SPLETNI KATALOG
PROSTOVOLJSKIH
AKTIVNOSTI ZA
MLADE
v šolskem letu 2021/2022

KATALOG PROSTOVOLJSKIH AKTIVNOSTI ZA MLADE
V ŠOLSKEM LETU 2021/2022
Spet je novo šolsko leto in kot kaže, ga bo tudi letos krojil koronavirus z ukrepi za preprečevanje
širjenja bolezni Covid-19. Vsem omejitvam navkljub se je v preteklem šolskem letu pokazalo,
da je marsikatero prostovoljsko aktivnost možno izvesti varno in uspešno. Marsikdaj so
ravno mladi ljudje, kot statistično manj ogrožena skupina v epidemiji Covid-19, pomagali
pri izvedbi programov - lajšali so stiske osamljenim starejšim kot tudi sovrstnikom, ki so se
znašli v učnih težavah. Za mlade se je tako prostovoljstvo izkazalo kot velika priložnost za
učenje solidarnosti in način vključevanja v skupnost, kar je, kot je začela opozarjati stroka,
tudi eden izmed pogojev za dobro duševno zdravje. Ob pomoči drugim si mladi nabirate
dragocene izkušnje, spoznavate sebe in širite svoja obzorja, ustvarjate nova znanstva in
prijateljstva.
Zato vabljeni, da pregledate letošnji katalog prostovoljskih aktivnosti za mlade ter najdete
nekaj zase. Vašo pomoč bodo v marsikateri organizaciji še kako potrebovali, delo pa bo
prilagojeno in izvajano v skladu s priporočili za preprečevanje širjenja virusa.
Vse zbrane aktivnosti so primerne za mlade prostovoljce do 30. leta starosti. Tista dela, ki
so na vrhu označena z zelenim znakom, so primerna tudi za mladoletne prostovoljce. To je
znak »Mladim prostovoljcem prijazna organizacija«, ki pomeni, da za mlade prostovoljce
poskrbijo usposobljeni mentorji, ki mlade uvedejo v delo, jih pri tem spremljajo, spodbujajo in
jim zagotavljajo varne pogoje za delo. Aktivnostim smo dodali še modri znak – ta označuje
medgeneracijske aktivnosti.
Veseli bomo, če svoje izkušnje in dogodivščine ob prostovoljskem delu delite z nami in jih
pošljete na elektronski naslov: novice@filantropija.org. Dobre zgodbe, s katerimi lahko
spodbudimo še koga, da se aktivira kot prostovoljec, bomo objavili na portalu
www.prostovoljstvo.org in na socialnih omrežjih Slovenske filantropije.
Vabljeni tudi, da spremljate Posredovalnico prostovoljskih del, kjer je glede na regije in
področja dela zbrana aktualna ponudba prostovoljskih aktivnosti.
Pridružite se!
Tereza Novak, izvršna direktorica Slovenske filantropije
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AJDOVŠČINA

NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON

RDEČI KRIŽ SLOVENIJE - OBMOČNO ZDRUŽENJE
AJDOVŠČINA
Tovarniška cesta 3g, 5270 Ajdovščina
www.ajdovscina.ozrk.si
Adriana Ban
08 201 43 59

E-NASLOV

prostovoljstvo@ajdovscina.ozrk.si

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST

PREVZEMANJE DONIRANE HRANE IZ TRGOVSKIH
CENTROV

NAZIV ORGANIZACIJE

OPIS AKTIVNOSTI

KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV

Namen aktivnosti je lajšati stiske materialno ogroženim in
socialno izključenim ljudem ter sočasno zmanjšati količino
zavržene hrane. Prostovoljci prevzemajo donirano hrano
po zaprtju trgovin v trgovskih centrih. Donirano hrano je
potrebno čim hitreje predati prejemnikom pomoči in ob tem
ves čas skrbeti za njeno neoporečnost.
V trgovskih centrih v Ajdovščini in na območju OZRK
Ajdovščina.
Vsak dan, razen nedelje.

•

19-30

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

•
•
•
•
•

usposabljanje
dogovor o prostovoljskem delu
potrdilo o opravljenem delu
opremo, materiale
mentorstvo in mentorska srečanja

KAJ PRIČAKUJE
ORGANIZACIJA?

Vozniški izpit B kategorije, odgovornost, vestnost.

PRIJAVE

•
•
•

osebno
telefonsko
elektronska pošta
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NAZIV ORGANIZACIJE
NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

RDEČI KRIŽ SLOVENIJE - OBMOČNO ZDRUŽENJE
AJDOVŠČINA
Tovarniška cesta 3g, 5270 Ajdovščina
www.ajdovscina.ozrk.si
Adriana Ban
08 201 43 59
prostovoljstvo@ajdovscina.ozrk.si

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST POMOČ NA IZMENJEVALNICI

OPIS AKTIVNOSTI

KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV
KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

Namen Izmenjevalnic je spodbujanje izmenjevanja
dobrin med ljudmi in s tem lajšanje njihovih
socialnih stisk ter zmanjševanje količine odpadkov.
Prostovoljci skrbijo za promocijo in izvedbo
dogodka, kar zajema predvsem sprejem in
sortiranje prejetih dobrin.
Skladišče hrane in podarjenih dobrin - RKS
Ajdovščina, Goriška cesta 79, 5270 Ajdovščina.
Vsako tretjo soboto v mesecu od 9. do 12. ure.
•
15-18
•
19-30
•
dogovor o prostovoljskem delu
•
potrdilo o opravljenem delu
•
opremo, materiale

KAJ PRIČAKUJE
ORGANIZACIJA?

Redoljubnost.

PRIJAVE

•
osebno
•
telefonsko
•
elektronska pošta
Do enega tedna pred izvedbo Izmenjevalnice.
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NAZIV ORGANIZACIJE
NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

RDEČI KRIŽ SLOVENIJE - OBMOČNO ZDRUŽENJE
AJDOVŠČINA
Tovarniška cesta 3g, 5270 Ajdovščina
www.ajdovscina.ozrk.si
Adriana Ban
08 201 43 59
prostovoljstvo@ajdovscina.ozrk.si

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST PREVZEMANJE DONIRANIH KOSIL

OPIS AKTIVNOSTI

KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV

Namen aktivnosti je materialno ogroženim in
socialno izključenim ljudem lajšati stiske ter sočasno
zmanjšati količino zavržene hrane. Prostovoljci
prevzemajo topla kosila v gostinskih obratih in
javnih zavodih po dogovoru v času kosila. Donirana
kosila je potrebno čim hitreje predati prejemnikom
pomoči in ob tem ves čas skrbeti za njihovo
neoporečnost.
Na območju občin Ajdovščina in Vipava.
Vsak dan, razen sobote in nedelje.
•

19-30

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

•
•
•
•

dogovor o prostovoljskem delu
potrdilo o opravljenem delu
opremo, materiale
mentorstvo in mentorska srečanja

KAJ PRIČAKUJE
ORGANIZACIJA?

Skrbnost, točnost, odgovornost.

PRIJAVE

•
•
•

osebno
telefonsko
elektronska pošta
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NAZIV ORGANIZACIJE
NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

RDEČI KRIŽ SLOVENIJE - OBMOČNO ZDRUŽENJE
AJDOVŠČINA
Tovarniška cesta 3g, 5270 Ajdovščina
www.ajdovscina.ozrk.si
Adriana Ban
08 201 43 59
prostovoljstvo@ajdovscina.ozrk.si

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST PROSTOVOLJSTVO PRI AKCIJI DROBTINICA

OPIS AKTIVNOSTI

KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV
KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

Ob svetovnem dnevu hrane, 16. oktobru, se bo
naša organizacija pridružila mednarodni kampanji
»Drobtinica«. Mladi prostovoljci bodo na stojnici
pred trgovskimi centri in trgovinami v zameno za
pekovske izdelke zbirali prostovoljne prispevke.
Zbrana sredstva bo združenje namenilo šolskim
skladom sodelujočih šol.
V trgovskih centrih, trgovinah, ki so blizu
sodelujočim OŠ.
En dan datumsko blizu 16. 10. 2021.
•
do 15 let
•
15-18
•
19-30
•
dogovor o prostovoljskem delu
•
potrdilo o opravljenem delu

KAJ PRIČAKUJE
ORGANIZACIJA?

Skrbnost, podjetnost.

PRIJAVE

•
•
•

osebno
telefonsko
elektronska pošta
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NAZIV ORGANIZACIJE
NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

RDEČI KRIŽ SLOVENIJE - OBMOČNO ZDRUŽENJE
AJDOVŠČINA
Tovarniška cesta 3g, 5270 Ajdovščina
www.ajdovscina.ozrk.si
Adriana Ban
08 201 43 59
prostovoljstvo@ajdovscina.ozrk.si

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST SREČANJA STAREJŠIH

OPIS AKTIVNOSTI

KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV
KAJ NUDI ORGANIZACIJA?
PRIJAVE

Rdeči križ organizira srečanja in druge dogodke
za starejše. Prostovoljci pomagajo pri oblikovanju
kulturnega in zabavnega programa ali pogostitvi
ter organizirajo različne druge aktivnosti, ki so
prilagojene skupini udeležencev, njihovim željam
in potrebam. Vabljeni so predvsem prostovoljci,
ki so vešči določenih veščin npr. petja ali igranja
instrumentov.
Dvorana na območju Občine Ajdovščina ter Občine
Vipava.
November 2021 in april 2022.
•
do 15 let
•
15-18
•
19-30
•
dogovor o prostovoljskem delu
•
potrdilo o opravljenem delu
•
osebno
•
telefonsko
•
elektronska pošta

Katalog prostovoljskih aktivnosti za mlade v šolskem letu 2021/22

8

CELJE
NAZIV ORGANIZACIJE

ŠKOFIJSKA KARITAS CELJE

NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

Muzejski trg 8, 3000 Celje
karitascelje.wixsite.com/karitas-celje
Lara Lajovic
051 278 481
saraja.spec@karitasce.si

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST POČITNIŠKI PROGRAM ZA OTROKE

OPIS AKTIVNOSTI

KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

Počitniški program se izvaja za osnovnošolske
otroke. Namenjen je aktivnemu in kvalitetnemu
preživljanju počitnic, in sicer med zimskimi
počitnicami in dva tedna med poletnimi počitnicami.
Aktivnosti (šport, gibanje, socialne igre, ustvarjanje,
glasba …) potekajo v prostorih Škofijskega doma
Vrbje, enkrat v tednu pa se izvede tudi izlet.
Škofijski dom Vrbje.
Zimske in poletne počitnice, v dopoldanskem času.
•
do 15 let
•
15-18
•
19-30
•
usposabljanje
•
malico
•
dogovor o prostovoljskem delu
•
potrdilo o opravljenem delu
•
opremo, materiale
•
mentorstvo in mentorska srečanja

KAJ PRIČAKUJE
ORGANIZACIJA?

Veselje in zanimanje za delo z otroki, mladostniki.

PRIJAVE

•
•
•

osebno
telefonsko
elektronska pošta
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NAZIV ORGANIZACIJE

ŠKOFIJSKA KARITAS CELJE

NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

Muzejski trg 8, 3000 Celje
karitascelje.wixsite.com/karitas-celje
Lara Lajovic
051 278 481
saraja.spec@karitasce.si

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST UČNA POMOČ

OPIS AKTIVNOSTI

KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

KAJ PRIČAKUJE
ORGANIZACIJA?
PRIJAVE

Izvajanje učne pomoči in občasno inštrukcije za
otroke (večinoma osnovnošolci, redko srednješolci)
družin naših uporabnikov. Način dela je individualen:
z vsakim otrokom redno dela in ga spremlja en
prostovoljec.
V prostorih Škofijske Karitas Celje ali na daljavo –
zoom.
Vsak teden ob sredah med 15.00 in 16.30 v Celju.
•
15-18
•
19-30
•
usposabljanje
•
dogovor o prostovoljskem delu
•
potrdilo o opravljenem delu
•
opremo, materiale
•
mentorstvo in mentorska srečanja
Zanimanje za učno pomoč in delo z otroki,
mladostniki.
•
osebno
•
telefonsko
•
elektronska pošta
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CERKLJE NA GORENJSKEM
NAZIV ORGANIZACIJE
NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

DRUŠTVO DRUŽINSKI IN MLADINSKI CENTER
CERKLJE
Trg Davorina Jenka 14, 4207 Cerklje na Gorenjskem
dmc-cerklje.si
Andreja Urh
041 945 604
mc.cerklje@gmail.com

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST PROSTOVOLJEC NA UČNI POMOČI, ANIMATOR

OPIS AKTIVNOSTI

KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

PRIJAVE

Prostovoljci bodo nudili pomoč učno šibkejšim
otrokom pri učenju in delanju domačih nalog. Kot
animator pa bodo sodelovali na različnih aktivnostih:
računalniški in jezikovni tečaji, pogovori za pare,
mamice na porodniškem dopustu, ustvarjalne
delavnice za otroke, pogovor o veri, igralne urice za
predšolske otroke, druženje za mlade, svetovanje.
Cerklje.
1x ali 2x na teden.
•
do 15 let
•
15-18
•
19-30
•
usposabljanje
•
malico
•
dogovor o prostovoljskem delu
•
potrdilo o opravljenem delu
•
opremo, materiale
•
mentorstvo in mentorska srečanja
•
osebno
•
telefonsko
•
elektronska pošta
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CERKNICA
NAZIV ORGANIZACIJE

ZAVOD AKTIVNA STAROST, SO.P.

NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

Devinska ulica 1, 1000 Ljubljana
www.zavodas.si
Blaž Razvornik
041 401 229
blaz.razvornik@deos.si

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST PRIJATELJA SRCA

OPIS AKTIVNOSTI

KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV
KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

Vsak prostovoljec, ki je vključen v program, prejme
»prijatelja srca« med stanovalci Centra starejših
DEOS. 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. Program prispeva k večji vključenosti
ranljive skupine - stanovalcev DEOS Centrov
starejših.
DEOS, Center starejših Cerknica, Cesta pod Slivnico
1, 1380 Cerknica.
Po dogovoru.
•
15-18
•
19-30
•
povrnjene potne stroške
•
dogovor o prostovoljskem delu
•
potrdilo o opravljenem delu
•
mentorstvo in mentorska srečanja

KAJ PRIČAKUJE
ORGANIZACIJA?

Družabnost in sposobnost vodenja pogovora.

PRIJAVE

•
•
•

osebno
telefonsko
elektronska pošta

Katalog prostovoljskih aktivnosti za mlade v šolskem letu 2021/22

12

ČRNOMELJ
NAZIV ORGANIZACIJE

HIŠA SADEŽI DRUŽBE ČRNOMELJ

NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

Ulica 21. oktobra 10, 8340 Črnomelj
www.filantropija.org/hisa-sadezi-druzbe-crnomelj/
Marica Balkovec
040 696 100
hisa-crnomelj@filantropija.org

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST

OPIS AKTIVNOSTI

KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

KAJ PRIČAKUJE
ORGANIZACIJA?
PRIJAVE

POMOČ PRI IZVAJANJU POČITNIŠKIH TABOROV,
UČNI POMOČI IN PROJEKTU PO-MOČ
V Hiši Sadeži družbe v Črnomlju se vsake počitnice
odvijajo počitniški tabori, kjer poskrbimo, da otroci
iz socialno šibkejših družin in tudi drugi otroci
koristno preživijo prosti čas v odsotnosti staršev.
Skozi vse leto nudimo tudi učno pomoč šolarjem,
starejšim in otrokom enostarševskih družin pa
družabništvo in različno podporo.
Hiša Sadeži družbe Črnomelj in na domu
uporabnikov.
Skozi vso leto, počitniški tabori med šolskimi
počitnicami.
•
15-18
•
19-30
•
usposabljanje
•
malico
•
povrnjene potne stroške
•
dogovor o prostovoljskem delu
•
potrdilo o opravljenem delu
•
opremo, materiale
•
mentorstvo in mentorska srečanja
Spoštovanje ukrepov za preprečevanje širjenja
okužbe z Covid-19.
•
osebno
•
telefonsko
•
elektronska pošta
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DOMŽALE
NAZIV ORGANIZACIJE

KNJIŽNICA DOMŽALE

NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

Cesta talcev 4, 1230 Domžale
www.knjiznica-domzale.si
Barbara Ahačič Osterman
01 722 50 80
barbara.osterman@dom.sik.si

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST

OPIS AKTIVNOSTI

KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

KAJ PRIČAKUJE
ORGANIZACIJA?
PRIJAVE

GLASNO BRANJE ODLOMKOV IZ KNJIG ZA
PODCASTE
Namen glasnega branja je ozaveščanje pomena
glasnega branja in poslušanje brane besede, ki
nas bogati in zdravi, ohranja naš lep slovenski
jezik, spodbuja domišljijo in prevetri naše možgane.
Prostovoljska dejavnost zajema glasno branje
kratkih odlomkov knjig, pesmi, pravljic ... Posnetki
branja se potem objavijo v podcastih Knjižnice
Domžale.
Knjižnica Domžale.
Enkrat tedensko.
•
do 15 let
•
15-18
•
19-30
•
usposabljanje
•
dogovor o prostovoljskem delu
•
potrdilo o opravljenem delu
•
opremo, materiale
•
mentorstvo in mentorska srečanja
Tekoče branje.
•

elektronska pošta
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NAZIV ORGANIZACIJE

KNJIŽNICA DOMŽALE

NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

Cesta talcev 4, 1230 Domžale
www.knjiznica-domzale.si
Barbara Ahačič Osterman
01 722 50 80
barbara.osterman@dom.sik.si

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST PREDSTAVITEV IGROTEKE IN POMOČ PRI IZPOSOJI

OPIS AKTIVNOSTI

KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

PRIJAVE

Otroška igra in igrače so nekaj najlepšega na
svetu. Igra je radost, ki jo občuti vsak otrok; je
otrokova pravica in potreba. Knjižnica Domžale želi
uporabnikom predstaviti družabne igre, ki si jih
lahko v določenih enotah knjižnice tudi izposodijo.
Knjižnica Domžale.
Enkrat tedensko.
•
do 15 let
•
15-18
•
19-30
•
usposabljanje
•
dogovor o prostovoljskem delu
•
potrdilo o opravljenem delu
•
opremo, materiale
•
mentorstvo in mentorska srečanja
•
elektronska pošta
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GORNJI GRAD
NAZIV ORGANIZACIJE

ZAVOD AKTIVNA STAROST, SO.P.

NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

Devinska ulica 1, 1000 Ljubljana
www.zavodas.si
Blaž Razvornik
041 401 229
blaz.razvornik@deos.si

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST PRIJATELJA SRCA

OPIS AKTIVNOSTI

KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV
KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

Vsak prostovoljec, ki je vključen v program, prejme
»prijatelja srca« med stanovalci Centra starejših
DEOS. 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. Program prispeva k večji vključenosti
ranljive skupine - stanovalcev DEOS Centrov
starejših.
DEOS, Center starejših Gornji Grad, Tlaka 28, 3342
Gornji Grad.
Po dogovoru.
•
15-18
•
19-30
•
povrnjene potne stroške
•
dogovor o prostovoljskem delu
•
potrdilo o opravljenem delu
•
mentorstvo in mentorska srečanja

KAJ PRIČAKUJE
ORGANIZACIJA?

Družabnost in sposobnost vodenja pogovora.

PRIJAVE

•
•
•

osebno
telefonsko
elektronska pošta
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HORJUL
NAZIV ORGANIZACIJE

ZAVOD AKTIVNA STAROST, SO.P.

NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

Devinska ulica 1, 1000 Ljubljana
www.zavodas.si
Blaž Razvornik
041 401 229
blaz.razvornik@deos.si

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST PRIJATELJA SRCA

OPIS AKTIVNOSTI

KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV
KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

Vsak prostovoljec, ki je vključen v program, prejme
»prijatelja srca« med stanovalci Centra starejših
DEOS. 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. Program prispeva k večji vključenosti
ranljive skupine - stanovalcev DEOS Centrov
starejših.
DEOS, Center starejših Horjul, Slovenska cesta 17,
1354 Horjul.
Po dogovoru.
•
15-18
•
19-30
•
povrnjene potne stroške
•
dogovor o prostovoljskem delu
•
potrdilo o opravljenem delu
•
mentorstvo in mentorska srečanja

KAJ PRIČAKUJE
ORGANIZACIJA?

Družabnost in sposobnost vodenja pogovora.

PRIJAVE

•
•
•

osebno
telefonsko
elektronska pošta
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JESENICE
NAZIV ORGANIZACIJE

DRUŠTVO ZA DELO Z MLADIMI V STISKI ŽAREK

NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

Cesta maršala Tita 78, 4270 Jesenice
drustvo-zarek.si/
Primož Bezjak
030 625 298
dnevni.center@drustvo-zarek.si

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST POMOČ PRI DELU Z OTROKI IN MLADIMI

OPIS AKTIVNOSTI

KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

Prostovoljci bodo izvajali pomoč pri ustvarjalnih,
kuharskih in družabnih delavnicah; pri izvajanju
učne pomoči otrokom in mladim med šolskim
letom ter pri organizaciji in izvedbi dejavnosti izven
dnevnega centra (izleti, pohodi in podobno).
Dnevni center: Naj mladih ne vzgaja ulica.
Enkrat ali dvakrat tedensko, oziroma po dogovoru.
•
15-18
•
19-30
•
usposabljanje
•
malico
•
povrnjene potne stroške
•
dogovor o prostovoljskem delu
•
potrdilo o opravljenem delu
•
opremo, materiale
•
mentorstvo in mentorska srečanja

KAJ PRIČAKUJE
ORGANIZACIJA?

Smisel za delo z otroki in mladimi.

PRIJAVE

•
•
•

osebno
telefonsko
elektronska pošta
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KOPER
NAZIV ORGANIZACIJE
NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

ZAVOD ZA MLADINO, KULTURO IN TURIZEM KOPER
– CENTER MLADIH KOPER
Gregorčičeva ulica 4, 6000 Koper
cmk.si
Patrik Holz
040 470 635
patrik.holz@cmk.si

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST POMOČ V MLADINSKEM CENTRU CMK

OPIS AKTIVNOSTI

KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

KAJ PRIČAKUJE
ORGANIZACIJA?
PRIJAVE

Prostovoljci lahko opravljajo različne naloge –
delajo lahko kot: vzdrževalec koncerta (pomoč na
koncertu), vzdrževalec reda (pomoč na info točki),
vzdrževalec programa (organizacija dogodkov),
vzdrževalec intelekta (pisanje prispevkov za
magazin), vzdrževalec multimedije (foto in video
dogodkov/projektov). Vsa dela omogočajo osnovne
in nadaljevalne delovne naloge.
V mladinskem centru v centru Kopra, na Markovcu
ter na projektih v občini Koper.
Po dogovoru. V času odprtja mladinskega centra, za
čas dogodkov in projektov.
•

19-30

•
usposabljanje
•
malico
•
dogovor o prostovoljskem delu
•
potrdilo o opravljenem delu
•
opremo, materiale
•
mentorstvo in mentorska srečanja
Odvisno od izbranega dela. Znanje ni nujno,
pomembna je motivacija.
•
osebno
•
elektronska pošta
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NAZIV ORGANIZACIJE
NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

GOBARSKO-MIKOLOŠKO DRUŠTVO SLOVENSKE
ISTRE
Prešernov trg 4, 6000 Koper
gmdkoper.blogspot.com
Irena Sirotič Dobrila
041 295 629
irena.sirotic@gmail.com

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST SPOZNAVAJMO SKRIVNOSTI NARAVE IN GLIV

OPIS AKTIVNOSTI

KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV

Mlade vabimo k vodenju večnamenske učne poti
o naravnih in kulturnih vrednotah zaledja lokalne
skupnosti, s poudarkom na spoznavanju in
varovanju vodovarstvenega območja. Izvajamo
delavnice z nabiranjem, prepoznavanjem,
mikroskopiranjem in opremljanjem z imeni gob in
gliv. Prostovoljci pomagajo pri izvedbi delavnic in
pridobijo bogata znanja s področja mikoflore.
Na območju občin Ankaran, Izola, Piran in mestne
občine Koper.
Od septembra do junija oz. v času rasti gliv.
•

19-30

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

•
•
•
•
•
•
•

usposabljanje
malico
povrnjene potne stroške
dogovor o prostovoljskem delu
potrdilo o opravljenem delu
opremo, materiale
mentorstvo in mentorska srečanja

KAJ PRIČAKUJE
ORGANIZACIJA?

Veselje do dela z mladimi.

PRIJAVE

•
•
•

osebno
telefonsko
elektronska pošta
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KRANJ
NAZIV ORGANIZACIJE

LJUDSKA UNIVERZA KRANJ

NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

Cesta Staneta Žagarja 1, 4000 Kranj
www.luniverza.si
Maja Kern, Tanja Ahačič
041 724 134
mck@luniverza.si

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST
OPIS AKTIVNOSTI
KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

PRIJAVE

UČNA POMOČ, POMOČ PRI AKTIVNOSTIH
MEDGENERACIJSKEGA POVEZOVANJA
Pomoč osnovnošolcem pri lažjem razumevanju
šolske snovi pri različnih predmetih - matematika,
slovenščina, angleščina, kemija, fizika.
Medgeneracijski center Ljudske univerze Kranj.
Med šolskim letom, enkrat do dvakrat tedensko.
•

19-30

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

usposabljanje
malico
povrnjene potne stroške
dogovor o prostovoljskem delu
potrdilo o opravljenem delu
opremo, materiale
mentorstvo in mentorska srečanja
osebno
telefonsko
elektronska pošta
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LITIJA
NAZIV ORGANIZACIJE

DOM TISJE, ENOTA LITIJA

NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

Ljubljanska cesta 3, 1270 Litija
www.dom-tisje.com/domov/
Klavdija Zupančič
05 933 49 26
klavdija.zupancic@ssz-slo.si

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST DRUŽABNIŠTVO
OPIS AKTIVNOSTI
KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

Mladi prostovoljci se družijo s starejšimi
oskrbovanci in z njimi hodijo na sprehode.
V prostorih doma in okolici.
Ena ura enkrat tedensko.
•
15-18
•
19-30
•
usposabljanje
•
dogovor o prostovoljskem delu
•
potrdilo o opravljenem delu
•
opremo, materiale
•
mentorstvo in mentorska srečanja

KAJ PRIČAKUJE
ORGANIZACIJA?

Odgovornost in komunikacijske veščine.

PRIJAVE

•
•
•

osebno
telefonsko
elektronska pošta
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LJUBLJANA
NAZIV ORGANIZACIJE
NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

BOB, ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURNE
DEJAVNOSTI
Kvedrova 3, 1000 Ljubljana
www.zavod-bob.si
Neja Šmid
041 900 562
neja@zavod-bob.si

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST PROSTOVOLJSTVO MLADIH ZA MLADE

OPIS AKTIVNOSTI

KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

KAJ PRIČAKUJE
ORGANIZACIJA?
PRIJAVE

Na Zavodu Bob vsakega prostovoljca individualno
vključujemo v tiste aktivnosti, ki mu najbolj
ustrezajo. Nudimo enkratno oz. občasno
prostovoljstvo na dogodkih in aktivnostih (pomoč
pri pripravi in izvedbi dogodkov in aktivnosti), stalno
prostovoljstvo (pomoč pri izvedbi stalnih aktivnosti
v mladinskih centrih in zunaj njih), lahko pa si
kreiraš svoje prostovoljsko delo v okviru možnosti
Boba.
V Ljubljani - MC Bob; MC Ulca in Livada Lab ter po
dogovoru.
Po dogovoru: za občasno prostovoljstvo glede na
možnosti, za stalno pa vsaj 2 uri tedensko.
•
15-18
•
19-30
•
malico
•
povrnjene potne stroške
•
dogovor o prostovoljskem delu
•
potrdilo o opravljenem delu
•
opremo, materiale
•
drugo: uvajanje in podporo strokovnih
delavcev
Strpnost, zanesljivost in pripravljenost na
sodelovanje.
•
osebno
•
telefonsko
•
elektronska pošta
Do 31. 12. 2021.

Katalog prostovoljskih aktivnosti za mlade v šolskem letu 2021/22

23

NAZIV ORGANIZACIJE

DOM STAREJŠIH OBČANOV FUŽINE

NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

Nove Fužine 40, 1000 Ljubljana
www.dso-fuzine.si
Monika Vrhovnik Hribar
051 440 794
dt@dso-fuzine.si

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST

OPIS AKTIVNOSTI

KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

KAJ PRIČAKUJE
ORGANIZACIJA?
PRIJAVE

DRUŽENJE S STANOVALCI DOMA MEDGENERACIJSKO POVEZOVANJE
Mladi prostovoljci se bodo s stanovalci družili v
ustvarjalnih delavnicah in drugih aktivnostih za
ohranjanje psihične in fizične kondicije - s temi
aktivnostmi stanovalcem popestrimo vsakdan.
Prostovoljci bodo pridobili nova znanja in izkušnje
ter s skupnimi močmi spletali nitke mladosti in nitke
starosti v venček skupne radosti.
V Domu starejših občanov Fužine.
Kadarkoli od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro
ali med 15. in 18. uro, po dogovoru.
•
15-18
•
19-30
•
usposabljanje
•
malico
•
dogovor o prostovoljskem delu
•
potrdilo o opravljenem delu
•
opremo, materiale
•
mentorstvo in mentorska srečanja
Vestnost, odgovornost, spoštljiv in prijazen odnos
do starejših.
•
osebno
•
telefonsko
•
elektronska pošta
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NAZIV ORGANIZACIJE

DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA BEŽIGRAD

NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON

Komanova ulica 1, 1000 Ljubljana
www.dsolj-bezigrad.si
Špela Vozel
01 589 67 50, 01 589 67 75
info@dsolj-bezigrad.si
spela.vozel@dsolj-bezigrad.si

E-NASLOV

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE

OPIS AKTIVNOSTI

KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV
KAJ NUDI ORGANIZACIJA?
KAJ PRIČAKUJE
ORGANIZACIJA?
PRIJAVE

Prostovoljci so vključeni v naslednje aktivnosti:
družabništvo (sprehodi, igranje iger, branje), pomoč
pri vsakodnevnih opravilih, spremstvo pri nakupih,
pomoč pri sodelovanju na skupinskih aktivnostih na
enotah.
Dom starejših občanov Bežigrad, Komanova ulica 1,
1000 Ljubljana.
Večkrat tedensko, od ponedeljka do petka.
•
15-18
•
19-30
•
dogovor o prostovoljskem delu
•
potrdilo o opravljenem delu
•
opremo, materiale
•
mentorstvo in mentorska srečanja
Prijaznost, spoštljiv odnos do starejših, veselje do
dela s starejšimi.
•
telefonsko
•
elektronska pošta
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NAZIV ORGANIZACIJE
NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA VIČ RUDNIK
Cesta na Bokalce 51, 1000 Ljubljana
www.dso-vic.si
Barbara Purkart
01 477 06 03
barbara.purkart@dso-vic.si

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST DRUŽABNIŠTVO S STAREJŠIMI

OPIS AKTIVNOSTI

KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV
KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

KAJ PRIČAKUJE
ORGANIZACIJA?

PRIJAVE

Stanovalci doma za starejše si pogosto želijo
pogovora, druženja in igranja družabnih iger. Mnogi
radi delijo svoje življenjske izkušnje z mlajšimi in
primerjajo življenje takrat in danes. Gre za delo v
prostovoljskem paru (pri mlajših prostovoljcih) z
manjšo skupino v bivalni enoti ali pa za spremljanje
posameznega stanovalca na sprehod po parku ali
vrtu.
V Ljubljani, enota Bokalce ali enota Kolezija.
Enkrat tedensko ena ura po dogovoru.
•
15-18
•
19-30
•
usposabljanje
•
dogovor o prostovoljskem delu
•
potrdilo o opravljenem delu
•
mentorstvo in mentorska srečanja
Vsi prostovoljci morajo opraviti uvodno
usposabljanje za prostovoljce in pred tem opraviti
uvodni pogovor, kjer preverimo predvsem
motivacijo za delo.
•
telefonsko
•
elektronska pošta
Do 15. 10. 2021.
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NAZIV ORGANIZACIJE

DROGART, PROGRAM IZBERI SAM

NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

Prečna ulica 6, 1000 Ljubljana
www.izberisam.org
Špela Dovžan
01 439 72 70
spela@drogart.org

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST TERENSKO DELO NA PROGRAMU IZBERI SAM

OPIS AKTIVNOSTI

KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

PRIJAVE

Preko razgibanega terenskega dela na lokacijah,
kjer se zabavajo mladi, vsebin na družbenih omrežjih
in spletni strani, želimo vplivati na zmanjševanje
tveganj ob uporabi alkohola med mladimi. Želimo
si, da prostovoljci skupaj z nami soustvarjate
naše aktivnosti na programu. Mladi boste aktivno
vključeni v vse faze programa in si s tem pridobili
številna znanja, kompetence in izkušnje.
Teren - različne odprte javne površine po Ljubljani
in Mariboru in tudi delo od doma oz. na info točki
(odvisno od dogovora z mentorjem).
Približno enkrat na teden po dve uri (zvečer),
oziroma po dogovoru z mentorjem.
•
15-18
•
19-30
•
usposabljanje
•
malico
•
povrnjene potne stroške
•
dogovor o prostovoljskem delu
•
potrdilo o opravljenem delu
•
opremo, materiale
•
mentorstvo in mentorska srečanja
•
osebno
•
telefonsko
•
elektronska pošta
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NAZIV ORGANIZACIJE

DRUŠTVO DIH - ENAKOPRAVNI POD MAVRICO

NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

Slomškova 25, 1000 Ljubljana
dih.si
Iva van Hoek
051 815 476
iva.vanhoek@dih.si
DOSEGANJE LGBTQIA+ SKUPNOSTI PREKO SPLETA
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST
- DRUŽABNA OMREŽJA IN OBLIKOVANJE
Pomoč prostovoljcev potrebujemo pri: delu na
Instagram in Facebook računih Društva DIH (objave,
storyji, dogodki); načrtovanju vsebin za socialna
OPIS AKTIVNOSTI
omrežja; oblikovanju slik in grafik za objave in
članke; pisanju tekstov za objave, dogodke, projekte;
prevajanju iz angleščine v slovenščino; spremljanju
dosega in načrtovanju izboljšav.
KJE?
V pisarni društva ali od doma.
KDAJ?
Približno ena ura na teden, po želji tudi več.
STAROSTNA SKUPINA
•
19-30
PROSTOVOLJCEV
•
usposabljanje
•
dogovor o prostovoljskem delu
KAJ NUDI ORGANIZACIJA?
•
potrdilo o opravljenem delu
•
mentorstvo in mentorska srečanja
Zaželene izkušnje z uporabo Facebooka in
Instagrama in dobro poznavanje slovenskega jezika,
KAJ PRIČAKUJE
ni pa nujno. Dobrodošlo je poznavanje orodij Canva,
ORGANIZACIJA?
Figma, Facebook Business. Po potrebi bomo izvedli
dodatno izobraževanje.
PRIJAVE
•
elektronska pošta
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NAZIV ORGANIZACIJE

DRUŠTVO DIH - ENAKOPRAVNI POD MAVRICO

NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

Slomškova 25, 1000 Ljubljana
dih.si
Iva van Hoek
051 815 476
iva.vanhoek@dih.si

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST

OPIS AKTIVNOSTI

KJE?
KDAJ?

INFORMIRANJE IN OZAVEŠČANJE O LGBTQIA+
TEMATIKAH
Prostovoljstvo zajema različne oblike: dežuranje
na info kotičku pred pisarno, delo na informativnih
stojnicah, načrtovanje in izvedbo uličnih akcij,
izvedbo delavnic pri univerzah, NVO in drugih
partnerjih, pisanje člankov o LGBTQIA+ temah,
pripravo publikacij in letakov, pisanje LGBT+ novic.
Na terenu, v pisarni društva ali preko spleta.
Približno 5 ur na mesec, odvisno od izbranih
aktivnosti.

STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV

•

19-30

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

•
•
•
•
•
•

usposabljanje
dogovor o prostovoljskem delu
povrnjene potne stroške
potrdilo o opravljenem delu
opremo, materiale
mentorstvo in mentorska srečanja

KAJ PRIČAKUJE
ORGANIZACIJA?
PRIJAVE

Zaželeno poznavanje LGBTQIA+ tematik, ni pa nujno.
•

elektronska pošta
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NAZIV ORGANIZACIJE

DRUŠTVO DIH - ENAKOPRAVNI POD MAVRICO

NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

Slomškova 25, 1000 Ljubljana
dih.si
Iva van Hoek
051 815 476
iva.vanhoek@dih.si

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST MEDVRSTNIŠKA PODPORA ZA LGBTQIA+ MLADE

OPIS AKTIVNOSTI

KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

KAJ PRIČAKUJE
ORGANIZACIJA?

PRIJAVE

Prostovoljci nudijo individualno neformalno podporo
za LGBTQIA+ mlade ter se trudijo za doseganje
uporabnikov. Vodijo srečanja z mlado osebo, ki ima
podobno izkušnjo, in si želi podpore pri odkrivanju
identitete ali vključevanju v skupnosti (skupno
obiskovanje dogodkov, pogovori o razkritju in
drugih temah).
V Ljubljani, preko Zooma ali v krajih, kjer prebivajo
uporabniki.
Približno eno uro na teden, oz. 5-10 ur na mesec.
•

19-30

•
usposabljanje
•
povrnjene potne stroške
•
dogovor o prostovoljskem delu
•
potrdilo o opravljenem delu
•
mentorstvo in mentorska srečanja
Zaželene izkušnje z delom z ljudmi, ni pa nujno
(usposabljanje je individualno prilagojeno).
Nujno je, da prostovoljcem tema lastne spolne
identitete/usmerjenosti ni stresna in se lahko o njej
pogovarjajo. Obvezna je udeležba na usposabljanju
in mesečnih mentorskih srečanjih.
•
elektronska pošta
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NAZIV ORGANIZACIJE

DRUŠTVO DIH - ENAKOPRAVNI POD MAVRICO

NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

Slomškova 25, 1000 Ljubljana
dih.si
Iva van Hoek
051 815 476
iva.vanhoek@dih.si

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST PAMET V ROKE, KONDOM NA GLAVO!

OPIS AKTIVNOSTI

KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

PRIJAVE

Prostovoljci bodo pomagali pri informiranju o spolno
prenosljivih okužbah, pri izdelavi videoposnetkov,
pisanju člankov, oblikovanju infografik, izvedbi
intervjujev, organizaciji izobraževalnih dogodkov,
načrtovanju vsebin in ustvarjalnih načinov
informiranja in pri promociji projekta.
V pisarni, na terenu ali od doma.
Približno eno uro na teden.
•

19-30

•
•
•
•
•
•

usposabljanje
dogovor o prostovoljskem delu
povrnjene potne stroške
potrdilo o opravljenem delu
opremo, materiale
elektronska pošta
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NAZIV ORGANIZACIJE

DRUŠTVO DIH - ENAKOPRAVNI POD MAVRICO

NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

Slomškova 25, 1000 Ljubljana
dih.si
Iva van Hoek
051 815 476
iva.vanhoek@dih.si

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST SKUPNOSTNI DOGODKI ZA LGBTQIA+ MLADE

OPIS AKTIVNOSTI
KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

PRIJAVE

Prostovoljci bodo pomagali pri načrtovanju, izvedbi
in evalvaciji LGBTQIA+ dogodkov ali na delavnicah,
pogovornih skupinah, filmskih večerih, predavanjih,
piknikih, športnih aktivnostih, spletnih dogodkih.
V pisarni društva, od doma ali na terenu.
Povprečno enkrat na teden, približno tri do štiri ure
na mesec.
•

19-30

•
•
•
•
•
•
•

usposabljanje
malico
dogovor o prostovoljskem delu
potrdilo o opravljenem delu
opremo, materiale
mentorstvo in mentorsko srečanje
elektronska pošta
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NAZIV ORGANIZACIJE
NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST

OPIS AKTIVNOSTI

KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV

DRUŠTVO HUMANITAS – CENTER ZA GLOBALNO
UČENJE IN SODELOVANJE
Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana
www.humanitas.si
Viktorija Kos
01 430 03 43
info@humanitas.si
DELO V KNJIŽNICI »HIŠA SVETOV« IN POMOČ PRI
ORGANIZACIJI DOGODKOV
V sklopu Hiše svetov v Knjižnici Otona Župančiča
izvajamo raznolike aktivnosti, ki se tematsko in
metodološko navezujejo na koncept globalnega
učenja. Prostovoljci in prostovoljke opravljajo
delo z namenom informiranja obiskovalcev, pišejo
prispevke, ki se navezujejo na globalne teme,
dostopne v knjigah iz Hiše svetov, ali pa pomagajo pri
organizaciji dogodkov.
V Ljubljani in od doma.
Občasno.
•

19-30

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

•
•
•
•

dogovor o prostovoljskem delu
potrdilo o opravljenem delu
opremo, materiale
mentorstvo in mentorska srečanja

KAJ PRIČAKUJE
ORGANIZACIJA?

Zaželeno je aktivno znanje angleškega jezika.

PRIJAVE

•
•
•

osebno
telefonsko
elektronska pošta
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NAZIV ORGANIZACIJE
NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST

OPIS AKTIVNOSTI

KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV
KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

DRUŠTVO PROSTOVOLJCEV VINCENCIJEVE ZVEZE
DOBROTE
Miren 216, 5291 Miren
www.drustvo-vzd.si
Janja Završnik
040 753 425
janja.zavrsnik@drustvo-vzd.si
PROSTOVOLJSTVO V DNEVNEM CENTRU ZA
BREZDOMCE
Prostovoljec pomaga pri skupni pripravi zajtrkov
ter deljenju večerje za brezdomne, v kuharskih
in ustvarjalnih delavnicah ter se z brezdomnimi
druži ob družabnih igrah. Prostovoljec pridobi
izkušnje dela z ljudmi v stiski in praktična znanja
pri organiziranju in vodenju različnih delavnic.
Prostovoljsko delo bo opravljal ob mentorskem
spremljanju.
Dnevni center za brezdomce Plečnikov podhod 1,
1000 Ljubljana.
Vsak delovni dan med 8.00 in 10.30 ali med 15.00 in
19.30. Zaželeno je, da prostovoljec prihaja redno
enkrat tedensko.
•
do 15 let
•
15-18
•
19-30
•
dogovor o prostovoljskem delu
•
potrdilo o opravljenem delu
•
mentorstvo in mentorska srečanja

KAJ PRIČAKUJE
ORGANIZACIJA?

Soglasje staršev za mlajše od 18 let.

PRIJAVE

•
•
•

osebno
telefonsko
elektronska pošta
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NAZIV ORGANIZACIJE

DRUŠTVO SMC RAKOVNIK

NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

Rakovniška 6, 1000 Ljubljana
www.rakovnik.si
Kristina Anželj
030 352 040
kristina.anzelj@rakovnik.si

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST SMC UČILNICA

OPIS AKTIVNOSTI

KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV
KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

PRIJAVE

Razumeš zapletene matematične enačbe, so ti
kemijske formule mačji kašelj, v angleščini pa se
lažje sporazumevaš kot v slovenščini? Potem te
vabimo, da se pridružiš naši skupini prostovoljcev,
ki osnovnošolcem razlagajo učno snov oz. jim
pomagajo pri domačih nalogah in pred testi. Največ
prošenj po pomoči je pri matematiki in angleščini,
včasih tudi pri drugih predmetih.
SMC Rakovnik, Rakovniška 6, 1000 Ljubljana.
Od ponedeljka do petka, med 15.00 in 17.00 oz. po
dogovoru.
•
15-18
•
19-30
•
dogovor o prostovoljskem delu
•
potrdilo o opravljenem delu
•
opremo, materiale
•
mentorstvo in mentorska srečanja
•
osebno
•
telefonsko
•
elektronska pošta
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NAZIV ORGANIZACIJE

DRUŠTVO SMC RAKOVNIK

NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

Rakovniška 6, 1000 Ljubljana
www.rakovnik.si
Kristina Anželj
030 352 040
kristina.anzelj@rakovnik.si

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST ZABAVNO POPOLDNE

OPIS AKTIVNOSTI

KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV
KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

PRIJAVE

Ko dobiš papir v roke, lahko ustvariš prelepega
metulja? Ko vidiš prazno igrišče, si na njem zamišljaš
poligon za štafetne igre? Rad igraš družabne igre?
Popoldne v SMC Rakovnik prihaja veliko otrok, ki
jim želimo ponuditi aktivno preživljanje prostega
časa, zato vabimo prostovoljce, da se nam pridružijo
in pomagajo soustvarjati aktivnosti. Lahko so to
ustvarjalne delavnice ali športne aktivnosti.
Salezijanski mladinski center Rakovnik.
Po dogovoru s prostovoljci. Odprti smo vsak dan
med 14.00 in 20.00.
•
15-18
•
19-30
•
dogovor o prostovoljskem delu
•
potrdilo o opravljenem delu
•
opremo, materiale
•
mentorstvo in mentorska srečanja
•
osebno
•
telefonsko
•
elektronska pošta
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NAZIV ORGANIZACIJE
NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

DRUŠTVO SOS TELEFON ZA ŽENSKE IN OTROKE ŽRTVE NASILJA
p.p. 2726, 1001 Ljubljana
drustvo-sos.si
Dalida Horvat
01 544 35 13
drustvo-sos@drustvo-sos.si

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST SODELOVANJE PRI DELAVNICAH

OPIS AKTIVNOSTI

KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

KAJ PRIČAKUJE
ORGANIZACIJA?
PRIJAVE

Sodelovanje pri delavnicah za mlade na športnoinformativnih dogodkih in v mladinskih centrih, na
stojnicah, izdelovanje kratkih filmčkov na dogodkih,
po možnosti tudi druženje z uporabnicami in otroki
iz varnih hiš.
V Ljubljani.
Občasno skozi šolsko leto.
•

19-30

•
usposabljanje
•
povrnjene potne stroške
•
dogovor o prostovoljskem delu
•
potrdilo o opravljenem delu
•
mentorstvo in mentorska srečanja
Polnoletnost, zanesljivost in odgovornost za
opravljanje dela.
•
telefonsko
•
elektronska pošta
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NAZIV ORGANIZACIJE

JAVNI ZAVOD MLADI ZMAJI

NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

Resljeva cesta 18, 1000 Ljubljana
www.mladizmaji.si
Nejc Benčič
051 261 513
nejc.bencic@mladizmaji.si
POMOČ PRI AKTIVNOSTIH MLADINSKEGA
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST
ULIČNEGA DELA
Se želiš zunaj na prostem (na javnih površinah)
udeležiti aktivnosti, delavnic in dogodkov za mlade?
Jih želiš soustvarjat? Dodati še kakšno svojo idejo in
OPIS AKTIVNOSTI
rešitev? Vabimo te, da se kot prostovoljec pridružiš
ekipi Uličnih zmajev, ki izvaja mladinsko ulično delo
na različnih koncih Ljubljane.
KJE?
Javne površine v Ljubljani.
KDAJ?
Vsak dan predvidoma med 17h in 19h.
STAROSTNA SKUPINA
•
15-18
PROSTOVOLJCEV
•
19-30
•
usposabljanje
•
malico
•
povrnjene potne stroške
KAJ NUDI ORGANIZACIJA?
•
dogovor o prostovoljskem delu
•
potrdilo o opravljenem delu
•
opremo, materiale
•
mentorstvo in mentorska srečanja
KAJ PRIČAKUJE
Veselje do dela z mladimi.
ORGANIZACIJA?
•
osebno
PRIJAVE
•
telefonsko
•
elektronska pošta
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NAZIV ORGANIZACIJE
NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

JAVNI ZAVOD MLADI ZMAJI - ČETRTNI MLADINSKI
CENTER BEŽIGRAD
Vojkova 73, 1000 Ljubljana
www.mladizmaji.si
Maja Majcen
051 659 029
maja.majcen@mladizmaji.si

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST POMOČ PRI UČENJU

OPIS AKTIVNOSTI

KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

KAJ PRIČAKUJE
ORGANIZACIJA?
PRIJAVE

V mladinskem centru med drugim nudimo tudi
pomoč in podporo za šolo, zato si želimo, da bi nam
pri tem pomagali tudi mladi prostovoljci. Večinoma
po pomoč prihajajo učenci med 5. in 9. razredom
osnovne šole.
Mladi zmaji Bežigrad.
Vsaj enkrat tedensko dve uri.
•
15-18
•
19-30
•
usposabljanje
•
malico
•
povrnjene potne stroške
•
dogovor o prostovoljskem delu
•
potrdilo o opravljenem delu
•
opremo, materiale
•
mentorstvo in mentorska srečanja
Zanesljivost, željo po delu z mladimi, dobro
poznavanje učnega predmeta. Obvezna je udeležba
na uvodnem usposabljanju.
•
telefonsko
•
elektronska pošta
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NAZIV ORGANIZACIJE
NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

JAVNI ZAVOD MLADI ZMAJI - ČETRTNI MLADINSKI
CENTER BEŽIGRAD
Vojkova 73, 1000 Ljubljana
www.mladizmaji.si
Maja Majcen
051 659 029
maja.majcen@mladizmaji.si

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST SOUSTVARJAJ MLADINSKI CENTER!

OPIS AKTIVNOSTI

KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

KAJ PRIČAKUJE
ORGANIZACIJA?
PRIJAVE

V sklopu aktivnosti mladinskega centra želimo
mladim ponuditi priložnost, da z drugimi mladimi
podelijo svoja znanja in veščine. Rad kuhaš? Pečeš?
Se ukvarjaš s športom? Borilno veščino? Imaš rad
družabne igre? Igre na prostem? Poješ, plešeš,
rišeš ali žongliraš? Imaš ideje, čas, željo po novih
izkušnjah? Pridi k nam in skupaj bomo ustvarjali
mladinski center.
Mladi zmaji Bežigrad.
Po dogovoru.
•
do 15 let
•
15-18
•
19-30
•
usposabljanje
•
malico
•
povrnjene potne stroške
•
dogovor o prostovoljskem delu
•
potrdilo o opravljenem delu
•
opremo, materiale
•
mentorstvo in mentorska srečanja
Zanesljivost, želja po delu z mladimi, obvezna
udeležba na uvodnem usposabljanju.
•
telefonsko
•
elektronska pošta
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NAZIV ORGANIZACIJE
NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

JAVNI ZAVOD MLADI ZMAJI - ČETRTNI MLADINSKI
CENTER ČRNUČE
Dunajska cesta 367, 1000 Ljubljana
www.mladizmaji.si
Urška Arnšek
051 659 023
urska.arnsek@mladizmaji.si

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST SOUSTVARJANJE PRI MLADIH ZMAJIH ČRNUČE

OPIS AKTIVNOSTI

KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

KAJ PRIČAKUJE
ORGANIZACIJA?
PRIJAVE

Pri Mladih zmajih Črnuče - Basement organiziramo
delavnice, dogodke ter vaje glasbenikov, skupin,
plesalcev in gledališčnikov. Pri tem je vedno
dobrodošla pomoč (za pripravo prostora, skrb
za zvok, luč, fotografije, snemanje, montažo
posnetkov). Dobrodošli tudi kreativci, ki bi želeli
svojo idejo razviti v projekt, ali tisti, ki bi soustvarjali
program dnevnega centra, kjer smo tudi radi
kreativni.
Mladi zmaji Črnuče, Dunajska 367, Ljubljana.
Po dogovoru (delovnik 13h - 17h, sobota 14h - 18h).
•
15-18
•
19-30
•
usposabljanje
•
povrnjene potne stroške
•
dogovor o prostovoljskem delu
•
potrdilo o opravljenem delu
•
opremo, materiale
•
mentorstvo in mentorska srečanja
•
drugo: povračilo za malico, kadar prostovoljec
v dnevu dela več kot 4 ure
Motivacijo za prostovoljsko delo, veščine, talent, ki
bi jo/ga želel/a deliti z ostalimi mladimi, zanesljivost in
odgovornost.
•
telefonsko
•
elektronska pošta
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JAVNI ZAVOD MLADI ZMAJI - ČETRTNI MLADINSKI
CENTER ŠIŠKA
NASLOV
Tugomerjeva 2, 1000 Ljubljana
SPLETNA STRAN
www.mladizmaji.si/siska
KONTAKTNA OSEBA
Petra Filipič
TELEFON
051 659 030
E-NASLOV
petra.filipic@mladizmaji.si
GLASBENE, USTVARJALNE, FILMSKE, ŠPORTNE IN
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST
NARAVOVARSTVENE AKTIVNOSTI
Prostovoljci ste vabljeni, da se nam pridružite v
Četrtnem mladinskem centru Šiška in soustvarjate
program na različnih področjih. Pri nas se lahko
družite z mladostniki, jim nudite podporo in
OPIS AKTIVNOSTI
sodelujete pri organizaciji oz. izvedbi različnih
aktivnosti. Prav tako lahko prispevate k pripravi
video vsebin in fotografij za objave na spletnih
omrežjih.
Četrtni mladinski center Šiška, Tugomerjeva 2,
KJE?
Ljubljana.
Po dogovoru, med ponedeljkom in soboto od 11h do
KDAJ?
19h.
STAROSTNA SKUPINA
•
15-18
PROSTOVOLJCEV
•
19-30
•
usposabljanje
•
povrnjene potne stroške
•
dogovor o prostovoljskem delu
•
potrdilo o opravljenem delu
KAJ NUDI ORGANIZACIJA?
•
opremo, materiale
•
mentorstvo in mentorska srečanja
•
drugo: povračilo za malico, kadar dela več kot
štiri ure na dan
Odprtost, zanesljivost, kreativnost, gibalno
KAJ PRIČAKUJE
spretnost. Zaželene so izkušnje dela z otroki in s
ORGANIZACIJA?
poznavanjem fotografskih naprav in opreme (niso
pa pogoj).
•
osebno
PRIJAVE
•
telefonsko
•
elektronska pošta
NAZIV ORGANIZACIJE
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NAZIV ORGANIZACIJE

JAVNI ZAVOD MLADI ZMAJI - DIGIMC

NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

Resljeva cesta 18, 1000 Ljubljana
www.mladizmaji.si
Nejc Benčič
051 261 513
nejc.bencic@mladizmaji.si

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST DIGITALNO MLADINSKO DELO

OPIS AKTIVNOSTI

KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

PRIJAVE

DigiMC je digitalni mladinski center, ki smo ga Mladi
zmaji ustvarili v času epidemije Covid-19. Namenjen
je vsem mladim, ki želijo tudi digitalno svoj prosti čas
preživeti aktivno in v spoznavanju novih ljudi. DigiMC
ima trenutno program prav vsak dan, odprt pa je 24
ur na dan. Pridi in se nam pridruži.
Digitalni mladinski center – DigiMC.
Vsak dan v tednu.
•
do 15 let
•
15-18
•
19-30
•
usposabljanje
•
malico
•
povrnjene potne stroške
•
dogovor o prostovoljskem delu
•
potrdilo o opravljenem delu
•
opremo, materiale
•
mentorstvo in mentorska srečanja
•
osebno
•
telefonsko
•
elektronska pošta
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NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

JAVNI ZAVOD MLADI ZMAJI - MOBILNI MLADINSKI
CENTER LJUBA&DRAGO
Resljeva 18, 1000 Ljubljana
www.mladizmaji.si/mladi-zmaji/kje-smo/ljuba-in-drago
Maja M. Gašperšič
051 625 232
maja.mojskerc@mladizmaji.si

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST

PROGRAM LJUBE IN DRAGA

NAZIV ORGANIZACIJE

OPIS AKTIVNOSTI

KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

KAJ PRIČAKUJE ORGANIZACIJA?
PRIJAVE

Pomoč pri izvedbi kulturno umetniškega programa
Mobilnega mladinskega centra Ljuba in Drago. Program
se izvaja na terenih po Ljubljani glede na potrebe
posameznega okolja, mladih in soseske.
Celovški dvori, Kašelj, Vič, Nove Jarše, Sostro in po
dogovoru druge lokacije v Ljubljani.
V popoldanskem času od 14.00 do 20.00 oz. po dogovoru.
•
15-18
•
19-30
•
usposabljanje
•
malico
•
povrnjene potne stroške
•
dogovor o prostovoljskem delu
•
potrdilo o opravljenem delu
•
opremo, materiale
•
mentorstvo in mentorska srečanja
Motivacijo za prostovoljsko delo, zanesljivost,
prilagodljivost, samoiniciativnost, točnost.
•
osebno
•
telefonsko
•
elektronska pošta
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NAZIV ORGANIZACIJE

KUD ANARHIV

NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

Trg Prekomorskih brigad 1, 1000 Ljubljana
kudanarhiv.org
Kristina Krajačić
040 379 060
skratovacital@gmail.com

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST ŠKRATOVA ČITALNICA

OPIS AKTIVNOSTI

KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

PRIJAVE

V Škratovo čitalnico vabimo vse, ki bi pomagali
pri vodenju izposoje knjig in informiranju o naših
kulturno umetniških programih. Iščemo tudi pomoč
pri organizaciji glasbenih, filmskih in literarnih
dogodkov, objavljanju promocijskega materiala,
promociji preko FB in spletne strani.
V Škratovi čitalnici, Trg Prekomorskih brigad 1,
Ljubljana.
Enkrat tedensko, po 4 ure (med 16:00-20:00).
•
15-18
•
19-30
•
usposabljanje
•
dogovor o prostovoljskem delu
•
potrdilo o opravljenem delu
•
opremo, materiale
•
mentorstvo in mentorska srečanja
•
elektronska pošta
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NAZIV ORGANIZACIJE

OSNOVNA ŠOLA LEDINA

NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

Komenskega ulica 19, 1000 Ljubljana
www.o-ledina.si
Marija Valenčak
01 230 76 50
marija.valencak@o-ledina.si

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST DEŽURANJE NA VHODU V ŠOLO

OPIS AKTIVNOSTI
KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

KAJ PRIČAKUJE
ORGANIZACIJA?
PRIJAVE

Prostovoljec ali prostovoljka dežura na vhodu
v šolo, opozarja vstopajoče in izstopajoče na
varnostne ukrepe (zaščitna maska, razkuževanje
rok, varnostna razdalja).
OŠ Ledina.
Od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2022.
•

19-30

•
•
•
•
•

malico
povrnjene potne stroške
dogovor o prostovoljskem delu
potrdilo o opravljenem delu
mentorstvo in mentorska srečanja

Poznavanje dela z otroki.
•

elektronska pošta
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NAZIV ORGANIZACIJE

OSNOVNA ŠOLA VIČ

NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

Abramova 26, 1000 Ljubljana
www.osvic.si
Maruša Majhen
01 244 65 41
marusa.majhen@osvic.si
UČNA POMOČ IN UČENJE SLOVENŠČINE TER
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST VKLJUČEVANJE OTROK TUJCEV V SLOVENSKO
DRUŽBO
Na šoli imamo veliko otrok, ki prihajajo iz tujejezičnih
okoljih. Potrebujemo prostovoljce za učenje
OPIS AKTIVNOSTI
slovenščine ter za druženje z otroci tujci. Prav tako
potrebujemo prostovoljce za učno pomoč za učence
z učnimi težavami.
KJE?
V osnovni šoli Vič.
KDAJ?
Vsaj enkrat tedensko po eno šolsko uro (45 min).
STAROSTNA SKUPINA
•
15-18
PROSTOVOLJCEV
•
19-30
•
dogovor o prostovoljskem delu
KAJ NUDI ORGANIZACIJA?
•
potrdilo o opravljenem delu
•
opremo, materiale
KAJ PRIČAKUJE
Pozitivno naravnanost do otrok tujcev, veselje do
ORGANIZACIJA?
dela z otroki.
PRIJAVE
•
elektronska pošta
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NAZIV ORGANIZACIJE
NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST

OPIS AKTIVNOSTI

KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

PRIJAVE

RDEČI KRIŽ SLOVENIJE - OBMOČNO ZDRUŽENJE
LJUBLJANA
Tržaška cesta 132, 1000 Ljubljana
www.rdecikrizljubljana.si
Špela Kenda
040 871 589
spela.kenda@rdecikrizljubljana.si
INŠTRUKTOR NA DELAVNICAH SEM SREČA V
NESREČI
Delavnice Sem sreča v nesreči so preventivne
delavnice, kako ukrepati pred, ob in po naravni ali
drugi nesreči. Inštruktorji izvajajo delavnice v obliki
predavanja. Usposabljanje zagotovimo na RKS-OZLJ.
S prostovoljskim delom boste pridobili izkušnjo dela
z otroki in krepili veščino javnega nastopa.
V osnovnih in srednjih šolah ter na delavnicah po
Ljubljani.
Po dogovoru.
•
15-18
•
19-30
•
usposabljanje
•
povrnjene potne stroške
•
dogovor o prostovoljskem delu
•
potrdilo o opravljenem delu
•
opremo, materiale
•
mentorstvo in mentorska srečanja
•
osebno
•
telefonsko
•
elektronska pošta
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NAZIV ORGANIZACIJE
NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

RDEČI KRIŽ SLOVENIJE - OBMOČNO ZDRUŽENJE
LJUBLJANA
Tržaška cesta 132, 1000 Ljubljana
www.rdecikrizljubljana.si
Tjaša Bratuš
040 943 926
izmenjevalnica@rdecikrizljubljana.si

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST IZMENJEVALNICA

OPIS AKTIVNOSTI

KJE?

KDAJ?

STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

PRIJAVE

Izmenjevalnica je mladinski prostovoljski projekt
v sklopu katerega izmenjujemo rabljena, “vintage”
oblačila, ki se zbirajo v Humanitarnem centru in
jih pretvorimo v prehranske, higienske izdelke
in čistila, s katerimi popestrimo osnovne pakete
pomoči Rdečega križa. Prostovoljci sodelujejo pri
sortiranju, pakiranju, pripravljanju in pospravljanju
dogodka, pri dežurstvu ali promociji dogodkov.
RKS-OZ Ljubljana, Tržaška cesta 132, 1000 Ljubljana
ter v centru Ljubljane.
Izmenjave potekajo vsak tretji petek v mesecu od 16.
do 19. ure v Humanitarnem centru RKS-OZ Ljubljana
in vsak prvi četrtek v mesecu med 16. in 20. uro v
Hostlu Tresor v centru Ljubljane. Prostovoljci so
aktivi tudi še uro pred in po dogodku. Prostovoljci
se vključujejo tudi v sortiranje oblačil (termini po
dogovoru).
•
15-18
•
19-30
•
usposabljanje
•
malico
•
dogovor o prostovoljskem delu
•
potrdilo o opravljenem delu
•
mentorstvo in mentorska srečanja
•
osebno
•
telefonsko
•
elektronska pošta
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NAZIV ORGANIZACIJE
NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

RDEČI KRIŽ SLOVENIJE - OBMOČNO ZDRUŽENJE
LJUBLJANA
Tržaška cesta 132, 1000 Ljubljana
www.rdecikrizljubljana.si
Simona Gonza Škerjanc
040 943 937, 01 620 72 90
kaplja@rdecikrizljubljana.si

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST KLUB 25

OPIS AKTIVNOSTI

KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

PRIJAVE

Klub 25 je klub mladih prostovoljcev - animatorjev,
ki spodbujajo prostovoljsko krvodajalstvo
med mladimi. Dijakom tretjih in četrtih letnikov
ljubljanskih srednjih šol predstavijo krvodajalstvo
in jih pospremijo na redne krvodajalske akcije.
Vsi mladi, ki si želite širiti idejo o solidarnosti in
krvodajalstvu med vrstniki, lepo vabljeni, da se
pridružite članom Kluba 25.
V srednjih šolah v Ljubljani in na sedežu RKS-OZ
Ljubljana.
Med šolskim letom, po dogovoru.
•

19-30

•
•
•
•
•
•

usposabljanje
dogovor o prostovoljskem delu
potrdilo o opravljenem delu
opremo, materiale
mentorstvo in mentorska srečanja
elektronska pošta
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NAZIV ORGANIZACIJE
NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

RDEČI KRIŽ SLOVENIJE - OBMOČNO ZDRUŽENJE
LJUBLJANA
Tržaška cesta 132, 1000 Ljubljana
www.rdecikrizljubljana.si
Katja Koželj Harej
01 620 72 90, 040 871 589
nina.zalaznik@rdecikrizljubljana.si

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST SREDNJEŠOLSKA EKIPA PRVE POMOČI (SŠ EPP)

OPIS AKTIVNOSTI

KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

PRIJAVE

SŠ EPP delujejo v ljubljanskih gimnazijah in srednjih
šolah. Dijaki se tedensko srečujete in pridobivate
znanje prve pomoči. Srečanja vodijo izkušeni
člani ekipe ali trenerji - bolničarji. Naučili se boste
teoretičnih osnov prve pomoči in praktično
preigravali oskrbo različnih poškodb, ki se lahko
pripetijo v vsakdanjem življenju. Ob koncu leta bo
organizirano interaktivno preverjanje znanja.
V ljubljanskih srednjih šolah in gimnazijah in na RKSOZ Ljubljana (Tržaška 132, Ljubljana).
Enkrat tedensko.
•
15-18
•
19-30
•
usposabljanje
•
dogovor o prostovoljskem delu
•
potrdilo o opravljenem delu
•
opremo, materiale
•
mentorstvo in mentorska srečanja
•
elektronska pošta
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NAZIV ORGANIZACIJE
NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST

OPIS AKTIVNOSTI

KJE?

KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

PRIJAVE

RDEČI KRIŽ SLOVENIJE - OBMOČNO ZDRUŽENJE
LJUBLJANA
Tržaška cesta 132, 1000 Ljubljana
www.rdecikrizljubljana.si
Tjaša Bratuš
040 943 926
izmenjevalnica@rdecikrizljubljana.si
UP - UČNA POMOČ IN PSIHOSOCIALNA PODPORA
DRUŽINAM
Učna pomoč je program, ki je nastal v prvem valu
epidemije. Namenjena je osnovnošolskim otrokom,
dijakom in njihovim družinam, ki se soočajo z
revščino in socialno izključenostjo. Program
izvajamo v sodelovanju s svetovalnimi službami v
skladu s potrebami, ki jih zaznavamo med učenci
in dijaki. Prostovoljsko delo poteka kot kombinacija
učne pomoči, tehnološke podpore in psihosocialne
podpore.
Prostovoljec bo učencu oziroma njegovi družini
nudil pomoč osebno (na šoli ali v prostorih RKS-OZ
Ljubljana, izjemoma pri učencu doma) ali na daljavo.
Učna pomoč bo potekala v obsegu do tri ure
tedensko. Prostovoljci bodo vključeni tudi v redna
mentorska srečanja, ki bodo potekala na pet tednov.
•

19-30

•
•
•
•
•
•
•
•

usposabljanje
dogovor o prostovoljskem delu
potrdilo o opravljenem delu
opremo, materiale
mentorstvo in mentorska srečanja
osebno
telefonsko
elektronska pošta
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NAZIV ORGANIZACIJE
NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

SLOVENSKA FILANTROPIJA, ZDRUŽENJE ZA
PROMOCIJO PROSTOVOLJSTVA
Cesta Dolomitskega odreda 11, 1000 Ljubljana
www.filantropija.org
www.prostovoljstvo.org
Sabrina Lever
051 654 726
sabrina.lever@filantropija.org

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST KREATIVNI IZZIV – MLADI MLADIM

OPIS AKTIVNOSTI

KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

KAJ PRIČAKUJE
ORGANIZACIJA?
PRIJAVE

Si pripravljen/a predstaviti izkušnjo zanimivega
prostovoljca ali prostovoljke, ki svoj prosti čas
namenja drugim? Vabimo te, da pripraviš prispevek
skozi svoje oči in svoj medij! Lahko pripraviš intervju,
foto zgodbo, plakat ali kratek promo video film.
V Ljubljani.
Po dogovoru (časovno omejen projekt, glede na
prosti čas).
•
do 15 let
•
15-18
•
19-30
•
usposabljanje
•
povrnjene potne stroške
•
dogovor o prostovoljskem delu
•
potrdilo o opravljenem delu
•
mentorstvo in mentorska srečanja
Izkušnje so zaželene, niso pa pogoj za udeležbo.
Pomembno je, da imaš željo po ustvarjanju in nekaj
ur časa za pripravo prispevka.
•
telefonsko
•
elektronska pošta
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SLOVENSKA FILANTROPIJA, ZDRUŽENJE ZA
PROMOCIJO PROSTOVOLJSTVA
NASLOV
Cesta Dolomitskega odreda 11, 1000 Ljubljana
SPLETNA STRAN
www.filantropija.org
KONTAKTNA OSEBA
Lea Rojec
TELEFON
031 611 037
E-NASLOV
prostovoljci@filantropija.org
POMOČ PRI UČENJU SLOVENSKEGA JEZIKA (MIPROSTOVOLJSKA AKTIVNOST GRANTOM, PROSILCEM ZA AZIL, BEGUNCEM, TUJCEM)
Iščemo prostovoljce, ki bodo migrantom in
migrantkam pomagali pri učenju slovenskega jezika.
Pomoč poteka individualno. Učenci prihajajo iz
OPIS AKTIVNOSTI
različnih držav, so različne starosti in imajo različen
nivo znanja slovenščine (večinoma gre za začetnike).
Gre za laično poučevanje, zato so izkušnje zaželene,
ne pa nujne.
Po dogovoru (Slovenska filantropija ali knjižnica) v
KJE?
Ljubljani.
Po dogovoru, vendar redno in minimalno enkrat
KDAJ?
tedensko.
STAROSTNA SKUPINA
•
15-18
PROSTOVOLJCEV
•
19-30
•
usposabljanje
•
povrnjene potne stroške
•
dogovor o prostovoljskem delu
KAJ NUDI ORGANIZACIJA?
•
potrdilo o opravljenem delu
•
opremo, materiale
•
mentorstvo in mentorska srečanja
•
drugo: pomoč pri pripravi gradiva
KAJ PRIČAKUJE
Veselje do dela z ljudmi v multikulturnem okolju,
ORGANIZACIJA?
sprejemanje različnosti.
•
osebno
PRIJAVE
•
telefonsko
•
elektronska pošta
NAZIV ORGANIZACIJE
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NAZIV ORGANIZACIJE
NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

SLOVENSKA FILANTROPIJA, ZDRUŽENJE ZA
PROMOCIJO PROSTOVOLJSTVA
Cesta Dolomitskega odreda 11, 1000 Ljubljana
www.filantropija.org
Klas Preželj
040 684 683
klas.prezelj@filantropija.org

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST RAZVOZ IN RAZDELJEVANJE HRANE

OPIS AKTIVNOSTI
KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV

Iščemo prostovoljce, ki bi z lastnim avtomobilom
prevzemali hrano na dogovorjenih mestih
(trgovski centri) in jo dostavili socialno ogroženim
posameznikom in družinam.
V Ljubljani.
V večernih urah, minimalno enkrat tedensko.
•

19-30

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

•
•
•
•
•
•

usposabljanje
povrnjene potne stroške
dogovor o prostovoljskem delu
potrdilo o opravljenem delu
opremo, materiale
mentorstvo in mentorska srečanja

KAJ PRIČAKUJE
ORGANIZACIJA?

Izpit B kategorije in lasten avto.

PRIJAVE

•
•
•

osebno
telefonsko
elektronska pošta
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NAZIV ORGANIZACIJE
NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

SLOVENSKA FILANTROPIJA, ZDRUŽENJE ZA
PROMOCIJO PROSTOVOLJSTVA
Cesta Dolomitskega odreda 11, 1000 Ljubljana
www.filantropija.org
Tamara Raftović Loštrek
069 702 493
tamara.raftovic-lostrek@filantropija.org

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST UČNA POMOČ OTROKOM MIGRANTOM

OPIS AKTIVNOSTI

KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

KAJ PRIČAKUJE
ORGANIZACIJA?
PRIJAVE

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.
Po dogovoru (Slovenska filantropija ali knjižnica) v
Ljubljani.
Po dogovoru (redno, minimalno enkrat tedensko).
•
15-18
•
19-30
•
usposabljanje
•
povrnjene potne stroške
•
dogovor o prostovoljskem delu
•
potrdilo o opravljenem delu
•
opremo, materiale
•
mentorstvo in mentorska srečanja
Znanje jezika, veselje do dela z otroki v
multikulturnem okolju, sprejemanje različnosti.
•
telefonsko
•
elektronska pošta
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NAZIV ORGANIZACIJE

SLOVENSKA FUNDACIJA ZA UNICEF

NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

Pavšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana
www.unicef.si
Aida Hajdarević
031 510 200
aida.hajdarevic@unicef.si

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST DEŽURANJE NA RAZSTAVAH PUNČKE IZ CUNJ

OPIS AKTIVNOSTI

KJE?
KDAJ?

1 posvojena punčka iz cunj, 1 rešen otrok! Nekajkrat
v letu imamo razstavo Punčk iz cunj (več o projektu:
punckeizcunj.unicef.si/o-projektu), kjer potrebujemo
veliko pomoči prostovoljcev in prostovoljk pri
dežuranju na stojnici. Najbolj odmevna razstava je
decembra na Ljubljanskem gradu v peterokotnem
stolpu, ki jo pripravljamo tudi letos.
Ljubljana.
December + nekajkrat na leto; razstave trajajo 2-4
tedne.

STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV

•

19-30

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

•
•
•
•
•
•

usposabljanje
povrnjene potne stroške
dogovor o prostovoljskem delu
potrdilo o opravljenem delu
opremo, materiale
mentorstvo in mentorska srečanja

KAJ PRIČAKUJE
ORGANIZACIJA?
PRIJAVE

Komunikativnost, odprtost, prijaznost.
•

elektronska pošta
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NAZIV ORGANIZACIJE

SLOVENSKA FUNDACIJA ZA UNICEF

NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

Pavšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana
www.unicef.si
Aida Hajdarević
031 510 200
aida.hajdarevic@unicef.si

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST IZVAJANJE DELAVNIC

OPIS AKTIVNOSTI

KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

KAJ PRIČAKUJE
ORGANIZACIJA?
PRIJAVE

Vsako leto izvajamo delavnice na različne teme,
predvsem o zagovorništvu otrokovih pravic in
proti diskriminacijski družbi. Prostovoljci gredo
skozi brezplačno usposabljanje in se ves čas
lahko zanesejo na mentorstvo. Izvajanje delavnic
lahko poteka v paru, ko pa se oseba počuti dovolj
suvereno, jih izvaja samostojno.
Različni kraji po Sloveniji: osnovne šole, vrtci,
mladinski centri.
Januar 2022 - oktober 2022.
•

19-30

•
usposabljanje
•
povrnjene potne stroške
•
dogovor o prostovoljskem delu
•
potrdilo o opravljenem delu
•
opremo, materiale
•
mentorstvo in mentorska srečanja
Komunikacijske spretnosti in dobro počutje ob
vodenju delavnice.
•
elektronska pošta
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NAZIV ORGANIZACIJE

SLOVENSKA FUNDACIJA ZA UNICEF

NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

Pavšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana
www.unicef.si
Aida Hajdarević
031 510 200
aida.hajdarevic@unicef.si

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST JUNIOR AMBASADOR UNICEF-A

OPIS AKTIVNOSTI

KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

PRIJAVE

Junior ambasador UNICEF-a je projekt, namenjen
otrokom in mladim, ki si želijo s svojimi idejami in
aktivnostmi spreminjati svet na bolje. Sovrstnike
in splošno javnost ozaveščajo o pravicah in
odgovornostih otrok ter zbirajo sredstva za pomoč
otrokom v državah v razvoju. Več: https://www.
unicef.si/projekti-v-sloveniji/junior-ambasadorunicef-a
Različni kraji po Sloveniji, največ v Ljubljani.
Celo leto, oziroma daljše časovno obdobje.
•
do 15 let
•
15-18
•
usposabljanje
•
malico
•
povrnjene potne stroške
•
dogovor o prostovoljskem delu
•
potrdilo o opravljenem delu
•
opremo, materiale
•
mentorstvo in mentorska srečanja
•
elektronska pošta
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NAZIV ORGANIZACIJE

SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC

NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

Gosposvetska cesta 9, 1000 Ljubljana
www.hospic.si
Andreja Cilenšek
051 442 636
prostovoljstvo@hospic.si

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST MLADI AMBASADORJI

OPIS AKTIVNOSTI

KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

KAJ PRIČAKUJE
ORGANIZACIJA?
PRIJAVE

Vabimo prostovoljce, ki bi kot mladi ambasadorji
društva sodelovali na taboru za žalujoče otroke
in mladostnike in nas podprli v multimedijskih
dejavnostih (snemanje, fotografiranje, izdelava video
posnetkov) na dogodkih kot so f3žo, Hospickafeji.
Prostovoljci bi lahko sodelovali tudi pri pripravi
in predstavitvi seminarskih nalog, pri pripravi in
izvedbi kratkih anonimnih anket in pri okroglih
mizah.
Na območnih odborih po vsej Sloveniji, na terenu in
na daljavo preko spleta.
Tekom celega leta (odvisno od aktivnosti), po
predhodnem dogovoru.
•
15-18
•
19-30
•
usposabljanje
•
dogovor o prostovoljskem delu
•
potrdilo o opravljenem delu
•
opremo, materiale
•
mentorstvo in mentorska srečanja
•
drugo: potni stroški so za določene
predhodno dogovorjene aktivnosti.
Odprtost in empatičen odnos do uporabnikov.
Soglasje staršev za mlajše od 18 let.
•
elektronska pošta
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NAZIV ORGANIZACIJE
NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA POMOČ PRI DEMENCI
- SPOMINČICA, ALZHEIMER SLOVENIJA
Luize Pesjakove 9, 1000 Ljubljana
spomincica.si
Amarila Rižnar
01 256 51 11
info@spomincica.si

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST ADMINISTRATIVNA POMOČ
OPIS AKTIVNOSTI
KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV
KAJ NUDI ORGANIZACIJA?
PRIJAVE

Občasno potrebujemo pomoč pri manjših
administrativnih opravilih v pisarni.
V pisarni organizacije.
Občasno oz. po dogovoru.
•

19-30

•
•
•
•

povrnjene potne stroške
dogovor o prostovoljskem delu
telefonsko
elektronska pošta
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NAZIV ORGANIZACIJE
NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA POMOČ PRI DEMENCI
- SPOMINČICA, ALZHEIMER SLOVENIJA
Luize Pesjakove 9, 1000 Ljubljana
spomincica.si
Amarila Rižnar
01 256 51 11
info@spomincica.si

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST DRUŽABNIŠTVO

OPIS AKTIVNOSTI

KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

KAJ PRIČAKUJE
ORGANIZACIJA?
PRIJAVE

Družabništvo je namenjeno aktivnemu
preživljanju prostega časa z osebami z demenco.
Z družabništvom želimo preprečiti socialno
izključenost teh oseb, hkrati pa pomagati pri
ohranjanju njihove samostojnosti in kognitivnih
sposobnosti. Družabniki z osebami z demenco
kakovostno preživljajo prosti čas, se z njimi družijo,
krepijo veščine, ki so jih pridobili tekom življenja,
igrajo »resne igre«, berejo, prebirajo revije, obujajo
prijetne spomine z gledanjem slik v foto albumih ali
gredo na sprehod.
Na domu uporabnika.
Enkrat ali dvakrat krat na teden v trajanju približno
dveh ur.
•

19-30

•
usposabljanje
•
povrnjene potne stroške
•
dogovor o prostovoljskem delu
•
potrdilo o opravljenem delu
•
mentorstvo in mentorska srečanja
Empatijo, željo po delu s starejšimi in osebami z
demenco.
•
osebno
•
elektronska pošta
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NAZIV ORGANIZACIJE
NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA POMOČ PRI DEMENCI
- SPOMINČICA, ALZHEIMER SLOVENIJA
Luize Pesjakove 9, 1000 Ljubljana
spomincica.si
Amarila Rižnar
01 256 51 11
info@spomincica.si

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST POMOČ PRI DELAVNICAH IN DOGODKIH

OPIS AKTIVNOSTI

KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

KAJ PRIČAKUJE
ORGANIZACIJA?
PRIJAVE

Poješ, plešeš, rišeš, ustvarjaš, telovadiš, obvladaš
računalnik ali imaš druga znanja in si kako drugače
aktiven? Postani prostovoljec v Spominčici in podeli
svoje znanje starejšim, na delavnicah in aktivnostih,
in tako prispevaj k izboljšanju kakovosti življenja
starejših. Na delavnicah lahko skupaj z udeleženci
naredite miselne vaje, ustvarjate, telovadite, se
sprostite, plešete, pojete, oz. počnete karkoli kar bi
znali primerno predstaviti. Potrebujete le veselje do
dela z ljudmi, pridobili pa boste nove izkušnje tako na
poklicnem kot na osebnem področju.
V živo ali preko Zoom-a, po potrebi na drugih
lokacijah.
Občasno oz. po dogovoru.
•

19-30

•
usposabljanje
•
povrnjene potne stroške
•
dogovor o prostovoljskem delu
•
potrdilo o opravljenem delu
•
mentorstvo in mentorska srečanja
Za izvedbo delavnic so zaželena znanja oz. veščine
na različnih področjih.
•
osebno
•
telefonsko
•
elektronska pošta
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NAZIV ORGANIZACIJE
NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA POMOČ PRI DEMENCI
- SPOMINČICA, ALZHEIMER SLOVENIJA
Luize Pesjakove 9, 1000 Ljubljana
spomincica.si
Štefanija Zlobec
01 256 51 11
info@spomincica.si

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST STROKOVNA POMOČ

OPIS AKTIVNOSTI

KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV
KAJ NUDI ORGANIZACIJA?
KAJ PRIČAKUJE
ORGANIZACIJA?
PRIJAVE

V Spominčici deluje svetovalni telefon, kjer
strokovno svetujejo strokovnjaki z različnih
področij: nevrologi, psihiatri, pravnik, psihologi,
socialne delavke ... Strokovnjaki preko telefona
nudijo strokovno pomoč, svetovanje in podporo
svojcem oseb z demenco.
Preko telefona.
Občasno oz. po dogovoru.
•

19-30

•

potrdilo o opravljenem delu

Strokovno znanje na določenem področju.
•
•

telefonsko
elektronska pošta
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NAZIV ORGANIZACIJE

TURISTIČNA ZVEZA SLOVENIJE

NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

Miklošičeva 38, 1000 Ljubljana
www.turisticna-zveza.si
Petra Pistotnik
01 434 16 70
info@turisticna-zveza.si
19. MEDNARODNI FESTIVAL VEČ ZNANJA ZA VEČ
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST
TURIZMA
Turistična zveza Slovenije vabi dijake in študente
k sodelovanju na 19. mednarodnem festivalu Več
znanja za več turizma na temo Voda in zdravilni
turizem, s čimer želimo mlade spodbuditi, da se
OPIS AKTIVNOSTI
osredotočijo na zdravilne učinke vode. Sodelovanje
na festivalu vključuje opis predstavitve proizvoda,
promocijski spot in predstavitev na tržnici na sejmu
Alpe-Adria v Ljubljani, 26. 1. 2022.
KJE?
V Ljubljani.
KDAJ?
September 2021 - januar 2022.
STAROSTNA SKUPINA
•
15-18
PROSTOVOLJCEV
•
19-30
•
usposabljanje
KAJ NUDI ORGANIZACIJA?
•
malico
•
potrdilo o opravljenem delu
PRIJAVE
•
elektronska pošta
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NAZIV ORGANIZACIJE

UNIVERZITETNI REHABILITACIJSKI INŠTITUT SOČA

NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

Linhartova 51, 1000 Ljubljana
www.ir-rs.si
Viki Kotar
01 475 82 19, 031 514 079
viki.kotar@ir-rs.si

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST VSTOPNA TOČKA

OPIS AKTIVNOSTI

KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

KAJ PRIČAKUJE
ORGANIZACIJA?
PRIJAVE

Spremljanje prihodov obiskovalcev in pacientov,
odčitavanje merjenja telesne temperature iz
senzorskega termometra, usmerjanje uporabnikov
na različne ambulante in oddelke, kontrola prisotnih
po seznamu, informiranje.
URI-Soča Ljubljana, Stavba Vrtnica pritličje.
Od ponedeljka do petka dopoldne od 7:00 do 13:30
in popoldne od ponedeljka do četrtka od 13:00 do
17:00.
•

19-30

•
malico
•
dogovor o prostovoljskem delu
•
potrdilo o opravljenem delu
•
opremo, materiale
•
mentorstvo in mentorska srečanja
•
drugo: osebna zaščitna sredstva
Priporočljive so izkušnje iz zdravstva,
komunikacijske sposobnosti, prijaznost, želja po
delu z ljudmi.
•
osebno
•
telefonsko
•
elektronska pošta
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NAZIV ORGANIZACIJE

VARSTVENO DELOVNI CENTER TONČKE HOČEVAR

NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

Vodnikova 56, 1000 Ljubljana
www.vdc.si
Petra Bizjak
041 300 229
petra.bizjak@vdc.si

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST AKTIVEN DAN ZA UPORABNIKE VDC

OPIS AKTIVNOSTI

KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV
KAJ NUDI ORGANIZACIJA?
KAJ PRIČAKUJE
ORGANIZACIJA?
PRIJAVE

Organiziranje kreativno ustvarjalnih aktivnosti,
delavnic ročnih spretnosti, igranja inštrumenta,
izvajanje plesnih in pevskih delavnic … Lahko gre
za individualna druženja ali aktivnosti v manjših
skupinah.
V zavodu in v bližnji okolici, npr. terapevtski vrt
zavoda.
Enkrat tedensko, 1 - 2 uri.
•
15-18
•
19-30
•
usposabljanje
•
dogovor o prostovoljskem delu
•
potrdilo o opravljenem delu
Primeren odnos do oseb s posebnimi potrebami, čut
za sočloveka.
•
telefonsko
•
elektronska pošta
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NAZIV ORGANIZACIJE

VARSTVENO DELOVNI CENTER TONČKE HOČEVAR

NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

Vodnikova 56, 1000 Ljubljana
www.vdc.si
Petra Bizjak
041 300 229
petra.bizjak@vdc.si

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE
OPIS AKTIVNOSTI
KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV
KAJ NUDI ORGANIZACIJA?
KAJ PRIČAKUJE
ORGANIZACIJA?
PRIJAVE

Skupina dijakov ali študentov pripravi enodnevno
aktivno druženje z skupino naših uporabnikov.
V zavodu in v bližnji okolici, npr. terapevtski vrt
zavoda.
Enkratni dogodek oziroma projekt.
•
15-18
•
19-30
•
usposabljanje
•
potrdilo o opravljenem delu
Primeren odnos do oseb s posebnimi potrebami, čut
za sočloveka.
•
telefonsko
•
elektronska pošta
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NAZIV ORGANIZACIJE

ZAVOD AKTIVNA STAROST, SO.P.

NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

Devinska ulica 1, 1000 Ljubljana
www.zavodas.si
Blaž Razvornik
041 401 229
blaz.razvornik@deos.si

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST PRIJATELJA SRCA

OPIS AKTIVNOSTI

KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV
KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

Vsak prostovoljec, ki je vključen v program, prejme
»prijatelja srca« med stanovalci Centra starejših
DEOS. 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. Program prispeva k večji vključenosti
ranljive skupine - stanovalcev DEOS Centrov
starejših.
DEOS, Center starejših Črnuče, Cesta Ceneta
Štuparja 141, 1231 Ljubljana-Črnuče.
DEOS, Center starejših Trnovo, Devinska ulica 1,
1000 Ljubljana.
Po dogovoru.
•
15-18
•
19-30
•
povrnjene potne stroške
•
dogovor o prostovoljskem delu
•
potrdilo o opravljenem delu
•
mentorstvo in mentorska srečanja

KAJ PRIČAKUJE
ORGANIZACIJA?

Družabnost in sposobnost vodenja pogovora.

PRIJAVE

•
•
•

osebno
telefonsko
elektronska pošta
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NAZIV ORGANIZACIJE

ZAVOD MISSS

NASLOV

Kunaverjeva 2, 1000 Ljubljana
www.skupajvskupnosti.si
SPLETNA STRAN
www.misss.si
KONTAKTNA OSEBA
Urša Oven
TELEFON
051 300 380
E-NASLOV
ursa@misss.org
POMOČ V DNEVNEM CENTRU ZA OTROKE IN
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST
MLADOSTNIKE
V dnevnem centru Skupaj v skupnosti prostovoljce
vključujemo v različne aktivnosti glede na njihova
znanja in interese: pomoč v dnevnem centru;
preživljanje prostega časa z uporabniki (igranje
OPIS AKTIVNOSTI
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: športnorekreacijske, ustvarjalne ...
KJE?
Prostori dnevnega centra (Kunaverjeva 2) in okolica.
KDAJ?
15.00 – 17.00 oz. po dogovoru.
•
do 15 let
STAROSTNA SKUPINA
•
15-18
PROSTOVOLJCEV
•
19-30
•
usposabljanje
•
dogovor o prostovoljskem delu
KAJ NUDI ORGANIZACIJA?
•
potrdilo o opravljenem delu
•
opremo, materiale
•
mentorstvo in mentorska srečanja
KAJ PRIČAKUJE
Veselje pri delu z mladimi, komunikativnost,
ORGANIZACIJA?
sposobnost dela v timu.
•
telefonsko
PRIJAVE
•
elektronska pošta
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NAZIV ORGANIZACIJE

ZAVOD NEFIKS

NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

Ob dolenjski železnici 12, 1000 Ljubljana
www.nefiks.si
Nives Felić
040 698 915
nefiks@nefiks.si

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST

OPIS AKTIVNOSTI

KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

PRIJAVE

IZVAJANJE DELAVNIC IN PROSTOČASNIH
AKTIVNOSTI V MLADINSKEM CENTRU VIČ
V Mladinskem centru Vič ti nudimo oporo, da v obliki
delavnic začneš svoja znanja in veščine predajati
tudi drugim mladim udeležencem. Prav tako ti
nudimo prostor, kjer lahko izboljšaš svoje veščine
dela z mladimi in nam pomagaš kreirati prostor za
mlade na Viču. S tem pridobivaš pomembne izkušnje
in kompetence, ki ti lahko pomagajo pri vstopu na
trg dela.
V Mladinskem centru Vič (na Tržaški 85).
Šolsko leto 2021/2022.
•
15-18
•
19-30
•
usposabljanje
•
dogovor o prostovoljskem delu
•
potrdilo o opravljenem delu
•
opremo, materiale
•
mentorstvo in mentorska srečanja
•
osebno
•
telefonsko
•
elektronska pošta
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NAZIV ORGANIZACIJE

ZAVOD NEFIKS

NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

Ob dolenjski železnici 12, 1000 Ljubljana
www.nefiks.si
Nives Felić
040 698 915
nefiks@nefiks.si

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST PISANJE ČLANKOV ZA SPLETNO STRAN

OPIS AKTIVNOSTI

KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV
KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

PRIJAVE

Spletna stran Talentiran.si je namenjena mladim
posameznikom, ki jih zanimajo aktualne novičke,
dogodki in izobraževanja s področja zaposlitvene
pismenosti in kariernih priložnosti. Tudi ti lahko
prispevaš k sooblikovanju spletne strani z
doprinosom svojih idej, poročil, reportaž ali izkušenj.
Imaš tudi možnost kreacije svojega bloga.
On-line in v Ljubljani.
Občasno, glede na želje posameznika.
•
15-18
•
19-30
•
usposabljanje
•
dogovor o prostovoljskem delu
•
potrdilo o opravljenem delu
•
mentorstvo in mentorska srečanja
•
osebno
•
telefonsko
•
elektronska pošta
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NAZIV ORGANIZACIJE

ZAVOD NEFIKS

NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

Ob dolenjski železnici 12, 1000 Ljubljana
www.nefiks.si
Nives Felić
040 698 915
nefiks@nefiks.si
POMOČ PRI ORGANIZACIJI NEFIKS KARIERNEGA
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST
DNE 2022
Zavod Nefiks v kariernem tednu v letu 2022 že
sedmič pripravlja Nefiks karierni dan. Na njem
dijaki spoznajo različne profile poklicev, idealno, iz
OPIS AKTIVNOSTI
svojega lokalnega okolja. Vsako leto do sedaj je bil
častni pokrovitelj dogodka predsednik države Borut
Pahor, osrednja prireditev pa poteka v Predsedniški
palači, česar se ponovno nadejamo.
Prek spleta, v Mladinskem centru Vič in različnih
KJE?
srednjih šolah po Slovenji.
Z delom se prične že septembra, največ ga je
KDAJ?
decembra in januarja (Nefiks karierni dan bo 12. 1.
2022).
STAROSTNA SKUPINA
•
19-30
PROSTOVOLJCEV
•
usposabljanje
•
dogovor o prostovoljskem delu
KAJ NUDI ORGANIZACIJA?
•
potrdilo o opravljenem delu
•
opremo, materiale
•
mentorstvo in mentorska srečanja
•
osebno
PRIJAVE
•
telefonsko
•
elektronska pošta
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NAZIV ORGANIZACIJE

ZAVOD NEFIKS

NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

Ob dolenjski železnici 12, 1000 Ljubljana
www.nefiks.si
Nives Felić
040 698 915
nefiks@nefiks.si

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST SOUSTVARJANJE PROJEKTA PRILOŽNOST.EU

OPIS AKTIVNOSTI

KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

KAJ PRIČAKUJE
ORGANIZACIJA?
PRIJAVE

Priložnost.EU je projekt Zavoda Nefiks, prek
katerega želimo opozoriti na priložnosti, ki jih
Evropska unija nudi mladim. Prostovoljsko delo
obsega pripravo in pisanje člankov za spletno
stran projekta (www.priloznost.eu) ter organizacijo
dogodkov, ki se nanašajo na tematike v povezavi z
EU, ki so aktualne za mlade.
Preko spleta ter v Mladinskem centru Vič v Ljubljani.
Občasno.
•
15-18
•
19-30
•
usposabljanje
•
dogovor o prostovoljskem delu
•
potrdilo o opravljenem delu
•
opremo, materiale
•
mentorstvo in mentorska srečanja
Zanimanje za sodelovanje pri organizaciji dogodkov
oziroma pripravi člankov. Predhodno znanje o
Evropski uniji ni pomembno.
•
osebno
•
telefonsko
•
elektronska pošta
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NAZIV ORGANIZACIJE

ZAVOD NEFIKS

NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

Ob dolenjski železnici 12, 1000 Ljubljana
www.nefiks.si
Nives Felić
040 698 915
nefiks@nefiks.si

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST UČNA POMOČ V MCLADINSKEM CENTRU VIČ

OPIS AKTIVNOSTI

KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

PRIJAVE

Z epidemijo so se učne težave in stiske otrok še
povečale in v Mladinskem centru Vič se na te
želimo odzvati, ob tem pa spodbujati in ustvarjati
priložnosti za dvig solidarnosti med mladimi in
različnimi generacijami. Med prostovoljce vabimo
vse mlade, ki so pripravljeni kakšno uro tedensko
nameniti učni pomoči za mlade iz lokalnega okolja na
Viču.
Nudenje učne pomoči se izvaja v živo v prostorih MC
Vič (na Tržaški 85) ali preko spleta. Pri tem nudimo
ustrezno podporo za prostovoljce.
Šolsko leto 2021/2022.
•
15-18
•
19-30
•
usposabljanje
•
dogovor o prostovoljskem delu
•
potrdilo o opravljenem delu
•
opremo, materiale
•
mentorstvo in mentorska srečanja
•
osebno
•
telefonsko
•
elektronska pošta
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NAZIV ORGANIZACIJE

ZAVOD SALESIANUM, ENOTA SKALA

NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

Ob Ljubljanici 36, 1000 Ljubljana
www.skala.je
Polona Kos
031 780 651
oe.skala@gmail.com
SKALA - CENTER PRILOŽNOSTI ZA OTROKE IN
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST
MLADE
Prostovoljci lahko sodelujejo pri animaciji otrok
in mladih, družabništvu, učni pomoči, pripravi
delavnic, iger, kvizov ali klepetalnic. Pomoč lahko
OPIS AKTIVNOSTI
ponudijo pri prireditvah in na taborih, organizaciji
športnih turnirjev, pri izvajanju cirkuških delavnic
in pri multimedijskem delovanju (snemanje,
fotografiranje, ozvočenje).
Fužine - Rusjanov trg (igrišča ob balinišču) in
KJE?
Kodeljevo (Ob Ljubljanici 36).
KDAJ?
Popoldnevi od 14.00 do 18.00; vsak dan v tednu.
STAROSTNA SKUPINA
•
15-18
PROSTOVOLJCEV
•
19-30
•
dogovor o prostovoljskem delu
KAJ NUDI ORGANIZACIJA?
•
potrdilo o opravljenem delu
•
mentorstvo in mentorska srečanja
•
osebno
PRIJAVE
•
telefonsko
•
elektronska pošta
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NAZIV ORGANIZACIJE

ZAVOD VOLUNTARIAT

NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
E-NASLOV

Bežigrad 6, 1000 Ljubljana
www.zavod-voluntariat.si
Sara Turek
programi@zavod-voluntariat.si

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST KLUB PROSTOVOLJCEV (CLUB OF VOLUNTEERS)

OPIS AKTIVNOSTI

KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV
KAJ NUDI ORGANIZACIJA?
PRIJAVE

Klub prostovoljcev je poseben mrežni prostor,
ki organizira različne dogodke, v katere se lahko
vključijo vsi. Dejavnosti, ki se odvijajo, so različne:
delavnice, pikniki, diskusijski krožki, debate,
treningi, mrežni dogodki … Dogodki se odvijajo
dvakrat na mesec. Če te zanima kaj več, pa nam
lahko slediš na Facebooku: https://www.facebook.
com/zavodvoluntariat
Aktivnosti, ki se izvajajo, so pogosto na prostem,
občasno pa tudi od doma.
Dvakrat na mesec.
•
15-18
•
19-30
•
drugo: neformalna znanja
•
osebno
•
elektronska pošta
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NAZIV ORGANIZACIJE
NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

ZAVOD ZA MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE
SIMBIOZA GENESIS
Latinski trg 6, 1000 Ljubljana
www.simbioza.eu
Brigita Dane
070 778 475
lab@simbioza.eu

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST IZVAJANJE IKT DELAVNIC ZA STAREJŠE

OPIS AKTIVNOSTI

KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

KAJ PRIČAKUJE
ORGANIZACIJA?
PRIJAVE

Želiš v teh težkih časih s svojim digitalnim znanjem
(uporaba računalnika, pametnega telefona,
interneta, elektronske pošta, druga komunikacijska
orodja, družabna omrežja ...) pomagati najbolj
ranljivi skupini – starejšim, na varen in odgovoren
način? Dobrodošel v našo mrežo prostovoljcev v
programu Tretje kariere, ki je namenjen starejšim
(55+). Delavnice se izvajajo v živo in na daljavo.
V prostorih Simbioza Genesis, po Sloveniji in na
daljavo.
Po dogovoru s prostovoljci (delavnice potekajo od
ponedeljka do petka celo leto).
•

19-30

•
usposabljanje
•
malico
•
dogovor o prostovoljskem delu
•
potrdilo o opravljenem delu
•
opremo, materiale
•
mentorstvo in mentorska srečanja
Osnovno znanje uporabe računalnika, pametnega
telefona.
•
osebno
•
telefonsko
•
elektronska pošta
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ZAVOD ZA RAZVIJANJE IN IZVAJANJE PODPORNIH
STORITEV ZA SAMOSTOJNO ŽIVLJENJE - ZRIPS
NASLOV
Samova ulica 9, 1000 Ljubljana
SPLETNA STRAN
zrips.si
KONTAKTNA OSEBA
Jerca Kozelj
TELEFON
064 131 819
E-NASLOV
jerca.kozelj@zrips.si
DELO Z OSEBAMI Z MOTNJO V DUŠEVNEM
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST
RAZVOJU
Zavod želi svojim uporabnikom, osebam z motnjami
v duševnem razvoju, nuditi nekaj več. Aktivnosti, pri
katerih se bodo počutili sprejeti. Želimo, da so naši
uporabniki aktivni na različnih področjih in na ta
OPIS AKTIVNOSTI
način pomagamo razbremeniti (ali vključiti) njihove
družinske člane. Prostovoljci bodo pomagali pri
načrtovanju projektov ter pri sami izvedbi. Želimo
zanesljive osebe, z občutkom za ljudi.
KJE?
Ljubljana.
KDAJ?
Večkrat mesečno, od štiri do šest ur, celo leto.
STAROSTNA SKUPINA
•
19-30
PROSTOVOLJCEV
•
usposabljanje
•
povrnjene potne stroške
•
dogovor o prostovoljskem delu
KAJ NUDI ORGANIZACIJA?
•
potrdilo o opravljenem delu
•
opremo, materiale
•
mentorstvo in mentorska srečanja
KAJ PRIČAKUJE
Občutek za delo z ranljivo skupino.
ORGANIZACIJA?
PRIJAVE
•
elektronska pošta
NAZIV ORGANIZACIJE
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LJUTOMER
NAZIV ORGANIZACIJE
NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

MLADINSKI CENTER PRLEKIJE – POKRAJINSKI
CENTER NVO, SO.P.
Spodnji Kamenščak 23, 9240 Ljutomer
www.facebook.com/McpPcNvo/
Tamara Brumen
031 525 367
mcp@siol.net

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST PROSTOVOLJSTVO ZA MLADE

OPIS AKTIVNOSTI

KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

PRIJAVE

Mladi prostovoljci lahko pomagate pri vseh
aktivnostih mladinskega centra. Pridružite in
sodelujete lahko pri aktivnostih mladinskih delavcev,
spoznavate socialno podjetništvo, turizem, kulturo,
skrb za živali, naravo, multimedijsko dejavnost in
delo z najrazličnejšimi skupinami ter posamezniki.
Dobrodošle so tudi vaše ideje.
V prostorih na sedežu mladinskega centra in po
potrebi na terenu.
Od septembra 2021 do junija 2022 - po dogovoru,
glede na interes mladih.
•
do 15 let
•
15-18
•
19-30
•
dogovor o prostovoljskem delu
•
potrdilo o opravljenem delu
•
opremo, materiale
•
mentorstvo in mentorska srečanja
•
osebno
•
telefonsko
•
elektronska pošta
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NAZIV ORGANIZACIJE

MLADINSKI SVET LJUTOMER

NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

Spodnji Kamenščak 23, 9240 Ljutomer
www.facebook.com/MSLjutomer
Nina Stegmüller
031 212 393
nina.stegmuller@gmail.com

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST PROSTOVOLJSTVO ZA MLADE

OPIS AKTIVNOSTI

KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

PRIJAVE

Mladi lahko sodelujejo in pomagajo pri izvedbi
različnih aktivnostih, ki jih pripravljamo za
obiskovalce (priprava prostorov, vsebinska izvedba,
promocija dogodka, oglaševanje preko Facebooka
in drugo). Nudijo lahko tudi pomoč starejšim pri
delu z računalnikom ali telefonom. Prostovoljce
spodbujamo h kreativnosti in jim nudimo možnost
priprave in izvedbe aktivnosti po lastnih željah.
V prostorih Večgeneracijskega centra Pomurja in
na terenu.
Od septembra 2021 do junija 2022 - po dogovoru,
glede na interes mladih.
•
do 15 let
•
15-18
•
19-30
•
dogovor o prostovoljskem delu
•
potrdilo o opravljenem delu
•
opremo, materiale
•
mentorstvo in mentorska srečanja
•
osebno
•
telefonsko
•
elektronska pošta
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MARIBOR
NAZIV ORGANIZACIJE
NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

CENTER ZA VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE,
USPOSABLJANJE IN SVETOVANJE GUSTAVA
ŠILIHA MARIBOR
Majcigerjeva 31, 2000 Maribor
www.osgusi.si
Cvetka Kovačič, Breda Bertalanič Stergar
02 429 25 30
cvetkakovacic1@gmail.com
bredabertalanic@gmail.com

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST USTVARJAJMO SPOMINE

OPIS AKTIVNOSTI

KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV
KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

KAJ PRIČAKUJE
ORGANIZACIJA?
PRIJAVE

V centru vzgajamo in izobražujemo otroke s
posebnimi potrebami. Prostovoljsko delo se lahko
izvaja v dopoldanskem in popoldanskem času. Načini
vključevanja : igra, druženje, zabava, ples, pomoč pri
domačih nalogah in učenju, spremstvo, sodelovanje
in pomoč v različnih projektih, vključitev v šole v
naravi, pomoč pri organizaciji športnih in kulturnih
dogodkov …
Prostori centra: predšolski oddelki, šola, dom,
okolje.
Po dogovoru.
•
15-18
•
19-30
•
dogovor o prostovoljskem delu
•
potrdilo o opravljenem delu
•
opremo, materiale
•
mentorstvo in mentorska srečanja
Veselje do dela z otroki in mladostniki. Potrpežljivost,
empatijo, komunikacijske spretnosti, družabnost,
ustvarjalnost.
•
telefonsko
•
elektronska pošta
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NAZIV ORGANIZACIJE

DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR

NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

Čufarjeva cesta 9, 2000 Maribor
www.danica-vogrinec.si
Danuška Breznik
02 480 61 15, 02 480 61 00
info@danica-vogrinec.si

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST MEDGENERACIJSKO POVEZOVANJE

OPIS AKTIVNOSTI

KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

KAJ PRIČAKUJE
ORGANIZACIJA?
PRIJAVE

Prostovoljci ste dobrodošli za individualno in
skupinsko druženje s stanovalci doma, kot
pomoč pri izvajanju in sodelovanju na delavnicah,
prireditvah, izletih.
V Domu Danice Vogrinec Maribor, na Pobrežju ter
v naši dislocirani enoti na Taboru (Veselova ulica 3,
Maribor).
Od ponedeljka do petka, enkrat ali večkrat tedensko
po dogovoru.
•
do 15 let
•
15-18
•
19-30
•
usposabljanje
•
malico
•
povrnjene potne stroške
•
dogovor o prostovoljskem delu
•
potrdilo o opravljenem delu
•
mentorstvo in mentorska srečanja
Zanesljivost, odgovornost, veselje do
medgeneracijska sodelovanja.
•
osebno
•
telefonsko
•
elektronska pošta
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NAZIV ORGANIZACIJE

DRUŠTVO PUPILLAM, SO.P.

NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

Dominkuševa 5, 2000 Maribor
www.zelena-japka.si
Iris Magajna
041 280 009
drustvo.pupillam@gmail.com

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST EKO DELAVNICE
OPIS AKTIVNOSTI
KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

PRIJAVE

Pomoč pri organizaciji in izvedbi eko delavnic: eko
zavijanje zvezkov in knjig, daril, izdelki ponovne
uporabe, izmenjevalnica.
Mala tržnica, Dominkuševa 5, Maribor.
Enkrat mesečno.
•
15-18
•
19-30
•
povrnjene potne stroške
•
dogovor o prostovoljskem delu
•
opremo, materiale
•
mentorstvo in mentorska srečanja
•
drugo
•
elektronska pošta
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NAZIV ORGANIZACIJE

PEKARNA MAGDALENSKE MREŽE

NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

Ob železnici 16, 2000 Maribor
pekarnamm.org
Urška Breznik
02 300 68 50, 041 481 246
info@pekarnamm.org

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST PROSTOVOLJSKO DELO MLADIH

OPIS AKTIVNOSTI

KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

PRIJAVE

V novem šolskem/študijskem letu bodo prostovoljci
po uspešno opravljenem usposabljanju delovali
na naslednjih področjih: nudenje brezplačne učne
pomoči otrokom in mladostnikom, v pekarni DOBIŠ
DAŠ bodo aktivno preživljali prosti časa z otroki in
mladostnIki v Mladinskem domu Maribor, v skupini
Mladi proti podnebnim spremembam pa bodo izvajali
aktivnosti na terenu, izobraževanja in akcije.
Maribor (prostori naše organizacije, druge lokacije
po mestu).
Od oktobra 2021 do junija 2022, enkrat do dvakrat
na teden.
•
15-18
•
19-30
•
usposabljanje
•
povrnjene potne stroške
•
dogovor o prostovoljskem delu
•
potrdilo o opravljenem delu
•
opremo, materiale
•
mentorstvo in mentorska srečanja
•
osebno
•
telefonsko
•
elektronska pošta
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NAZIV ORGANIZACIJE
NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

RDEČI KRIŽ SLOVENIJE - OBMOČNO ZDRUŽENJE
MARIBOR
Ulica Pariške komune 13, 2000 Maribor
www.rkmb-drustvo.si
Jerica Gaube
02 234 40 06
letovanje@rkmb-drustvo.si

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST VZGOJITELJ/ANIMATOR NA LETOVANJU OTROK

OPIS AKTIVNOSTI

KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

KAJ PRIČAKUJE
ORGANIZACIJA?

PRIJAVE

Si želite pridobiti več praktičnih izkušenj in bi radi
storili nekaj dobrega za naše najmlajše? Postanite
vzgojitelj/animator skupine otrok na letovanju v
Mladinsko počitniškem domu Frankopan v Punatu
na otoku Krku. Prostovoljsko delo vključuje vodenje,
animiranje in skrb za skupino otrok ter organizacijo
dnevnih aktivnosti. Delo poteka v 10-dnevnih
izmenah.
Mladinsko počitniški dom Frankopan v Punatu na
otoku Krku.
Od 20. 6. 2021 do 15. 8. 2022 (v 10-dnevnih izmenah).
•

19-30

•
usposabljanje
•
malico
•
dogovor o prostovoljskem delu
•
potrdilo o opravljenem delu
•
opremo, materiale
•
mentorstvo in mentorska srečanja
Interes in veselje pri delu z otroki in mladostniki.
Sposobnost za samostojno vodenje skupine otrok in
mladostnikov.
•
osebno
•
telefonsko
•
elektronska pošta
Do marca 2022.
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NAZIV ORGANIZACIJE
NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

RDEČI KRIŽ SLOVENIJE - OBMOČNO ZDRUŽENJE
MARIBOR
Ulica Pariške komune 13, 2000 Maribor
www.rkmb-drustvo.si
Jerica Gaube
02 234 40 06
letovanje@rkmb-drustvo.si

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST UČNA POMOČ OTROKOM

OPIS AKTIVNOSTI

KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

KAJ PRIČAKUJE
ORGANIZACIJA?
PRIJAVE

Izvajanje učne pomoči za osnovnošolce in
srednješolce, ki potrebujejo dodatno razlago
snovi, pomoč pri domačih nalogah in pripravo na
preverjanja znanja. Pomoč nudimo tudi vsem, ki
želijo izboljšati ocene.
Ulica Pariške komune 13, Maribor.
V šolskem letu 2021/2022, po dogovoru.
•
do 15 let
•
15-18
•
19-30
•
usposabljanje
•
dogovor o prostovoljskem delu
•
potrdilo o opravljenem delu
•
opremo, materiale
•
mentorstvo in mentorska srečanja
Interes in veselje pri delu z otroki in mladostniki.
Sposobnost za samostojno podajanje učne snovi.
•
osebno
•
telefonsko
•
elektronska pošta
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NAZIV ORGANIZACIJE

SLOVENSKA FILANTROPIJA, ENOTA MARIBOR

NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

Partizanska cesta 29a, 2000 Maribor
www.filantropija.org
Urška Živkovič
051 730 492
urska.zivkovic@filantropija.org

POUČEVANJE SLOVENSKEGA ALI ANGLEŠKEGA
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST JEZIKA MIGRANTOV (PROSILCEV ZA AZIL,
BEGUNCEV IN DRUGIH)
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
OPIS AKTIVNOSTI
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.
Po dogovoru (Slovenska filantropija ali knjižnica) v
KJE?
Mariboru.
Po dogovoru, vendar redno in minimalno enkrat
KDAJ?
tedensko.
STAROSTNA SKUPINA
•
19-30
PROSTOVOLJCEV
•
usposabljanje
•
povrnjene potne stroške
•
dogovor o prostovoljskem delu
KAJ NUDI ORGANIZACIJA?
•
potrdilo o opravljenem delu
•
opremo, materiale
•
mentorstvo in mentorska srečanja
KAJ PRIČAKUJE
Potrpežljivost, zanesljivost - pripravljenost za delo
ORGANIZACIJA?
vsaj dva meseca.
PRIJAVE
•
elektronska pošta
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NAZIV ORGANIZACIJE

SLOVENSKA FILANTROPIJA, ENOTA MARIBOR

NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

Partizanska cesta 29a, 2000 Maribor
www.filantropija.org
Urška Živkovič
051 730 492
urska.zivkovic@filantropija.org

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST UČNA POMOČ OTROKOM MIGRANTOM

OPIS AKTIVNOSTI

KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

KAJ PRIČAKUJE
ORGANIZACIJA?
PRIJAVE

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.
Po dogovoru (Slovenska filantropija ali knjižnica) v
Mariboru.
Po dogovoru, vendar redno in minimalno enkrat
tedensko.
•
15-18
•
19-30
•
usposabljanje
•
povrnjene potne stroške
•
dogovor o prostovoljskem delu
•
potrdilo o opravljenem delu
•
opremo, materiale
•
mentorstvo in mentorska srečanja
Veselje do dela z otroki v multikulturnem okolju,
potrpežljivost, zanesljivost - pripravljenost za delo
vsaj štiri mesece.
•
elektronska pošta
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NAZIV ORGANIZACIJE
NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST

OPIS AKTIVNOSTI

KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

KAJ PRIČAKUJE
ORGANIZACIJA?
PRIJAVE

SLOVENSKA ZVEZA ZA JAVNO ZDRAVJE, OKOLJE
IN TOBAČNO KONTROLO
Partizanska 12, 2000 Maribor
zadihaj.net
Maja Lovše
05 917 80 76
nvo.zdravje@tobak-zveza.si
POMOČ PRI IZVEDBI RAZLIČNIH AKTIVNOSTI NA
PODROČJU PROMOCIJE ZDRAVJA
Pomoč pri izvedbi različnih aktivnosti na področju
promocije zdravja: Mladinski počitniški izobraževalni
tabor (miselne družabne igre, ustvarjalne delavnice,
izleti v naravo...), Zdravo na zabavo, Zdrav zajtrk ob
dnevu športa, Festival ne-kajenja, Peš bus...
Maribor in okolica.
Enkratni dogodki več dni v letu.
•

19-30

•
usposabljanje
•
malico
•
povrnjene potne stroške
•
dogovor o prostovoljskem delu
•
potrdilo o opravljenem delu
•
mentorstvo in mentorska srečanja
Veselje do dela na področju promocije zdravja in
dela z mladimi.
•
elektronska pošta
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NAZIV ORGANIZACIJE

ZVEZA PRIJATELJEV MLADINE MARIBOR

NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

Razlagova ulica 16, 2000 Maribor
www.zpm-mb.si
Tadeja Dobaj
041 532 119
tadeja@zpm-mb.si

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST PROSTOVOLJSKO DELO MLADIH ZA OTROKE
OPIS AKTIVNOSTI
KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

KAJ PRIČAKUJE
ORGANIZACIJA?
PRIJAVE

Pomoč pri izvedbi ustvarjalnih delavnic, spremstvo
otrok na izletih med kratkimi počitnicami, pomoč pri
izvedbi prireditev za otroke.
Dom ustvarjalnosti mladih Maribor.
Skozi celo šolsko leto.
•

15-18

•
usposabljanje
•
malico
•
povrnjene potne stroške
•
dogovor o prostovoljskem delu
•
potrdilo o opravljenem delu
•
opremo, materiale
•
mentorstvo in mentorska srečanja
Veselje do dela z otroki, zaželene so ročne
spretnosti.
•
osebno
•
telefonsko
•
elektronska pošta
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MARTJANCI
NAZIV ORGANIZACIJE

LOKALNA RAZVOJNA FUNDACIJA ZA POMURJE

NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

Martjanci 36, 9221 Martjanci
www.lrf-pomurje.si
Matejka Horvat
051 368 750
matejka@lrf-pomurje.si

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST

OPIS AKTIVNOSTI
KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

PRIJAVE

UREJANJE SPLETNE STRANI, POMOČ PRI
ORGANIZACIJI DOGODKOV IN DELAVNIC
Prostovoljci pomagajo pri administraciji spletne
strani in pripravi e-novic (priprava vsebin,
objava, urejanje) ter pri organizaciji dogodkov
(komunikacija, promocija).
Delo lahko poteka na daljavo.
Po dogovoru, npr. enkrat do dvakrat tedensko po
eno ali dve uri.
•

19-30

•
•
•
•
•
•
•
•

usposabljanje
dogovor o prostovoljskem delu
potrdilo o opravljenem delu
opremo, materiale
mentorstvo in mentorska srečanja
osebno
telefonsko
elektronska pošta
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MEDVODE
NAZIV ORGANIZACIJE

ZAVOD AKTIVNA STAROST, SO.P.

NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

Devinska ulica 1, 1000 Ljubljana
www.zavodas.si
Blaž Razvornik
041 401 229
blaz.razvornik@deos.si

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST PRIJATELJA SRCA

OPIS AKTIVNOSTI

KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV
KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

Vsak prostovoljec, ki je vključen v program, prejme
»prijatelja srca« med stanovalci Centra starejših
DEOS. 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. Program prispeva k večji vključenosti
ranljive skupine - stanovalcev DEOS Centrov
starejših.
DEOS, Center starejših Medvode, Zbiljska cesta 15,
1215 Medvode.
Po dogovoru.
•
15-18
•
19-30
•
povrnjene potne stroške
•
dogovor o prostovoljskem delu
•
potrdilo o opravljenem delu
•
mentorstvo in mentorska srečanja

KAJ PRIČAKUJE
ORGANIZACIJA?

Družabnost in sposobnost vodenja pogovora.

PRIJAVE

sebno
•
telefonsko
•
elektronska pošta
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METLIKA
NAZIV ORGANIZACIJE

HIŠA SADEŽI DRUŽBE METLIKA

NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

Kolodvorska 1, 8330 Metlika
www.filantropija.org/hisa-sadezi-druzbe-metlika/
Mojca Ivanušec
051 785 217, 070 458 014
po-moc-belakrajina@filantorpija.org
UČNA POMOČ IN POMOČ NA POČITNIŠKIH
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST
TABORIH
Skozi leto prostovoljci izvajajo učno pomoč za
OPIS AKTIVNOSTI
šolarje in dijake, med šolskimi počitnicami pa izvajajo
delavnice in se družijo z otroci.
KJE?
HSD Metlika ali na daljavo preko ZOOM-a.
V popoldanskem času enkrat na teden oz. po
KDAJ?
potrebi, med šolskimi počitnicami pa dve do štiri ure
na dan.
STAROSTNA SKUPINA
•
15-18
PROSTOVOLJCEV
•
19-30
•
usposabljanje
•
malico
•
povrnjene potne stroške
KAJ NUDI ORGANIZACIJA?
•
dogovor o prostovoljskem delu
•
potrdilo o opravljenem delu
•
opremo, materiale
•
mentorstvo in mentorska srečanja
•
osebno
PRIJAVE
•
telefonsko
•
elektronska pošta
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MIREN
NAZIV ORGANIZACIJE
NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

DRUŠTVO PROSTOVOLJCEV VINCICIJEVE ZVEZE
DOBROTE - CENTER ZA DRUŽINE MIRENSKI GRAD
Miren 216, 5291 Miren
drustvo-vzd.si/center-za-druzine
Maja Prinčič
040 348 481
maja.princic@drustvo-vzd.si

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST POMOČ PRI UČENJU GLASBE

OPIS AKTIVNOSTI

KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

KAJ PRIČAKUJE
ORGANIZACIJA?
PRIJAVE

Prostovoljec otrokom pomaga pri učenju osnovne
glasbene teorije ter klavirja, kitare in kljunaste
flavte. Pouk poteka v skupinah pod vodstvom dveh
ali treh prostovoljcev, ki skrbijo za povezanost
v skupini in skupaj načrtujejo delo. Zagotovljena
podpora mentorja. Nudimo prevoz iz Nove Gorice
in okoliških krajev. V primeru zaprtja šol, poteka
učenje glasbe na daljavo.
Center za družine Mirenski Grad, Miren 216, 5291
Miren.
Enkrat tedensko (ob ponedeljkih, sredah ali petkih –
po dogovoru), po eno uro v času med 16.00 in 18.00.
•
do 15 let
•
15-18
•
19-30
•
usposabljanje
•
dogovor o prostovoljskem delu
•
potrdilo o opravljenem delu
•
opremo, materiale
•
mentorstvo in mentorska srečanja
•
drugo: redne refleksije dela, prevoz po
zmožnostih, komunikacijski vikend za osebno rast
Osnovno znanje inštrumenta in osnov glasbene
teorije, veselje do igranje inštrumenta, pedagoški
čut in veselje pri delu z otroki, nekaznovanost.
•
osebno
•
telefonsko
•
elektronska pošta
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NAZIV ORGANIZACIJE
NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

DRUŠTVO PROSTOVOLJCEV VINCICIJEVE ZVEZE
DOBROTE - CENTER ZA DRUŽINE MIRENSKI GRAD
Miren 216, 5291 Miren
drustvo-vzd.si/center-za-druzine
Maja Prinčič
040 348 481
maja.princic@drustvo-vzd.si

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST PROSTOVOLJEC NA UČNI POMOČI

OPIS AKTIVNOSTI

KJE?

KDAJ?

STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

KAJ PRIČAKUJE
ORGANIZACIJA?
PRIJAVE

Prostovoljec pomaga otrokom pri učenju. Najprej
boste imeli krajši sestanek z mentorjem, na
katerem vam bo opisal učno situacijo otroka ter
podal navodila za delo. Učna pomoč poteka dve uri,
z vmesno malico. Po učenju imate prostovoljci z
mentorjem refleksijo. Med učenjem je prostovoljčev
mentor na razpolago za pomoč pri reševanju učnih
in drugih težav. V primeru zaprtja šol bo učna
pomoč potekala na daljavo.
Center za družine Mirenski Grad.
Od ponedeljka do petka od 14.45 do 17.30/18.00
Prostovoljec lahko pride le za eno učno uro ali obe.
Obvezna prisotnost vsaj enkrat na 14 dni. V primeru
zaprtja šol, bomo izvajali učno pomoč na daljavo
vsak šolski dan med 15h in 17h.
•
do 15 let
•
15-18
•
19-30
•
usposabljanje
•
malico
•
dogovor o prostovoljskem delu
•
potrdilo o opravljenem delu
•
opremo, materiale
•
mentorstvo in mentorska srečanja
•
drugo: redne refleksije dela, prevoz po
zmožnostih, komunikacijski vikend za osebno rast
Pedagoški čut in veselje pri delu z otroki, potrdilo o
nekaznovanosti.
•
osebno
•
telefonsko
•
elektronska pošta
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NAZIV ORGANIZACIJE
NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

DRUŠTVO PROSTOVOLJCEV VINCICIJEVE ZVEZE
DOBROTE - CENTER ZA DRUŽINE MIRENSKI GRAD
Miren 216, 5291 Miren
drustvo-vzd.si/center-za-druzine
Maja Prinčič
040 348 481
maja.princic@drustvo-vzd.si

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST PROSTOVOLJEC V POČITNIŠKEM VARSTVU

OPIS AKTIVNOSTI

KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

KAJ PRIČAKUJE
ORGANIZACIJA?
PRIJAVE

Prostovoljec v timu z drugimi prostovoljci skrbi za
manjšo skupino otrok. Z njimi se uči, dela, ustvarja,
se igra. Nudimo prevoz iz Nove Gorice in okoliških
krajev.
Center za družine Mirenski Grad, Miren 216, 5291
Miren.
V času šolskih počitnic od 8h do 16h.
•
15-18
•
19-30
•
malico
•
dogovor o prostovoljskem delu
•
potrdilo o opravljenem delu
•
opremo, materiale
•
mentorstvo in mentorska srečanja
•
drugo: uvodne sestanke, redne refleksije dela,
prevoz po zmožnostih, komunikacijski vikend za
osebno rast
Pedagoški čut in veselje pri delu z otroki,
nekaznovanost.
•
osebno
•
telefonsko
•
elektronska pošta
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MURSKA SOBOTA
NAZIV ORGANIZACIJE
NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

MOZAIK, DRUŠTVO ZA SOCIALNO VKLJUČENOST,
SO. P.
Slomškova ulica 49, 9000 Murska Sobota
www.mozaik-drustvo.si
Sonja Šavel, Polonca Felicijan
070 336 663, 05 993 25 20
pomocnavratih@gmail.com
zavetisce.ms@siol.net

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST DRUŽABNIŠTVO

OPIS AKTIVNOSTI

KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

Sodelovanje v prostočasnih aktivnostih, pogovor
in pomoč uporabnikom pri vsakdanjih opravilih
v Zavetišču za brezdomne osebe in na terenskih
obiskih.
Tomšičeva ulica 16, 9000 Murska Sobota, celotna
Pomurska regija.
Skozi celo leto, dvakrat tedensko dve uri.
•
15-18
•
19-30
•
usposabljanje
•
povrnjene potne stroške
•
dogovor o prostovoljskem delu
•
potrdilo o opravljenem delu
•
opremo, materiale
•
mentorstvo in mentorska srečanja

KAJ PRIČAKUJE
ORGANIZACIJA?

Pripravljenost za delo z ljudmi.

PRIJAVE

•
•
•

osebno
telefonsko
elektronska pošta
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NAZIV ORGANIZACIJE

HIŠA SADEŽI DRUŽBE MURSKA SOBOTA

NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

Ulica Štefana Kovača 20, 9000 Murska Sobota
www.filantropija.org/murska-sobota/
Darko Krajnc
031 748 412
hisa-ms@filantropija.org

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST PROSTOVOLJSKE PRILOŽNOSTI ZA MLADE

OPIS AKTIVNOSTI

KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

PRIJAVE

Preizkusite se lahko v izvajanju različnih aktivnosti
za vse generacije ali pa pomagate pri izvajanju
dejavnosti. Delo zajema pester nabor vsebin:
delavnice, predavanja, učne pomoči, druženje …
Upoštevamo tudi vaše želje, ideje za aktivnosti.
V Hiši Sadeži družbe Murska Sobota. Po dogovoru
možno tudi drugje.
Sodelujete lahko skozi vso leto. Kadarkoli med
tednom od 8. do 19. ure. Enkrat tedensko oz. glede
na razpoložljiv čas.
•
do 15 let
•
15-18
•
19-30
•
usposabljanje
•
malico
•
povrnjene potne stroške
•
dogovor o prostovoljskem delu
•
potrdilo o opravljenem delu
•
opremo, materiale
•
mentorstvo in mentorska srečanja
•
osebno
•
telefonsko
•
elektronska pošta
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NOTRANJE GORICE
NAZIV ORGANIZACIJE

ZAVOD AKTIVNA STAROST, SO.P.

NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

Devinska ulica 1, 1000 Ljubljana
www.zavodas.si
Blaž Razvornik
041 401 229
blaz.razvornik@deos.si

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST PRIJATELJA SRCA

OPIS AKTIVNOSTI

KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV
KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

Vsak prostovoljec, ki je vključen v program, prejme
»prijatelja srca« med stanovalci Centra starejših
DEOS. 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. Program prispeva k večji vključenosti
ranljive skupine - stanovalcev DEOS Centrov
starejših.
DEOS, Center starejših Notranje Gorice, Gmajna 7,
1357 Notranje Gorice.
Po dogovoru.
•
15-18
•
19-30
•
povrnjene potne stroške
•
dogovor o prostovoljskem delu
•
potrdilo o opravljenem delu
•
mentorstvo in mentorska srečanja

KAJ PRIČAKUJE
ORGANIZACIJA?

Družabnost in sposobnost vodenja pogovora.

PRIJAVE

•
•
•

osebno
telefonsko
elektronska pošta
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NOVA GORICA
NAZIV ORGANIZACIJE
NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST

OPIS AKTIVNOSTI

KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

CENTER ZA SOCIALNO DELO SEVERNA
PRIMORSKA, ENOTA NOVA GORICA, DNEVNI
CENTER »ŽAREK«
Delpinova ulica 18 b, 5000 Nova Gorica
www.csd-slovenije.si/csd-severna-primorska/enota-nova-gorica/
Ana Curk
08 20 51 898, 041 664 905
dc-zarek@siol.net
POMOČ PRI INDIVIDUALNEM IN SKUPINSKEM DELU
Z OTROKI IN MLADOSTNIKI
Učna pomoč, pomoč pri opravljanju šolskih
obveznosti, družabništvo, pomoč pri načrtovanju,
organizaciji in izvedbi skupinskih aktivnosti kot
so psihosocialne, kreativne, filmske, vrtnarske,
literarne in druge tematske delavnice ter športne
aktivnosti, izleti in družabni dogodki.
V prostorih Dnevnega centra Žarek, ki se nahaja v
večstanovanjski hiši, na naslovu Marušičeva ul. 6,
5000 Nova Gorica.
Po dogovoru.
•
15-18
•
19-30
•
malico
•
povrnjene potne stroške
•
dogovor o prostovoljskem delu
•
potrdilo o opravljenem delu
•
opremo, materiale
•
mentorstvo in mentorska srečanja

KAJ PRIČAKUJE
ORGANIZACIJA?

Veselje do dela z otroki in mladimi.

PRIJAVE

•
•
•

osebno
telefonsko
elektronska pošta
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NAZIV ORGANIZACIJE
NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

DRUŠTVO GO - SPOMINČICA ZA POMOČ PRI
DEMENCI SEVERNO PRIMORSKE REGIJE
Gregorčičeva ulica 16, 5000 Nova Gorica
www.spomincica.si
Sonja Valič
031 367 628
valic.sonja@siol.net

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST DRUŽENJE Z OSEBAMI Z DEMENCO

OPIS AKTIVNOSTI

KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

PRIJAVE

Druženje z osebami z demenco zajema: družabne
igre s petjem in plesom, sprehode, branje
časopisov, knjig, reševanje križank, sodelovanje pri
organizaciji dogodkov kot so Sprehod za spomin,
Druženje pod lipo, Postavljanje mlaja, Dan šole in
druga praznovanja. Pred delom vam bo mentorica
predstavila demenco in sporazumevanje z osebo z
demenco.
V prostorih Doma upokojencev Nova Gorica in
Dnevnem centru starejših v Mirnu.
Po dogovoru, lahko tudi kot krožek na šoli.
•
do 15 let
•
15-18
•
19-30
•
usposabljanje
•
potrdilo o opravljenem delu
•
opremo, materiale
•
mentorstvo in mentorska srečanja
•
osebno
•
telefonsko
•
elektronska pošta
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DRUŠTVO PROSTOVOLJCEV VINCICIJEVE ZVEZE
DOBROTE - CENTER ZA DRUŽINE MIRENSKI GRAD
NASLOV
Miren 216, 5291 Miren
SPLETNA STRAN
drustvo-vzd.si/center-za-druzine
KONTAKTNA OSEBA
Katja Kovšca
TELEFON
031 748 387
E-NASLOV
katja.kovsca@drustvo-vzd.si
PROSTOVOLJEC PRI RAZDELJEVANJU HRANE
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST
BREZDOMNIM
Prostovoljec pomaga pri deljenju toplih obrokov
OPIS AKTIVNOSTI
brezdomnim v Novi Gorici, se z njimi druži in
pogovarja. Zagotovljena je podpora mentorja.
KJE?
V Novi Gorici.
KDAJ?
Od ponedeljka do petka od 18. do 19. ure.
STAROSTNA SKUPINA
•
19-30
PROSTOVOLJCEV
•
usposabljanje
•
dogovor o prostovoljskem delu
•
potrdilo o opravljenem delu
KAJ NUDI ORGANIZACIJA?
•
opremo, materiale
•
mentorstvo in mentorska srečanja
•
drugo: redne refleksije dela, prevoz po
zmožnostih, komunikacijski vikend za osebno rast
PRIJAVE
•
osebno
NAZIV ORGANIZACIJE
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NAZIV ORGANIZACIJE

LJUDSKA UNIVERZA NOVA GORICA

NASLOV

Cankarjeva ulica 8, 5000 Nova Gorica
www.lung.si
www.vgcgoriske.si
Tanja Krpan
05 335 31 18, 040 734 101
tanja.krpan@lung.si

SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST IZVAJANJE DELAVNIC

OPIS AKTIVNOSTI
KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

KAJ PRIČAKUJE
ORGANIZACIJA?
PRIJAVE

Izvajanje ustvarjalnih, likovnih, športnih, plesnih,
fotografskih, glasbenih delavnic za otroke, mlade in
starejše ter izvajanje delavnic uporabe računalnika
in pametnega telefona za starejše.
Na Ljudski univerzi Nova Gorica.
Občasno.
•

19-30

•
malico
•
povrnjene potne stroške
•
dogovor o prostovoljskem delu
•
potrdilo o opravljenem delu
•
opremo, materiale
•
mentorstvo in mentorska srečanja
Izkušnje in znanje s področja dela, veselje do
dela s starejšimi, potrpežljivost, iznajdljivost,
samoiniciativnost.
•
osebno
•
telefonsko
•
elektronska pošta
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NAZIV ORGANIZACIJE

LJUDSKA UNIVERZA NOVA GORICA

NASLOV

Cankarjeva ulica 8, 5000 Nova Gorica
www.lung.si
www.vgcgoriske.si
Tanja Krpan
05 335 31 18, 040 734 101
tanja.krpan@lung.si

SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST KLEPETALNICA ZA PRISELJENCE
OPIS AKTIVNOSTI
KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

KAJ PRIČAKUJE
ORGANIZACIJA?
PRIJAVE

Pogovorne urice slovenščine za priseljence.
Na Ljudski univerzi Nova Gorica.
Enkrat do dvakrat tedensko po eno uro.
•

19-30

•
malico
•
povrnjene potne stroške
•
dogovor o prostovoljskem delu
•
potrdilo o opravljenem delu
•
opremo, materiale
•
mentorstvo in mentorska srečanja
Odlično znanje slovenskega jezika, komunikativnost,
samoiniciativnost, izkušnje so zaželene.
•
osebno
•
telefonsko
•
elektronska pošta
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NAZIV ORGANIZACIJE

LJUDSKA UNIVERZA NOVA GORICA

NASLOV

Cankarjeva ulica 8, 5000 Nova Gorica
www.lung.si
www.vgcgoriske.si
Tanja Krpan
05 335 31 18, 040 734 101
tanja.krpan@lung.si

SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST UČNA POMOČ
OPIS AKTIVNOSTI
KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV

Potrebujemo prostovoljke/ce za nudenje učne
pomoči osnovnošolcem in srednješolcem. Učna
pomoč se izvaja v živo ter na daljavo.
Na sedežu Ljudske univerze Nova Gorica in na
daljavo.
Zaželeno vsaj enkrat tedensko oz. po potrebi.
•

19-30

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

•
•
•
•
•
•

malico
povrnjene potne stroške
dogovor o prostovoljskem delu
potrdilo o opravljenem delu
opremo, materiale
mentorstvo in mentorska srečanja

KAJ PRIČAKUJE
ORGANIZACIJA?

Znanje in izkušnje s področja dela.

PRIJAVE

•
•
•

osebno
telefonsko
elektronska pošta
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NAZIV ORGANIZACIJE
NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

MEDOBČINSKO DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE
ZA GORIŠKO
Bazoviška ulica 4, 5000 Nova Gorica
zpm-novagorica.si
Nastasja Minja
030 703 832
triglavska.roza.trenta@gmail.com

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST ANIMATORSTVO ZA OTROKE

OPIS AKTIVNOSTI

KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

KAJ PRIČAKUJE
ORGANIZACIJA?
PRIJAVE

Iščejo se animatorji za otroke za delavnice in
aktivnosti, ki bodo potekale tako med šolskim
letom kot v času šolskih počitnic. Lepo vabljeni v
našo ekipo KVA (Klub vzgojiteljev animatorjev), kjer
kot skupina aktivnih in nasmejanih prostovoljcev
sodelujemo v raznolikih aktivnostih - od enodnevnih
delavnic za otroke do večdnevnih letovanj za otroke
in mladostnike v času poletnih počitnic.
Na sedežu društva in drugih lokacijah.
Delavnice in učna pomoč enkrat tedensko, letovanja
v času šolskih počitnic.
•
15-18
•
19-30
•
usposabljanje
•
malico
•
dogovor o prostovoljskem delu
•
potrdilo o opravljenem delu
•
opremo, materiale
•
mentorstvo in mentorska srečanja
Polnoletnost prostovoljcev, ki delajo kot animatorji
na letovanjih. Za izvajanje delavnic in učno pomoč
polnoletnost ni pogoj.
•
osebno
•
telefonsko
•
elektronska pošta
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USTANOVA ZDENKE GUSTINČIČ - FUNDACIJA ZA
DOBRO LJUDI IN NARAVE
NASLOV
Gradnikove brigade 53, 5000 Nova Gorica
SPLETNA STRAN
fundacijazadobroljudi.si
KONTAKTNA OSEBA
Lilijana Reljič
TELEFON
041 636 639
E-NASLOV
fundacijauzg@gmail.com
PROSTOVOLJNE AKCIJE V SREČNI HIŠI V NOVI
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST
GORICI IN V GRGARJU
Fundacija s prostovoljci skrbi za urejenost
obeh SReČNIH hiš in gozda, organizira srečanja,
OPIS AKTIVNOSTI
predavanja, dogodke in spodbuja medsebojno
podporo, pomoč in druženje.
KJE?
V Novi Gorici ali v Grgarju.
KDAJ?
Enkrat mesečno čez celo leto.
STAROSTNA SKUPINA
•
15-18
PROSTOVOLJCEV
•
19-30
•
usposabljanje
•
malico
KAJ NUDI ORGANIZACIJA?
•
dogovor o prostovoljskem delu
•
potrdilo o opravljenem delu
•
opremo, materiale
PRIJAVE
•
elektronska pošta
NAZIV ORGANIZACIJE
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NOVO MESTO
RDEČI KRIŽ SLOVENIJE - OBMOČNO ZDRUŽENJE
NOVO MESTO
NASLOV
Ulica Slavka Gruma 54a, 8000 Novo mesto
SPLETNA STRAN
novomesto.ozrk.si
KONTAKTNA OSEBA
Barbara Ozimek
TELEFON
041 746 742
E-NASLOV
novo-mesto.ozrk@ozrks.si
NISI SAM - PROSTOVOLJSKE DEJAVNOSTI ZA
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST
MLADE
Prostovoljci lahko sodelujejo v več prostovoljskih
aktivnosti: pri telefonskem družabništvu (se
pogovarjajo z osamljenimi starejšimi), v skupini
Mladi za starejše (pomagajo starejšim v KORK),
v skupini Mladi za mlade (usposabljajo mlade za
OPIS AKTIVNOSTI
izvedbo delavnic s humanitarnimi vsebinami v vrtcih
in OŠ), v humanitarnem tednu mladih (pomagajo
starejšim, se igrajo socialne igre). Sodelujejo lahko
tudi pri drugih dejavnosti, kot so Drobtinica, Dan za
spremembe, Košarica, teden RK, letovanja otrok.
Na različnih lokacijah, tudi na sedežu OZ RKS Novo
KJE?
mesto. Telefonsko družabništvo se lahko izvaja tudi
od doma.
KDAJ?
Šolsko leto 2021/22, enkrat tedensko.
•
do 15 let
STAROSTNA SKUPINA
•
15-18
PROSTOVOLJCEV
•
19-30
•
usposabljanje
•
dogovor o prostovoljskem delu
KAJ NUDI ORGANIZACIJA?
•
potrdilo o opravljenem delu
•
opremo, materiale
•
mentorstvo in mentorska srečanja
•
osebno
PRIJAVE
•
telefonsko
•
elektronska pošta
NAZIV ORGANIZACIJE
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NAZIV ORGANIZACIJE

VARSTVENO DELOVNI CENTER NOVO MESTO

NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

Šmihel 3, 8000 Novo mesto
www.vdc-nm.si
Maja Medic Tomič
030 722 971
maja.medic-tomic@vdc-nm.si
DRUŽABNIŠTVO Z OSEBAMI S POSEBNIMI
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST
POTREBAMI
Družabništvo z uporabniki, ki živijo v VDC Novo
mesto. Pomoč pri spremstvu na sprehodih, izletih.
Pomoč pri urejanju bivalnega okolja, skupno
OPIS AKTIVNOSTI
preživljanje prostega časa (prebiranje časopisja,
pogovori). Pomoč pri ustvarjalnih in kuharskih
delavnicah, animacijah …
Na lokaciji Šmihel, Bršljin ali v bivalni enoti Novo
KJE?
mesto ali Trebnje.
KDAJ?
Med tednom 10h-12h ali 15h-17h oz. po dogovoru.
•
do 15 let
STAROSTNA SKUPINA
•
15-18
PROSTOVOLJCEV
•
19-30
•
usposabljanje
•
dogovor o prostovoljskem delu
KAJ NUDI ORGANIZACIJA?
•
potrdilo o opravljenem delu
•
opremo, materiale
•
mentorstvo in mentorska srečanja
KAJ PRIČAKUJE
Komunikativnost, pozitivna naravnanost.
ORGANIZACIJA?
•
osebno
PRIJAVE
•
telefonsko
•
elektronska pošta
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PIRAN
NAZIV ORGANIZACIJE
NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

ŠPORTNI IN MLADINSKI CENTER PIRAN,
MLADINSKI EPI CENTER PIRAN
Fazan 5, 6320 Portorož
epicenter.simcpiran.si
Varja Palčič
041 719 133
epicenter@simcpiran.si

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST MENTORSTVO MEDNARODNIM PROSTOVOLJCEM

OPIS AKTIVNOSTI

KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

PRIJAVE

Iščemo prostovoljca ali prostovoljko, ki bi v novem
šolskem letu pomagal/a našim ESE prostovoljcem
(Evropska solidarnostna enota, ki je program
Erasmus+) pri spoznavanju lokalnega okolja. Gre
za sproščeno druženje, pomoč pri odkrivanju
domačega kraja (kje je dobra kava, fitnes, kam na
pico, kje se lahko športa …), spoznavanje naših
navad in običajev.
Piran ali Lucija.
Enkrat tedensko oz. po dogovoru.
•

19-30

•
•
•
•
•
•
•
•
•

usposabljanje
povrnjene potne stroške
dogovor o prostovoljskem delu
potrdilo o opravljenem delu
opremo, materiale
mentorstvo in mentorska srečanja
osebno
telefonsko
elektronska pošta
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POLZELA
NAZIV ORGANIZACIJE
NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

DRUŠTVO ZA ZAŠČITO KONJ IN OSTALIH ŽIVALI,
RC PETRA
Orova vas 30, 3313 Polzela
dzk.si
Natalija Nedeljko
040 229 993
info@dzk.si

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST SOBOTNE OTROŠKE DELAVNICE

OPIS AKTIVNOSTI

KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

KAJ PRIČAKUJE
ORGANIZACIJA?

PRIJAVE

Ob sobotah organiziramo razne otroške delavnice.
Prostovoljce potrebujemo za oskrbo in nego živali,
fotografiranje, recikliranje raznih odpadkov,
pripravo in izvedbo likovnih delavnic, izdelavo raznih
hišk za prostoživeče živali (muce, ptice, ježke),
vrtnarske in cvetlične delavnice, pripravo razstave
otroških likovnih del, kuhanje veganskih jedi ...
RC Petra Orova vas 30, 3313 Polzela.
Ob sobotah, dve do štiri ure.
•
do 15 let
•
15-18
•
19-30
•
usposabljanje
•
malico
•
povrnjene potne stroške
•
dogovor o prostovoljskem delu
•
potrdilo o opravljenem delu
•
opremo, materiale
•
mentorstvo in mentorska srečanja
Potrpežljivost, znanje o živalih, ročne spretnosti,
znanje dela z otroci, motivacijo, samostojnost,
inovativnost.
•
osebno
•
elektronska pošta
Lahko sproti tedensko, vendar najkasneje do srede
za tekoči teden.
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POSTOJNA
NAZIV ORGANIZACIJE
NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

RDEČI KRIŽ SLOVENIJE – OBMOČNO ZDRUŽENJE
POSTOJNA-PIVKA
Kolodvorska 5b, 6230 Postojna
www.postojna.ozrk.si
Elida Džanić
06 555 06 66
postojna.ozrk@ozrks.si

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST PROGRAM SKUPAJ SMO

OPIS AKTIVNOSTI

KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

Program Skupaj smo je spremljevalni ukrep,
ki ga ponujamo kot dodatno storitev socialno
ogroženim družinam. Namenjen je otrokom naših
uporabnikov in jim ponuja kreativne psihosocialne
delavnice in učno pomoč. Izvaja se v popoldanskem
času. Uporabniki so večinoma osnovnošolci in
srednješolci. Včasih pa ga ponujamo tudi odraslim
tujcem predvsem kot učno pomoč iz slovenskega
jezika.
Na našem sedežu.
Vsak delovni dan popoldne od 14. do 17. ure.
•
15-18
•
19-30
•
usposabljanje
•
povrnjene potne stroške
•
dogovor o prostovoljskem delu
•
potrdilo o opravljenem delu
•
opremo, materiale
•
mentorstvo in mentorska srečanja

KAJ PRIČAKUJE
ORGANIZACIJA?

Empatijo in zaupnost.

PRIJAVE

•
•
•

osebno
telefonsko
elektronska pošta
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RADLJE OB DRAVI
NAZIV ORGANIZACIJE
NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

JAVNI ZAVOD ŠKTM ZA ŠPORT, KULTURO, TURIZEM
IN MLADINO RADLJE OB DRAVI, VGC DOGAJA SE!
CENTER AKTIVNOSTI KOROŠKE
Mariborska cesta 4, 2366 Radlje ob Dravi
www.sktmradlje.si
Anja Vasiljevič
040 125 134
projekti@sktmradlje.si

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST ORGANIZACIJA AKTIVNOSTI ZA MLADE

OPIS AKTIVNOSTI

KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV
KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

PRIJAVE

Skozi celo leto lahko prostovoljci pomagajo ekipi
mladinskega centra pri pripravi in izvedbi dogodkov.
Prostovoljci si izberejo tisto aktivnost, ki je zanje
najbolj privlačna: delavnice, družabni večeri, različni
tečaji – in sploh vse, kar si uporabniki želijo.
MKC Radlje ob Dravi.
Po dogovoru.
•
15-18
•
19-30
•
povrnjene potne stroške
•
dogovor o prostovoljskem delu
•
potrdilo o opravljenem delu
•
opremo, materiale
•
osebno
•
telefonsko
•
elektronska pošta

Katalog prostovoljskih aktivnosti za mlade v šolskem letu 2021/22

114

JAVNI ZAVOD ŠKTM ZA ŠPORT, KULTURO, TURIZEM
NAZIV ORGANIZACIJE
IN MLADINO RADLJE OB DRAVI, VGC DOGAJA SE!
CENTER AKTIVNOSTI KOROŠKE
NASLOV
Mariborska cesta 4, 2366 Radlje ob Dravi
SPLETNA STRAN
www.sktmradlje.si
KONTAKTNA OSEBA
Anja Vasiljevič
TELEFON
040 125 134
E-NASLOV
projekti@sktmradlje.si
POMOČ POSAMEZNIKOM IN SKUPNOSTI OB
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST
NARAVNIH IN DRUGIH NESREČAH, EPIDEMIJAH
V primeru naravnih in drugih nesreč ter epidemij
bodo prostovoljci pomagali pri oskrbi ljudi in
OPIS AKTIVNOSTI
varstvu otrok na domu ali v našem centru, če bo to
mogoče. Ravno tako bodo pomagali z aktivnostmi, ki
bodo v določenem trenutku potrebne.
KJE?
MKC Radlje ob Dravi.
KDAJ?
Po dogovoru.
STAROSTNA SKUPINA
•
19-30
PROSTOVOLJCEV
•
povrnjene potne stroške
•
dogovor o prostovoljskem delu
KAJ NUDI ORGANIZACIJA?
•
potrdilo o opravljenem delu
•
opremo, materiale
•
osebno
PRIJAVE
•
telefonsko
•
elektronska pošta
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NAZIV ORGANIZACIJE
NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

JAVNI ZAVOD ŠKTM ZA ŠPORT, KULTURO, TURIZEM
IN MLADINO RADLJE OB DRAVI, VGC DOGAJA SE!
CENTER AKTIVNOSTI KOROŠKE
Mariborska cesta 4, 2366 Radlje ob Dravi
www.sktmradlje.si
Anja Vasiljevič
040 125 134
projekti@sktmradlje.si

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST POMOČ PRI INTEGRACIJI PRISELJENCEV

OPIS AKTIVNOSTI

KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV
KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

PRIJAVE

Prostovoljci ob konkretni pomoči priseljencem
spoznavajo njihovo življenje. Z druženjem in ob
rednem delu v mladinskem centru bodo spoznavali
njihove življenjske izkušnje in se soočali z njihovimi
ovirami in težavami.
MKC Radlje ob Dravi.
Po dogovoru.
•
15-18
•
19-30
•
povrnjene potne stroške
•
dogovor o prostovoljskem delu
•
potrdilo o opravljenem delu
•
opremo, materiale
•
osebno
•
telefonsko
•
elektronska pošta
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JAVNI ZAVOD ŠKTM ZA ŠPORT, KULTURO, TURIZEM
NAZIV ORGANIZACIJE
IN MLADINO RADLJE OB DRAVI, VGC DOGAJA SE!
CENTER AKTIVNOSTI KOROŠKE
NASLOV
Mariborska cesta 4, 2366 Radlje ob Dravi
SPLETNA STRAN
www.sktmradlje.si
KONTAKTNA OSEBA
Anja Vasiljevič
TELEFON
040 125 134
E-NASLOV
projekti@sktmradlje.si
POMOČ PRI IZVEDBI POČITNIŠKEGA VARSTVA IN
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST
POČITNIŠKIH AKTIVNOSTI
Prostovoljci bodo pomagali pri izvedbi počitniškega
varstva in počitniških aktivnosti, kot so ustvarjanje,
OPIS AKTIVNOSTI
izleti, pohodi, kopanje, športne aktivnosti,
spoznavanje ustanov …
KJE?
MKC Radlje ob Dravi.
KDAJ?
Po dogovoru.
STAROSTNA SKUPINA
•
15-18
PROSTOVOLJCEV
•
19-30
•
povrnjene potne stroške
•
dogovor o prostovoljskem delu
KAJ NUDI ORGANIZACIJA?
•
potrdilo o opravljenem delu
•
opremo, materiale
KAJ PRIČAKUJE
Iznajdljivost in zanesljivost. Zaželene so izkušnje dela
ORGANIZACIJA?
z otroki.
•
osebno
PRIJAVE
•
telefonsko
•
elektronska pošta
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NAZIV ORGANIZACIJE
NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

JAVNI ZAVOD ŠKTM ZA ŠPORT, KULTURO, TURIZEM
IN MLADINO RADLJE OB DRAVI, VGC DOGAJA SE!
CENTER AKTIVNOSTI KOROŠKE
Mariborska cesta 4, 2366 Radlje ob Dravi
www.sktmradlje.si
Anja Vasiljevič
040 125 134
projekti@sktmradlje.si

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST POMOČ PRI MEDGENERACIJSKIH PROGRAMIH

OPIS AKTIVNOSTI

KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV
KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

PRIJAVE

Prostovoljci bodo pomagali pri izvajanju
medgeneracijskih delavnic, na sprehodih in
pogovorih s starejšimi občani. Prostovoljci bodo
pomagali pri izvedbi delavnic za starejše, ki bodo pri
prvem stiku z računalniki potrebovali svetovanje
in osebno podporo. Prostovoljci lahko tudi sami
predlagajo in izvedejo kakšno delavnico. Aktivnosti
bodo potekale vso leto.
MKC Radlje ob Dravi.
Po dogovoru.
•
15-18
•
19-30
•
povrnjene potne stroške
•
dogovor o prostovoljskem delu
•
potrdilo o opravljenem delu
•
opremo, materiale
•
osebno
•
telefonsko
•
elektronska pošta
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NAZIV ORGANIZACIJE
NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

JAVNI ZAVOD ŠKTM ZA ŠPORT, KULTURO, TURIZEM
IN MLADINO RADLJE OB DRAVI, VGC DOGAJA SE!
CENTER AKTIVNOSTI KOROŠKE
Mariborska cesta 4, 2366 Radlje ob Dravi
www.sktmradlje.si
Anja Vasiljevič
040 125 134
projekti@sktmradlje.si

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST POMOČ STAREJŠIM OBČANOM

OPIS AKTIVNOSTI

KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV
KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

PRIJAVE

Prostovoljci so vabljeni v družabništvo s starejšimi,
kar zajema igranje družabnih iger, pomoč pri
izvedbi skupnih aktivnosti, spremstvo na sprehode,
urejanje okolice, košnja trave, obisk trgovine,
spremstvo k zdravniku.
MKC Radlje ob Dravi.
Po dogovoru.
•
15-18
•
19-30
•
povrnjene potne stroške
•
dogovor o prostovoljskem delu
•
potrdilo o opravljenem delu
•
opremo, materiale
•
osebno
•
telefonsko
•
elektronska pošta
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NAZIV ORGANIZACIJE
NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

JAVNI ZAVOD ŠKTM ZA ŠPORT, KULTURO, TURIZEM
IN MLADINO RADLJE OB DRAVI, VGC DOGAJA SE!
CENTER AKTIVNOSTI KOROŠKE
Mariborska cesta 4, 2366 Radlje ob Dravi
www.sktmradlje.si
Anja Vasiljevič
040 125 134
projekti@sktmradlje.si

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST UČNA POMOČ

OPIS AKTIVNOSTI

KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV
KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

PRIJAVE

Mladi bodo izvajalci učne pomoči za osnovnošolce,
ki se pripravljalo na popravne izpite ali si želijo med
samim šolskih letom izboljšati znanje in oceno. Prav
tako bodo nudili pomoč pri razlagi nerazumljive
snovi ali pomagali tistim, ki so manjkali pri pouku.
MKC Radlje ob Dravi.
Po dogovoru.
•
15-18
•
19-30
•
povrnjene potne stroške
•
dogovor o prostovoljskem delu
•
potrdilo o opravljenem delu
•
opremo, materiale
•
povrnjene potne stroške
•
dogovor o prostovoljskem delu
•
potrdilo o opravljenem delu
•
opremo, materiale
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NAZIV ORGANIZACIJE
NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

JAVNI ZAVOD ŠKTM ZA ŠPORT, KULTURO, TURIZEM
IN MLADINO RADLJE OB DRAVI, VGC DOGAJA SE!
CENTER AKTIVNOSTI KOROŠKE
Mariborska cesta 4, 2366 Radlje ob Dravi
www.sktmradlje.si
Anja Vasiljevič
040 125 134
projekti@sktmradlje.si

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST USTVARJALNE DELAVNICE

OPIS AKTIVNOSTI

KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV
KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

PRIJAVE

V sklopu delavnic bodo izvajali različne športne,
ustvarjalne, pogovorne delavnice ter nudili pomoč
pri spremstvu otok na obisk v različne organizacije
in institucije (gledališče, muzeji, izleti …). Prostovoljci
bodo vodili ali sodelovali na delavnicah za otroke, pri
animaciji otrok in sodelovali pri drugih aktivnostih.
MKC Radlje ob Dravi.
Po dogovoru.
•
15-18
•
19-30
•
povrnjene potne stroške
•
dogovor o prostovoljskem delu
•
potrdilo o opravljenem delu
•
opremo, materiale
•
osebno
•
telefonsko
•
elektronska pošta
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SEVNICA
NAZIV ORGANIZACIJE
NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

DOM UPOKOJENCEV IN OSKRBOVANCEV
IMPOLJCA SEVNICA
Arto 13, 8290 Sevnica
www.impoljca.si
Dorotea Pavlovič
07 816 14 00, 07 816 14 07
dorotea.pavlovic@duo-impoljca.si

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST DRUŽABNIŠTVO

OPIS AKTIVNOSTI
KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV
KAJ NUDI ORGANIZACIJA?
KAJ PRIČAKUJE
ORGANIZACIJA?
PRIJAVE

Prostovoljci bodo izvajali različne aktivnosti
medgeneracijskega družabništva z odraslimi
osebami: sprehodi, spominske igre, didaktične igre,
pogovor, petje …
V 3. enotah - DUO Impoljca, DU Brežice, DU Sevnica.
Po dogovoru.
•

19-30

•
dogovor o prostovoljskem delu
•
potrdilo o opravljenem delu
Komunikativnost, samoiniciativnost, tolerantnost,
kreativnost, strpnost.
•
osebno
•
telefonsko
•
elektronska pošta
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SLOVENJ GRADEC
NAZIV ORGANIZACIJE

DRUŠTVO RAUM AU

NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

Partizanska pot 12, 2380 Slovenj Gradec
www.raumau.eu
Urška Čerče
040 355 381
startadialog@raumau.eu

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST

OPIS AKTIVNOSTI

KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

KAJ PRIČAKUJE
ORGANIZACIJA?
PRIJAVE

BOBERČEK - POMOČ PRI PRIPRAVI IN
ORGANIZACIJI DOGODKOV
Prostovoljska aktivnost Boberček zajema pomoč pri
pripravi in organizaciji kulturnih projektov, kot so
razstave, diskusije, okrogle mize, koncerti, filmske
projekcije in ustvarjalne delavnice (za vse projektne
faze).
Slovenj Gradec, Partizanska pot 12 (izjemoma na
terenu).
Čez celo leto.
•
15-18
•
19-30
•
usposabljanje
•
dogovor o prostovoljskem delu
•
potrdilo o opravljenem delu
•
opremo, materiale
•
mentorstvo in mentorska srečanja
•
drugo: potni stroški glede na zmožnost
organizacije
Veselje do dela z ljudmi in dela v skupini, veselje in
zanimanje za kulturo in kulturno delo nasploh ter
nenazadnje radovednost in odprtost.
•
osebno
•
elektronska pošta
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NAZIV ORGANIZACIJE

DRUŠTVO RAUM AU

NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

Partizanska pot 12, 2380 Slovenj Gradec
www.raumau.eu
Urška Čerče
040 355 381
startadialog@raumau.eu

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST BODI AKTIVEN DRŽAVLJAN

OPIS AKTIVNOSTI

KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

KAJ PRIČAKUJE
ORGANIZACIJA?
PRIJAVE

Aktivnost zajema ažurno spremljanje lokalnih
družbeno-političnih tem, izdelavo iniciativ
in predlogov ter predstavitev, realizacijo in
implementacijo le-teh.
Slovenj Gradec, Partizanska pot 12 (izjemoma tudi
na terenu).
Vsak delovnik, čez celo leto.
•
15-18
•
19-30
•
usposabljanje
•
dogovor o prostovoljskem delu
•
potrdilo o opravljenem delu
•
opremo, materiale
•
mentorstvo in mentorska srečanja
•
drugo: potni stroški glede na zmožnost
organizacije
Veselje do dela z ljudmi in dela v skupini, veselje in
zanimanje za kulturo in kulturno delo nasploh ter
nenazadnje radovednost in odprtost.
•
osebno
•
elektronska pošta
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NAZIV ORGANIZACIJE

DRUŠTVO RAUM AU

NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

Partizanska pot 12, 2380 Slovenj Gradec
www.raumau.eu
Urška Čerče
040 355 381
startadialog@raumau.eu
BOLJŠI SEJEM – POMOČ PRI ORGANIZACIJI IN
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST
IZVEDBI
Bolšji sejem poteka enkrat mesečno, od maja do
OPIS AKTIVNOSTI
novembra. Aktivnost zajema pomoč in delo pri
koordinaciji, promociji in izvedbi.
KJE?
Slovenj Gradec, Partizanska pot 12 (dvorišče).
KDAJ?
Enkrat mesečno, od maja do novembra.
STAROSTNA SKUPINA
•
15-18
PROSTOVOLJCEV
•
19-30
•
usposabljanje
•
dogovor o prostovoljskem delu
•
potrdilo o opravljenem delu
KAJ NUDI ORGANIZACIJA?
•
opremo, materiale
•
mentorstvo in mentorska srečanja
•
drugo: potni stroški glede na zmožnost
organizacije
Veselje do dela z ljudmi in dela v skupini, veselje in
KAJ PRIČAKUJE
zanimanje za kulturo in kulturno delo nasploh ter
ORGANIZACIJA?
nenazadnje radovednost in odprtost.
•
osebno
PRIJAVE
•
elektronska pošta

Katalog prostovoljskih aktivnosti za mlade v šolskem letu 2021/22

125

NAZIV ORGANIZACIJE
NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

SLOKVA, ZAVOD ZA RAZVOJ NEIZKORIŠČENIH
POTENCIALOV
Podgorska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec
www.slokva.si
Alenka Berložnik
031 345 095
info@slokva.si

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST ANIMACIJA OTROK

OPIS AKTIVNOSTI

KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV
KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

Izvedba različnih kreativnih delavnic za otroke
(ustvarjanje iz različnih materialov, tehnike
sproščanja skozi igro, varstvo otrok, ples, …). Prav
tako pomoč pri animaciji otrok na rojstnodnevnih
zabavah ter izvedba različnih delavnic tekom zabav.
NamaNova – Podgorska cesta 2, Slovenj Gradec.
Celo leto, do trikrat tedensko.
•
15-18
•
19-30
•
usposabljanje
•
dogovor o prostovoljskem delu
•
potrdilo o opravljenem delu
•
opremo, materiale

KAJ PRIČAKUJE
ORGANIZACIJA?

Smisel za delo z otroki.

PRIJAVE

•
•
•

osebno
telefonsko
elektronska pošta
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NAZIV ORGANIZACIJE
NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

SLOKVA, ZAVOD ZA RAZVOJ NEIZKORIŠČENIH
POTENCIALOV
Podgorska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec
www.slokva.si
Alenka Berložnik
031 345 095
info@slokva.si

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST BREZPLAČNA UČNA POMOČ

OPIS AKTIVNOSTI

KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV
KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

KAJ PRIČAKUJE
ORGANIZACIJA?

PRIJAVE

Nastala situacija šolanja na daljavo je povzročila
veliko težav pri razumevanju snovi med
osnovnošolci. Pomagaj nam, da skupaj šolarjem
vlijemo voljo in znanje za uspešno nadaljevanje
šolanja. Tekom šolskega leta bomo nudili učno
pomoč osnovnošolcem, za kar pa potrebujemo
tvojo pomoč. Obišči https://slokva.si/za-otroke/ucnapomoc/, izpolni obrazec, mi pa te bomo kontaktirali
za vse potrebno.
Online, prostori zavoda Slokva.
Po potrebi.
•

19-30

•
dogovor o prostovoljskem delu
•
potrdilo o opravljenem delu
•
opremo, materiale
Vabljeni, da na spletni strani slokva.si/za-otroke/
ucna-pomoc/ izpolnite obrazec ter navedete
področja, na katerih se čutite dovolj močne za
predajo znanja.
•
osebno
•
telefonsko
•
elektronska pošta
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NAZIV ORGANIZACIJE
NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

SLOKVA, ZAVOD ZA RAZVOJ NEIZKORIŠČENIH
POTENCIALOV
Podgorska cesta 2, 2380 Slovenj Gradec
www.slokva.si
Alenka Berložnik
031 345 095
info@slokva.si

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST UREJANJE ZELENIH JAVNIH POVRŠIN
OPIS AKTIVNOSTI
KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV
KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

PRIJAVE

Urejanje zelenih javnih površin, okopavanje gred,
sajenje grmovnic, zalivanje rastlin, odstranjevanje
odpadkov, grabljenje listja.
Na terenu, v Slovenj Gradcu.
Od aprila do oktobra, petkrat tedensko.
•
15-18
•
19-30
•
usposabljanje
•
dogovor o prostovoljskem delu
•
potrdilo o opravljenem delu
•
opremo, materiale
•
osebno
•
telefonsko
•
elektronska pošta
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ŠKOFJA LOKA
NAZIV ORGANIZACIJE
NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

SOŽITJE - DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM Z
MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU
Kapucinski trg 8, Škofja Loka 4220
www.sozitje-skofjaloka.si
Andreja Žontar
040 254 909
info@sozitje-skofjaloka.si

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST NACIONALNI PROGRAMI DNEVNEGA VARSTVA

OPIS AKTIVNOSTI

KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

KAJ PRIČAKUJE
ORGANIZACIJA?

PRIJAVE

Spremstvo na programih vseživljenjskega učenja.
Programi so 6 ali 7 dnevni, 24 ur na dan. Uporabniki
potrebujejo dnevno varstvo, prostovoljci izvajajo
pomoč pri higieni in hranjenju. Spremstvo se
izvaja v skupini treh oseb ali individualno za enega
posameznika.
Na različnih lokacijah po Sloveniji in Hrvaški.
Od maja do septembra - odvisno od termina
programa.
•

19-30

•
usposabljanje
•
povrnjene potne stroške
•
dogovor o prostovoljskem delu
•
potrdilo o opravljenem delu
•
opremo, materiale
•
drugo: prehrana in bivanje
Sočutje do drugačnih in odgovornost za delo z
drugačnimi. Zaželeno je poznavanje dela z osebami z
motnjami v duševnem razvoju in psihična ter fizična
kondicija.
•
osebno
•
telefonsko
•
elektronska pošta
Do januarja 2022.
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ŠMARTNO PRI LITIJI
NAZIV ORGANIZACIJE

DOM TISJE ŠMARTNO PRI LITIJI

NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

Črni potok 13, 1275 Šmartno pri Litiji
www.dom-tisje.com/domov
Renata Ozimek
01 890 01 99
tisje@ssz-slo.si

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST DRUŽABNIŠTVO
OPIS AKTIVNOSTI
KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

Mladi prostovoljci se družijo s starejšimi
oskrbovanci in z njimi hodijo na sprehode.
V prostorih doma in okolici.
Ena ura enkrat tedensko.
•
15-18
•
19-30
•
usposabljanje
•
dogovor o prostovoljskem delu
•
potrdilo o opravljenem delu
•
opremo, materiale
•
mentorstvo in mentorska srečanja

KAJ PRIČAKUJE
ORGANIZACIJA?

Odgovornost in komunikacijske veščine.

PRIJAVE

•
•
•

osebno
telefonsko
elektronska pošta
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TOLMIN
NAZIV ORGANIZACIJE
NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

RDEČI KRIŽ SLOVENIJE - OBMOČNO ZDRUŽENJE
TOLMIN
Brunov drevored 23, 5220 Tolmin
tolmin.ozrk.si
Marjanca Velišček
031 264 073
tolmin.ozrk@ozrks.si

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST PROSTOVOLJSKO DELO V IZMENJEVALNICI

OPIS AKTIVNOSTI

KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV
KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

Namen Izmenjevalnice je spodbujanje izmenjevanja
dobrin med ljudmi in s tem lajšanje njihovih
socialnih stisk ter zmanjševanje količine odpadkov.
Obiskovalci v zameno za oblačila in obutev donirajo
druge dobrine za socialno ogrožene. Prostovoljci
skrbijo za promocijo in izvedbo dogodka, kar zajema
predvsem sprejem in sortiranje prejetih dobrin ter
sodelujejo pri razvoju novih aktivnosti.
Sedež RKS-OZ Tolmin.
Po dogovoru.
•
15-18
•
19-30
•
usposabljanje
•
dogovor o prostovoljskem delu
•
potrdilo o opravljenem delu
•
mentorstvo in mentorska srečanja

KAJ PRIČAKUJE
ORGANIZACIJA?

Organizacijske in komunikacijske sposobnosti.

PRIJAVE

•
•
•

osebno
telefonsko
elektronska pošta
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TOPOLŠICA
NAZIV ORGANIZACIJE

ZAVOD AKTIVNA STAROST, SO.P.

NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

Devinska ulica 1, 1000 Ljubljana
www.zavodas.si
Blaž Razvornik
041 401 229
blaz.razvornik@deos.si

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST PRIJATELJA SRCA

OPIS AKTIVNOSTI

KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV
KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

Vsak prostovoljec, ki je vključen v program, prejme
»prijatelja srca« med stanovalci Centra starejših
DEOS. 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. Program prispeva k večji vključenosti
ranljive skupine - stanovalcev DEOS Centrov
starejših.
DEOS, Center starejših Zimzelen, Topolšica 78 a,
3326 Topolšica.
Po dogovoru.
•
15-18
•
19-30
•
povrnjene potne stroške
•
dogovor o prostovoljskem delu
•
potrdilo o opravljenem delu
•
mentorstvo in mentorska srečanja

KAJ PRIČAKUJE
ORGANIZACIJA?

Družabnost in sposobnost vodenja pogovora.

PRIJAVE

•
•
•

osebno
telefonsko
elektronska pošta
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TREBNJE
CENTER ZA SOCIALNO DELO DOLENJSKA IN BELA
KRAJINA, ENOTA TREBNJE
NASLOV
Goliev trg 11, 8210 Trebnje
www.csd-slovenije.si/csd-dolenjska-in-bela-krajina/
SPLETNA STRAN
enota-trebnje
KONTAKTNA OSEBA
Nataša Smolič
TELEFON
031 770 979
E-NASLOV
dc.khersubesi@gmail.com
NUDENJE UČNE POMOČI IN DRUŽENJE Z ROMSKIMI
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST
OTROKI
V Dnevnem centru KHER ŠU BEŠI dnevno izvajamo
različne delavnice za vse osnovnošolske otroke iz
romskega naselja Vejar. Potrebujemo mlade ljudi, ki
bi radi bolje spoznali svoje romske sošolce in njihov
OPIS AKTIVNOSTI
način življenja ter bivalne pogoje. Otroci potrebujejo
nekoga, ki bi jim pomagal pri opravljanju domačih
nalog, glavni namen pa je tudi širjenje njihove
socialne mreže.
V romskem naselju Vejar pri Trebnjem (pod
KJE?
vodstvom strokovnih delavcev).
Po želji, lahko 1x tedensko ali vsak dan. Med šolskimi
KDAJ?
počitnicami se dejavnosti izvajajo od 10. do 15. ure,
med šolo pa od 13. do 16. ure.
•
do 15 let
STAROSTNA SKUPINA
•
15-18
PROSTOVOLJCEV
•
19-30
•
usposabljanje
•
povrnjene potne stroške
•
dogovor o prostovoljskem delu
KAJ NUDI ORGANIZACIJA?
•
potrdilo o opravljenem delu
•
opremo, materiale
•
mentorstvo in mentorska srečanja
KAJ PRIČAKUJE
Veliko srce in voljo do dela in druženja z otroki.
ORGANIZACIJA?
•
osebno
PRIJAVE
•
telefonsko
•
elektronska pošta
NAZIV ORGANIZACIJE
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VELENJE
NAZIV ORGANIZACIJE

PLAVALNI KLUB VELENJE

NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

P.P. 146, 3320 Velenje
www.plavalniklub-velenje.si
Katarina Praznik
041 921 896
katarina.praznik@guest.arnes.si
POMOČ PRI VADBI V VODI OSEBAM S POSEBNIMI
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST
POTREBAMI
V Velenju na bazenu vodimo terapevtsko,
rekreativno in tekmovalno plavanje za osebe s
OPIS AKTIVNOSTI
posebnimi potrebami. V skupini je okoli 25 otrok in
mladostnikov. Pomaga lahko vsak, ki ima rad vodo.
KJE?
Bazen Velenje.
Skozi celo leto, enkrat do trikrat tedensko
KDAJ?
(ponedeljek, sreda, petek) ob 18h eno uro.
STAROSTNA SKUPINA
•
15-18
PROSTOVOLJCEV
•
19-30
•
usposabljanje
•
dogovor o prostovoljskem delu
KAJ NUDI ORGANIZACIJA?
•
potrdilo o opravljenem delu
•
opremo, materiale
•
mentorstvo in mentorska srečanja
KAJ PRIČAKUJE
Prostovoljec ne sme imeti straha pred vodo.
ORGANIZACIJA?
PRIJAVE
•
telefonsko
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ŽALEC
NAZIV ORGANIZACIJE

UPI - LJUDSKA UNIVERZA ŽALEC

NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

Ulica Ivanke Uranjek 6, 3310 Žalec
www.upi.si
Petra Kačičnik Škof
03 713 35 77
petra.kacicnikskof@upi.si
MEDGENERACIJSKE DELAVNICE DRUŽENJA IN
PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST
USTVARJANJA
Prisrčno in toplo vabimo prostovoljce, ki bi
želeli pripovedovati ali poslušati zgodbe, plesti,
kvačkati, šivati, risati, učiti tuje jezike in uporabo
OPIS AKTIVNOSTI
pametnih telefonov, ustvarjati, meditirati, krepiti in
ozaveščati znanje o pomembnosti čebel, sodelovati
na kuharskih delavnicah medenih jedi in vsem
povezanim s čebelami.
KJE?
Žalec in okolica.
KDAJ?
Odvisno od posamične delavnice.
•
do 15 let
STAROSTNA SKUPINA
•
15-18
PROSTOVOLJCEV
•
19-30
•
usposabljanje
•
malico
•
povrnjene potne stroške
KAJ NUDI ORGANIZACIJA?
•
dogovor o prostovoljskem delu
•
potrdilo o opravljenem delu
•
opremo, materiale
PRIJAVE

•
•
•

osebno
telefonsko
elektronska pošta
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NAZIV ORGANIZACIJE

HIŠA SADEŽI DRUŽBE ŽALEC

NASLOV
SPLETNA STRAN
KONTAKTNA OSEBA
TELEFON
E-NASLOV

Hmeljarska 3, 3310 Žalec
www.filantropija.org/hisa-sadezi-druzbe-zalec/
Barbara Lužar
051 419 342
barbara.luzar@filantropija.org

PROSTOVOLJSKA AKTIVNOST UČNA POMOČ IN POČITNIŠKO VARSTVO

OPIS AKTIVNOSTI

KJE?
KDAJ?
STAROSTNA SKUPINA
PROSTOVOLJCEV

KAJ NUDI ORGANIZACIJA?

KAJ PRIČAKUJE
ORGANIZACIJA?
PRIJAVE

Pomoč OŠ otrokom pri domačih nalogah in učenju.
Individualno delo z otroci. Za višje razrede je
zaželeno dobro poznavanje posameznih predmetov
(slovenščina, tuji jeziki, matematika ...) Mladi se lahko
vključite kot prostovoljci tudi v okviru počitniških
delavnic in otroškega varstva. Še posebej
spodbujamo, da tudi sami izvedete kakšno aktivnost
za otroke.
V Hiši Sadeži družbe Žalec.
Učna pomoč poteka celo leto, vsak dan, otroško
varstvo pa v času počitnic.
•
do 15 let
•
15-18
•
19-30
•
usposabljanje
•
malico
•
povrnjene potne stroške
•
dogovor o prostovoljskem delu
•
potrdilo o opravljenem delu
•
opremo, materiale
•
mentorstvo in mentorska srečanja
Zaželene so izkušnje pri delu z otroki in vsaj
osnovno poznavanje OŠ predmetov.
•
osebno
•
telefonsko
•
elektronska pošta

Katalog prostovoljskih aktivnosti za mlade v šolskem letu 2021/22

136

V katalogu so predstavljene aktivnosti, ki so jih prispevale članice Slovenske mreže
prostovoljskih organizacij.
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 iskalnika organizacij ali delo najdete na Posredovalnici
prostovoljskih del.
Spremljajte objave o prostovoljskih delih tudi na Facebooku.
Veseli bomo, če boste svoje prostovoljske izkušnje in zgodbe poslali na novice@filantropija.
org, mi pa jih bomo objavili na portalu www.prostovoljstvo.org in na družbenih omrežjih
Slovenske filantropije.

Želimo vam čudovito šolsko leto, polepšano s prostovoljstvom!
Uredila: Andreja Hleb
Lektura: Sabrina Lever
Za prostovoljsko pomoč se zahvaljujemo:
Makismu Lukashevichu, ki ga je oblikoval.

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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