
Ne vidite celotnega sporočila? Kliknite tukaj.

OB MEDNARODNEM DNEVU PROSTOVOLJSTVA 
VAS VABIMO NA FORUM z naslovom "Beleženje in 
priznavanje kompetenc, pridobljenih s prostovoljskim 
delom"
5. decembra vas vabimo na forum o prostovoljstvu. Predstavili bomo sedanje 
stanje na področju beleženja kompetenc, razvitih s prostovoljskim delom in 
dobro delujoče modele, ki se že uporabljajo za delo z določenimi ciljnimi 
skupinami. Predstavili bomo pogled delodajalcev na neformalno pridobljene 
reference, aktualne pobude za razvoj na tem področju, pa tudi ovire, s 
katerimi se sodelujoči sogovorniki soočajo. Več informacij o programu in 
kontaktni obrazec za prijavo najdete na spletni strani prostovoljstvo.org.

Tržnica prostovoljnih del Pedagoške fakultete UL
Tržnica, ki predstavlja odlično priložnost, da se študentje fakultete 
seznanijo z raznimi organizacijami, društvi oziroma zavodi, pri katerih 
se lahko vključijo v prostovoljsko delo. Tržinice ste se udeležili tudi 
sodelavki Slovenske filantropije. Za več informacij kliknite tukaj.

E-novice 254
11. november 2016

Prostovoljsko delo - programiranje
Ste programer/ka, ki bi lahko pomagal/a 
urejati podobo spletne platforme Blender 

in s tem prispevati k boljši integraciji 
beguncev in migrantov? Več informacij 
na Posredovalnici prostovoljskih del.

ZADNJA PROSTA MESTA ZA
mentorsko usposabljanje

MOTIVIRANJE IN SPREMLJANJE 
PROSTOVOLJCEV

Termin: Ljubljana, 14.11. 2016 od 9. do 
16. ure. Prijavnica.

Dobra dela vas potrebujejo
Če želite prostovoljiti, vas v 

posredovalnici prostovoljskih del čaka 
kar 208 zanimivih aktivnosti, ki jim lahko 
posvetite nekaj svojega prostega časa.

Slovenska mreža prostovoljskih 

Priznavanje kompetenc, pridobljenih s prostovoljskim 
delom
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http://%25%25webversion%25%25
http://www.prostovoljstvo.org/aktivnosti/forum-prostovoljstva/forum-2016
http://www.filantropija.org/trznica-prostovoljnih-del-pedagoske-fakultete-ul/
http://www.prostovoljstvo.org/za-prostovoljce/posredovalnica-prostovoljskih-del#result_12471
http://www.prostovoljstvo.org/usposabljanja/termini-usposabljanj
http://www.prostovoljstvo.org/za-prostovoljce/posredovalnica-prostovoljskih-del


Spomin na poletje: MAVRIČNE POČITNICE
Mavriče počitnice so glavni projekt Društva prijateljev otrok Mavrica, v 
okviru katerega vsako leto peljejo 132 otrok iz socialno ogroženih 
družin na letovanje. Glavni cilj je omogočiti otrokom kvalitetno preživete 
počitnice na morju in izbrisati socialne razlike med njimi. Otroke 
vzpodbujajo k solidarnosti, nenasilju, prijateljstvu, sodelovanju, skrbi za 
okolje in sprejemanju drugačnosti. Odzive otrok si lahko preberete 
tukaj.

16. ure. Prijavnica.

Dobra dela vas potrebujejo
Če želite prostovoljiti, vas v 

posredovalnici prostovoljskih del čaka 
kar 208 zanimivih aktivnosti, ki jim lahko 
posvetite nekaj svojega prostega časa.

Slovenska mreža prostovoljskih 
organizacij

Mreža šteje danes že 1396 članic. 
Zadnje pridružene članice so Osnovna 

šola Idrija, Športno društvo Ando 
Hirschmann, Ustanova Zdenke 

Gustinčič, Fundacija Za dobro ljudi in 
narave, Društvo tabornikov Rod 

močvirski tulipani in Osnovna šola 
Martina Krpana Ljubljana.

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.

Pošiljanje e-novic nam omogoča:

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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