
Podeljene so nagrade za Naj prostovoljca leta 2012

26. junija je Mladinski svet Slovenije pod pokroviteljstvom predsednika RS Boruta 
Pahorja in v sodelovanju z MInistrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti ter Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport na Brdu pri Kranju pripravil 
zaključno prireditev natečaja Prostovoljec leta. V starostni skupini 20 - 30 let prejme naziv 
Naj prostovoljec Dejan Štemberger iz Dobravelj, prostovoljec Slovenske filantropije. 
Dejan Štemberger je v letu 2012 deloval kot koordinator projekta ustanovitve 
medgeneracijskega centra v Vipavi, in sicer po modelu Slovenske filantropije, ki pa ga je 
moral prilagoditi dotičnemu lokalnemu okolju, pri čemer je uporabil tudi svoje mednarodne 
prostovoljske izkušnje. Zaradi njegovega dela, pravijo prijavitelji, je Vipava postala drugi 
kraj v Sloveniji, ki ima medgeneracijski skupnostni center. Več >

Zbiramo rabljen jeans, gumbe in zadrge

V zadnjem letu smo v okviru zagona podjetniške dejavnosti in z namenom ustanovitve 
socialnega podjetja zasnovali in izdelali nekaj izdelkov pod blagovno znamko Sadeži 
družbe. Izdelke Sadeži družbe je idejno oblikovala mlada oblikovalka Tatjana Kalamar iz 
Prekmurja, šiva pa jih starejša šivilja v Murski Soboti, ki je včasih šivala za Muro. Trenutno 
so izdelani in na voljo za nakup naslednji izdelki: vrtna kolekcija iz jute (okrasne torbe za 
cvetlične lončke, presajalni prst, predpasniki, darilne vrečke in torbe iz jute), igra spomin, »
Naredi si« lutka ter unikatne torbe različnih velikosti iz odpadnega tekstila. Celoten 
izkupiček od prodaje izdelkov gre v zasnovo novih izdelkov ter v zaposlovanje novih šivilj in 
drugih težje zaposljivih oseb v Prekmurju. Zainteresirana podjetja nam lahko s svojimi 
zaposlenimi pomagajo zbirati jeans, gumbe in zadrge (črne ali temno modre barve, med 
20 - 22 cm). Zbiranje lahko poteka v okviru dnevne ali tedenske akcije zbiranja. Za 
informiranje zaposlenih lahko izdelamo tudi privlačne plakate, letake in drugo promocijsko 
gradivo. Po zaključku zbiranja lahko pridemo zbran material iskati v vaše podjetje.

Zbiramo tudi gumbe: črne, modre, temno modre barve, premera nekje 3 cm. Če jih imate 
doma odveč, jih prosim prinesite v Hišo.

Ali ste vedeli?

"Prostovoljstvo je 
dobro za srce," 
ugotavlja študija s 
Carnegie Mellon 
Univerze iz 
Pittsburga v 
Združenih državah 
Amerike. 
Raziskava je zajela 
1,164 odraslih, 
starih med 51 in 91 
let. Pokazala je, da 
imajo starejši, ki so 
prostovoljili 
najmanj 200 ur 
letno, manjše 
tveganje za visok 
krvni pritisk. Več >

Usposabljanja 
za mentorje

Razkrili jih bomo 
22. julija. Že 
nestrpno čakate?
Več >

Razpisani so novi 
termini za uvodna 
usposabljanja v 
Ljubljani
24. in 25. avgust
14. in 15. 
september
26. in 27. oktober
16. in 17. 
november
14. in 15. 
december
Več

Posredovalnica 
prostovoljskih 
del
Danes je v 
posredovalnici 96 
prostovoljskih 
del. Poiščite 
tistega, ki vam 
najbolj ustreza. 
Najnovejša so: 
DRUŽENJE, 
UČNO POMOČ, 
PREVOZ 
KOLESARSKE 
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Zakaj spodbujati medgeneracijsko prostovoljstvo?

Cilj medgeneracijskega prostovoljstva je, da združuje ljudi v dejavnostih, ki so v 
obojestransko korist, da spodbuja boljše razumevanje in spoštovanje med generacijami ter 
prispeva k izgradnji bolj povezane skupnosti. Medgeneracijska praksa je vključujoča, saj 
gradi na pozitivnih virih, ki jih lahko ponujajo tako mladi kot stari. Če želite biti na tekočem z 
novicami s področja medgeneracijskega programa, pošljite svoj naslov na 
medgeneracijsko@filantropija.org. Novice izhajajo dvakrat mesečno.
Imate zanimivo medgeneracijsko izkušnjo? Lahko nam jo pošljete in objavili jo bomo v e-
novicah Mreže medgeneracijskih programov.

V Slovenski mreži prostovoljskih organizacij že 969 članic

Med zadnjimi so se pridružili:
Kulturno umetniško društvo Transformator,
Vrtec Galjevica,
Kinološko društvo za reševalne pse - REPS Maribor,
Slovensko združenje SLO - CANIS,
Izobraževalni zavod Znanje,
Športno društvo BIK.SI.

najbolj ustreza. 
Najnovejša so: 
DRUŽENJE, 
UČNO POMOČ, 
PREVOZ 
KOLESARSKE 
PRTLJAGE ...
Več del najdete 
tukaj

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, Poljanska cesta 12, 1000 Ljubljana
T: 01/433 40 24, 01/430 12 88, info@filantropija.org, www.filantropija.org
Ne želite več prejemati e-novic? Odjavite se TUKAJ!
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