
PONUDBA 
KORPORATIVNIH
PROSTOVOLJSKIH

AKCIJ



KAJ JE KORPORATIVNO 
PROSTOVOLJSTVO?

Prav gotovo se lahko vsi strinjamo, da je delo zaposlenih za 
korist ljudi in skupnosti mnogo boljša promocija kot plakatno 
onesnaževanje iz skoraj vsakega kozolca. Podjetje s tem 
pokaže svojo družbeno odgovornost, zaposleni se med seboj 
povežejo in utrjujejo svojo pripadnost organizaciji. Prejemniki 
vloženega prostovoljskega dela pa od dobro organizirane 
akcije lahko dobijo mnogo več kot urejeno okolico, prebarvane 
zidove ali nova igrala. Delijo skupno pozitivno energijo in 
veselje ob končnem rezultatu.

KAKŠNE KORISTI IMA PODJETJE OD 
KORPORATIVNEGA PROSTOVOLJSTVA?
• učenje novih znanj, veščin, soočanje z novim, 

spoštovanje različnosti
• kreiranje raznolikih timov zaposlenih
• povezovanje zaposlenih in povečanje pripadnosti 

podjetju
• povečana družbena kredibilnost in 

prepoznavnosti podjetja



Projekt izvaja Društvo za razvoj in varovanje Geoss-a, Vače 10, 1252 Vače, D.Š. 15826864, TRR 19130-5009027465. 
Operacijo delno financira Evropska unija in evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa razvoja človeških virov za 
obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Institucionalna in administrativna usposobljenost; prednostne usmeritve: Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, 
civilnega in socialnega dialoga.

PONUDBA KORPORATIVNIH
PROSTOVOLJSKIH AKCIJ

je na voljo na spletni strani Moja družba:

•    www.mojadruzba.si

•    www.facebook.com/KorporativnoProstovoljstvo

KONTAKTNA OSEBA ZA PRIJAVO NA 
AKCIJE IN INFORMACIJE:

Klara Kržišnik:
klara.krzisnik@consulta.si, 

040 365 850
Stičišče NVO osrednje Slovenije
Ponoviška cesta 12, 1270 Litija 

www.consulta.si, www.mojadruzba.si

KAKŠNE KORISTI IMAJO ZAPOSLENI OD 
UDELEŽBE V KORPORATIVNI AKCIJI? 

• nove izkušnje 
• razvoj osebnostnih kvalitet in krepitev občutka 

osebne vrednosti
• razvoj vodstvenih veščin (na drugačen način kot 

znotraj podjetja)
• pripadnost podjetju, ki se zavzema za dobrobit 

širše skupnosti
• novi poslovni stiki

VKLJUČITE SE V KORPORATIVNE PROSTOVOLJSKE AKCIJE!



POSLANSTVO IN DELO ORGANIZACIJE

Stičišče NVO osrednje Slovenije je namenjeno  
zagotovitvi podpornega okolja dejavnostim, ki so  
potrebne za razvoj nevladnega sektorja kot celote in s 
svojimi aktivnostmi prispeva k izboljšanju strateškega 
položaja nevladnih organizacij v regiji. Podporo  
nudimo društvom, zasebnim zavodom in ustanovam v 
26 občinah Osrednjeslovenske regije.

OBNOVA OKEN SKUPNIH PROSTOROV 
NEVLADNIH ORGANIZACIJ

Predlagatelj akcije
Stičišče NVO osrednje Slovenije
Naslov 
Ponoviška cesta 12, 1270 Litija
Spletna stran
www.consulta.si, www.srce-me-povezuje.si

Število potrebnih prostovoljcev: 8 - 10

Trajanje prostovoljske akcije: 8 ur

Termin izvedbe: po dogovoru
 



material

barva za les

steklarski kit

zaščitna oprema, 
čopiči za beljenje

malica - opcijsko

SKUPAJ

cena količina skupaj

15,00 10 l 150,00

/ / 5,00

/ / 45,00

6,00 10 60,00

260,00

POTREBNI MATERIALI IN ORODJE ZA IZVEDBO AKCIJE

OPIS DEL, KI BI JIH LAHKO IZVEDLI  
KORPORATIVNI PROSTOVOLJCI
Svoje prostore za delovanje smo dobili v Ukmarjevi 
vili v Litiji, kjer nam je Občina Litija omogočila, da smo 
prostor za delovanje brezplačno dobila številna  
društva in organizacije, ki delujemo v javnem interesu. 
Prostore v stavbi koristimo tako: Stičišče NVO osrednje  
Slovenije, Mladinski center Litija, Mladinski svet 
občine Litija, Javni sklad za kulturo Litija, Društvo  
prijateljev mladine Litija, Art club Litija, Čebelarsko in  
planinsko društvo Litija ter različne mlade glasbene  

skupine. V njej tako potekajo različni programi, ki 
pomembno prispevajo k bogatejšemu življenju in  
dogajanju v lokalni skupnosti. Lansko leto so se s  
prostovoljci Mladinskega centra Litija obnovila polkna 
na stavbi, zdaj pa bi potrebovali pomoč prostovoljcev 
še pri obnovi dotrajanih oken. Skupaj s prostovoljci bi 
prebrusili, pokitali in prebarvali okna, ter jim tako  
podaljšali življensko dobo.



UREDITEV PROSTOROV ZBIRKE PRODNIKOV

POSLANSTVO IN DELO ORGANIZACIJE

V Društvu za razvoj podeželja Laz smo posamezniki, ki  
nas zanima izboljšanje življenja na podeželju. Srečni 
smo, da uživamo privilegij bivanja na podeželju.  
Lepote naših krajev delimo z izletniki, pohodniki,  
turisti, počitnikarji, ki nam predstavljajo odjemalce za 
izdelke in storitve iz dopolnilnih dejavnosti domačij. 
Svoje poslanstvo vidimo v aktivnem prispevku pri  
izpolnjevanju evropskega programa za razvoj  

Predlagatelj akcije
Društvo za razvoj podeželja LAZ 
Naslov
Zgornja Jablanica 1, 1275 Šmartno pri Litiji
Spletna stran
www.srce-me-povezuje.si/drustvolaz

Število potrebnih prostovoljcev: 8 

Trajanje prostovoljske akcije: 8 ur

Termin izvedbe: po dogovoru

podeželja. Cilji  in naloge društva so aktivnosti za  
izboljševanje življenja na podeželju v vseh elementih  
bivanja – od izboljšanja vaške infrastrukture,  
razvoja dopolnilnih dejavnosti na domačijah, do  
izboljšanja sosedskih odnosov. Društvo deluje v javnem 
interesu, status je podelilo Ministrstvo za okolje in  
kmetijstvo. 



material

barva, kit, ploščice in 
material, pleskarski material

lakiranje parketa 50m2

malica - opcijsko

SKUPAJ

cena količina skupaj

500,00

700,00

6,00 8 48,00

1248,00

POTREBNI MATERIALI IN ORODJE ZA IZVEDBO AKCIJE

OPIS DEL, KI BI JIH LAHKO IZVEDLI  
KORPORATIVNI PROSTOVOLJCI

Zanimivost in turistična atrakcija, ki popestri ogled  
Jablaniške doline je prav gotovo zbirka savskih prodnikov, 
s katero upravlja Društvo Laz. Društvo je tudi pomagalo pri  
njeni postavitvi. Zbirka je postavljena v prostorih  
Gasilskega doma, kjer je prišlo zaradi del na objektu do  
razpok na stenah, ki jih je potrebno sanirati in ponovno  
prebeliti, ter položiti 1m2 ploščic. Prav tako bi radi zbrali 
sredstva za prenovo parketa v prostorih zbirke.



IZDELAVA SPOMINKOV 
IZ PRODNIKOV

OPIS DEL, KI BI JIH LAHKO IZVEDLI  
KORPORATIVNI PROSTOVOLJCI

Potrebujemo prostovoljce za pomoč pri izdelavi 
spominkov iz prodnikov, ki bodo na voljo obiskovalcem. 
Prodani spominki nam predstavljajo dobrodošla  
sredstva, ki pomagajo vzdrževati zbirko prodnikov.

material

malica - opcijsko

material za izdelavo 
spominkov (vrvi, barve, ...)

SKUPAJ

cena količina skupaj

7 10 70,00

130,00

200,00

POTREBNI MATERIALI IN ORODJE ZA IZVEDBO AKCIJE

Število potrebnih prostovoljcev: 10

Trajanje prostovoljske akcije: 5 ur

Termin izvedbe: po dogovoru



UREDITEV POHODNE POTI

OPIS DEL, KI BI JIH LAHKO IZVEDLI  
KORPORATIVNI PROSTOVOLJCI

Ena izmed tradicionalnih prireditev, ki se uveljavlja je 
tudi nočni pohod v Gradišče pri Litiji. Do Gradišča  
vodijo tri poti, ki potekajo skozi gozd in bi jo bilo  
potrebno označiti z markacijami, odstraniti veje, ki  
ovirajo pohodno pot ter pobrati smeti.

material

malica - opcijsko

barve, čopiči, vreče

SKUPAJ

cena količina skupaj

7 10 70,00

130,00

200,00

POTREBNI MATERIALI IN ORODJE ZA IZVEDBO AKCIJE

Število potrebnih prostovoljcev: 10

Trajanje prostovoljske akcije: 5 ur

Termin izvedbe: po dogovoru



POSLANSTVO IN DELO ORGANIZACIJE

Muzej premoderne umetnosti je umetniško gibanje, ki 
je organizirano v KUD Muze premoderne umetnosti in 
ima prostore v bivšem hlevu v Sp. Hotiču pod Vačami 
v centru Slovenije. Otvoritev leta 2004 je bila zelo  
odmevna tako doma in v tujini saj so člani gibanja 
priznani likovni umetniki iz 4 evropskih držav. V Muzeju 
premoderne umetnosti je vse od ustanovitve  
sodelovalo preko 100 različnih umetnikov skozi  
različne umetniške smeri vse od sodobne umetnosti, 

BELJENJE PROSTOROV MUZEJA 
PREMODERNE UMETNOSTI 

jezza, filma, animacije, igre in plesa. Kakovost bivanja 
in kulturnega življenja na vasi ter v lokalni skupnosti se 
je nedvomno izboljšala predvsem za mlade in lokalno 
prebivalstvo saj ponuja dodatno ponudbo in prostor za 
kulturne dogodke ter odpira priložnost za umetnike, da 
se predstavijo javnosti.

Število potrebnih prostovoljcev: 10

Trajanje prostovoljske akcije: 8 ur

Termin izvedbe: po dogovoru

Predlagatelj akcije
Kulturno umetniško društvo  
Muze premoderne umetnosti
Naslov
Hotič 19, 1270 Litija
Spletna stran
www.premoderno.org



material

bio apnena barva
zaščitna oprema, 
čopiči za beljenje

cement 

manjše zidarsko orodje

malica - opcijsko

cena količina skupaj

38,55 5 x 16 l 190,00

/ / 50,00

7,00 5 35,00

50,00

6,00 10 60,00

SKUPAJ 385,00

POTREBNI MATERIALI IN ORODJE ZA IZVEDBO AKCIJE

OPIS DEL, KI BI JIH LAHKO IZVEDLI  
KORPORATIVNI PROSTOVOLJCI
Muzej premoderne umetnosti, ki se nahaja v hlevu, ki 
meri cca 100m2, kjer se na leto odvije deset dogodkov, je  
potrebno prebeliti ter za ureditev okolice, v neposredni 
bližini restavrirati štukatute na hiši iz 1885 leta.



POKLICNI DAN ZA MLADE

Število potrebnih prostovoljcev: 4-6

Trajanje prostovoljske akcije: 2-4

Termin izvedbe: po dogovoru

Predlagatelj akcije
NEFIKS
Naslov
Rakovniška 6, 1000 Ljubljana
Spletna stran
www.nefiks.si

Pri delu na terenu se sodelavci Zavoda Nefiks večkrat 
srečamo z mladimi, ki imajo težave pri povezovanju z 
delodajalci. To je postalo še posebej izrazito v zadnjem 
času, ko jo stopnja brezposelnosti mladih po vsej Evropi 
izredno visoka.
Povišuje se tudi delež mladih nezaposlenih z  
družboslovno izobrazbo, zato bi radi v okviru  
koroporativne akcije le – te povezali s podjetjem, ki 
deluje na naravoslovnem ali tehnološkem področju ter 
jim predstavili alternativne zaposlitvene možnosti.

POSLANSTVO IN DELO ORGANIZACIJE

Zavod Nefiks je nevladna organizacija, ki deluje na  
področju mladinskega dela. Mladim in mladinskim  
organizacijam pomagamo pri beleženju, predstavljanju 
in promoviranju neformalno pridobljenih znanj in  
kompetenc. Nefiks kot orodje posamezniku omogoča 
sistematično, smiselno in natančno beleženje  
kompetenc na enem mestu.
Znotraj Zavoda Nefiks delujejo tudi zaposlitveni klubi, 
ki mladim in mladim iskalcem zaposlitve omogočajo  
aktivno participacijo ter povezovanje z  
gospodarstvenim sektorjem in delodajalci.



OPIS DEL, KI BI JIH LAHKO IZVEDLI  
KORPORATIVNI PROSTOVOLJCI
V sklopu akcije bi mladim (srednješolcem, študentom 
in mladim iskalcem zaposlitve družboslovnih smeri) 
omogočili obisk vašega podjetja, ki deluje na  
naravoslovnem ali tehnološkem področju, vpogled 
v delovno kulturo podjetja, seznanitev s kadri ter 
priložnostmi za zaposlitev v vašem podjetju. 

POTREBNI MATERIALI IN  
ORODJE ZA IZVEDBO AKCIJE

Za pogostitev udeležencev (do 5€ na 
udeleženca), potrebni materiali/ pros-
tor (po dogovoru).

Mladi bodo imeli na dogodku možnost, da se, na  
podlagi predhodno pripravljenih življenjepisov,  
predstavijo predstavnikom vašega podjetja. 
Na isti dan bi zato potrebovali 4 strokovnjake iz  
različnih področij delovanja enega podjetja, po  
možnosti različnih profilov, ki bodo predstavili svoje 
delo in mladim svetovali pri iskanju zaposlitve.



POSLANSTVO IN DELO ORGANIZACIJE

Društvo Planet Zemlja že sedmo leto deluje na področju 
osveščanja javnosti o pomenu odnosa vsakega  
posameznika do okolja, komuniciranja okoljskih tem z  
najširšo javnostjo na poljuden način in s pomočjo  
strokovnjakov skozi različne projekte in dogodke. Leta 
2010 je društvo pridobilo status društva, ki deluje v  
javnem interesu po Zakonu o ohranjanju narave.

ORGANIZACIJA TEKMOVANJA 
ZA ZELENO PERO

Predlagatelj akcije
Društvo Planet Zemlja
Naslov
Dobruša 17C, 1217 Vodice
Spletna stran
www.planet-zemlja.org

Število potrebnih prostovoljcev: 4-8

Trajanje prostovoljske akcije: 4-6

Termin izvedbe: pomlad 2014



OPIS DEL, KI BI JIH LAHKO IZVEDLI  
KORPORATIVNI PROSTOVOLJCI
V okviru državnega tekmovanja za Zeleno pero, se bo v  
Ljubljani odvijal zaključni del tekmovanja učencev in  
dijakov, ki bodo prišli v ožji izbor. Gre za tekmovanje v  
pisanju o eko vsebinah. Potegovanje za srebrno in zlato 
Zeleno pero, bo potrebovalo člane nadzorne komisije,  
pomoč pri razvrščanju mladih po prostorih,  
predpisano shranjevanje zapisov, nekaj programa in 
strokovne podpore.

POTREBNI MATERIALI IN ORODJE 
ZA IZVEDBO AKCIJE

Material:
•  tisk priznanj in plaket
•  nagrade
•  pisala, papir - ali računalniki
•  malica
•  prostori za skupine,… (stroški projekta so med 4.500       
    in 7.000 EUR). 

S strani podjetja je zaželena donacija, s katero se bo kril 
del stroškov projekta.



ORGANIZACIJA NATEČAJA: PLANETU 
ZEMLJA PRIJAZNA ŠOLA/VRTEC

OPIS DEL, KI BI JIH LAHKO IZVEDLI  
KORPORATIVNI PROSTOVOLJCI
V okviru vseslovenskega natečaja Planetu Zemlja  
prijazna šola/vrtec, ki se slovesno zaključi ob svetovnem 
dnevu zemlje, potrebujemo pomoč prostovoljcev pri  
logistiki projekta, ki je izjemno zahteven - postavitev  
razstave, postavitev bazarja, nadzor in koordinacija  
nastopajočih in poteka podelitve, pospravljanje...  
Dogodek poteka dva dni.

POTREBNI MATERIALI IN ORODJE ZA 
IZVEDBO AKCIJE

Nagrade in plakete, tisk priznanj, pogostitev,  
dekoracija prostora (stroški projekta so cca 5.000 
eur). S strani podjetja je zaželena donacija, s  
katero se bo kril del stroškov projekta.

Število potrebnih prostovoljcev: 4-8

Trajanje prostovoljske akcije: 8 ur

Termin izvedbe: 21. in 22. april 2014



POSLANSTVO IN DELO ORGANIZACIJE

DRUŠTVO STARŠEV OTROK Z RAKOM je društvo, ki smo 
ga ustanovili starši, ki imamo sami izkušnjo z rakom pri 
otroku.
POSLANSTVO: pomagati celotni družini v času, ko 
otrok zboli za rakom in po zdravljenju ter vključiti tudi 
starše, ki jim je otrok umrl. Povezati tudi stare starše ter  
sorejence.

PRIPRAVA DOGODKA ZA 
OTROKE ALI STARŠE

Naše delo obsega:
• Dežurstvo prostovoljcev na onkološkem oddelku  
 Pediatrične klinike v Ljubljani
• Organizacije predavanj in delavnic za starše, stare starše 
• Organizacija dogodkov na onkološkem oddelku  
 Pediatrične klinike
• Organizacija Vseslovenskega druženja družin otrok z  
 rakom v Strunjanu, 13.9.2013 s piknikom in  
 spremljevalnimi aktivnostmi
• Organizacije kulturnih in športnih dogodkov za člane
• Oblikovanje in tiskanje zgibank

Predlagatelj akcije
Jonatan Prijatelj, Društvo staršev otrok z rakom 
Naslov
Linhartova 13, 1000 Ljubljana

Število potrebnih prostovoljcev: 1-2

Trajanje prostovoljske akcije: 45 min na 
onkološkem inštitutu

Termin izvedbe: 21. in 22. april 2014



OPIS DEL, KI BI JIH LAHKO IZVEDLI  
KORPORATIVNI PROSTOVOLJCI
Korporativni prostovoljci bi lahko pomagali:
• Prevzeti organizacijo in izpeljavo kakšnega dogodka 
na  onkološkem oddelku: npr.:

1. delavnice za otroke, ki se zdravijo na oddelku:  
kratka lutkovna igra, izdelovanje preprostih okraskov, 
vizitk, nakita….

2.  Rekreacija za starše na oddelku: cca 30 do 45 
minut  razgibavanje, sproščanje, chi gong, ….

3.  Izvedba zabavnega ali sproščujočega dogodka

• Izvedba kakšnega predavanja ali delavnice za starše 
na različnih lokacijah po Sloveniji (lahko v Ljubljani, 

POTREBNI MATERIALI IN ORODJE 
ZA IZVEDBO AKCIJE

Material za ročna dela odvisno od 
delavnice, material za izvedbo srečelova za 
dogodek v Strunjanu.

kjer mi organiziramo prostor): Vpliv prehrane na  
zdravje; Vpliv zdravega načina življenja na krepitev 
zdravja; Izdelovan je preprostih ročnih del: filcanje, 
izdelava domačih čistil, izdelava domače kozmetike…, 
pomen športa za krepitev zdravja…,

•  Organizacija športnega ali kulturnega dogodka: lahko 
organizirate dogodek sami ali našim članom podarite 
vstopnice za obisk gledaliških, opernih in drugih  
predtav, športnih dogodkov; lahko podarite izvedbo 
(svoj čas in znanje) rekreativnih dogodkov za člane
• Pomoč pri izvedbi vseslovenskega druženja: pomoč 
pri organizaciji in izvedbi (kuhanje, pečenje, strežba, 
zabavanje otrok in staršev, športne igre, animacije…..)



OPIS DEL, KI BI JIH LAHKO IZVEDLI  
KORPORATIVNI PROSTOVOLJCI

Potrebujemo pomoč pri izvedbi vseslovenskega 
druženja, ki ga organiziramo za starše in otroke z  
rakom v Strunjanu. Lahko nam pomagate pri  
organizaciji in izvedbi različnih aktivnostih (športne igre, 
zabavanje otrok) in pripravi hrane (kuhanje, pečenje, 
strežba).

POMOČ PRI IZVEDBI PRIREDITVE: 
JONATAN PRIJATELJ

POTREBNI MATERIALI IN ORODJE 
ZA IZVEDBO AKCIJE

Izdelki za izvedbo srečelova, lahko tudi  
drugi materiali (v dogovoru z organizacijo).

Izven tega termina nam lahko pomagate organizirati  
športni ali kulturni dogodek: lahko organizirate  
dogodek sami ali našim članom podarite vstopnice za 
obisk gledaliških, opernih in drugih predstav, športnih 
dogodkov.

Število potrebnih prostovoljcev: 3 ali več

Trajanje prostovoljske akcije: 9.00 - 19.00

Termin izvedbe: 12.9.2014



polni dobre volje in pozitivne energije. Torej, gre za  
ljudi, ki želijo nekaj narediti za svoje zdravje in vsak 
telovadi po svojih zmožnostih in sposobnostih. Pridruži  
se lahko vsak, zato se pridružijo tudi naključni  
mimoidoči, celo turisti ali hotelski gostje.
Projekt Šola zdravja deluje od februarja 2007, ko je  
nastala prva skupina v Piranu. Leta 2009 smo se  
registrirali kot društvo s sedežem v Domžalah. Koncem  
novembra 2011, nam je Ministrstvo za šolstvo in šport  
dodelilo status društva, ki deluje v javnem interesu na  
področju športa. Idejni vodja in ustanovitelj projekta je 
dr.Nikolay Grishin. Društvo Šola zdravja si prizadeva  
jutranjo telovadbo pripeljati v vsak kraj po Sloveniji.

RAČUNALNIŠKO OPISMENJEVANJE 
STAREJŠIH

POSLANSTVO IN DELO ORGANIZACIJE
Namen Šole zdravja je posameznikom podati osnovne  
napotke, kako dosegati čim boljše in zdravo življenje. V  
okviru društva vsako jutro ob 7.30 uri zjutraj po različnih 
krajih Slovenije hkrati telovadi več kot 1.000 oseb.  
Trenutno je 49 skupin in 1230 članov. Telovadba poteka 
vsako jutro (razen nedelje in praznikov) na prostem, v 
vseh letnih časih in ob vseh vremenskih pogojih. 
Skupine so različno velike in štejejo od 10 do 80 članov. 
Večina članov Društva Šola zdravja je starih nad 50 let,  
veliko je upokojencev, ki so vsak dan bolj zdravi.  
Najstarejša udeleženka je z obale in šteje 92 let, medtem 
ko jih je starih čez 80 let kar precej. A kar je najbolj  
opazno, svojih let sploh ne kažejo! To so srčni ljudje, 

Število potrebnih prostovoljcev: minimalno tri 
na skupino

Termin izvedbe: po dogovoru

Predlagatelj akcije
Društvo Šola zdravja 
Naslov
Slamnikarska cesta 18, 1230 Domžale
Spletna stran
www.srce-me-povezuje.si/solazdravja



OPIS DEL, KI BI JIH LAHKO IZVEDLI  
KORPORATIVNI PROSTOVOLJCI

Računalniško opismenjevanje

90% naših članov je starejših, ne uporablja interneta in 
ima težave z uporabo računalnika. Društvo si želi, da bi  
prostovoljci člane društva usposobili za osnovno delo 
z računalnikov, delo z e-pošto ter iskanje informacij na 
spletu. Predvsem, da bi začeli uporabljati spletno stran 
društva za seznanjanje z aktivnostmi društva.
Izvedba drugih tečajev za člane društva, kot so: foto  
tečaji, izobraževanja-informiranja zdravstvenih 

material

računalniška učilnica

pogostitev (kava, piškoti)

SKUPAJ

cena količina skupaj

60,00 2 120,00

1,00 30 30,00

150,00

POTREBNI MATERIALI IN ORODJE ZA IZVEDBO AKCIJE

delavcev in zdravnikov, pisanje-oblikovanje tekstov - 
odvisno od tega, kaj prostovoljci lahko ponudijo.
Število potrebnih prostovoljcev: Skupine imamo po 
celi Sloveniji - potrebni bi bili vsaj 3-je prostovoljci na 
eno izobraževanje. Eden, ki bi predaval, dva, ki bi po-
magala udeležencem. Glede na število prostovoljcev 
bi nato organizirali delavnice. Maksimalno bi jih rabili 
147, minimalno pa tri. Delavnice so lahko organizirane 
po skupinah, po regijah… 



ZBIRANJE RABLJENEGA  
TEKSTILA

POSLANSTVO IN DELO ORGANIZACIJE
Društvo Ekologi brez meja združuje entuziastične aktiviste 
s področja varstva okolja. Je neprofitno združenje, ki si 
prizadeva izboljšati stanje okolja s poudarkom na področju 
ravnanja z odpadki. To dosega s spodbujanjem sodelovanja 
ter aktivacije posameznikov in organizacij v njihovem  
lokalnem okolju.
Tekstilnica poskrbi, da je vaš odvečni tekstil koristno  
uporabljen. Lepa in še uporabna oblačila najdejo novega 
lastnika, druga pa spretne roke šivilij spremenijo v povsem 
nov, uporaben predmet. Večino del pri tem projektu 
opravljajo ljudje, ki sicer sodijo v kategorijo težko  
zaposljivih ljudi, predvsem ženske po 50. letu starosti.  
Več: www.tekstilnica.si

Predlagatelj akcije
Društvo Ekologi brez meja
Naslov
Grablovičeva ulica 52, 1000 Ljubljana
Spletna stran
www.ebm.si

Število potrebnih prostovoljcev: 3 ali več

Trajanje prostovoljske akcije: 1 dan - 1 teden

Termin izvedbe: po dogovoru



POTREBNI MATERIALI IN ORODJE ZA 
IZVEDBO AKCIJE

Material za:

•  tisk letakov, plakatov

• prostor za shranjevanje tekstila do zaključka  
    akcije.

OPIS DEL, KI BI JIH LAHKO IZVEDLI  
KORPORATIVNI PROSTOVOLJCI
Zainteresirana podjetja nam lahko s svojimi zaposlenimi 
pomagajo zbirati rabljen tekstil znotraj svoje organizacije 
z izvedbo dnevne ali tedenske akcije zbiranja. Z naše  
strani bomo pripravili aplikacije (vabilo, letake, plakate 
ipd.), podjetje jih natisne in poskrbi za komunikacijo  
dogodka preko svojih kanalov ter izvede dogodek  
zbiranja tekstila v svojem podjetju. Po zaključku zbiranja 
bomo prišli iskat zbran tekstil v vaše podjetje.


