
 

Lepo vabljeni, da se skupaj
poveselimo na Prešernovem trgu! 

Izvedeli boste, kje najti podporo ob
različnih stiskah, saj bodo z nami prostovoljci različnih

društev s področja zdravja in socialnega varstva: Spominčica,
kjer boste izvedeli vse o demenci, Društvo za urejeno življenje

ABSTINENT z informacijami in izkušnjami, kako premagati
alkoholizem, Društvo onkoloških bolnikov Slovenije, Europa
Donna, Ozara, Altra, Beli obroč, Slovensko društvo Hospic,
Rdeči križ Ljubljana in Koper, Združenje DrogArt in druga.

Ekipa Programa prostovoljstvo s Slovenske filantropije

Vabimo vas na osrednji dogodek Nacionalnega tedna
prostovoljstva, ki bo potekal 26. maja med 13. in 17. uro na
Prešernovem trgu v Ljubljani. Zbrale se bomo raznolike
prostovoljske organizacije in predstavile svoje delo.

OBIŠČI NAS NA 
VESELEM DNEVU PROSTOVOLJSTVA!

Za začetek napovedujemo nekaj zanimivosti: na prireditvi se
boste lahko preizkusili v različnih igrah, kvizih, animacijah v
timski igri gradnje energetskega stolpa, spomina, prstometa,
se udeležili Prostolova in si pridobili zanimivo nagrado.

Spoznali boste organizacije, ki se borijo
za varstvo okolja, narave in živali ter
tiste, ki se borijo za enakopravnost
LGBTIQA+ oseb ter se seznanili z

njihovimi programi.

Predstavili se bodo tudi učenci
in dijaki različnih šol in ko boste slišali njihove
prostovoljske zgodbe, boste videli, da je tudi

današnja mladina še kako aktivna in premore veliko
sočutja. Pri dijakih Srednje zdravstvene šole

Ljubljana si boste lahko izmerili krvni tlak in izvedeli
več o preventivi za ohranjanje zdravja.

Srečali boste veliko mladinskih organizacij - 
od takih, ki mladim pomagajo v stiskah, ponujajo različne

zabavne aktivnosti in karierno pomoč, do aktivističnih in tistih, ki
so specialistke za mladinske izmenjave. Z nami bodo Mladinska
zveza Brez izgovora, Zavod Voluntariat, Mladi zmaji, Mladinsko
središče Vič, Zavod MISSS, Društvo Center za pomoč mladim,
Zveza prijateljev mladine Slovenije in ZPM Krško, Društvo za

preventivno delo in Zavod Nefiks. Več o prostovoljstvu mladih na
velikih in raznolikih športnih dogodkih boste pa izvedeli pri EUSA,

kjer zastopajo univerzitetni šport na evropski ravni.

Če vas mika prostovoljstvo, boste
imeli edinstveno priložnost, da
osebno spoznate prostovoljce,
aktivne v številnih prostovoljskih
organizacijah, in jih sami
povprašate o njihovem delu in
možnostih vključitve.

Predstavilo se bo približno 60 prostovoljskih organizacij s področij
mladinskega dela, medgeneracijskega sodelovanja, podpore in pomoči

starejšim, bolnim in njihovim svojcem ter osebam, ki so se znašle v
stiski pomoči otrokom, ekologije, zdravja, športa in rekreacije,

trajnostnega razvoja in mednarodnega sodelovanja.


