
Ne vidite celotnega sporočila? Kliknite tukaj.

Dan za spremembe bo v soboto, 5. aprila!

Prostovoljci, organizacije, občinski delavci, učitelji in vsi zagovorniki 
prostovoljstva, pozor! Letos bomo pri Slovenski filantropiji 
organizirali že 5. Dan za spremembe, tokrat s poudarkom na 
sodelovanju v skupnosti. Pomagali bomo posamezniku v 
skupnosti ter spodbujali delo na javnih skupnostnih prostorih. 
Razmišljajte, kako boste oblikovali prostovoljsko akcijo v vašem 
kraju!
Še vedno smo trdno prepričani, da lahko vsak nekaj prispeva. 
Vsak na svoj način in po svojih močeh!

Slovenska filantropija odpira dva medgeneracijska 
skupnostna centra

Januarja smo na Slovenski filantropiji pričeli z delovanjem dveh 
novih medgeneracijskih skupnostnih centrov. Poleg obstoječih 
centrov (v Murski Soboti in Vipavi), so barve Slovenske filantropije 
odslej zastopane tudi v Žalcu in Črnomlju. Prve aktivnosti se že 
dogajajo, otvoritvi sledita v bližnji prihodnosti.

Medgeneracijski skupnostni centri so namenjeni vsem prebivalcem 
lokalne skupnosti, ciljno pa se v njih izvajajo aktivnosti, ki 
povezujejo med seboj različne generacije. Več o konceptu 

medgeneracijskega skupnostnega centra Hiša Sadeži družbe si 
lahko pogledate tukaj.

V hišah sprejemamo zainteresirane prostovoljce! 
Več informacij:

Hiša Sadeži družbe Žalec: Barbara 
Luzar barbara.luzar@amis.net, 051 669 714  

Hiša Sadeži družbe Črnomelj: Helena 
Liberšar helena.libersar@filantropija.org, 041 799 768  

Junak leta na spletnem portalu Planet Siol.net je prostovoljni 
gasilec Andrej Mrak

V rubriki Junaki za jutri na spletnem portalu Planet Siol.net je bil za 
JUNAKA LETA izglasovan prostovoljni gasilec Andrej Mrak. 

Iskrene čestitke junaku, ki je Pred ognjenimi zublji rešil dva Italijana.
V Luciji pri Portorožu se je zgodila huda prometna nesreča, ko se je 
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Ali ste vedeli?

Zaščitni znak Dneva za spremembe ostaja 
tudi letos ribica.

Usposabljanja Slovenske filantropije v 
letošnjem letu

Zaradi vašega zanimanja smo tako za 
prostovoljce, kot tudi za mentorje in 
organizatorje prostovoljstva, pripravili vrsto 
uporabnih usposabljanj. Med vsemi si 
izberite tistega, ki vam najbolj ustreza! 
Termini so že na voljo na naši spletni 
strani!

Več

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

Najnovejša so:
Pomoč pri prodaji v pravični trgovini 
3MUHE, animiranje v domu starejših, 
pomoč pri izvajanju različnih 
delavnic, ... Več

Prostovoljske novice: S polno paro v 2014
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starejši voznik naveličal čakanja v koloni in je hotel na cesti obrniti 
svoje vozilo. Takrat je v nasprotno smer pripeljal drug avtomobil. 

Trčila sta, izbruhnil je požar, ki je uničil štiri avtomobile. Prostovoljni 
gasilec Andrej Mrak je pred ognjenimi zublji rešil dva potnika, ki bi 

sicer zgorela v avtomobilu.
Za las je nazivu Junak leta prek glasovanja na spletnem portalu 

Planet Siol.net ušel prav tako prostovoljec, dr. Aleksander 
Doplihar, vodja Ambulante s posvetovalnico za osebe brez 

zdravstvenega zavarovanja. Čestitke tudi njemu in seveda vsem 
ostalim kandidatom!

Zgodba prostovoljke Zavoda Voluntariat

Tina Trdin, prostovoljsko delo pri SAEP, Cape Town, Južna 
Afrika

"Življenje v Južni Afriki je mnogokrat razdvojeno. Spremlja te 
občutek, da je miselnost apartheida pod krinko še vedno prisotna. 

Delo na področju izobraževanja v temnopoltem okrožju Philippi 
preko organizacije South African Education and Environment Project 

mi je omogočilo, da sem spoznala to dvojno realnost Južne Afrike, 
vzljubila njeno raznolikost in ozavestila nekatere nepotrebne 

predsodke in stereotipe, ki sem jih imela. 

Začela sem se zavedati, kaj res pomeni delovati trajnostno, delovati 
skupaj in delovati za isti cilj, kajti ko ga dosežemo, si bomo lahko 

podali roke in šli vsak svojo pot, brez neuspešnih adhoc projektov in 
nepotrebnih soodvisnosti, ki jih dandanes ustvarjajo prenekatere 

razvojne in humanitarne nevladne organizacije v odnosu do 
prejemnikov pomoči."

Delavnica »BODI UP!« na OŠ Frana Metelka, Škocjan

V delavnici, ki je 8. januarja potekala na OŠ Frana Metelka v 
Škocjanu, so osnovnošolci pod vodstvom kolegov Slovenske 
filantropije, Nevenke Alje Gerl in Primoža Jamška, raziskovali 

pomen prostovoljstva mladih. Razmišljali so o tem, kako lahko 
prostovoljci čim bolje pomagajo in kaj ob tem pridobijo. 

Učenci so bili zelo navdušeni in so delavnico zapustili polni dobrih 
vtisov!

Uvodno usposabljanje za prostovoljke in prostovoljce na Ptuju v 
sodelovanju s CID Ptuj

Potekalo bo v soboto, 25. januarja 2014, od 9. do 17. ure in v 
nedeljo, 26. januarja 2014, od 9. do 16. ure. Usposabljanje, ki ga 
organiziramo v sodelovanju s Centrom interesnih dejavnosti in bo 

potekalo v prostorih CID Ptuj na Osojnikovi cesti 9.
Poglobili se bomo v naslednje teme:

• kaj je prostovoljstvo in kakšna je njegova vloga v družbi,
• delo z raznolikimi posamezniki in odnos do stigmatiziranosti v 

družbi,
• veliko dajem in še več dobivam, motivacija za prostovoljsko delo,

• odnos med prostovoljcem in uporabnikom,

V Slovenski mreži prostovoljskih 
organizacij je 1029 članic.

Med zadnjimi so se pridružili:
Športno društvo ILUŽN, Družinski center 
Zaupanje, Planinsko društvo 
Moravče, Vrtec Jarše, Zavod Varna pot 
in Zavod Odprta dlan.
Pridružite se mreži tudi vi! 
Vpis je brezplačen.
Iskalnik organizacij

Pridružite se 3548 oboževalcem in nas 
spremljajte tudi na Facebook profilu 
Prostovoljstvo.org, kjer objavljamo različne 
prostovoljske utrinke, zanimivosti tako iz 
Slovenije kot iz tujine. Ste že všečkali nov 
FB profil Slovenske filantropije?

Ste že obiskali novo spletno stran 
Slovenske 
filantropije www.filantropija.org? Na njej 
so tudi informacije s področja 
prostovoljstva!
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• odnos med prostovoljcem in uporabnikom,
• komunikacija,

• pravice in odgovornost prostovoljcev,
• etična načela pri prostovoljskem delu.

Prispevek za usposabljanje znaša 25,00 €, za dijake, študente, 
upokojence in brezposelne pa 19,00 €. V primeru, da ste v finančni 

stiski in prispevka ne morete plačati, skupaj s prijavnico pošljite 
obrazložitev. V kolikor bo mogoče, bo znesek po svojih zmožnostih 

za vas pokrila Slovenska filantropija.
Prijavnico in več informacij dobite 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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