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Podelili smo nazive Naj prostovoljec 
zaposlen v javni upravi in Naj prostovoljstvu 
prijazno podjetje
V četrtek, 5. decembra, ob mednarodnem dnevu prostovoljstva, 
smo na 9. Slovenskem kongresu prostovoljstva v Murski 
Soboti podelili nazive Naj prostovoljec zaposlen v javni upravi in 
Naj prostovoljstvu prijazno podjetje.

Naj prostovoljec zaposlen v javni upravi je pripadnik Slovenske 
vojske Matej Markovič iz Ljubljane, Naj prostovoljstvu prijazno 
podjetje za leto 2012 pa je podjetje Si.mobil. 

Komisija za Naj prostovoljca zaposlenega v javni upravi je poleg 
glavnega naziva podelila tudi posebna priznanja, in sicer: 
gospodu Ivanu Krambergerju za poglobljeno prostovoljsko delo 
na številnih humanitarnih področjih, gospodu Tilnu Genovu za 
strokovno prostovoljsko delo na področju naravoslovja in gospe 
Martini Kališnik za hiter odziv na potrebe skupnosti in izjemno 
promocijo prostovoljstva med sodelavci.

Vsem prejemnikom priznanj iskreno čestitamo!
Več. 

Imenovani so člani Etične komisije 
organiziranega prostovoljstva
Na 9. Slovenskem kongresu prostovoljstva smo izpeljali volitve 
Etične komisije v novem mandatu.

Izvoljeni so bili naslednji kandidati:
Marija Vegelj Pirc, Društvo onkoloških bolnikov Slovenije
Janez Matoh, Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih 
zvez 
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Ali ste vedeli?
Evropska prestolnica 
prostovoljstva 2014 je 
Barcelona. Kriterij za zmago ni 
bila velikost mesta; pomemben 
dejavnik pri izbiri je bila 
podpora mesta prostovoljskim 
organizacijam in projektom. 

Uvodna 
usposabljanja za 
prostovoljce v letu 
2014 

Če vas mika prostovoljstvo, a 
ne veste, kje začeti, vas 
vabimo na Uvodno 
usposabljanje za 
prostovoljce. Termini se že 
polnijo!

Več

139 prostovoljskih del 
čaka zainteresirane 
kandidate

Toliko del se danes nahaja v 
posredovalnici prostovoljskih 
del. Poiščite tistega, ki vam 
najbolj ustreza. 

Najnovejša so: druženje in 
pomoč otrokom priseljencem, 
pomoč pri deljenju letakov, 
vodenje ustvarjalnih, 
računalniških in glasbenih 
delavnic, učenje plavanja, delo 
na Doživljajskem igrišču ...Več

V Slovenski mreži 
prostovoljskih 
organizacij je že 1023 
članic.
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zvez 
Nina Lukashevich, Slovenska filantropija 
Jurček Nowakk, HOPLA - društvo za družinsko rekreacijo 
Ivan Kramberger, Sožitje Gornja Radgona in PGD Gornja 
Radgona 
Barbara Gyoerfi, Društvo za zaščito živali Trebnje 
Nace Breitenberg, Zveza prijateljev mladine Slovenije 

Več

Utrinki z 9. Slovenskega kongresa 
prostovoljstva

9. Slovenskega kongresa prostovoljstva, ki je pod sloganom »
Gradimo skupnost za jutri« potekal v četrtek in petek, 5. in 6. 
decembra 2013 v Murski Soboti, se je v dveh dneh udeležilo 73 
ljudi iz 42 organizacij.

Več

članic.
Med zadnjimi se je pridružilo
Kulturno umetniško društvo 
SubArt .
Pridružite se mreži tudi vi! 
Vpis je brezplačen. 
Iskalnik organizacij

Pridružite se 3445 
oboževalcem in nas spremljajte 
tudi na Facebook profilu 
Prostovoljstvo.org, kjer 
objavljamo različne 
prostovoljske utrinke, 
zanimivosti tako iz Slovenije kot 
iz tujine. 

Obiščite novo spletno stran 
Slovenske filantropije: 
www.filantropija.org. Tudi 
tukaj boste našli veliko 
informacij s področja 
prostovoljstva!
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Več

Pomagam z 0,5% - del dohodnine darujem 
prostovoljskim organizacijam 
Spoštovani, 0,5 % dohodnine, ki bi vam jih v vsakem primeru 
odvedla država,namenite prostovoljskim organizacijam. Prispevek 
vam ne bo povzročil nobenega dodatnega finančnega bremena, 
temveč le zadoščenje, da pomagate ljudem!
Darujete lahko tudi Slovenski filantropiji

Delavnice za prostovoljno socialno delo
V mesecu novembru in decembru je Slovenska filantropija na 
Srednji zdravstveni šoli Ljubljana izvajala delavnice za 
prostovoljno socialno delo. 

Dijaki so se seznanili s Slovensko filantropijo in delom 
prostovoljca. 
Iskali so odgovore na vprašanja: Kdo je prostovoljec? Zakaj je 
nekdo prostovoljec? Kaj dela prostovoljec? Kdo ni prostovoljec? 
Kaj mi lahko prispevamo k prostovoljstvu?

Več

Božiček za en dan

V Medgeneracijski hiši Slovenske filantropije, v Hiši sadeži družbe 
Murska Sobota pridno zbirajo "Majhne škatle za velik nasmeh" v 
okviru akcije Božiček za en dan.

Hvala vsem, ki ste darovali!

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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