
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.
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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: 60 izvodov

Avtor: Udeleženci študijskih krožkov 2020 – 2021 in udeleženci 

študijskih krožkov 2021 – 2022. 

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-prostovoljst-
vu-v-republiki-sloveniji-za-leto-2019/
https://www.prostovoljstvo.org/resources/files/pdf/Katalog_prostovol-
jskih_aktivnosti_Slovenija_2020_2021.pdf
https://www.prostovoljstvo.org/resources/files/pdf/Organizirano_prosto-
voljsko_delo_v_casu_koronavirusa_28.10.2020.pdf
https://www.prostovoljstvo.org/resources/files/pdf/Prirocnik_za_mentor-
je_-_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#
https://www.lmit.org/mednarodno-prostovoljstvo
Pravilnik o področjih prostovoljskega dela in vpisniku (Uradni list RS, št. 
48/11, 60/11 in 29/16). Sprejet 20. 6. 2011, v veljavi od 9. 7. 2011. Dosto-
pno prek: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10787#.
https://www.filantropija.org/migracije/festival-migrantskega-filma/
https://www.prostovoljstvo.org/pogosta-vprasanja-in-odgovori
Ministrstvo za javno upravo. 2021. Skupno poročilo o prostovoljstvu v 
Republiki Sloveniji za leto 2020. Dostopno prek: https://www.gov.si/teme/
prostovoljstvo. 

 



PROSTOVOLJSTVO 

Prostovoljstvo krepi skupne vrednote, 
zagotavlja družbeno povezanost, izbol-
jšuje 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 prostovoljst-
vu za leto 2019 navedeno, da se skupno 
število prostovoljcev z leti zvišuje. V letu 
2019 je bilo vključenih 12.892 prosto-
voljcev od tega 56,91% žensk in 43,09% 
moških. Žal pa je še vedno premalo vkl-
jučenih mladih prostovoljcev.

Mnoge izjave prostovoljcev na-
kazujejo na to, da osebe, ki 
pomagajo drugim in doprinašajo 
k družbi ali posamezniku, prido-
bijo občutek izpopolnitve praz-
nine 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 kakovost-
nejšega bivanja v okolju in s tem 
izpopolnjujejo tudi sami sebe.
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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.



SLOVENSKA FILANTROPIJA
Združenje za promocijo prostovoljstva
www.filantropija.org
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Krovna organizacija o prostovol-
jstvu je Slovenska filantropija, 
Združenje za promocijo prosto-
voljstva (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 pre-
ko seznanitve s prostovoljstvom 
pomagalo pri vaši izbiri za vas na-
jbolj primernega prostovoljskega 
dela.

Prostovoljsko delo v formalnih 
organizacijah poteka v skladu z 
Zakonom o prostovoljstvu in načeli 
Etičnega kodeksa organiziranega 
prostovoljstva.



KDO JE 
PROSTOVOLJEC?

Bussines Stast

Our Experience Our Development
Lorem ipsum dolor sit amet, consec-
tetuer adipiscing elit, sed.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer lorem.

Our Achievment
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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 pro-
ces prostovoljskega dela.
3. Aktivna participacija uporabnikov: prostovoljci spoštujejo ose-
bnost, stališča, vrednote, čustveno doživljanje in življenjske oko-
liščine 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.

Zakon o prostovoljstvu3  v 5. členu določa, da je prostovoljsko delo 
»delo, ki ga posameznik po svoji svobodni volji in brez pričakovan-
ja plačila ali neposrednih ali posrednih materialnih koristi zase, 
opravlja v dobro drugih ali v splošno korist.«

Prostovoljske organizacije pa Zakon o prostovoljstvu v 9. členu definira 
kot »pravne osebe zasebnega prava, vpisane v vpisnik prostovol-
jskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom iz 38. 
člena tega zakona, katerih delovanje je z zakonom opredeljeno kot 
nepridobitno in katerih osnovna dejavnost ni v nasprotju z opre-
delitvijo prostovoljstva določenega v 2. členu tega zakona in ki 
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:
»predhodne seznanitve z organizacijo, vsebino in pogoji prostovoljske
 3 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 obveznost-
mi, ki mu kot prostovoljcu pripada-
jo po zakonu, oziroma na podlagi 
splošnih aktov prostovoljske organ-
izacije,
- potrdila o opravljenem prostovol-
jskem delu,
- seznanitve z etičnimi pravili organ-
izacije in drugimi etičnimi pravili, ki 
so pomembna za posamezne oblike 
prostovoljskega dela,
- ustreznega usposabljanja za pros-
tovoljsko delo in drugega uspos-
abljanja v zvezi s prostovoljskim de-
lom,
- mentorja, ki mu med trajanjem 
prostovoljskega dela nudi strokovno 
pomoč in podporo,
- zagotovitve varnosti v času uspos-
abljanja 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 za-
devah, ki vplivajo na prostovoljsko 
delo,
- odklonitve dela, ki se mu zdi moral-
no 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 ob-
veznosti ali prenehanja kršitve pravic 
na organ upravljanja prostovoljske or-
ganizacije ali organizacije s prostovol-
jskim programom in
- varstva osebnih podatkov v skladu 
z zakonom o varstvu osebnih podat-
kov.«
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28. člen Zakona o prostovoljstvu pa navaja ob-
veznosti prostovoljcev, ki so:
- izpolnjevanje obveznosti prevzetih s sklenjenim 
dogovorom o prostovoljskem delu,
- usposabljanje za prostovoljsko delo ali drugo us-
posabljanje v zvezi z njim, če je obveznost dogov-
orjena s sklenjenim dogovorom o prostovoljskem 
delu,
- skrbno opravljanje prostovoljskega dela, v 
skladu s strokovnimi standardi in etičnimi pravili 
ter prejetimi navodili prostovoljske organizacije 
ali organizacije s prostovoljskim programom, ki 
prostovoljsko delo organizira,
- spoštovanje pravil delovanja prostovoljske or-
ganizacije ali organizacije s prostovoljskim pro-
gramom,
- varovanje zaupnih podatkov prostovoljske or-
ganizacije ali organizacije s prostovoljskim pro-
gramom in osebnih podatkov, s katerimi se je 
seznanil ob opravljanju prostovoljskega dela ter
- poročanje o opravljenem prostovoljskem delu.

28. člen Zakona o prostovoljstvu nadalje navaja, 
da » ima prostovoljec pravico odkloniti navodila 
za delo prostovoljske organizacije ali organizaci-
je s prostovoljskim programom, če bi bilo oprav-
ljanje prostovoljskega dela v skladu z navodili 
nevarno za življenje ali zdravje prostovoljca ali 
drugih oseb ali v neskladju z veljavnimi predpisi. 
Prostovoljsko delo lahko odkloni tudi, če meni, da 
bi bilo delo za njega moralno ali etično nespre-
jemljivo ali v nasprotju s sklenjenim dogovorom 
o prostovoljskem delu. Če bi upoštevanje navodil 
za delo prostovoljske organizacije ali organizaci-
je s prostovoljskim programom, ki prostovoljsko 
delo organizira, lahko povzročilo škodo prostovol-
jcu, uporabnikom prostovoljskega dela ali tretjim 
osebam, je obveznost prostovoljca prostovoljsko 
organizacijo ali organizacijo s prostovoljskim pro-
gramom na to pisno opozoriti. V nujnih primerih 
je izjemoma opozorilo lahko tudi ustno.







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 or-
ganizacije s prostovoljskimi programi (javni zavod)«.

29. člen Zakona o prostovoljstvu navaja obveznosti prostovoljske or-
ganizacije, ki so naslednje: 
• spoštovanje in zagotavljanje pravic prostovoljca iz 25. člena tega zako-
na, 
• izvrševanje obveznosti do prostovoljca prevzetih s sklenjenim dogov-
orom o prostovoljskem delu,
• zagotavljanje pogojev za spoštovanje pravic prostovoljca,
• izdajanje pisnih potrdil o prostovoljskem delu z vsebino, kot je določe-
na v 24. členu tega zakona,
• zagotavljanje materialnih pogojev in sredstev za izvajanje prostovol-
jskega dela,
• zagotavljanje povračil dogovorjenih stroškov prostovoljcu,
• zagotavljanje spoštovanja varstva osebnih podatkov in pravice do 
zasebnosti prostovoljca,
• zagotavljanje drugih pogojev in pravic določenih s tem zakonom in
•  vodenje evidence prostovoljcev in opravljenega prostovoljskega dela 
iz 23. člena tega zakona.

Prostovoljska organizacija zagotavlja usposabljanje prostovoljca za 
prostovoljsko delo, če je to potrebno zaradi narave prostovoljskega 
dela ali če prostovoljec izrazi potrebo po usposabljanju. Usposabljan-
je prostovoljca obsega teoretično in praktično seznanitev prostovolj-
ca z vsebino in načinom opravljanja prostovoljskega dela, seznanitev 
prostovoljca s prostovoljsko, njenim delovanjem in njenimi splošnimi 
akti ter z etičnim kodeksom organizacije in seznanitev prostovoljca z 
njegovimi pravicami in obveznostmi v zvezi z opravljanjem prostovoljs-
kega dela (32. člen Zakona o prostovoljstvu).

Mnogo ljudi deluje in se vključuje predvsem v neformalno prostovol-
jstvo. 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 
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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 prostovoljst-
vo je pomembno takrat, ko sta za uspešno izvedeno delo potrebni 
strokovnost in odlična koordinacija večjega števila prostovoljcev (gasil-
ci, gorska reševalna služba, čistilne akcije), oziroma se pomoč nudi 
večjemu številu posameznikov v stiski (humanitarne organizacije). For-
malne prostovoljske organizacije delujejo na različnih področjih in na-
jvečkrat 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 po-
močjo Ministrstva za javno upravo, prizadevajo v svojo sredino vključiti 
več mladih, saj je prostovoljstvo pomemben segment vzgoje, ki prispe-
va k socialnemu razvoju mladih in njihovi osebnostni rasti.





Zakon o prostovoljstvu 3 v 2. čl. določa, da je prostovoljstvo »družbeno 
koristna brezplačna aktivnost posameznikov, ki s svojim delom, 
znanjem in izkušnjami prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja 
posameznikov in družbenih skupin ter k razvoju solidarne, humane 
in enakopravne družbe. Prostovoljstvo krepi medsebojno solidar-
nost ljudi, spodbuja razvoj človeških zmožnosti in vseživljenjskega 
učenja, zagotavlja družbeno povezanost in sodelovanje pri reševan-
ju problemov posameznikov in družbe.«

Prostovoljsko delo je delo, ki ga posameznik po svoji svobodni volji 
in brez pričakovanja plačila ali neposrednih ali posrednih material-
nih koristi zase, opravlja v dobro drugih ali v splošno korist. Za pros-
tovoljsko delo se ne šteje brezplačno opravljanje dela:
• za katero je pogoj ali se prejme plačilo, druga premoženjska korist, 
oprostitev materialne obveznosti ali nagrada,

• za katero je glede na naravo dela potrebno skleniti pogodbo o 
zaposlitvi,

• če obveznost opravljanja temelji na pravnem poslu, ki ga ne določa 
ta zakon, ali pa ga je ena oseba dolžna izvajati za drugo fizično ali 
pravno osebo na temelju zakona ali drugega predpisa ali na podlagi 
sodne odločbe,

• ki je običajno v sorodstvenih ali prijateljskih odnosih,

• z namenom strokovnega usposabljanja brez sklenitve pogodbe 
o zaposlitvi (volontersko pripravništvo) v skladu zakonom, ki ureja 
delovna razmerja ali drugim zakonom (5. čl. Zakona o prostovoljst-
vu).

3  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://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5532. 
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KAJ JE 
PROSTOVOLJSKO DELO?



Pravilnik o področjih prostovoljskega dela in vpisniku3  (Uradni list 
RS, št. 48/11, 60/11 in 29/16) v 4 – 14. členu določa področja prostovol-
jstva, in sicer so področja naslednja:
• Civilna zaščita in reševanje – obsega sodelovanje pri civilni zaščiti in 
reševanju ob naravnih in drugih nesrečah, kriznih razmerah, vključu-
joč požare, poplave, nesreče v gorah, jamah, ekološke in podobne sit-
uacijske nesreče ter aktivnosti namenjene posameznikom in skup-
nostim za zagotovitev osnovnih pogojev za življenje v izrednih in 
posebnih razmerah. Oblike prostovoljskega dela so preučevanje ne-
varnosti naravnih in drugih nesreč ter njihovo preprečevanje, uspos-
abljanje, reševanje in pomoč, pomoč pri oskrbi s hrano, obleko, vodo 
in bivališči, pomoč pri odpravljanju posledic in obnovi ter varstvu v 
cestnem prometu in podobno.

• Človekove pravice in civilne svoboščine – oblike prostovoljskega dela 
na področju človekovih pravic in civilnih svoboščin so različne ob-
like zagovorništva, nudenje pravne pomoči, osveščanje, izobraževan-
je, obveščanje javnosti in posameznih ciljnih skupin prebivalstva, 
spremljanje stanja in izvajanje civilnega nadzora na področju človek-
ovih pravic različnih skupin prebivalstva, izvajanje skrbništva, razisk-
ovanje in priprava poročil in podobno

• Varstvo okolja in ohranjanje narave – obsega skrb za varstvo okolja in 
ohranjanje narave ter zaščito in varovanje naravne dediščine. Oblike 
prostovoljskega dela so preventiva, obveščanje javnosti, ozaveščanje 
ter skupnostne stalne ali občasne akcije in podobno.

• Kultura in umetnost – obsega ohranjanje in razvoj kulturne ded-
iščine, raznoliko umetniško delovanje na različnih kulturnih in umet-
niških področjih in predstavljanje in spodbujanje kulture in umet-
nosti. Oblike prostovoljskega dela so izvajanje umetniških dogodkov 
in aktivnosti, evidentiranje in varovanje kulturne dediščine, pred-
stavljanje in spodbujanje kulturne dediščine ter kulturnih in umet-
3  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://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5532. 
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PODROČJA 
PROSTOVOLJSKEGA DELA



niških dogodkov, kulturno posredovanje v muzejih, usposabljanje in 
prenašanje poznavanja in znanja na področju kulture in podobno.

• Socialna dejavnost – obsega aktivnosti na področju socialne pre-
ventive, vključujoč programe osebnostne rasti ter vzpostavljanje in 
izvajanje socialno varstvenih programov, zagotavljanje socialnih in 
osnovnih pogojev za življenje v vsakodnevnem življenju in podob-
no. Oblike prostovoljskega dela so obveščanje javnosti, ozaveščanje, 
usposabljanje, svetovanje, skrbništvo, sodelovanje pri oskrbi s hrano 
in obleko, spremljanje, rehabilitacija, zagovorništvo, integracija, rein-
tegracija in socializacija pri delu s posamezniki, družino, skupino in 
skupnostjo in sodelovanje pri dejanjih preprečevanja škode in podob-
no.

• Rekreacija – obsega skrb za zagotavljanje pogojev za izvajanje 
gibalne kulture, rekreacije in športa, njihovo predstavljanje in spodbu-
janje in strokovno delo na tem področju. Oblike prostovoljskega dela 
so izobraževanje, informiranje, organiziranje rekreacijskih in športnih 
dogodkov, treniranje in vadba, urejanje rekreacijske ali športne infra-
strukture in podobno.

• Turizem – obsega spodbujanje lokalnega okolja k promociji kraja, do-
mačih obrti, izročil, običajev, naravne in kulturne dediščine ter organ-
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izacijo tradicionalnih dogodkov in običajev. Oblike prostovoljskega dela 
so organiziranje dogodkov, informiranje, ozaveščanje, izobraževanje, 
vodenje predstavitev naravnih, kulturnih in krajevnih posebnosti, skrb 
in spodbujanje urejenosti lokalnega okolja, skrb za izdelovanje pred-
metov domače obrti, ročnih del, oblačil ter drugih predmetov, ki pred-
stavljajo kulturno dediščino in podobno.

• Vzgoja in izobraževanje – obsega izvajanje neformalnega izobraževan-
ja ali sodelovanje pri njem, usposabljanja in izpopolnjevanja, pomoč 
pri učenju, dejavnosti za pridobivanje sposobnosti in vseživljenjske-
ga učenja, prenos dobrih praks ter različne vzgojne dejavnosti. Oblike 
prostovoljskega dela so pomoč pri učenju, izvajanje tečajev, delavnic 
in drugih oblik neformalnega izobraževanja, usposabljanja in izpopol-
njevanja, animacija, mentorstvo, predstavljanje in spodbujanje uspos-
abljanja in podobno.

• Zdravje – obsega preventivo in promocijo zdravja, rehabilitacijo v ok-
viru programov za kakovost življenja z boleznijo ter programe, ki se 
nanašajo na skrb in pomoč bolnikom, invalidom in osebam s posebni-
mi potrebami. Oblike prostovoljskega dela so sodelovanje in izvajanje 
aktivnosti na vseh področjih zdravja, osveščanje, obveščanje javnosti in 
usposabljanje, spremljanje ob zdravljenju in rehabilitaciji, izvajanje in 
udeležba v programih samopomoči, splošno dobrodelnih programih, 
programih za kronične bolnike in podobno.

• Človek, narava in družbene vrednote –  obsega globalno učenje, spod-
bujanje aktivnega državljanstva in družbene odgovornosti, negovan-
je družbenih vrednot, predstavljanje, spodbujanje in razvijanje pros-
tovoljstva, razvijanje vrednot pravične trgovine in varstva potrošnikov 
in razvijanje vzajemnosti in solidarnosti. Oblike prostovoljskega dela 
so različne skupnostne akcije ozaveščanja, obveščanje javnosti, izva-
janje izobraževanja in usposabljanja, dajanje pobud in vključevanje v 
posvetovalne procese nosilcev oblasti na državni in lokalni ravni in po-
dobno.

      12
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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 podpo-
ro družbenim spremembam?
• Koliko (prostega) časa sem pripravljen nameniti prostovoljstvu?
• Katera znanja in veščine, ki jih imam, lahko prispevajo h kakovost-
nemu opravljanju prostovoljskega dela?
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Na portalu Slovenske filant-
ropije lahko poiščete seznam 
vseh prostovoljnih organizacij. 
Najprej se je potrebno opre-
deliti v kateri smeri oz. na 
katerem področju bi morda 
delovali v smeri prostovoljstva.
Prostovoljske organizacije de-
lujejo npr. na področju: po-
moči v nesrečah, človekovih 
pravic, kulture in umetnosti, 
športa in rekreacije, ranljivih 
skupin, turizma, narave in živ-
ali, vzgoje in izobraževanja, 
zdravja, otroci in mladi, stare-
jši, tujci…

Prava izbira prostovoljskega 
dela je pomembna za zadovol-
jstvo vseh: vas kot prostovoljca, 
prostovoljsko organizacijo in za 
konkretnega prejemnika po-
moči.

Posamezna aktualna prosto-
voljska dela najdete s pomočjo 
brskalnika na spletni strani slov-
enske filantropije (www.filant-
ropija.org), v Posredovalnici 
prostovoljskih del, lahko pa po 
abecednem redu pregledate 
članice Slovenske mreže pros-
tovoljskih organizacij, ki v svoje 
delo vključujejo prostovoljce.

Registracija za prostovoljca: 
https://www.prostovoljstvo.org/registracija-prostovoljca
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Slovenska filantropija na svoji spletni strani razlaga, da organizacija 
povrne stroške, ki so nastali zaradi izvajanja prostovoljskega dela ali 
v zvezi z njim, v skladu s predpisi, ki urejajo povračila teh stroškov 
v delovno pravnih razmerjih (Uredba o davčni obravnavi povračil 
stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja) (31. člen), ven-
dar pa mora biti to dogovorjeno v dogovoru o prostovoljskem delu. 
Ti stroški so: potni stroški, stroški prehrane in nastanitve, stroški 
prevoza in drugi stroški, povezani s potjo, ter stroški, povezani z bi-
vanjem v tujini. Stroški niso obdavčeni, maksimalna višina povrn-
jenih stroškov pa je enaka kot velja po delovno pravnih razmerjih. 
Organizacije stroške vračajo sproti ali po določenem časovnem ob-
dobju ali ko je dosežen nek minimalni znesek.

Organizacija lahko izplača tudi nadomestilo za uporabo lastnih 
sredstev, če gre za sredstva, ki so značilna, nujna in običajna za 
opravljanje določenega prostovoljskega dela (npr. uporaba last-
nega telefona, interneta, stroški fotokopiranja, materialov ..…). To  
nadomestilo se obračuna po dejanskih stroških, če so ti izkazani 
z dokazili ali v pavšalnem znesku, ki ne sme presegati 20% višine 
povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji za januar pretekle-
ga koledarskega leta.

Stroški niso obdavčeni, povrnjene pa lahko dobiš v enkratnem zne-
sku ali po delih.

Prostovoljci načeloma opravljajo svoje delo brez pričakovanja 
plačila, a lahko izjemoma pridobijo tudi finančne nagrade. Zakon 
o prostovoljstvu namreč predvideva, da se prostovoljcem in pros-
tovoljskim organizacijam podeljuje Nagrado Republike Slovenije 
za prostovoljstvo in Priznanje Republike Slovenije za prostovol-
jstvo. Gre za najvišji državni priznanji za izjemne dosežke na po-
dročju prostovoljstva, njegove promocije in razvoja (42. člen). Svoje 
nagrade in priznanja lahko podeljujejo tudi lokalne skupnosti (47. 
člen), nagrado za izjemne dosežke pa tudi prostovoljske organ-
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izacije in organizacije s prostovoljskim programom (34. člen).

Če se prostovoljsko delo opravlja v pogojih, ki pomenijo nevarnost za 
zdravje ali življenje prostovoljca, ali če je tako dogovorjeno z dogovorom 
o prostovoljskem delu (29. člen, 2. odstavek), mora organizacija prosto-
voljca tudi nezgodno zavarovati. Če npr. prostovoljec pelje otroke na 
izlet ali če prostovoljci izvajajo tabore in letovanja, organizacije uredi-
jo še zavarovanje za odgovornost, tako za škodo zaradi poškodovanja 
oseb kot tudi za škodo na stvareh, ki bi jo naredili prostovoljci.

DODATEK 
NA DELOVNO AKTIVNOST

Slovenska filantropija nadalje pojasnjuje, da lahko Prostovoljci, ki so 
prejemniki denarne socialne pomoči oziroma izpolnjujejo pogoje za 
denarno socialno pomoč, uveljavljajo dodatek za delovno aktivnost. 
Za uveljavljanje dodatka je potrebno vlogi za denarno socialno pomoč 
priložiti kopijo dogovora o prostovoljskem delu z organizacijo, ki je 
vpisana v vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovol-
jskim programom na AJPES-u.

Ko imaš enkrat sklenjen pisni dogovor o prostovoljstvu, to še ne pome-
ni, da si avtomatsko upravičen do dodatka za delovno aktivnost. Svoje 
ure opravljanja prostovoljskega dela s ciljem aktivacije in vstopa na trg 
dela moraš dokazati - to se dokazuje s potrdilom o dejansko oprav-
ljenih urah prostovoljskega dela. Delovno aktivnost izkazuješ s potr-
dilom organizacije, s katero imaš sklenjen dogovor o prostovoljskem 
delu. Obrazec potrdila dobiš pri svojem svetovalcu na pristojnem Cen-
tru za socialno delo (CSD), predložiti pa ga moraš za vsak mesec, za 
katerega imaš priznan dodatek. Če kakšen mesec prostovoljskega dela 
nisi opravil/a, nisi upravičen/a do dodatka za delovno aktivnost. Potrdi-
lo moraš predložiti najkasneje do 8. dne v mesecu za pretekli koledar-
ski mesec. 
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Zakon o prostovoljstvu določa, da mora Ministrstvo za javno upravo, 
na podlagi zbira podatkov, ki ga pripravi pristojna agencija za javno-
pravne evidence in storitve, pripraviti skupno poročilo o prostovoljstvu 
v Republiki Sloveniji za preteklo koledarsko leto in ga predložiti Vladi 
Republike Slovenije v seznanitev. Zadnje Poročilo o prostovoljstvu je 
dostopno tukaj in zajema podatke za leto 2020.

Skupno poročilo ministrstva je rezultat podatkov 1.912-ih prostovol-
jskih organizacij in 206-ih organizacij s prostovoljskim programom. V 
organizacijah s prostovoljskim programom je bilo leta 2020 skupno 
3.788 prostovoljcev, kar je bistven upad glede na leto 2019, ko jih je bilo 
12.892. V prostovoljskih organizacijah je bilo leta 2020 skupno 185.015 
prostovoljcev, leta 2019 pa 271.239. V okviru prostovoljskih organizacij je 
bilo leta 2020 opravljenih 7.162.796 ur prostovoljskega dela (11.334.490 
ur v letu 2019), medtem ko je bilo v organizacijah s prostovoljskim pro-
gramom, ki so vpisane v vpisnik, opravljenih 203.237 prostovoljskih ur 
(278.302 ur v letu 2019). Iz analize podatkov za leto 2020 je razvidno, 
da je skupno število prostovoljcev, torej prostovoljcev v prostovoljskih 
organizacijah in organizacijah s prostovoljskim programom, padlo, 
znižalo se je tudi število opravljenih prostovoljskih ur. Na obseg pros-
tovoljskega dela je v letu 2020 močno vplivala epidemija koronavirusa. 

Ministrstvo je ugotovilo, da je bilo v letu 2020 največ prostovoljskega 
dela opravljenega na vsebinskem področju (4.949.472 ur oz. 67,2 % 
vseh ur), sledita organizacijsko področje (1.526.234 ur oz. 20,7 %) in dru-
go delo (890.327 ur oz. 12,1 %). Največ prostovoljskega dela je vsako leto 
opravljenega na področju sociale. Na nacionalnem nivoju v letu 2020 
je to 4.331.288 ur ali 58,8 %.

Spolna struktura prostovoljcev za leto 2020 v Sloveniji je pokazala, da 
je žensk 114.713 oziroma 60,8 % (leta 2019: 161.710 oziroma 56,9 %, leta 
2018: 147.426 oziroma 60,4 %, leta 2017: 164.868 oziroma 56,6 %, leta 
2016: 171.507 oziroma 55,8 %, leta 2015: 63.445 oziroma 65,5 %, leta 2014: 
52.040 oziroma 61,8 %, leta 2013: 29.786 oziroma 63,5 %, leta 2012: 35.311 
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oziroma 65 %, leta 2011: 15.705 oziroma 58,1 %). 

Prostovoljcev moškega spola je 74.090, kar predstavlja 39,2 % (leta 
2019: 2.421 oziroma 43,1 %, leta 2018: 96.878 oziroma 39,7 %, leta 2017: 
126.346 oziroma 43,4 %, leta 2016: 135.755 oziroma 44,2 %, leta 2015: 
33.377 oziroma 34,5 %, leta 2014: 32.166 oziroma 38,2 %, leta 2013: 17.117 
oziroma 36,5 %, leta 2012: 18.826 ali 35 %).



DOGODKI
SLOVENSKE FILANTROPIJE

Nacionalni teden prostovoljstva

Nacionalni teden prostovoljstva poteka vsako leto meseca maja po 
vsej državi, njegov namen pa je praznovanje prostovoljstva in zahva-
la prostovoljcem za njihovo udejstvovanje. Prostovoljske organizaci-
je preko različnih dogodkov javnosti predstavljajo svoje aktivnosti in 
obiskovalce vabijo v svoje vrste.

Veseli dan prostovoljstva je osrednji dogodek Nacionalnega tedna 
prostovoljstva, kjer v središču Ljubljane na stojnicah in z raznolikimi 
animacijami širši javnosti predstavijo številne prostovoljske organ-
izacije iz cele Slovenije, proslavijo svoje delo in se skupaj poveselijo. 
Obiskovalci lahko spoznajo okoli 100 prostovoljskih organizacij, pre-
izkusijo svoje spretnosti v različnih igrah in se na stojnicah poučijo 
o tem, kaj vse počnejo prostovoljci po Sloveniji. Dogodek tradicion-
alno poteka pod pokroviteljstvom župana Mestne občine Ljubljana.

Slovenska filantropija je letos organizirala že 22. Nacionalni teden 
prostovoljstva. Veste, kaj je njegov namen? Glavni namen je prazno-
vanje prostovoljstva in prostovoljskih organizacij ter ZAHVALA pros-
tovoljcem za njihovo udejstvovanje.

Nacionalni teden prostovoljstva bodo leta 2023 organizirali v tednu 
od 22. do 28. maja.

https://www.prostovoljstvo.org/aktivnosti/prostovoljski-dogodki/
nacionalnitedenprostovoljstva-2021

Dan za spremembe
Slovenska filantropija organizira tudi vseslovensko prostovoljno ak-
cijo, 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 
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Dan za spremembe povabi vse ljudi v Sloveniji, da sooblikujejo bol-
jšo družbo, tako da se v svojem okolju povežejo v akcijah, ki lahko 
rešujejo aktualne probleme in izboljšujejo kakovost bivanja. Vsako 
leto aprila s sloganom Ne prepuščaj se toku, SPREMINJAJ tudi TI! 
nagovarjajo prebivalce Slovenije, da vsaj za en dan postanejo prosto-
voljci in prostovoljke.

Vseslovenska prostovoljska akcija Dan za spremembe je nastala z 
namenom spodbujanja ljudi, da aktivno pristopijo k odzivanju na 
potrebe svoje skupnosti. Tako Slovenska filantropija že vse od leta 
2010 v začetku pomladi vabi ljudi, da stopijo iz ustaljenih smernic, 
zavihajo rokave in za en dan postanejo prostovoljci. Na ta dan se 
lotevajo konkretnih dejanj, s katerimi izboljšujejo življenje v svojem 
okolju in v širši družbi.

Prvi Dan za spremembe so organizirali 24. marca 2010. Dan za spre-
membe leta 2023 bodo organizirali v soboto, 8. aprila.

https://www.prostovoljstvo.org/aktivnosti/prostovoljski-dogod-
ki/12-dan-za-spremembe-2021

Forum prostovoljstva
https://www.prostovoljstvo.org/aktivnosti/forum-prostovoljstva
Slovenska filantropija vsaki dve leti organizira tudi Forum prostovol-
jstva. 

Prvi kongres prostovoljstva so organizirali leta 1996 z naslovom ‘Pros-
tovoljstvo včeraj, danes, jutri’. Prvi forum je sledil leta 2004, tema je 
bila ‘Etika in prostovoljstvo’. Vsega skupaj so organizirali že 12 kon-
gresov in 8 forumov.

TUKAJ si lahko preberete in si ogledate več o 9. Forumu prostovol-
jstva, ki so ga leta 2020 organizirali na temo vloge prostovoljstva v 
dolgoživi družbi.

TUKAJ si lahko preberete in ogledate več o 13. Slovenskem kongresu 
prostovoljstva, ki so ga leta 2021 organizirali na temo Prostovoljstvo 
in solidarnost: potencial 21. stoletja.

Forum prostovoljstva bodo leta 2022 organizirali v petek, 2. decem-
bra.



Festival migrantskega filma
Slovenska filantropija od leta 2010 svetovni dan beguncev (20. junij) 
v Sloveniji obeležuje s Festivalom migrantskega filma, ki je bil leta 
2022 organiziran trinajstič. Organizatorji si prizadevajo, da bi do-
mači publiki vsako leto ponudili izbor pronicljivih in provokativnih 
filmov, ki v ospredje postavljajo aktualne teme povezane z migraci-
jami, azilom in begunci. Vsako leto pripravijo tudi bogat obfestival-
ski program z različnimi delavnicami in pogovori s filmskimi avtorji.

S prikazom filmskih zgodb želijo spomniti, da kadar govorimo o mi-
gracijah, govorimo o ljudeh in o njihovih zgodbah in ponujamo dru-
gačen pogled na tiste, ki ostajajo za mejnimi ograjami, v nehumanih 
razmerah ali umirajo v valovih. Spoznavanje je pot do razumevanja 
in s festivalom poskušajo razumevanju odpirati pot.

https://www.filantropija.org/migracije/festival-migrantskega-filma/
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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/media/images/priloge/Katalog_
prostovoljskih_aktivnosti_za_mlade_v_Mestni_obini_Ljubljana_v_
olskem_letu_2021_2022.pdf

- drugi pa samo območje Ljubljane in je dostopen na tej poveza-
vi: https://www.prostovoljstvo.org/media/images/priloge/Katalog_
prostovoljskih_aktivnosti_za_mlade_v_Mestni_obini_Ljubljana_v_
olskem_letu_2021_2022.pdf
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ISKALNIK
ORGANIZACIJ
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https://www.prostovoljstvo.org/za-prostovol-
jce/iskalnik-organizacij

https: //www.prostovoljstvo.org/za-pros-
tovoljce/katalog-prostovoljskih-aktivnos-
ti-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 medse-
bojnega zaupanja in vzpostavljanje vzajemnega sodelovanja in pov-
ezanosti med krajani. V vzgled in lep primer, kaj prostovoljstvo lahko 
doprinese samim krajanom, bomo v tem primeru izpostavili mesto Ve-
lenje, 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 Slov-
enske 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, kat-
erih se udeležujejo tudi vse krajevne skupnosti. S stalnim sofinanciran-
jem zaposlitve koordinatorjev prostovoljstva v Šolskem centru Velenje 
in Turistični zvezi Velenje, omogoča podeljevanje nazivov - Naj prosto-
voljec 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 omog-
oča 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 meto-
di 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 



- 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 12-
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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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MEDNARODNO 
PROSTOVOLJSTVO

Ljubljanska mreža info točk za mlade – L’MIT ima na svoji spletni 
strani prikazane programe, ki delujejo na področju prostovoljstva v 
mednarodnih vodah. To je primerno predvsem za tiste, ki želite sto-
piti izven svoje cone udobja, izven okvirjev, in se po nove izkušnje 
podati v tujino. 

Evropska solidarnostna enota 
Evropska solidarnostna enota je nova pobuda Evropske unije, ki mla-
dim med 18. in 30. letom omogoča prostovoljsko delo ali sodelovan-
je pri projektih v svoji državi ali tujini v dobro skupnosti in ljudem po 
vsej Evropi.

Z registracijo v bazo udeležencev lahko kandidirate za sodelovanje 
v različnih projektih, kot so sodelovanje pri preprečevanju naravnih 
nesreč in poznejši obnovi, pomoč v azilnih domovih ali reševanje ra-
zličnih socialnih vprašanja v skupnosti ipd. Projekti trajajo od dveh 
mesecev do enega leta ter se običajno izvajajo v državah članicah 
EU.

Ukrepi programa so razporejeni na tri področja: 
• Solidarnostni projekti
• Prostovoljstvo (projekti prostovoljstva)
• Pripravništva in zaposlitve

Veliko informacij o Evropski solidarnostni enoti lahko najdete na 
spletni strani Nacionalne agencije Movit, tukaj.

Veliko informacij ter možnost registracije v bazo ESE pa najdete tu-
kaj.

GLEN
GLEN (Global Education Network of Young Europeans – Globalna 
izobraževalna mreža mladih Evropejcev) je evropska mreža za 
globalno učenje, namen katere je prispevati k boljšemu razumevan-
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ju globalne soodvisnosti, trajnostnega razvoja, odgovorne razvojne 
politike in odnosov sever-jug, ki temeljijo na enakovrednem part-
nerstvu in medsebojnem spoštovanju. V mrežo je vključenih 10 nev-
ladnih organizacij držav članic EU, ki mladim med 21. in 30. letom 
omogočajo neformalno učenje prek usposabljanj in 3 mesečnega 
prostovoljskega dela v t.i. državah globalnega Juga.

Udeleženci sodelujejo v celotnem ciklu programa GLEN, ki je ses-
tavljen iz dveh treningov oz. pripravljalnih seminarjih, 3 mesečnega 
pripravništva v državi globalnega juga, implementacije aktivnosti 
globalnega učenja v Sloveniji ali drugi evropski državi in udeležbe 
na evalvaciji na follow-up RENew seminarju.

Mednarodni prostovoljski tabori
Mednarodni prostovoljski tabor je prostor, kjer ljudje katerekoli nar-
odnosti, prepričanja in vere živijo in delajo skupaj dva do tri tedne 
na neprofitnem projektu, ki ga organizira lokalna organizacija. Veči-
na taborov se izvaja v poletnih mesecih, posameznega pa se udeleži 
od 6 do 20, včasih celo 50 in več posameznikov, ki delajo prostovol-
jno in se družijo z lokalnim prebivalstvom.
Razpisane tabore, ceno udeležbe in druge informacije najdete na 
spletni strani Zavoda Voluntariat in Service civil international.
 
POTA-program mednarodnega prostovoljstva
Program POTA širi zavest o globalni soodgovornosti in povezuje 
raznolike ljudi po svetu, ki z učenjem drug od drugega gradijo skup-
nost. Vsako leto je organiziranih 6-8 projektov v državah kot so Bra-
zilija, Bolivija, Madagaskar, Indija, Slovenija in drugih državah.
Več si lahko preberete tukaj. 

Program UNV (Prostovoljci Združenih narodov)
Program UNV (Prostovoljci Združenih narodov) poteka v približno 
130 državah.  Za udeležbo v programu Prostovoljci ZN moraš imeti 
vsaj 25 let in univerzitetno diplomo ali diplomo visoke strokovne 
šole, vsaj 2 leti delovnih izkušenj, dobro znanje vsaj enega od treh 
delovnih jezikov programa: angleščine, francoščine ali španščine, 
resnično zavezanost vrednotam in načelom prostovoljstva, sposob-
nost dela v večkulturnem okolju, sposobnost prilagajanja na težke 
bivalne pogoje, sposobnost sodelovanja z drugimi ter organizacije 
dela in dogodkov, predhodne izkušnje s prostovoljstvom in/ali de-
lom v državi v razvoju štejejo kot prednost.
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Pobuda EU Aid Volunteers
Pobuda EU Aid Volunteer združuje prostovoljce iz različnih držav, 
da skupaj sodelujejo na humanitarnih projektih po vsem svetu. Cilj 
pobude je okrepitev zmožnosti Evropske unije ponuditi humanitarno 
pomoč.

Aktivnosti pobude vključujejo usposabljanje in namestitev vključenih 
prostovoljcev ter aktivnosti za razvoj humanitarnih organizacij. Pobu-
da je odprta za različne profile, od začetnikov do izkušenih strokovn-
jakov na področju humanitarne pomoči.
Več o pobudi EU Aid Volunteers in prostih mestih za prostovoljce si 
lahko prebereš tukaj, prijaviš pa se lahko tukaj.

WORKAWAY
Spletna platforma workaway.info druži ponudnike, ki v zameno 
za pomoč, ki jo potrebujejo pri različnih projektih ali aktivnostih 
udeležencem nudijo brezplačno prenočišče, prehrano in hkrati tudi 
priložnost za izkustveno učenje. Udeleženci lahko izbirajo med pro-
jekti, ki jih razpisuje več kot 25 000 aktivnih gostiteljev po vsem svetu.

WWOOF
Woof organizacije povezujejo ljudi, ki želijo živeti in se učiti na organ-
skih kmetijah in manjših posestvih ter ljudi, ki delujejo na omenjenih 
področjih in iščejo prostovoljce, ki bi jim pomagali. Več informacij in 
aktualne projekte najdete tukaj. 

VIR: Ljubljanska mreža info točk za mlade – L’MIT (https://www.lmit.
org/mednarodno-prostovoljstvo)
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PROSTOVOLJSTVO 
V ČASU COVID-19
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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 pod-
pore za učenje, 
družine, kjer so starši izgubili službo….



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, do-
movih za ostarele,
- posamezniki, ki živijo v mestih in nimajo lastnega prevoza.

V času epidemije so se v okviru nekaterih lokalnih skupnosti hitro akti-
virala lokalna društva na neformalen način, ko: 
- so si sosedje pomagali med seboj,
- so se prebivalci neke lokalne skupnosti združili in v okviru neformal-
nih 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-predpi-
sa.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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PROSTOVOLJSTVO 
KONTAKT

www.zavod-uspesen.si
SPLETNA STRAN TEL

NASLOV
TRG MLADOSTI 6, 3320 VELENJE

(05) 90 81 492

info@zavod-uspesen.si
EMAIL


