
Ne vidite celotnega sporočila? Kliknite tukaj.

Javni poziv k predlaganju kandidatov za nagrado 
oziroma priznanja na področju prostovoljstva za leto 
2016
Odbor Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju 
prostovoljstva na podlagi Zakona o prostovoljstvu in Uredbe o nagradi 
in priznanjih za prostovoljstvo objavlja Javni poziv k predlaganju 
kandidatov za nagrado oziroma priznanja na področju prostovoljstva 
za leto 2016. Kandidati so lahko prostovoljci/prostovoljke in 
prostovoljske organizacije. Rok za oddajo prijav je 28. marec 2017, do 
12. ure.

Natečaj prostovoljec leta 2016
Mladinski svet Slovenije (MSS) letos že petnajstič zapored 
razpisuje natečaj Prostovoljec leta. V okviru natečaja bodo izbirali 
najboljše prostovoljke, prostovoljce, prostovoljski projekt, naj 
mladinskega voditelja oz. voditeljico in naj mladinski projekt za 
preteklo leto 2016. Rok za prijavo je 5. 4. 2017.
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Ali ste vedeli?
Kot prostovoljci in prostovoljke lahko 

sodelujete na mednarodnem filmskem 
festivalu Kino otok. K sodelovanju vabijo 

vse, ki imate radi film in se 
želite neformalno praktično usposobiti na 

področju organizacije filmskih in 
kulturnih dogodkov.

Kreativni izziv - Mladi mladim
Imate v organizaciji izstopajočega 

prostovoljca ali prostovoljko z zanimivimi 
izkušnjami, ki bi lahko podelil/a svojo 

zgodbo? Ali bi v kreativnem izzivu 
sodeloval/a raje tako, da bi izkušnje 

mladih prostovoljcev/prostovoljk 
predstavil/a na kreativen način preko 

videa, fotografije, intervjujev, ilustracij ali 
plakatov? Če vas sodelovanje v izzivu 

zanima najdete v Posredovalnici 
prostovoljskih del navodila za prijavo. Že 
nastale zgodbe iz preteklega leta pa si 

lahko ogledate tukaj. 

Prostovoljstvo v vzgoji in 
izobraževanju, usposabljanje za 
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Hrana za dober namen
Vsak osmi prebivalec našega planeta je lačen. Na drugi strani pa se 
vsako leto zavrže kar tretjina pridelane hrane. Novinarka Anka Pirš je 
za Tednik spremljala prostovoljki Slovenske filantropije, ki sta se 
odpravili po viške hrane. V letu 2016 so na Slovenski filantropiji topli 
obrok s pomočjo prostovoljcev in prostovoljk zagotovili 144 
prejemnikom in razdelili preko 10.000 obrokov.

Skupinska ulična akcija ob Dnevu žena
Se zavzemaš za pravice žensk? Odpravo revščine in neenakosti? Te 
zanima vključitev v akcijo proti nepravičnemu davčnemu sistemu, ki 
siromaši javne storitve, zaradi česar najbolj trpijo ženske in deklice –
predvsem iz ranljivih skupin in živeče v revščini?
Ekvilib inštitut v sodelovanju z Zavodom Bob vabi aktiviste in 
prostovoljce, ki bi se radi naučili zasnovati kreativno ulično akcijo in 
narediti osveščanje javnosti zabavno. Več o gledališki intervenciji si 
lahko preberete tukaj.

videa, fotografije, intervjujev, ilustracij ali 
plakatov? Če vas sodelovanje v izzivu 

zanima najdete v Posredovalnici 
prostovoljskih del navodila za prijavo. Že 
nastale zgodbe iz preteklega leta pa si 

lahko ogledate tukaj. 

Prostovoljstvo v vzgoji in 
izobraževanju, usposabljanje za 

pedagoške delavce
Ljubljanja, torek, 14. marca 2017, od 9. 

do 16. ure.
Usposabljanje je namenjeno vsem, ki 
delajo z otroki in mladostniki v vrtcih, 
šolah in drugih zavodih v vzgoji in 

izobraževanju ter se želijo seznaniti s 
priložnostmi, ki jim jih prinaša 

prostovoljstvo.
"Vse kar smo pridobili, lahko uporabimo v 
našem vsakdanjem življenju za gradnjo 

trdnega in širokega mostu človeka k 
človeku. Hvala za srečanje na topel, 

prijeten način!" Nikica Grkman, 
mentorica prostovoljcev na Srednji 

zdravstveni šoli Ljubljana.
Prijavnico in več informacij najdete na 

povezavi tukaj.

Dobra dela vas potrebujejo
Če želite prostovoljiti, vas 

v Posredovalnici prostovoljskih 
del čaka kar 182 zanimivih aktivnosti, ki 

jim lahko posvetite nekaj svojega 
prostega časa.

Slovenska mreža prostovoljskih 
organizacij

Mreža šteje danes že 1419 članic. 
Zadnje pridružene članice so Psihiatrična 

bolnica Begunje, Društvo 
Ibis, Večgeneracijski center Logatec 

in Zavod Delavnica konceptov.
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:
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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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