
Ne vidite celotnega sporočila? Kliknite tukaj.

Evropska prestolnica prostovoljstva 2018
Za Evropsko prestolnico prostovoljstva 2018 je bilo izbrano drugo največje mesto 
na Danskem. Aarhus, ki je letos Evropska prestolnica kulture, je najbolj ustrezalo 
kriterijem, ki jih postavlja Evropski prostovoljski center (CEV), ki mimogrede letos 
obeležuje 25. leto svojega delovanja. Žirija je zapisala, da Aarhus ustrezno razvija 
strategijo aktivnega državljanstva, ki vključuje jasne in ustrezne mehanizme 
financiranja velikih in malih prostovoljskih organizacij. Prav tako so izpostavili kako 
v mestu merijo in dokazujejo učinek prostovoljstva, politika prostovoljstva pa je 
izvrstno povezana tudi s strategijami zaposlovanja, zdravja in socialne 
vključenosti. Poudarili so tudi, da bi lahko v prihodnosti več pozornosti namenili 
procesom spoznavanja prostovoljcev in tudi ozaveščanju o pravicah in 
odgovornostih prostovoljcev. Več o stanju prostovoljstva na Danskem sledi v 
septembru, saj se ekipa prostovoljstva iz Slovenske filantropije odpravlja na 
študijski obisk.

Prostovoljka Greenpeacea nastopila na TEDxUWCA Adriatic
Anastazija Zajec je 18 let stara dijakinja Gimnazije Bežigrad in zelo aktivna 
prostovoljka Greenpeacea, ki verjame, da je prostovoljstvo izvrstna praksa 
demokracije. S prostovoljstvom namreč vsak dan glasujemo, v kakšnem svetu bi 
radi živeli. Kako je tudi sama izkusila vpliv prostovoljstva na kvaliteto življenja 
posameznikov in skupnosti, lahko izveste v njenem govoru, ki  ga je pripravila za 
Tedx dogodek v Trstu. Greenpeace že šesto leto organizira prostovoljsko delo, 
njihova organizacija je podpisnica Etičnega kodeksa organiziranega prostovoljstva 
in članica Slovenske mreže prostovoljskih organizacij, prav tako pa nosijo tudi 
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in članica Slovenske mreže prostovoljskih organizacij, prav tako pa nosijo tudi 
naziv Mladim prostovoljcem prijazna organizacija. Več informacij o njihovih 
prostovoljskih priložnostih najdete tukaj.

Jesenski kongres prostovoljstva CEV na Dunaju
Evropski prostovoljski center 4., 5. in 6. oktobra 2017 pripravlja kongres 
prostovoljstva. Predstavniki prostovoljskih organizacij, političnih in upravnih 
organov ter akademskih krogov se bodo zbrali, da bi izmenjali mnenja in razvili 
skupne strategije o trenutnih dejavnostih in pobudah v prostovoljskem sektorju. 
Kongres bo obsegal projektne in raziskovalne predstavitve, strateške razprave 
CEV, predstavitev držav kandidatk za Evropsko prestolnico prostovoljstva 2019, 
generalno skupščino CEV in Evropsko konferenco za prostovoljstvo. Do 13. 9. 
2017 se lahko registrirate tukaj.
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