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Pred vami je deveti PSSS! novičnik,
tokrat o poletnih aktivnostih, ki jih ponujamo
organizacije v partnerstvu.

Projekt Povezovalni, Sodelujoči, Strokovni, Slišani! ali enostavno PSSS! je povezal pet
različnih organizacij v partnerstvo z namenom boljšega povezovanja ter sodelovanja med
nami, povišanja slišanosti o našem delu, izpostavljanja raznolikosti vsebin, ki jih pokrivamo
in strokovnosti vsakega posameznega partnerja.

Izražena mnenja avtorja/ev ne predstavljajo
uradnega stališča MJU.

Slovenska
filantropija
POLETJE POLNO VESELJA IN NOVIH SPRETNOSTI
Če želiš počitnice preživeti na drugačen način, prispevati svoj delček za boljši svet in se srečati z vrstniki,
ki jim ni težko pomagati drugim, te vabimo v prostovoljstvo preko Slovenske filantropije. Priložnosti za
zanimive počitnice so namenjene vsem, ki ste letos končali osnovno šolo, srednješolcem, pa tudi drugim
mladim.

Mednarodna mladinska izmenjava
Med 24. julijem in 4. avgustom Slovenska
filantropija organizira mednarodno mladinsko
izmenjavo, poimenovano Odkrij SE(be), v katero
vsako leto vključujemo naše aktivne mlade
prostovoljce. Gostili bomo 33 mladih in 10
voditeljev iz Slovenije, Velike Britanije,
Hrvaške in Nemčije. V hiši sredi čudovite narave
v Zapotoku nad Igom bo v ospredju spoznavanje
drug drugega.

Ljubljana
Iščemo prostovoljce, ki bodo migrantom
pomagali pri učenju slovenskega ali
angleškega jezika. Pomoč poteka individualno
(1:1). "Učenci" prihajajo iz različnih držav, so
različne starosti in imajo različen nivo znanja
slovenščine in angleščine (večinoma gre za
začetnike). Gre za laično poučevanje, zato so
znanje in izkušnje zaželene, ne pa nujne.
Preko Kreativnega izziva iščemo zainteresirane
mlade, ki so pripravljeni predstaviti izkušnjo
prostovoljca ali prostovoljke. Vabimo vas, da
pripravite prispevek skozi svoje oči in svoj medij naj bo to intervju, foto zgodba, plakat ali
kratek promo video film. Predstavljali boste
zanimive prostovoljci, ki so jih predlagali njihovi
mentorji in ki delujejo na različnih področjih
(kultura, narava, socialna dejavnost ...). Njihovi
pogledi na prostovoljstvo so igrivi in zanimivi,
prav tako so zgovorni, ko beseda nanese na
izkušnje in kompetence, ki so jih s prostovoljskim
delom pridobili.

Preko iger in delavnic se bodo učili skupinskega
dela in različnih spretnosti, ki jih ima vsak izmed
nas. Hkrati bodo skupaj odkrivali, kakšne zgodbe
prinašajo s seboj ter kako se lahko povežejo z
drugimi ljudmi. Ustvarili bodo film, fotografije, se
učili plesa, tiska na majice in drugih veščin.
Odpravili se bodo tudi na izlet po Notranjski in
Obali ter spoznavali čudovito pokrajino, ki
obdaja vas Zapotok.

Črnomelj, Logatec, Metlika in Žalec
V Hišah Sadeži družbe Slovenske filantropjie
lahko pomoč v obliki prostovoljskega dela
ponudite pri izvajanju raznih medgeneracijskih
aktivnosti ali preko družabništva in tako
zapolnite čas tistim, ki si družbe želijo, kot učno
pomoč tistim, ki jo potrebujejo oz. si želijo novih
znanj, na počitniških taborih za otroke v obliki
ustvarjalnih in drugih delavnic, kot pomoč pri
varstvu otrok na taboru ali na kakšen drug način,
ki ga bomo z veseljem našli za vas..

Več informacij o poletnih aktivnostih najdete na spletni strani www.filantropija.org

Zavod
Voluntariat
KAM IN KAKO V TOPLEM DELU LETA
Priložnosti za preživljanje prostega časa je precej, vendar pri odhodu v tujino še vedno prevladuje turizem v
takšni ali drugačni obliki. Prostovoljski projekti v tujini ne izključujejo zabave in prostega časa, prav
nasprotno! Resda je potrebno kakšno stvar postoriti, vendar to poteka v prijetnem ozračju in duhu
povezovanja ljudi iz mnogih kultur
Takšna oblika prostovoljskih aktivnosti so na primer mednarodni prostovoljski tabori, ki potekajo pod
okriljem mednarodne mreže Service Civil International (SCI). Voluntariat je ena od njenih vej in skrbi za
so-organizacijo taborov v Sloveniji ter sprejemanje in pošiljanje prostovoljcev na izbrane projekte.
Mednarodni prostovoljski tabori vsebinsko zajemajo 16 različnih področij oz. tem, med drugimi otroke
in mlade, osebe s posebnimi potrebami, zaščito okolja, umetnost in kulturo ter mnoge druge.
Večina se jih odvije ravno čez poletje in v povprečju
traja med enim in tremi tedni. Prostovoljci se lahko
udejstvujejo na razne načine, od fizičnega dela (npr.
pletje, barvanje ograj), animacije otrok, urejanja
gozdnih učnih poti do učenja jezika, pomoči pri
izvedbi festivalov in še bi lahko naštevali. Namenjeni
so starejšim od 18 let, vendar se jih izjemoma lahko
udeležijo osebe od 16. leta starosti naprej. Nekateri so
primerni za družine, pa tudi za invalide.

Za vse, ki želijo druženja v mednarodnih krogih, pa nočejo zapustiti domačih tal, v okviru Zavoda
Voluntariat deluje Klub prostovoljcev (Club of Volunteers), kjer se prostovoljci družijo ob zabavnih
organiziranih aktivnostih in se seznanjajo z vrednotami, ki jih zasledujemo. Program oblikujejo naši EVS
prostovoljci, polni elana in idej in skrbijo, da se udeleženci dobro počutijo in ob tem še kaj naučijo ali od
tega odnesejo kakšno novo izkušnjo, poznanstvo ali idejo.
Odlična priložnost za mlade do 30. leta starosti so tudi mladinske izmenjave. Tudi letos Zavod Voluntariat
organizira izmenjavo, tokrat na temo kakava, kjer bo skupina mladih iz 5 držav spoznavala trgovino s
kakavom, delovne razmere plantažnih delavcev in iskala načine, kako vsebine, ki jih bodo usvojili skozi
metode globalnega učenja, prenesti med druge. Redno vstopamo tudi v partnerstva z drugimi
organizacijami, da lahko mladim omogočimo odhod na sorodne projekte v tujino.

Poletje lahko mine v duhu novih (mednarodnih) poznanstev, koristnem delu in užitku ob
okušanju še nepoznanih jedi, le poiskati je potrebno pravo priložnost za kakovostno in
pestro preživljanje poletnih mesecev.

SE VIDIMO V TVOJEM KRAJU!

Zavod
Nefiks

Kolegice bodo organizirale dogodke, na katerih bodo z gostjami izpostavile tematike, ki so
zanimive predvsem za mlade ženske, tako za študentke kakor iskalke zaposlitve. Dogodki se bodo
osredotočali na tematike zaposlitve in pridobivanja izkušenj v tujini, žensko podjetništvo,
sprememba področja zaposlitve ter družbena omrežja. Prireditve bodo potekale v sproščenem
vzdušju, kjer boste pridobile informacije iz prve roke. Informacije o dogodkih bodo pravočasno
objavljene na naši spletni strani in na Facebook strani.
Pridružite se nam na naslednjih dogodkih:

Dogodek Kolegic v CELJU – petek, 14. 6., ob 18:00
Dogodek Kolegic v LJUBLJANI – sreda, 19. 6., ob 18:00
Dogodek Kolegic na PTUJU – petek, 21. 6., ob 18:00

Poleg dogodkov Kolegic se lahko po Sloveniji
udeležite tudi usposabljanja za mladinske karierne
voditelje, prijavnico in kraje najdete na
www.talentiran.si.

Organizirali pa bomo tudi poletne jezikovne tabore.
Skozi druženje bomo s pomočjo "native speaker-jev"
izpopolnjevali svoje znanje tujih jezikov,hkrati pa
izboljšali tudi kompetence javnega nastopanja,
prevzemanja odgovornosti, mehkih veščin,..

15. – 19. 7 – Španski jezikovni tabor ob obali
23. – 25. 8 – Španski jezikovni tabor med alpskimi vrhovi
26. – 28. 8 – Nemški jezikovni tabor pod zelenimi brezami
Udeleženci krijejo le stroške nastanitve in prehrane.
Prijavite se na tej povezavi.

Se vidimo, kajne?

ZPM Ljubljana
Moste-Polje
POLETJE JE PRED VRATI –
ŽE VEŠ KAJ POČETI?
Poletje je čas za počitnice, počitek in uživanje, spoznavanje novih ljudi in potovanja. Ravno pravi naslov
je morda za vas ZPM Ljubljana Moste-Polje, kjer tudi poleti z delom ne počivamo. Ravno obratno.
Poletje je čas počitniških programov za otroke in mlade, saj mnogi starši potrebujejo pomoč pri
organizaciji varstva. Žal vsi otroci in mladi bodisi zaradi omejenih financ bodisi zaradi šibke socialne
mreže nikoli ne pridejo na vrsto.
V ta namen ZPM Ljubljana Moste-Polje vsako
leto skrbno pripravlja in razvija počitniške
programe za otroke in mlade. Kam vse se
lahko vključijo, preverite na tej povezavi.

Letovanje v Zambratiji
Angleške počitnice v Kranjski Gori
Počitniško varstvo v Ljubljani
(kopalno, jahalno poč. varstvo,
varstvo z Bazo športa…
Potovanja za mlade po Evropi
(Pariz, Bilbao)
V kolikor se zanimaš za delo z otroki in mladimi, smo prav gotovo pravi naslov zate. Z delom pri nas
kot prostovoljec/prostovoljka pridobiš na naslednjih področjih:

Širjenje socialne mreže
Izkušnje pri delu z otroki in mladimi
Brezplačna izobraževanja in seminarji
Potovanja
Vodstvene izkušnje
Usvajanje novih znanj in veščin
Javno nastopanje
Nova spoznanja in odkritja – osebna rast
Nova znanja pri delu z otroki in mladimi
Torej, kaj še čakaš? Zavihaj rokave in nas hitro kontaktiraj ter se pridruži mreži
mladih in zabavnih prostovoljcev ter novim poletnim dogodivščinam!
KONTAKTI:
info@zpmmoste.net
www.zpmmoste.net

FESTIVALSKO IN
USTVARJALNO POLETJE

Društvo za razvijanje
prostovoljnega dela
Novo mesto

Čeprav poletje in poletne počitnice večina povezuje s počitkom, pa smo pri Društvu za razvijanje
prostovoljnega dela Novo mesto tudi poleti zelo dejavni. Junija in julija za vse generacije pripravljamo
številne aktivnosti za kvalitetno preživljanje prostega časa. Najbolj obiskani in priljubljeni sta festival
Teden kultur in ustvarjalni počitniški program Otroški svet.
V prvi polovici junija v Novem mestu že več kot 10 let
organiziramo festival medkulturnih umetniških in
kulinaričnih užitkov Teden kultur. Festival je v lokalnem
okolju uvertura v pestro poletno festivalsko dogajanje, z
njim pa v Novo mesto pripeljemo utrip različnih dežel.
Teden kultur je pretekla leta potekal 5 dni, letos pa
pripravljamo kar 6 dni pestrega dogajanja. Vsak dan
festivala tako postrežemo z eno programsko vsebino za
otroke in eno za odrasle (Mini in Maxi Teden kultur), hkrati
pa ves čas poteka še bogato spremljajoče dogajanje
(kuhinje sveta, multi-kulti napitki po mestnih lokalih, kvizi,
Živa knjižnica in še kaj).
Festival daje priložnost v Sloveniji živečim predstavnikom različnih kultur, da širši javnosti predstavijo bogata izročila
svojih kultur. Naše ključno poslanstvo je namreč vključujoča družba, ki bi temeljila na medsebojnem vzajemnem
spoštovanju različnih kultur. Ker je integracija dvosmeren proces, želimo s Tednom kultur prispevati k pripravljenosti
večinskega prebivalstva na kulturno sobivanje.
V juliju pa strokovni delavci in številni prostovoljci pod okriljem
društva pripravijo in izpeljejo ustvarjalni počitniški program za
otroke, Otroški svet. Namenjen je vsem otrokom, ki si želijo svoje
počitniške dneve preživeti ustvarjalno in v družbi vrstnikov.
Program otrokom nudi ustvarjalne delavnice in igro, vsak dan pa
je obogaten s spremljevalnimi dejavnostmi, kot so petje, ples,
animacija, zabava. Poleg otrok je poskrbljeno tudi za starše, ki
otroke pripeljejo, saj je njim namenjen kotiček za starše, kjer lahko
poklepetajo z drugimi starši, preberejo kakšno čtivo ali pa
opazujejo živahno dogajanje. S programom smo pri društvu začeli
že pred več kot 15 leti, dnevno ga obišče preko 100 otrok.

Otroški svet je nastal zato, ker smo ugotovili, da v lokalnem okolju, kljub številnim plačljivim dejavnostim, ni zadostne
ponudbe za brezplačno in kakovostno udejstvovanje otrok in mladih. Skozi leta je Otroški svet prerasel v sinonim za
kakovostno in ustvarjalno preživete počitniške dneve, ki otrokom ponuja prostor za nova prijateljstva in nove
izkušnje. Na počitniških aktivnostih otroci lahko razvijajo svoje talente, domišljijo in socialne veščine. Glede na
priljubljenost ustvarjalnih delavnic in njihovo odlično obiskanost v preteklih letih smo prepričani, da bo tudi na
letošnjem Otroškem svetu živahno, pestro in veselo.

