
Državna nagrada in priznanja na področju prostovoljstva 
za leto 2013
Odbor Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju 
prostovoljstva vas vabi k predlaganju kandidatk in kandidatov za državno 
nagrado in priznanja na področju prostovoljstva za leto 2013. Predlagate 
lahko posameznike ali prostovoljske organizacije. Državna nagrada in 
priznanja imajo tudi finančno vrednost. Izroči jih Predsednik Republike 
Slovenije. Rok za oddajo je 11. marec 2014. Več

Vsak lahko sodeluje pri Dnevu za spremembe!

Če ste član društva, prostovoljec, aktiven posameznik ali sodelavec v 
podjetju, ki je družbeno odgovorno, vas pozivamo, da se pridružite 
vseslovenski akciji in organizirate aktivnost, povabite sokrajane, društva, 
prostovoljske oziroma podobne organizacije. Povežite se na lokalni ravni 
in že danes pričnite z načrtovanjem svoje aktivnosti! Primerna je vsaka 
akcija, ki bo pripomogla k boljšemu življenju določenega 
posameznika ali skupine v skupnosti. Več

Pripravlja se novela Zakona o prostovoljstvu

Slovenska filantropija vas vljudno vabi k sodelovanju v delovni skupini z 
namenom oblikovanja skupnih stališč, ki jih bodo nadalje zastopali 

predstavniki prostovoljskih organizacij, člani Medresorske delovne skupine. 
V kolikor imate predloge sprememb Zakona o prostovoljstvu, vas vabimo, 

da se udeležite srečanja, ki bo potekalo v sredo, 26. februarja 2014, ob 
9. uri na Slovenski filantropiji. Več

Komunikacija z uporabnikom - novo tematsko 
usposabljanje za prostovoljce

Ali ste se že znašli v situaciji, ko kot prostovoljci niste znali postaviti 
meje? Imate občutek slabe vesti, če odklonite pomoč, ki je ne morete 

ponuditi?
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Ali ste vedeli?
Podeljeni sta bili že dve 
državni nagradi in osem 
državnih priznanj na področju 
prostovoljstva.

Globalni prostovoljski 
EVS projekt v Indiji
Zavod Voluntariat ponovno 
išče prostovoljce med 18. in 
30. letom za udeležbo v 
projektu EVS, tokrat v Indiji, 
pri nevladni organizaciji 
ETASHA iz New Delhija. 
Glavni namen projekta je 
spodbujanje aktivnega 
globalnega državljanstva in 
medkulturnega učenja. Glavna 
naloga prostovoljcev bo 
sodelovanje pri organizaciji in 
izvedbi delavnic aktivnega 
državljanstva, globalnega 
učenja in socialnega 
vključevanja mladih z manj 
priložnostmi v New Delhiju v 
različne sfere družbeno-
ekonomskega življenja.

122 potreb po vključitvi 
v prostovoljstvo
Poleg zgornjega povabila je 
objavljenih še veliko drugih 
del, v različnih regijah, na 
različnih področjih.

Brskalnik prostovoljskih del

Slovenska mreža 
prostovoljskih 
organizacij
Šteje že 1056 članov. Zadnji 
pridruženi so:
Turistično društvo Postojna, 
Moral Hero Challenge, Center 
Jaspis, Zavod IRP - Tovarna 
podjemov, podjetniški 
inkubator Univerze Maribor in 
Klub brigadirjev MDB 
Ljubljana

Poiščite organizacije blizu 
vašega kraja na zemljevidu

Priložnosti prostovoljskega sektorja
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ponuditi?
Na željo mnogih prostovoljcev bomo 11. marca izpeljali usposabljanje, 
namenjeno udeležencem, ki delajo z ljudmi in se zavedajo, da je dobra 

komunikacija ključna za vzpostavljanje in gradnjo dobrega odnosa. Pohitite 
s prijavami. Več

Priporočila sodelovanja s prostovoljci na letovanjih, 
taborih

Prostovoljci se na taborih in letovanjih soočajo z velikimi izzivi. 
Najpogosteje delajo z ranljivimi skupinami, dinamika je navadno zelo 
pestra. Na prvem sestanku z organizatorji letovanj smo se odločili, da 
oblikujemo priporočila in smernice, ki bodo lahko v pomoč in zaščito 
vsakemu organizatorju. Naslednji sestanek bo potekal 4. marca 2013
ob 9. uri v prostorih Slovenske filantropije.Več

Termini usposabljanj v naslednjih dveh mesecih: 
Za prostovoljce:
Uvodno usposabljanje za prostovoljce in prostovoljke : 
Ljubljana, 12. in 13. april
Komunikacija z uporabnikom:
Ljubljana, 11. marec
Vodenje skupine in skupinska dinamika :
Ljubljana, 22. april
Za mentorje in organizatorje prostovoljstva:
Uvodno usposabljanje za mentorje:
Žalec, 3. marec, in Črnomelj, 29. marec
Intenzivno 5-dnevno usposabljanje: 
Ljubljana, 7., 8. in 9. marec ter 24. in 25. marec  
Motiviranje in spremljanje prostovoljcev:
Ljubljana, 18. marec                                                 Prijave

Dobrodošli v Žalcu

Hiša Sadeži družbe Žalec je že tretji medgeneracijski skupnostni center, 
ki ga je vzpostavila Slovenska filantropija po vzoru prvega, ki je leta 2009 
zaživel v Murski Soboti.

Ponuja prostor za srečanja in sodelovanje starejše in mlajše 
generacije. V Hiši so dobrodošli vsi prebivalci lokalne skupnosti, ciljno pa 
se izvajajo aktivnosti, ki spodbujajo: aktivno staranje, socialno aktivacijo, 
povezovanje generacij, prenos znanja med generacijami in vključevanje v 
medgeneracijsko prostovoljstvo. Uradna otvoritev je potekala včeraj. 
Več

Spremljajte nas na FB

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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