

zaključni piknik s prostovoljci, druženje ipd. 

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Katerakoli pedagoško izobrazbo oziroma želja po delu z otroki. Smisel za 
otroke, igrivost, odgovornost, prilagodljivost in dobro voljo. 

PRIJAVE E-pošta. 
 

 

  

http://clovekzadruge.blogspot.com/
mailto:clovekzadruge@gmail.com
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NAZIV ORGANIZACIJE DRUŠTVO KATOLIŠKIH PEDAGOGOV SLOVENIJE (PROGRAM ČLOVEK 
ZA DRUGE) 

NASLOV Rožna ulica 2, 1000 Ljubljana 
SPLETNA STRAN http://clovekzadruge.blogspot.com/  
KONTAKTNA OSEBA Ema Kotar 
TELEFON 01/43 83 983 
E-NASLOV  clovekzadruge@gmail.com 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST OBISKOVANJE STAREJŠIH 
KRATEK OPIS S posameznimi stanovalci doma se lahko družite, jih spremljate na 

sprehodih, izletih ali pa vodite kakšno aktivnost celotne skupine (igre, 
kuhanje kave ipd.). 

KJE? Dom Janeza Krstnika, Trnovo, Kolezijska ul. 1, 1000 Ljubljana 
KDAJ? 2 uri na teden, oziroma po dogovoru. 
KDO JE LAHKO 
PROSTOVOLJEC? 

Starejši osnovnošolci in srednješolci. 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA? Uvodno usposabljanje, redno mentorsko spremljanje (intervizije), 
zaključni piknik s prostovoljci, druženje ipd. 

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Potrpežljivost, odgovornost, dobra volja … Osebo, ki zna prisluhniti in 
rada poklepeta. 

PRIJAVE E-pošta. 
 

 

Prostovoljka na obisku pri starejših. 

  

http://clovekzadruge.blogspot.com/
mailto:clovekzadruge@gmail.com
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NAZIV ORGANIZACIJE DRUŠTVO KATOLIŠKIH PEDAGOGOV SLOVENIJE (PROGRAM ČLOVEK 
ZA DRUGE) 

NASLOV Rožna ulica 2, 1000 Ljubljana 
SPLETNA STRAN http://clovekzadruge.blogspot.com/      
KONTAKTNA OSEBA Ema Kotar 
TELEFON 01 438 39 83 
E-NASLOV  clovekzadruge@gmail.com 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST POMOČ PRI REHABILITACIJI OTROK 
KRATEK OPIS Pomoč otrokom pri plavanju v bazenu: Halliwickov koncept učenja 

plavanja je učiti vse ljudi, še posebej ljudi s posebnimi potrebami, da 
sodelujejo v vodnih aktivnostih, da se v vodi samostojno gibajo in da 
plavajo. Starost uporabnikov: od rojstva do 15 let. 

KJE? Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča, 
Linhartova 51, 1000 Ljubljana 

KDAJ? 1 uro na teden, ob ponedeljkih med 14.45 in 17.15. 
KDO JE LAHKO 
PROSTOVOLJEC? 

Srednješolci. 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA? Uvodno usposabljanje, redno mentorsko spremljanje (intervizije), 
zaključni piknik s prostovoljci, druženje. 

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Prostovoljec mora biti odgovoren in zanesljiv, rad mora imeti otroke in 
vodo. 

PRIJAVE E-pošta. 
 

  

http://clovekzadruge.blogspot.com/
mailto:clovekzadruge@gmail.com
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NAZIV ORGANIZACIJE DRUŠTVO KATOLIŠKIH PEDAGOGOV SLOVENIJE (PROGRAM ČLOVEK 
ZA DRUGE) 

NASLOV Rožna ulica 2, 1000 Ljubljana 
SPLETNA STRAN http://clovekzadruge.blogspot.com/      
KONTAKTNA OSEBA Ema Kotar 
TELEFON 01 438 39 83 
E-NASLOV  clovekzadruge@gmail.com 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST SPREMLJANJE SLEPIH IN POSAMEZNIKOV 
KRATEK OPIS Glede na uporabnikove potrebe jim boste pomagali pri vsakodnevnih 

opravilih: jih spremljali na sprehodih, pri nakupih, na koncertih in drugih 
dogodkih, jim pomagali pri skeniranju, učenju ali pa se z njimi le družili. 

KJE? Na domu uporabnikov, Ljubljana. 
KDAJ? 2 uri na teden. 
KDO JE LAHKO 
PROSTOVOLJEC? 

Srednješolci. 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA? Uvodno usposabljanje, redno mentorsko spremljanje (intervizije), 
zaključni piknik s prostovoljci, druženje ipd. 

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Odprtost, optimizem, pripravljenost na različne situacije, pripravljenost 
naučiti se kaj novega. 

PRIJAVE E-pošta. 
 

 

  

http://clovekzadruge.blogspot.com/
mailto:clovekzadruge@gmail.com
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NAZIV ORGANIZACIJE DRUŠTVO KATOLIŠKIH PEDAGOGOV SLOVENIJE (PROGRAM ČLOVEK 
ZA DRUGE) 

NASLOV Rožna ulica 2, 1000 Ljubljana 
SPLETNA STRAN http://clovekzadruge.blogspot.com/     
KONTAKTNA OSEBA Ema Kotar 
TELEFON 01 438 39 83 
E-NASLOV  clovekzadruge@gmail.com  

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST UČNA POMOČ 
KRATEK OPIS Pomoč pri učenju socialno prikrajšanim otrokom ter otrokom z učnimi 

in/ali vedenjskimi težavami. Otroci potrebujejo oporo, nekoga, ki jih 
sprejema, se z njimi pogovarja, jim pomaga pri učenju, se z njimi igra. 
Najpogosteje so problematični predmeti matematika, slovenščina in 
angleščina, v poštev pridejo tudi drugi predmeti. 

KJE? Osnovna šola Majde Vrhovnik, Gregorčičeva 16, 1000 Ljubljana 
KDAJ? Do 2 uri na teden, oziroma po dogovoru. 
KDO JE LAHKO 
PROSTOVOLJEC? 

Srednješolci. 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA? Uvodno usposabljanje, redno mentorsko spremljanje (intervizije), 
zaključni piknik s prostovoljci, druženje ipd. 

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Prostovoljca_ko s posluhom za otroke, z nekaj znanja, potrpljenja, 
vztrajnostjo in predvsem dobro voljo. 

PRIJAVE E-pošta. 
 

  

http://clovekzadruge.blogspot.com/
http://clovekzadruge.blogspot.com/
mailto:clovekzadruge@gmail.com
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NAZIV ORGANIZACIJE DRUŠTVO PARADA PONOSA 
NASLOV Dunajska 10, 1000 Ljubljana 
SPLETNA STRAN www.ljubljanapride.org 
KONTAKTNA OSEBA Mateja Morić 
TELEFON 040 366 070 
E-NASLOV  info@ljubljanapride.org 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST SODELOVANJE PRI FESTIVALU PARADA PONOSA 
KRATEK OPIS Prostovoljci so vabljeni, da se pridružijo pri organizaciji in izvedbi 

različnih aktivnosti Festivala Parada ponosa: pomoč pri stojnici, pripravi 
hrane, izdelovanju transparentov in pripravi dekoracij, itd. 

KJE? Na različnih lokacijah po Ljubljani. 
KDAJ? Maj in junij 2020, ure in dnevi po dogovoru. 
KDO JE LAHKO 
PROSTOVOLJEC? 

Srednješolci. 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA? Podporo in svetovanje med prostovoljskim delom, mentorska srečanja, 
brezplačno udeležbo na delavnicah različnih veščin, potrdilo o 
opravljenem prostovoljskem delu, možnost pridobivanja novega znanja 
na področju organizacije in izvedbe dogodkov. 

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? / 
PRIJAVE E-pošta. 
 

 

 

 

Parada ponosa. 

 

http://www.ljubljanapride.org/
mailto:info@ljubljanapride.org
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NAZIV ORGANIZACIJE DRUŠTVO PARADA PONOSA 
NASLOV Dunajska 10, 1000 Ljubljana 
SPLETNA STRAN www.ljubljanapride.org 
KONTAKTNA OSEBA Mateja Morić 
TELEFON 040 366 070 
E-NASLOV  info@ljubljanapride.org 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST SODELOVANJE PRI REDNIH AKTIVNOSTIH DRUŠTVA PARADA 
PONOSA 

KRATEK OPIS Parada povezuje je naslov cikla dogodkov, ki potekajo vsak torek ob 
19.00 v prostorih društva na Dunajski 10. 
Gre za raznolike dogodke z aktivistično noto, od filmskih projekcij, 
delavnic, okroglih miz, pogovorov, pa vse do večerov igranja političnih 
in poučnih družabnih iger. 
S ciklom Parada povezuje si prizadevamo povezati lokalne LGBTIQ+ 
mlade, aktivistke_e in vse, ki jih zanima politična plat parad ponosa in 
boj za človekove pravice LGBTIQ+ oseb v Sloveniji in po svetu. 

KJE? Pisarna Društva Parada ponosa, Dunajska 10, 1000 Ljubljana 
KDAJ? Vsak torek med 18. in 21. uro. 
KDO JE LAHKO 
PROSTOVOLJEC? 

Srednješolci. 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA? Podporo med prostovoljskim delom, potrdilo o opravljenem 
prostovoljskem delu, možnost pridobivanja novega znanja na področju 
organizacije in izvedbe dogodkov. 

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? / 
PRIJAVE E-pošta. 
 

 

Prostovoljci sodelujejo pri aktivnosti društva. 

http://www.ljubljanapride.org/
mailto:info@ljubljanapride.org
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NAZIV ORGANIZACIJE DRUŠTVO PROSTOVOLJCEV VINCENCIJEVE ZVEZE DOBROTE 
NASLOV Miren 216, 5291 Miren  
SPLETNA STRAN www.drustvo-vzd.si 
KONTAKTNA OSEBA Simona Stegne  
TELEFON 040 753 425 
E-NASLOV  simona.stegne@drustvo-vzd.si   

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST PROSTOVOLJEC V DNEVNEM CENTRU ZA BREZDOMCE 
KRATEK OPIS Prostovoljci pomagajo pri pripravi zajtrkov in deljenju večerij. Skupaj z 

brezdomnimi sodelujejo pri različnih kuharskih in ustvarjalnih 
delavnicah, delijo oblačila, se igrajo družabne igre ter se z brezdomnimi 
družijo. 

KJE? Dnevni center za brezdomce, Plečnikov podhod 1, Ljubljana. 
KDAJ? Skozi vse šolsko leto vsak delovnik od 8.00 do 11.00 in od 16.00 do 

19.00, vsaj enkrat na 14 dni. 
KDO JE LAHKO 
PROSTOVOLJEC? 

Srednješolci, starejši od 15 let; mlajši od 18 let potrebujejo soglasje 
staršev. 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA? Refleksije za prostovoljce po opravljenem delu, prehrano, potrdilo o 
prostovoljskem delu. 

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? / 
PRIJAVE Kadarkoli telefonsko ali preko e-pošte. 
 

 

Prostovoljki med druženjem ob ustvarjalnih delavnicah. 

 

 

http://www.drustvo-vzd.si/
mailto:simona.stegne@drustvo-vzd.si
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NAZIV ORGANIZACIJE DRUŠTVO ŠKUC 
NASLOV Stari trg 21, 1000 Ljubljana 
SPLETNA STRAN www.skuc.org 
KONTAKTNA OSEBA Maša Cvar 
TELEFON 01 421 31 42 
E-NASLOV  info.center@skuc.org 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST MLADI IN ŠKUC 
KRATEK OPIS Znotraj Društva ŠKUC deluje več redakcij, ki delujejo na različnih 

področjih. Od kulture in skoraj vseh zvrsti umetnosti, do družbenega 
aktivizma. Prostovoljci imajo tako možnost delovati pri pripravi 
raznolikih festivalov, izvajanju aktivnosti za LGBT osebe znotraj centra 
Q, delovati kot mladinski informatorji v Info centru Škuc in delati kot 
promotorji mreže L’MIT. 

KJE? Info center Škuc (Stari trg 21), Klub Tiffany 
KDAJ? Celo leto. 
KDO JE LAHKO 
PROSTOVOLJEC? 

Srednješolci. 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA? Usposabljanje, malico in prevoz, potrdilo o opravljenem prostovoljskem 
delu. 

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? / 
PRIJAVE E-pošta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.skuc.org/
mailto:info.center@skuc.org
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NAZIV ORGANIZACIJE DRUŠTVO ZA IZOBRAŽEVANJE IN POVEZOVANJE OTROK ALI 
DRUŠTVO MOZAIK – DRUŠTVO OTROK 

NASLOV Savska cesta 3a, Ljubljana 
SPLETNA STRAN / 
KONTAKTNA OSEBA Katja Đogić, univ.dipl.soc.del. 
TELEFON 070 730 525 
E-NASLOV  katja@drustvomozaik.si 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST DRUŽENJE Z OTROKI, IZVEDBA RAZLIČNIH AKTIVNOSTI, UČNA 
POMOČ 

KRATEK OPIS Druženje z otroki in mladostniki prosilci za mednarodno zaščito. Pomoč 
pri pripravi in izvedbi družabnih iger. Spremstvo na izletih in drugih 
prireditvah po Ljubljani. Nudenje učne pomoči osnovnošolskim 
otrokom, ki prihajajo iz socialno ogroženih družin. 

KJE? Azilni dom Ljubljana (druženje in izvedba aktivnosti) in prostori na 
Savski cesti 3a (učna pomoč za otroke). 

KDAJ? Po dogovoru. 
KDO JE LAHKO 
PROSTOVOLJEC? 

Srednješolci in starejši mladi. 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA? Mentorstvo, usposabljanje za delo z otroki in mladostniki, ves potreben 
material za izvedbo aktivnosti, potrdilo o prostovoljskem delu. 

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Veselje do dela z otroki, sposobnost timskega dela, komunikativnost, 
odgovornost, sposobnost empatije. 

PRIJAVE E-pošta. 
 

  

mailto:katja@drustvomozaik.si
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NAZIV ORGANIZACIJE JAVNI ZAVOD MLADI ZMAJI: ČETRTNI MLADINSKI CENTER 
BEŽIGRAD – MLADINC 

NASLOV Resljeva 18, 1000 Ljubljana   
SPLETNA STRAN www.mladizmaji.si 
KONTAKTNA OSEBA Maja Majcen ali Urša Kaplan 
TELEFON 051 659 029 ali 051 659 025 
E-NASLOV  maja.majcen@mladizmaji.si in ursa.kaplan@mladizmaji.si  

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST IZVEDBA DELAVNIC OB PODPORI MENTORJA »ZAKLADNICA 
TALENTOV - PODELI KAR ZNAŠ« 

KRATEK OPIS Priložnost, da mladi med šolskim letom z drugimi otroki in mladimi 
delijo svoja znanja (kuhanje, peka, šport, borilne veščine, družabne igre, 
igre na prostem, petje, ples, risanje, žongliranje, lakiranje nohtov, učna 
pomoč, organizacija lastne aktivnosti ipd.). 

KJE? Četrtni mladinski center Bežigrad, Vojkova 73. 
KDAJ? Po dogovoru (med 14.00 in 19.00) od ponedeljka do petka, med vikendi 

in prazniki po dogovoru. 
KDO JE LAHKO 
PROSTOVOLJEC? 

Starejši osnovnošolci in srednješolci. 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA? Mentorstvo izkušenih mentorjev, možnost pridobivanja novega znanja 
na področju mladinskega, skupnostnega dela, organizacije in izvedbe 
dogodkov, potrdilo o sodelovanju. Možnost vključitve v druge projekte 
znotraj mladinskega centra, razvijanje lastnih idej, potrdilo o 
opravljenem prostovoljskem delu, potrdilo OIV. Povračilo potnih 
stroškov v višini javnega potniškega prometa, malica pri delu nad 4 ure, 
material za izvajanje. 

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Motivacijo za prostovoljsko delo, veščine, talent, ki bi ga želel_a deliti z 
ostalimi mladimi in otroki, zanesljivost, odgovornost. 

PRIJAVE Osebno, telefonsko ali preko e-pošte (cmc.bezigrad@mladizmaji.si  ). 
 
 

 

Prostovoljka na delavnici v sklopu projekta Zakladnica talentov. 

http://www.mladizmaji.si/
mailto:maja.majcen@mladizmaji.si
mailto:ursa.kaplan@mladizmaji.si
mailto:cmc.bezigrad@mladizmaji.si
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NAZIV ORGANIZACIJE JAVNI ZAVOD MLADI ZMAJI: ČETRTNI MLADINSKI CENTER ČRNUČE 
NASLOV Dunajska 367, 1000 Ljubljana 
SPLETNA STRAN www.mladizmaji.si 
KONTAKTNA OSEBA Jerneja Munc 
TELEFON 041 662 132 
E-NASLOV  jerneja.munc@mladizmaji.si 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST MLADINSKO DELO SKOZI UMETNOST 
KRATEK OPIS S septembrom 2019 bo začel delovati Mladinski kulturni center (MKC). 

Program MKC, ki ga imenujemo Basement, bo namenjen glasbenim, 
gledališkim, medijskim, uprizoritvenim in drugim umetniškim 
aktivnostim mladih, ki so stari 10 let in več. K sodelovanju vabimo vse, ki 
se želite preizkusiti v projektnem delu, tj. soustvarjanju programa 
Mladih zmajev v Črnučah in na ravni zavoda. Vabljeni v klet, vabljeni v 
Basement! 

KJE? Mladi zmaji Črnuče in druge lokacije. 
KDAJ? Šolsko leto 2019/2020. 
KDO JE LAHKO 
PROSTOVOLJEC? 

Osnovnošolci, srednješolci in starejši mladi. 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA? Mentorstvo izkušenih mentorjev, možnost pridobivanja novega znanja 
na področju mladinskega, skupnostnega dela, organizacije in izvedbe 
dogodkov, potrdilo o sodelovanju. Možnost vključitve v druge projekte 
znotraj mladinskega centra, razvijanje lastnih idej, potrdilo o 
opravljenem prostovoljskem delu, potrdilo OIV. Povračilo potnih 
stroškov v višini javnega potniškega prometa, malica pri delu nad 4 ure, 
material za izv  
ajanje. 

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Samoiniciativnost, zanesljivost, željo po timskem soustvarjanju. 
PRIJAVE Osebno, telefonsko ali preko e-pošte. 

 
 

 

Prostovoljka na ustvarjalnih delavnicah z otroki. 

http://www.mladizmaji.si/
mailto:jerneja.munc@mladizmaji.si
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NAZIV ORGANIZACIJE JAVNI ZAVOD MLADI ZMAJI: MLADINSKI CENTER ZALOG 
NASLOV Četrtni mladinski center Zalog, Javni zavod Mladi zmaji, Zaloška 220 
SPLETNA STRAN www.mladizmaji.si 
KONTAKTNA OSEBA Teja Pahor 
TELEFON 051 659 026 
E-NASLOV  teja.pahor@mladizmaji.si 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST SODELOVANJE NA DOGODKU “Z NOGOMETOM PROTI 
DISKRIMINACIJI - PLATA JESEN 2019” IN AKTIVIRAJ SE V ČAMCU 

KRATEK OPIS Pomoč pri pripravi 24. tradicionalne družabno-rekreativne prireditve 
PLATA – Z NOGOMETOM PROTI DISKRIMINACIJI. Projektno delo (pomoč 
pri pripravi in izvedbi večjih in manjših dogodkov ter drugo delo). 
Predajanje znanj in veščin mladim obiskovalcem, izvajanje delavnic.  

KJE? Mladinski center Zalog in šolsko igrišče Osnovne šole Zalog. 
KDAJ? Po dogovoru (med 14.00 in 19.00) od ponedeljka do petka, med vikendi 

in prazniki po dogovoru. 
KDO JE LAHKO 
PROSTOVOLJEC? 

Starejši osnovnošolci in srednješolci. 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA? Mentorstvo izkušenih mentorjev, možnost pridobivanja novega znanja 
na področju mladinskega, skupnostnega dela, organizacije in izvedbe 
dogodkov, potrdilo o sodelovanju. Možnost vključitve v druge projekte 
znotraj mladinskega centra, razvijanje lastnih idej, potrdilo o 
opravljenem prostovoljskem delu, potrdilo OIV. Povračilo potnih 
stroškov v višini javnega potniškega prometa, malica pri delu nad 4 ure, 
material za izvajanje. 

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Motivacijo za prostovoljsko delo, veščine, talent, ki bi ga želel_a deliti z 
ostalimi mladimi in otroki, zanesljivost, odgovornost. 

PRIJAVE Telefonsko in preko e-pošte. 
 

  

http://www.mladizmaji.si/
mailto:teja.pahor@mladizmaji.si
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NAZIV ORGANIZACIJE KATOLIŠKA MLADINA 

NASLOV Jurčičev trg 2, 1000 Ljubljana 
SPLETNA STRAN http://www.katoliskamladina.si/    
KONTAKTNA OSEBA Andreja Perc 
TELEFON / 
E-NASLOV  andreja@katoliskamladina.si    

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST 
1 

EVROPSKO SREČANJE MLADIH VROCLAV, POLJSKA 

KRATEK OPIS Sooblikovanje romanja mladih iz vse Evrope. Pomoč v Wellcoming 
team-u, pevskem zboru ali instrumentalnem sestavu.  

KJE? Poljska. 
KDAJ? Od 26. 12. 2019 do 2. 1. 2020  
KDO JE LAHKO 
PROSTOVOLJEC? 

Srednješolci in študenti. Glede na odgovornosti, ki jih je potrebno 
prevzeti. 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA? Pripravljalno srečanje, delno sofinancirane stroške prevoza, pulover, 
potrdilo o opravljenem prostovoljskem delu. 

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? / 
PRIJAVE Preko e-pošte ali spletne prijavnice. Od oktobra 2019 do zapolnitve 50 

mest. 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST 
2 

MLADINSKO MISIJONSKO PROSTOVOLJSTVO - POTA 2020 

KRATEK OPIS Prostovoljska pomoč s svojimi darovi ljudem na drugem koncu sveta. 

KJE? Slovenija in tujina (leta 2019: Indija, Madagaskar, Tajvan, Tajska, 
Mozambik, Bolivija, Brazilija). 

KDAJ? Od oktobra do decembra prijave, od januarja do junija mesečni 
sestanki, 4 vikendi priprav, priložnostne akcije za zbiranje sredstev za 
misijone.  

KDO JE LAHKO 
PROSTOVOLJEC? 

Polnoletni srednješolci. 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA? Usposabljanja, IT in administrativno podporo, prostor za sestanke in 
vikende, majico, potrdilo o opravljenem prostovoljskem delu. 

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Znanje angleščine, vsaj osnovno znanje jezika dežele, kamor se 
nameniš, sposobnost timskega dela.  

PRIJAVE Prek e-pošte ali spletne prijavnice. Od 1. 10. 2019 do decembra 2019. 
 

  

http://www.katoliskamladina.si/
mailto:andreja@katoliskamladina.si


+ 

  

Katalog prostovoljskih aktivnosti za mlade v  Mestni občini Ljubljana v šolskem letu  2019/2020.                                                                                    

23 

NAZIV ORGANIZACIJE KATOLIŠKA MLADINA 
NASLOV Jurčičev trg 2, 1000 Ljubljana 
SPLETNA STRAN http://www.katoliskamladina.si/     
KONTAKTNA OSEBA Andreja Perc 
TELEFON / 
E-NASLOV  andreja@katoliskamladina.si     

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST 
3 

RAZLIČNE AKTIVNOSTI NA KANI (V CENTRU LJUBLJANE) 

KRATEK OPIS Sooblikovanje spletnih medijev za mlade, tehnična pomoč, 
fotografiranje, programiranje, učna pomoč. 

KJE? Slovenija. 
KDAJ? Vse leto, ob delovnih akcijah.  
KDO JE LAHKO 
PROSTOVOLJEC? 

Starejši osnovnošolci in srednješolci. 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA? Spremljanje, mentorstvo, potrdilo o prostovoljskem delu. 

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? / 
PRIJAVE E-pošta. 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST 
4 

STIČNA MLADIH 2020 

KRATEK OPIS Sooblikovanje največjega dogodka za mlade v Sloveniji. Sestanki, 
načrtovanja, priprave glede na ekipo, v katero se prijaviš, priprava 
materiala, programa, glasbe, oblikovanje, fotografiranje ipd. 

KJE? Slovenija. 
KDAJ? Od marca do septembra. V povprečju tedensko delo in odgovornosti. 
KDO JE LAHKO 
PROSTOVOLJEC? 

Srednješolci in starejši mladi. Glede na odgovornosti, ki jih je potrebno 
prevzeti. 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA? Usposabljanja, IT in administrativno podporo, prostor za sestanke in 
vikende, potrdilo o prostovoljskem delu. 

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Sposobnost timskega dela. 
PRIJAVE Preko e-pošte ali spletne prijavnice do marca 2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.katoliskamladina.si/
mailto:andreja@katoliskamladina.si


+ 

  

Katalog prostovoljskih aktivnosti za mlade v  Mestni občini Ljubljana v šolskem letu  2019/2020.                                                                                    

24 

NAZIV ORGANIZACIJE KUD ANARHIV 
NASLOV Metelkova 6, 1000 Ljubljana 
SPLETNA STRAN www.kudanarhiv.org 
KONTAKTNA OSEBA Kristina Krajačić 
TELEFON 040 379 060 
E-NASLOV  skratovacital@gmail.com   

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST ŠKRATOVA ČITALNICA 
KRATEK OPIS V Škratovo čitalnico vabimo vedoželjne srednješolce, ki bi pomagali pri 

vodenju izposoje knjig in informiranju o naših kulturno umetniških 
programih. Iščemo tudi pomoč pri organizaciji glasbenih, filmskih in 
literarnih dogodkov. Objavljanje promocijskega materiala, promocija 
preko FB in spletne strani. 

KJE? V Škratovi čitalnici na Kersnikovi 4 ali na naslovu Metelkova 6, Ljubljana. 
KDAJ? Enkrat tedensko, po 4 ure (med 16:00-20:00).  Glede na posamezne 

interese prostovoljcev –  pomoč pri pripravi in promociji posameznih 
delavnicah in projektov. 

KDO JE LAHKO 
PROSTOVOLJEC? 

Srednješolci. 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA? Spoznavanje manj dostopne literature, svetovanje za izpeljavo lastnih 
projektov, prostor za razstavljanje likovnih izdelkov, možnost 
sodelovanja pri društvenih projektih (zvočne delavnice, bralni krožki), 
možnost uporabe prostorov za izpeljavo lastnih projektov, potrdilo o 
prostovoljskem delu. 

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Poznavanje osnov računalništva in FB, dobro voljo in prirojeno 
vedoželjnost. 

PRIJAVE E-pošta. 
 

 

                                               Zakladi Škratove čitalnice.  

http://www.kudanarhiv.org/
mailto:skratovacital@gmail.com


+ 

  

Katalog prostovoljskih aktivnosti za mlade v  Mestni občini Ljubljana v šolskem letu  2019/2020.                                                                                    

25 

NAZIV ORGANIZACIJE OSNOVNA ŠOLA NOVE JARŠE 
NASLOV Clevelandska 11, 1000 Ljubljana 
SPLETNA STRAN / 
KONTAKTNA OSEBA Maja Strel 
TELEFON 031 704 800 
E-NASLOV  maja.strel@gmail.com 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST UČNA POMOČ 
KRATEK OPIS Pomoč pri učenju. 

KJE? Pri učencih doma ali na šoli. 
KDAJ? Dvakrat na teden v popoldanskem času. 
KDO JE LAHKO 
PROSTOVOLJEC? 

Srednješolci in starejši. 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA? Malico in potrdilo o opravljenem prostovoljskem delu. 

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Poznavanje posameznih področij: matematike, slovenščine, angleščine. 
PRIJAVE Osebno, telefonsko ali preko e-pošte. 
  

mailto:maja.strel@gmail.com
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NAZIV ORGANIZACIJE RDEČI KRIŽ SLOVENIJE OBMOČNO ZDRUŽENJE LJUBLJANA 
NASLOV   Tržaška 132, 1000 Ljubljana 
SPLETNA STRAN www.rdecikrizljubljana.si  
KONTAKTNA OSEBA Nina Zalaznik 
TELEFON 01 620 72 90 in 040 871 589 
E-NASLOV  nina.zalaznik@rdecikrizljubljana.si  

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST SREDNJEŠOLSKA EKIPA PRVE POMOČI 
KRATEK OPIS Na RKS-OZ Ljubljana izvajamo program Prva pomoč – pomagam prvi v 

okviru katerega sestavljamo ekipe prve pomoči v srednjih šolah in 
gimnazijah v Ljubljani.  Dijaki se enkrat tedensko dobivajo v šoli in 
pridobivajo znanje prve pomoči. Treninge vodijo izkušenejši člani ekipe 
ali trenerji RKS-OZ Ljubljana. Naučili se boste teoretičnih osnov prve 
pomoči in praktično preigravali oskrbo različnih poškodb, ki se lahko 
pripetijo v vsakdanjem življenju. Vabljeni boste tudi k sodelovanju na 
preverjanju znanja srednješolskih ekip prve pomoči, ki bo potekalo maja 
2020. 

KJE? Srednje šole v Ljubljani in RKS-OZ Ljubljana (Tržaška 132, Lj). 
KDAJ? Enkrat tedensko. 
KDO JE LAHKO 
PROSTOVOLJEC? 

Srednješolci. 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA? Kratko teoretično usposabljanje o prvi pomoči, potrdilo o opravljenem 
prostovoljskem delu, vso opremo, nepogrešljivo znanje prve pomoči za 
vsakodnevno življenje. 

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? / 
PRIJAVE E-pošta do 20. 9. 2019.  
 

  

http://www.rdecikrizljubljana.si/
mailto:nina.zalaznik@rdecikrizljubljana.si
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NAZIV ORGANIZACIJE SIMBIOZA GENESIS, SOCIALNO PODJETJE 
NASLOV Letališka cesta 3, 1000 Ljubljana 
SPLETNA STRAN www.simbioza.eu 
KONTAKTNA OSEBA Katja Pleško, Brigita Dane 
TELEFON 040-803-365, 040-336-311 
E-NASLOV  katja.plesko@simbioza.eu in  brigita.dane@simbioza.eu  

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST SIMBIOZA PROSTOVOLJEC/KA – IZVAJALEC/IZVAJALKA AKTIVNOSTI 
KRATEK OPIS Dobrodošli izvajalci aktivnosti, ki bi starejšim pomagali usvojiti osnovno 

delo z računalnikom, tablico in pametnim telefonom. Za delavnice 
imamo že vnaprej pripravljene učne načrte.  
Odprti smo tudi za izvajalce za druge aktivnosti (glede na vaše interesno 
področje), na primer: tuji jeziki, potopisna predavanja, predavanja o 
zdravem načinu življenja, gibanju, bralni krožek, debatni krožek, 
ustvarjalne delavnice, telovadba, ples ipd. 

KJE? Simbioza BTC City Lab (Letališka cesta 3, 1000 Ljubljana). 
KDAJ? Enkrat ali dvakrat na teden po 2 šolski uri (dopoldan ali popoldan po 

dogovoru). 
KDO JE LAHKO 
PROSTOVOLJEC? 

Osnovnošolci (9. razred), srednješolci in starejši mladi. 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA? Potrdilo o opravljeni prostovoljski aktivnosti, brezplačno udeležbo na 
različnih usposabljanjih v okviru Simbioza Digitalne akademije, podporo 
pri nadaljnji karierni orientaciji, možnost opravljanja prakse za študij. 

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Poznavanje uporabe računalnika, pametnega telefona, tabličnega 
računalnika, javno nastopanje, delo z ljudmi. 

PRIJAVE Telefonsko ali preko e-pošte. 
 

 

 

                                  

Prostovoljci s starostniki ob učenju. 

 

 

http://www.simbioza.eu/
mailto:katja.plesko@simbioza.eu
mailto:brigita.dane@simbioza.eu
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NAZIV ORGANIZACIJE SLOVENSKA FILANTROPIJA 
NASLOV Cesta Dolomitskega odreda 11, 1000 Ljubljana 
SPLETNA STRAN www.filantropija.org 
KONTAKTNA OSEBA Tina Velišček 
TELEFON 031 611 037 
E-NASLOV  prostovoljci@filantropija.org 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST POUČEVANJE SLOVENSKEGA / ANGLEŠKEGA JEZIKA MIGRANTOV 
(PROSILCEV ZA AZIL, BEGUNCEV IN DRUGIH) 

KRATEK OPIS Iščemo prostovoljce, ki bodo migrantom pomagali pri učenju 
slovenskega ali angleškega jezika. Pomoč poteka individualno. "Učenci" 
prihajajo iz različnih držav, so različne starosti in imajo različen nivo 
znanja slovenščine in angleščine (večinoma gre za začetnike). Gre za 
laično poučevanje, zato so znanje in izkušnje zaželene, ne pa nujne.  

KJE? Po dogovoru (Slovenska filantropija, knjižnice) v Ljubljani in Logatcu. 
KDAJ? Po dogovoru (redno, minimalno enkrat tedensko). 
KDO JE LAHKO 
PROSTOVOLJEC? 

Srednješolci. 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA? Uvodno predstavitev, usposabljanje, strokovno mentorstvo (pomoč in 
podporo), povračilo potnih stroškov ter potrdilo o opravljenem 
prostovoljskem delu.  

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Znanje jezika, veselje do dela z ljudmi v multikulturnem okolju, 
sprejemanje različnosti. 

PRIJAVE E-pošta. 
 

  

http://www.filantropija.org/
mailto:prostovoljci@filantropija.org
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NAZIV ORGANIZACIJE SLOVENSKA FILANTROPIJA 

NASLOV Cesta Dolomitskega odreda 11, 1000 Ljubljana 
SPLETNA STRAN www.filantropija.org 
KONTAKTNA OSEBA Tina Velišček 
TELEFON 031 611 037 
E-NASLOV  prostovoljci@filantropija.org 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST UČNA POMOČ OTROKOM MIGRANTOM 
KRATEK OPIS Iščemo prostovoljce za učno pomoč otrokom, katerih materni jezik ni 

slovenščina. Gre za pomoč pri razumevanju šolske snovi, učenju in 
pisanju domačih nalog. Otroci običajno nimajo specifičnih učnih težav, 
ampak zaradi nerazumevanja jezika težko sledijo pouku. Pomoč poteka 
individualno. Otroci prihajajo iz različnih držav in večinoma obiskujejo 
OŠ ali prve letnike SŠ. Vsi poznajo vsaj osnove slovenščine. Gre za laično 
poučevanje, zato so znanje in izkušnje zaželene, ne pa nujne.  

KJE? Po dogovoru (Slovenska filantropija, knjižnice) v Ljubljani. 
KDAJ? Po dogovoru (redno, minimalno enkrat tedensko). 
KDO JE LAHKO 
PROSTOVOLJEC? 

Srednješolci. 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA? Uvodno predstavitev, usposabljanje, strokovno mentorstvo (pomoč in 
podporo), povračilo potnih stroškov ter potrdilo o opravljenem 
prostovoljskem delu.  

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Znanje jezika, veselje do dela z otroki v multikulturnem okolju, 
sprejemanje različnosti. 

PRIJAVE E-pošta. 
 

  

http://www.filantropija.org/
mailto:prostovoljci@filantropija.org
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NAZIV ORGANIZACIJE SLOVENSKA FILANTROPIJA, ZDRUŽENJE ZA PROMOCIJO 
PROSTOVOLJSTVA 

NASLOV Cesta Dolomitskega odreda 11, 1000 Ljubljana 
SPLETNA STRAN www.filantropija.org 
KONTAKTNA OSEBA Sabrina Lever 
TELEFON 051 654 726  
E-MAIL  sabrina.lever@filantropija.org 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST KREATIVNI IZZIV – MLADI MLADIM 
KRATEK OPIS Si pripravljen predstaviti izkušnjo prostovoljca ali prostovoljke? 

Zanimivi prostovoljci, ki so jih predlagali njihovi mentorji, 
pomagajo organizacijam, ki delujejo na različnih področjih 
prostovoljstva (kultura, narava, socialna dejavnost ...). Njihovi 
pogledi na prostovoljstvo so igrivi in zanimivi, prav tako so 
zgovorni, ko beseda nanese na izkušnje in kompetence, ki so jih s 
prostovoljskim delom pridobili. 
Vabimo te, da pripraviš prispevek skozi svoje oči in svoj 
medij! Lahko pripraviš intervju, foto zgodbo, plakat ali kratek 
promo video film. 
Primeri izdelkov: 

- Žive naj vsi narodi,  
- Pleši z glavo, 
- Potni list izkušenj.  

KJE? V Ljubljani. 
KDAJ? Celo šolsko leto, po dogovoru. 
KDO JE LAHKO PROSTOVOLJEC? Starejši osnovnošolci, srednješolci, študenti. 
KAJ NUDI ORGANIZACIJA? Povrnjene potne stroške in potrdilo o opravljenem 

prostovoljskem delu. 

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Izkušnje so zaželene, niso pa pogoj za udeležbo.  
Pomembno je, da imaš željo po ustvarjanju in nekaj ur časa za 
pripravo prispevka, ki pa si ga lahko razporediš glede na svoj 
prosti čas. 

PRIJAVE E-pošta. 
 

  

http://www.filantropija.org/
mailto:sabrina.lever@filantropija.org
https://www.prostovoljstvo.org/aktivnosti/kreativni-izziv/igra-vlog/zive-naj-vsi-narodi
https://www.prostovoljstvo.org/aktivnosti/kreativni-izziv/plesi-z-glavo
https://www.prostovoljstvo.org/aktivnosti/kreativni-izziv/plesi-z-glavo/potni-list-izkusenj
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NAZIV ORGANIZACIJE USTANOVA HIŠE EKSPERIMENTOV 
NASLOV Trubarjeva cesta 39, 1000 Ljubljana 
SPLETNA STRAN http://www.znanstival.si/    in www.he.si    
KONTAKTNA OSEBA Vesna Pajić 
TELEFON 01 300 68 88 in 031 730 077 
E-NASLOV  prostovoljec@he.si 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST POMOČ PRI IZVEDBI 12. ZNANSTIVALA 
KRATEK OPIS Tridnevni festival je namenjen spodbujanju radovednosti in 

ustvarjalnosti ter promociji izobraževanja in znanosti. Poteka na ulicah, 
mostovih, trgih Ljubljane in seveda v Hiši eksperimentov. 
Znanstival je festival dogodivščin, znanstvenih predavanj, 
eksperimentnih delavnic, Doživetja, Vrta eksperimentov in Hiške 
eksperimentov ter je namenjen vsem starostim in vsem spolom. Edini 
pogoj za udeležbo je radovednost. 

KJE? Hiša eksperimentov in ulice, mostovi ter trgi Ljubljane. 
KDAJ? Od 29. do 31. 5. 2020 
KDO JE LAHKO 
PROSTOVOLJEC? 

Starejši srednješolci. 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA? Usposabljanje, malico, potrdilo o prostovoljskem delu, zanimivo 
izkušnjo, kako poteka izvedba festivala, sodelovanje z ekipo Hiše 
eksperimentov. 

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Radovednost, veselje do znanosti, komunikativnost, sposobnost 
timskega dela. 

PRIJAVE E-pošta. 
 

  

http://www.znanstival.si/
mailto:prostovoljec@he.si
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NAZIV ORGANIZACIJE VOLUNTARIAT, ZAVOD ZA MEDNARODNO PROSTOVOLJNO 
DELO 

NASLOV Bežigrad 6, 1000 Ljubljana 
SPLETNA STRAN www.zavod-voluntariat.si 
KONTAKTNA OSEBA Sara Turk, Maruša Samobor Gerl 
TELEFON   031 81 39 39 
E-NASLOV  program@zavod-voluntariat.si in zavod@zavod-voluntariat.si  

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST MEDNARODNI PROSTOVOLJSKI TABORI 
KRATEK OPIS  Kratkoročno prostovoljsko delo oziroma pomoč na zelo različnih 

neprofitnih projektih, ki jih izvajajo lokalne organizacije v Sloveniji 
in po svetu. Odpotujete lahko v različne države: od Islandije, 
Hrvaške do Tajvana, Palestine in Kambodže, tam pa opravljate 
zelo različna dela, od učenja angleščine, komuniciranja, animacije 
otrok, skrbi za starejše do gradnje šole, kmetovanja in 
podobnega fizičnega dela. Tabori so večinoma organizirani tako, 
da skupina prostovoljcev dela od šest do osem ur na dan, 
preostali čas pa so na vrsti druženja, izleti, ekskurzije ter druge 
prostočasne aktivnosti. Bogato ponudbo taborov lahko 
pregledate v iskalniku SCI na Voluntariatovi spletni strani 
(kratkoročno prostovoljstvo) in na FB profilu Zavod Voluntariat, 
lahko pa se tudi osebno pozanimate pri Zavodu Voluntariat. 

KJE? V Sloveniji in po svetu (pri lokalnih gostiteljih – nevladnih 
organizacijah). 

KDAJ? Skozi vse leto, trajanje od enega do treh tednov. 
KDO JE LAHKO PROSTOVOLJEC? Srednješolci, starejši od 18 let (nekaj taborov izjemoma tudi od 

16. ali 17. leta naprej). 
KAJ NUDI ORGANIZACIJA? Usposabljanja pred odhodom v tujino, pomoč pri iskanju 

ustreznega projekta, spremljanje med izvajanjem projekta, na 
koncu evalvacija in po potrebi potrdilo o opravljenem 
prostovoljskem delu. 

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? / 
PRIJAVE E-pošta vsaj kakšen mesec pred odhodom. 
 

  

http://www.zavod-voluntariat.si/
mailto:program@zavod-voluntariat.si
mailto:zavod@zavod-voluntariat.si
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NAZIV ORGANIZACIJE ZAVOD AKTIVNA STAROST, SO.P. 
NASLOV Devinska ulica 1, 1000 Ljubljana 
SPLETNA STRAN http://www.zavodas.si/    
KONTAKTNA OSEBA Petra Cestar 
TELEFON 01 562 27 06 
E-NASLOV  delovnaterapija.crnuce@deos.si   

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST PRIJATELJA SRCA 
KRATEK OPIS Prijatelja srca je program, ki temelji na prostovoljstvu, na sodelovanju 

med prostovoljci in stanovalci DEOS Centra starejših. Vsak prostovoljec, 
ki je vključen v program, prejme »prijatelja srca« med stanovalci Centra. 
Svojemu prijatelju posveti vsaj eno uro na teden, tako da se z njim 
druži, sprehaja, pogovarja, gre na kavico ali po nakupih. Namen 
programa je družabništvo. »Prijatelja srca« vzpostavita medsebojno 
zaupanje in spoštovanje oziroma ustvarita zaupen, poglobljen, 
prijateljski odnos. Program prispeva k večji vključenosti ranljive skupine, 
skupine uporabnikov, ki potrebuje individualno obravnavo in oseben 
socialni stik. Program tako pripomore k večjemu zadovoljstvu in 
vitalnosti uporabnikov ter s tem k dvigu kvalitete življenja najstarejših. 

KJE? DEOS, Center starejših Črnuče, Cesta Ceneta Štuparja 141, 1231 
Ljubljana-Črnuče 

KDAJ? Celotno šolsko leto 2019/2020, termini in pogostost obiskovanja po 
dogovoru. 

KDO JE LAHKO 
PROSTOVOLJEC? 

Starejši osnovnošolci in srednješolci. 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA? Potrdilo o opravljenem prostovoljskem delu, povrnjene potne stroške. 

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Empatijo in prijaznost do starejših ter sposobnost vodenja pogovora. 
PRIJAVE Osebno, telefonsko ali preko e-pošte. 
 

  

http://www.zavodas.si/
mailto:delovnaterapija.crnuce@deos.si
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NAZIV ORGANIZACIJE ZAVOD AKTIVNA STAROST, SO.P. 
NASLOV Devinska ulica 1, 1000 Ljubljana 
SPLETNA STRAN http://www.zavodas.si/    
KONTAKTNA OSEBA Tjaša Dolgan 
TELEFON 08 200 25 02 
E-NASLOV  sociala.trnovo@deos.si    

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST PRIJATELJA SRCA 
KRATEK OPIS Prijatelja srca je program, ki temelji na prostovoljstvu, na sodelovanju 

med prostovoljci in stanovalci DEOS Centra starejših. Vsak prostovoljec, 
ki je vključen v program, prejme »prijatelja srca« med stanovalci Centra. 
Svojemu prijatelju posveti vsaj eno uro na teden, tako da se z njim 
druži, sprehaja, pogovarja, gre na kavico ali po nakupih. Namen 
programa je družabništvo. »Prijatelja srca« vzpostavita medsebojno 
zaupanje in spoštovanje oziroma ustvarita zaupen, poglobljen, 
prijateljski odnos. Program prispeva k večji vključenosti ranljive skupine, 
skupine uporabnikov, ki potrebuje individualno obravnavo in oseben 
socialni stik. Program tako pripomore k večjemu zadovoljstvu in 
vitalnosti uporabnikov ter s tem k dvigu kvalitete življenja najstarejših. 

KJE? DEOS, Center starejših Trnovo, Devinska ulica 1, 1000 Ljubljana 
KDAJ? Celotno šolsko leto 2019/2020, termini in pogostost obiskovanja po 

dogovoru. 
KDO JE LAHKO 
PROSTOVOLJEC? 

Starejši osnovnošolci in srednješolci. 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA? Potrdilo o opravljenem prostovoljskem delu, povrnjene potne stroške. 

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Empatijo in prijaznost do starejših ter sposobnost vodenja pogovora. 
PRIJAVE Osebno, telefonsko ali preko e-pošte. 
 

  

http://www.zavodas.si/
mailto:sociala.trnovo@deos.si
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NAZIV ORGANIZACIJE ZAVOD MISSS (MLADINSKO INFORMATIVNO SVETOVALNO 
SREDIŠČE SLOVENIJE) 

NASLOV Kunaverjeva 2, 1000 Ljubljana 
SPLETNA STRAN http://www.skupajvskupnosti.si/  in www.misss.si   
KONTAKTNA OSEBA Urša Oven 
TELEFON 051 300 380 
E-NASLOV  ursa@misss.org 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST POMOČ V DNEVNEM CENTRU ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE 
SKUPAJ V SKUPNOSTI 

KRATEK OPIS Prostovoljce vključujemo v naslednje aktivnosti glede na njihova znanja 
in interese: 

- pomoč v dnevnem centru, 
- preživljanje prostega časa z uporabniki (igranje družabnih iger, 

branje pravljic, športne igre),  
- učna pomoč in pomoč pri domačih nalogah, 
- nudenje podpore in pomoči (pogovori, druženje), 
- pomoč pri pripravi in izvajanju različnih aktivnosti (športno-

rekreacijske aktivnosti, medkulturne aktivnosti, ustvarjalne 
delavnice). 

KJE? Prostori dnevnega centra (Kunaverjeva 2) in okolica. 
KDAJ? Od 15.00 do 17.00 oz. po dogovoru. 
KDO JE LAHKO 
PROSTOVOLJEC? 

Osnovnošolci in srednješolci. 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA? Nova znanja in izkušnje pri delu z otroki in mladostniki, potrdilo o 
udeležbi na delavnicah, vpis v Nefiks (neformalni indeks), usposabljanje 
v mesecu oktobru, potrdilo o opravljanju obveznih izbirnih vsebin. 

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Veselje pri delu z mladimi, komunikativnost, sposobnost dela v timu. 
PRIJAVE Telefonsko ali preko e-pošte. 

 

                                  

Preživljanje časa z otroki ob Ljubljanici. 

http://www.skupajvskupnosti.si/
http://www.misss.si/
mailto:ursa@misss.org
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NAZIV ORGANIZACIJE ZAVOD NEFIKS 
NASLOV Ob dolenjski železnici 12, 1000 Ljubljana 
SPLETNA STRAN www.talentiran.si 
KONTAKTNA OSEBA Alenka Blazinšek Domenis 
TELEFON 040 698 915 
E-NASLOV  nefiks@nefiks.si 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST POMOČ PRI IZVEDBI NEFIKS KARIERNEGA DNE 2020 
KRATEK OPIS Prostovoljci bodo ob mentorski podpori ekipe Nefiks in sodelavca na 

šoli pomagali pri organizaciji in izvedbi Kariernega dne v obliki okrogle 
mize, kariernih delavnic ali predavanj. Nefiks karierni dan je namenjen 
ozaveščanju mladih o poklicni prihodnosti. Dogodek se izvede na isti 
dan na številnih srednjih šolah po Sloveniji, s čimer želimo poudariti 
pomembnost raziskovanja kariernih možnosti, razvoja talentov skozi 
neformalno pridobivanje izkušenj ter opolnomočenje mladih pri 
prevzemanju odgovornosti. 

KJE? Na tvoji srednji šoli. 
KDAJ? 6 ur na dan dogodka (konec januarja ali začetek februarja), predhodna 

komunikacija po mailu, priprave po Skypu ali srečanja v živo. 
KDO JE LAHKO 
PROSTOVOLJEC? 

Srednješolci. 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA? Spletno usposabljanje, dobiš svoj @nefiks.si mail, majčko ter postaneš 
Nefiks tutor. Tako si prvi, ki izveš za nova Nefiks usposabljanja in 
dogodke, preko zaprte FB skupine pa lahko spremljaš tedenska 
usposabljanja iz področja mladinskega dela, organizacije, upravljanja 
socialnih omrežij, grafičnega oblikovanja, javnega nastopanja, itd. Po 
izvedenem dogodku Kariernega dne prejmeš vpis pridobljenih 
kompetenc v e-Nefiks. 

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Željo po učenju in samoiniciativnost.  
PRIJAVE Do 29. novembra 2019 preko e-pošte. 

 

Osrednji dogodek kariernega dne v Predsedniški palači. 

http://www.talentiran.si/
mailto:nefiks@nefiks.si
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NAZIV ORGANIZACIJE ZAVOD NEFIKS 
NASLOV Ob dolenjski železnici 12, 1000 Ljubljana 
SPLETNA STRAN talentiran.si 
KONTAKTNA OSEBA Alenka Blazinšek Domenis 
TELEFON 040 698 915 
E-NASLOV  nefiks@nefiks.si 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST NEFIKS TUTORJI 
KRATEK OPIS Nefiks tutorji so mladi, ki se zavedajo, da je lahko neformalno 

pridobljeno znanje ključno za kariero, pridobljene kompetence pa je 
vredno beležiti. Po uvodnem spletnem usposabljanju, kjer se mladi 
seznanijo z aplikacijo e-Nefiks in aktivnostmi, ki jih izvaja Zavod Nefiks, 
delujejo mladi kot promotorji neformalno pridobljenega znanja med 
svojimi vrstniki ter jim pomagajo pri beleženju kompetenc. Sodelujejo 
lahko tudi pri organizaciji dogodkov, na različnih delavnicah in stojnicah 
po Sloveniji ter se udeležijo mednarodnih izmenjav. 

KJE? V Sloveniji in tujini. 
KDAJ? Celo šolsko leto. 
KDO JE LAHKO 
PROSTOVOLJEC? 

Srednješolci in mladi do 29. leta. 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA? Spletno usposabljanje, dobiš svoj @nefiks.si mail, majčko ter postaneš 
Nefiks tutorj. Tako si prvi, ki izveš za nova Nefiks usposabljanja in 
dogodke, preko zaprte FB skupine pa lahko spremljaš tedenska 
usposabljanja iz področja mladinskega dela, organizacije, upravljanja 
socialnih omrežij, grafičnega oblikovanja, javnega nastopanja, itd. Po 
izvedenem dogodku Kariernega dne prejmeš vpis pridobljenih 
kompetenc v e-Nefiks. 

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Želja po učenju in nadgrajevanju kompetenc.  
PRIJAVE Kadarkoli med letom na https://app.nefiks.si/activity/1115. 

 

Aktivnost v sklopu Nefiks tutorstva. 

 

 

talentiran.si
mailto:nefiks@nefiks.si
https://app.nefiks.si/activity/1115
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NAZIV ORGANIZACIJE ZAVOD NEFIKS 
NASLOV Ob dolenjski železnici 12, 1000 Ljubljana 
SPLETNA STRAN www.mc-vic.si 
KONTAKTNA OSEBA nives.felic@nefiks.si 
TELEFON 040 698 915 
E-NASLOV  mc.vic@nefiks.si  

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST PROSTOVOLJEC V MLADINSKEM CENTRU VIČ 
KRATEK OPIS Delo v funkcionalnem središču za mlade MC Vič. Priprava in izvedba 

krajših delavnic za osnovnošolce, priprava in izvedba počitniških 
aktivnosti za osnovnošolce, izvajanje učne pomoči za osnovnošolce in 
srednješolce, priprava in izvedba športnih aktivnosti, organiziranje 
aktivnosti v igralnici mladinskega centra.  

KJE? MC Vič, Tržaška cesta 85, 1000 Ljubljana 
KDAJ? Enkrat tedensko. 
KDO JE LAHKO 
PROSTOVOLJEC? 

Srednješolci in mladi do 29. leta. 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA? Mentorsko podporo, dodatna usposabljanja, vpis kompetenc v e-Nefiks, 
možnost dolgoročnega sodelovanja, potrdilo za OIV, karierno 
svetovanje. Vsak prostovoljec na podlagi individualnega pogovora 
sklene dogovor o prostovoljstvu.  

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Veselje do dela z otroki in mladostniki, motivacija, ustvarjalnost, 
sposobnost dela v timu, komunikacija. 

PRIJAVE Telefonsko ali preko e-pošte. 
 

 

Španske urice v MC Vič. 

 

 

http://www.mc-vic.si/
mailto:nives.felic@nefiks.si
mailto:mc.vic@nefiks.si
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NAZIV ORGANIZACIJE ZAVOD NEFIKS 
NASLOV Ob dolenjski železnici 12, 1000 Ljubljana 
SPLETNA STRAN www.talentiran.si 
KONTAKTNA OSEBA Alenka Blazinšek Domenis 
TELEFON 040 698 915 
E-NASLOV  nefiks@nefiks.si 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST USTVARI SVOJ PROJEKT 
KRATEK OPIS Če projekta, pri katerem bi mladi radi sodelovali ni, ga ustvarijo sami. 

Nefiks omogoča mentorstvo in podporo pri oblikovanju lastnega 
projekta in prijavljanju na javne razpise. Zaželeno je, da projekt vsebuje 
komponente promocije neformalno pridobljenega znanja, kariernega 
razvoja, zaposljivosti ali prenašanja znanj.  

KJE? V Sloveniji in tujini. 
KDAJ? Celo šolsko leto. 
KDO JE LAHKO 
PROSTOVOLJEC? 

Srednješolci in mladi do 29. leta. 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA? Prostovoljcu, ki želi izpeljati svoj projekt, nudi Zavod Nefiks strokovno 
pomoč in podporo, mentorstvo in material za oblikovanje projekta in 
pomoč pri sami izvedbi projekta. Poleg tega lahko mladi postanejo 
Nefiks tutorji ter se udeležujejo tedenskih izobraževanj s področij 
mladinskega dela, organizacije, upravljanja socialnih omrežij, grafičnega 
oblikovanja, javnega nastopanja, itd. 

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Želja po učenju, aktivnem državljanstvu in nadgrajevanju kompetenc. 
PRIJAVE Preko e-pošte s pripisom “Ustvari svoj projekt”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.talentiran.si/
mailto:nefiks@nefiks.si
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NAZIV ORGANIZACIJE ZAVOD NEFIKS 
NASLOV Ob dolenjski železnici 12, 1000 Ljubljana 
SPLETNA STRAN www.talentiran.si 
KONTAKTNA OSEBA Sangara Novak 
TELEFON 040 698 915 
E-NASLOV  nefiks@nefiks.si 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST VODJA JEZIKOVNEGA KLUBA 
KRATEK OPIS Vodja kluba skrbi za vodenje srečanj, promocijo kluba, pomaga pri izbiri 

tematik in skrbi za komunikacijo v klubu. Jezikovni klubi so tedenska 
srečanja mladih do 29. leta, ki želijo skozi zanimive aktivnosti in s 
pomočjo neformalnih metod spoznati jezik ali izboljšati znanje tujega 
jezika. S pomočjo rojenega govorca udeleženci vadijo dialoge, 
obravnavajo različne tematike ter spoznavajo kulturo tuje države.  V 
klubu pogosto organizirajo tudi ogled mesta, družabne/filmske večere 
in kulturne dogodke. 

KJE? Po vsej Sloveniji (v kraju tvojega šolanja ali prebivališča). 
KDAJ? 10 srečanj enkrat tedensko po 1,5 ure – jesenski termin se izvaja od 

oktobra do decembra 2019, spomladanski po dogovoru (med januarjem 
in junijem). 

KDO JE LAHKO 
PROSTOVOLJEC? 

Srednješolci in mladi do 29. leta. 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA? Uvodno usposabljanje za mladinskega kariernega voditelja, vikend tabor 
za prostovoljce (konec septembra), pridobivanje kompetenc ob 
mentorski podpori (organizacija dogodkov, vodenje skupine, delo z 
mladimi, javno nastopanje, komuniciranje,..) ter zapis kompetenc v e-
Nefiks. Vodje klubov imajo možnost udeleževati se spletnih tedenskih 
usposabljanj s področij mladinskega dela, organizacije, upravljanja 
socialnih omrežij, grafičnega oblikovanja, javnega nastopanja itd. 

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Želja po učenju tujega jezika, motiviranost.   
PRIJAVE Do 20. septembra (v kolikor želiš izvajati klub v jesenskem času) oz. 

kadarkoli med letom na povezavi  https://app.nefiks.si/activity/1077. 
 

 

Aktivnosti v sklopu jezikovnega kluba. 

http://www.talentiran.si/
mailto:nefiks@nefiks.si
https://app.nefiks.si/activity/1077
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NAZIV ORGANIZACIJE ZAVOD NEFIKS 
NASLOV Ob dolenjski železnici 12, 1000 Ljubljana 
SPLETNA STRAN www.talentiran.si 
KONTAKTNA OSEBA Alenka Blazinšek Domenis 
TELEFON 040 698 915 
E-NASLOV  nefiks@nefiks.si 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST VODJA KARIERNEGA KLUBA 
KRATEK OPIS Vodenje kariernega kluba, ki osnovnošolcem in srednješolcem pomaga 

pri odkrivanju njihovih kariernih potencialov ter jih spodbujajo k 
razmišljanju o izbiri izobraževalne in poklicne poti.  

KJE? Na osnovnih in srednjih šolah po vsej Sloveniji. 
KDAJ? 10 srečanj enkrat tedensko po 1,5 ure –  jesenski termin se izvaja od 

oktobra do decembra 2019, spomladanski po dogovoru (med januarjem 
in junijem). 

KDO JE LAHKO 
PROSTOVOLJEC? 

Srednješolci in mladi do 29. leta. 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA? Uvodno usposabljanje za mladinskega kariernega voditelja, vikend 
usposabljanje za prostovoljce (konec septembra), pridobivanje različnih 
kompetenc (organizacija dogodkov, vodenje skupine, delo z mladimi, 
javno nastopanje, komunikacija, motiviranje drugih,..) in mentorsko 
podporo. Kompetence se zapišejo v e-Nefiks. Omogočena so tudi 
tedenska spletna usposabljanja s področij mladinskega dela, 
organizacije, upravljanja socialnih omrežij, grafičnega oblikovanja, 
javnega nastopanja ipd. 

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Motiviranost, resnost in samoiniciativnost. 
PRIJAVE Do 20. septembra (v kolikor želiš izvajati klub v jesenskem času) oz. 

kadarkoli med letom na povezavi  https://app.nefiks.si/activity/1105. 
 

 

Aktivnosti v sklopu kariernega kluba. 

http://www.talentiran.si/
mailto:nefiks@nefiks.si
https://app.nefiks.si/activity/1105
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NAZIV ORGANIZACIJE ZAVOD ZA OSKRBO NA DOMU LJUBLJANA 
NASLOV Poljanska cesta 97, 1000 Ljubljana  
SPLETNA STRAN www.zod-lj.si   
KONTAKTNA OSEBA Amir Crnojević 
TELEFON 01 242 06 05 
E-NASLOV  amir.crnojevic@zod-lj.si   

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST MEDGENERACIJSKO DRUŽABNIŠTVO   
KRATEK OPIS V Zavodu za oskrbo na domu Ljubljana spodbujamo medgeneracijsko 

povezovanje, zato preko prostovoljskega dela omogočamo individualno 
družabništvo s starejšimi meščankami in meščani Mestne občine 
Ljubljana, ki so uporabniki storitev Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana. 
V okviru družabništva se izvajajo različne aktivnosti (pogovor, branje, 
igranje družabnih iger, sprehodi …).  

KJE? Mestna občina Ljubljana – na domu uporabnika. 
KDAJ? Enkrat ali dvakrat na teden, 2 uri. 
KDO JE LAHKO 
PROSTOVOLJEC? 

Osnovnošolci in srednješolci. 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA? Uvodno usposabljanje za prostovoljce, mentorsko podporo in 
svetovanje prostovoljcem pri njihovem prostovoljskem delu, mentorska 
srečanja, supervizijo, intervizijska srečanja, različna izobraževanja, letno 
strokovno ekskurzijo, brezplačno udeležbo na delavnicah in drugih 
dogodkih zavoda, popust pri nakupu določenih vstopnic za rekreacijo, 
povračilo potnih stroškov (v obliki Urbane), potrdilo o opravljenem 
prostovoljskem delu. 

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Prostovoljec mora poznati komunikacijske veščine, biti mora empatičen, 
prijazen, strpen, spoštljiv, predvsem pa mora imeti veselje do druženja z 
različnimi ranljivimi družbenimi skupinami. 

PRIJAVE Preko e-pošte. Po prejemu sporočila se dogovorimo za osebno srečanje.  
 

 

Družabništvo ob igri Človek ne jezi se. 

http://www.zod-lj.si/
mailto:amir.crnojevic@zod-lj.si
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NAZIV ORGANIZACIJE ZAVOD ZA OSKRBO NA DOMU LJUBLJANA 
NASLOV Poljanska cesta 97, 1000 Ljubljana  
SPLETNA STRAN www.zod-lj.si   
KONTAKTNA OSEBA Amir Crnojević 
TELEFON 01 242 06 05 
E-NASLOV  amir.crnojevic@zod-lj.si 

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST SODELOVANJE V MEDGENERACIJSKEM PROJEKTU URBANO 
VRTIČKANJE Z BABICO IN DEDKOM  

KRATEK OPIS Zavod za oskrbo na domu Ljubljana in Dnevni center aktivnosti za 
starejše izvajata medgeneracijski prostovoljski projekt Urbano 
vrtičkanje z babico in dedkom. Namen projekta je združevanje in 
povezovanje več generacij preko skupnih aktivnosti. Na skupnostnem 
vrtu, ki se nahaja v bežigrajski soseski BS-3 potekajo skupne delovne 
akcije, kjer prostovoljci ustvarjajo skupnosti vrt, se učijo novih znanj in 
veščin in rušijo stereotipe in predsodke o določenih (ranljivih) 
družbenih skupinah.  

KJE? Mestna občina Ljubljana – Bežigrad, soseska BS-3 
KDAJ? Enkrat ali dvakrat na teden, 2 uri. 
KDO JE LAHKO 
PROSTOVOLJEC? 

Osnovnošolci in srednješolci. 

KAJ NUDI ORGANIZACIJA? Uvodno usposabljanje za prostovoljce, mentorsko podporo in 
svetovanje prostovoljcem pri njihovem prostovoljskem delu, mentorska 
srečanja, supervizijo, intervizijska srečanja, različna izobraževanja, letno 
strokovno ekskurzijo, brezplačno udeležbo na delavnicah in drugih 
dogodkih zavoda, popust pri nakupu določenih vstopnic za rekreacijo, 
povračilo potnih stroškov (Urbana), potrdilo o opravljenem 
prostovoljskem delu.  

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA? Prostovoljec mora poznati komunikacijske veščine, biti mora empatičen, 
prijazen, strpen, spoštljiv, predvsem pa mora imeti veselje do druženja z 
različnimi družbenimi skupinami. 

PRIJAVE Preko e-pošte. Po prejemu sporočila se dogovorimo za osebno srečanje. 

 

Urbano vrtičkanje. 

http://www.zod-lj.si/
mailto:amir.crnojevic@zod-lj.si
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 M E P I – M E D N A R O D N O   P R I Z N A N J E  Z A  M L A D E 
 
Program MEPI je edinstven mednarodni program osebno socialnega razvoja, ki mlade vabi, da 
prevzamejo odgovornost za lastni osebni in poklicni razvoj. Pri tem se spopadejo z izzivi in za 
dosežke prejmejo priznanje mednarodne veljave. Zasnova programa temelji na osebnem 
izzivu. Mladim predstavlja uravnotežen, netekmovalen program prostovoljskih, športnih, 
kulturnih, intelektualnih in avanturističnih dejavnosti, ki spodbujajo osebno rast, 
samozaupanje, vztrajnost, odgovornost do samega sebe in drugih ter ne nazadnje prispevajo k 
skupnosti.  
 
Eno izmed MEPI področji je tudi prostovoljstvo. Udeležencem programa omogočajo, da si 
sami izberejo aktivnost, ki jo opravljajo kot prostovoljci - katalog pred vami je tako kot 
košarica dobrin, med katerimi lahko izbirate. Dodana vrednost programa, ki vključuje 
načrtovanje, vztrajanje in postavljanje ciljev pa omogoča, da se običajno opravljanje 
prostovoljskega dela nadgradi z dosego mednarodnega priznanja. 
 
MEPI kriteriji za priznano prostovoljsko delo: 

 Bronasta stopnja: 3 mesece  

 Srebrna stopnja: 6 mesecev 

 Zlata stopnja: 12 mesecev 
 
 
MEPI zagotavlja mentorstvo na vseh področjih programa, tudi pri prostovoljstvu. Mentor vodi, 
spodbuja in nudi oporo mlademu prostovoljcu. Posameznik namreč pri opravljanju 
prostovoljskega dela naleti na številne izzive, ki jih s pomočjo mentorja lažje in bolj 
kakovostno premaga. 
 

NAZIV ORGANIZACIJE ZAVOD MEPI – MEDNARODNO PRIZNANJE ZA 
MLADE 

NASLOV Nacionalni urad, Litosrojska 52, Ljubljana, 
Slovenija 

SPLETNA STRAN http://www.mepi.si 
KONTAKTNA OSEBA Špela Ravnikar 
TELEFON 031 266 674 
E-NASLOV spela@mepi.info   
 

 

  

http://www.mepi.si/
mailto:spela@mepi.info
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Vse organizacije, ki ponujajo prostovoljske aktivnosti mladim v tem katalogu, imajo znak 

»mladim prostovoljcem prijazna organizacija«. To pomeni, da za mlade prostovoljce poskrbijo 

usposobljeni mentorji, ki mlade uvedejo v delo, jih pri tem spremljajo, spodbujajo in jim 

zagotavljajo varne pogoje dela. Za točnost objavljenih podatkov odgovarjajo organizacije, ki so 

jih posredovale. Objavljene fotografije so iz arhivov organizacij, ki so jih posredovale.  

Če v tem katalogu ne najdete pravih priložnosti zase, lahko prostovoljsko organizacijo v svoji 

bližini poiščete  s pomočjo zemljevida, na katerem so označene vse članice Slovenske mreže 

prostovoljskih organizacij. Najdete ga na tej povezavi: http://www.prostovoljstvo.org/za-

organizacije/ zemljevid-organizacij .  

 

Spremljajte objave o prostovoljskih delih tudi na Facebooku:  

                  Prostovoljstvo.org  

                  Slovenska filantropija  

 

 

 

 

Želimo vam uspešno šolsko leto, polepšano s prostovoljstvom! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/prostovoljstvo.org/
https://www.facebook.com/Slovenskafilantropija/
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Uredila Andreja Hleb 

Za pomoč se zahvaljujemo: 

Nini Jelovšek, ki ga je oblikovala 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva 

Cesta Dolomitskega odreda 11, 1000 Ljubljana 

www.filantropija.org 

www.prostovoljstvo.org 

T: 01 430 12 88 

info@filantropija.org 
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