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Nacionalni teden prostovljstva (14. - 20. maj)
Namen nacionalnega tedna prostovoljstva je praznovanje prostovoljstva ter 
prostovoljskih organizacij in zahvala prostovoljcem za njihovo udejstvovanje.

“Vedno znova se kaže, da kadar odpovejo drugi mehanizmi, ali kadar ni dovolj 
volje za sistemske odprave nepravilnosti oziroma dolgoročno načrtovanje, pa 
naj bo pri reševanju socialnih stisk, izvedbi športnih aktivnosti, kulturnih 
dogodkov, turistični promociji, socialni aktivaciji in še v veliko drugih primerih, 
organizirano in neorganizirano prostovoljstvo blaži vrzeli, ki ob tem nastanejo. 
Ne samo to, prostovoljsko se rojevajo nove ideje in aktivnosti, ki predstavljajo 
izjemno pestrost ponudbe, v katere se lahko vključujejo prebivalci.” (Tereza 
Novak, izvršna direktorica Slovenske filantropije)

Dogodki po Sloveniji v okviru Nacionalnega tedna 
prostovoljstva
Nacionalni teden prostovoljstva bodo obeležili tudi v krajih Grobelno, Krško, 
Kuzma, Ljutomer, Logatec, Laško, Metlika, Maribor, Nova Gorica, starošince, 
Sežana, Trbovlje, Veržej in Žalec. Vse lokalne dogodke lahko bolj podrobno 
pregledate tukaj. Vabimo vas, da se udeležite izobraževanj, usposabljanj, 
delavnic in številnih drugih aktivnosti.

Veseli dan prostovoljstva (17. maj 2018)
Osrednji dogodek Nacionalnega tedna prostovoljstva bo potekal 17. maja na 
Prešernovem trgu v Ljubljani, med 13. in 17. uro, kjer se bomo ponovno 
zbrale številne prostovoljske organizacije in proslavile svoje delo na Veselem 
dnevu prostovoljstva. Predstavile se bodo organizacije iz raznolikih področij: 
socialnega in kulturnega področja, ekologije in trajnostnega razvoja, 
humanitarne dejavnosti, športa, izobraževanja, mladi, šole in starejši, ki s 
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Ali ste vedeli?
Ministrstvo za javno upravo je 
dne 4. 5. 2018 v Uradnem listu 
RS, št. 31/2018 objavilo Javni 

razpis za sofinanciranje 
projektov razvoja in 

profesionalizacije nevladnih 
organizacij in 

prostovoljstva. Rok za oddajo 
vlog je 18. 6. 2018.

Ustvarjalne metode za delo 
s skupinami

Ljubljana, 25. maj 2018

Za vse prostovoljce, ki bi želeli z 
ustvarjalnimi pristopi iskati 

načine za dobro komunikacijo ter 
opolnomočenje posameznikov 
ali skupin. Usposabljanje je še 

posebej primerno za vse tiste, ki 
ste organizatorji delavnic, 

taborov, izmenjav idr. Več.

Dobra dela vas potrebujejo

Če želite prostovoljiti, vas 
v Posredovalnici 

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

prostega časa.

Slovenska mreža 
prostovoljskih organizacij
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humanitarne dejavnosti, športa, izobraževanja, mladi, šole in starejši, ki s 
svojimi aktivnostmi prispevajo za bolj prijazno in vključujočo družbo. Vabljeni 
na praznovanje, druženje in predstavitev prostovoljskih aktivnosti.

Slovesni dan prostovoljstva (15. maj 2018)
V okviru Nacionalnega tedna prostovoljstva bo 15. maja 2018 v 
Krškem potekala slovesna podelitev priznanj najzaslužnejšim na področju 
prostovoljstva.

Nazive bodo prejeli: šole in dijaški domovi z najbolje organiziranim 
prostovoljstvom – naziv Junaki našega časa, Naj prostovoljec in naj 
prostovoljka, zaposlen/a v javni upravi, občine, ki aktivno spodbujajo 
prostovoljstvo – naziv Prostovoljstvu prijazno mesto in letos prvič naziv naj 
mentor in naj mentorica prostovoljcev. Dogodek bo potekal v Občini Krško, ki 
je prejemnica naziva Prostovoljstvu prijazno mesto že vse od leta 2014. Župan 
Krškega, mag. Miran Stanko, je skupaj s sodelavci iz občinske uprave sprejel 
gostiteljstvo dogodka, ki ga bo v veliki dvorani Kulturnega doma Krško 
organizirala Slovenska filantropija.

Mreža šteje danes 
že 1573 članic. Zadnje 

pridružene članice so FORTUNA 
VITA zavod za svetovanje, 

informatiko in ekologijo, Ljudska 
univerza Nova Gorica, Društvo 
za varovanje okolja in pomoč

živalim v stiski Reks in 
Mila, Društvo Ljubiteljev Gradu 
Snežnik in Slovensko združenje 

za cirkuško pedagogiko -
Cirkokrog.

Spremljajte nas tudi 
na Facebooku.

Vabimo vse članice in 
posameznike, da nam svoje 
prispevke k Prostovoljskim e-
novicam skupaj s fotografijami 

pošiljate na 
novice@filantropija.org.
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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