KATALOG POLETNIH PROSTOVOLJSKIH AKTIVNOSTI ZA SREDNJEŠOLCE

Rolanje otrok s prostovoljcem med počitnicami v Ajdovščini, foto MDPM Ajdovščina

Kaj bodo delali mladi letos poleti, ko si bodo oddahnili od šolskih obveznosti?
Prostovoljili.
V družbi vrstnikov, ki jim ni vseeno, v zanimivih projektih, za ljudi vseh starosti, za naravo, za boljše
medsebojno razumevanje, v mnogih krajih, na različne načine.
Katalog poletnih prostovoljskih aktivnosti za srednješolce ponuja pisano paleto priložnosti za
maksimalno polne počitnice vsem, ki ste letos končali osnovno šolo in srednješolcem.
Prostovoljstvo ni samo pomoč nekomu, ki te potrebuje, ampak tudi priložnost za nabiranje izkušenj,
raziskovanje poklicev, spoznavanje novih ljudi, nepozabna prijateljstva – skratka, odlična šola za
življenje.
Katalog bo od začetka junija do konca avgusta 2016 dostopen na www.prostovoljstvo.org. Urejen je
po abecedi krajev, pri vseh organizatorjih pa so navedene kontaktne informacije.
Prijazno vabljeni k sodelovanju v vseh 35 aktivnostih, ki bodo med poletnimi počitnicami 2016
potekale v 15 krajih po vsej Sloveniji pod okriljem 27 mladim prostovoljcem prijaznih organizacij!
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Kazalo:
Ajdovščina
Črnomelj
Domžale
Idrija
Koper
Ljubljana
Logatec
Maribor
Metlika
Murska Sobota
Novo mesto
Pivka
Vipava
Zagorje ob Savi
Žalec

Prostovoljska delavnica DRPD Novo mesto, foto DRPD Novo mesto
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AJDOVŠČINA
POMOČ PRI POČITNIŠKIH USTVARJALNIH IN ŠPORTNIH AKTIVNOSTIH
Medobčinsko društvo prijateljev mladine Ajdovščina v Ajdovščini in okolici
Med vsakimi poletnimi počitnicami pripravijo brezplačne delavnice za otroke. Otroci rišejo, slikajo,
ustvarjajo, se razgibajo v bližnjem parku in na igriščih. Občasno pripravijo tudi tematske delavnice
(fotografsko, literarno, vrtnarsko, odbojko na mivki, obisk ranča s konji, pohod po učni poti ipd.)
Delavnic se navadno udeleži od 15-25 otrok. Mentorji pripravijo program delavnic, material, skrbijo
za evidence.
Srednješolci, ki jih zanima prostovoljsko delo, so vabljeni, da se pridružijo kot pomoč mentorjem in
animatorjem ter sodelujejo pri pripravi in izvajanju aktivnosti. Dobrodošle so tudi nove ideje
prostovoljcev.
Termini izvajanja delavnic: 27. junij – 1. julij 2016, 4. – 8. julij 2016, 11. – 15. julij 2016, 16. – 19.
avgust 2016 in 22. – 26. avgust 2016. Delavnice vsak dan potekajo od 10.00 do 13.00, odvijajo pa se
v Hiši mladih, prostorih šol, prostorih krajevnih skupnosti, na prostem.
Pomembno je, da mlade prostovoljce veseli delo z otroki. Tovrstne izkušnje so dobrodošle, prav
tako ročne in ustvarjalne spretnosti ali športne veščine. Srednješolci se lahko v aktivnosti po
dogovoru vključijo za krajši ali daljši čas, samo za en dan ali več.
Zainteresirani naj kontaktirajo organizatorja po elektronski pošti ali telefonu vsaj en teden pred
začetkom aktivnosti. Lahko se oglasijo tudi osebno v pisarni v Hiši mladih, v Palah v Ajdovščini.
Ponujajo prostor, opremo, mentorstvo, potrdilo, možnost sodelovanja med šolskim letom.
Medobčinsko društvo prijateljev mladine Ajdovščina
Cesta IV. Prekomorske 61A, 5270 Ajdovščina
http://www.mdpm-ajdovscina.si/
05 368 91 40 in 041 490 360, info@mdpm-ajdovscina.si (Maša Čibej in Nevenka Brecelj Popović)

Počitniška delavnica MDPM Ajdovščina
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ČRNOMELJ
PROSTOVOLJSKE PRILOŽNOSTI ZA MLADE
Slovenska filantropija, Medgeneracijski skupnostni center Hiša Sadeži družbe Črnomelj
Med šolskimi počitnicami vabijo mlade, da se jim pridružite pri počitniških taborih za otroke, ki
bodo potekali v juniju, juliju in avgustu med 8.00 in 17.00. Tabori so namenjeni otrokom od 6. do
12. leta starosti.
Mladim prostovoljcem bodo pomagali pri uresničevanju njihovih želja v sklopu programa,
sprejemali ideje za delavnice in druge aktivnosti. Omogočijo vam lahko prostovoljsko delo v raznih
drugih organizacijah in društvih (domovih za stare, vrtcih, društvih ipd.). Dobili boste tudi potrdilo o
opravljenem prostovoljskem delu in dogovor o prostovoljskem delu.
V času počitniških taborov vam nudijo tudi malico.
Hiša Sadeži družbe Črnomelj
Kolodvorska cesta 34, 8340 Črnomelj
https://www.facebook.com/hisasadezidruzbecrnomelj/?ref=aymt_homepage_panel
http://www.filantropija.org/hisasadezidruzbe-crnomelj
040 696 100 in 083 301 869, hisa-crnomelj@filantropija.org (Andreja Štajdohar)

Počitnice 2015 v HSD Črnomelj
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DOMŽALE
DRUŽABNE IGRE
Knjižnica Domžale
Počitnice so čas, ki se ga otroci zelo veselijo, saj imajo takrat priložnost, da se odpočijejo. Z
druženjem ob družabnih igrah si lahko popestrijo počitniške dopoldneve. Otroci preživijo čas v dobri
družbi. Prostovoljci sodelujejo pri delu z otroki.
Družabne igre potekajo od 1. 7. do 31. 8. 2016 vsak torek in petek od 9.30 do 12.30.
Prostovoljcem nudijo potrdilo, opremo za delo (majico), možnost sodelovanja tudi med šolskim
letom in možnost udeležbe na izobraževanjih zaposlenih. Prijave pošljite po e-pošti ali pokličite na
kontaktni telefon.
Knjižnica Domžale
Cesta talcev 4, 1230 Domžale
www.knjiznica-domzale.si
01 722 50 80, katja.simenc@dom.sik.si in stanka.zanoskar@dom.sik.si (Katja Šimenc)

Družabne igre v Knjižnici Domžale
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POČITNIŠKE ŠPORTNE AKTIVNOSTI ZA OTROKE
Domžale, Vodice
Počitniške športne aktivnosti potekajo večinoma na prostem, na različnih športnih površinah.
Odvijajo se od jutra do večera, pomoč mladih prostovoljcev pa je dobrodošla vedno oziroma kadar
koli imajo čas, zato se z vsakim osebno dogovorijo za termin sodelovanja. Potrebujejo več
prostovoljcev za pomoč pri postavljanju poligonov, vzpostavljanju reda v času vadbe, vodenju
delavnic, varstvu, animaciji, skrbi za varnost in higieno otrok.
Posebna znanja in obvladovanje športnih panog niso potrebna, od prostovoljcev pa pričakujejo pa
smisel za delo z otroki, ustvarjalnost, aktivnost in komunikativnost. Prostovoljcem nudijo povrnitev
potnih stroškov, potrdilo o opravljenem delu, za daljše prisotnosti pa tudi malico. Prijave
sprejemajo stalno na e-naslovu info@sadmavrica.si.
Športno atletsko društvo Mavrica
Pot za Bistrico 65, 1230 Domžale
www.sadmavrica.si
031 314 870, info@sadmavrica.si (Mojca Grojzdek)

Aktivnost ŠAD Mavrica z otroki
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IDRIJA
MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE
Idrija, Marof
Prostovoljci so vabljeni k sodelovanju pri sprehodih v naravo, igranju družabnih in športnih iger,
plesnih uricah, ustvarjalnih delavnicah za stanovalce doma, pri pripravi piknika zanje. Od
prostovoljcev pričakujejo veselje do dela z ljudmi, zagotovijo pa jim opremo za delo, potrdilo o
prostovoljskem delu in možnost nadaljnjega sodelovanja. O času sodelovanja se dogovorijo z
vsakim prostovoljcem.
Prijave sprejemajo na kontaktni telefon in e-naslov ves čas.
Dom upokojencev Idrija
Arkova ulica 4, 5280 Idrija
www.duidrija.si
05 373 49 25, romana.kavcic@duidrija.si (Romana Kavčič)

Aktivnosti v DU Idrija
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KOPER
MLADINSKO ULIČNO DELO: SOUSTVARJANJE MLADIM PRIJAZNEGA IN VARNEGA OKOLJA ZA
PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA
Koper- naselje Markovec, na prostem
Preventivne aktivnosti so namenjene otrokom in mladostnikom v okolišu in so poznane pod
imenom »Žoga skače«. Cilj je ustvarjanje dobrega in varnega okolja za aktivno preživljanje prostega
časa in usmerjanje v zdrav življenjski slog, ki izključuje vsakršno uporabo drog. Aktivnosti segajo od
ustvarjalnih do športnih do poučnih pogovornih delavnic o za mlade pomembnih temah. Skozi igro
in pogovor oblikujejo pomemben prostor socializacije in neformalnega učenja mladih. Celotno delo
temelji na delu mladih z mladimi in aktivnem sooblikovanju programa vseh, ki se jim na terenu
pridružijo. Zaželene so praktične veščine,ustvarjalnost, inovativnost, družabnost.
Točne ure aktivnosti bodo še sporočili in objavili na FB strani Newprevent. Prostovoljci se lahko
prijavite kadar koli na kontaktni e-naslov ali telefon.
Organizacija vam ponuja majčko z logotipom, potrdilo, možnost sodelovanja tudi v drugih
aktivnostih tekom celega šolskega leta, udeležbo na posameznih izobraževanjih.
NEWPREVENT (Društvo Svit)
6000 Koper
031 287 751 in 051 683 099, newprevent@gmail.com (Ingrid Kristančič Šömen)

Terensko vozilo ulične preventive
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LJUBLJANA
POČITNIŠKE DELAVNICE IN DRUŽABNIŠTVO
Dom starejših občanov Fužine
Prostovoljci bodo pomagali pri izvedbi delavnic za starejše, ki bodo vodene s strani zaposlenih.
Izvajali bodo tudi družabništvo in pomoč pri sprehodih za stanovalce. Osnovni namen je kvalitetno
preživljanje prostega časa.
Prostovoljske počitniške delavnice bodo potekale od 27.6. do 31.8.2016, po dogovoru med 9.00 in
12.00 uro ter med 15.00 in 17.00 uro.
Dobrodošle so komunikacijske veščine prostovoljcev. Prostovoljcem omogočajo pridobivanje novih
izkušenj in znanj ter možnost sodelovanja tudi med šolskim letom. Prejmejo potrdilo o opravljenem
prostovoljskem delu.
Informacije in prijave na e-naslovu katarina.zajec@dso-fuzine.si ali na tel. 051 440 796 do
20.6.2016.
Dom starejših občanov Fužine
Nove Fužine 40, 1000 Ljubljana
www.dso-fuzine.si
051 440 796, katarina.zajec@dso-fuzine.si (Katarina Zajec)

DELAVNICE ZA RAZVOJ EMPATIJE IN USTVARJALNOSTI PRI PREDŠOLSKIH OTROCIH
Ljubljana - v prostorih zasebnega varstva Lunba, po Čebelji poti, na terenu, v prostorih Zavoda Eneja
Mladi prostovoljci se lahko z vključitvijo v program v katerem se seznanijo z vzgojnim delom,
načrtovanjem in izvajanjem delavnic za predšolske otroke, obogatitvenimi dejavnostimi za otroke,
umetnostjo za otroke, terapijo s pomočjo živali itd. Ponujajo jim možnost predstaviti svoje talente
ter
razvijanje novih veščin s pomočjo in v sodelovanju z mentorjem.
Prostovoljno delo poteka v juliju in avgustu od ponedeljka do petka od 8.30 do 12.30 ali 13.00 do
17.00, po dogovoru.
K sodelovanju vabijo vse mlade, ki imajo veliko veselja do dela z otroki, živalmi in ljudmi. Pri
aktivnostih koristi ljubezen do narave in veselje do ustvarjanja in kreativnega razmišljanja.
Zainteresirani naj do 30. 7. 2016 pošljejo e-sporočilo na zavod.eneja@gmail.com z izpolnjeno
pristopno vlogo, ki jo je mogoče najti na spletni strani Zavoda Eneja so.p.
Ponujajo malico, nove izkušnje, znanja in poznanstva, mentorstvo, širjenje socialne mreže,
izobraževanje za terapijo s pomočjo živali, pisni dogovor o prostovoljstvu in potrdilo o opravljenem
prostovoljskem delu, možnost sodelovanja tudi med šolskim letom, opremo za opravljanje
prostovoljskega dela, veliko praktičnega znanja, karierni in osebnostni razvoj.
Zavod za razvoj empatije in ustvarjalnosti ENEJA, socialno podjetje
Cesta Dolomitskega odreda 12 a, 1000 Ljubljana
http://zavodeneja.wix.com/zavod-eneja
041 377 388, zavod.eneja@gmail.com (Nina Ilič)
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Aktivnosti Zavoda za razvoj empatije in ustvarjalnosti ENEJA

USTVARJAMO SKUPAJ
Prostori Zavoda Eneja in na terenu po Ljubljani (območje LPP)
Na nekaj zelenih lokacijah v Ljubljani so zasnovali medovite vrtove, ki bodo služili kot atraktivne
točke z elementi vrtnarskih in čebelarskih praks. Mreža medovitih vrtov deluje kot zanimiva
inovativna izobraževalna igra - Pustolovska pot. Mladi prostovoljci se z vključitvijo v program
seznanijo s poezijo kmetijstva: čebelarstvom in vrtnarstvom. Spoznavajo vrt, rastline in čebele, delo
v pisarni in na terenu. Ves čas jim je na voljo mentor ali nadomestni mentor.
Prostovoljno delo poteka v juliju in avgustu od ponedeljka do nedelje med 8:30 in 17:00, oziroma
po dogovoru. Vabijo vse mlade, ki imajo veliko veselja do dela z zemljo, živalmi (čebele) in ljudmi.
Pri aktivnostih koristi ljubezen do narave in veselje do ustvarjanja in kreativnega razmišljanja.
Pomembno: primerno zgolj za mlade brez alergije na čebelji strup in cvetni prah.
Priporočajo predhodno cepljenje proti klopnemu meningitisu.
Zainteresirani naj do 30. 7. 2016 pošljejo e-sporočilo na zavod.eneja@gmail.com z izpolnjeno
pristopno vlogo, ki jo je mogoče najti na spletni strani Zavoda Eneja so.p.
Ponujajo malico, nove izkušnje, znanja in poznanstva, mentorstvo, širjenje socialne mreže, pisni
dogovor o prostovoljstvu in potrdilo o opravljenem prostovoljskem delu, možnost sodelovanja tudi
med šolskim letom, opremo za opravljanje prostovoljskega dela, veliko praktičnega znanja, karierni
in osebnostni razvoj.
Zavod za razvoj empatije in ustvarjalnosti ENEJA, socialno podjetje
Cesta Dolomitskega odreda 12 a, 1000 Ljubljana
http://zavodeneja.wix.com/zavod-eneja
041 377 388, zavod.eneja@gmail.com (Nina Ilič)
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DELAVNICE ZA OTROKE V ČASU POLETNIH POČITNIC
Ljubljana, prostori MISSS in v okolici
Delavnice v času poletnih počitnic so namenjene otrokom, starim od 6 do 13 let. Namen delavnic je
kvalitetno preživljanje prostega časa po načelu enakih možnosti za vse. V sklopu delavnic bodo
izvajali različne športne, ustvarjalne, pogovorne delavnice ter peljali otoke na obisk v različne
organizacije in institucije (gledališče, muzeji, vožnja z vlakcem in splavom, bowling, izleti …).
Delavnice bodo potekale od 27. 6. do 15. 7. 2016 ter od 16. 8. do 31. 8. 2016 od 9.00 do 15.00.
Prostovoljci bodo pomagali pri pripravi, izvajanju in evalvaciji aktivnosti. Od njih pričakujejo veselje
do dela z otroki, komunikativnost in sposobnost dela v timu. Zaželena so znanja in sposobnosti, ki bi
jih prostovoljci prenesli na udeležence (ustvarjalna nadarjenost, športne sposobnosti, poznavanje
kulture, ročne spretnosti, igranje inštrumenta …).
Prijava je mogoča do konca julija preko elektronskega naslova ali telefonske številke.
Mladi pri izvajanju delavnic pridobijo nova znanja in izkušnje pri delu z otroki in mladostniki. Ob
koncu opravljanja prostovoljnega dela dobijo potrdilo. Prostovoljno delo lahko vpišejo v Nefiks
(neformalni indeks). Mladi se lahko vključijo v programe tudi preko šolskega leta in s tem opravijo
šolske obveznosti v okviru obveznih izbirnih vsebin ali pa alternativnega vzgojnega ukrepa.
Zavod MISSS (Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije)
Kunaverjeva 2, 1000 Ljubljana
www.misss.si in www.skupajvskupnosti.si
051 300 380, ursa@misss.org (Urša Oven)

Počitnice z MISSS
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ANIMATOR POČITNIŠKO VARSTVO ZA OTROKE
Ljubljana, prostori Simbioza
Počitniške aktivnosti za otroke bodo potekale v štirih različnih tematskih tednih:
4. – 8. julija – Računalniško ustvarjalni teden
11. – 15. julija – Gibalno športni teden
16. – 19. avgusta – Naravno umetniški teden
22. – 26. avgusta – Multimedijski teden
Aktivnosti vedno potekajo med 8.00 in 17.00. Osnovni namen je otrokom predstaviti kvalitetno
preživljanje prostega časa na zabaven in dinamičen način, razvijanje kreativnosti, domišljije, igre,
zabava ter druženje z vrstniki
Od prostovoljcev pričakujejo komunikacijske in animacijske veščine ter občutek za delo z otroki.
Prijave sprejemajo do 24.6.2016 na info@simbioza.eu.
Mladim prostovoljcem nudijo nabiranje izkušenj, nova znanja, malico in potne stroške ter potrdilo,
pa tudi možnost sodelovanja med šolskim letom.
Simbioza Genesis, socialno podjetje
Dunajska 22, 1000 Ljubljana
www.simbioza.eu
040 600 133, info@simbioza.eu (Ana Pleško)

Počitniški utrinki s prostovoljci Simbioze
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SREDNJEŠOLSKA IZBERI SAM INFORMATORSKA EKIPA
DrogArt info točka, javni odprti prostori po Ljubljani
Te zanima razgibano delo na terenu, spoznavanje novih ljudi, ustvarjanje …? Bi se želel/-a pridružiti
kot prostovoljec/-ka na programu Izberi sam? Če je odgovor »DA«, si povabljen/-a v ekipo Izberi
sam. Izberi sam je program, ki se ukvarja z zmanjševanjem škodljivih posledic alkohola med
mladimi.
Mladi prostovoljci lahko sodelujejo v dveh programih:
Informiranje na terenu - na prireditvah, v klubih in na prostem preko info materialov in iger boš
lahko informiral/-a mlade o zmanjševanju škodljivih posledic alkohola.
Sodelovanje pri razvijanju programa in zanimivih materialov - tvoje ideje bodo dobrodošle pri
oblikovanju novih informativnih materialov; pridružiš se lahko tudi pri pisanju člankov in
prispevkov za spletno stran, mladinske revije …, s svojim mnenjem in idejami boš lahko
prispeval/-a k izboljšanju in razvoju programa ter ga na ta način približal/-a mladim.
Tudi druge tvoje ideje so dobrodošle!
Vsem prostovoljcem nudijo:
- uvodno izobraževanje ter nadaljnja usposabljanja;
- usmerjanje in podporo mentorja/-ice;
- nove, zanimive in koristne izkušnje, znanje ter poznanstva,
- potrdilo o opravljenem prostovoljskem delu,
- povrnjeni potni stroški,
- možnost sodelovanja tudi med šolskim letom.
V času od julija do septembra bodo sestanki popoldne (enkrat na mesec), terensko delo pa ob
večernih urah. Minimalna starost 16 let, zaželena je komunikativnost in veselje do dela z ljudmi.
Prijave do 31. 7. 2016 po telefonu (01 439 72 70) ali elektronski pošti (manca@drogart.org).
Združenje DrogArt
Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana
01 439 72 70, manca@drogart.org (Manca Bizjak)
www.izberisam.org

Ekipa DrogArt na terenu
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IZVEDBA DELAVNIC OB PODPORI MENTORJA »ZAKLADNICA TALENTOV - PODELI KAR ZNAŠ«
Javni zavod Mladi zmaji, Četrtni mladinski center Bežigrad
Med počitnicami želijo mladim dati priložnost, da z drugimi mladimi in otroki podelijo svoja znanja.
Rad kuhaš? Pečeš? Se ukvarjaš s športom? Borilno veščino? Imaš rad družabne igre? Igre na
prostem? Poješ, plešeš, rišeš, žongliraš ...? Znaš nalakirati nohte? Imaš ideje, čas, željo po novih
izkušnjah?
Če imaš kakršnekoli veščine, znanja ali ideje za aktivnosti, si vabljen/a, da jih deliš z ekipo ČMC
Bežigrad in jih boste skupaj izvedli, da vam med počitnicami ne bo dolgčas. Za promocijo, materiale,
prostor, pomoč pri organizaciji in izvedbi poskrbijo organizatorji.
Termin izvajanja po dogovoru, okvirno med 12.00 in 20.00.
Od prostovoljcev pričakujejo motivacijo za prostovoljno delo, veščine in talente, ki bi jih želeli deliti
z ostalimi mladimi in otroki. Zagotavljajo mentorstvo izkušenih mentorjev, možnost pridobivanja
novega znanja na področju mladinskega, skupnostnega dela, organizacije in izvedbe dogodkov,
potrdilo o sodelovanju ter možnost sodelovanja tudi med šolskim letom.
Zainteresirani mladi pošljite e-sporočilo na cmc.bezigrad@mladizmaji.si ali pokličite na 051 659 025
do 20. 6. 2015.
Javni zavod Mladi zmaji, Četrtni mladinski center Bežigrad
Vojkova 73, 1000 Ljubljana
www.mladizmaji.si/bezigrad
051 659 025, katarina.zugman@mladizmaji.si in tjasa.s.perdih@mladizmaji.si (Katja Žugman in
Tjaša S. Perdih)

V ČMC Bežigrad
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POMOČ PRI ORGANIZACIJI FESTIVALA »BITI MLAD JE ZAKON«
Javni zavod Mladi zmaji, Četrtni mladinski center Bežigrad, BS3
Vsako leto pred začetkom šolskega leta organizirajo dvodnevni dogodek Poulični festival »Biti mlad
je zakon«. Gre za športno-rekreativni in ustvarjalni dogodek ob zaključku poletnih počitnic, preden
se za mlade začne novo šolsko obdobje. Namen festivala je promocija in predstavitev centra,
mladih in mladinskega dela v lokalni skupnosti, izvedba športnih, ustvarjalnih, družabnih aktivnosti s
pomočjo mladih, povezovanje centra z lokalno skupnostjo ter medgeneracijsko sodelovanje. V
organizacijo in izvedbo aktivnosti vključijo tudi prostovoljce.
Letos bo festival potekal 29. in 30. avgusta med 12.00 in 20.00. Pomoč potrebujejo pri organizaciji
(ideje za program, kontaktiranje izvajalcev, priprava, izvajalce delavnic, ...) ter pri sami izvedbi
(pomoč pri različnih aktivnostih, fotografiranje dogodka, priprava prostora, pospravljanje, izvedba
delavnice, ...).
Od prostovoljcev pričakujejo motivacijo za prostovoljsko delo, lahko tudi kakšne športne veščine ali
umetniške veščine za izvedbo delavnic, a to ni nujno. Nudijo jim mentorstvo izkušenih mentorjev,
možnost pridobivanja novega znanja na področju mladinskega, skupnostnega dela, organizacije in
izvedbe dogodkov, potrdilo o sodelovanju ter možnost sodelovanja tudi med šolskim letom.
Zainteresirani pošljite e-sporočilo na cmc.bezigrad@mladizmaji.si ali pokličite na 051 659 025 do
30. 7. 2016.
Javni zavod Mladi zmaji, Četrtni mladinski center Bežigrad
Vojkova 73, 1000 Ljubljana
www.mladizmaji.si/bezigrad
051 659 025, katarina.zugman@mladizmaji.si in tjasa.s.perdih@mladizmaji.si (Katja Žugman in
Tjaša S. Perdih)

Festival Biti mlad je zakon
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USTVARJALNE IN ŠPORTNE AKTIVNOSTI V ČASU POLETNIH POČITNIC
Javni zavod Mladi zmaji, Četrtni mladinski center Črnuče
Mladi prostovoljci bodo preko športnih aktivnosti in ustvarjalnih delavnic soustvarjali poletni
počitniški program v Četrtnem mladinskem centru Črnuče in se družili z mladimi (zadnja triada OŠ).
Ekipa ČMC Črnuče bo vesela tudi pomoči pri organizaciji dogodkov (festival, filmski večeri ipd.).
Dejavnosti bodo potekale v juliju in avgustu vse delovne dni (ne ob sobotah in nedeljah),
predvidoma med 12.00 in 20.00 oziroma po dogovoru. Želijo si komunikativne prostovoljce, ki se
držijo dogovorov. Odlično je, če so gibalno spretni in kreativni ter imajo izkušnje pri delu z otroki,
niso pa pogoj.
Prostovoljcem povrnejo potne stroške v višini javnega potniškega prometa ter stroške malice pri
delu nad 4 ure. Zagotovijo material za izvajanje delavnic in ponujajo možnost vključitve v program
mladinskega centra tudi med šolskim letom, pa tudi razvijanje lastnih idej. Prostovoljci prejmejo
potrdilo o opravljenem prostovoljskem delu in potrdilo za OIV.
Prijave zbirajo do 20. 6. 2016 na mailu maja.majcen@mladizmaji.si.
Javni zavod Mladi zmaji, Četrtni mladinski center Črnuče
Dunajska 367, 1000 Ljubljana
www.mladizmaji.si
051 659 026 in 051 659 025, ales.susman@mladizmaji.si in katarina.zugman@mladizmaji.si (Aleš
Susman in Katarina Žugman)

AKTIVAKCIJA – ŠPORTNE DELAVNICE IN USTVARJALNICE – KREATIVNE DELAVNICE
Javni zavod Mladi zmaji, Četrtni mladinski center Šiška
Aktivakcija je športna delavnica, kjer se mladi lahko preizkusijo v različnih športih, priredijo turnir …
Gre za ozaveščanje mladih o pomenu gibanja in športa. Spodbuja zdrav življenjski slog in druženje
mladih na prostem. Delavnica se izvaja na travniku ali šolskem igrišču. Od prostovoljcev pričakujejo
veselje do gibanja in sposobnost improvizacije.
Ustvarjalnice so delavnice, namenjene ustvarjanju. Lahko je to likovno, glasbeno, ali katero drugo
umetniško izražanje. Mladi izražajo željo po delavnicah, kjer ustvarjajo praktične stvari, ki jih lahko
nesejo tudi domov in uporabijo. Od prostovoljcev pričakujejo predvsem veselje in smisel za
ustvarjanje. Ročne spretnosti zelo zaželene.
Aktivnosti bodo potekale med počitnicami v popoldanskem času, prostovoljci pa se o svojih
terminih, ko imajo čas, dogovorijo z ekipo ČMC Šiška.
Ponujajo materiale za delo, potrdilo, mentorstvo in nadaljnje sodelovanje tudi med šolskim letom.
Javni zavod Mladi zmaji, Četrtni mladinski center Šiška
Tugomerjeva 2, Ljubljana
www.mladizmaji.si
051 659 027 in 051 659 028, simon.rajsp@mladizmaji.si (Simon Rajšp)
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POMOČ PRI PRIPRAVI DOGODKOV ZA MLADE V ZALOGU
Javni zavod Mladi zmaji, Četrtni mladinski center Zalog
ČMC Zalog vabi k sodelovanju mlade prostovoljce za pomoč pri pripravi dveh dogodkov:
dvodnevnega dogodka FILM NA ULICI in tradicionalne družabno-rekreativne prireditve PLATA – Z
NOGOMETOM PROTI DISKRIMINACIJI. Obe aktivnosti bosta potekali na šolskem igrišču Osnovne
šole Zalog, priprave pa v Četrtnem mladinskem centru Zalog.
Film na ulici bo potekal v sodelovanju z Javnim zavodom Kinodvor in Četrtno skupnostjo Polje 26. in
27. 8. 2016. Poleg popoldanskega spremljevalnega programa bodo oba dneva zaključili s
predvajanjem video projekcije z mladinsko tematiko.
Celodnevni nogometni turnir Plata 2016 - Z nogometom proti diskriminaciji bo potekal v
sodelovanju z društvom DIH - Enakopravni pod mavrico 25. 9. 2016. Priprave bodo potekale že me
dpočitnicami.
Prostovoljcem omogočajo možnost pridobivanja novega znanja na področju mladinskega,
skupnostnega dela, organizacije in izvedbe dogodkov, potrdilo o sodelovanju ter možnost
sodelovanja tudi med šolskim letom. Pričakujejo samoiniciativne prostovoljce.
Zainteresirani pošljite e-sporočilo na doris.novak@mladizmaji.si ali pokličite na 051 659 023 do 30.
6. 2016.
Javni zavod Mladi zmaji, Četrtni mladinski center Zalog
Zaloška 220, Knjižnica Zalog (stara OŠ Zalog), 1000 Ljubljana
051 659 023, doris.novak@mladizmaji.si (Doris Novak)
www.mladizmaji.si

ČMC Zalog
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KARIERNI RAZVOJ MLADIH
Ljubljana, Zavod Nefiks
Mladi, ki bi se želeli usposobiti za prostovoljsko delo s skupinami in izvedeti več o karierni orientaciji
ter načinu oblikovanja in izvajanja delavnic (študenti, iskalci zaposlitve, srednješolci), so vabljeni na
usposabljanje. Delavnice bosta izvajali mag. Urša Poljanšek, univ.dipl.psihologinja, in absolventka
psihologije ter vodja Kariernih klubov Ksenja Zečevič.
Nefiks karierne klube (KKN) izvajajo po vsej Sloveniji, V vsakem klubu je med 8 in 15 srednješolcev,
ki se tedensko srečujejo z željo načrtovati svoje nadaljnje izobraževanje in kariero.
Usposabljanje bo potekalo prva dva tedna v juliju od 9.00 do 13.00 v prostorih Zavoda Nefiks, Ob
dolenjski železnici 12, Ljubljana.
Udeleženci bodo v štirih modulih spoznali:
1.) Delo s skupino
2.) Motivacijo
3.) Karieno orientacijo
4.) Iskanje informacij o študiju - Karierni klubi Nefiks predstavitev
Posebna znanja in izkušnje za udeležbo niso potrebne, prijave sprejemajo po e-pošti na
nefiks@nefiks.si
Prostovoljcem zagotavljajo potrdilo v Nefiksu, prostovoljstvo v Kariernih klubih in možnost udeležbe
v mednarodnih aktivnostih.
Zavod Nefiks
Ob dolenjski železnici 12, Ljubljana
www.talentiran.si
040 698 915, nefiks@nefiks.si (Alenka Blazinšek)

Povabilo Zavoda NEfiks
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PROSTOVOLJNO DELO Z BREZDOMCI
Ljubljana
Pri delu z brezdomci prostovoljci sodelujejo v naslednjih aktivnostih:
- različne delavnice (kuharska delavnica, ročne spretnosti, družabne igre, izdelovanje iz gline
itd.),
- socialna rehabilitacijo brezdomcev (sestavljanje preprostih elementov – vezic)
- materialna pomoč (deljenje hrane in obleke, pomoč v pralnici, deljenje higienskih
pripomočkov),
- sodelovanje pri različnih delovnih akcijah,
- sodelovanje pri dnevnih refleksijah celotnega tima,
- pogovarjanje in druženje z brezdomci,
- udeležba z brezdomci pri ogledu informativnih oddaj ter filmskega večera,
- terensko delo na ulici.
Prostovoljci morajo biti stari najmanj 15 let, ostalih omejitev ni.
Aktivnosti potekajo vsak delovni dan, razen v juliju: takrat delajo v ponedeljek, sredo in petek
dopoldan od 8.00 do 11.00 in popoldan od 16.00 do 19.30.
Čakajo na vaš klic ali mail, ponujajo pa mentorsko spremljanje in praktično usposabljanje za delo z
brezdomci, potrdilo o opravljenem prostovoljskem delu ter možnost prostovoljnega dela med
šolskim letom.
Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote – Dnevni center za brezdomce
Plečnikov podhod 1, 1000 Ljubljana
www.brezdomec.si
040 753 425, simona.stegne@drustvo-vzd.si (Simona Stegne)

Prostovoljci VZD
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POMOČ BEGUNCEM PRI INDIVIDUALNEM UČENJU OSNOV SLOVENSKEGA IN ANGLEŠKEGA JEZIKA
Slovenska filantropija v Azilnem domu v Ljubljani
Slovenska filantropija že vrsto let izvaja aktivnosti v Azilnem domu, ob povečanem številu prosilcev
za mednarodno zaščito pa so aktivnosti prostovoljcev za pomoč beguncem še razširili. Prosilci za azil
imajo močno željo po učenju slovenskega in angleškega jezika in si poleg tedenskih tečajev želijo
dodatne ure individualne pomoči.
Učenje slovenskega in angleškega jezika bo potekalo individualno ali v paru. Prostovoljci se lahko
vključijo na dva načina:
pomoč enkrat do dvakrat tedensko vsaj en mesec med počitnicami,
pomoč vsak dan v obdobju vsaj dva tedna strnjeno.
Urnik dela bo vsak prostovoljec uskladil s koordinatorjem glede na svoj čas. Od prostovoljcev
pričakujemo dobro znanje slovenskega in angleškega jezika, zanesljivost, občutek za delo z ljudmi iz
druge kulture.
Prijave na e-naslov prostovoljci@filantropija.org.
Prostovoljcem ponujajo podporo pri izvajanju prostovoljskega dela, povrnitev lokalnih potnih
stroškov in potrdilo o prostovoljskem delu.
Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva
Poljanska cesta 12, Ljubljana
www.filantropija.org
01 430 12 88, prostovoljci@filantropija.org (Tina Velišček)

Učenje slovenščine na Slovenski filantropiji
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LOGATEC
POMOČ BEGUNCEM PRI INDIVIDUALNEM UČENJU OSNOV SLOVENSKEGA IN ANGLEŠKEGA JEZIKA
Slovenska filantropija v Azilnem domu v Logatcu
Slovenska filantropija že vrsto let izvaja aktivnosti v Azilnem domu, ob povečanem številu prosilcev
za mednarodno zaščito pa so aktivnosti prostovoljcev za pomoč beguncem še razširili. Prosilci za azil
imajo močno željo po učenju slovenskega in angleškega jezika in si poleg tedenskih tečajev želijo
dodatne ure individualne pomoči.
Učenje slovenskega in angleškega jezika bo potekalo individualno ali v paru. Prostovoljci se lahko
vključijo na dva načina:
pomoč enkrat do dvakrat tedensko vsaj en mesec med počitnicami,
pomoč vsak dan v obdobju vsaj dva tedna strnjeno.
Urnik dela bo vsak prostovoljec uskladil s koordinatorjem glede na svoj čas. Od prostovoljcev
pričakujemo dobro znanje slovenskega in angleškega jezika, zanesljivost, občutek za delo z ljudmi iz
druge kulture.
Prijave na e-naslov primoz.jamsek@filantropija.org.
Prostovoljcem ponujajo podporo pri izvajanju prostovoljskega dela, povrnitev lokalnih potnih
stroškov in potrdilo o prostovoljskem delu.
Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva
Poljanska cesta 12, Ljubljana
www.filantropija.org
041 654 726, primoz.jamsek@filantropija.org (Primož Jamšek)

Prostovoljci so pomagali že mnogim migrantom
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MARIBOR
PROSTOVOLJSKO DELO MLADIH ZA OTROKE IN MLADE
Dom ustvarjalnosti mladih Maribor
Pomoč prostovoljcev na počitniških ustvarjalnih delavnicah in drugih dejavnostih ter spremstvo na
izletih potrebujejo ves čas počitnic, to je od 24. 6. do 31. 8. 2016. Počitniške aktivnosti bodo
potekale med 8.00 in 16.00. Od prostovoljcev pričakujejo primerno motivacijo, željo do dela z otroki
in udeležbo na usposabljanju in uvajanju. Prostovoljci ne delajo vse počitnice, ampak se dogovorijo
za krajše termine, ko imajo čas.
Prostovoljcem zagotovijo vse potrebne materiale in opremo za delo, potrdilo, povrnitev stroškov za
prevoz in malico ter možnost sodelovanja skozi celo leto.
Prijave sprejemajo na kontaktnem telefonu in e-naslovu.
Zveza prijateljev mladine Maribor
Razlagova 16, 2000 Maribor
041 532 119 tadeja@zpm-mb.si (Tadeja Dobaj)
www.zpm-mb.si

Počitniške aktivnosti Doma ustvarjalnosti mladih Maribor
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METLIKA
POČITNIŠKI TABOR
Slovenska filantropija, Medgeneracijski skupnostni center Hiša Sadeži družbe Metlika
Počitniški tabor je namenjen osnovnošolskim otrokom. S prostovoljci bodo pripravili in izvedli
medgeneracijske delavnice na določeno temo – spoznavanje različnih kultur, hrane, glasbe, držav in
simbolov ter ostalih značilnosti posameznih kontinentov. Poskrbeli bodo za pripravo malice in
skrbeli za dobro počutje udeležencev. Določene dejavnosti bodo izvajali tudi v okolici Hiše Sadeži
družbe – na kopališču na Kolpi v Metliki (igrišče za odbojko na mivki, metliški nogomet, igrala …), na
igrišču pri tovarni Beti, kjer imajo udeleženci možnost preizkusiti tudi lokostrelske veščine. V sklopu
določenih delavnic bodo razvijali ročne spretnosti (izdelki iz reciklažnih materialov …), kakšen dan
pa bodo namenili tudi ekologiji (osveščanje, čistilna akcija …).
Potekala bosta dva počitniška tabora: prvi od 18. 7. do 22. 7. 2016 in drugi od 22. 8. do 26. 8. 2016.
Programi bodo potekali od 9.00 do 15.00.
Od prostovoljcev pričakujejo veselje do dela z otroki, odgovornost in vestnost pri opravljanju
prostovoljskega dela, zaželene so likovne in glasbene spretnosti. Ponujajo jim možnost sodelovanja
skozi celo leto, malice, potrdilo o opravljenem delu ali sodelovanju, nove izkušnje, koristno preživet
prosti čas, razvijanje socialnih veščin in komunikacijskih spretnosti.
Prijave sprejemajo do 8. 7. 2016 na e-mail ali telefon.
Hiša Sadeži družbe Metlika
Kolodvorska ulica 1, 8330 Metlika
http://www.filantropija.org/hisa-sadezi-druzbe-metlika/
hisa-metlika@filantropija.org , 051 785 217 (Boštjan Matjašič)
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MURSKA SOBOTA
POČITNIŠKI TABORI
Slovenska filantropija, Medgeneracijski skupnostni center Hiša Sadeži družbe Murska Sobota
V Hiši Sadeži družbe Murska Sobota bodo skozi poletne počitnice izvajali enotedenske tabore za otroke.
Začnejo že 27. junija. Tabori potekajo vsak delovni dan od 9. do 12. ure. Prvi del zajemajo ustvarjalne,
poučne, zabavne delavnice, potem sledi priprava hrane za malico. Za pomoč pri izvajanju taborov za različne
starostne skupine otrok vabijo k sodelovanju prostovoljce. Od njih pričakujejo smisel za delo z otroki, nudijo
pa jim potrdilo in možnost sodelovanja tudi med šolskim letom.
Prostovoljci se lahko prijavijo osebno v Hiši Sadeži družbe MS do konca junija.

Hiša Sadeži družbe Murska Sobota
Ulica Štefana Kovača 20, 9000 Murska Sobota
https://www.facebook.com/hisasadezidruzbemurskasobota
031 748 412, hisa-ms@filantropija.org (Darko Krajnc)

Medgeneracijske počitnice v HSD Murska Sobota
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NOVO MESTO
OTROŠKI SVET
Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto
Otroški svet je ustvarjalni počitniški program za otroke, ki že vrsto let ves mesec julij poteka v parku
pred Kulturnim centrom Janeza Trdine v Novem mestu. Namen programa je ustvarjati prostor za
kvalitetno in aktivno preživljanje počitniškega časa otrok in mladih ter na ta način razvijati njihovo
ustvarjalnost, domišljijo, socialne veščine in omogočati, da preko ustvarjalnih delavnic in ostalih
prostočasnih vsebin doživljajo uspeh in gradijo pozitivno samopodobo ter socialni kapital. Program
je sestavljen iz dveh delov, in sicer iz ustvarjalne delavnice in vsakodnevnega spremljevalnega
programa (družabnih iger, glasbenih delavnic, plesnih delavnic, poslikave obraza, karaok …). V
program se vključujejo tudi mladi, in sicer kot prostovoljci in pomočniki in na ta način tudi sami
gradijo socialni kapital in kvalitetno preživljajo prosti čas.
Aktivnosti bodo potekale vsak delovnik od 4. 7. do 29. 7. 2016 od 10. do 12. ure.
Posebna znanja in izkušnje niso potrebne, prijave sprejemajo v juniju in juliju. Prostovoljci imajo
možnost aktivnega sodelovanja pri izvedbi aktivnosti, možnost vključevanja v ostale aktivnosti (tudi
v tujini), beleženje neformalno pridobljenega znanja (Nefiks) oziroma potrdilo o vključevanju,
možnost vključevanja v različne projekte doma in v tujini skozi vse leto.
Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto
Rozmanova ulica 30, 8000 Novo mesto
041 274 479, andreja.lustek@drpdnm.org (Andreja Luštek)

Prostovoljci DRPD Novo mesto med počitniškimi delavnicami

Slovenska filantropija – Združenje za promocijo prostovoljstva • Poljanska cesta 12 • 1000 Ljubljana
T: +386 (0)1 430 1288 • F: +386 (0)1 430 1289 • M: +386 (0) 51 315 162
E: slovenska@filantropija.org • W: www.filantropija.org, www.prostovoljstvo.org

TABOR MLADIH MOČ HUMANOSTI
Straža pri Novem mestu
Izhodišče tabora je koristno preživljanje prostega časa, vzgoja za strpnost in solidarnost,
spoznavanje gibanja Rdečega križa, zdravo življenje in nenasilna komunikacija. Poudarek tabora je
na prostovoljnem delu in pomoči starejšim ljudem, ki živijo sami in potrebujejo pomoč pri hišnih in
manjših kmečkih opravilih. 30 dijakov skupaj z mentorji bo ves čas tabora nastanjenih v OŠ Straža,
od tam pa se bodo dnevno vozili na teren in pomagali približno 15 starostnikom. V popoldanskem
času bodo potekale različne socialne delavnice in športne aktivnosti.
Tabor bo potekal od 27. 6. do 1. 7. 2016. Je popolnoma brezplačen (prevoz iz Novega mesta in
nazaj, 3 dnevni obroki, nastanitev). Prostovoljci lahko dobijo potrdilo o sodelovanju na taboru in se
med šolskim letom vključijo v druge naše dejavnosti, zlasti skupino Mladi za mlade po srcu, ki se
skozi šolsko leto srečuje enkrat tedensko v prostorih Humanitarnega centra RK Novo mesto.
Od prostovoljcev pričakujejo empatijo, veselje za prostovoljno delo s starejšimi ljudmi.
Prijavnica je na http://novomesto.ozrk.si/nase_aktivnosti/mladi/, rok prijave 15. 6. 2016.
Območno združenje Rdečega križa Novo mesto
Ulica Slavka Gruma 54 a, 8000 Novo mesto
http://novomesto.ozrk.si/
07 39 33 128, novo-mesto.ozrk@ozrks.si (Barbara Ozimek)

Mladi prostovoljci OZRK Novo mesto v akciji poleti 2015
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PIVKA
DELAVNICE PROGRAMA POMAGAJMO (SEBI IN DRUGIM)
Postojnska 12, Pivka in/ali Krpanov dom v Pivki
Delavnice obsegajo »znanja za življenje«: od preventivnega in samozaščitnega vedenja na področju
splošne, požarne in cestno-prometne varnosti, nudenja pomoči v različnih kriznih situacijah (tudi
oživljanje, uporaba defibrilatorja, oskrba krvavitev, opeklin, ukrepanje pri zadušitvi…) do
medsebojnih odnosov, komunikacije, sodelovanja, sprejemanja različnosti in drugačnosti,
prepoznavanja in obvladovanja stresa, prehrane v današnjem času....
Delavnice potekajo, ko se prijavi vsaj 5 oseb. Udeležencem se prilagodi tudi dnevni čas – prijavljeni
mladi naj v prijavi napišejo, kdaj jim ustreza (od 9. do 11. ure ali od 15. do 17. ure).
Prijave pošljite na naslov lili.drustvo.vita@gmail.com.
Društvo zagotovi opremo za delo, potrdilo, možnost sodelovanja na delavnicah in učno-prikaznih
vajah tudi med šolskim letom (primere sodelovanja si lahko ogledate na njihovih spletnih straneh).
Vabljeni in dobrodošli tudi mladi iz drugih krajev, iz Postojne, Ilirske Bistrice, Cerknice in Primorja,
pa tudi od drugod - mladi Pivčani lahko pripeljejo še svoje sošolce in prijatelje, ki so pri njih na
počitnicah!
Društvo za zdravje in izobraževanje VITA Pivka
Postojnska 12, 6257 Pivka
041 675 521, lili.drustvo.vita@gmail.com (Lili Primc)
www.drustvo-vita-pivka.com

Utrinki iz poletnih počitnic 2015
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VIPAVA
POČITNIŠKI TABOR
Slovenska filantropija, Medgeneracijski skupnostni center Hiša Sadeži družbe Vipava
Počitniški tabor je namenjen osnovnošolskim otrokom, starim od 6 do 12 let. S prostovoljci bodo
pripravili in izvedli medgeneracijske delavnice, ki bodo otrokom na zabaven in zanimiv način
ponudile nova znanja. Poskrbeli bodo za pripravo malice in skrbeli za dobro počutje udeležencev.
Določene dejavnosti bodo izvajali tudi v okolici Hiše Sadeži družbe – Stari trg, stadion ob vojašnici …
V sklopu delavnic bodo razvijali ročne spretnosti ter izvajali športne in družabne igre.
Od prostovoljcev pričakujejo veselje do dela z otroki, odgovornost in vestnost pri opravljanju
prostovoljskega dela. Prostovoljcem ponujajo možnost sodelovanja skozi vse leto, malice, potrdilo o
opravljenem delu ali sodelovanju, nove izkušnje, koristno preživet prosti čas, razvijanje socialnih
veščin in komunikacijskih spretnosti ter osebnostno rast.
Prijave sprejemajo do 20.6.2015 po elektronski pošti: hisa-vipava@filantropija.org ali na kontaktni
telefon.
Slovenska filantropija - Hiša Sadeži družbe Vipava
Trg Pavla Rušta 6, 5271 Vipava
040 417 781, hisa-vipava@filantropija.org (Dejan Štemberger)
http://www.filantropija.org/programi/medgeneracijsko-sodelovanje/medgeneracijskosodelovanje/hisa-sadezi-druzbe-vipava/

Hiša Sadeži družbe Vipava
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ZAGORJE OB SAVI
POMOČ PRI IZVEDBI FESTIVALA RDEČI REVIRJI 1. – 4. 6. 2016

Različne lokacije v občini Zagorje ob Savi
V času festivala bo v Zagorju potekalo pestro umetniško dogajanje, saj se bodo različni dogodki
vrstili po ves dan. Na festivalu se bo zvrstilo več dogodkov domačih in tujih ustvarjalcev - od razstav,
instalacij, uličnih predstav, otroških delavnic do filmov in koncertov.
Omejitev za prostovoljce ni. Predhodna znanja in izkušnje niso potrebne, so pa zaželene. MC ZOS zagotovi
malico v primeru prostovoljnega dela, ki poteka 4 ure ali več, opremo, potrdilo ter možnost sodelovanja med
šolskim letom.
Prijave zbirajo do 30. 5. 2016 na e-naslov: info@mczos.si ali 040 699 097.

MLADINSKI CENTER ZAGORJE OB SAVI
Cesta 9.avgusta 48, 1410 Zagorje ob Savi
http://www.mczos.si/
05 97 32 032 in 040 699 097, info@mczos.si (Nina Nahtigal)

Ekipa Rdečih revirjev

Slovenska filantropija – Združenje za promocijo prostovoljstva • Poljanska cesta 12 • 1000 Ljubljana
T: +386 (0)1 430 1288 • F: +386 (0)1 430 1289 • M: +386 (0) 51 315 162
E: slovenska@filantropija.org • W: www.filantropija.org, www.prostovoljstvo.org

IZVAJANJ E DELAVNIC IZLAŠKE DOGAJALNICE

Zagorje ob Savi, Krajevna skupnost Izlake
Pod imenom Izlaška DoGajaLnica se skrivajo mesečna druženja v krajevni skupnosti Izlake, ki so vsak
mesec drugače obarvana. Potekajo vsako prvo soboto v mesecu od 17.00 do 18.30.
V poletnem času bodo v lepem vremenu pripravljali športne in ostale aktivnosti na prostem, ob
slabem vremenu pa delavnice z različnimi vsebinami v prostorih KS Izlake.
Prostovoljci se bodo lahko vključili v načrtovanje in izvedbo delavnic.
Omejitev za prostovoljce ni. Predhodna znanja in izkušnje niso potrebne, so pa zaželene. MC ZOS zagotovi
malico v primeru prostovoljnega dela, ki poteka 4 ali več ur, opremo, potrdilo ter možnost sodelovanja med
šolskim letom.
Prijave zbirajo na e-naslov info@mczos.si ali 040 699 097.

MLADINSKI CENTER ZAGORJE OB SAVI
Cesta 9.avgusta 48, 1410 Zagorje ob Savi
http://www.mczos.si/
05 97 32 032 in 040 699 097, info@mczos.si (Nina Nahtigal)

Izlaške dogajalnice
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KINO POD ZVEZDAMI
Različne lokacije v občini Zagorje ob Savi
V poletnih mesecih pripravljajo projekcije filmov na prostem in pri tem vedno pride prav kakšen par
rok ter dobra družba pri ogledu filmov. Termini bodo objavljeni na njihovi spletni strani in FB-strani
MC ZOS.
Omejitev za prostovoljce ni. Predhodna znanja in izkušnje niso potrebne, so pa zaželene. MC ZOS zagotovi
malico v primeru prostovoljnega dela, ki poteka 4 ali več ur, opremo, potrdilo ter možnost sodelovanja med
šolskim letom.
Prijave zbirajo na e-naslov info@mczos.si ali 040 699 097.

MLADINSKI CENTER ZAGORJE OB SAVI
Cesta 9.avgusta 48, 1410 Zagorje ob Savi
http://www.mczos.si/
05 97 32 032 in 040 699 097, info@mczos.si (Nina Nahtigal)

Kino pod zvezdami v Zagorju ob Savi
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MLADINSKO ULIČNO DELO
Različne lokacije v občini Zagorje ob Savi
Dejavnosti mladinskega uličnega dela, se, kot že samo ime nakazuje, izvajajo med mladimi, ki svoj
prosti čas preživljajo na ulici, igriščih, v parkih itd. Ulica namreč prevzema pomemben del vzgojne
funkcije, ki tradicionalno pripada družini in šoli. Mladi se pod vodstvom mentorjev na ulicah in
igriščih družijo z mladimi, jih animirajo, ponudijo športne pripomočke, pečejo palačinke ... in se
imajo fino. Informirajo tudi o aktivnostih MC ZOS. Ulično delo se odvija od 17.00 do 18.30 do
začetka julija, julija in avgusta pa od 18.00 do 19.30. Prostovoljci se v delo vključujejo tedensko v
vnaprej dogovorjenih terminih.
Omejitev za prostovoljce ni. Predhodna znanja in izkušnje niso potrebne, so pa zaželene. MC ZOS
zagotovi malico v primeru prostovoljnega dela, ki poteka 4 ali več ur, opremo, potrdilo ter možnost
sodelovanja med šolskim letom.
Prijave zbirajo do 30. 6. 2016 na e-naslov info@mczos.si ali 040 699 097.
MLADINSKI CENTER ZAGORJE OB SAVI
Cesta 9.avgusta 48, 1410 Zagorje ob Savi
http://www.mczos.si/
05 97 32 032 in 040 699 097, info@mczos.si (Nina Nahtigal)

Ulične aktivnosti MCZOS
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NADALJEVANJE GRADNJE PRAZGODOVINSKE KMETIJE
Europark Zagorje
Zagorje ob Savi se ponaša z bogatimi arheološkimi najdbami in zadnja odkritja namigujejo, da je bila
zagorska dolina poseljena že v času ljubljanskih mostiščarjev. Zato so se v MC ZOS odločili, da za
ribniki v Europarku Zagorje postavijo repliko prazgodovinske kmetije iz naravnih materialov, ki bo
služila odkrivanju življenja naših prednikov v prazgodovini, hkrati pa bo služila tudi spontanemu
druženju in preživljanju prostega časa. Gradnja poteka pod vodstvom Skupine Stik – ekipe
strokovno usposobljenih arheologov in pedagogov, ki jih povezuje želja po ustvarjanju na širokem
polju preučevanja, upravljanja in uporabe kulturne dediščine.
Delo bo potekalo na prostem in v dogovoru z izvajalci gradnje. Termini bodo objavljeni na spletni
strani in FB-strani MC ZOS.
MLADINSKI CENTER ZAGORJE OB SAVI
Cesta 9.avgusta 48, 1410 Zagorje ob Savi
http://www.mczos.si/
05 97 32 032 in 040 699 097, info@mczos.si (Nina Nahtigal)

Mladi graditelji prazgodovinske kmetije v Zagorju
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POMOČ PRI PRIREDITVI MLADA ZAGORSKA NOČ 6. 8. 2016
Zagorje ob Savi
Prostovoljci so dobrodošli kot pomoč pri organizaciji (promocija, fotografiranje, koordinacija, drugo)
koncerta in spremljevalnih aktivnosti v okviru tradicionalnega festivala Mlada zagorska noč ob
občinskem prazniku.
Omejitev za prostovoljce ni. Predhodna znanja in izkušnje niso potrebne, so pa zaželene. MC ZOS
zagotovi malico v primeru prostovoljnega dela, ki poteka 4 ali več ur, opremo, potrdilo ter možnost
sodelovanja med šolskim letom.
Prijave zbirajo do 30. 7. 2016 na e-naslov info@mczos.si ali 040 699 097.
MLADINSKI CENTER ZAGORJE OB SAVI
Cesta 9.avgusta 48, 1410 Zagorje ob Savi
http://www.mczos.si/
05 97 32 032 in 040 699 097, info@mczos.si (Nina Nahtigal)
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ŽALEC
POČITNIŠKI TABORI
Slovenska filantropija, Medgeneracijski skupnostni center Hiša Sadeži družbe Žalec
Prostovoljci so vabljeni k pomoči pri izvedbi počitniških taborov pod skupnim naslovom »POLETNA
PUSTOLOVŠČINA«. Z otroki bodo kuhali kosilo, obiskali knjižnico in Rudarski muzej Griže, na obisk
povabili zeliščarke in skupaj pripravili namaze. Skupaj bodo porisali rečne kamne, ustvarjali rožice iz
dekorativnega papirja, se hodili igrati v park in imeli tematske dneve, npr. afriški dan. Obiskali bodo
gasilce in na obisk povabili tudi reševalce iz Rdečega križa.
Tabori bodo potekali v treh terminih: od 11. do 15. 7., od 18. do 22. 7. in od 22. do 26. 8. 2016.
Program bo potekal vsak dan od 9.00 do 14.00.
Mladi prostovoljci so vabljeni, da sami predlagajo in izvedejo kakšno delavnico v Hiši ali se vključijo
v tekoči program aktivnosti. Organizatorji od njih pričakujejo veselje do dela s starejšimi in otroki.
Prostovoljci dobijo toplo malico, opremo za delo, potrdilo, možnost sodelovanja tudi med šolskim
letom. Prijave za prva dva tabora sprejemajo do 5. 7. 2016 in za tretji tabor do 15. 8. 2016 po
elektronski pošti: hisa-zalec@filantropija.org.
Hiša Sadeži družbe Žalec
Hmeljarska 3, 3310 Žalec
http://www.filantropija.org/programi/medgeneracijsko-sodelovanje/medgeneracijskosodelovanje/hisa-sadezi-druzbe-zalec/
01 200 99 44 in 051 669 714, hisa-zalec@filantropija.org (Barbara Lužar)

Počitniški tabor v HSD Žalec
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Vse organizacije, ki ponujajo prostovoljske priložnosti mladim v tem katalogu, imajo znak “mladim
prijazna prostovoljska organizacija”. To pomeni, da za mlade prostovoljske poskrbijo usposobljeni
mentorji, ki mlade uvedejo v delo, jih pri tem spremljajo, spodbujajo in jim zagotavljajo varne
pogoje dela. Več na:
http://www.prostovoljstvo.org/za-organizacije/slovenska-mreza-prostovoljskih-organizacij/mladimprijazna-prostovoljska-organizacija
Če v tem katalogu ne najdete pravih priložnosti zase, poiščite prostovoljsko organizacijo v vaši
bližini s pomočjo zemljevida, na katerem so označene vse članice Slovenske mreže prostovoljskih
organizacij na tejle povezavi:
http://www.prostovoljstvo.org/za-organizacije/zemljevid-organizacij

Spremljajte objave o prostovoljstvu tudi na Facebooku:
Prostovoljstvo.org
Slovenska filantropija

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva
Poljanska cesta 12, 1000 Ljubljana
www.filantropija.org
www.prostovoljstvo.org
T: 01 430 12 88
info@filantropija.org
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