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Pridružite se Slovenski filantropiji in s prostovoljstvom
spreminjajte svet
Tudi prostovoljci imamo svoj praznik, 5. december –
mednarodni dan prostovoljstva, ki ga vsako leto posvetimo
širitvi ideje solidarnosti in nagovarjanju posameznikov, da
se vključijo v prostovoljsko delo. Posebno težo letošnjemu
mednarodnemu dnevu prostovoljstva daje tudi evropsko leto
prostovoljstva, ki se počasi izteka in podaja roko evropskemu
letu aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti, ki bo
tudi v veliki meri temeljilo na prostovoljskem udejstvovanju
tako mladih kot tudi starejših.

Prostovoljstvo spodbujamo že 20 let
Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, že skoraj dvajset let širi in promovira prostovoljstvo v Sloveniji kot tudi izven naših meja. Naš glavni cilj je
predstaviti prostovoljstvo čim širšemu krogu ljudi in s tem
omogočiti aktivno vključitev vseh, ki se jim zdi vlaganje v
skupnost pomembno, še posebej, če se tega lotijo v obliki
prostovoljskega dela. Čeprav se osredotočamo predvsem
na organizirano prostovoljstvo, ki poteka pod okriljem in
mentorstvom nevladnih organizacij, močno spodbujamo tudi
neformalno prostovoljstvo, ki je temelj medčloveške solidarnosti in še kako potrebno v tem kriznem obdobju, ko se nam
prihodnost zdi negotova.
Prostovoljstvo spodbujamo prek spletnega portala www.
prostovoljstvo.org, kjer poleg zanimivih novic o prostovoljstvu najdete tudi aktualna prostovoljska dela. Povpraševanja
po prostovoljcih na spletni strani objavljajo nevladne organizacije, ki so vključene v Slovensko mrežo prostovoljskih
organizacij, katere nosilka je Slovenska filantropija. Število
v mrežo vključenih organizacij je že preseglo 730.
Prostovoljce tudi vabimo, da se na portalu www.prostovoljstvo.org registrirajo in navedejo, kakšno prostovoljsko delo
bi jih zanimalo ter na katerem področju in v kateri regiji bi
bili radi aktivni. Na ta način bodo redno in hitro obveščeni o
najnovejših prostovoljskih delih, ki bi jih utegnila zanimati.
Vsi, ki jih prostovoljsko delo zanima in veseli, se lahko
udeležijo tudi uvodnih in tematskih usposabljanj za prostovoljce, kjer bodo pridobili podrobnejši pogled v izvajanje
prostovoljskega dela in se seznanili s pravicami in dolžnostmi
prostovoljca.

Aktivni doma in po svetu
Poleg promocije prostovoljstva je Slovenska filantropija
vpletena v številne projekte in dejavnosti, povezane s prostovoljskim delom. S projektom Sadeži družbe spodbujamo
medgeneracijsko sodelovanje, tako da povezujemo šole in
društva upokojencev ter spodbujamo izmenjavo znanj med

mladimi in starejšimi. Starejši lahko mladim ponudijo številna
znanja in jih naučijo raznih tradicionalnih obrti, mladi pa
jim v zameno pomagajo s spoznavanjem novih tehnologij.
Veliko vlogo igra tudi samo druženje in spoznavanje življenja
različnih generacij.
V okviru programa Migracije se ukvarjamo z različnimi
vidiki sodobnih migracij. Različnim marginaliziranim skupinam migrantov, kot so prosilci za azil, begunci, otroci brez
spremstva in v zadnjem času tudi delavci migranti, nudimo
svetovanje, informiranje, psihosocialno pomoč in zagovorništvo. Izvajamo skrbništva za otroke brez spremstva, organiziramo učenje slovenskega jezika, drugo učno pomoč, družabne
aktivnosti in druge oblike pomoči pri integraciji.
Ob vsem tem izvajamo tudi humanitarne in razvojne dejavnosti na področjih, prizadetih z oboroženimi konflikti in
s skrajno neugodnimi socialnimi okoliščinami – Zahodni
Balkan, Severni Kavkaz, Afrika.

Ambulanta Pro Bono
Slovenska filantropija je leta 2002 skupaj z Mestno občino
Ljubljana in Zdravstvenim domom Ljubljana ter Župnijsko
Karitas Štepanja vas ustanovila Ambulanto s posvetovalnico
za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, ki ima zaradi kriznih časov na žalost vedno več obiskovalcev, ki so se znašli
v socialni in materialni stiski.
Aleksander Doplihar, vodja ambulante Pro bono: »Trenutno v ambulanti skrbimo za več kot tisoč ljudi, od tega je 850
rednih pacientov. Večina jih potrebuje zdravstveno pomoč,
nekateri pa predvsem nasvete in pomoč, kako pridobiti različne dokumente. V naši ambulanti namreč ne ponujamo le
zdravstvene pomoči, ampak jim poskušamo pomagati tudi
drugače. Med drugim imamo socialno delavko, ki ljudem
pomaga pri pridobivanju dokumentov in dovoljenj, s katerimi
se lahko znova vključijo v zdravstveni sistem.«
Uporabniki Ambulante Pro bono so najpogosteje brezdomci, nekateri tujci, tako imenovani »izbrisani« in bivši
samostojni podjetniki. Zadnji dve leti v Ambulanto prihaja
vse več delavcev migrantov, ki so ostali brez vseh pravic. Z
izgubo dela so izgubili delovni vizum, pravico do začasnega
bivanja in socialne pravice. Vse več je tudi delavcev migrantov, ki jih delodajalci sploh ne zavarujejo.
V ambulanti prostovoljsko dela 39 zdravnikov, štiri medicinske sestre in več študentov farmacije, ki obiskovalcem
nudijo brezplačno zdravstveno oskrbo. Poleg brezplačne
zdravstvene pomoči, se lahko uporabniki v ambulanti tudi
oprhajo, dobijo sveže spodnje perilo, oblačila in obutev in po
potrebi tudi zdravila ter higienske pripomočke.

Dobra dela ne potrebujejo reklame. Dobra dela potrebujejo vas.
Andreja Svete, univ. dipl. nov.
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