
Ne vidite celotnega sporočila? Kliknite tukaj.

Nacionalni teden prostovoljstva (15. - 21. maj 2017)
Za teden praznovanja prostovoljstva, ki letos izpostavlja »
Prostovoljstvo kot prostor vključevanja«, so do 8. maja odprte 
spletne prijave na Veseli dan prostovoljstva, ki bo 16. maja potekal na 
Prešernovem trgu in za dogodke, ki jih boste izvedli v vašem kraju. 
Veselimo se druženja prostovoljcev, povezovanja med sodelujočimi 
organizacijami in predstavitev prostovoljstva ter številnih prostovoljskih 
organizacij. 18. maja nas bo Občina Gornja Radgona, gostila in nam 
tako omogočila izvedbo Slovesnega dneva prostovoljstva. Na prireditvi 
bomo podelili nazive Junaki našega časa, Naj prostovoljec v javni 
upravi ter Prostovoljstvu prijazno mesto.

Regijski obisk v Kopru
Datum: sreda, 19. april 2017 ob 11. uri
Kje: v prostorih Pretorske palače (Titov trg 3, Koper)
Slovenska filantropija bo po obisku Murske Sobote in Slovenj Gradca 
izvedla še regijski obisk v Kopru, da se neposredno na terenu seznani 
z izzivi, s katerimi se srečujejo prostovoljske organizacije, hkrati pa bo 
spodbudila in okrepila sodelovanje s prostovoljskimi organizacijami in 
lokalnimi skupnostmi, jih informirala o novostih na področju 
prostovoljstva in tako prispevala k razvoju prostovoljstva na regionalni 
in lokalni ravni.

E-novice 265
14. april 2017

Ali ste vedeli?
Bliža se Evropski teden mladih in s 

tem festival mladinskega dela 
Mladinstival. Informacije, vabila in 

prijavnici za soustvarjanje aktivnosti in 
za udeležbo najdete tukaj.

Socialne, ustvarjalne in gibalne 
metode za boljše delo s 

skupinami
Ljubljana, 18. april 2017

Za vse, ki iščete inovativne in ustvarjalne 
načine za vzpostavljanje stika in 

zaupanja, gradnjo skupine, odpiranja 
razprav na različne tematike in iskanje 

kreativnih rešitev. Ujamite še zadnji dan 
za prijavo in zadnja prosta mesta! Več

informacij.

Pomoč pri magistrski nalogi
Vabimo vas, da prispevate svoje 

razmisleke za zanimivo magistrsko 
nalogo z naslovom "Močno lokalno 

okolje: delo v, za in z njim." Na 
novice@filantropija.org pošljite odgovor 

na vprašanje Kaj je za vas močna 
soseska? (Kakšne podobe se vam 

izrišejo pred očmi? Kdo je udeležen v 
zgodbo o trdnem lokalnem okolju? 
Kakšni odnosi se vzpostavljajo med 
ljudmi? Kako je soseska urejena?)
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Utrinki iz akcij, ki so potekale na Dan za spremembe
Prostovoljske akcije, katerih rdeča nit je bila širjenje in spodbujanje 
sodelovanja, so potekale v 72 krajih, med organizatorji so bile šole, 
društva, občine in posamezniki, sodelovala so tudi podjetja. Izpeljanih 
je bilo kar 132 akcij, v okviru nekaterih se je povezalo tudi več kot 27 
organizacij.  Po vsej državi je bilo na ta dan aktivnih več kot 460 
organizacij (društev, občin, šol, podjetij, javnih zavodov) in več
kot 12300 prostovoljcev. Za izvedbo letošnjega Dneva za spremembe 
se vsem sodelujočim iskreno zahvaljujemo! Upamo, da je tudi za vse, 
ki ste se udeležili Dneva za spremembe, ta sončen dan bil nekaj 
posebnega in navdih za vse prihodnje spremembe in sodelovanja, ki jih 
boste izvedli. Utrinki, fotografije in zapisi akcij so dosegljivi tukaj.

ljudmi? Kako je soseska urejena?)

Dobra dela vas potrebujejo
Če želite prostovoljiti, vas 

v Posredovalnici prostovoljskih 
del čaka kar 215 zanimivih aktivnosti, ki 

jim lahko posvetite nekaj svojega 
prostega časa.

Slovenska mreža prostovoljskih 
organizacij

Mreža šteje danes že 1446 članic. 
Zadnje pridružene članice so Center 

starejših Cerknica, Prostovoljno 
humanitarno društvo HUMANITARKA, 
CITILAB, Zavod za razvoj kreativnih 
tehnologij Maribor, socialno podjetje, 

Društvo Parada ponosa, Zavod 
Lastovice, zavod za pomoč socialno 

ogroženim družinam, Društvo ljubiteljev 
narave in športa Medo ter Zavod Hajr, 

so.p.
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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