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UVOD
V šolskem letu 2016/2017 vabimo vse starejše osnovnošolce in srednješolce med prostovoljce. Pričakuje vas 37 prostovoljskih organizacij v 25 krajih 
po Sloveniji, kjer bodo za vas poskrbeli dobro usposobljeni mentorji in vas skozi praktične izkušnje seznanili s tem, zakaj je prostovoljstvo vse bolj prilju-
bljena in cenjena aktivnost. Ne samo družba vrstnikov, ki jim ni vseeno za soljudi in za okolje, ampak tudi dober občutek, da lahko nekomu polepšaš 
življenje, navdušuje vedno več mladih in manj mladih za prostovoljsko delo. Prostovoljstvo je tudi priložnost za nabiranje izkušenj, raziskovanje pok-
licev, spoznavanje novih ljudi, nepozabna prijateljstva – skratka, odlična šola za življenje.

Katalog je nastal kot skupni izdelek mladim prijaznih prostovoljskih organizacij, ki bodo skozi celotno šolsko leto zagotavljale mentorsko podporo v 
predstavljenih programih. Vse organizacije ob koncu sodelovanja prostovoljcem izdajo potrdilo o opravljenem delu, na katerega lahko zapišejo tudi s 
prostovoljstvom pridobljena nova znanja in izkušnje. 

Katalog smo uredili po abecedi krajev, pri vseh organizatorjih programov pa so navedene kontaktne informacije. 

Vse podvige mladih prostovoljcev bomo spremljali in podpirali na portalu www.prostovoljstvo.org in na socialnih omrežjih Slovenske filantropije. 

Star slovenski pregovor pravi: “Ne besede, dejanja govore.” Vabimo vas torej, da šolsko leto 2016/2017 skupaj obarvamo s prostovoljstvom.

In še to: tudi oblikovanje tega kataloga je plod dela mlade prostovoljke Saše Prelovšek.

Tereza Novak,
izvršna direktorica 
Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva

http://www.prostovoljstvo.org


ZA MOTIVACIJO: ZGODBA MLADE PROSTOVOLJKE
S prostovoljstvom sem se začela ukvarjati šele letošnje poletje, 
zato so moje izkušnje razmeroma skope. Moram pa reči, da se mi 
zdi, kot da bi to počela že leta. 

S Hasanom, mojim »učencem«, sva se takoj dobro ujela. Res lepo 
sem bila presenečena nad njegovim znanjem slovenščine, ki je 
bilo kljub težkim okoliščinam izjemno. Štejem si v čast, da lahko 
delam s tako delavnim, učljivim in inteligentnim človekom.
 
Prostovoljsko delo pod okriljem Slovenske filantropija mi je samo 
po sebi dalo izjemno veliko. Poleg vseh pozitivnih izkušenj sem 
pridobila tudi nek čut za odgovornost. Poleg tega pa sem bolje 
spoznala tudi samo sebe in navsezadnje tudi moj materni jezik. Še 
posebej pa sem se naučila, da se z voljo daleč pride. Hasan in vsi s 
podobnimi zgodbami so nedvomno postali moji vzorniki. 

S Hasanom sva se po mojem mnenju drug od drugega veliko nauči-
la, skupaj pa sva se tudi velikokrat nasmejala. To me je naučilo, da 
se da vse kulturne in jezikovne razlike premostiti z nekaj humorja.
Učenje slovenščine bova nadaljevala tudi med šolskim letom, 
srečevala se bova enkrat tedensko v knjižnici.

Ema Kerin Zabukovec, 16 let, Ljubljana
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Ime organizacije MLADINSKI CENTER HIŠA MLADIH AJDOVŠČINA

Poštni naslov Cesta IV. Prekomorske 61a, Ajdovščina

Spletna stran www.mc-hisamladih.si

Kontaktna oseba Polona Bratina

Kontaktni telefon 05 368 93 83

Kontaktna e-pošta info@mc-hisamladih.si

Naziv prostovoljske aktivnosti MLADINSKE DELAVNICE

Kratek opis aktivnosti Mladinske delavnice so preventivni projekt, ki ga že vrsto let vodi Društvo za preventivno delo Ljubljana. V MC Ajdovšči-

ba uspešno sodelujejo v projektu od leta 2009. Prostovoljci, ki postanejo po opravljenem tečaju izvajalci programa mla-

dinske delavnice, delajo z osnovnošolci iz višjih razredov (8., 9. razred). Izvajanje delavnic po programu društva poteka 

v manjših skupinah, v katere se otroci vključijo prostovoljno, po pouku. Delavnice se izvajajo enkrat tedensko po 45-60 

min. Vzdušje pri delavnicah je prijetno, sproščeno, debate potekajo po ustaljenem vzorcu nalog, ki pa si jih prostovoljec 

(pod vodstvom mentorja) lahko prilagodi. Vsako leto se otroke (ob zaključku delavnic, konec šolskega leta) pelje na izlet, 

tekom leta pa se z njimi družijo tudi na pici, izvedejo kakšno zanimivo tematsko ali ustvarjalno delavnico (odvisno od 

prostovoljca in skupine otrok).   

Kje? Na OŠ v Ajdovščini in Vipavi.

Kdaj? V tem šolskem letu enkrat tedensko ena ura.

Za koga? Za mlade od 18 let dalje.

Kaj dobiš? Usposabljanje, malico in potne stroške, potrdilo o opravljenem tečaju za izvajalca mladinskih delavnic. 

Pričakovano Pogoj je udeležba na tečaju in s tem pridobitev naziva Izvajalec mladinskih delavnic.

Prijave Do 1. oktobra 2016 na kontaktni naslov.

http://www.mc-hisamladih.si
mailto:info%40mc-hisamladih.si?subject=
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Ime organizacije ZAVOD ZA PODJETNIŠTVO, TURIZEM IN MLADINO BREŽICE

Poštni naslov Gubčeva 10a, 8250 Brežice

Spletna stran www.mc-brezice.si

Kontaktna oseba Martina Zlobko

Kontaktni telefon 05 90 837 94

Kontaktna e-pošta mladina@mc-brezice.si

Naziv prostovoljske aktivnosti ŽIVA INFO TOČKA

Kratek opis aktivnosti V Mladinskem centru Brežice pripravljaJo program informiranja mladih o možnostih in predvsem priložnostih, ki jih 

ponujajo različni programi za mlade. Mentorji in EVS prostovoljci MC Brežice tedensko obiskujejo posavske srednje šole 

v času odmorov. Za dijake imajo pripravljen interaktiven način informiranja in ozaveščanja, hkrati pa zbirajo ideje in želje 

mladih ter promovirajo možnosti vključevanja v sooblikovanje programa za mlade MC Brežice. Info točke Žive info točke 

potekajo že od drugega semestra prejšnjega šolskega leta in glede na zelo pester in pozitiven odziv bodo z njimi nadalje-

vali tudi v tem šolskem letu.  V dogovoru z vodstvom šole pa dopolnijo oz. popestrijo učni program v sklopu mednarodnih 

Unesco dnevov in drugih priložnostih.

Kje? ETrŠ Brežice in Gimnazija Brežice (obe srednji šoli v Brežicah).

Kdaj? Med šolskim letom po dogovoru od 10.25 do 11.10 (45 minut).

Za koga? Brez starostne omejitve; informacije so namenjene srednješolcem, vendar ponje pogosto prihajajo tudi pedagogi.

Kaj dobiš?
Nešteto možnosti in priložnosti v okviru delovanja MC, veliko neformalnih usposabljanj in izobraževanj, ki so največkrat 

brezplačna, potrdilo o prostovoljskem delu.

Pričakovano Načeloma ni omejitev, pričakovana so znanja s področja mladinskega in prostovoljnega dela.

Prijave Dobrodošli stalno med šolskim letom.

http://www.mc-brezice.si
mailto:mladina%40mc-brezice.si?subject=
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Info dogodek MC Brežice na srednji šoli
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Ime organizacije SLOVENSKA FILANTROPIJA, MEDGENERACIJSKI SKUPNOSTNI CENTER HIŠA SADEŽI DRUŽBE ČRNOMELJ

Poštni naslov Kolodvorska cesta 34, 8340 Črnomelj

Spletna stran www.filantropija.org/hisasadezidruzbe-crnomelj

Kontaktna oseba Andreja Štajdohar

Kontaktni telefon 040 696 100 in 083 301 869

Kontaktna e-pošta hisa-crnomelj@filantropija.org

Naziv prostovoljske aktivnosti PROSTOVOLJSKE PRILOŽNOSTI ZA MLADE

Kratek opis aktivnosti Mladi prostovoljci lahko ponudite svoje znanje v obliki učne pomoči tistim, ki pomoč potrebujejo in tistim, ki si želijo 

novega znanja, lahko pa priskočite na pomoč kot družabniki in pomoč pri vsakodnevnih opravilih na domu tistim, ki jih 

sami ne zmorejo samostojno opravljati.

Med jesenskimi šolskimi počitnicami vas vabijo, da se jim pridružite na počitniškem taboru za otroke, ki je hkrati tudi 

medgeneracijska aktivnost, saj se vsakokrat zberejo različne generacije obiskovalcev. Tabor je namenjeni otrokom od 6. 

do 12. leta starosti.

Skozi vse leto pa se lahko udeležite različnih medgeneracijskih aktivnosti in dogodkov v Hiši Sadeži družbe.

Kje? Hiša Sadeži družbe Črnomelj.

Kdaj? Vse šolsko leto po dogovoru.

Za koga? Starostnih omejitev ni.

Kaj dobiš?

Mladi se lahko preizkusite v izvajanju ali vodenju različnih aktivnosti, ki povezujejo generacije. Sodelavci HSD vam bodo 

pomagali pri uresničevanju vaših želja v sklopu njihovega programa. Prispevate lahko ideje za delavnice in druge aktiv-

nosti, omogočijo pa vam lahko tudi prostovoljsko delo v raznih drugih organizacijah in društvih v kraju. Dobili boste tudi 

dogovor in potrdilo o opravljenem prostovoljskem delu, pridobili izkušnje s področja medgeneracijskega prostovoljstva, 

naučili se boste marsičesa novega, razširili si boste socialno mrežo in spoznali delovanje nevladne organizacije. V času 

http://www.filantropija.org/hisasadezidruzbe-crnomelj
mailto:hisa-crnomelj%40filantropija.org?subject=
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počitniških taborov vam nudijo malico.

Pričakovano Posebna znanja in veščine niso potrebna.

Prijave Vse leto na kontaktni naslov.

Aktivnost Hiše Sadeži družbe Črnomelj
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Ime organizacije KNJIŽNICA DOMŽALE

Poštni naslov Cesta talcev 4, 1230 Domžale

Spletna stran www.knjiznica-domzale.si

Kontaktna oseba Katja Šimenc

Kontaktni telefon 01 722 50 80

Kontaktna e-pošta katja.simenc@dom.sik.si in stanka.zanoskar@dom.sik.si

Naziv prostovoljske aktivnosti DVORANA IGRAČ

Kratek opis aktivnosti Igra je pomembna za otrokov razvoj in učenje ne glede na to, ali gre za dojenčka, malčka ali otroka v poznem otroštvu. 

Knjižnica Domžale želi otrokom vseh starosti predstaviti bogato zbirko kakovostnih igrač. Prostovoljci so vabljeni k sodelo-

vanju pri izvajanju programa kot soigralci in animatorji. Igrajte se v knjižnici in spoznajte knjižnično igroteko. Dvorana 

igrač je namenjena otrokom od tretjega leta dalje.

Kje? Knjižnica Domžale.

Kdaj? Od oktobra 2016 do aprila 2017.

Za koga? Starostne omejitve ni.

Kaj dobiš? Potrdilo, majico, možnost sodelovanja tudi v ostalih mesecih, možnost udeležbe na izobraževanjih zaposlenih.

Pričakovano Veselje do dela z otroki.

Prijave Preko telefona ali e-pošte na kontaktni naslov.

http://www.knjiznica-domzale.si
mailto:katja.simenc%40dom.sik.si?subject=
mailto:?subject=
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Dvorana igrač v knjižnici Domžale
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Ime organizacije PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO GORNJA RADGONA

Poštni naslov Gasilska ulica 2, 9250 Gornja Radgona

Spletna stran www.gzradgona.si/pgdradgona

Kontaktna oseba Ivan Kramberger

Kontaktni telefon 051 222 822

Kontaktna e-pošta ivan.kramberger@gmail.com

Naziv prostovoljske aktivnosti GASILSKE VEŠČINE, VAJE IN PRIPRAVE NA TEKMOVANJA

Kratek opis aktivnosti Biti gasilec je mnogo več kot gasiti požare, kar si navadno predstavljamo, ko pomislimo nanje. Ob spoznavanju veščin, 

ki rešujejo življenja, je v ospredju druženje mladih v najrazličnejših aktivnostih, ki se izvajajo pred ali v gasilskem domu. 

Prostovoljcem nudijo izobraževanje, možnost osvajanja gasilskih veščin, značk in napredovanja in usposabljanja v pion-

irja, mladinca, pripravnika in kasneje gasilca. Najbolj zavzeti in vestni prostovoljci bodo imeli možnost nadaljnega udejst-

vovanja v PGD Gornja Radgona.  

Kje? Gasilski dom Gornja Radgona.

Kdaj? Vse šolsko leto enkrat tedensko, pred tekmovanjem tudi večkrat tedensko.

Za koga? Za otroke od 6 let dalje.

Kaj dobiš? Poleg že prej opisanega tudi urejeno nezgodno zavarovanje prostovoljcev, zagotovljena je brezalkoholna pijača v času vaj.

Pričakovano Veselje do gasilstva.

Prijave Sprejemajo vedno na kontaktnem naslovu.

http://www.gzradgona.si/pgdradgona
mailto:ivan.kramberger%40gmail.com?subject=
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Gasilci PGD Gornja Radgona v akciji
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Ime organizacije DOM UPOKOJENCEV IDRIJA, ENOTA MAROF

Poštni naslov Arkova ulica 4, Idrija

Spletna stran www.duidrija.si

Kontaktna oseba Romana Kavčič

Kontaktni telefon 05 373 49 25

Kontaktna e-pošta romana.kavcic@duidrija.si

Naziv prostovoljske aktivnosti MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE

Kratek opis aktivnosti Namen medgeneracijskega druženja je predvsem v ohranjanju socialnih stikov med generacijami in širitvi socialne mreže 

stanovalcev ter dvig kvalitete njihovega bivanja v domu. Prostovoljci omogočajo stanovalcem navezovanje stikov izven 

domskega okolja, ob tem pa preko druženja na malce drugačen način spoznajo starejše osebe ter osebe s posebnimi 

potrebami. Prostovoljci so v okviru medgeneracijskega druženja vabljeni k sodelovanju pri sprehodih v naravo, igranju 

družabnih in športnih iger, plesnih uricah, ustvarjalnih delavnicah, peki peciva idr.

Kje? V Domu upokojencev Idrija – Enota Marof – in v okolici.

Kdaj? Vse šolsko leto, zaželeno je enkrat tedensko ali pa po dogovoru.

Za koga? Starostnih omejitev ni.

Kaj dobiš? Opremo za delo, potrdilo, možnost nadaljnega sodelovanja.

Pričakovano Veselje do dela z ljudmi.

Prijave Kadarkoli na kontaktni telefon ali e-mail.

http://www.duidrija.si
mailto:romana.kavcic%40duidrija.si?subject=
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Ustvarjalna delavnica v DU Idrija, Enota Marof
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Ime organizacije OTOK, ZAVOD ZA RAZVIJANJE FILMSKE KULTURE LJUBLJANA

Poštni naslov Metelkova 6, 1000 Ljubljana

Spletna stran www.isolacinema.org

Kontaktna oseba Vesna Štimac

Kontaktni telefon 031 385 159

Kontaktna e-pošta vesna.stimac@isolacinema.org

Naziv prostovoljske aktivnosti MEDNARODNI FILMSKI FESTIVAL KINO OTOK – ISOLA CINEMA

Kratek opis aktivnosti K sodelovanju vabijo vse, ki imate radi film in se želite neformalno praktično usposobiti na področju organizacije filmskih 

in kulturnih dogodkov, da z ekipo organizatorjev zgradite nepozabno festivalsko izkušnjo. Nudijo vam izkušnje v medn-

arodnem okolju, druženje z uveljavljenimi mednarodnimi filmskimi ustvarjalci in ne nazadnje nova prijateljstva. 

Otok se je v dvanajstih letih spontano razvil v prostor neformalnega praktičnega usposabljanja mladih. Posebno pozor-

nost namenjajo vključevanju mladih v obliki praktičnega izobraževanja pod vodstvom mentorjev na številnih delovnih 

področjih organizacije festivala in sorodnih kulturno-izobraževalnih programih zavoda Otok. Sodelujejo s številnimi orga-

nizacijami, kot so univerze, mladinski centri, študentski klubi in kulturna društva. Spodbujajo tudi mednarodno sodelo-

vanje vrstnikov iz Slovenije in tujine. 

V prijetnem delovnem vzdušju vam bodo mentorji stali ob strani na številnih področjih: 

• pri organizaciji in produkciji kulturno-izobraževalnih programov, 

• razvoju promocije in odnosov z javnostmi, 

• skrbi za mednarodne festivalske goste,

• vodenju festivalskih prizorišč in logistike festivala, 

• vodenju festivalskega kampa,

• foto in video dokumentiranju festivala.

http://www.isolacinema.org
mailto:vesna.stimac%40isolacinema.org?subject=
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Kje? Festivalske lokacije na prostem v Izoli, delo v pisarni v Ljubljani.

Kdaj?
Od 8. 5. do 31. 5. 2017 poteka občasna pomoč v pisarni v Ljubljani, od 31. 5. do 5 .6. 2017 (čas festivala) pa delo poteka 

vsak dan v Izoli.

Za koga? Mladi od 16 let dalje.

Kaj dobiš?

Prostovoljcem nudijo v času festivala prenočišče v kampu, tri obroke dnevno, festivalsko akreditacijo za brezplačen ogled 

filmov, mentorstvo, potrdilo o opravljanju prostovoljnega dela in nezgodno zavarovanje. Poleg prostovoljskega dela nudi-

jo tudi možnost opravljanja študijske prakse.

Pričakovano

Prosimo, da skupaj s prijavo posredujete kratek življenjepis in motivacijsko pismo. Veselijo se odgovornih kandidatov, 

ki boste z veseljem z njimi soustvarjali festival in morda postali del vsakoletne organizacijske ekipe ali bodoči ustvarjalci 

novih filmskih povezovanj. Mladoletne osebe potrebujejo soglasje staršev.
Prijave Do 31. 3. 2017.

Festivalska filmska projekcija v Izoli
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Ime organizacije LJUDSKA UNIVERZA JESENICE

Poštni naslov Delavska ulica 1, 4270 Jesenice

Spletna stran www.lu-jesenice.net

Kontaktna oseba Majda Suljanović

Kontaktni telefon 04 583 38 08

Kontaktna e-pošta majdas@lu-jesenice.net

Naziv prostovoljske aktivnosti PROSTOVOLJSTVO NA LJUDSKI UNIVERZI

Kratek opis aktivnosti Pomoč pri učenju slovenskega jezika

Na Jesenicah živi veliko število migrantov, ki za vključitev v družbeno življenje potrebujejo znanje slovenskega jezika; 

tečaje si zaradi šibkega finančnega stanja težko privoščijo, zato jim v okviru Centra medgeneracijskega sodelovanja ponu-

jajo učno pomoč. Prostovoljci različnih starosti sodelujejo kot mentorji – tako dijaki kot zaposleni in nezaposleni. Pogoj je 

dobro znanje slovenskega jezika.

Vodenje kreativnih delavnic

Vsem generacijam nudijo možnost ustvarjalnega preživljanja prostega časa. Izvajajo različne kreativne delavnice s poudar-

kom na uporabi recikliranih materialov. Prostovoljci spodbujajo kreativnost udeležencev. Od prostovoljcev pričakujejo 

kreativnost in ročne spretnosti.

Pomoč pri uporabi pametnih telefonov

Iščejo prostovoljce, ki bi starejšim udeležencem (večinoma upokojencem) individualno pomagali pri učenju uporabe pa-

metnih telefonov (aplikacije, nastavitve, fotografija …). Prostovoljci so lahko tisti, ki dobro obvladajo uporabo pametnih 

telefonov in aplikacij.

http://www.lu-jesenice.net
mailto:majdas%40lu-jesenice.net?subject=
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Pripravimo se na nov šolski dan

Prostovoljci osnovnošolcem pomagajo pri pisanju domačih nalog v okviru programa »Pripravimo se na nov šolski dan«. 

Program poteka redno, in sicer vsak torek in sredo med 14. in 16. oziroma 17. uro. Starši, ki otroke vključijo v omenjeni 

program, namreč ne zmorejo ali ne znajo pomagati pri zadanih domačih nalogah in pripravah na nadaljnje šolsko delo. 

Od prostovoljcev pričakujejo dobro obvladovanje učne snovi za osnovno šolo in čas za redno sodelovanje dvakrat tedens-

ko.

Pomoč pri učenju računalništva

Starejšim udeležencem (večinoma upokojencem) je potrebna individualna pomoč pri učenju računalništva (elektronska 

pošta, urejanje fotografij na računalniku, uporaba interneta, oblikovanje besedil …). K sodelovanju vabijo prostovoljce, ki 

imajo računalniška znanja in občutek za delo s starejšimi.

Ročna dela za vse generacije

Vsem generacijam nudijo možnost učenja ročnih del (tehnik vezenja, kvačkanja, pletenja …). Prostovoljci vodijo delavnice 

ročnih del in s tem spodbujajo ohranjanje tradicionalnih vzorcev in obujanje kulturne dediščine. Vabijo prostovoljce, ki 

so kreativni in obvladajo različna ročna dela. 

Kdaj? Programi bodo potekali vse šolsko leto.

Kaj dobiš? Vsem prostovoljcem izdajo potrdilo o opravljenem prostovoljskem delu.

Pričakovano Nekateri zahtevajojo več, drugi manj časa prostovoljcev. Kdor nima časa za edeno delo vsak teden, se dogovori za sodelo-

vanje v programih, ki dopuščajo osebno dogovarjanje o času, npr. učenje uporabe pametnega telefona ali računalništva.
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Ime organizacije DRUŠTVO VESELJE DO ŽIVLJENJA

Poštni naslov Prisoje 7, 6000 Koper

Spletna stran www.veseljedozivljenja.si

Kontaktna oseba Milena Finc

Kontaktni telefon 030 936 590 in 030 925 893

Kontaktna e-pošta veselje.info@gmail.com

Naziv prostovoljske aktivnosti POMOČ PRI PROMOCIJI IN ORGANIZACIJI

Kratek opis aktivnosti Osnovno vodilo društva je, da je človek socialno bitje in ni ustvarjen, da bi bil sam. Zato povezujejo ljudi in ustvarjajo več 

veselja do življenja, so-bivanja, druženja in gibanja. Prostovoljci so v društvu dobrodošli kot pomoč pri deljenju letakov, za 

promocijo na sejmih ter na drugih promocijskih aktivnostih, kjer predstavljajo  dejavnosti društva. Lažja dela kot pomoč 

pri organizaciji (kuvertiranje, zgibanje zloženk ipd, urejanje, priprava prostora za delavnico ipd., sprejem udeležencev …) 

prav tako vabijo prostovoljce.

Kje?
Aktivnosti društva potekajo na terenu v različnih krajih – v Kopru, Ljubljani, Novi Gorici. Za pisarniško delo se jim lahko 

pridružite v Kopru, za promocijske aktivnosti pa v teh krajih.

Kdaj? Različni termini po dogovoru, približno enkrat na dva tedna ali na mesec.

Za koga? Starostne omejitve ni.

Kaj dobiš? Usposabljanje, potrdilo o opravljenem prostovoljskem delu, navodila za delo.

Pričakovano Veselje do dela z ljudmi in prijaznost.

http://www.veseljedozivljenja.si
mailto:veselje.info%40gmail.com?subject=
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Ime organizacije NEW PREVENT – DRUŠTVO SVIT

Poštni naslov Dolga reber 5, 6000 Koper

Spletna stran www.facebook.com/NewPrevent-363926560449081

Kontaktna oseba Ingrid Kristančič Šömen

Kontaktni telefon 031 287 751

Kontaktna e-pošta newprevent@gmail.com

Naziv prostovoljske aktivnosti DELO Z OTROKI IN MLADOSTNIKI NA TERENU IN/ALI V DNEVNEM CENTRU

Kratek opis aktivnosti »Žoga skače« je terensko delo z mladimi, s katerimi na javni površini soustvarjajo dobro in varno okolje za preživljanje 

prostega časa. S terenskim vozilom pripeljejo številne športne rekvizite in drug material za ustvarjanje na prostem, veliko 

je interakcijskih in skupinskih iger ter pogovorov o mladostnikom zanimivih temah. Skupaj ali z individualnim pristopom 

so v oporo mladostniku, če le-to potrebuje pri soočanju s stisko ali težavo. 

Cilj je usmerjanje mladih v zdrav življenjski slog. Aktivnosti se odvijajo trikrat tedensko na stalni lokaciji. Dnevni center za 

otroke in mladostnike je odprt vsak dan in vključuje vse zgoraj navedene aktivnosti, razen športnih oz. kolikor je izvedljivo 

na manjši zelenici. Tekom šolskega leta nudijo tudi učno podporo.

Kje? Na terenu in/ali v dnevnem centru za otroke in mladostnike Markovec v Kopru.

Kdaj? Po dogovoru skozi vse šolsko leto (poleti dopoldan, pozimi popoldan).

Za koga? Za srednješolce in študente.

Kaj dobiš? Mentorsko podporo, majčko z logotipom, udeležbo na posameznih izobraževanjih, potrdilo.

Pričakovano Od mladih prostovoljcev pričakujejo zdrav življenjski slog in veselje do delitve znanja in izkušenj s sovrstniki.

Prijave Kadarkoli med letom na kontaktni naslov.

http://www.facebook.com/NewPrevent-363926560449081
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Terensko vozilo uličnega dela



32

LJUBLJANA



33

Ime organizacije DRUŠTVO AMNESTY INTERNATIONAL SLOVENIJE

Poštni naslov Dunajska 5, 1000 Ljubljana

Spletna stran www.amnesty.si

Kontaktna oseba Ana Čemažar

Kontaktni telefon 01 426 93 77

Kontaktna e-pošta amnesty@amnesty.si

Naziv prostovoljske aktivnosti PIŠEM ZA PRAVICE

Kratek opis aktivnosti Te motijo krivice? Želiš prispevati k boljšemu svetu? Vzemi list papirja in svinčnik ter napiši pismo. K temu povabi še pri-

jatelje, sorodnike ali kar celo šolo in se tako pridruži-te milijonom po vsem svetu, ki pišejo za pravice! 

In kaj se zgodi potem? Lani je bilo napisanih več kot 3,7 milijona pisem, zaradi katerih je bil Albert Woodfox po več kot 

40 letih samice izpuščen iz zapora. Dekleta v Burkina Fasu bodo varna pred prisilnimi porokami. Yecenia Armenta, ki so 

jo brez razloga pridržali, nato pa mučili in posiljevali, je spet svobodna. 

Navdušen-a? Na www.amnesty.si/pisem-za-pravice-maraton najdeš informacije in nasvete, kako organizirati svoj do-

godek pisanja pisem. Piši na maraton@amnesty.si in poslali ti bodo gradiva (plakate, osnutke pisem, opise primerov, 

nalepke ...).  

Letos bodo med drugim pisali pisma za Annie, 10-letno deklico iz Malavija, ki ima albinizem, zato je ogroženo njeno živl-

jenje. Pa ne zaradi bolezni, temveč zaradi ljudi, ki verjamejo, da imajo deli telesa ljudi z albinizmom posebno zdravilno 

moč. Napiši pismo – lahko ji rešiš življenje!

Kje?
Povsod po Sloveniji ... in svetu! Kjerkoli – v šolski avli, v najljubši kavarni, na košarkarskem igrišču, na obisku pri stari 

mami, v mladinskem centru, na lokalnem trgu, v knjižnici ...

Kdaj? November in december, po želji - zgolj enkrat ali vsak dan.

Za koga? Tretja triada osnovne šole in srednja šola.

http://www.amnesty.si
mailto:amnesty%40amnesty.si?subject=
http://www.amnesty.si/pisem-za-pravice-maraton 
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Kaj dobiš?
Poslali bodo vsa gradiva, potrebna za pisanje pisem, obljubljajo tudi dober občutek po opravljeni aktivnosti, izdajo potr-

dilo o sodelovanju ali potrdijo vpis v Nefiks.

Pričakovano Volja, da se zavzameš za človekove pravice!

Prostovoljci pri pisanju sporočil Amnesty International
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Ime organizacije DRUŠTVO USTVARJALNIH OTROK BOMI, PODRUŽNICA LJUBLJANA

Poštni naslov Rusjanov trg 2, 1000 Ljubljana

Spletna stran www.facebook.com/www.bomi.si/?ref=bookmarks 

Kontaktna oseba Maja Korade Šobar

Kontaktni telefon 040 197 876

Kontaktna e-pošta pot.bomi@gmail.com

Naziv prostovoljske aktivnosti PODPORA IN KREATIVA PRI SPODBUJANJU USTVARJALNOSTI OTROK

Kratek opis aktivnosti Mladi prostovoljci so dobrodošla pomoč pri organiziranju in vodenju ter koordinaciji javnih prireditev za otroke. Vključu-

jejo se lahko kot pomočniki pri vseh potrebnih opravilih ali pa kot samostojni izvajalci različnih aktivnosti na dogodkih, ki 

jih pripravlja društvo. Izvajajo ustvarjalnice, različne akcije, sprožajo pobude, odzivajo se na večje projekte.

Kje? Ljubljana in Kranj, grad Fužine, grad Kodeljevo, OŠ Nove Fužine.

Kdaj? Občasno, enkrat ali dvakrat mesečno v tem šolskem letu.

Za koga? Za starejše osnovnošolce, srednješolce in odrasle.

Kaj dobiš? Malico, povračilo stroškov, potrebščine, potrdilo.

Pričakovano Odzivnost, doslednost, dostopnost.

https://www.facebook.com/www.bomi.si/?ref=bookmarks 
mailto:pot.bomi%40gmail.com?subject=
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Ustvarjalna delavnica Društva BOMI
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Ime organizacije GREENPEACE V SLOVENIJI (DRUŠTVO PRIHODNOST)

Poštni naslov Kladezna 12, 1000 Ljubljana

Spletna stran www.greenpeace.si

Kontaktna oseba Ines Kavgić

Kontaktni telefon 040 981 541

Kontaktna e-pošta ines.kavgic@greenpeace.org

Naziv prostovoljske aktivnosti IZVAJANJE AKTIVNOSTI S PODROČJA OKOLJEVARSTVA

Kratek opis aktivnosti Pri Greenpeaceu nudijo možnost sodelovanja pri različnih aktivnostih oz. v različnih skupinah prostovoljcev. Njihove 

aktivnosti so največkrat izobraževalne narave: izvajanje delavnic na šolah, priprava aktivnosti za otroke na festivalih, oza-

veščanje ljudi na ulicah, delo na terenu, vsebinska priprava revije, poleg tega pa tudi zasnova in izvedba konkretnih akcij, 

dogodkov in projektov v skladu s poslanstvom organizacije in interesom prostovoljcev.

Kje? V Ljubljani in Mariboru, v pisarni in na terenu.

Kdaj?
Skozi vse šolsko leto, po želji tudi čez poletje; mesečni mentorski sestanki, tematski sestanki in delo od doma približno 

enkrat tedensko po dve uri.

Za koga? Za srednješolce.

Kaj dobiš?
Vsa potrebna usposabljanja in izobraževanja za nemoteno opravljanje dela, kritje stroškov, povezanih z opravljanjem 

dela, potrdilo o opravljanju prostovoljskega dela, veliko znanja in dobro družbo.

Pričakovano Posebna znanja niso potrebna.

Prijave Do 26. septembra 2016.
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Ime organizacije JAVNI ZAVOD MLADI ZMAJI, ČETRTNI MLADINSKI CENTER BEŽIGRAD 

Poštni naslov Vojkova 73, 1000 Ljubljana 

Spletna stran www.mladizmaji.si/bezigrad

Kontaktna oseba Katja Žugman in Tjaša S. Perdih

Kontaktni telefon 051 659 025 ali 051 659 030

Kontaktna e-pošta katarina.zugman@mladizmaji.si in cmc.bezigrad@mladizmaji.si

Naziv prostovoljske aktivnosti PROSTOVOLJSKO DELO V ČMC MLADI ZMAJI

Kratek opis aktivnosti Pomoč pri organizaciji enodnevnih dogodkov 

Vsako leto v Četrtnem mladinskem centru Bežigrad organizirajo različne enodnevne dogodke - ob praznovanju rojstnega 

dne, ob različnih praznikih, Dan za spremembe, Poulični festival »Biti mlad je zakon« … Pomoč potrebujejo pri organizaciji 

(ideje za program, kontaktiranje izvajalcev, priprava, izvajalce delavnic ...) ter pri sami izvedbi (pomoč pri različnih aktiv-

nostih, fotografiranje dogodka, priprava prostora, pospravljanje, izvedba delavnice ...). Čas je po dogovoru – odvisno od 

dogodka, večinoma 6 do 8 ur na dan dogodka in nekaj ur priprav. Od prostovoljcev pričakujejo motivacijo za prostovoljno 

delo, lahko tudi kakšne športne ali umetniške veščine (za izvedbo delavnic), izkušnje vodenja, a to ni pogoj!

Pomoč za šolo

V Četrtnem mladinskem centru Bežigrad nudijo pomoč in podporo za šolo in želijo si, da bi otrokom, ki rabijo pomoč, 

pri tem pomagali tudi mladi prostovoljci. Potrebujejo vas otroci in mladi od 1. do 9. razreda osnovne šole. Delo poteka 

enkrat tedensko v prostorih ČMC Bežigrad. Od prostovoljcev pričakujejo motivacijo za prostovoljno delo, željo pomagati 

drugim za šolo, dobro poznavanje katerega od šolskih predmetov.

Za koga? Mladi od 15 do 29 let.

Kaj dobiš?
Mentorstvo izkušenih mentorjev, možnost pridobivanja novega znanja na področju mladinskega, skupnostnega dela, 

organizacije in izvedbe dogodkov, potrdilo o sodelovanju.

http://www.mladizmaji.si/bezigrad
mailto:katarina.zugman%40mladizmaji.si?subject=
mailto:?subject=


40

Ime organizacije JAVNI ZAVOD MLADI ZMAJI, ČETRTNI MLADINSKI CENTER BEŽIGRAD 

Poštni naslov Vojkova 73, 1000 Ljubljana 

Spletna stran www.mladizmaji.si/bezigrad

Kontaktna oseba Katja Žugman in Tjaša S. Perdih

Kontaktni telefon 051 659 025 in 051 659 030

Kontaktna e-pošta katarina.zugman@mladizmaji.si in cmc.bezigrad@mladizmaji.si

Naziv prostovoljske aktivnosti IZVEDBA DELAVNIC »ZAKLADNICA TALENTOV - PODELI KAR ZNAŠ«

Kratek opis aktivnosti Mladim želijo dati priložnost, da z drugimi mladimi in otroki podelijo svoja znanja. Rad kuhaš? Pečeš? Se ukvarjaš s špor-

tom? 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 ostalimi. Za sodelovanje potrebuješ 

motivacijo za prostovoljno delo, veščine oziroma talent, ki bi ga želel-a deliti z ostalimi mladimi in otroki. Pri tem boš 

imel-a pomoč in podporo mentorja. Za promocijo, materiale, prostor, pomoč pri organizaciji in izvedbi poskrbijo sodelav-

ci ČMC Mladi zmaji. O času se dogovoriš osebno.

Za koga? Mladi od 15 do 29 let.

Kaj dobiš?
Mentorstvo izkušenih mentorjev, možnost pridobivanja novega znanja na področju mladinskega, skupnostnega dela, 

organizacije in izvedbe dogodkov, potrdilo o sodelovanju.

http://www.mladizmaji.si/bezigrad
mailto:katarina.zugman%40mladizmaji.si?subject=
mailto:?subject=
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Ime organizacije JAVNI ZAVOD MLADI ZMAJI, ČETRTNI MLADINSKI CENTER BEŽIGRAD in ČETRTNI MLADINSKI CENTER ŠIŠKA 

Poštni naslov ČMC Bežigrad, Vojkova 73, 1000 Ljubljana in ČMC Šiška, Tugomerjeva 2, 1000 Ljubljana

Spletna stran www.mladizmaji.si/bezigrad in www.mladizmaji.si/siska/

Kontaktna oseba Katja Žugman in Tjaša S. Perdih

Kontaktni telefon 051 659 025 ali 051 659 030

Kontaktna e-pošta katarina.zugman@mladizmaji.si in cmc.bezigrad@mladizmaji.si

Naziv prostovoljske aktivnosti IMAŠ IDEJO, NIMAŠ PA PROSTORA?

Kratek opis aktivnosti Kino večeri s prijatelji? Ustanavljate društvo, pa nimate prostora za srečanja? Skupina za sproščanje? Za vse, ki imate 

idejo in za njeno uresničitev potrebujete prostor, sta prenovljena mladinska centra Bežigrad in Šiška kot nalašč za to. 

Brezplačno za mladinske aktivnosti! Uporaba prostorov je mogoča med vikendi po predhodnem dogovoru. Od tebe in 

vseh tvojih prijateljev pričakujejo skrbno uporabo prostorov in opreme v skladu z dogovorom.

Za koga? Mladi od 15 do 29 let.

Kaj dobiš?
Brezplačen prostor, mentorstvo izkušenih mentorjev, možnost pridobivanja novega znanja na področju mladinskega, 

skupnostnega dela, organizacije in izvedbe dogodkov.

http://www.mladizmaji.si/bezigrad
mailto:katarina.zugman%40mladizmaji.si?subject=
mailto:?subject=
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Ime organizacije JAVNI ZAVOD MLADI ZMAJI, ČETRTNI MLADINSKI CENTER ŠIŠKA 

Poštni naslov Tugomerjeva 2, 1000 Ljubljana

Spletna stran www.mladizmaji.si/siska/

Kontaktna oseba Simon Rajšp

Kontaktni telefon 051 659 027

Kontaktna e-pošta simon.rajsp@mladizmaji.si

Naziv prostovoljske aktivnosti KUL PROSTOVOLJEC

Kratek opis aktivnosti V letu 2016/17 bodo za prostovoljce izvedli usposabljanje za samostojno vodenje mladinskega centra. Tako se bodo pros-

tovoljci lahko preizkusili v pripravi, izvedbi in evalvaciji aktivnosti in dogodkov. S tem bo druženje z mladostniki obogateno 

na prav poseben način. Cilj bo usposobljenost prostovoljca za samostojno vodenje mladinskega centra.

Kdaj?
Usposabljanje in delo bo potekalo od 1. oktobra 2016 dalje vse šolsko leto, pa tudi med poletnimi počitnicami. Potre-

buješ približno 2 uri časa tedensko.

Za koga? Mladi od 18 let dalje.

Kaj dobiš? Poleg znanja in veščin tudi potrdilo, povrnitev potnih stroškov, opremo.

Kreativno v ČMC Šiška.

mailto:simon.rajsp%40mladizmaji.si?subject=
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Ime organizacije OTOK, ZAVOD ZA RAZVIJANJE FILMSKE KULTURE LJUBLJANA

Poštni naslov Metelkova 6, 1000 Ljubljana

Spletna stran www.isolacinema.org

Kontaktna oseba Vesna Štimac 

Kontaktni telefon 031 385 159

Kontaktna e-pošta vesna.stimac@isolacinema.org

Naziv prostovoljske aktivnosti MEDNARODNI FILMSKI FESTIVAL KINO OTOK – ISOLA CINEMA

Kratek opis aktivnosti K sodelovanju vabijo vse, ki imate radi film in se želite neformalno praktično usposobiti na področju organizacije filmskih 

in kulturnih dogodkov, da z ekipo organizatorjev zgradite nepozabno festivalsko izkušnjo. Nudijo vam izkušnje v medn-

arodnem okolju, druženje z uveljavljenimi mednarodnimi filmskimi ustvarjalci in ne nazadnje nova prijateljstva. 

Otok se je v dvanajstih letih spontano razvil v prostor neformalnega praktičnega usposabljanja mladih. Posebno pozor-

nost namenjajo vključevanju mladih v obliki praktičnega izobraževanja pod vodstvom mentorjev na številnih delovnih 

področjih organizacije festivala in sorodnih kulturno-izobraževalnih programih zavoda Otok. Sodelujejo s številnimi orga-

nizacijami, kot so univerze, mladinski centri, študentski klubi in kulturna društva. Spodbujajo tudi mednarodno sodelo-

vanje vrstnikov iz Slovenije in tujine. 

V prijetnem delovnem vzdušju vam bodo mentorji stali ob strani na številnih področjih: 

• pri organizaciji in produkciji kulturno-izobraževalnih programov, 

• razvoju promocije in odnosov z javnostmi, 

• skrbi za mednarodne festivalske goste,

• vodenju festivalskih prizorišč in logistike festivala, 

• vodenju festivalskega kampa,

• foto in video dokumentiranju festivala.

http://www.isolacinema.org
mailto:vesna.stimac%40isolacinema.org?subject=
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Kje? Festivalske lokacije na prostem v Izoli, delo v pisarni v Ljubljani.

Kdaj?
Od 8. 5. do 31. 5. 2017 poteka občasna pomoč v pisarni v Ljubljani, od 31. 5. do 5 .6. 2017 (čas festivala) pa delo pote-

ka vsak dan v Izoli.

Za koga? Mladi od 16 let dalje.

Kaj dobiš?

Prostovoljcem nudijo v času festivala prenočišče v kampu, tri obroke dnevno, festivalsko akreditacijo za brezplačen ogled 

filmov, mentorstvo, potrdilo o opravljanju prostovoljnega dela in nezgodno zavarovanje. Poleg prostovoljskega dela nudi-

jo tudi možnost opravljanja študijske prakse.

Pričakovano

Prosimo, da skupaj s prijavo posredujete kratek življenjepis in motivacijsko pismo. Veselijo se odgovornih kandidatov, 

ki boste z veseljem z njimi soustvarjali festival in morda postali del vsakoletne organizacijske ekipe ali bodoči ustvarjalci 

novih filmskih povezovanj.

Prijave Do 31. 3. 2017.
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Ime organizacije SLOVENSKA FILANTROPIJA, ZDRUŽENJE ZA PROMOCIJO PROSTOVOLJSTVA

Poštni naslov Poljanska cesta 12, 1000 Ljubljana

Spletna stran www.filantropija.org in www.prostovoljstvo.org

Kontaktna oseba Tina Velišček

Kontaktni telefon 01 430 12 88

Kontaktna e-pošta prostovoljci@filantropija.org

Naziv prostovoljske aktivnosti UČENJE SLOVENŠČINE ZA PRISELJENCE

Kratek opis aktivnosti Na Slovenski filantropiji že vrsto let uspešno poteka prostovoljska pomoč priseljencem pri učenju slovenščine. Delo je 

individualno, se pravi, da ima vsak priseljenec svojega »učitelja« oz. »učiteljico«. Za to delo ne potrebuješ pedagoške 

izobrazbe, ampak dobro znanje slovenskega jezika in občutek za delo z mladimi, ki si prizadevajo, da bi se čim bolje vkl-

jučili v našo družbo. Včasih si na začetku prostovoljci pomagajo z angleščino ali drugimi tujimi jeziki, ki pomenijo most 

med maternim jezikom »učenca« in prostovoljca. Posebej velike potrebe so po prostovoljcih, ki razumejo albanski jezik. 

Kje? V prostorih Slovenske filantropije in v knjižnicah v Ljubljani.

Kdaj? Enkrat tedensko med šolskim letom.

Za koga? Starostnih omejitev ni.

Kaj dobiš?
Uvodno usposabljanje za prostovoljce, podporo in svetovanje pri prostovoljskem delu, mentorska srečanja, potrdilo o 

opravljenem prostovoljskem delu …

Pričakovano Dobro znanje slovenskega jezika, komunikacijske veščine, empatija in prijaznost.

Prijave Po telefonu ali e-pošti se kandidat za prostovoljstvo dogovori za termin srečanja. Po opravljenem razgovoru se sklene 

dogovor o prostovoljskem delu.

http://www.filantropija.org
http://www.prostovoljstvo.org
mailto:prostovoljci%40filantropija.org?subject=
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Učenje slovenščine na Slovenski filantropiji
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Ime organizacije SLOVENSKA FUNDACIJA ZA UNICEF

Poštni naslov Pavšičeva 1, 1000 Ljubljana

Spletna stran www.unicef.si

Kontaktna oseba Doroteja Jančar 

Kontaktni telefon 01 583 80 96 in 031 310 720

Kontaktna e-pošta doroteja.jancar@unicef.si

Naziv prostovoljske aktivnosti DELAVNICE NA OSNOVNIH ŠOLAH IN SREDNJIH ŠOLAH

Kratek opis aktivnosti Prostovoljci se najprej usposobijo za izvajanje delavnic in udeležijo izobraževanja, ki je namenjeno spoznavanju organi-

zacije, njenega dela, poslanstva ter medsebojnemu povezovanju. Delavnice izvajajo z učenci osnovnih in srednjih šol in 

s tem pridobivajo dodatne kompetence na področju izvajanja socialno interaktivnih delavnic. Za prostovoljce so organi-

zirana redna mesečna srečanja.

Kje? Na šolah po Sloveniji.

Kdaj? Med šolskim letom po dogovoru.

Za koga? Za mlade, strejše od 18 let.

Kaj dobiš? Podporo in vodenje ter sprotne evalvacije, zaključni izlet in veliko lepih izkušenj.

Pričakovano Izkušnje pri delu z otroki.

mailto:doroteja.jancar%40unicef.si?subject=
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Ime organizacije MLADINSKO INFORMATIVNO SVETOVALNO SREDIŠČE SLOVENIJE

Poštni naslov Kunaverjeva 2, 1000 Ljubljana

Spletna stran www.misss.si in www.skupajvskupnosti.si

Kontaktna oseba Urša Oven

Kontaktni telefon 051 300 380

Kontaktna e-pošta ursa@misss.org

Naziv prostovoljske aktivnosti POMOČ V DNEVNEM CENTRU ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE “SKUPAJ V SKUPNOSTI”

Kratek opis aktivnosti Prostovoljce vključujejo v naslednje aktivnosti glede na njihova znanja in interese:

• pomoč v dnevnem centru,

• individualno delo z uporabniki,

• preživljanje prostega časa z uporabniki: igranje družabnih iger, branje pravljic, športne igre, 

• učna pomoč in pomoč pri domačih nalogah,

• nudenje podpore in pomoči (pogovori, druženje),

• pomoč pri pripravi in izvajanju različnih aktivnosti: športno-rekreacijskih, medkulturnih, ustvarjalnih delavnic …

Kje? Prostori dnevnega centra (Kunaverjeva 2) in okolica, Ljubljana - Šiška

Kdaj? Med šolskim letom enkrat tedensko oz. po dogovoru v popoldanskem času.

Za koga? Starostnih omejitev ni.

Kaj dobiš?

Nova znanja in izkušnje pri delu z otroki in mladostniki, potrdilo o udeležbi na delavnicah, vpis v Nefiks. 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.

Pričakovano Veselje pri delu z otroki, komunikativnost, sposobnost dela v timu.

http://www.misss.si 
http://www.skupajvskupnosti.si 
mailto:ursa%40misss.org?subject=
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Otroci na izletu s prostovoljci MISSS
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Ime organizacije ZAVOD ZA OSKRBO NA DOMU LJUBLJANA 

Poštni naslov Poljanska cesta 97, Ljubljana

Spletna stran www.zod-lj.si

Kontaktna oseba Amir Crnojević

Kontaktni telefon 01 242 06 05

Kontaktna e-pošta amir.crnojevic@zod-lj.si

Naziv prostovoljske aktivnosti MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE Z UPORABNIKI

Kratek opis aktivnosti V Zavodu za oskrbo na domu Ljubljana (ZOD) izvajajo poseben prostovoljski program – družabništvo z uporabniki storitev 

ZOD na območju Mestne občine Ljubljana. Prostovoljci preko družabništva lepšajo dneve uporabnikom, to je starejšim 

osebam, skupaj z njimi odidejo na sprehod, v gledališče, se igrajo družabne igre, jim preberejo kakšno knjigo ipd.

Kje? V prostorih zavoda in na domovih uporabnikov v Ljubljani.

Kdaj? Enkrat tedensko med šolskim letom.

Za koga? Starostnih omejitev ni.

Kaj dobiš?
Uvodno usposabljanje za prostovoljce, podporo in svetovanje pri prostovoljskem delu, mentorska srečanja, intervizija, 

brezplačno udeležbo na delavnicah in dogodkih zavoda, potrdilo o opravljenem prostovoljskem delu …

Pričakovano Komunikacijske veščine, empatija in veselje do dela s starejšimi ali invalidnimi osebami.

Prijave Po telefonu ali e-pošti se kandidat za prostovoljstvo z vodjo prostovoljstva dogovori za termin srečanja. Po opravljenem 

razgovoru se sklene dogovor o prostovoljskem delu.

http://www.zod-lj.si
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Ime organizacije ZDRUŽENJE DROGART 

Poštni naslov Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana

Spletna stran www.izberisam.org

Kontaktna oseba Manca Bizjak

Kontaktni telefon 01 439 72 70

Kontaktna e-pošta manca@drogart.org

Naziv prostovoljske aktivnosti SREDNJEŠOLSKA “IZBERI SAM” INFORMATORSKA EKIPA

Kratek opis aktivnosti 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 vabljen-a v ekipo Izberi sam. Izberi sam je program, ki se ukvarja z zman-

jševanjem škodljivih posledic alkohola med mladimi. Ne ‘težijo’, ampak osveščajo. Kako lahko sodeluješ?

Informiranje na terenu

Kot informator/-ka pri programu Izberi sam boš mlade na prireditvah, v klubih in na prostem preko info materialov in iger 

informiral/a o zmanjševanju škodljivih posledic alkohola. 

Sodelovanje pri razvijanju programa in zanimivih materialov

S svojim mnenjem in idejami boš lahko prispeval/-a k izboljšanju in razvoju programa ter ga na ta način približal/-a mlad-

im. Tvoje ideje bodo dobrodošle tudi pri oblikovanju novih informativnih materialov. Pridružiš se lahko tudi pri pisanju 

člankov in prispevkov za spletno stran, mladinske revije… 

Kje? DrogArt info točka, javni odprti prostori po Ljubljani.

Kdaj? Od oktobra do junija, sestanki popoldne (enkrat na mesec), terensko delo ob večernih urah.

Za koga? Mladi od 16 let dalje.

Kaj dobiš? • uvodno izobraževanje ter nadaljnja usposabljanja,
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• usmerjanje in podporo mentorja/-ice,

• nove, zanimive in koristne izkušnje, znanje ter poznanstva,

• potrdilo o opravljenem prostovoljskem delu,

• povrnjene potne stroške.

Pričakovano Komunikativnost, veselje do dela z ljudmi.

Prijave Do 30. 9. 2016.

Ekipa prostovoljcev DrogArt
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LOGATEC
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Ime organizacije DOM STAREJŠIH LOGATEC

Poštni naslov Gubčeva 8a, 1370 Logatec

Spletna stran www.ds-logatec.si 

Kontaktna oseba Mojca Tuljak

Kontaktni telefon 01 750 80 80

Kontaktna e-pošta mojca.tuljak@ds-logatec.si in info@ds-logatec.si

Naziv prostovoljske aktivnosti PROSTOČASNE AKTIVNOSTI ZA STANOVALCE DOMA STAREJŠIH LOGATEC

Kratek opis aktivnosti Prostovoljci so vbaljeni k sodelovanju kot pomoč in družabniki pri najrazličnejših aktivnostih v domu. Stanovalci doma 

si želijo sogovornikov, potrebujejo soigralce pri družabnih igrah, nekateri želijo prisluhniti branju novic iz časopisa ali 

se sprehoditi v okolici doma.  Včasih je zaželeno tudi spremstvo stanovalcem na različne prireditve, pa tudi pomoč pri 

kreativnih delavnicah …

Kje? V prostorih in okolici Doma starejših Logatec.

Kdaj? Dopoldan od 10h do 12h in/ali popoldan od 15h do 17h – po dogovoru glede na čas prostovoljca.

Za koga? Ni starostne omejitve.

Kaj dobiš? Malico, ves potreben material, potrdilo, mentorja oz. odgovorno osebo, usposabljanje, dodatna izobraževanja.

Pričakovano Samostojnost, komunikativnost, čut za delo s starejšimi.

Prijave Skozi vse leto.

http://www.ds-logatec.si
mailto:mojca.tuljak%40ds-logatec.si?subject=
mailto:?subject=
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MARIBOR
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Ime organizacije DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV MARIBOR

Poštni naslov Žolgarjeva 16, 2000 Maribor

Spletna stran www.dvi-maribor.si

Kontaktna oseba Vasja Cimerman

Kontaktni telefon 05 992 69 84

Kontaktna e-pošta dvi.maribor@siol.net

Naziv prostovoljske aktivnosti DRUŽENJE Z VOJNIMI INVALIDI

Kratek opis aktivnosti Starejše vojne invalide, ki so osamljeni in nemočni, prostovoljci obiščejo na domu. Gre za program, ki ohranja in dviguje 

kakovost življenja starejših invalidov, omogoča njihovo vključenost v socialno okolje, preprečuje osamljenost in izolira-

nost. V društvu podpirajo medgeneracijsko sodelovanje in izmenjavo znanj med mlajšo in starejšo generacijo, saj se na 

tak način presegajo predsodki med generacijami in dosegajo tesnejše povezave in sodelovanje  med generacijami.

Kje? V Mariboru na domovih vojnih invalidov.

Kdaj? Po dogovoru, predvidoma enkrat tedensko.

Za koga? Srednješolci.

Kaj dobiš? Vsak prostovoljec dobi potrdilo o opravljenem delu in malice, v kolikor aktivnost traja dlje od treh ur.

Pričakovano Motivacija za druženje s starejšimi vojnimi invalidi, posebna znanja niso potrebna.

Prijave Od 15. 9. 2016 dalje.

http://www.dvi-maribor.si
mailto:dvi.maribor%40siol.net?subject=
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Ime organizacije MISC INFOPEKA, PEKARNA MAGDALENSKE MREŽE MARIBOR

Poštni naslov Ob železnici 8, 2000 Maribor

Spletna stran www.infopeka.org

Kontaktna oseba Nataša Usar

Kontaktni telefon 02 300 68 50 in 041 481 246

Kontaktna e-pošta infopeka@infopeka.org

Naziv prostovoljske aktivnosti PROSTOVOLJSKO DELO MLADIH ZA MLADE

Kratek opis aktivnosti Nudenje brezplačne učne pomoči

Program brezplačne učne pomoči zajema neposredno individualno pomoč pri učenju otrokom in mladostnikom s težava-

mi pri učenju, s poudarkom na osebni pomoči in nudenju vzpodbude in podpore pri premagovanju vsakodnevnih težav.

Pekarna dobiš daš – aktivno preživljanje prostega časa z otroki in mladostniki z manj priložnostmi

Prostovoljci/-ke prevzamejo pripravo, organizacijo in izvedbo programa aktivnega preživljanja prostega časa z otroki in 

mladostniki z manj priložnostmi skozi šolsko leto. Program je namenjen predvsem otrokom in mladostnikom s psihoso-

cialnimi težavami kot so osamljenost, pomanjkanje socialnih stikov, težave pri navezovanju stikov … Na tedenskih družen-

jih se kuha, igra, ustvarja, uri socialne veščine, gleda zanimive filme in veliko pogovarja. Mladi stopajo v dialog, se učijo 

poslušati in krepijo strpnost.

Stopinje mesta

Prostovoljci/-ke bodo spoznavali in raziskovali mesto z umetniškimi intervencijami, tematskimi sprehodi, s pripravo pre-

davanj, okroglih miz in delavnic o družabnostnih funkcijah mesta in pomenu javnega prostora. Skozi različne aktivnosti 

in dejavnosti prostovoljci želijo osmisliti mesto, spodbuditi mlade h kritičnemu opazovanju in razpravljanju o prostoru in 

času, v katerem živimo.

http://www.infopeka.org
mailto:infopeka%40infopeka.org?subject=
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Pekarna potopisi (potopisi, ki to niso)

Tudi v letošnjem šolskem letu bodo prostovoljci/-ke MISC INFOPEKA nadaljevali s tipom potopisnih predavanj, katerih 

namen je privabiti širšo publiko in hkrati vzpodbuditi kritično mišljenje na podlagi izkušenj in videnj popotnikov. Potopisi 

predstavljajo prvi korak v svet rušenja individualnih predsodkov kot tudi družbenih stereotipov, hkrati pa s koristnimi 

informacijami spodbujajo mobilnost na naslednjem nivoju – ko potovanje dobi pomen in ko z njega prineseš več kot le 

porjavelo kožo.

ZINE

Priprava in organizacija izdajanja redne publikacije z družbeno-angažiranimi in aktivističnimi ter kreativnimi vsebinami s 

poudarkom na tem, kaj na tem področju delate mladi širom po svetu in Sloveniji. V slogu kultnih Zinov.

Projektno delo

Povabila bodo objavljena med letom, sproti.

Kje? V prostorih MISC INFOPEKA in na drugih različnih lokacijah po Mariboru.

Kdaj? Skozi vse šolsko leto enkrat tedensko oziroma po dogovoru.

Za koga? Za mlade med 15. in 29. letom.

Kaj dobiš?

Ustrezno usposabljanje pred začetkom dela, možnost individualnih in skupinskih konzultacij, usposabljanje ob delu, pod-

poro in spremljanje, povračilo potnih stroškov, brezplačno udeležbo na usposabljanjih za mladinsko delo na lokalnem, 

nacionalnem in mednarodnem nivoju, potrdilo o opravljenem prostovoljskem delu, možnost razvijanja in uresničevanja 

lastnih idej, spoznavanje novih prijateljev.

Pričakovano Posebnaznanja niso potrebna, pomemben je interes.

Prijave Uvodno informativno srečanje v začetku oktobra 2016, predvidoma 10. 10. 2016 ob 17.00.
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MISC Infopeka
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Ime organizacije SLOVENSKA FILANTROPIJA, ENOTA V MARIBORU

Poštni naslov Gosposka 28, 2000 Maribor

Spletna stran www.filantropija.org

Kontaktna oseba Urška Živkovič

Kontaktni telefon 051 730 492

Kontaktna e-pošta urska.zivkovic@filantropija.org

Naziv prostovoljske aktivnosti UČNA POMOČ OTROKOM Z MEDNARODNO ZAŠČITO

Kratek opis aktivnosti Prostovoljci nudijo učno pomoč osnovnošolcem z mednarodno zaščito, ki so letos pričeli obiskovati različne razrede 

slovenske osnovne šole v Mariboru. Pomoč potrebujejo tako pri učenju slovenščine kot pri opravljanju domačih nalog, 

učenju in utrjevanju učne snovi. Delo za šolo je mnogo lažje in bolj zanimivo ob pomoči nekaj let starejših vrstnikov.

Sodelovanje poteka tako, da se z mentorico Urško Živkovič dogovoriš za prvo srečanje, na katerem se se spoznata, pogov-

orita o prostovoljskem delu in se dogovorita za srečanje s tvojim učencem/ko. Ko spoznaš svojega učenca/ko, se skupaj z 

mentorico dogovorite o učni pomoči v bodoče. Nato enkrat tedensko (oziroma po dogovoru) pomagaš pri učenju in utr-

jevanju učne snovi.  Udeležuješ se mesečnih sestankov prostovoljcev, kjer se pogovarjate o izkušnjah vseh prostovoljcev, 

vaših dilemah, težavah in predlogih za izboljšanje.

Kje? V enotah Mariborske knjižnice.

Kdaj? Enkrat tedensko v popoldanskem času (točen čas po dogovoru).

Za koga? Za srednješolce, starejše od 16 let.

Kaj dobiš?
Uvodno usposabljanje, mesečne mentorske sestanke, podporo mentorja, varnost (delo pod nadzorom mentorja), potr-

dilo o opravljenem prostovoljskem delu, povračilo potnih stroškov.
Pričakovano Resnost, odgovornost in zanesljivost ter opravljanje prostovoljskega dela v skladu z Etičnim kodeksom organiziranega 

prostovoljstva in smernicami in vrednotami Slovenske filantropije.

http://www.filantropija.org
mailto:urska.zivkovic%40filantropija.org?subject=
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METLIKA
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Ime organizacije SLOVENSKA FILANTROPIJA, MEDGENERACIJSKI SKUPNOSTNI CENTER HIŠA SADEŽI DRUŽBE METLIKA

Poštni naslov Kolodvorska ulica 1, 8330 Metlika

Spletna stran www.filantropija.org/hisa-sadezi-druzbe-metlika

Kontaktna oseba Boštjan Matjašič

Kontaktni telefon 051 785 217

Kontaktna e-pošta hisa-metlika@filantropija.org

Naziv prostovoljske aktivnosti POSTANI PROSTOVOLJEC

Kratek opis aktivnosti Prostovoljci lahko ponudite svoje znanje v obliki učne pomoči tistim, ki pomoč potrebujejo. Lahko sodelujete v projektu 

prostovoljki servis, kjer pomagate ljudem, ki potrebujejo  pomoč v različnih oblikah - družabništvo, pomoč pri hišnih 

opravilih, na vrtu, dostava stvari iz trgovine in podobno.

Med šolskimi počitnicami se lahko kot prostovoljci pridružite izvedbi počitniškega tabora za osnovnošolske otroke, kjer 

lahko prispevate svoje znanje pri vodenju različnih aktivnosti za otroke, pripravi hrane, spremstvu …

Skozi vse leto pa se lahko preizkusite pri izvajanju  in organiziranju medgeneracijskih delavnic, ki jih v Hiši Sadeži družbe 

prirejamo vsak dan, prav tako pri različnih projektih Slovenske filantropije (Dan za spremembe, Festival migrantskega 

filma …).

Kje? Hiša Sadeži družbe Metlika in druge lokacije v kraju.

Kdaj? Vse šolsko leto v času odprtosti Hiše, to je od 8.00 do 18.00 - odvisno od potrebe, projekta, uporabnikov.

Za koga? Starostnih omejitev ni.

Kaj dobiš?
Prostovoljcem ponujajo možnost sodelovanja skozi celo leto, malice, potrdilo o opravljenem delu ali sodelovanju, nove 

izkušnje, koristno preživet prosti čas, razvijanje socialnih veščin in komunikacijskih spretnosti.

Pričakovano Pripravljenost na sodelovanje z ljudmi različnih generacij.

Prijave Vse leto v času odprtosti Hiše.

http://www.filantropija.org/hisa-sadezi-druzbe-metlika
mailto:hisa-metlika%40filantropija.org?subject=
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MIREN
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Ime organizacije DRUŠTVO PROSTOVOLJCEV VINCENCIJEVE ZVEZE DOBROTE

Poštni naslov Miren 216, 5291 Miren

Spletna stran www.drustvo-vzd.si

Kontaktna oseba Maja Prinčič

Kontaktni telefon 040 348 481

Kontaktna e-pošta maja.princic@drustvo-vzd.si

Naziv prostovoljske aktivnosti POPOLDNEVI NA GRADU - POMOČ OTROKOM PRI UČENJU, POPOLDANSKO VARSTVO IN UČENJE GLASBE

Kratek opis aktivnosti Prostovoljci pomagajo pri varstvu za predšolske in šolske otroke, pri domačih nalogah in učenju za šolske otroke, se z 

njimi družijo, pogovarjajo, izvajajo ustvarjalne delavnice in se igrajo z otroki. Poteka tudi učenje kitare in klavirja.

Kje? Mirenski Grad.

Kdaj?
Od ponedeljka do petka med 13.00 in 18.00 skozi vse šolsko leto, vsaj en obisk na 14 dni, po možnosti pa tudi večkrat 

tedensko.

Za koga? Starostnih omejitev ni.

Kaj dobiš?

Prostovoljci na učni pomoči imajo vključeno malico in možnost prevoza. Pred začetkom dela imajo uvodni pogovor, kas-

neje pa redno mentorsko spremljanje in mesečna usposabljanja za prostovoljce. Prostovoljci imajo možnost osebnega 

pogovora s terapevtom družinske in zakonske terapije.

Prostovoljcem nudijo priložnost za osebnostno rast: pridobijo izkušnje dela z otroki, nove pristope vzgoje, nove načine 

učenja, znanja s področja skupinske dinamike, izkušnje s področja timskega dela in nova prijateljstva.

Na koncu šolskega leta prejmejo potrdilo o opravljenem delu.

Pričakovano Veselje do dela z otroki.

Prijave Prijave skozi vse leto.

http://www.drustvo-vzd.s
mailto:maja.princic%40drustvo-vzd.si?subject=
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Ustvarjalno in zabavno druženje Društva prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote
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MURSKA SOBOTA
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Ime organizacije SLOVENSKA FILANTROPIJA, MEDGENERACIJSKI SKUPNOSTNI CENTER HIŠA SADEŽI DRUŽBE MURSKA SOBOTA

Poštni naslov Štefana Kovača 20, 9000 Murska Sobota

Spletna stran www.filantropija.org/hisasadezidruzbe-murskasobota in www.facebook.com/hisasadezidruzbemurskasobota

Kontaktna oseba Darko Krajnc

Kontaktni telefon 031 748 412 in 02 530 07 00

Kontaktna e-pošta hisa-ms@filantropija.org

Naziv prostovoljske aktivnosti PROSTOVOLJSKE PRILOŽNOSTI ZA MLADE

Kratek opis aktivnosti Mladi prostovoljci lahko ponudite svoj čas in svoje znanje na različne načine:

• v obliki učne pomoči tistim, ki pomoč potrebujejo ali si želijo novega znanja,

• lahko učite starejše ljudi uporabljati pametne telefone in računalnike,

• priskočite na pomoč kot družabnik, za krajšanje časa,

• pomagate pri vsakodnevnih opravilih tistim, ki sami ne zmorejo opravljati le-teh,

• lahko izvajate tematske delavnice za sovrstnike (ideje: delavnice ob pustu, počitniški tabori, noč čarovnic …) ali pa  

delavnice za vse generacije.

Med šolskimi počitnicami vas vabijo, da se jim pridružite pri počitniških taborih. Skozi vse leto se lahko pridružite v med-

generacijskih aktivnostih in dogodkih.

Kje? Hiša Sadeži družbe Murska Sobota in druge lokacije v kraju.

Kdaj? Vse šolsko leto v času odprtosti Hiše, to je od 8.00 do 19.00 - odvisno od potrebe, projekta, uporabnikov.

Za koga? Starostnih omejitev ni.

http://www.filantropija.org/hisasadezidruzbe-murskasobota
https://www.facebook.com/hisasadezidruzbemurskasobota
mailto:hisa-ms%40filantropija.org?subject=
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mladinske organizacije ipd.). 

S prostovoljci sklenejo dogovor o prostovoljskem delu. Lahko vam izdajo potrdilo o opravljenem prostovoljskem delu. 

Pridobili boste izkušnje s področja medgeneracijskega prostovoljstva, naučili se boste marsičesa novega, razširili si boste 

socialno mrežo in spoznali delovanje nevladne organizacije. Za vas bodo izvedli tudi prostovoljsko usposabljanje.

V primeru dela nad štiri ure vam nudijo tudi malico.

Pričakovano Pripravljenost na sodelovanje z ljudmi različnih generacij.

Mlade prostovoljke Hiše Sadeži družbe Murska Sobota



69

NOVA GORICA
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Ime organizacije MLADINSKI CENTER NOVA GORICA

Poštni naslov Bazoviška ul. 4, 5000 Nova Gorica

Spletna stran www.mc-ng.org

Kontaktna oseba Romina Kerševan

Kontaktni telefon 05 333 40 20 in 040 234 423

Kontaktna e-pošta romina.kersevan@mc-ng.org

Naziv prostovoljske aktivnosti POMOČ PRI IZVAJANJU PROGRAMOV MLADINSKEGA CENTRA

Kratek opis aktivnosti Mladim prostovoljcem, ki bi radi sodelovali pri izvajanju programov, organizaciji dogodkov in drugih aktivnostih mladins-

kega centra, ponujaJo možnost aktivnosti in neformalnega učenja čez celo šolsko leto. 

Kje? Prostori Mladinskega centra Nova Gorica.

Kdaj? Vse šolsko leto, termini po dogovoru.

Za koga? Za srednješolce.

Kaj dobiš? Potrdilo o sodelovanju.

Pričakovano Veselje do dela v skupini, komunikativnost.

http://www.mc-ng.org
mailto:romina.kersevan%40mc-ng.org?subject=
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PIVKA
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Ime organizacije DRUŠTVO VITA PIVKA

Poštni naslov Postojnska 12, 6257 Pivka

Spletna stran www.drustvo-vita-pivka.com

Kontaktna oseba Lili Primc

Kontaktni telefon 041 675 521

Kontaktna e-pošta lili.drustvo.vita@gmail.com

Naziv prostovoljske aktivnosti DELAVNICE PROGRAMA POMAGAJMO (SEBI IN DRUGIM)

Kratek opis aktivnosti 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 različno-

sti in drugačnosti, prepoznavanja in obvladovanja stresa, prehrane v današnjem času .... Mladi bodo lahko sodelovali na 

delavnicah, na učno prikaznih-vajah, predstavitvah, animacijah.

Kje? Postojnska 12, Pivka in/ali Krpanov dom v Pivki/na terenu/po dogovoru.

Kdaj? Po dogovoru, ko se prijavi vsaj 5 oseb, občasno - do dvakrat mesečno.

Za koga? Za osnovnošolce tretje triade in srednješolce.

Kaj dobiš?
Opremo za delo, potrdilo, možnost tudi drugega sodelovanja v posameznih projektih programa POMAGAJMO (sebi in 

drugim).

Pričakovano Dobra volja, vedoželjnost in veselje do sodelovanja in skupinskega dela.

Prijave Kadarkoli v času šolskega leta.

http://www.drustvo-vita-pivka.com
mailto:lili.drustvo.vita%40gmail.com?subject=
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Mladi prostovoljci Društva Vita Pivka
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POLJČANE in SLOVENSKA BISTRICA
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Ime organizacije DOM DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE IN ENOTA SLOVENSKA BISTRICA

Poštni naslov Dom Poljčane: Potrčeva ul 1, 2319 Poljčane; Enota Slovenska Bistrica: Tomšičeva 33, 2310 Slovenska Bistrica

Spletna stran www.dom-poljcane.si

Kontaktna oseba Dom Poljčane: Natalija Drozg in Stanka Pušaver; Enota Slovenska Bistrica: Katarina Ačko

Kontaktni telefon Dom Poljčane: 02 829 59 39; Enota Slovenska Bistrica: 02 818 58 03

Kontaktna e-pošta Dom Poljčane: delovna@dom-poljcane.si; Enota Slovenska Bistrica: katarina.acko@dom-poljcane.si

Naziv prostovoljske aktivnosti INDIVIDUALNO ALI SKUPINSKO DRUŽENJE

Kratek opis aktivnosti Prostovoljci se bodo lahko v Slovenski Bistrici in Poljčanah družili stanovalci doma, se pogovarjali, jih pospremili na spre-

hod. Pomagajo lahko tudi pri izvajanju različnih ustvarjalnih delavnic, športnih ali družabnih iger. Lahko se odločijo za delo 

s posameznim stanovalcem ali pa za delo s skupino, izberejo pa tudi lokacijo – Poljčane ali Slovenska Bistrica.

Kje? Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane in enota Slovenska Bistrica.

Kdaj? Enkrat tedensko od septembra do junija.

Za koga? Devetošolci in srednješolci.

Kaj dobiš? Pripomočki za delo, uvodno usposabljanje in predstavitev doma ter stanovalcev.

Pričakovano Vožnja invalidskega vozička, komunikacijske spretnosti.

Prijave Do konca septembra.

http://www.dom-poljcane.si
mailto:delovna%40dom-poljcane.si?subject=
mailto:?subject=
mailto:?subject=
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RADLJE OB DRAVI
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Ime organizacije MARENBERŠKI MLADINSKI KULTURNI CENTER RADLJE OB DRAVI

Poštni naslov Mariborska cesta 4, 2360 Radlje ob Dravi

Spletna stran www.sktmradlje.si

Kontaktna oseba Vojko Gmajner

Kontaktni telefon 040 186 602

Kontaktna e-pošta dejavnosti@sktmradlje.si

Naziv prostovoljske aktivnosti PROSTOVOLJSTVO V MLADINSKEM CENTRU

Kratek opis aktivnosti Ustvarjalne delavnice za otroke 

V sklopu delavnic bodo izvajali različne športne, pogovorne delavnice ter nudili pomoč pri spremstvu otrok na obisk 

v različne organizacije in institucije (gledališče, muzeji, izleti itd.). Prostovoljci bodo vodili ali sodelovali tudi pri drugih 

aktivnostih. Izvajali bodo kreativne delavnice (izdelovali nakit, venčke, voščilnice, lutke, broške, šivali, ustvarjali z novimi 

materiali in spoznavali nove materiale in tehnike).

Učna pomoč mladim

Prostovoljci sodelujejo kot izvajalci učne  pomoči za osnovnošolce, ki se pripravljajo na popravne izpite. Učno pomoč 

izvajajo skozi vse leto tudi za tiste učence, ki si želijo dvigniti uspeh in pa za tiste, ki pomoč potrebujejo stalno. Prav tako 

bodo nudili pomoč pri razlagi nekomu nerazumljive snovi ali pomoč mladim, ki so manjkali pri pouku.

Pomoč starejšim občanom

Prostovoljci so  dobrodošla družba za starejše. Predvidene aktivnosti so: igranje družabnih iger, pomoč pri izvedbi skup-

nih aktivnosti, spremstvo na sprehode, urejanje okolice, košnja trave, obisk trgovine, spremstvo k zdravniku, …. Aktivno-

sti so individualne ali skupinske, potekale pa bodo po dogovoru s prostovoljci glede na njihov čas.

http://www.sktmradlje.si
mailto:dejavnosti%40sktmradlje.si?subject=
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Kidanje snega in pomoč pri odpravljanjuposledic naravnih nesreč

V zimskem času bodo prostovoljci nudili pomoč vsem krajanom pri kidanju snega. Prav tako se bo v primeru odpravljanja 

posledic naravnih nesreč (poplav, potresa …) oblikovala skupina prostovoljcev, ki bo v sodelovanju s civilno zaščito in 

Rdečim križem pomagala pri opravilih kot so razdeljevanje hrane, oblek …

Pomoč pri integraciji priseljencev

Prostovoljci ob konkretni pomoči priseljencem tudi spoznavajo njihovo življenje. Z druženjem in ob rednem delu v mla-

dinskem centru bodo spoznavali njihove življenjske izkušnje, navade, kulturo … in se soočali z njihovimi ovirami in teža-

vami. Pri delu s priseljenci prostovoljci sodelujejo v naslednjih aktivnostih:

• nudenje pomoči priseljencem,

• socialna integracija priseljencev,

• spoznavanje medkulturnosti,

• pogovarjanje in druženje s priseljenci,

• tečaji in priprava na izpit iz slovenskega jezika za tujce,

• učna pomoč za učence staršev priseljencev.  

Organizacija dogodkov za mlade

Skozi vse leto lahko mladi prostovoljci pomagajo ekipi Marenberškega mladinskega kulturnega centra pri pripravi in iz-

vedbi dogodkov za mlade. Prostovoljci si izberejo tisto aktivnost, ki je zanje najbolj privlačna: delavnice, družabni večeri, 

različni tečaji in sploh vse, kar si mladi želijo.

Pomoč pri medgeneracijskih programih

Prostovoljci bodo pomagali pri izvajanju medgeneracijskih delavnic, sodelovali pri raznih oblikah prenosa znanja spret-

nosti in veščin z generacije na generacijo. Prostovoljci lahko tudi sami predlagajo in izvedejo delavnico. Aktivnosti bodo 

potekale ena do dvakrat tedensko.

Pomoč pri izvajanju programov zdravega življenskega sloga

Mladi prostovoljci bodo preko športnih aktivnosti in ustvarjalnih delavnic soustvarjali letni program Zdrav življenjski slog, 

Dejavnosti potekajo skozi vse leto. Odvijale se bodo med tednom in vikendi.
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Informiranje mladih 

Zaradi velike količine informacij bodo prostovoljci izbrali tiste informacije, ki so za mlade resnično pomembne in informi-

rali mlade na različnih točkah kot so osnovne šole, srednje šole … Dejavnost poteka skozi vse leto.

Mladinske delavnice

V okviru mladinskih delavnic pri otrocih in mladih pospešujejo razvojne in socializacijske procese in tako preprečujejo 

njihovo socialno izključenost. Program poteka v času šolskega pouka. 

Mednarodno projektno delo

V okviru mednarodnih aktivnosti lahko prostovoljci sodelujejo v razpisanih projektih raznih organizacij v Sloveniji ali dru-

gih državah. Samostojno oziroma v skupini bodo razvijali lastne programe ter pomagali pri že načrtovanih programih v 

okviru Erasmus +. 

Medijske in grafične vsebine 

Raznolikost programov, ki jih ponuja zavod, je velika in temu primerne so tudi ciljne javnosti, ki jih želijo o dogajanju 

obvestiti. Prostovoljci bodo oblikovali razne promocijske materiale, pripravljali obvestila za javnost, skrbeli za družbena 

omrežja … Dejavnost se izvaja skozi vse leto.

Kje? Marenberški mladinski kulturni center Radlje ob Dravi.

Kdaj? Vse šolsko leto.

Za koga? Starostne omejitve ni.

Kaj dobiš? Prostovoljcem ponujajo opremo za delo, potrdilo o opravljenem prostovoljskem delu ter mentorstvo.

Pričakovano
Imeti morajo smisel za delo z otroki oziroma odraslimi, starejšimi, biti komunikativni, prijazni in samoiniciativni, prim-

erno motivirani, odgovorni.

Prijave Prijava je možna vsak dan.
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SEVNICA
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Ime organizacije DOM UPOKOJENCEV IN OSKRBOVANCEV IMPOLJCA, ENOTA DOM UPOKOJENCEV SEVNICA

Poštni naslov Trg svobode 17, 8290 Sevnica

Spletna stran www.impoljca.si

Kontaktna oseba Cveta Zupan

Kontaktni telefon 07 816 07 43 in 051 636 821

Kontaktna e-pošta cveta.zupan@duo-impoljca.si

Naziv prostovoljske aktivnosti MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE

Kratek opis aktivnosti Prostovoljci so vabljeni k sodelovanju za individualna druženja s stanovalci doma, pa tudi k skupinskim delavnicam. Živl-

jenje v domu lahko popestrijo tudi s kulturnimi nastopi.

Kje? Dom upokojencev Sevnica.

Kdaj? Skozi vse leto po dogovoru.

Za koga? Starostne omejitve ni.

Kaj dobiš? Usposabljanje, pripomočke za izvajanje delavnic, sadje in sok med opravljanjem dela, potrdilo.

Pričakovano Komunikacijske sposobnosti, za kulturne nastopa pa glasbena znanja.

Prijave Po prijavi sledi osebno srečanje z razgovorom in podpis dogovora.

http://www.impoljca.si
mailto:cveta.zupan%40duo-impoljca.si?subject=


82

ŠENTJUR
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Ime organizacije DOM STAREJŠIH ŠENTJUR

Poštni naslov Svetinova 1, 3230 Šentjur

Spletna stran www.dom-starejsih-sentjur.si

Kontaktna oseba Beti Prtenjak

Kontaktni telefon 03 746 18 03 in 051 615 406

Kontaktna e-pošta socialna.sluzba1@dom-sentjur.si

Naziv prostovoljske aktivnosti SPREMSTVO STANOVALCEV DOMA NA SPREHODU IN POMOČ PRI DELAVNICI

Kratek opis aktivnosti Sprehod

Prostovoljci skupaj z mentorji in koordinatorjem prostovoljstva ter s strokovnimi sodelavci Doma spremljajo stanovalce 

Doma starejših Šentjur na sprehod v bližnjo okolico. Pomoč prostovoljcev je dragocena, ker gre za stanovalce, ki so vezani 

na invalidski voziček. Sprehod bo izveden v mesecu maju 2017 - glede na vremenske razmere. Potrebne so veščine oz. 

obvladanje vožnje osebe na invalidskem vozičku. 

Izdelovanje butar

Prostovoljci skupaj s stanovalci in drugimi udeleženci (svojci stanovalcev in drugimi) izdelujejo butare za cvetno nedeljo. 

Delavnica bo potekala 7. 4. 2017 od 10. do 12. ure. Potrebne so ročne spretnosti.

Za koga? Za srednješolce in odrasle.

Kaj dobiš? Malico in potrdilo.

Pričakovano Od prostovoljcev pričakujejo sposobnosti in veščine ustreznega komuniciranja s starostniki.

Prijave Za spremstvo na sprehodu do 15. 4. 2017 na elektronski naslov: socialna.sluzba1@dom-sentjur.si ali delovna@dom-sent-

jur.si. Za pomoč pri delavnici do 30. 3. 2017 na elektronski naslov: delovna@dom-sentjur.si. 

http://www.dom-starejsih-sentjur.si
mailto:socialna.sluzba1%40dom-sentjur.si?subject=
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VIPAVA



85

Ime organizacije SLOVENSKA FILANTROPIJA, MEDGENERACIJSKI SKUPNOSTNI CENTER HIŠA SADEŽI DRUŽBE VIPAVA

Poštni naslov Trg Pavla Rušta 6, 5271 Vipava

Spletna stran www.filantropija.org/hisa-sadezi-druzbe-vipava

Kontaktna oseba Dejan Štemberger

Kontaktni telefon 040 417 781

Kontaktna e-pošta hisa-vipava@filantropija.org

Naziv prostovoljske aktivnosti POSTANI PROSTOVOLJEC

Kratek opis aktivnosti Prostovoljci lahko ponudite svoje znanje v obliki učne pomoči tistim, ki pomoč potrebujejo.

Lahko sodelujete v projektu prostovoljki  servis, kjer pomagate ljudem, ki potrebujejo pomoč v različnih oblikah - družab-

ništvo, pomoč pri hišnih opravilih, na vrtu, dostava stvari iz trgovine in podobno.

Med šolskimi počitnicami vas vabijo, da se jim pridružite pri izvedbi počitniškega tabora za osnovnošolske otroke, kjer 

lahko prispevate svoje znanje pri vodenju različnih aktivnosti za otroke, pripravi hrane, spremstvu…

Skozi vse leto pa se lahko vključite v izvajanje  in organiziranje medgeneracijskih delavnic, ki jih v Hišah sadeži družbe pri-

rejajo vsak dan, prav tako pri različnih projektih Slovenske filantropije (Dan za spremembe, Festival migrantskega filma…).

Kje? Hiša Sadeži družbe Vipava.

Kdaj? Vse leto, odvisno od potrebe, projekta, uporabnikov …

Za koga? Starostnih omejitev ni.

Kaj dobiš?
Prostovoljcem ponujajo možnost sodelovanja skozi vse leto, malico, potrdilo o opravljenem delu ali sodelovanju, nove 

izkušnje, koristno preživet prosti čas, razvijanje socialnih veščin in komunikacijskih spretnosti.

Pričakovano Posebna znanja niso potrebna.

http://www.filantropija.org/hisa-sadezi-druzbe-vipava
mailto:hisa-vipava%40filantropija.org?subject=
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ZAGORJE OB SAVI
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Ime organizacije ZASAVSKA LJUDSKA UNIVERZA – MEDGENERACIJSKO SREDIŠČE ZASAVJE

Poštni naslov Grajska 2, 1410 Zagorje

Spletna stran www.zlu-trbovlje.si

Kontaktna oseba Mateja Ocepek

Kontaktni telefon 06 860 41 37 in 03 565 51 31

Kontaktna e-pošta mateja.ocepek@guest.arnes.si

Naziv prostovoljske aktivnosti MEDEGENERACIJSKE AKTIVNOSTI

Kratek opis aktivnosti Medgeneracijsko središče Zasavje nudi bogat nabor aktivnosti, kjer lahko vsak posameznik najde področje, na katerem 

lahko ponudi pomoč v obliki prostovoljskega dela. Najbolj izrazita področja, kjer sodelujejo prostovoljci so poletne an-

imacije, pomoč pri organizaciji in izvedbi dogodkov, družabnih srečanj in različnih projektov, sodelovanje pri angleških 

uricah, pomoč pri računalniških delavnicah, priprava gradiva za izdajo publikacije. Dobrodošle pa so tudi nove ideje, kjer 

posameznike podprejo in omogočijo izvedbo njihovih zamisli.

Kje? Zasavska ljudska univerza, različne lokacije po Zasavju.

Kdaj? Vse leto po dogovoru.

Za koga? Starostnih omejitev ni.

Kaj dobiš?
Usposabljanja, mentorstvo, potreben material in pripomočke, potrdilo o opravljenem  prostovoljnem delu, pridobivanje 

novih znanj in izkušenj.

Pričakovano Posebna znanja in izkušnje niso potrebne.

Prijave Vse leto.

http://www.zlu-trbovlje.si
mailto:mateja.ocepek%40guest.arnes.si?subject=
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Aktivnosti Medgeneracijskega središča Zasavje
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Ime organizacije MLADINSKI CENTER ZOS

Poštni naslov Cesta 9.avgusta 48, 1410 Zagorje ob Savi

Spletna stran www.mczos.si

Kontaktna oseba Nina Nahtigal

Kontaktni telefon 05 973 20 32 in 040 699 097

Kontaktna e-pošta info@mczos.si

Naziv prostovoljske aktivnosti PROSTOVOLJSTVO V MLADINSKEM CENTRU

Kratek opis aktivnosti Nogometni turnir »brcnimo rasizem!«

Pomoč pri izvedbi petega nogometnega turnirja »Brcnimo rasizem!«, katerega namen je kolektivno zavrniti sovraštvo 

in izključevanje, rušiti stereotipe in graditi odprte skupnosti, ki temeljijo na medsebojni solidarnosti ter v katerih je dru-

gačnost sprejeta, cenjena in enakopravna. Turnir bo potekal 8. oktobra 2016. Za sodelovanje pri izvedbi nogometnega 

turnirja se obrnite na: info@mczos.si ali št.: 040 699 097. Posebna znanja niso potrebna, starostnih omejitev ni.

Festival urbane kulture 2016

Pomoč prostovoljcev je potrebna pri načrtovanju, organizaciji in izvedbi Festivala urbane kulture 2016 ali krajše F.U.K.-a, 

na katerem boste lahko sprostili zavore in uresničili svoje odštekane ideje. K sodelovanju vabijo vse, ki imate na zalogi kup 

norih idej, ki bi jih želeli realizirati, pa do sedaj še ni bilo priložnosti, prav tako pa ste v družbo sodelavcev MC ZOS vabljeni 

tudi tisti, ki vas zanima proces načrtovanja in organizacije takšnega dogodka. Festival bo potekal decembra, prijavite pa 

se lahko kadar koli do takrat. Posebnih znanj in izkušenj ne potrebuejte, zaželene so sveže ideje.

Menjalni krog

Menjalni krog je prvi redni dolgotrajni delujoči LETS (LETS – local exchange trading system), katerega namen je vzpostavi-

ti odprto skupnost za medsebojno izmenjavo dobrin, storitev ter medsosedsko pomoč. Mesečno se prirejajo menjalni 

http://www.mczos.si
mailto:info%40mczos.si?subject=
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sejmi, na katerih se vsakič menjajo druge vrste dobrin: novoletna darila, oblačila, obutev, semena in sadike, domači 

pridelki in shranki, peciva in kruh ter knjige. Mladi se pod vodstvom mentorjev najprej seznanjijo z menjalnim sejmom, 

nato pa se lahko aktivno vključijo v izvedbo sejma. Predhodna znanja in izkušnje niso potrebne, starostnih omejitev ni. 

Program poteka enkrat do dvakrat tedensko v jesenskih, poznih pomladanskih in poletnih mesecih od 17.00 do 18.30 na 

različnih lokacijah v občini Zagorje ob Savi. 

Nadaljevanje gradnje prazgodovinske kmetije praštirc

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 odločili, da za ribniki v Europarku Zagorje postavijo repliko praz-

godovinske 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 nadaljevanja gradnje bodo objavljeni na spletni 

strani MC ZOS in FB-strani MC ZOS. Posebna znanja niso potrebna, starostne omejitve ni.

Kaj dobiš? MC ZOS zagotovi malico v primeru prostovoljnega dela, ki poteka štiri ali več ur, opremo in potrdilo.
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Šport združuje mlade proti rasizmu v MC ZOS
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ŽALEC
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Ime organizacije SLOVENSKA FILANTROPIJA, MEDGENERACIJSKI SKUPNOSTNI CENTER HIŠA SADEŽI DRUŽBE ŽALEC

Poštni naslov Hmeljarska 3, 3310 Žalec

Spletna stran www.filantropija.org/hisasadezidruzbe-zalec in www.facebook.com/hisasadezidruzbezalec

Kontaktna oseba Barbara Lužar

Kontaktni telefon 01 200 99 44 in 051 669 714

Kontaktna e-pošta hisa-zalec@filantropija.org

Naziv prostovoljske aktivnosti PROSTOVOLJSKE PRILOŽNOSTI ZA MLADE

Kratek opis aktivnosti Mladi prostovoljci lahko v Hiši Sadeži družbe Žalec sodelujete v več različnih aktivnostih. Lahko ponudite svoje znanje v 

obliki učne pomoči učencem osnovne šole in tistim, ki si želijo novega znanja. 

Lahko ste aktivni v okviru Prostovoljskega servisa, kjer lahko pomagate družinam in posameznikom v stiski pri vsakod-

nevnih opravilih na domu, na vrtu, nudite spremstvo k zdravniku, nakupovanje, družabništvo … 

Med šolskimi počitnicami vas vabijo, da se kot prostovoljci pridružite izvedbi počitniških taborov za otroke, stare od 6 do 

11 let. Pomagate lahko pri kuhanju, vodite različne aktivnosti in ustvarjalnice za otroke, spremljate otroke na sprehode ….

Skozi vse leto pa se lahko pridružite pri organizaciji različnih dogodkov in projektov Slovenske filantropije (Dan za spre-

membe, Festival migrantskega filma) in pri izvedbi medgeneracijskih delavnic, ki jih v Hišah sadeži družbe izvajajo vsak 

dan.

Kje? V Hiši Sadeži družbe v Žalcu in na drugih lokacijah.

Kdaj? Skozi vse leto.

Za koga? Za vse generacije, starostnih omejitev ni.

Kaj dobiš?

Mladi se lahko preizkusite v izvajanju in vodenju različnih aktivnosti, ki povezujejo med seboj različne generacije, skozi 

celo leto. Aktivnim prostovoljcem nudijo usposabljanje za prostovoljsko delo, dogovor o prostovoljskem delu, malico, 

potrdilo o opravljenem delu in pridobljenih znanjih in veščinah, spoznavanje novih ljudi in nove izkušnje s področja med-

http://www.filantropija.org/hisasadezidruzbe-zalec
http://www.facebook.com/hisasadezidruzbezalec
mailto:hisa-zalec%40filantropija.org?subject=
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generacijskega prostovoljstva, koristno preživet prosti čas, razvijanje socialnih veščin, organizacijskih in komunikacijskih 

spretnosti. Mladim lahko pomagajo tudi pri razvijanju, promociji in uresničevanju lastnih idej in izdelkov.

Pričakovano Posebna znanja niso potrebna.

Prijave Skozi vse leto.

Počitniški tabor v Hiši Sadeži družbe Žalec



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 

Oblikovanje Saša Prelovšek

September 2016 

http://www.filantropija.org 
http://www.prostovoljstvo.org  
mailto:info%40filantropija.org%20%20?subject=
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