
Pozor, pozor - ne spreglejte!

Do konca avgusta na Slovenski filantropiji zbiramo "poletne prostovoljske 
utrinke." Ste organizirali poletni tabor ali ste se kakšnega udeležili? Pošljite nam 
zanimive utrinke in objavili jih bomo v novicah, na spletnih straneh ali socialnih 
omrežjih, prve dni septembra pa bomo najboljšim podelili simpatične nagrade. 
Pošljite nam fotografije, lahko tudi tiste, ki so nastale z vašimi mobilnimi telefoni! 
Če jih nimate, dobrodošli tudi zanimivi zapisi!

Festival HISTeRIA 2013

Prejemniki posebnega priznanja natečaja Naj prostovoljec 2012, ustvarjalci 
Festivala HISTeRIA 2013 z veseljem sporočajo, da je tudi letošnja prireditev 
uspela, pri čemer gre zahvala tudi prostovoljcem. Okoli 200 jih je v štirinajstih 
dneh pomagalo ustvarjati pravljico v istrskem gozdu. Skrbeli so za prehrano, za 
red in čistočo, pomagali graditi prizorišča, skrbeli so za prodajo vstopnic, pretok 
informacij in ljudi usmerjali na prizorišča. Poleg tega so koordinirali nastope 
glasbenikov, gledališčnikov, delavničarjev in pripovedovalcev, ki so ravno tako 
nastopili brezplačno, brez pričakovanja materialnih koristi, iz lastne odločitve, 
zase pa tudi za druge – prostovoljsko torej.

Rezultat je bil tudi tokrat čaroben. Zbralo se je ogromno različnih ljudi iz celega 
sveta, različnih starosti, narodnosti, ver, kultur združi prostovoljske moči in 
sodeluje pri ustvarjanju skupne pravljice, ki se piše na temeljih sobivanja in 
sodelovanja, ustvarjalnosti, ekologije in enakopravnosti. Več na 
www.festivalhisteria.com.

Društvo Prestop - prejemnik ključnega priznanja za kolektivno delo in 
naziv Naj prostovoljski projekt 

Andreja Lamut iz Društva Prestop nam je odgovorila na nekaj vprašanj v zvezi 
s prejetjem priznanja.

Kaj vam pomeni prejetje letošnjega priznanja?
Prejetje letošnjega priznanja za kolektivno delo in naziv Naj prostovoljski projekt 
nam pomeni potrditev, da delamo dobro in koristno. V Društvu Prestop smo 
priznanja izredno veseli. Prav tako smo dobili dodatno motivacijo, da delamo še 
naprej in še bolje. Veseli smo, da je delo z zaprtimi osebami cenjeno in da si 
takšen projekt zasluži naziv Naj prostovoljski projekt.
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Ali ste vedeli?

V prvi polovici leta smo na 
Slovenski filantropiji izvedli 40 
usposabljanj, ki so skupno 
trajala 262 ur. Usposabljali 
smo 679 prostovoljcev in 
mentorjev ter organizatorjev 
prostovoljstva iz vsaj 58 
različnih organizacij.
Prijave in informacije

Potrebujete nezgodno 
zavarovanje?

Članice Slovenske mreže 
prostovoljskih organizacij 
lahko od avgusta 2012 pri 
Zavarovalnici Triglav sklenejo 
generalno polico za 
kolektivno nezgodno 
zavarovanje oseb.
Več

Posredovalnica 
prostovoljskih del

Danes je v posredovalnici 
natančno 100 prostovoljskih 
del. Poiščite tistega, ki vam 
najbolj ustreza. Najnovejša 
so: POMOČ PRI UČENJU 
SLOVENŠČINE, DELO Z 
AVTISTIČNIM OTROKOM, 
POUČEVANJE TREBUŠNIH 
IN LJUDSKIH PLESOV, 
PREDAVANJE S 
PODROČJA ZGODOVINE ... 

V Slovenski mreži 
prostovoljskih organizacij 
že 975 članic

Med zadnjimi se je pridružilo 
društvo za promocijo 

Še vedno zbiramo poletne utrinke o prostovoljstvu
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Več

Zgodba prostovoljke: Vanessa

Sem Vanessa in sem pravnica, prostovoljka in karateistka.

Kakšni so razlogi, da si postala prostovoljka?
Že v osnovni šoli sem rada pomagala sošolcem pri
učenju in nalogah. V začetku leta 2003 sem postala
prostovoljka na Rdečem križu (OZ RK Maribor).
Tja me je pripeljala prijateljica.

Kaj vse počneš?
Sodelujem pri učni pomoči osnovnošolcem iz
socialno ogroženih družin, letovanju otrok, na taborih
mladih in raznih izobraževanjih za prostovoljce.
Na četrtni organizaciji RK Studenci enkrat mesečno
merimo krvni tlak, sladkor in holesterol.
Več

Tabor ustvarjalnih doživetij v Prekmurju

Slovenska Filantropija je konec junija organizirala Tabor ustvarjalnih doživetij. 
Vas zanima receptura za tovrstne tabore?

Sestavine:

-  prvi teden poletnih počitnic, 
-  enajst mladih nadebudnežev, 
-  kuhinja in police, polne hrane, 
-  šotori, blazine in tople odeje, 
-  namizni nogomet,
-  z igrami nabrisana voditelja, 
-   energije polni prostovoljci,
-  ping pong miza, 
-  barve in čopiči, 
-  gospe zeliščarice, ki potrebujejo pomoč in 
-  Hiša Sadeži družbe. 

Priprava:

Vzameš dva nabrisana voditelja, ki se kljub slabim napovedim vremena ne 
prestrašita. Pripelješ enajst mladih, skupaj postavite šotore, se igrivo spoznavate 
in resno lotite dogovorov bivanja na taboru. Postopoma dodajaš ostale sestavine 
ter jih začiniš z igrivimi domislicami. Po potrebi vključiš različne igre (Pokaži, kaj 
znaš), večerno zabavo, gobarsko delavnico in sprehod po trim stezi. Ne pozabi 
na jutranje in večerne pogovore v krogu in kakšno debatno delavnico. Slovo naj 
bo prav tako igrivo in prijetno, kot je bil cel tabor. Če imaš pogum, vključi tudi 
starše. Tabor bo pospravljen kot bi mignil in vsi prisotni te bodo cukali za rokav in 

društvo za promocijo 
humanitarne dejavnosti -
Humanitarček.
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starše. Tabor bo pospravljen kot bi mignil in vsi prisotni te bodo cukali za rokav in 
spraševali, kdaj ga boš spet pripravil.

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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