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Ne vidite celotnega sporočila? Kliknite tukaj.

Raznolike in navdihujoče izkušnje nekdanjih EVS 
prostovoljcev
V počastitev 20. obletnice evropske prostovoljne službe so na 
Movitu, slovenski nacionalni agenciji programa Erasmus+: Mladi v 
akciji, vzpostavili Facebook stran Volunteers of Europe. Na njej 
predstavljajo raznolike in navdihujoče izkušnje nekdanjih EVS 
prostovoljcev. Če bi tudi sami prispevali svojo zgodbo, si lahko 
ogledate kako to narediti tukaj.

Srečanja in pogovori niso prišli prav samo njemu, 
marveč tudi meni kot "učiteljici"
Tudi med letošnjimi poletnimi počitnicami so nekateri mladi v vlogi 
prostovoljcev čas izkoristili za pomoč soljudem, ob tem pa nabirali tudi 
dragocene izkušnje. Kot odmev aktivnih počitnic in povabilo mladim k 
prostovoljskemu delu med šolskim letom objavljamo zgodbo Ane Bajt, 17-
letne dijakinje, ki je med poletnimi počitnicami kot prostovoljka Slovenske 
filantropije pomagala migrantu iz Maroka pri učenju angleščine. Zgodbo si 
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Ali ste vedeli?
Skupno poročilo o prostovoljstvu v 
Sloveniji za leto 2015 je ponovno 
pokazalo, da je večina prostovoljcev 
ženskega spola, 63.445 in 
33.377 moškega spola.

Želite postati prostovoljci 
Prostovoljskega servisa?
V socialno varstvenem programu 
Prostovoljskega servisa s pomočjo 
strokovne in prostovoljske pomoči 
pomagamo pri reševanju različnih stisk 
(bivanjske, zdravstvene ali čustvene 
stiske). V našo ekipo prostovoljcev tako 
vabimo nove prostovoljce, ki želijo del 
svojega časa nameniti za 
pomoč soljudem. Željo o vključitvi v 
Prostovoljski servis lahko oddate TUKAJ 
(povezava do kontaktnega obrazca) ali 
pokličite na telefonsko številko 040 684 
683.

Pridruži se ekipi Kino otoka
K sodelovanju vabijo vse, ki imate radi 
film in se želite neformalno praktično 
usposobiti na področju organizacije 
filmskih in kulturnih dogodkov, da z 
njimi zgradite nepozabno festivalsko 
izkušnjo. Več informacij vam je na 
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filantropije pomagala migrantu iz Maroka pri učenju angleščine. Zgodbo si 
lahko preberete tukaj. Slovenska filantropija pravkar pripravlja 
spletni Katalog prostovoljskih del za mlade v novem šolskem letu, ki bo 
na voljo sredi septembra na portalu www.prostovoljstvo.org.

Uvodno usposabljanje za mentorje
4. oktobra bo na Slovenski filantropiji potekalo Uvodno usposabljanje 
za mentorje, ki vam bo celostno odgovorilo na vprašanje, kako 
pripraviti organizacijo na prostovoljsko delo in voditi 
prostovoljce. Usposabljanje je namenjeno mentorjem prostovoljcev v 
različnih organizacijah, ki so to vlogo šele prevzeli in tudi tistim, ki želijo 
preveriti svoje prakse in iščejo odgovore na vprašanja, ki se jim 
posvetimo na usposabljanju. Dobrodošli so tako mentorji iz nevladnih 
organizacij kot tudi iz javnih zavodov. Več informacij vam je na voljo 
tukaj.

izkušnjo. Več informacij vam je na 
voljo tukaj.

Dobra dela vas potrebujejo
Če želite prostovoljiti, vas v 
posredovalnici prostovoljskih del čaka 
kar 141 zanimivih aktivnosti, ki jim lahko 
posvetite nekaj svojega prostega časa.

Slovenska mreža prostovoljskih 
organizacij
Mreža šteje danes 1373 članic. Zadnje 
pridružene članice so Dijaški dom Nova 
Gorica, Zaposlitveni center AVANTUS, 
Združenje policistov Slovenije, Dnevni 
center za otroke in mladostnike Idrija in 
Univerza v Ljubljani, Pedagoška 
fakulteta.

Vabimo vse članice in posameznike, 
da nam vaše prispevke k 
Prostovoljskim e-novicam skupaj s 
fotografijami pošljete na 
novice@filantropija.org.

Spremljajte nas tudi na Facebooku.

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, Poljanska cesta 12, 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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