
Ne vidite celotnega sporočila? Kliknite tukaj.

= dan za sodelovanje (8. april 2017)
Že vse od leta 2010 v začetku pomladi skušamo prebivalce Slovenije 
nagovoriti, da stopijo iz ustaljenih smernic, zavihajo rokave in za en dan 
postanejo prostovoljci. Vseslovenska prostovoljska akcija je nastala z 
namenom spodbujanja ljudi, da aktivno pristopijo k potrebam določene 
skupnosti. Lani je Dan za spremembe širil spoštovanje. V več kot 40 
krajih se nam je pridružilo več kot 14.500 prostovoljcev in skoraj 400 
organizacij, izvedenih pa je bilo 125 skupnostih akcij, ki so npr. 
pomagale posameznikom, ki so se znašli v stiski, reševale so določen 
skupnostni problem ali pa poskrbele za prijetnejšo okolico. Letos pa se 
bodo v okviru 8. Dneva za spremembe po vsej Sloveniji 
organizirale akcije, ki bodo spodbujale in širile sodelovanje.

Priročnik za pripravo akcij za Dan za spremembe
Nimate ideje za konkretno akcijo? Poglejte okoli sebe in takoj boste 
našli stvari, ki bi jih želeli spremeniti, ljudi, ki bi jim radi pomagali, 
naravo, ki bi lahko spet zadihala. Povežite se z drugimi organizacijami, 
šolami, sodelujte s podjetji in občinami ter posamezniki v vašem kraju 
ter skupaj zasnujte konkretno akcijo, ki bo zadostila potrebam. Naj bo 
letošnje sodelovanje organizacij, občin, lokalnih oblasti, javnih 
zavodov, posameznikov in podjetij še bolj intenzivno kot doslej! 
Zavedamo se, da ste prav vi tisti, ki najbolje poznate razmere in težave 
v vaši okolici in prepričani smo, da veste, kaj vaš kraj najbolj potrebuje. 
Za navdih so vam lahko tudi uspešne številne prostovoljske akcije iz 
preteklih let. Da boste akcije lažje načrtovali, smo vam pripravili 
Priročnik za izvedbo akcij.
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Ali ste vedeli?
V Slovenski mreži prostovoljskih 
organizacij je že 88 članic, ki so 
pridobile znak Mladim prijazna 

prostovoljska organizacija. Prepoznate 
jih po tem da imajo na spletni strani 

prostovoljstvo.org ob svojem opisu tudi 
"zelene rokice".

Natečaj Junaki našega časa za 
šolsko leto 2016/2017

Vsi slovenski učenci lahko postanejo 
Junaki našega časa. Kako? Z aktivnim 

prostovoljskim delom, s pomočjo ljudem 
v stiski, z odzivanjem na potrebe v 

svojem okolju. Natečaj za osnovne in 
srednje šole ter dijaške domove za 
šolsko leto 2016/2017 najdete tukaj.

Regijski obiski 2017
Slovenska filantropija bo v letošnjem 

letu izvedla tri regijske obiske po 
Sloveniji, da se neposredno na terenu 
seznani z izzivi, s katerimi se srečujejo 
prostovoljske organizacije v različnih 

predelih Slovenije. Prvi regijski obisk bo 
20. marca 2017 v Murski Soboti. Več

informacij najdete tukaj.

Vodenje skupin in skupinska 
dinamika

Ljubljanja, torek, 7. marca 2017, od 9. 
do 16. ure. Zadnja prosta mesta!
Usposabljanje je namenjeno vsem, 
ki vodijo skupine, izvajajo delavnice, 

tabore, treninge, letovanja, mednarodne 
izmenjave ali druge skupinske 

aktivnosti. Več informacij in prijavnico 
najdete tukaj.

Dobra dela vas potrebujejo
Če želite prostovoljiti, vas 

v Posredovalnici prostovoljskih 
del čaka kar 184 zanimivih aktivnosti, ki 

jim lahko posvetite nekaj svojega 

   Hitre beležke Stran 1    

http://%25%25webversion%25%25
http://www.prostovoljstvo.org/index.php?i=801
http://www.prostovoljstvo.org/za-prostovoljce/iskalnik-organizacij?_action=submit&antiSpamInput=&title=&city=&mladim_po=ON
http://www.prostovoljstvo.org/za-prostovoljce/iskalnik-organizacij?_action=submit&antiSpamInput=&title=&city=&mladim_po=ON
http://www.prostovoljstvo.org/aktivnosti/prostovoljstvo-v-vzgoji-in-izobrazevanju/abc-/junaki-nasega-casa
http://www.prostovoljstvo.org/aktivnosti/regijski-obiski
http://www.prostovoljstvo.org/usposabljanja/usposabljanja-za-prostovoljke-in-prostovoljce/tematsko-usposabljanje
http://www.prostovoljstvo.org/za-prostovoljce/posredovalnica-prostovoljskih-del
http://www.prostovoljstvo.org/za-prostovoljce/posredovalnica-prostovoljskih-del


Prijava akcije za Dan za spremembe
Če ste član društva, zavoda, prostovoljec, aktiven posameznik ali 
sodelavec v podjetju, ki je družbeno odgovorno, vas pozivamo, da 
organizirate aktivnost, povabite sosede, sokrajane, društva, 
prostovoljske oziroma podobne organizacije. Povežite se na lokalni 
ravni in že danes pričnite z načrtovanjem svoje aktivnosti! Ko boste 
akcijo zasnovali jo prijavite preko spletnega obrazca. Rok za prijavo 
akcij je letos 20. marec 2017.
Hvala vsem sodelujočim, da povezujete, spreminjate in širite 
prostovoljstvo ter sodelovanje!

del čaka kar 184 zanimivih aktivnosti, ki 
jim lahko posvetite nekaj svojega 

prostega časa.

Slovenska mreža prostovoljskih 
organizacij

Mreža šteje danes že 1419 članic. 
Zadnje pridružene članice 

so Psihiatrična bolnica Begunje, Društvo 
Ibis, Večgeneracijski center Logatec 

in Zavod Delavnica konceptov.
Vabimo vse članice in posameznike, da 
nam vaše prispevke k Prostovoljskim e-
novicam skupaj s fotografijami pošiljate 

na novice@filantropija.org.

Spremljajte nas tudi na Facebooku.

Pošiljanje e-novic nam omogoča:

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, Cesta Dolomitskega odreda 11, 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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