www.zavod-uspesen.si
info@zavod-uspesen.si

Postani prostovoljec, podaj roko nekomu, ki jo potrebuje, podari svoj čas, morda svoje
znanje ali zgolj toplo besedo ter nasmeh, in svet okoli nas bo postal lepši.

(05) 90 81 492

PROSTOVOLJSTVO

KONTAKT:
Zavod Uspešen.si
Naslov: Trg mladosti 6, 3320 Velenje
El. pošta: info@zavod-uspesen.si
Spletna stran: www.zavod-uspesen.si
Invel, d.o.o.
Naslov: Trg mladosti 6, 3320 Velenje
El.pošta: info@invel.si
Spletna stran: www.invel.si
Tisk: Zavod Uspešen.si
NAKLADA: 50 izvodov
VIRI:

https://www.prostovoljstvo.org
https://www.velenje.si/za-medije/11860
http://www.mc-velenje.si/dejavnosti/mc-prostovoljci/
http://www.mc-velenje.si/dejavnosti/udarnik/
https://www.gov.si/novice/2020-09-25-skupno-porocilo-o-prostovoljstvu-v-republiki-sloveniji-za-leto-2019/
https://www.prostovoljstvo.org/resources/files/
pdf/Katalog_prostovoljskih_aktivnosti_Slovenija_2020_2021.pdf
https://www.prostovoljstvo.org/resources/files/
pdf/Organizirano_prostovoljsko_delo_v_casu_
koronavirusa_28.10.2020.pdf
https://www.prostovoljstvo.org/resources/files/
pdf/Prirocnik_za_mentorje_-_3_izdaja.pdf
-Zakon o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11,
16/11 – popr. in 82/15). Sprejet 03.02.2011, v veljavi
od 05.03.2011. Dostopno prek: http://www.pisrs.
si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5532#

PROSTOVOLJSTVO
Prostovoljstvo krepi skupne vrednote,
zagotavlja družbeno povezanost, izboljšuje kakovost bivanja, krepi medsebojne
odnose in medgeneracijsko sodelovanje
ter je v tej smeri zato za družbo in državo
izrednega pomena.
Po podatkih Ministrstva za javno upravo
RS, je v skupnem poročilu o prostovoljstvu za leto 2019 navedeno, da se skupno
število prostovoljcev z leti zvišuje. V letu
2019 je bilo vključenih 12.892 prostovoljcev od tega 56,91% žensk in 43,09%
moških. Žal pa je še vedno premalo vključenih mladih prostovoljcev.
Mnoge izjave prostovoljcev nakazujejo na to, da osebe, ki
pomagajo drugim in doprinašajo
k družbi ali posamezniku, pridobijo občutek izpopolnitve praznine v svojem življenju. V okviru
prostovoljstva se tako združujejo
enako misleči ljudje, ki jim je mar
za dobrobit družbe in stremijo k
ustvarjanju lepšega in kakovostnejšega bivanja v okolju in s tem
izpopolnjujejo tudi sami sebe.
Če morda tudi sami razmišljate
o vključitvi v prostovoljstvo, naj
vam bo ta knjižica v pomoč pri
vaši odločitvi, kot kratek vodič
do vključitve v formalno ali
neformalno prostovoljstvo.
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SLOVENSKA FILANTROPIJA

Združenje za promocijo prostovoljstva
www.filantropija.org

Krovna organizacija o prostovoljstvu je Slovenska filantropija,
Združenje za promocijo prostovoljstva (www.filantropija.org) in
je nevladna organizacija – društvo
s statusom organizacije, ki deluje
v javnem interesu in s statusom
humanitarne organizacije. Vsem
zainteresiranim pred pričetkom
dela nudijo uvodna izobraževanja
za prostovoljce, kar vam bo preko seznanitve s prostovoljstvom
pomagalo pri vaši izbiri za vas najbolj primernega prostovoljskega
dela.
Prostovoljsko delo v formalnih
organizacijah poteka v skladu z
Zakonom o prostovoljstvu in načeli
Etičnega kodeksa organiziranega
prostovoljstva.
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Podpisnice etičnega kodeksa upoštevajo šest temeljnih etičnih
načel:
1. Zaupnost in varovanje podatkov.
2. Dostojanstvo, integriteta in spoštovanje vseh, vključenih v proces prostovoljskega dela.
3. Aktivna participacija uporabnikov: prostovoljci spoštujejo osebnost, stališča, vrednote, čustveno doživljanje in življenjske okoliščine uporabnikov.
4. Prostovoljci varujejo blaginjo uporabnikov in drugih, vključenih
v organizirano prostovoljsko delo.
5. Skrb za ugled prostovoljskega dela.
6. Neizkoriščanje odnosa: prostovoljci uporabnikom ne vsiljujejo
svojih političnih, verskih ali drugih osebnih prepričanj.

KDO JE
PROSTOVOLJEC?
Zakon o prostovoljstvu1 v 5. členu določa, da je prostovoljsko delo
»delo, ki ga posameznik po svoji svobodni volji in brez pričakovanja plačila ali neposrednih ali posrednih materialnih koristi zase,
Stast ali v splošno korist.«
opravlja vBussines
dobro drugih
Prostovoljske organizacije pa Zakon o prostovoljstvu v 9. členu definira
kot »pravne osebe zasebnega prava, vpisane v vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom iz 38.
člena tega zakona, katerih delovanje je z zakonom opredeljeno kot
Our Experience
Our Development
nepridobitno
in katerih osnovna dejavnost
ni v nasprotju z opreLorem ipsum dolor sit amet, consecLorem ipsum dolor sit amet,
delitvijo prostovoljstva
določenega
v
2.
členu
tega zakona in ki
tetuer adipiscing elit, sed.
consectetuer lorem.
zagotavljajo in usposabljajo prostovoljce za prostovoljsko delo ali
v katerih se prostovoljsko delo izvaja v dobro drugih ali v splošno
korist.«
25. člen Zakona o prostovoljstvu pa navaja pravice prostovoljcev, ki so:
Our Achievment
»predhodne
seznanitve z organizacijo, vsebino in pogoji prostovoljske
1 Zakon o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15). Sprejet 03.02.2011, v veljavi od 05.03.2011.
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ga dela ter s pravicami in obveznostmi, ki mu kot prostovoljcu pripadajo po zakonu, oziroma na podlagi
splošnih aktov prostovoljske organizacije,
- potrdila o opravljenem prostovoljskem delu,
- seznanitve z etičnimi pravili organizacije in drugimi etičnimi pravili, ki
so pomembna za posamezne oblike
prostovoljskega dela,
- ustreznega usposabljanja za prostovoljsko delo in drugega usposabljanja v zvezi s prostovoljskim delom,
- mentorja, ki mu med trajanjem
prostovoljskega dela nudi strokovno
pomoč in podporo,
- zagotovitve varnosti v času usposabljanja za prostovoljsko delo in v
času opravljanja prostovoljskega
dela, če se usposabljanje ali to delo
opravlja v okoliščinah, ki bi lahko
ogrozile varnost, življenje ali zdravje
prostovoljca,
- sodelovanja pri odločanju v zadevah, ki vplivajo na prostovoljsko
delo,
- odklonitve dela, ki se mu zdi moralno nesprejemljivo ali je v nasprotju z
določbami tega ali drugih zakonov,
- povrnitve dogovorjenih stroškov,
ki jih je imel v zvezi z opravljanjem
prostovoljskega dela,
- vložitve zahteve za izpolnitev obveznosti ali prenehanja kršitve pravic
na organ upravljanja prostovoljske organizacije ali organizacije s prostovoljskim programom in
- varstva osebnih podatkov v skladu
z zakonom o varstvu osebnih podatkov.«
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Slovenska filantropija, združenje za promocijo prostovoljstva,
prostovoljca definira:
»kot posameznika, ki po svoji svobodni volji in brez pričakovanja
plačila ali neposrednih ali posrednih materialnih koristi zase opravlja
v dobro drugih ali v splošno korist«.
Prostovoljsko organizacijo pa:
»kot formalno organizacijo ki prostovoljsko delo koordinira, usmerja
ter spremlja prostovoljske organizacije (društvo, zasebni zavod) ali
organizacije s prostovoljskimi programi (javni zavod)«.
Mnogo ljudi deluje in se vključuje predvsem v neformalno prostovoljstvo. Neformalno prostovoljstvo je prostovoljna aktivnost, pri katerih
ni posrednikov med tistimi, ki pomoč potrebujejo, in tistimi, ki pomoč
nudijo. To je lahko pomoč sosedu in starejšim občanom. Tudi razna
zavetišča živali potrebujejo pomoč prostovoljcev, za sprehode psov ali
nego živali. Pogosto so se prav iz neformalnih prostovoljskih aktivnosti
kasneje razvili uspešni prostovoljski programi.
Formalno prostovoljno delo imenujemo prostovoljsko delo, ki
ga v Sloveniji ureja Zakon o prostovoljstvu. Formalno prostovoljstvo je pomembno takrat, ko sta za uspešno izvedeno delo potrebni
strokovnost in odlična koordinacija večjega števila prostovoljcev
(gasilci, gorska reševalna služba, čistilne akcije), oziroma se pomoč
nudi večjemu številu posameznikov v stiski (humanitarne organizacije). Formalne prostovoljske organizacije delujejo na različnih področjih in največkrat nudijo tudi mentorstvo ter prostovoljca usposobijo za
delo.

»PROSTOVOLJSTVO, ODLIČNA ŠOLA ZA ŽIVLJENJE.«
Prostovoljstvo je odlična priložnost za pomoč pri vzpostavitvi in razvoju prostovoljstva na šolah.
Žal je najmanj organiziranega in zabeleženega prostovoljstva med
mladimi. Zato si različni programi prostovoljskih organizacij, tudi s
pomočjo Ministrstva za javno upravo, prizadevajo v svojo sredino vključiti več mladih, saj je prostovoljstvo pomemben segment vzgoje, ki
prispeva k socialnemu razvoju mladih in njihovi osebnostni rasti.
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KAKO POSTATI
PROSTOVOLJEC?

Ponudba prostovoljskih del je raznovrstna, a če želimo najti zase
najbolj primerno delo, si je na začetku dobro odgovoriti na nekaj
vprašanj:
• Katero področje v družbi mi je pomembno?
• S kateri ciljno skupino bi želel delati (otroci, starejši, mladi, bolniki,
migranti...)?
• Če sem ljubitelj živali bi morda raje pomagal živalim?
• Se morda zavzemam za čisto okolje ali bi svoj čas namenil v podporo družbenim spremembam?
• Koliko (prostega) časa sem pripravljen nameniti prostovoljstvu?
• Katera znanja in veščine, ki jih imam, lahko prispevajo h kakovostnemu opravljanju prostovoljskega dela?
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Na portalu Slovenske filantropije lahko poiščete seznam
vseh prostovoljnih organizacij.
Najprej se je potrebno opredeliti v kateri smeri oz. na
katerem področju bi morda
delovali v smeri prostovoljstva.
Prostovoljske organizacije delujejo npr. na področju: pomoči v nesrečah, človekovih
pravic, kulture in umetnosti,
športa in rekreacije, ranljivih
skupin, turizma, narave in živali, vzgoje in izobraževanja,
zdravja, otroci in mladi, starejši, tujci…
Prava izbira prostovoljskega
dela je pomembna za zadovoljstvo vseh: vas kot prostovoljca,
prostovoljsko organizacijo in za
konkretnega prejemnika pomoči.
Posamezna aktualna prostovoljska dela najdete s pomočjo
brskalnika na spletni strani slovenske filantropije (www.filantropija.org), v Posredovalnici
prostovoljskih del, lahko pa po
abecednem redu pregledate
članice Slovenske mreže prostovoljskih organizacij, ki v svoje
delo vključujejo prostovoljce.

Registracija za prostovoljca:
https://www.prostovoljstvo.org/registracija-prostovoljca
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DOGODKI
SLOVENSKE FILANTROPIJE
Nacionalni teden prostovoljstva

Slovenska filantropija je letos organizirala že 22. Nacionalni teden
prostovoljstva. Veste, kaj je njegov namen? Glavni namen je praznovanje prostovoljstva in prostovoljskih organizacij ter ZAHVALA prostovoljcem za njihovo udejstvovanje.
https://www.prostovoljstvo.org/aktivnosti/prostovoljski-dogodki/
nacionalnitedenprostovoljstva-2021

Dan za spremembe

Slovenska filantropija organizira tudi vseslovensko prostovoljno akcijo (letos je potekala 10. aprila 2021), ki je nastala z namenom spodbujanja državljanov k aktivnemu odzivu na potrebe svoje skupnosti in ustvarjanju priložnosti, da se čisto vsak lahko preizkusi v vlogi
prostovoljke ali prostovoljca. Dan za spremembe že 12 let zapored
povezuje številne akterje po celi Sloveniji.
https://www.prostovoljstvo.org/aktivnosti/prostovoljski-dogodki/12-dan-za-spremembe-2021

Forum prostovoljstva

https://www.prostovoljstvo.org/aktivnosti/forum-prostovoljstva
Slovenska filantropija vsaki dve leti organizira tudi Forum prostovoljstva. Zadnji je bil leta 2020 z naslovom: »Vloga prostovoljstva v
dolgoživi družbi.«
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KATALOG PROSTOVOLJSKIH
AKTIVNOSTI
Slovenska filantropija vsako leto izda tudi katalog, pravzaprav kar
dva kataloga s prostovoljskimi aktivnostmi:
- eden zajema celotno Slovenijo in je dostopen na tej povezavi:
https://www.prostovoljstvo.org/resources/files/pdf/Katalog_prostovoljskih_aktivnosti_Slovenija_2020_2021.pdf
- drugi pa samo območje Ljubljane in je dostopen na tej povezavi: https://www.prostovoljstvo.org/resources/files/pdf/Katalog_
prostovoljskih_aktivnosti_Ljubljana_2020_2021.pdf
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ISKALNIK
ORGANIZACIJ

https://www.prostovoljstvo.org/za-prostovoljce/iskalnik-organizacij
https: //www.prostovoljstvo.org/za-prostovoljce/katalog-prostovoljskih-aktivnosti-za-mlade-2020/21

Izbira prostovoljnih organizacij je pestra. Poiščemo jih lahko v
lokalnem okolju, glede na naše interese, glede na bližino našega
bivanja ali si izberemo organizacijo prijazno mladim.
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KAKO LAHKO
POMAGAMO V LOKALNEM OKOLJU
Prostovoljstvo v lokalnem okolju prispeva k vzpostavljanju medsebojnega zaupanja in vzpostavljanje vzajemnega sodelovanja in povezanosti med krajani. V vzgled in lep primer, kaj prostovoljstvo lahko
doprinese samim krajanom, bomo v tem primeru izpostavili mesto Velenje, ki je pred 60 leti nastalo s prostovoljnim delom krajanov.
Velenje - Prostovoljstvu prijazno mesto
V Velenju poteka vsako leto 3000 dogodkov, ki jih pripravljajo različne
organizacije in društva. Tako Velenje že vrsto let od organizacije Slovenske Filantropije pridobi priznanje – Prostovoljstvu prijazno mesto. To
priznanje dobijo mesta ki spodbujajo prostovoljstvo v svojem okolju. V
mestu Velenje vsako leto na občinski ravni potekajo čistilne akcije, katerih se udeležujejo tudi vse krajevne skupnosti. S stalnim sofinanciranjem zaposlitve koordinatorjev prostovoljstva v Šolskem centru Velenje
in Turistični zvezi Velenje, omogoča podeljevanje nazivov - Naj prostovoljec in Naj prostovoljska organizacija.
Primer projektov, ki jih je vredno izpostaviti, sta tudi projekt Donirana
hrana, ki socialno ogroženim lajša stiske, in projekt Kamerat, ki omogoča socialno ogroženim starejšim in gibalno oviranim več mobilnosti.

Gasilska društva: mesto ima samo osem poklicnih gasilcev, kar

dvesto je prostovoljnih gasilcev. V gasilskih društvih se vključuje tudi
veliko mladih ljudi.

Plavalni klub Velenje

nudi pomoč pri vadbi v vodi za osebe s posebnimi potrebami. Program
plavanja za osebe s posebnimi potrebami se izvaja po Halliwick metodi učenja plavanja, ki je temelji na znanstvenih načelih hidrostatike,
hidrodinamike in telesne mehanike. Prostovoljci boste pomagali pri
izvajanju vadbe. Organizacija ponuja:
- Usposabljanje
- Dogovor o prostovoljskem delu
- Potrdilo o opravljenem delu
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- Opremo, materiale
- Mentorstvo in mentorska srečanja
- Drugo: potovanje po Sloveniji in v sosednje države v okviru tekmovanj

Mladinski center v Velenju

Nudi medgeneracijsko sodelovanje, v katerega so vključeni tudi vrtci
in šole. Mladinski center naredi veliko za pomoč starejšim; pri njih je
tudi električni avtomobil, s katerim v okviru projekta Kamerat starejše
prevažajo po nujnih opravkih.
V Mladinskem centru Velenje se lahko kot prostovoljec vključiš v
Središče mladih in otrok, v Moj klub, v dobrodelne akcije, obeleževanje
večjih praznikov in opozarjanje na stigme ob posebnih dnevih (svetovni
dan boja proti AIDSu, svetovni dan brezdomstva, duševnega zdravja,
osmi marec in podobno).
Pridružite se lahko preko kontakta: info@mc-velenje.si.

Udarnik MC Velenje

Udarnik MC Velenje je skupina prostovoljcev, ki družinam ali
posameznikom v Velenju ali okolici brezplačno ponuja kakršnokoli
pomoč na domu, okoli hiše, v gozdu (razne selitve, čiščenje, adaptacije
stanovanj, hišna opravila, košnja trave, čiščenje gozdov, urejanje
okolice, kidanje snega, pomoč pri naravnih nesrečah, razne inštrukcije,
obdarovanja in animacije otrok...).
Pridružite se lahko preko kontakta: 03/ 899 19 22.

Društvo za zaščito konj

Društvo za zaščito konj je prostovoljna, neprofitna in nevladna
organizacija, ki se ukvarja z reševanjem mučenih, zlorabljenih in
trpinčenih živali, predvsem konjev. Nahaja se v bližini Velenja na
posestvu v Orovi vasi pri Polzeli, v njem je nastanjeno povprečno 35
konj, največja zmogljivost je 50 konj. Skupaj oskrbujejo v povprečju
150-200 živali (kokoši, račke, zajce, kunce, nekaj mačk in psov).
Posestvo samo deluje kot rehabilitacijski center za rešene živali, ki jih
po rehabilitaciji oddajo v posvojitev, tiste, ki pa imajo trajne posledice,
pa so za vedno nastanjene v društvu, kot živali s posebnimi potrebami.
V okviru društva, na ranču Weter, na Praprotni polici, deluje tudi Center
za konje s posebnimi potrebami (CKPP). Tam imajo nastanjenih 1213

15 konj, ki so jih lastniki tako hudo poškodovali, da ne morejo v redno
posvojitev.
Na obeh lokacijah delujejo izključno s prostovoljci, s prostovoljnimi
prispevki in donacijami.
Pridružite se lahko preko kontakta: 040 229 993 oz. info@dzk.si
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PROSTOVOLJSTVO
V ČASU COVID-19

Prostovoljno delo je lahko v času kriznih razmer stresno. V času
Covid-19 je smiselno, da prostovoljstvu s potencialno bolnimi ne
izpostavljamo prostovoljcev, ki spadajo v rizične skupine. Vedno
obstaja veliko del, ki ga lahko ti prostovoljci naredijo tudi od doma
(telefonski klici, šivanje mask, organiziranje in koordiniranje nabav
…).
Pokazalo se je, da so najranljivejše naslednje skupine:
- starejši, ki živijo sami in nimajo močne socialne mreže,
-otroci, ki za uspešno opravljanje šole potrebujejo dodatne razlage,
- družine, ki so socialno šibke in v katerih otroci nimajo dovolj podpore za učenje,
družine, kjer so starši izgubili službo….
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V primeru ukinitve javnih prevozov, zaprtja šol in vrtcev ter drugih
javnih zavodov se zgornjim pridružujejo še:
- posamezniki brez lastnega prevoza, ki so zaposleni v zdravstvenem
sektorju, domovih za ostarele,
- starši majhnih otrok, ki so zaposleni v zdravstvenem sektorju, domovih za ostarele,
- posamezniki, ki živijo v mestih in nimajo lastnega prevoza.
V času epidemije so se v okviru nekaterih lokalnih skupnosti hitro aktivirala lokalna društva na neformalen način, ko:
- so si sosedje pomagali med seboj,
- so se prebivalci neke lokalne skupnosti združili in v okviru neformalnih skupin organizirali pomoč.
Oba načina sta lahko dobra in uspešna, pri obeh pa moramo delati v
skladu s priporočili NIJZ in etičnimi načeli prostovoljstva.

ZAKON O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ZAKONA O SOCIALNO
VARSTVENIH PREJEMKIH
MDDSZ v javno razpravo do 15. 6. 2021 daje Zakon o spremembah in
dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih, ki predvideva
tudi spreminjanje pogojev glede prejemanja dodatka na delovno
aktivnost za prostovoljce in prostovoljke. V decembru 2020 je dodatek
prejelo 2.453 prostovoljcev.
Zakon o spremembah je dostopen tukaj: https://e-uprava.gov.si/
drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=11680

KONTAKTI
Vse informacije dobite pri Slovenski mreži prostovoljskih organizacij,
ki jo koordinira Slovenska filantropija.
Slovenska filantropija – Združenje za promocijo prostovoljstva
Cesta Dolomitskega odreda 11, 1000 Ljubljana
T: +386 (0)1 430 1288 • M: +386 (0) 51 315 162
E: info@filantropija.org •
SPLETNA STRAN: www.filantropija.org, www.prostovoljstvo.org
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