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Sporočilo za javnost
Ljubljana, 22. november 2018

Forum o prostovoljstvu – Solidarnost mladih
Ob mednarodnem dnevu prostovoljstva Slovenska filantropija pripravlja Forum o
prostovoljstvu, ki bo potekal v četrtek, 29. novembra 2018, od 9. 30 do 15. 30, v prostorih Hiše
EU v Ljubljani (Dunajska cesta 20).
Prostovoljstvo mladih je izjemna priložnost za izkustveno učenje solidarnosti, pa tudi za njihovo
aktivno državljanstvo v praksi. Izkušnje doma in v tujini kažejo, da prostovoljskega aktiviranja
mladih ni modro prepuščati naključju, saj se sistemska podpora na tem področju močno
obrestuje. Letošnji forum smo zato sklenili vsebinsko usmeriti v razmislek o tem, kako ustvariti
spodbudno in podporno okolje za vključevanje mladih v prostovoljstvo in kako med mladimi
aktivno širiti solidarnost.
»Kako tekmovati s ponudbo, ki jo prinaša digitalizacija in mlade povabiti, da nekaj svojega
prostega časa namenijo aktualnim družbenim izzivom in prostovoljenju za skupnost, je
vprašanje tudi za nas, ki razvijamo in širimo prostovoljstvo. Kako motivirati mlade za resnični
svet, v katerem so lahko resnični junaki, ki dejavno rešujejo svoje probleme in probleme drugih?
Ob prostovoljenju se mladi skozi delo učijo o življenju, pridobivajo dragocene izkušnje in gradijo
svoj svet vrednot, tako pomemben za obdobje odraslosti, zato bomo dali besedo njim in
izjemnim mentorjem, s pomočjo katerih nastajajo navdihujoče prostovoljske zgodbe.« (Tereza
Novak, izvršna direktorica Slovenske filantropije)
Na forumu bomo dali besedo mladim prostovoljcem, izkušenim mentorjem in predstavnikom
organizacij, ki uspešno razvijajo prostovoljske programe mladih, pa tudi govorcem iz organizacij,
ključnih za razvoj mladinskega dela pri nas. Prisluhnili bomo predstavitvam izjemnih
prostovoljskih projektov in v delovnih skupinah skupaj razmišljali o smernicah za še uspešnejše
vključevanje mladih v prostovoljstvo in širjenje vrednote solidarnosti med njimi.
Vabimo vas, da letošnji mednarodni dan prostovoljstva praznujete z nami, v družbi priznanih
strokovnjakov, angažiranih prostovoljcev in izkušenih mentorjev prostovoljstva.
Prijazno vabljeni!
Tereza Novak,
izvršna direktorica Slovenske filantropije
25 dogodkov za 25 let Slovenske filantropije.

Slovenska filantropija se že 25 let aktivno odziva na družbene probleme, spodbuja in razvija prostovoljstvo,
deluje na področju migracij, pomaga ogroženim in je glasna zagovornica človekovih pravic.

