
Ne vidite celotnega sporočila? Kliknite tukaj.

Ne prepuščajmo se toku - spreminjajmo skupaj! 

Pri Slovenski filantropiji že potekajo prve priprave za letošnji 5. Dan 
za spremembe. Letos se bodo po vsej Sloveniji organizirale 
skupnostne akcije, ki jih posamezni kraji najbolj potrebujejo.
Na ta dan želimo pomagati določenemu posamezniku, ki

je v stiski (okopavanje vrta, popravilo ograje, pleskanje, organizirajte 
dobrodelni koncert …) ali pa organizirati akcijo na javnih skupnostnih 

prostorih (obnova igrišča, poti, trgov, obnove učnih poti, planinskih 
koč, dobrodelna akcija za namen zbiranja sredstev …).

Naj bo letošnje sodelovanje organizacij, občin, lokalnih oblasti, javnih 
zavodov in podjetij še bolj intenzivno, kot doslej!  
Več informacij bo na voljo v kratkem, do takrat pa preverite potrebe v 
vašem kraju!

Kmalu na Slovenski filantropiji tematsko usposabljanje -
Medgeneracijsko prostovoljstvo

"Če si starejši in mlajši 

med seboj pomagamo, zmoremo več in ustvarjamo boljšo družbo." 
Dr. Janez Drnovšek 
V to verjamemo in ker želimo, da bi bilo organiziranje 
medgeneracijskih aktivnosti kakovostno ter da bi probleme spremenili 
v izzive, 11. februarja pripravljamo usposabljanje na temo 
Medgeneracijskega prostovoljstva. Prosta mesta še na voljo!
Več informacij in prijavnico boste dobili tukaj.

Prvo mentrosko usposabljanje že 4. februarja
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Ali ste vedeli?

V okviru Slogine delovne skupine za 
globalno prostovoljstvo je izšel Priročnik 
za pripravo prostovoljcev na globalno 
prostovoljsko delo, ki je prvi tovrstni 
priročnik, ki ureja to področje.
Več

Usposabljanja Slovenske filantropije v 
letošnjem letu

Zaradi vašega zanimanja smo tako za 
prostovoljce, kot tudi za mentorje in 
organizatorje prostovoljstva, pripravili 
vrsto uporabnih usposabljanj. Med vsemi 
si izberite tistega, ki vam najbolj ustreza! 
Termini so že na voljo na naši spletni 
strani!

Več

104 prostovoljska dela čakajo 
zainteresirane kandidate
Toliko del se danes nahaja v 
posredovalnici prostovoljskih del. Poiščite 
tistega, ki vam najbolj ustreza.

Najnovejša so:
Pomoč pri izvedbi otroške likovne 
delavnice, spremljevalec otrok in pomoč 
pri pridobivanju socialnih veščin, pomoč v 
klicnem centru, učenje osnov 
računalništva za starejše ... Več

V Slovenski mreži prostovoljskih 
organizacij je 1040 članic.

Med zadnjimi so se pridružili:
Akademija za radovedne
Etnika - Otroški kulturni center 
Društvo zeliščarjev Velenje

Prostovoljske novice: Potreb po prostovoljskem delu ne zmanjka
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Kako vzpostaviti prostovoljski program, da bo skladen z zakonom o 
prostovoljstvu?
Kako pridobiti dobre prostovoljce?
Kako ohraniti motivacijo prostovoljcev, kako jih nagrajevati?...

Mentorji prostovoljcev, super ljudje, ki usklajujejo delo prostovoljcev s 
poslanstvom organizacije in potrebami uporabnikov. Po naših 

izkušnjah je najpogosteje prav mentor prostovoljcev ključna oseba, ki 
stoji za uspešnimi prostovoljskimi zgodbami.

Več informacij in prijavnico boste dobili tukaj. 

Korporativna akcija podjetja HP v hiši Slovenske filantropije na 
Viču

Korporativna akcija podjetja HP, ki je potekala prejšnji teden v hiši na 
Viču, je bila odlično izpeljana. Prostovoljci, 

migrantje in migrantski delavci so odlično opravili svoje delo, čeprav 
so bila dela težka. Šlo je za gradbena dela pri rušenju objektov. 

Ekipa približno 10 prostovoljcev je odstranila lesene opaže, lesen 
strop, okna in nekaj sten. Kmalu bomo orgnaizirali naslednjo akcijo, 
ko bomo pričeli z rušenjem strehe. Vse zainteresirane vabimo, da se 
pridružite!

Ekipa Slovenske filantropije na "ponovoletnem druženju" 
Ekipa prostovoljcev in 

zaposlenih na Slovenski filantropiji, Združenju za promocijo 
prostovoljstva, je bila na ponovoletnem druženju na kegljanju. 
Sprostitev po dolgem delavniku se prileže. Priporočamo!

Medgeneracijsko sodelovanje v Žalcu bo kmalu potekalo s polno 
paro 
V novem medgeneracijs

Društvo zeliščarjev Velenje
ŠentPlavž          
Šent Metlika 
Šent Ajdovščina        
DC za zmanjševanje škodezaradi drog 
Velenje
Šent Kočevje                
Šent Kranj    
Center za duševno zdravje v skupnosti 
Savinjska regija, Šent Celje
Center za duševno zdravje v skupnosti 
Osrednjeslovenska regija, Šent 
Trbovlje.                     
Pridružite se mreži tudi vi! 
Vpis je brezplačen.
Iskalnik organizacij

Pridružite se 3593 oboževalcem in nas 
spremljajte tudi na Facebook profilu 
Prostovoljstvo.org, kjer objavljamo 
različne prostovoljske utrinke, zanimivosti 
tako iz Slovenije kot iz tujine. Ste že 
všečkali nov FB profil Slovenske 
filantropije?

Ste že obiskali novo spletno stran 
Slovenske 
filantropije www.filantropija.org?Na njej 
so tudi informacije s področja 
prostovoljstva!
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kem skupnostnem centru v Žalcu se že precej dogaja. Prostori se 
opremljajo,oprema prihaja z različnih koncev. 
S februarjem pa bo center zaživel na polno. Koledar dejavnosti je že 
na voljo! Oglejte si ga tukaj.

Hiša sadeži družbe Vipava je praznovala svoj 1. rojstni dan. Vse 
najboljše in uspešno tudi v prihodnje!

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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