
Ne vidite celotnega sporočila? Kliknite tukaj.

Podeljena priznanja Prostovoljec leta 2017

4. junija 2018 je na Brdu potekala zaključna prireditev natečaja 
Prostovoljec leta, na kateri so bila podeljena priznanja in t.i. Naj nazivi 
izbranim prostovoljcem in prostovoljskim projektom. Natečaj je letos že 
šestnajstič zapored izvedel Mladinski svet Slovenije, častni pokrovitelj 
natečaja pa je že vrsto let predsednik RS Borut Pahor, ki je tudi letos gostil 
zaključno prireditev ter izročil plaketo nosilcu Naj prostovoljskega projekta. 
V natečaj je letos prispelo 219 prijav, od tega 171 za posameznike in 48 za 
projekte. Podelili so nazive Naj prostovoljec in Naj prostovoljka v treh 
starostnih skupinah, Naj prostovoljski projekt, Naj mladinska 
voditeljica in Naj mladinski projekt, poleg tega pa še dve priznanji za 
posebne dosežke.Kdo so Naj prostovoljci 2017 si odkrijete tukaj.

Posebno priznanje prejel Jure Grahek za medijski 
projekt Žive naj vsi narodi

Kranjčan Jure, študent anglistike in glasbenik, je star šele 25 let. V 
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Ali ste vedeli?
Vlada Republike Slovenije je na 
dopisni seji dne 30. maja 2018 

sprejela Strategijo razvoja nevladnih 
organizacij in prostovoljstva do leta 

2023. Dostopna je na 
povezavi: Strategija razvoja 

nevladnih organizacij in 
prostovoljstva do leta 2023.

Dobra dela vas potrebujejo

Če želite prostovoljiti, vas 
v Posredovalnici prostovoljskih 

del čaka kar 202 zanimivih 
aktivnosti, ki jim lahko posvetite 
nekaj svojega prostega časa.

Slovenska mreža prostovoljskih 
organizacij

Mreža šteje danes že 1586 članic. 
Zadnje pridružene članice so Center 

IRIS - Center za izobraževanje, 
rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje 
za slepe in slabovidne, Rdeči križ
Slovenije - Območno združenje 
Grosuplje, Inštitut za napredno 

upravljanje komunikacij, Miklavž na 
Dravskem polju, PLESNI KLUB 

M, KD Pripovedovalski Variete, LEpi 
CAjti, Zavod za kakovost življenja, 
Nova Gorica in Zavod za vzgojo in 
varstvo mladostnikov in odraslih 

PROM.Spremljajte nas tudi na Facebooku.
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Kranjčan Jure, študent anglistike in glasbenik, je star šele 25 let. V 
ponedeljek, 4. 6. 2018, je na Brdu pri Kranju prejel priznanje za posebne 
dosežke na natečaju Prostovoljec leta 2017, saj je uspešno izpeljal 
medijski projekt za spodbujanje medkulturnega dialoga Žive naj vsi narodi 
in dobrodelno akcijo za otroke begunce. V ta namen je priredil Prešernovo 
Zdravljico. Pogovor z njim si lahko preberete tukaj.

Uvodno usposabljanje za prostovoljke in prostovoljce

V kolikor vas mika prostovoljstvo, a ne veste kje začeti, vas vabimo 
na Uvodno usposabljanje za prostovoljce. Usposabljanje odpira pogled 
na področje prostovoljskega dela in prostovoljko/prostovoljca opozori na 
nevarnosti v prostovoljskem delu ter usmerja njeno/njegovo ravnanje. 
Usposabljanje je zasnovano po metodah izkustvenega učenja, vsi 
udeleženci so povabljeni k raziskovanju posameznih tem ter izmenjavi 
izkušenj. Kako se lahko prijavite na usposabljanje?
Izpolnite prijavnico ali oddajte elektronsko prijavo.

Spremljajte nas tudi na Facebooku.

Vabimo vse članice in posameznike, 
da nam svoje prispevke k 

Prostovoljskim e-novicam skupaj s 
fotografijami pošiljate na 
novice@filantropija.org.

Pošiljanje e-novic nam omogoča:

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, Cesta Dolomitskega odreda 11, 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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