
OBIŠČI NAS NA 
VESELEM DNEVU PROSTOVOLJSTVA!

Veseli dan prostovoljstva je osrednji dogodek Nacionalnega tedna
prostovoljstva, ki ga organizira Slovenska filantropija in bo potekal
16. maja, med 13. in 17. uro na Bregu v Ljubljani.

prostovoljka Mojca, Hiša Sadeži družbe Logatec

Zakaj je Veseli dan pomemben za vas?

»Želja o prostovoljstvu je bila v meni že dolgo, a je nisem mogla uresničiti. Zaradi tega sem se
lansko leto namenoma udeležila Veselega dne prostovoljstva in takoj, ko sem zagledala napis Hiša

Sadeži družbe Logatec, sem vedela, da je to to. Tam sem spoznala tukajšnjo koordinatorico
aktivnosti Tamaro, ki se mi je takoj zdela super in me hitro vključila v program - od takrat sem
začela s tečajem angleščine v logaškem Azilnem domu, sodelujem pa tudi pri ogromno drugih

rednih aktivnostih.
V zadnjem letu sem ugotovila, da v prostovoljstvu pridem do izraza! To je zame bistvenega

pomena, da delam z ljudmi, ki so odrinjeni in ki nimajo vseh možnosti.«
 

Priložnost imate, da vzpostavite stik s predstavniki številnih organizacij in
prostovoljci ter iz prve roke izveste, kaj počnejo in kakšen pomen ima lahko to za
posameznika in za družbo. To vam lahko pomaga pri lažji odločitvi za opravljanje
obvezne prakse v času študija ali vaši odločitvi o tem, da postanete prostovoljec,
kar je v času študija zelo dragocena izkušnja pri pridobivanju novih znanj.

Letos bo na dogodku izpostavljena tema
ODPRAVIMO DISKRIMINACIJO, v duhu katere si
boste lahko v Živi knjižnici izposodili žive knjige in
tako spoznavali življenja ljudi, ki so družbeno
diskriminirani. Poleg tega bo s pomočjo animacij
sodelujočih organizacij dogajanje res pestro.

Lepo vabljeni, da se skupaj
poveselimo na Bregu ob Ljubljanici! 

Več informacij o dogodku najdete tukaj.

Na njem se vsako leto predstavi okoli 90 prostovoljskih organizacij iz vse Slovenije, ki
delujejo na najrazličnejših področjih - socialnem, kulturnem, ekološkem, trajnostnem,
razvojnem, humanitarnem, športnem, za mlade in za starejše. Vse te organizacije pa s
svojimi aktivnostmi prispevajo za bolj prijazno in vključujočo družbo.

http://www.prostovoljstvo.org/aktivnosti/prostovoljstvu-prijazno-mesto.
https://www.prostovoljstvo.org/nacionalni-teden-prostovoljstva-2019/veseli-dan-prostovoljstva

