
 

 

KAJ VEMO O  PROSTOVOLJSTVU? 

V okviru ITS družboslovje sva izvedla raziskavo ob mednarodnem dnevu prostovoljstva. Zanimalo 

naju je, koliko dijaki naše šole vedo o prostovoljstva.  

Anketni vprašalnik je izpolnilo 27 dijakov, od tega 70 % dijakinj in 30 % dijakov. 

 

1. Kdaj je mednarodni dan prostovoljstva? 

Mednarodni dan prostovoljstva vsako leto obeležujemo 

5. decembra. Predvsem ga danes poznamo kot dan, 

namenjen opozarjanju širše svetovne javnosti za pomoč 

revnim v stiski . Na ta dan organizacije članic OZN 

pripravijo različne aktivnosti in z njimi povečujejo 

ozaveščenost ljudi o pomembnosti prostovoljstva. 

Velika večina dijakov in dijakinj (več kot 80 %) je na 

vprašanje odgovorila pravilno. 

 

2. Katerega leta je OZN prvič razglasila mednarodni dan 

prostovoljcev? 

Mednarodni dan prostovoljstva obeležujemo od leta 

1985, ko so zamisel zanj predlagali in sprejeli na 

konferenci Združenih narodov (na 40. Zasedanju 

generalne skupščine z resolucijo A/RES/40/212 179).  

Pri tem vprašanju je večina dijakov in dijakinj vedela pravi 

odgovor, druga izbira pa je bila v večini letnica 2001. 

 

3. Kaj po vašem mnenju pomeni izraz "prostovoljstvo"? 

Prostovoljstvo je oblika dela, za katerega oseba ne dobi plačila. Razumemo ga kot odziv civilne 

družbe na raznovrstne potrebe ljudi, je oblika aktivnega in altruističnega delovanja 

posameznikov, ki prispeva k razvijanju vrednot solidarnosti. 
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Vprašanje je bilo odprtega tipa, zato so bili odgovori različni. Večina dijakinj in dijakov je vedelo, 

kaj pomeni izraz "prostovoljstvo".  

Primeri odgovorov: 

 Koristno delo, za katerega nismo plačani. 

 Pomagati nečemu/nekomu zaradi tvoje (večinoma) dobre volje, delo je neplačano. 

 Pomagati šibkejšim ljudem. 

 Pomagati ali narediti nekaj dobrega sam od sebe (ni zadolžitev, nisi prisiljen). 

 Prostovoljno delati nekaj kar ti neposredno ne koristi. 

 

Katere od naštetih prostovoljnih organizacij 

poznate? 

Prostovoljci lahko delujejo kot posamezniki, manjše 

organizacije (Palčica Pomagalčica), državne 

organizacije (prostovoljni gasilci, civilna zaščita) in 

velike mednarodne organizacije (Unicef, Karitas, 

Save the Children). Prostovoljne organizacije 

pokrivajo različna področja, kot so: izkoreninjenje 

revščine, boj za enakopravno sodstvo, zmanjšati 

smrtnost med otroci, izboljšati položaj žensk, 

zagotoviti osnovno izobraževanje, reševanje okoljevarstvenih problemov, zagotoviti osnovne 

zdravstvene potrebe, preprečevanje širjenja bolezni. 

Pri tem vprašanju je največ dijakov in dijakinj poznalo prostovoljno organizacijo Unicef (89%), 

druga najbolj poznana organizacija je bila Palčica Pomagalčica (67%), Save the Children je bila po 

prepoznavnosti med dijaki na tretjem mestu (26%), Društvo DAM in Adra Slovenija so bile po 

prepoznavnosti na četrtem mestu (11%), organizacije Cipra Slovenija pa ni med dijaki poznal nihče. 

 

Koliko prostovoljcev približno imamo v Sloveniji? 

V Sloveniji imamo dolgo tradicijo prostovoljstva, ki igra 

pomembno vlogo v naši družbi, saj so v zadnjih štirih 

letih številke krepko narastle. V letu 2019 je bilo v 

Sloveniji 1.986 prostovoljskih organizacij v Sloveniji. 

Imeli smo kar 12.892 prostovoljcev, bilo pa je 

opravljenih 472.270 dni in celih 11.334.490 ur 

prostovoljnih dejavnosti. 

Na to vprašanje je odgovorilo zelo malo dijakov in dijakinj pravilo (samo 16%), večina je glasovala, 

da je prostovoljcev v Sloveniji 18000 (36%), veliko se jih je odločilo tudi za število 22000 (28%), 

najmanj dijakov in dijakinj pa se je odločilo za 5000 prostovoljcev. 
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Ali ste že opravljali kakšno prostovoljno delo? 

Za postati prostovoljec ne potrebujemo veliko, 

pomagamo lahko v naših lokalnih organizacijah, ki jih 

lahko najdemo na socialnih omrežjih, oglasnih deskah, 

spletnih straneh itd., s tem da mesečno damo majhne 

vsote denarje za ljudi v stiski.  

Zavedati se moramo, da še posebej v teh težkih časih 

lahko pomagamo ljudem z majhnimi dejanji kot so npr. 

zbiranje hrane, šolskih potrebščin, zdravil, čistil, oblačil 

ipd.  

Pandemija koronavirusa nas je vse postavila v položaj, kjer smo vsi moralni primorani razmislit o 

tem, kaj so resne vrednote življenja in kako bi pomagali drugim saj bomo lahko tudi mi nekoč v 

stiski. 

Pri tem vprašanje prevladuje odgovor DA (vendar le za 2%).  

 

Če ste, na katerih področjih ste ga opravljali? 

Vprašanje je bilo odprtega tipa, zato so bili odgovori različni. Večina dijakinj in dijakov je opravljalo 

prostovoljno delo preko dobrodelnih organizacij.  

Primeri odgovorov: 

 Prostovoljno sem fotografirala kraške motive za določene spletne strani, prostovoljno 

pomagam staršem in babici in privarčevala denar ter ga darovala za revne otroke. 

 Unicef, Rdeči križ, prostovoljno delo na šoli (pomoč sošolcem in mlajšim učencem). 

 Skrb za otroke in nekatere manjša dela. 

 Pri projektu Rdeči križ v osnovni šoli. 

 Raznašanje božičnih daril/paketov (Karitas). 

 Pobiranje smeti po gozdu. 

 Karitas. 

 

Če niste, kje bi si ga želeli opraviti? 

Vprašanje je bilo odprtega tipa, zato so bili odgovori različni.  

Primeri odgovorov: 

 Pri kakšni organizaciji, ki se s tem ukvarja. 

 V času korone bi pomagal ljudem, ki so pomoči potrebni. 

 V prihodnosti bi se rada sodelovala z različnimi organizacij, kjer bi imela priložnost 

pomagati ljudem v stiski. 
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 Obdarovanje ljudi. 

 Pomoč otrokom. 

 V bolnici, v zavetišču za živali. 

 Pomoč revnim 

 

Ali se vam zdi prostovoljstvo koristno? Utemelji svoj odgovor. 

Vprašanje je bilo odprtega tipa, zato so bili odgovori različni. Vsem dijakom se zdi, da je 

prostovoljstvo koristno.  

Primeri odgovorov: 

 Da, pomaga se ljudem, ki si ne morejo sami. 

 Ja, saj je to izraz dobrote in nesebičnosti. 

 Ja, ker ne le za druge narediš nekaj dobrega, tudi sam se počutiš boljše. 

 Da, ker s tem pomagamo ljudem in jim dvignemo upanje. 

 Da, sam s tem kažemo da nismo sebični in hočemo dobro vsem. Če že imamo možnost in 

smo sposobni pomagati, je to dobro da storimo. 

 Da, saj pomaga ljudem, ki so pomoči potrebni. 

 Da, če si med seboj pomagamo, se bomo bolj povezali in pomagali pomoči potrebnim. 

 Definitivno se mi zdi koristno, s tem pomagaš ljudem jih naučiš nekaj novega, pripomoreš k 

boljši družbi. Pomaga tudi tebi, saj si sam zadovoljen. 

 Da, saj nekomu s tem polepšaš in olajšaš dan. 

 

Ana Zadel, Luka Žetko, ITS družboslovje 

 

 

 

 

 

 

 


