
Ne vidite celotnega sporočila? Kliknite tukaj.

JUNAKI NAŠEGA ČASA
Slovenska filantropija je na Slovesnem dnevu prostovoljstva na 
Gradu Negova podelila nazive za odlično organizirano prostovoljstvo v 
vzgoji in izobraževanju. Naziv Junaki našega časa 2016/2017 so 
prejeli OŠ Miren, POŠ Bilje, OŠ Kuzma, OŠ Grad, OŠ Sladki Vrh, OŠ
Antona Aškerca Velenje, OŠ Zreče, OŠ Livada Ljubljana, OŠ
Lucija, OŠ Toneta Čufarja Ljubljana, Srednja šola Črnomelj, Srednja 
šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica in Dijaški dom Antona Martina 
Slomška Maribor. Vsem junakom čestitamo!

Fotografije s podelitve si lahko ogledate tukaj, utemeljitve nagrad pa 
preberite na spletni strani prostovljstvo.org.

NAJ PROSTOVOLJEC ZAPOSLEN V JAVNI UPRAVI
Naziv je namenjen prepoznavanju tistih zaposlenih v javni upravi, ki s 
svojim prostovoljskim delovanjem širijo solidarnost, povezujejo 
skupnost in navdihujejo sodelavce. Prejemnik naziva za leto 2016 je na 
predlog Občine Gornja Radgona Ivan Kramberger, ki je zaposlen na 
Ministrstvu za notranje zadeve kot policist na Policijski postaji Maribor. 
V letu 2016 je opravil okoli 1000 ur prostovoljskega dela.
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Ali ste vedeli?
Začela se je javna razprava o Strategiji 

razvoja nevladnih organizacij in 
prostovoljstva. Besedilo je objavljeno 

na spletnem portalu e-demokracija. Rok 
za predloge in pripombe je 14. julij 

2017.  Več...

Izmenjevalnica oblačil
Izmenjevalnica oblačil ponovno odpira 

svoja vrata! Tudi tokrat boste imeli 
priložnost zamenjati in izmenjati vaša 
oblačila brez zapravljanja denarja. 31. 

maja od 17.00 dalje ste torej lepo 
vabljeni v Klub SOT 24,5 na 

Metelkovi. Poleg izmenjave oblačil se 
bodo zbirale tudi stvari iz seznama, ki jih 
bo Slovenska filantropija podarila azilnim 

domovom. 

Prostovoljstvo na mednarodnem 
Blejskem vodnem festivalu

15. in 16. 6. 2017 bo na Bledu potekal 
mednarodni Blejski Vodni Festival. S 

tem namenom vabijo prostovoljce/ke, da 
se jim pridružite pri sami izvedbi 

festivala. Namen festivala je 
ozaveščanje javnosti o pomenu 

voda. Več...

Veseli dan prostovoljstva
Osrednji dogodek Nacionalnega tedna 
prostovoljstva je potekal 16. maja na 
Prešernovem trgu v Ljubljani. Tudi v 

letošnjem letu se nam je pridružilo več
kot 80 prostovoljskih organizacij. Foto 

utrinki letošnjega Veselega dneva 
prostovoljstva so dosegljivi na FB 

strani prostovoljstvo.org.
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Posebna priznanja so prejeli Alenka Petkovšek, Marjeta 
Erdela, Damjan Barut,  Matjaž Poniž in Jože Kranjec (za delo na 
področju zaščite in reševanja ter prenos znanja na mlade). Prejemniku 
naziva in vsem dobitnikom posebnih priznanj iskrene 
čestitke! Fotografije iz podelitve so dostopne tukaj, utemeljitve pa si 
lahko preberete na spletni strani prostovoljstvo.org.

PROSTOVOLJSTVU PRIJAZNO MESTO
Prostovoljstvo se vedno dogaja v skupnosti. Ponekod je odvisno od 
posameznikov, pripravljenih priskočiti na pomoč v stiski ali se odzvati 
na novo potrebo v okolju, drugod pa je visoka stopnja solidarnosti in 
sodelovanja v skupnosti posledica načrtnega delovanja občinskih 
uprav. Prvič so naziv prejele Občina Trbovlje, Občina Laško, Občina 
Izola in Občina Sevnica. Naziv so potrdile Občina Črna na 
Koroškem, Občina Gornja Radgona, Občina Hrpelje-Kozina, Občina 
Kamnik, Občina Krško, Mestna občina Ljubljana,  Mestna občina 
Murska Sobota, Občina Radlje ob Dravi,  Občina Ravne na 
Koroškem, Občina Slovenske Konjice, Občina Škofja Loka, Mestna 
občina Velenje in Občina Žalec.

Vsem prostovoljstvu prijaznim mestom iskreno čestitamo in želimo, da 
se vam v prihodnjih letih pridruži še veliko slovenskih krajev. Fotografije 
s podelitve najdete tukaj, utemeljitve pa si preberite tukaj.

strani prostovoljstvo.org.

Dobra dela vas potrebujejo
Če želite prostovoljiti, vas 

v Posredovalnici prostovoljskih 
del čaka kar 219 zanimivih aktivnosti, ki 

jim lahko posvetite nekaj svojega 
prostega časa.

Slovenska mreža prostovoljskih 
organizacij

Mreža šteje danes že 1453 članic. 
Zadnje pridružene članice so Športno 
društvo Sonček, Kulturno umetniško 

društvo Krancelj in Zadruga KonopKo, 
z.o.o., 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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