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PROMOCIJA PROSTOVOLJSTVA –  
DAN ZA SPREMEMBE                      
 
 
V tednu do 19. septembra je vseslovenska prostovoljska akcija v organizaciji 
Slovenske filantropije ponovno povezala številne akterje po celi Sloveniji, letos še 
posebej z namenom prostovoljskega prispevka k ciljem trajnostnega razvoja. 
 
S sloganom akcije Ne prepuščaj se toku, SPREMINJAJ tudi TI! že vsa leta 
nagovarjamo vse prebivalce Slovenije.  
 
88 prostovoljskih akcij, katerih rdeča nit je doseganje ciljev trajnostnega razvoja 
(odprava revščine, kakovostno izobraževanje, dostojno delo, zmanjšanje neenakosti, 
trajnostna mesta in skupnosti…), bo potekalo v 61 krajih. Med organizatorji so 
društva, vrtci, šole, krajevne skupnosti, občine, javni zavodi in posamezniki. Po vsej 
državi bo na ta dan aktivnih več kot 350 organizacij in več kot 3200 prostovoljcev. 
Med njimi smo bili tudi prostovoljci na šole. 
Pri nas na šoli imamo dve vrsti prostovoljstva:  

 krožek RK  

 medvrstniška  pomoč 
 
V sredo, 16.9.2020 ob 12.40  smo se po pouku zbrali vsi prostovoljci naše šole na 
travniku pred  matično šolo in prikazali del našega dela in vabili še ostale učence 
naše šole, da se nam pridružijo. 
 Priloga 1- slike 
 
 

   
travnik pred šolo ….                  znak za dan sprememb…. 
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                      krožkarji RK na šoli….            Prostovoljci… 
              
                    
 
Prostovoljec je lahko vsakdo in verjamemo, da tudi za vas obstaja prostovoljsko delo, 
ki ga boste opravljali z navdihom in navdušenjem. 
 
Direktorica Slovenske filantropije Tereza Novak poziva: »Prostovoljci so ambasadorji 
solidarnosti in njihova vloga pri doseganju Razvojnih ciljev tisočletja je 
nenadomestljiva. Res je, da bodo morale vlade vseh držav sprejeti odločitev, da 
bodo uresničevale zapisane plemenite cilje, vendar brez participacije ljudi, 
prostovoljcev, ciljev ne moremo uresničiti. Le z roko v roki, s sodelovanjem vseh, 
lahko stopamo po poti pravičnejše družbe za vse ljudi. Vsak korak v pravo smer 
pomeni veliko. Stopimo na to pot ob Dnevu za spremembe.« 
 
Hvala vsem, ki ste opazili naše delo in se nam pridružili! 
Dobrodošli med prostovoljce  prav vsi! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kranj, 18.9.2020                                 Zapisala Mikša Bogdana in Hudobivnik Irena 


