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PROSTOVOLJSTVO

• okoljevarstvenih, 
• socialnih, 
• kulturnih, 
• rekreativnih, 
• vzgojnih in 
• zdravstvenih projektih. 

Kaj je prostovoljstvo?

Prostovoljstvo je oblika dela, za katerega oseba ne dobi plačila. Je oblika altruističnega delovanja posameznika ali 
skupine, ki pripomore k dosežku nekega skupnega cilja. Prostovoljstvo skrbi za probleme v družbi in nudi pomoč 
ogroženim skupinam ljudi. 

Sodelujejo tudi na kriznih območjih kot gasilci ali reševalci. 

Prostovoljci 
sodelujejo 
pri:



MEDNARODNI DAN PROSTOVOLJSTVA 

Obeležujemo ga vsako leto 5. decembra. 

Prvič ga je razglasila OZN leta 1985.

Na ta dan je dana možnost prostovoljcem iz vsega 
sveta, da pokažejo javnosti, kaj so prispevali s 
svojim delom.

Mednarodni dan prostovoljstva je tudi priložnost za 
vse nas, da spodbujamo prostovoljstvo, se 
spomnimo na prispevek prostovoljcev k družbeni 
blaginji in trajnostnim ciljem na lokalni in 
mednarodni ravni.



Vsako leto ob tem dnevu določijo temo, o 
kateri naj bi razmišljali in debatirali.

IVD 2019 "Volunteer for an inclusive future"
IVD 2018 “Volunteers build Resilient 
Communities”
IVD 2017 “Volunteers Act First. Here. 
Everywhere.”
IVD 2016 “Global Applause – give volunteers a 
hand”
IVD 2015 “Your world is changing. Are you? 
Volunteer!”
IVD 2014 “Make change happen, volunteer!”
IVD 2013 “Young. Global. Active.”
IVD 2012 “Celebrate volunteering”

Letošnji mednarodni dan prostovoljstva še posebej 
izpostavlja, da skupaj zmoremo, ne glede na izzive. 

V zadnjih mesecih, ko je COVID-19 divjal po vsem svetu, 
so bili milijoni prostovoljcev po svetu v ospredju odzivov 
na potrebe zdravstva, skupnosti in družbe.



PROSTOVOLJSTVO V SVETU

Formalne prostovoljske skupine so pomembne takrat, 
ko je potrebna višja organizacija ali specifične 
strokovne vede oz. se pomoč nudiditi večjemu številu 
prebivalcev .

Neformalne prostovoljske organizacije sestavljajo  
manjše skupine ali celo posamezniki. Običajno se 
ukvarjajo s manj  zahtevnimi nalogami: pomoč pri 
nakupu živil starejšim osebam, čuvanje otrok, pomoč 
šolarjem pri učenju, pobiranj smeti v gozdu...

Organizacij oziroma skupin prostovoljcev je po svetu veliko. Ločimo jih predvsem po delu, ki ga opravljajo. 

Prizadevajo si:

• izkoreniniti skrajno revščino

• graditi nove infrastrukture v manj razvitih 
območjih

• zagotoviti pravno enakost 

• zmanjšati smrtnost otrok

• izboljšati zdravstvo v manj razvitih državah

• boriti se proti raznim boleznim

• zagotoviti okoljsko trajnost

• zagotoviti osnovno izobrazbo 





Karitas

Karitas je   cerkvena mednarodna dobrodelna 
organizacija. Ustanovil jo je  v Nemči leta 1897 Lorenz 
Werthmann. Karitas deluje v več kot 123 državah. 

Ukvarja se z zbiranjem in razdeljevanjem hrane, 
zbiranjem šolskih potrebščin, zbiranjem oblek.... 
Ponuja tudi prenočišče brezdomcem in ljudem v stiski.

V Slovenji je Karitas zelo aktivna. Ljudem v stiski nudi 
hrano in osnovne življenske potrebščine. 

UNICEF

UNICEF je dobrodelna organizacija, ki nudi pomoč 
otrokom v stiski.  Prisotni so v 190 državah .
Organizacija je nastala leta 1946 z namenom, da bi 

pomagala vsem otrokom v stiski po celotni povojni 
Evropi. 
Delujejo s pomočjo prispevkov, ki jim jih namenijo 
države, znane osebnosti in privatniki. 
Gradi šole, center za pomoč nosečnicam in nudi 
varne točke po vsem svetu. 
Unicef je zelo aktiven tudi v Slovenji. 



WWF- World Wildlife Fund

WWF je organizacija, ki 
se ukvarja s zaščito 
ogroženih živali in 
njihovih življenjskih 
prostorov. 

Organizacija je bila 
ustanovljena leta 1961. 

Je največja organizacija 
za zaščito divjih živali na 
svetu. 

Emergency 

Emergency je dobrodelna organizacija, ki nudi 
visoko kakovostno zdravstvo v vojnih kriznih 
žariščih. Bila je ustanovljena leta 1994.

Ukvarja se s gradnjo bolnic in zdravstvenih struktur, 
poleg tega pa usposablja zdravsveni kader.

Ukvarja se s gradnjo bolnic in zdravstvenih struktur, 
poleg tega pa usposablja zdravstveni kader.
Prisotni so v mnogih državah (Siriji, Albaniji, Jemnu, 
Kosovu, Afganistanu, Somaliji....)
V času koronavirusa pomaga tudi bolj razvitim 
državam pri organizaciji bolnišnic. 



KAKO POSTANEMO PROSTOVOLJCI

• Katero področje v družbi mi je pomembno in mu 
želim nameniti svojo energijo ter prosti čas?

• S kateri ciljno skupino bi želel delati (otroci, 
starejši, mladi, bolniki, migranti...) ali pa bi raje 
pomagal živalim oziroma vložil svoj čas 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?

Ponudba prostovoljskih del je raznovrstna, a če želimo najti zase najbolj primerno delo, si je na 
začetku dobro odgovoriti na nekaj vprašanj:

Prava izbira prostovoljskega dela je 
pomembna za zadovoljstvo vseh: vas kot 
prostovoljca, prostovoljsko organizacijo in za 
konkretnega prejemnika pomoči.



Nekatere večje organizacije ( WWF, Save the Children, Amnesty International itd.) imajo stroge kriterije za udeležitev.  
Poleg polnoletnosti zahtevajo poglobljeno znanje panoge oz. problemov s katerim se organizacija ukvarja, diplomo oz. 
delavne izkušnje za določeno področje. 

Manjše in lokalne organizacije niso tako zahtevne saj je ljudi manj in problemi s katerimi se ukvarjajo največkrat ne 
zahtevajo specifičnih izkušenj.

Veliko mladih Slovencev se vključuje tudi v prostovoljne 
akcije zunaj naših meja.
Več informacij o možnostih za prostovoljstvo v tujini na
https://www.zavod-voluntariat.si/

Več informacij o možnostih prostovoljstva v 
Sloveniji na 
https://www.prostovoljstvo.org/

https://www.zavod-voluntariat.si/
https://www.prostovoljstvo.org/


Prostovoljno delo in jaz

Še danes ne vem, kaj me je točno gnalo, da sem postala prostovoljka. Če sem iskrena bolj neka notranja radovednost, 
preveč prostega časa, kot pa sama želja pomagati nekomu. Tako sem tudi začela kot prostovoljka v lokalni knjižnici, kjer 
sem vsako soboto pripravljala ustvarjalne delavnice za otroke. Komu sem pa s tem pomagala? Hmmmm, ko razmislim … 
mamicam in očkom, ki so lahko otroku priskrbeli nekaj ustvarjalnih ulic medtem ko sta opravila nakupe, mamicam in 
otrokom, ki so namesto pred televizorjem skupaj preživeli urico ali dve med ustvarjanjem, barvanjem, risanjem in se skupaj 
veselila novega izdelka,…otrokom, ki so se ob samostojnem ustvarjanju počutili odlično in nenazadnje, sama sebi, saj mi je 
vsak končani izdelek, skupno postavljanje razstave, vsak nasmeh polepšal dan in mi dal občutek družbene odgovornosti, 
tisti občutek, ki me je gnal da sem vsako soboto se zbudila ob 6:30 in se odpravila na delo – prostovoljno.
Zdijo se že tako daleč nazaj, a takšni so bili moji začetki.
Čez kakšno leto sem postala prostovoljka še na osnovni šoli, kjer sem pomagala učencem s težavami pri učenju. Več 
odgovornosti, več dela, predvsem pa več izziva. In tu sem ostala nekaj let, razvijala in izboljševala sistem prostovoljstva na 
tej šoli. In čez 4 leta sem ob mojem odhodu pogledala kaj sem naredila. Začela sem sama, ko sem končala je bilo na šoli 
redno prijavljenih 7 prostovoljcev, vsak je poučeval vsaj 2 otroka…ni slabo…a zmoremo še bolje!
Prostovoljno delo je pomembno, in čeprav ni plačano, je opaženo in zahvalno. Sama sem leta 2006 bila nagrajena kot naj-
prostovoljka Slovenije. Izjemno pomembna nagrada, priznanje mojemu trdemu delu, a že takrat in še zmeraj verjamem, da 
je najlepša nagrada, ki jo prostovoljec lahko dobi iskren nasmeh tistega, ki mu z nekaj svojega truda olajšaš in polepšaš 

vsakdan.

Vir: Biti ali ne biti prostovoljec. Dostopno na 
https://www.mestomladih.si/studentski-

podiplomski/clanki/biti-ali-ne-biti-prostovoljec/

https://www.mestomladih.si/studentski-podiplomski/clanki/biti-ali-ne-biti-prostovoljec/


PROSTOVOLJSTVO NA SLOVENSKEM 

Iz skupnega poročila o prostovoljstvu v Sloveniji za leto 2018, za katero je podatke posredovalo 1.822 organizacij, 
je razvidno, da je skupno število prostovoljcev, ki so opravljali prostovoljsko delo, 244.304, opravili pa so 
9.903.798 ur prostovoljskega dela.



Največ ur prostovoljci opravijo na področju socialne in humanitarnih 
dejavnosti. Na portalu prostovoljstvo.org je ogromno povpraševanja po 
prostovoljcih, ki nudijo učno pomoč otrokom, in tistih, ki bi se družili s 
starejšimi, za premagovanje osamljenosti.



AMNESTY INTERNATIONAL SLOVENIJE  

Amnesty International je globalno gibanje dveh 
milijonov članov in podpornikov ter več kot petih 
milijonov aktivistov, ki se skupaj zavzemajo za človekove 
pravice. Amnesty International je nevladna 
organizacija, ki se bori za človekove pravice. Financira 
se predvsem s članarinami in donacijami podpornikov.

Slovenska sekcija izvaja že od leta 1988 kampanije za 
človekove pravice. Javnost seznanja s primeri takih 
kršitev. Organizira peticje in apele, s katerimi oblega 
vlade držav, ki kršijo človekove pravice. 

Slovenska podružnica šteje približno 
10.000 članov, ki jo aktivno podpirajo. 

PLANET 47

Je razvojno-raziskovalni center za otroke in 
mladostnike z Downovim sindromom. 
Sodelujejo z RTV Slovenijo pri izdelavi 
dobrodelnih prireditev in s predstavitvijo dela 
otrok z Downovim sindromom.

Podpirajo jih tudi znane glasbene zasedbe kot so: 
Zmelkow, Rudi Bučar, Bilbi, Eskobars, Dan D, Bakalina in 
Siddharta.



PROSTOVOLJSTVO ZA ČASA KORONAVIRUSA V SLOVENJI

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in 
licenza da CC BY-SA-NC

Odziv prostovoljskih organizacij in prostovoljcev za lajšanje socialnih 
in zdravstvenih razmer v času COVID-19 je izredno pomembno.

Pomoč potrebujejo tudi tisti, ki običajno ne spadajo med 
prejemnike pomoči humanitarnih organizacij. 

Taka situacija je povzročila aktivacijo novih prostovoljcev.

http://www.marija.si/novice/2019-6-12/1457/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


»Letošnje leto še bolj kot katero drugo dokazuje, kako pomembno 
je, da so med nami ljudje, prostovoljke in prostovoljci, ki so ne glede 
na situacijo, pripravljeni podariti svoj čas in energijo za dobrobit 
ljudi in skupnosti. Tudi čas, ko je razglašena epidemija, bi bil brez 
solidarnosti prostovoljcev bistveno težji in za marsikaterega 
posameznika in družino bistveno bolj zahteven. Prav je, da kot 
družba cenimo vložek vsakega posameznika, prostovoljke ali 
prostovoljca, ki daruje svoj čas za skupno dobro. Prav je, da 
solidarnost, medsebojno spoštovanje in sodelovanje, katerih 
pomen nam prostovoljci vsak dan kažejo s svojim delom, kot družba 
postavimo na najvišje mesto med vrednotami. Hvala prostovoljkam 
in prostovoljcem v imenu vseh, ki so deležni vaše pomoči. S svojim 
delom našo družbo vsak dan plemenitite in ljudem in skupnosti 
vlivate občutek zaupanja v preprosto, a tako pomembno 
solidarnost in človečnost.«

Tereza Novak, izvršna direktorica 
Slovenske filantropije



Prostovoljci so nosilci optimizma, so 
ljudje, ki se na podlagi vrednot in 
človečnosti odzovejo na potrebe v 
družbi, so upanje, da imamo kot 
družba in človeštvo potencial za bolj 
pravičen razvoj sveta.



VIRI

https://sostieni.emergency.it/donazione-
regolare/?idc=20.REG.WEB.DONAZIONI.109&gclid=EAIaIQobChMI6K2p4Je17QIVxeFRCh3M8wRFEAAYASAAEgItNvD_BwE (dostopno na spletu 3. 12. 
2020)

https://www.prostovoljstvo.org/aktivnosti/mednarodni-dan-prostovoljstva (dostopno na spletu 3. 12. 2020)

https://sl.wikipedia.org/wiki/Prostovoljstvo (dostopno na spletu 3. 12. 2020)

https://www.wwfadria.org/sl/ (dostopno na spletu 3. 12. 2020)

https://www.karitas.si/ (dostopno na spletu 3. 12. 2020)

https://en.wikipedia.org/wiki/UNICEF (dostopno na spletu 3. 12. 2020)

https://www.prostovoljstvo.org/ (dostopno na spletu 5. 12. 2020)

https://www.mestomladih.si/ (dostopno na spletu 5. 12. 2020)

https://www.zavod-voluntariat.si/ (dostopno na spletu 5. 12. 2020)

https://www.rdecikrizljubljana.si/sl/Podrocja_prostovoljskega_dela/ (dostopno na spletu 3. 12. 2020)

https://www.gov.si/novice/2019-07-18-skupno-porocilo-o-prostovoljstvu-v-republiki-sloveniji-za-leto-2018/ (dostopno na spletu 3. 12. 2020)

https://www.unv.org/News/Launch-International-Volunteer-Day-theme-2020 (dostopno na spletu 3. 12. 2020)

https://www.delo.si/novice/slovenija/prostovoljstvo-osmislja-zivljenje-in-koristi-druzbi/ (dostopno na spletu 3. 12. 2020)

https://sostieni.emergency.it/donazione-regolare/?idc=20.REG.WEB.DONAZIONI.109&gclid=EAIaIQobChMI6K2p4Je17QIVxeFRCh3M8wRFEAAYASAAEgItNvD_BwE
https://www.prostovoljstvo.org/aktivnosti/mednarodni-dan-prostovoljstva
https://sl.wikipedia.org/wiki/Prostovoljstvo
https://www.wwfadria.org/sl/
https://www.karitas.si/
https://en.wikipedia.org/wiki/UNICEF
https://www.prostovoljstvo.org/
https://www.mestomladih.si/
https://www.zavod-voluntariat.si/
https://www.rdecikrizljubljana.si/sl/Podrocja_prostovoljskega_dela/
https://www.gov.si/novice/2019-07-18-skupno-porocilo-o-prostovoljstvu-v-republiki-sloveniji-za-leto-2018/
https://www.unv.org/News/Launch-International-Volunteer-Day-theme-2020
https://www.delo.si/novice/slovenija/prostovoljstvo-osmislja-zivljenje-in-koristi-druzbi/

