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POVZETEK 

 

Smo v dobi izjemnega napredka. Priča smo raznim, morda celo prenaglim spremembam na 

številnih področjih našega življenja in iz tega izhajamo, da je praktično ves svet v krizi –

ekološki, ekonomski, politični in socialni. Za obstoj človeštva je še zlasti nevarna kriza vrednot.  

 

Prostovoljstvo je vrednota in temeljna človeška dejavnost, ki se razvija in nadgrajuje in s tem 

neposredno vpliva na spremembe v okolju, v katerem se odvija. Spremlja nas že od prvih 

začetkov civilizacije, vendar zaradi vse večje globalizacije in družbene ureditve nasploh na to 

enostavno pozabljamo. Prostovoljstvo širi strpnost in solidarnost in ob tem oblikuje 

posameznega človeka v duhu resnične enakopravnosti, svobode in humanistične morale, 

pravičnosti in solidarnosti, ker le nesebična pomoč sočloveku pokaže, kakšni smo v resnici 

ljudje. Medtem ko se nekateri preprosto ukvarjajo z optimizacijo upravljanja prostovoljskega 

dela, se drugi zanimajo za širšo družbeno in politično vlogo razvijanja in spodbujanja 

prostovoljstva. V sodobni družbi ni mogoč razvoj nobenega za skupnost pomembnega področja 

brez smiselne pravne ureditve. To velja tudi za organizirano prostovoljstvo.  

 

V pričujočem diplomskem delu obravnavamo razvoj organiziranega prostovoljstva v javnih 

socialnovarstvenih zavodih na območju Mestne občine Ljubljana. V teoretičnem delu smo 

opredelili prostovoljstvo in se oprli na zakonsko ureditev prostovoljstva in socialnega varstva 

v Sloveniji. Predstavili smo tudi pomen javnih socialnovarstvenih zavodov. V empiričnem delu 

smo predstavili raziskavo, ki je temeljila na deskriptivni neeksperimentalni metodi empiričnega 

raziskovanja. Uporabljen je bil kvalitativni pristop z raziskovanjem vsebine. V raziskavi smo 

zastavili tri raziskovalna vprašanja. S pomočjo petih opravljenih polstrukturiranih intervjujev 

smo ugotovili, da je organizirano prostovoljstvo v javnih socialnovarstvenih zavodih še 

premalo razvito, ga je pa glede na podatke iz skupnega poročila o prostovoljstvu v Republiki 

Sloveniji za leto 2016 največ ravno na področju sociale. Ugotovili smo, da imajo prostovoljci 

izjemno pomembno vlogo v organizacijah, kjer se prostovoljstvo že izvaja, so pa na tem 

področju pred nami še številni izzivi, saj je uvajanje prostovoljskega dela v javni sektor še bolj 

v povojih. V zaključku podajamo smernice za ključne deležnike, ki bi po našem mnenju 

spodbudili razvoj organiziranega prostovoljstva v javnih socialnovarstvenih zavodih. 

 

Ključne besede: prostovoljstvo, razvoj organiziranega prostovoljstva, javni zavodi, socialno 

varstvo, Mestna občina Ljubljana 



 

 

ABSTRACT 

 

We are in the era of extreme development. We witness different, maybe even rapid changes in 

different areas of our lives and so it can be said that the whole world is in a crisis – a political, 

an economical, a social and an ecological one. For the existence of the mankind a crisis of 

values is of a great importance. 

 

Voluntarism is a value and a basic human activity, which tends to develop and grow and by 

doing so, it influences the changes that occur in an environment where it evolves. It has been 

present since the beginning of the civilization, but due to the growth of the globalization and 

social regulation we tend to forget about this. Voluntarism promotes tolerance and solidarity 

and helps shaping an individual in the spirit of true equality, freedom and humanistic morality, 

equity and solidarity; only by unselfish help to another human being the true nature of people 

can be seen. While some are occupied with the optimization of voluntarism management, other 

tend to have interest in broader social and political role of developing and stimulating 

voluntarism. The modern society does not allow development of any kind of socially relevant 

area if there is no legal regulation. The same goes for the organized voluntarism.  

 

The thesis is about the development of organized voluntarism in public social protection 

institutes in the Ljubljana municipality. The theoretical part includes the definition of 

voluntarism, the legal regulation of voluntarism and social protection in Slovenia. The 

importance of public social protection institutions is also presented. The empirical part presents 

the research, based on descriptive non-experimental method of empirical research. A qualitative 

approach with the contents research was used. The research appointed three research questions. 

With the help of five performed semi-structured interviews we found that organized 

voluntarism in public social protection institutes is undeveloped. According to data, published 

in the report of voluntarism in the Republic of Slovenia for the year 2016, voluntarism is most 

developed in the social area. Volunteers have an important role in the organizations where 

voluntarism is already taking place, but still there are numerous challenges to be solved as 

voluntarism itself is at its outset. In concluding, we present some concrete proposals for the key 

partakers, which in our opinion would encourage the development of organized voluntarism in 

public social protection institutes.  

 

Key words: voluntarism, the development of organised voluntarism, public institutes, social 



 

 

protection, the Ljubljana municipality  
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1 UVOD 

 

 

Prostovoljstvo je pomembna vrednota in ima v Sloveniji že dolgo in bogato tradicijo.  

Izvaja se na različnih področjih – socialnem, športnem, rekreativnem, izobraževalnem, 

zdravstvenem, kulturnem, okoljskem, turističnem, v kriznih situacijah (na primer 

gasilske organizacije, reševalci) in še na mnogih drugih. Opravljajo ga ženske in moški, 

mladi ljudje in otroci, ljudje srednjih let in starejše osebe, vanj se lahko ob upoštevanju 

svojih zmogljivosti vključujejo vsi ljudje, saj zanj ni načelnih omejitev (Ministrstvo za 

javno upravo 2016, 1). 

 

Prostovoljstvo se lahko odvija tako v nevladnih organizacijah kot v javnih zavodih. Nevladne 

organizacije, ki vključujejo prostovoljce, se imenujejo prostovoljske organizacije, javni zavodi, 

ki organizirajo prostovoljstvo, pa organizacije s prostovoljskim programom. 

 

Ministrstvo za javno upravo izpostavlja: 

Prostovoljsko delo ima pozitivne učinke na posameznika in posledično za vso skupnost, 

v kateri se prostovoljno delo opravlja. Pravi pomen prostovoljsko delo doseže šele 

takrat, ko ga posameznik opravlja zase in za druge. S tem je prostovoljsko delo 

pomembno z različnih vidikov: prispeva k višji stopnji socialnega kapitala, k večjemu 

socialnemu omrežju posameznika in lahko pomaga socialno izključenim posameznikom 

k ponovni vključitvi v družbo na način, da so sami uporabniki pomoči ali da sami 

opravljajo prostovoljsko delo  (Ministrstvo za javno upravo 2016, 1).  

 

Prostovoljstvo v današnji družbi vse bolj pridobiva na veljavi. Če se ozremo nekaj let nazaj, v 

javnem sektorju ni bilo razvitega organiziranega prostovoljstva. S sprejemom Zakona o 

prostovoljstvu so zakonodajalci omogočili, da tudi javni zavodi lahko sprejmejo poseben 

program – program organiziranega prostovoljstva in za dvig kakovosti storitev in ne 

nadomeščanja delovne sile pričnejo vključevati prostovoljce. 

 

Za doseganje kakovosti prostovoljskega dela je pomembno zagotavljanje ustreznih pogojev, 

med katere sodi tudi strokovna podpora prostovoljcem. Ljudje, ki delajo kot prostovoljci, ne 

smejo biti izkoriščani, vrednost njihovega dela mora biti prepoznana na vseh ravneh s strani 
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organizatorja in javnosti, kot tudi s strani državnih in lokalnih oblasti. Prostovoljsko delo pa 

terja predanost. Prostovoljci se morajo držati dogovorov in morajo sodelovati z osebjem 

organizacije, v kateri delujejo.  

 

Samo prostovoljsko delo je pomembno tudi v vzgoji otrok za solidarnost, za motiviranje mladih 

za prostovoljske aktivnosti, za socialno aktivacijo dolgotrajno brezposelnih, za povezovanje 

skupnosti, za nudenje prostovoljske pomoči najrazličnejšim ranljivim skupinam in za to, da 

dobi prostovoljsko priložnost vsak, ki to želi. Vodenje in spremljanje prostovoljcev bi morali 

izvajati dobro usposobljeni mentorji, ki svoje delo opravljajo profesionalno. Priložnosti za 

razvoj na tem področju je veliko, kar se je jasno izpostavilo tudi v procesu oblikovanja 

Strategije razvoja prostovoljstva. 

 

V diplomski nalogi smo podrobneje opredelili pojme prostovoljstvo, organizirano 

prostovoljstvo, prostovoljsko delo, prostovoljska organizacija in organizacija s prostovoljskim 

programom. Raziskali smo področje organiziranega prostovoljstva v javnih socialnovarstvenih 

zavodih v Mestni občini Ljubljana (v nadaljevanju MOL). Preučili smo trenutno stanje 

(ponudbo) ter na podlagi analize raziskave podali smernice za nadaljnji razvoj organiziranega 

prostovoljstva v javnih socialnovarstvenih zavodih.  

 

V teoretičnem delu smo opredelili prostovoljstvo in se oprli na zakonsko ureditev 

prostovoljstva in socialnega varstva ter pomen javnih socialnovarstvenih zavodov v MOL.  

 

V raziskovalnem delu diplomske naloge smo s pomočjo zastavljenih raziskovalnih vprašanj 

ugotavljali, katera so trenutna področja delovanja prostovoljcev v javnih socialnovarstvenih 

zavodih v MOL, kakšna je vloga prostovoljcev v javnih socialnovarstvenih zavodih v MOL in 

kaj so glavni izzivi pri vključevanju prostovoljskega dela v delovanje javnih socialnovarstvenih 

zavodov. Izvedli smo pet polstrukturiranih intervjujev, ki so bili opravljeni z direktorji in s 

strokovnimi delavci na Centru za socialno delo XXX, v dveh Domovih starejših občanov, 

zavodu, ki izvaja socialnovarstveno storitev pomoč družini na domu in Varstveno delovnem 

centru XXX. Raziskane ugotovitve smo predstavili s pomočjo obdelave podatkov, ki smo jih 

pridobili z intervjuvanjem zgoraj omenjenih oseb. Iz ugotovitev smo poskušali razbrati, kakšen 

je razvoj organiziranega prostovoljstva v javnih socialnovarstvenih zavodih v MOL.  
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2 OPREDELITEV PROSTOVOLJSTVA 

 

 

Posamezniki na različne načine definiramo prostovoljsko delo. Iz 2. člena Zakona o 

prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15, v nadaljevanju ZProst) je 

razvidno, da je prostovoljstvo »družbeno koristna brezplačna aktivnost posameznikov, ki s 

svojim delom, z znanjem in izkušnjami prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja 

posameznikov in družbenih skupin ter k razvoju solidarne, humane in enakopravne družbe« 

(Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15). Prostovoljstvo je proces vseživljenjskega 

učenja. 5. člen zakona pravi, da je »prostovoljstvo delo, ki ga posameznik po svoji svobodni 

volji in brez pričakovanja plačila ali neposrednih ali posrednih materialnih koristi zase opravlja 

v dobro drugih ali v splošno korist« (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15). 9. člen 

zakona definira prostovoljsko organizacijo kot »pravno osebo zasebnega prava, vpisano v 

vpisnik prostovoljskih organizacij, katerih delovanje je z zakonom opredeljeno kot 

nepridobitno in katerih osnovna dejavnost ni v nasprotju z opredelitvijo prostovoljstva in ki 

zagotavljajo ter usposablja prostovoljce za prostovoljsko delo ali v katerih se prostovoljsko delo 

izvaja v dobro drugih ali v splošno korist« (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15). 

Zakon opredeljuje tudi poglavitne pojme, načela in pogoje opravljanja prostovoljskega dela, 

pravice ter obveznosti prostovoljcev in prostovoljskih organizacij ali organizacij s 

prostovoljskim programom v sklopu organiziranega prostovoljstva ter spodbujanje razvoja in 

spremljanje organiziranega prostovoljstva (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15). 

 

Spodbujanje razvoja prostovoljstva med različnimi generacijami lahko pomembno prispeva k 

(Prostovoljstvo-mb.si 2011):  

• zniževanju revščine;  

• višji zaposljivosti prebivalstva;  

• razvoju demokracije ter  

• spodbujanju aktivnega sodelovanja v družbi. 

 

Z opravljanjem prostovoljskega dela posamezniki pridobijo ali nadgradijo (Prostovoljstvo-

mb.si 2011):  

• nova znanja in veščine;  

• ključne kompetence za vseživljenjsko učenje;  
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• sposobnosti za skupinsko delo in odgovornost do delovnega tima;  

• medkulturne izkušnje; 

• kritičen in bolj odgovoren odnos do družbe;  

• obvladovanje strategij in tehnik samostojnega organiziranja in načrtovanja kulturnih, 

mladinskih, socialnih in drugih dejavnosti. 

 

Prostovoljsko delo krepi obstoječe in omogoča vzpostavitev novih socialnih mrež, in sicer 

(Prostovoljstvo-mb.si 2011):  

• omogoča vsestransko osebnostno dozorevanje; 

• izboljšuje samopodobo; 

• omogoča pozitivno vrednotenje svojega delovanja;  

• spodbuja osebno refleksijo; 

• spodbuja ustvarjanje novih socialnih mrež;  

• razvija občutek za odgovornost in solidarnost. 

 

Z opravljanjem prostovoljskega dela posameznik pridobi (Prostovoljstvo-mb.si 2011): 

• nove izkušnje,  

• veščine,  

• spretnosti in 

• razvije ter nadgradi ključne kompetence. 

 

»Ključnega pomena za izvrševanje prostovoljnega dela so predvsem prostovoljci ali 

prostovoljke, ki so brezplačno pripravljeni pomagati drugim ljudem v svojem prostem času, saj 

s svojim delom uresničujejo in zadovoljujejo potrebe drugih ljudi, nudijo pomoč, odpravljajo 

stiske ljudi, varujejo ljudi, odpravljajo nezadovoljstvo, skrbijo za lepšanje okolice in podobno« 

(Jamšek 2012, 3). 

 

»Prostovoljstvo prav tako omogoča razvoj družbeno koristnih vrednot posameznikov, prispeva 

k večjemu vključevanju v skupnost, spodbuja medgeneracijski dialog, spodbuja socialno 

kohezijo in z vsem tem prispeva k blaginji države« (Baumkirher et al. 2012, 12). 

 

»Prostovoljstvo je osnovna oblika zavestne osebne solidarnosti v današnjih družbenih 

razmerah, kajti osnovno gibalo prostovoljstva je človekoljubje na osnovi sodoživljanja oziroma 
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empatije z drugimi ljudmi, napaja se iz človekove sposobnosti in je bolj izvirna kakor človeški 

razum, čustva ali katera koli druga sposobnost« (Ramovš 2001,  5). 

 

Povzamemo lahko, da je prostovoljstvo aktiven izraz participacije v civilni družbi, saj krepi 

skupne vrednote, zagotavlja družbeno povezanost in solidarnost in je zato izjemnega pomena 

tako za družbo kot za državo. 

 

2.1 Zgodovina razvoja organiziranega prostovoljstva v Sloveniji 

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva (v nadaljevanju SF, povzeto po 

Knez 2016, 68) je organizacija humanitarne narave in deluje v interesu javnosti vse od leta 

1992. Njihovi programi so usmerjeni v dvig kakovosti bivanja v skupnosti in zagovorništvo 

socialno šibkejših. 

 

Osrednja dejavnost SF (povzeto po Knez 2016, 68) deluje kot promocija prostovoljstva, saj je 

njihova miselnost, da lahko s prostovoljstvom vsi prispevamo k boljši in strpnejši družbi, ki 

temelji na spoštovanju vseh, ne glede na osebne in življenjske okoliščine. Nudijo usposabljanje 

za organizatorje prostovoljstva, mentorje ter prostovoljce. Zagovarjajo vrednote, ki naj bi jih 

imeli ljudje nekako že prirojene. Te vrednote so: strpnost, spoštovanje narave ter soljudi, 

solidarnost, za vse enake možnosti ter enakopravnost. Prizadevajo si združevati različne 

aktivnosti v programskih enotah, ki delujejo znotraj SF. 

 

V SF so prepričani, da smo v naši skupnosti za življenje odgovorni vsi, zato si prizadevajo, da 

svoje delo usmerjajo v ozaveščanje in informiranje, zagovorništvo in povezovanje. S pomočjo 

programov vstopajo na področja, ki jih državne institucije še ne ali pa jih ne pokrivajo dovolj. 

S pomočjo prostovoljcev jih je mogoče bistveno izboljšati.  

Takšna področja so (Prostovoljstvo.org 2017):  

• pomoč beguncem, otrokom in mladim migrantom; 

• pomoč brezdomcem in drugim osebam brez zdravstvenega zavarovanja pri 

zagotavljanju zdravstvenih storitev; 

• zagovorništvo pravic migrantskih delavcev; 

• vzpostavljanje medgeneracijskega sodelovanja in drugo.  

 

http://www.prostovoljstvo.org/
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Projekt SF je tudi spletna platforma prostovoljstvo.org (http://www.prostovoljstvo.org). 

Na enem mestu posameznikom, prostovoljskim organizacijam in širši javnosti 

predstavljajo vse pomembne novice s področja prostovoljstva. Z razvitim 

informacijskim sistemom povezujejo zainteresirane prostovoljce in prostovoljske 

organizacije. Vsebine novic, dogodkov in prostovoljskih del prispevajo članice 

Slovenske mreže prostovoljskih organizacij (Prostovoljstvo.org 2017). 

 

2.2 Sistemska ureditev organiziranega prostovoljstva v Sloveniji 

2.2.1 Zakon o prostovoljstvu 

V sodobni družbi ni mogoč razvoj nobenega za skupnost pomembnega področja brez smiselne 

pravne ureditve. To velja tudi za prostovoljstvo.  

 

»V Republiki Sloveniji vse do leta 2011 ni bilo formalizirane sistemske podpore področja 

prostovoljstva. Prostovoljstvo se je namreč kot spontana prostovoljna aktivnost posameznika 

sprejemalo kot nekaj samoumevnega, zaradi prostovoljne narave pa se tudi sistemska ureditev 

pogosto ni zdela potrebna« (Ministrstvo za javno upravo 2014, 2). 

  

V skupnem poročilu za leto 2014 Ministrstvo za javno upravo navaja:  

Prostovoljske organizacije so dolgo opozarjale državo na nujnost sistemske ureditve in 

podporo prostovoljstvu, saj bi se le v tem primeru prostovoljstvo lahko razvijalo v 

svojem najširšem potencialu. Pri tem so pod sistemsko podporo mišljeni tako normativni 

kot drugi ukrepi, ki bi prispevali k prepoznavanju prostovoljstva (vrednotenju) in 

njegovega prispevka k družbeni blaginji, vzpostavitvi ugodnega okolja za izvajanje in 

razvoj (zakonska ureditev prostovoljstva, ugodnosti za prostovoljce in prostovoljske 

organizacije v podporni zakonodaji ter k promociji prostovoljstva kot vrednote) 

(Ministrstvo za javno upravo 2014, 2).  

 

Ministrstvo za javno upravo navaja tudi: 

Prostovoljsko delo je v Sloveniji močno prisotno v družbi, pomaga nam pri reševanju 

družbeno socialnih problemov in odkrivanju težav ter posameznikov, ki padejo skozi 

vrzeli v sistemu. Prostovoljstvo je priložnost za aktivno odzivanje državljanov na 

http://www.prostovoljstvo.org/
http://www.prostovoljstvo.org/
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družbene probleme, nove potrebe, velike spremembe in naravne nesreče. Poveže ljudi 

na lokalnem in nacionalnem nivoju ter prispeva k večjemu občutku varnosti v skupnosti. 

S pomočjo prostovoljcev in prostovoljskega dela se uresničujejo vrednote solidarnosti, 

strpnosti in medsebojnega razumevanja (Ministrstvo za javno upravo 2015, 1).  

 

Ministrstvo za javno upravo ugotavlja tudi: 

Z uveljavitvijo Zakona o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11 in 16/11 – popr.) se je 

leta 2011 področje prostovoljstva v Republiki Sloveniji tako prvič normativno uredilo. 

Z zakonom se je uredilo širše področje družbeno koristnega dela posameznika in 

prostovoljskih organizacij, ki s svojimi aktivnostmi, znanjem in izkušnjami pomembno 

prispevajo k dvigu življenjske ravni posameznikov in celotne družbe. Sistemska ureditev 

prostovoljstva med drugim odpira tudi možnosti za vključevanje brezposelnih oseb v 

prostovoljsko delo in s tem v aktivni del prebivalstva, kar pozitivno učinkuje tako na 

raven samopodobe brezposelne osebe kakor tudi na možnosti za ponovno zaposlitev 

(Ministrstvo za javno upravo 2014, 2).  

 

2.2.2 Pravilnik o področjih prostovoljskega dela in vpisniku 

V Pravilniku o področju prostovoljskega dela in vpisniku je zapisano, da se prostovoljstvo 

odvija na naslednjih področjih (Uradni list RS, št. 48/11): 

• civilna zaščita in reševanje; 

• človekove pravice in civilne svoboščine; 

• varstvo okolja in ohranjanje narave; 

• kultura in umetnost; 

• socialna dejavnost; 

• rekreacija; 

• turizem; 

• vzgoja in izobraževanje; 

• zdravje in 

• človek, narava in družbene vrednote. 

 

Država je v letu 2016 vzpostavila javno evidenco – Vpisnik prostovoljskih organizacij in 

organizacij s prostovoljskim programom (Uradni list RS, št. 48/11). V Vpisnik prostovoljskih 
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organizacij in organizacij s prostovoljskim programom (v nadaljevanju vpisnik) se lahko 

vpišejo pravne osebe, ki izpolnjuje pogoje iz ZProst. Za javne zavode, ki izvajajo program 

organiziranega prostovoljstva je vpis obvezujoč. 

 

Priglasitev za vpis v vpisnik predloži zastopnik prostovoljske organizacije ali organizacije s 

prostovoljskim programom, in sicer po pošti ali osebno na pristojni izpostavi Agencije 

Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju AJPES). AJPES 

prostovoljsko organizacijo vpiše v vpisnik, če ta izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 38. člena 

ZProst ter ji izda potrdilo o vpisu. Priglasitev v vpisnik se predloži na obrazcu, ki je Priloga 1 

Pravilnika o področjih prostovoljskega dela in vpisniku. Vsebina vpisnika je opredeljena v 38. 

členu ZProst.  

 

2.2.3 Etični kodeks organiziranega prostovoljstva 

»Etični kodeks organiziranega prostovoljstva (v nadaljevanju EKOP) so sprejeli udeleženci 6. 

slovenskega kongresa prostovoljstva v Sežani, 14. 1. 2006, in se smiselno uporablja od dneva 

sprejetja« (Prostovoljstvo.si 2006).  

 

Etični kodeks organiziranega prostovoljstva izhaja iz  

Ustave in zakonov Republike Slovenije, določil in načel Splošne deklaracije o 

prostovoljstvu, ki jo je sprejela Mednarodna zveza prostovoljcev leta 1990 v 

Parizu, Splošne deklaracije OZN o človekovih pravicah iz leta 1948, Evropske 

konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter drugih 

mednarodnih sporazumov s področja človekovih pravic, odgovornosti do narave 

in živih bitij, ki jih je Slovenija podpisala ali ratificirala, kakor tudi iz bogate 

zgodovine prostovoljstva na Slovenskem (Prostovoljstvo.si 2006). 

 

»Etični kodeks zavezuje vse prostovoljke, prostovoljce in prostovoljske organizacije. Kodeks 

predstavlja osnovne smernice in minimalne standarde, ki naj bi jih prostovoljke, prostovoljci in 

prostovoljske organizacije upoštevali pri svojem delu« (Slovenska filantropija 2006). 

Temelji na vzajemnem spoštovanju vseh, vključenih v proces prostovoljskega dela. 

»Prostovoljke, prostovoljci in prostovoljske organizacije pri prostovoljskem delu z ljudmi 

spoštujejo pravice in posebnosti vseh, ne glede na raso, barvo kože, spol, starost, narodnostno 
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ali etnično poreklo, jezik, gmotni ali družbeni položaj, življenjski stil, spolno, politično ali 

versko usmerjenost, socialni izvor, zmanjšane duševne ali telesne sposobnosti ali na kakšne 

druge okoliščine« (Prostovoljstvo.si 2006). 

 

Etična komisija ob konstituiranju sprejme poslovnik (pravilnik) za svoje delovanje in ga v 

vednost pošlje vsem organizacijam, ki so pristopile k EKOP. »O kršitvah etičnega kodeksa 

organiziranega prostovoljstva presoja pri vsaki prostovoljski organizaciji in/ali pri 

organizatorju prostovoljstva organ, pristojen za takšno razsojanje. Organizacija se lahko obrne 

tudi na skupno Etično komisijo prostovoljskih organizacij in organizatorjev prostovoljstva« 

(Prostovoljstvo.si 2006). 

 

2.2.4 Strategija razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva 

Predlog Strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva (2016)  je bil potrjen na Svetu 

Vlade RS za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij dne 

14. 9. 2017. 

 

Strategijo razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva (2016) Vlada RS vidi »kot priložnost 

za opredelitev in uskladitev ukrepov, ki bodo prispevali k temu, da bodo nevladne in 

prostovoljske organizacije kot eden od ključnih gradnikov civilne družbe prispevale k 

uresničevanju načel pluralnosti in demokracije v družbi« (Strategija razvoja nevladnih 

organizacij in prostovoljstva 2016, 3).  

 

Strategija nagovarja prostovoljske organizacije in organizacije s prostovoljskim programom, da 

tudi same izvedejo konkretne ukrepe za povezovanje in sodelovanje ter okrepijo zanesljivost, 

učinkovitost, kakovost in transparentnost svojega delovanja. 

 

2.3 Organizirano prostovoljstvo danes 

Organizirano prostovoljstvo ima velik pomen za celotno skupnost. Področje organiziranega 

prostovoljstva (povzeto po Fištravec in Železnjak 2012) se največkrat opisuje, kot da je še v 

tranziciji in se še vedno razvija, pri tem pa ne smemo kar tako pozabiti specifičnih kakovosti 

slovenskega prostovoljstva, ki se je izoblikovalo pod prejšnjo - socialistično družbeno 
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ureditvijo (kot na primer ideja in praksa družbene solidarnosti). Prostovoljstvo je bolj 

večplastno razvito v urbanih središčih.  

 

»Prostovoljstvo je kot socialni kapital, ki predstavlja eno najbolj prvinskih sil, ki omogočajo 

preživetje in razvoj. To je kapital nad kapitali. Pojem socialnega kapitala označuje tudi vse tisto, 

kar ljudje naredijo brez formalnih prisil eden za drugega in za svoje skupnosti, bodisi v obliki 

spontanega ali organiziranega prostovoljnega dela, ali pa kot presežke v količini in kakovosti 

dela, za katero smo plačani« (Mikuš Kos 2009, 71).  

 

»Prostovoljstvo je presečišče altruizma in osebnih interesov. Osebnih interesov zato, ker vsi 

potrebujemo solidarnost – brez podpore in pomoči drugih ne moremo preživeti. Je tudi 

presečišče osebnih interesov posameznika in interesov skupnosti. Ljudje se vključujejo v 

prostovoljsko delo na osnovi mešanice razlogov, ki so odsev njihovih osebnih potreb. Te osebne 

potrebe se s časom in delom spreminjajo« (Mikuš Kos 2009, 72). 

 

Iz tega lahko povzamemo, da prostovoljci tvorijo socialni oziroma človeški kapital, ki je za 

skupnost neprecenljiv. 

 

Rezultati raziskave (Raziskava Indeks civilne družbe 2010), ki jo je leta 2010 opravil Inštitut 

Republike Slovenije za socialno varstvo, kažejo na izrazito naklonjenost Slovencev k 

prostovoljskemu delu. Dobra polovica jih je že opravljala prostovoljsko delo, med preostalimi 

42 % pa jih je več kot polovica pripravljenih delati prostovoljsko. Potencialno je več kot 80 % 

Slovencev pripravljenih opravljati prostovoljsko delo.  

 

Če se ozremo nekaj let nazaj, v javnem sektorju ni bilo razvitega organiziranega prostovoljstva. 

Če že, se je odvijalo spontano, v sodelovanju z lokalnimi nevladnimi organizacijami. S 

sprejemom ZProst je država spodbudila, da tudi javni zavodi lahko sprejmejo poseben program 

organiziranega prostovoljstva in z namenom obogatitve in višje kakovosti storitev in ne 

nadomeščanja delovne sile v proces dela pričnejo vključevati prostovoljce. Prostovoljci tako ne 

smejo posegati na področje dela zaposlenih, zaposleni pa svojega dela ne smejo prelagati na 

prostovoljce.  

 

Za doseganje kakovosti prostovoljskega dela je pomembno zagotavljanje ustreznih pogojev, 
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med katere sodi tudi strokovna podpora prostovoljcem. Za vzgojo otrok za medgeneracijsko 

solidarnost, za motiviranje mladih za prostovoljske aktivnosti, za socialno aktivacijo 

dolgotrajno brezposelnih, za povezovanje skupnosti, za nudenje prostovoljske pomoči 

najrazličnejšim ranljivim skupinam in za to, da dobi prostovoljsko priložnost vsak, ki to želi, 

so potrebni dobro usposobljeni mentorji, ki svoje delo opravljajo profesionalno.  

 

Vecina et al. (2009) so mnenja, da je priložnosti prostovoljstva za razvoj na tem področju 

veliko, kar se je jasno izpostavilo tudi v procesu oblikovanja strategije razvoja nevladnih 

organizacij in prostovoljstva. Koncept zadovoljstva se šteje za teoretično pomembno v številnih 

študijah o dejavnikih, ki vplivajo na dolgotrajno sodelovanje prostovoljcev v organizacijah. 

Zadovoljstvo je težko razumeti, saj ima široko raznolikost interpretacij.  

 

Da prihaja do raznolikosti interpretacij prostovoljstva Costa et al. (2006) pojasnjujejo tudi s 

tem, da je za boljše zaposlovanje, usposabljanje in ohranjanje prostovoljcev treba opredeliti 

načine za povečanje splošnega zadovoljstva prostovoljcev z njihovimi izkušnjami in delom, kar 

pa Finkelstein (2008) utemelji z besedami, da je logično domnevati, da bodo zadovoljnejši 

prostovoljci bolj aktivni in bodo verjetneje še naprej pomagali. 

 

2.4 Ocena stanja in ocenjena vrednost prispevka prostovoljskega dela k družbeni 

blaginji  

V skladu s prvim odstavkom 41. člena ZProst (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15, 

15) prostovoljske organizacije in organizacije s prostovoljskim programom, ki so vpisane v 

vpisnik iz 38. člena tega zakona, enkrat letno na enotno predpisanem obrazcu, pripravijo 

poročilo o prostovoljstvu, ki vsebuje naslednje podatke za preteklo koledarsko leto (AJPES, 

Skupno poročilo 2016):  

• število prostovoljcev po spolu in starostnih skupinah; 

• skupno število opravljenih prostovoljskih ur glede na kraj opravljanja prostovoljskega 

dela; 

• skupno število opravljenih prostovoljskih ur ter število opravljenih prostovoljskih ur 

glede na vrste prostovoljskega dela, kot jih določa prvi odstavek 23. a člena tega zakona. 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0374
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-21-0688
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3259
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2.4.1 Ocena stanja glede na zbirne podatke o prostovoljskem delu v Republiki Sloveniji za 

leto 2016 

Ministrstvo za javno upravo je v letu 2016 pripravilo že šesto skupno poročilo o prostovoljstvu, 

iz katerega je razvidno, da vpis organizacij narašča in da je pregled nad stanjem organiziranega 

prostovoljstva v Sloveniji vsako leto celovitejši (AJPES, Skupno poročilo 2016, 4). 

 

Analiza podatkov, ki so jih zagotovile prostovoljske organizacije in organizacije s 

prostovoljskim programom, vpisane v vpisnik – v letu 2016 je oddalo poročilo o 

prostovoljskem delu v skladu z ZProst 1307 prostovoljskih organizacij (1037 v letu 

2015, 744 v letu 2014, 494 v letu 2013, 414 v letu 2012 in 225 v letu 2011) in 71 

organizacij s prostovoljskim programom – je pokazala, da je skupno število 

prostovoljcev, ki so opravljali prostovoljsko delo in so vodeni v vpisniku prostovoljskih 

organizacij in organizacij s prostovoljskim programom, 307.262 (96.822 v letu 2015, 

84.206 v letu 2014, 46.903 v letu 2013, v letu 2012: 54.137, v letu 2011: 27.014), 

opravili pa so kar 10.729.514 ur prostovoljskega dela (10.878.360 v letu 2015, 

10.056.740 v letu 2014, 6.161.795 ur v letu 2013, v letu 2012: 5.538.795 ur, v letu 2011: 

4.296.348 ur). V organizacijah s prostovoljskim programom je bilo v letu 2016 skupno 

število prostovoljcev 4052. Pri tem je potrebno izpostaviti dejstvo, da je bilo v letu 2016 

v vpisnik vpisano samo 71 organizacij s prostovoljskim programom, zato je v prihodnje 

pričakovati porast tako števila prostovoljcev kot opravljenih prostovoljskih ur v 

organizacijah s prostovoljskim programom. V okviru prostovoljskih organizacij je bilo 

opravljenih 10.605.418 ur prostovoljskega dela, medtem ko je bilo v organizacijah s 

prostovoljskim  programom, ki so se v letu 2016 vpisale v vpisnik, opravljenih 124.096 

prostovoljskih ur (AJPES, Skupno poročilo 2016, 4). 

Slika 2.1: Prikaz trenda opravljenih prostovoljskih ur in števila prostovoljcev na 

prostovoljsko organizacijo in organizacijo s prostovoljskim programom 
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Vir: Ministrstvo za notranje zadeve (2016, 4) 

Slika 2.1 prikazuje porast števila prostovoljcev v prostovoljskih organizacijah in organizacijah 

s prostovoljskim programom. Navedeno gre povezati z velikim številom organizacij, ki so se v 

letu 2016 vpisale v vpisnik. 

 

Poročilo med drugim navaja tudi (AJPES, Skupno poročilo 2016): 

• skupno število prostovoljcev, ki so opravljali prostovoljsko delo in so vodeni v vpisniku 

prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom je 307.262 

prostovoljcev; 

• skupno število opravljenih ur prostovoljskega dela je 10.729.514 ur;  

• finančna vrednost prostovoljskega dela. 

 

Kot je razvidno iz skupnega poročila o prostovoljstvu (AJPES, Skupno poročilo 2016, 4), so 

tam predstavljeni uradni podatki o organiziranem prostovoljskem delu, kar pomeni, da je zajeto 

tisto prostovoljsko delo, ki se skladno z zakonom opravlja v okviru prostovoljskih organizacij 

in organizacij s prostovoljskim programom ter ga posameznica ali posameznik izvaja redno in 

najmanj 24 ur letno. V tem poročilu pa ni zajeto prostovoljstvo, ki se opravlja v okviru 

organizacij, ki niso vpisane v vpisnik ali pa ga posameznice ali posamezniki opravljajo manj 

kot 24 ur letno. Ugotovljeno je, da je v Sloveniji opravljenega mnogo več prostovoljskega dela, 

kot je prikazano iz uradne evidence. Sam prispevek prostovoljskega dela k družbeni blaginji je 

zelo pomemben, zato bi bilo zaželeno, da se prostovoljske organizacije in organizacije s 

prostovoljskim programom vpišejo v vpisnik (Ministrstvo za notranje zadeve 2016, 4). 

2.4.2 Ocenjena vrednost prispevka prostovoljskega dela  

Glede na ocenjene vrednosti opravljenih prostovoljskih ur, ki so določene v pravilniku, in sicer 

za eno uro organizacijskega dela trinajst evrov, vsebinskega dela deset evrov in za opravljeno 

drugo prostovoljsko delo šest evrov, je bilo v letu 2016 (slika 2.2) po poročanju prostovoljskih 

organizacij in organizacij s prostovoljskim programom, ki so vpisane v vpisnik, opravljenih 

(Ministrstvo za notranje zadeve 2016, 11): 

• 1.756.594 ur organizacijskega dela v skupni višini 22.835.722,00 evra; 

• 7.955.411 ur vsebinskega dela v skupni višini 79.554.110,00 evra ter 
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• 1.017.509 ur drugega dela v skupni višini 6.105.054,00 evra. 

 

Slika 2.2: Vrednost prostovoljskega dela po vrsti dela 

 

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve (2016, 11) 

Skupaj je bilo opravljenega organiziranega prostovoljskega dela v vrednosti 108.494.886,00 

evra, kar nedvomno kaže na velik prispevek prostovoljskega dela k splošni družbeni blaginji v 

Republiki Sloveniji (Ministrstvo za notranje zadeve 2016, 11). 

 

2.5 Elementi dobrega sodelovanja med prostovoljcem in organizacijo  

Med prostovoljcem in organizacijo se lahko sodelovanje začne in konča na različne načine. Za 

organizirano in kakovostno prostovoljsko delo ter za zagotovitev ustrezne usposobljenosti 

prostovoljcev so potrebne organizacije, ki prostovoljsko delo organizirajo in usmerjajo proces 

prostovoljstva, ter usposobljeni mentorji in koordinatorji prostovoljstva. Da pa ni vedno tako, 

Rodell et al. (2015) opozarjajo, da prostovoljcev, ki jih ponujajo organizaciji, organizacije niso 

pripravljene podpreti in sprejeti. Okvir dela in korporativne politike (vključno z uradnimi 

programi prostovoljstva) lahko predstavljajo dodatne omejitve, ki bi lahko vplivale na 

vztrajnost in intenzivnost prostovoljnih prizadevanj zaposlenih. Z drugimi besedami, 

obravnavajo rezultate kooperativnega prostovoljstva za družbe in njihove zaposlene in ravno 

spodbujanje zaposlovanja mentorjev in koordinatorjev prostovoljcev na posameznih vsebinskih 

področjih in različnih geografskih območjih bo prispevalo h kreiranju novih programov v 

skupnosti in kakovostnejšemu upravljanju prostovoljcev.  

 

Izhajali smo iz predpostavke idealnih pogojev delovanja organizacije, v katerih se 

organizacija pripravi na uvajanje vsakega novega prostovoljskega dela, zanj začne 

zbirati prostovoljne sodelavce, med zbranimi izbere tiste, ki bi jim delo najbolj ustrezalo 
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in z njimi sklene dogovor o sodelovanju. Po imenovanju prostovoljec začne z delom, 

organizacija pa mu nudi osebno podporo in stalno usposabljanje. Med delom sta 

predvidena čas in prostor za vrednotenje, skozi katera organizacija in prostovoljec 

pregledata dosedanje sodelovanje in se skupaj odločita za nadaljnje korake (ABC 

prostovoljstva 2010, 12). 

 

Model organizacijskega cikla prostovoljstva je razviden s slike 2.3. Cikel je sestavljen iz 

dvanajstih faz (ABC prostovoljstva 2007, 15):  

• priprave organizacije;  

• zbiranja prostovoljcev;  

• izbiranja prostovoljcev;  

• dogovora;  

• imenovanja; 

• dela;  

• usposabljanja;  

• podpore;  

• vrednotenja;  

• spremembe dela;  

• ponovne vključitve;  

• ali pa upokojitve. 
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Slika 2.3: Model organizacijskega cikla prostovoljstva 

 

Vir: Slovenska filantropija, Blazinšek et al. (2007, 15) 

»Če želimo, da bosta z izvajanjem prostovoljskega dela dolgoročno zadovoljna tako 

prostovoljec kot organizacija, je za izvajanje prostovoljskega dela treba izbrati človeka, ki ga 

zanima predstavljeno prostovoljsko delo, ima zanj primerno znanje, izkušnje in osebnostne 

lastnosti oziroma je odprt za učenje na teh področjih, ima primerno motivacijo, čas, ne smemo 

pa pozabiti tudi na čas in stroške, ki jih bo posameznik imel s prihajanjem na prostovoljsko 

delo« (Blazinšek et al. 2007, 15). 

 

Iz Pravilnika o področjih prostovoljskega dela in vpisniku (Uradni list RS, št. 48/11, 60/11 in 

29/16) je razvidno, da:  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2290
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2830
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1188
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• organizacija organizira prostovoljsko delo na podlagi izraženih potreb svojih članov, 

uporabnikov. Prostovoljci lahko opravljajo prostovoljsko delo tudi v drugi organizaciji, 

če to zahteva narava dela;  

• prostovoljka/prostovoljec opravlja prostovoljsko delo najmanj eno šolsko leto, kar 

pomeni od oktobra do junija, in sicer najmanj 4 ure na mesec, razen če je sklenjen 

drugačen dogovor;  

• organizacija poskrbi za mentorsko vodenje in spremljanje njenega/njegovega 

prostovoljskega dela, kar pomeni, da ji/mu nudi podporo pri izvajanju prostovoljskega 

dela. 

 

Prostovoljci imajo pravice in prav tako odgovornosti. Dogovor vključuje natančno opredeljene 

odgovornosti prostovoljca in organizacije. Podpišeta ga obe strani pred začetkom 

prostovoljskega dela. 

 

Pravice prostovoljca so (Blazinšek et al. 2010 v ABC prostovoljsta, 40): 

• dobro in učinkovito organizirano prostovoljsko delo; 

• jasno definirana pravila in merila za opravljanje prostovoljskega dela; 

• koristno uporabljen čas in energija prostovoljca; 

• ustrezna usposabljanja pred opravljanjem prostovoljskega dela in med njim; 

• dostop do informacij, ki so potrebne za opravljanje prostovoljskega dela; 

• trajna podpora mentorja in pomoč v kriznih situacijah; 

• korekten in spoštljiv odnos vseh sodelavcev do prostovoljca; 

• zagotovljena varnost pri delu;  

• kritje stroškov, ki nastanejo med opravljanjem prostovoljskega dela; 

• aktivno sodelovanje v procesih odločanja znotraj organizacije; 

• sprotna povratna informacija o delu prostovoljca; 

• reči ne; 

• ustrezno priznanje za opravljeno delo; 

• biti zavarovan. 

 

Odgovornosti prostovoljca so (Blazinšek et al. 2010 v ABC prostovoljsta, 41): 

• korekten in spoštljiv odnos do uporabnika; 
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• korekten in spoštljiv odnos do sodelavcev v organizaciji; 

• spoštovanje zaupnosti podatkov; 

• spoštovanje politike in usmeritve organizacije; 

• zanesljivost pri delu; 

• usposabljanje za delo; 

• sodelovanje z mentorjem in drugimi prostovoljci; 

• opravljanje dogovorjenih del in nalog; 

• obveščanje o pomembnih spremembah, ki vplivajo na izvajanje prostovoljskega dela; 

• sprejemanje ocene lastnega dela; 

• prepoznavanje znanja in osebnih omejitev pri opravljanju prostovoljskega dela. 

 

Za dolgoročno in uspešno sodelovanje med prostovoljcem in organizacijo je potrebno skleniti 

tudi dogovor med prostovoljcem, mentorjem in organizacijo. 

 

 Obveznosti organizacije so (Blazinšek et al. 2007, 44): 

• Organizacija poskrbi za strokovno vodenje prostovoljca in spremljanje njegovega 

prostovoljskega dela, kar pomeni tudi, da mu nudi podporo pri izvajanju 

prostovoljskega dela. 

• Organizacija določi mentorico/mentorja, ki je dosegljiv(a).  

• Mentorica/mentor koordinira delo in posreduje vse potrebne informacije o delu in 

osebi/ah, s katerimi prostovoljec dela. 

• Organizacija prostovoljca usposobi in po potrebi organizira nadaljnja usposabljanja za 

njegovo delo. 

• Organizacija je na podlagi Pravilnika o prostovoljskem delu v okviru organizacije in 

pisnega mesečnega poročila prostovoljcu dolžna povrniti stroške, ki so povezani z 

izvajanjem prostovoljskega dela. 

 

Primerno je, da prostovoljci v pogovoru z mentorjem in organizacijo določijo pot, po kateri 

bodo določene cilje skupaj dosegli. 
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3 SOCIALNO VARSTVO V SLOVENIJI 

 

Republika Slovenija je definicijo o socialni varnosti sprejela kot: 

pravico posameznika, da je zavarovan za tveganja za primer bolezni, nezaposlenosti, 

starosti, poškodbe pri delu, invalidnosti, materinstva, preživljanja otrok ter dajatve 

družinskim članom po smrti osebe, ki preživlja družino in za pravice, ki so v Sloveniji 

urejene z Zakonom o socialnem varstvu. Država je po določbah Ustave Republike 

Slovenije dolžna urediti obvezno zdravstveno, pokojninsko, invalidsko in drugo socialno 

zavarovanje in skrbeti za njihovo delovanje. Hkrati pa je dolžna varovati družino, 

materinstvo, očetovstvo, otroke in mladino ter za to ustvarjati potrebne razmere (Sociala 

2018). 

 

»Človeka od nekdaj spremljajo socialne težave, materialne in v medčloveških odnosih. Večji 

del jim ljudje kljubujemo sami ali s pomočjo najbližjih svojcev, del človeških težav pa ostaja 

prepuščen javni družbeni človečnosti in solidarnosti« (Ramovš 1995, 17).  

 

»Z demokratičnimi spremembami v Sloveniji so se pojavile čez noč tudi na področju socialnega 

varstva nove možnosti in nove naloge. Na površje je prišlo več materialnih težav in 

medčloveških zapletov kakor kdaj prej« (Ramovš 1995, 13). 

 

V 2. členu Ustave Republike Slovenije piše: »Slovenija je pravna in socialna država« (Uradni 

list RS, št. 33/1991, 1373).  

 

 »Pojma socialnega varstva ne gre zamenjati s pojmom socialne varnosti, saj je slednji širšega 

pomena in v svojem najširšem obsegu pomeni pokritje vseh socialnih primerov, vključno s 

primeri socialne ogroženosti ali pomanjkanja, ne glede na to, ali se sistem uresničuje v okviru 

socialnih zavarovanj ali socialnega varstva. Takšna definicija socialne varnosti je v bistvu 

podlaga za opredelitev, da je posamezna država socialna država« (Kalčič in Bubnov Škoberne 

1996, 17).  

 

Temeljno izhodišče ukrepov na področju socialnega varstva je zagotavljanje 

dostojanstva in enakih možnosti ter preprečevanje socialne izključenosti. Temeljne 

usmeritve in mehanizme, ki jih bo ministrstvo, pristojno za socialne zadeve, spodbujalo 

https://zakonodaja.com/obis/ok/ul?uui=1517935235&url=http%3A%2F%2Fwww.uradni-list.si%2F1%2Fobjava.jsp%3Furlurid%3D19911409#2. člen
https://zakonodaja.com/obis/ok/ul?uui=1517935235&url=http%3A%2F%2Fwww.uradni-list.si%2F1%2Fobjava.jsp%3Furlurid%3D19911409#2. člen
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na področju socialnega razvoja, je mogoče opredeliti kot politiko socialnega razvoja, 

usmerjenega v spodbujanje enakih možnosti in omogočanje družbene participacije na 

osnovi vlaganja v ljudi ter preverjanju vseh sistemov socialne varnosti in posameznikom 

prilagojene ukrepe (Sociala 2018 v Perko 2011, 10).  

 

»Socialna varnost je širše zasnovan model državnih ukrepov na različnih področjih za 

zagotovitev socialne varnosti in vključuje zdravstvene, delovnopravne, stanovanjske, 

izobraževalne in ostale vidike ter je nadrejen pojem socialnemu varstvu, ki je definiran z 

vrstami storitev in denarnih dajatev skupinam in posameznikom, ki nimajo zadostnih sredstev 

za preživljanje« (Sociala 2018).  

 

Korekcije v socialni varnosti (povzeto po Perko 2011, 10) bodo v prihodnosti usmerjene v 

izboljševanje položajev najšibkejših skupin. Govora je o solidarnosti in dodatni vzpostavitvi 

sistema v socialni varnosti. »Razvoj javnih služb bo upošteval nujnost boljše dostopnosti 

storitev kakor tudi enakomerno regionalno dosegljivost, individualizacijo storitev in 

odpravljanje monopolov pri izvajanju javne službe ob racionalnosti v organiziranosti« (Perko 

2011, 10).  

 

»Temeljni pogoj za delovanje Slovenije kot socialne države je usklajen gospodarski in socialni 

razvoj. Strategijo socialnega razvoja usmerja socialna politika kot sklop ciljev, ukrepov in 

drugih instrumentov, ki jih država razvija in uporablja zato, da bi posamezniki in skupine 

prebivalstva lahko zadovoljevali svoje osebne in skupne interese ter delovali kot polnopravni 

in enakopravni člani družbe in države« (Sociala 2018).  

Temeljno izhodišče politike socialnega varstva je, da je naloga države in lokalnih 

skupnosti predvsem zagotavljati takšne razmere, ki bodo posameznikom v povezavi z 

drugimi v družinskem, delovnem in bivalnem okolju omogočali ustvarjalno sodelovanje 

in uresničevanje njihovih razvojnih možnosti, da bodo s svojo dejavnostjo dosegali tako 

raven kakovosti življenja, ki bo primerljiva z drugimi v okolju in bo ustrezala merilom 

človeškega dostojanstva. Kadar si posamezniki ali družine zaradi različnih razlogov 

socialne varnosti in blagostanja ne morejo zagotoviti sami, so upravičeni do določenih 

pravic iz socialnega varstva (Socialnovarstvene storitve 2018).  
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Neposredne naloge po zakonu o socialnem varstvu izvajajo javni socialnovarstveni zavodi, ki 

vključujejo (Socialnovarstvene storitve 2018): 

• 62 centrov za socialno delo, 

• 55 domov za starejše, 

• 7 posebnih zavodov za odrasle, 

• 5 socialnovarstvenih zavodov za usposabljanje otrok in mladostnikov s težko, težjo 

ali  najtežjo motnjo v duševnem razvoju,  

• 34 varstveno delovnih centrov, 

• 10 kriznih centrov za mlade in 2 krizna centra za odrasle žrtve nasilja. 

Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07, 23/07 – popr. in 41/07 – popr., v 

nadaljevanju ZSV) v II. poglavju določa več vrst socialnovarstvenih storitev, ki morajo biti 

dostopne zaradi pomoči posamezniku, družini in skupini pri reševanju osebnih stisk, pri 

nudenju oskrbe, varstva, vzgoje in usposabljanja. Socialnovarstvene storitve se nudijo zaradi 

(Socialnovarstvene storitve 2018): 

• preprečevanja socialnih stisk in težav ter 

• odpravljanja socialnih stisk in težav. 

»Za preprečevanje socialnih stisk in težav določa ZSV storitev socialne preventive, ki obsega 

aktivnosti in pomoč za samopomoč posamezniku, družini in skupinam prebivalstva« 

(Socialnovarstvene storitve 2018).  

  

»Socialno politiko v ožjem smislu opredeljujejo ukrepi za zagotavljanje socialne varnosti 

posameznika. Socialno varnost določajo strokovna načela, pravila in dejavnosti, ki 

posamezniku omogočajo, da se vključi in ostane vključen v družbeno okolje in v njem aktivno 

deluje. Pri tem država zagotavlja materialne in socialne pravice, posameznik pa prispeva v 

obliki davkov in drugih obveznih dajatev« (Sociala 2018 v Perko 2011, 10).  

 

Za odpravljanje že obstoječih stisk in težav določa ZSV (11. do 18. člen) več vrst storitev, ki 

obsegajo (Uradni list RS, št. 3/07, 23/07 – popr. in 41/07 – popr. v Socialnovarstvene storitve 

2018):  

• svetovanje posamezniku, do česar je upravičen vsakdo, ki na ozemlju Slovenije 

potrebuje pomoč;  

• pomoč družini; 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0100
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-21-1207
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-21-2284
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0100
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-21-1207
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-21-2284


Crnojević, Amir. 2018. Razvoj organiziranega prostovoljstva v javnih socialnovarstvenih zavodih v Mestni 

občini Ljubljana. Diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje. Fakulteta 

za uporabne družbene študije v Novi Gorici 
 

22 

• institucionalno varstvo, ki obsega vse oblike pomoči v zavodu, v drugi družini ali v 

drugi organizirani obliki. Namen takega varstva je, da se odrasli osebi ali otroku, ki 

potrebuje varstvo, nadomesti ali dopolni funkcija doma in lastne družine, in sicer 

predvsem z bivanjem, s prehrano, z varstvom in zdravstvenim varstvom; institucionalno 

varstvo je organizirano v javnih socialnovarstvenih zavodih in v drugih 

socialnovarstvenih zavodih; 

• organizirana skrb z vodenjem in varstvom ter zaposlitvijo pod posebnimi pogoji 

odraslih telesno in duševno prizadetih oseb se izvaja v varstveno delovnih centrih, ki 

imajo status javnega socialnovarstvenega zavoda;  

• pomoč delavcem v podjetjih, zavodih in pri drugih delodajalcih pri reševanju osebnih 

težav v zvezi z delom in ob prenehanju delovnega razmerja ter pomoč pri uveljavljanju 

pravic iz zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter otroškega in 

družinskega varstva.  

 

ZSV določa (Socialnovarstvene storitve 2018): 

da imajo storitve naravo pravice, kar pomeni, da posameznik, ki potrebuje določeno 

storitev, lahko uveljavlja pravico do storitve po predvidenem postopku. Pravice do 

storitev se uveljavljajo po načelih enake dostopnosti in proste izbire oblik za vse 

upravičence pod pogoji, ki jih določa zakon in po načelih socialne pravičnosti. 

Posameznik ima na področju socialnega varstva možnost uveljavljati tudi pravico do 

izbire družinskega pomočnika, ki jo lahko uveljavljajo polnoletne osebe, ki potrebujejo 

pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb.  

 

ZSV v 41.b členu določa (Uradni list RS, št. 3/07, 23/07 – popr. in 41/07 – popr.):  

Storitve socialnega varstva lahko opravljajo pravne in fizične osebe, če izpolnjujejo 

pogoje, določene s tem zakonom, in s predpisi, izdanimi na njegovi podlagi. Storitve, ki 

jih zakon določa kot javno službo, opravljajo v okviru mreže javne službe pod enakimi 

pogoji javni socialnovarstveni zavodi ter druge pravne in fizične osebe, ki pridobijo 

koncesijo na javnem razpisu. Storitve socialnega varstva zunaj mreže javne službe 

opravljajo pravne in fizične osebe, ki pridobijo dovoljenje za delo, ki ga daje in odvzame 

ministrstvo, pristojno za socialno varstvo.  

 

Strokovne delavce, ki so zaposleni na področju socialnega varstva, poleg zakonodaje zavezuje 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0100
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-21-1207
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-21-2284
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še Kodeks etičnih načel v socialnem varstvu, ki se med drugim dotika tudi področja 

prostovoljstva.  

 

3.1 Centri za socialno delo 

Uradni list RS, št. 3/2007 v določbi 49. člena ZSV definira centre za socialno delo (v  

nadaljevanju CSD) kot:  

Javne socialnovarstvene zavode, ki opravljajo naloge, poverjene z zakonom kot javna 

pooblastila, ter naloge, ki jih centrom nalagajo drugi predpisi. CSD opravlja tudi storitve 

socialne preventive, prve socialne pomoči, osebne pomoči, pomoči družini za dom ter 

organizira skupnostne akcije za socialno ogrožene skupine prebivalstva. Za občino lahko 

opravlja storitve pomoči družini na domu, opravlja pa lahko tudi druge storitve in naloge, 

kot so interventne službe, krizni centri, terapevtske skupine in drugo, če je to potrebno 

zaradi odpravljanja socialnih stisk in težav v posameznem okolju (Uradni list RS, št. 

3/2007, 295). 

 

3.2 Institucionalno varstvo  

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti definira institucionalno varstvo 

kot:  

Obliko obravnave v zavodu, drugi družini ali drugi organizirani obliki, ki upravičencem 

nadomešča, dopolnjuje ali zagotavlja funkcijo doma ali lastne družine. Obsega osnovno 

oskrbo in socialno oskrbo v skladu s Pravilnikom o postopkih pri uveljavljanju pravice 

do institucionalnega varstva (Uradni list RS, št. 38/2004, 23/2006, 42/2007) in po 

predpisih s področja zdravstvenega varstva. Za otroke in mladostnike, prikrajšane za 

normalno družinsko življenje, zajema institucionalno varstvo tudi vzgojo in pripravo na 

življenje. Za otroke, mladostnike in odrasle osebe do 26. leta starosti z zmerno, težjo in 

težko motnjo v duševnem in telesnem razvoju, ki so usmerjeni v posebni program vzgoje 

in izobraževanja, obsega institucionalno varstvo tudi usposabljanje po posebnem zakonu, 

oskrbo in vodenje. Odraslim osebam z motnjami v duševnem in telesnem razvoju se v 

okviru institucionalnega varstva zagotavljajo še posebne oblike varstva. Osnovna oskrba 

zajema bivanje, organiziranje prehrane, tehnično oskrbo in prevoz (Ministrstvo za delo, 

družino, socialne zadeve in enake možnosti 2017). 
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Izvajalci storitev institucionalnega varstva so (Dolgotrajna-oskrba.si 2017):  

• domovi za starejše – varstvo starejših ter mlajših invalidnih oseb;  

• posebni socialnovarstveni zavodi za odrasle – varstvo odraslih duševno in telesno 

prizadetih oseb;  

• varstveno delovni centri – vodenje, varstvo ter zaposlitev telesno in duševno prizadetih 

oseb;  

• socialnovarstveni zavodi za usposabljanje – varstvo otrok in mladoletnikov z zmerno, 

težjo ali težko motnjo v duševnem razvoju ter  

• drugi socialnovarstveni zavodi.  

 

3.2.1 Domovi za starejše  

Iz 50. člena ZSV (2007)  izhaja:  

Domovi za starejše opravljajo institucionalno varstvo starejših po prvem odstavku 16. 

člena ZSV, pomoč posamezniku in družini na domu ter priprave okolja, družine in 

posameznikov na starost. Institucionalno varstvo po prvem odstavku 16. člena ZSV se 

lahko opravlja tudi za mlajše invalidne osebe, vendar se mora opravljanje teh storitev 

organizirati v posebni enoti. Dom za starejše lahko opravlja tudi gospodarsko 

dejavnost, če je ta namenjena višji kvaliteti življenja in varstva starejših občanov (ZSV 

2007, 295).  

 

Slovenski domovi za stare ljudi so se v preteklih letih iz »hiralnic« razvili v zapletene 

institucionalne sisteme, ki opravljajo pomembno vlogo na področju skrbi za stare. V 

preteklosti so starim ljudem zagotavljali preživetje, vendar ne več kot zgolj to. Na 

prelomu tisočletja, pa so naši domovi za stare ljudi lepi, večinoma na novo zgrajeni ali 

v zadnjih dveh desetletjih temeljito obnovljeni. V njih so prehrana, čistoča, ogrevanje, 

zdravstveno varstvo in nega, delovna terapija in fizioterapija ter druge materialne 

storitve na visoki, nadpovprečni evropski ravni. Pomanjkljivosti domov za stare je 

premajhna pozornost za nematerialne socialne potrebe starih. Pri starih ljudeh, kakor 

v vsakem življenjskem obdobju, imajo prednost telesne potrebe po hrani, obleki, toplem 

stanovanju, čistoči, zdravljenju bolezni. Poudariti moramo, da v tretjem življenjskem 

obdobju izstopajo predvsem višje potrebe, to je potrebe po človeškem stiku (Ramovš 

2003, 315–316).  
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3.2.2 Posebni socialnovarstveni zavodi 

Iz 51. člena ZSV (2007)  izhaja: »Posebni socialnovarstveni zavodi za odrasle opravljajo 

posebne oblike institucionalnega varstva za odrasle duševno in telesno prizadete osebe po 

prvem odstavku 16. člena ZSV. Posebni zavod lahko opravlja tudi gospodarsko dejavnost, če 

je ta namenjena višji kvaliteti njihovega življenja in varstva« (ZSV 2007, 295). 

 

3.2.3 Varstveno delovni centri 

Iz 52. člena ZSV (2007)  izhaja:  

Varstveno delovni centri opravljajo naloge vodenja in varstva ter organizirajo 

zaposlitev pod posebnimi pogoji za duševno in telesno prizadete odrasle osebe. Poleg 

tega lahko opravljajo tudi institucionalno varstvo odraslih duševno in telesno prizadetih 

oseb po prvem odstavku 16. člena ZSV ter pomoč na domu družinam duševno in telesno 

prizadetih oseb. Varstveno delovni center lahko opravlja tudi posebne oblike priprav na 

zaposlitev (ZSV 2007, 295-296).  

 

3.2.4 Domovi za otroke 

Iz 53. člena ZSV (2007)  izhaja: »Domovi za otroke opravljajo naloge institucionalnega varstva 

otrok in mladoletnikov, prikrajšanih za normalno družinsko življenje po drugem odstavku 16. 

člena ZSV« (ZSV 2007, 296).  

 

3.2.5 Socialnovarstveni zavodi za usposabljanje 

Iz 54. člena ZSV (2007)  izhaja: »Socialnovarstveni zavodi za usposabljanje opravljajo 

institucionalno varstvo otrok in mladoletnikov z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem 

razvoju po tretjem odstavku 16. člena ZSV« (ZSV 2007, 296). 

 

3.2.6 Drugi socialnovarstveni zavodi 

Iz 59. člena ZSV (2007)  izhaja: »Pod pogoji, ki jih določa ZSV se lahko kot socialnovarstveni 

zavod organizirajo tudi sprejemališča, materinski domovi, svetovalnice, stanovanjske skupine, 

centri za neodvisno življenje invalidov in druge oblike organizacij« (ZSV 2007, 296). 
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3.3 Javni socialnovarstveni zavodi v Mestni občini Ljubljana  

Glavnino nalog, ki jih MOL izvaja na področju socialnega varstva, določata ZSV in Zakon o 

lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 12729).  

 

Sistem socialnega varstva v Sloveniji zagotavlja različne oblike pomoči posameznikom 

in skupinam, ki se znajdejo v socialnih stiskah. Storitve socialnega varstva izvajajo javni 

socialnovarstveni zavodi in druge pravne in fizične osebe, ki si pridobijo koncesijo ali 

dovoljenje za delo. Socialnovarstvene programe izvajajo pretežno nevladne 

organizacije, izjemoma tudi javni zavodi. Nevladne organizacije se lažje in predvsem 

hitreje odzivajo na potrebe iz lokalnih okolij. Prevzemajo pa tudi pobudo za 

zagotavljanje različnih oblik pomoči na področju socialnega varstva in jih ministrstvo, 

na podlagi ugotovljenega javnega interesa, tudi sofinancira. Socialnovarstveni 

programi, so namenjeni preprečevanju in reševanju socialnih stisk posameznih ranljivih 

skupin prebivalstva (in v določenih primerih tudi vzdrževanju sprejemljivega socialnega 

stanja posameznikov, pri katerih ne moremo pričakovati rešitve težav) in so dopolnitev 

ali alternativa socialnovarstvenim storitvam in ukrepom ter se sofinancirajo preko 

javnih razpisov. Prav tako prevzemajo pobudo za zagotavljanje različnih oblik pomoči 

na področju socialnega varstva, država pa jih na podlagi ugotovljenega javnega 

interesa sofinancira (Socialnovarstveni programi 2018).  

 

Programi se izvajajo na podlagi verifikacije ali smernic, ki so objavljene v javnih 

razpisih za (so)financiranje. Oblikujejo se tako, da upoštevajo značilnosti in potrebe 

posamezne ciljne skupine uporabnikov in izhajajo iz posebnosti okolja in območja, v 

katerem se izvajajo. Ministrstvo, pristojno za socialne zadeve, si vedno prizadeva, da bi 

bile storitve in programi različnih izvajalcev povezane v enovit sistem. Pripravlja redne 

letne javne razpise in vsako leto sofinancira približno 180 različnih socialnovarstvenih 

programov, ki spodbujajo razvoj različnih mrež za nudenje pomoči posameznikom, 

družinam in skupinam (Socialnovarstveni programi 2018). 

 

Od sredstev, ki jih MOL namenja področju socialnega varstva, je večina namenjena izvajanju 

zakonskih obveznosti, ostalo pa sofinanciranju socialnovarstvenih programov, socialnim 

transferjem po Odloku o denarni pomoči ter zaposlitvam v programih javnih del. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
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Na območju MOL javno službo s področja socialnega varstva izvaja (Zdravje in socialno 

varstvo 2018): 

• 6 centrov za socialno delo (ustanoviteljica Republika Slovenija); 

• 6 domov za starejše (ustanoviteljica Republika Slovenija); 

• Varstveno delovni center Tončke Hočevar (ustanoviteljica Republika Slovenija); 

• Zavod za oskrbo na domu Ljubljana (ustanoviteljica MOL); 

• Zavod za socialno oskrbo Pristan (zasebni zavod, ki ima koncesijo MOL za izvajanje 

socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu). 

 

MOL podpira razvoj dejavnosti ter programov socialnega varstva in varovanja zdravja, ki 

znatno prispevajo k boljšemu življenju v mestu, čeprav ne sodijo v javno službo ali v pristojnost 

lokalne skupnosti. Pomembno vlogo pri tem ima sofinanciranje aktivnosti nevladnih 

organizacij in javnih zavodov. MOL namreč poleg zakonskih obveznosti sofinancira tudi 

izvajanje programov socialnega varstva in varovanja zdravja preko vsakoletnih javnih razpisov 

Ljubljana – zdravo mesto, ki jih izvajajo nevladne organizacije in javni zavodi. Pri izbiri 

programov upoštevajo potrebe ljudi in predloge izvajalskih organizacij, ki temeljijo na 

izkušnjah in razvojnih usmeritvah preventivnih zdravstvenih in socialno varstvenih dejavnosti 

in izhajajo iz sprejetih strategij MOL (Javni socialnovarstveni zavodi v MOL 2017). 

 

3.3.1 Javni socialnovarstveni zavodi v Mestni občini Ljubljana s programom 

organiziranega prostovoljstva  

Po podatkih iz vpisnika AJPES je na dan 30. 12. 2017 na območju MOL 10 javnih 

socialnovarstvenih zavodov, ki imajo sprejet program organiziranega prostovoljstva. To so: 

• Center za socialno delo Ljubljana–Moste Polje, 

• Center za socialno delo Ljubljana–Vič Rudnik,  

• Dom starejših občanov Ljubljana Bežigrad, 

• Dom upokojencev Center, Tabor–Poljane, 

• Dom starejših občanov Fužine,  

• Dom starejših občanov Ljubljana–Moste Polje,  

• Dom starejših občanov Ljubljana–Šiška,  

• Dom starejših občanov Ljubljana–Vič Rudnik,  

• Zavod za oskrbo na domu Ljubljana,  
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• Varstveno delovni center Tončke Hočevar Ljubljana.  

Iz ZProst, v 7. členu, 2. odstavka izhaja:  

Javni zavodi se lahko na podlagi posebnih prostovoljskih programov, ki pomenijo 

dopolnitev rednega programa javne službe, organizirano prostovoljstvo izvaja tudi v 

osebah javnega prava ali osebah zasebnega prava, ki so za opravljanje storitev javne 

službe pridobile koncesijo, in katerih delovanje je z drugim zakonom opredeljeno kot 

nepridobitno. Posebni prostovoljski programi lahko pomenijo le dopolnitev redne 

dejavnosti izvajalca javne službe in ne smejo posegati vanjo in v njene obveznosti, 

določene z drugim predpisom ali koncesijsko pogodbo. Posebni prostovoljski programi 

se določijo z notranjim aktom izvajalca javne službe (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – 

popr. in 82/15, 2). 

 

Temeljno izhodišče socialnega varstva je zagotoviti takšne razmere, ki posameznikom v 

povezavi z drugimi v družinskem, delovnem in bivalnem okolju omogočajo ustvarjalno 

sodelovanje in uresničevanje njihovih razvojnih možnosti. S tem lahko dosežemo tako raven 

kakovosti življenja, ki je primerljiva z drugimi v okolju in ustreza merilom človeškega 

dostojanstva. 

 

 

4 EMPIRIČNI DEL 

 

4.1 Metode in tehnike zbiranja podatkov 

V teoretičnem delu smo opravili kritičen pregled relevantne strokovne literature. Uporabili smo 

primarne, sekundarne in terciarne vire o prostovoljstvu in socialnem varstvu v Sloveniji. V 

empiričnem delu smo izbrali neeksperimentalno paradigmo raziskovanja, podatke smo zbirali 

s pomočjo polstrukturiranega intervjuja, v katerem so sodelovali direktor Centra za socialno 

delo XXX, strokovna delavka Doma starejših občanov XXX, direktor Doma starejših občanov 

XXX, direktorica zavoda XXX in strokovna delavka Varstveno delovnega centra XXX, vsi 

delujejo na območju MOL. 

 

V okviru priprav na raziskavo smo izvedli pregled in študijo relevantne strokovne literature iz 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0374
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-21-0688
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-21-0688
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3259
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različnih knjižnic in podatkovnih baz npr. Mestne knjižnice Ljubljana, Digitalne knjižnice 

Univerze v Mariboru, Springerlink, COBISS in Science Direct. Kot ključne besede za iskanje 

strokovne literature smo izbrali naslednje besede in besedne zveze: prostovoljstvo, 

prostovoljstvo in socialno varstvo v Sloveniji, volunteering, volunteering and social protection 

in Slovenia. 

 

Raziskovalni okvir predstavljajo teoretična izhodišča o prostovoljstvu in socialnem varstvu v 

Sloveniji, na kar se raziskava tudi omejuje.  

 

4.2 Namen in cilj empirične raziskave 

Namen in cilj empirične raziskave je: 

• raziskati področje organiziranega prostovoljstva v javnih socialnovarstvenih zavodih v 

MOL; 

• izvesti vsaj 5 intervjujev med predstavniki javnih socialnovarstvenih zavodov v MOL;  

• podati konkretne predloge za nadaljnji razvoj organiziranega prostovoljstva v javnih 

socialnovarstvenih zavodih v MOL; 

• predstaviti rezultate raziskave. 

 

4.3 Raziskovalna vprašanja  

Raziskovalna vprašanja prinašajo v raziskovalni problem jasnost, specifičnost oziroma 

natančnost in ciljno usmerjenost same raziskave. Posameznika usmerjajo v smislu pridobivanja 

informacij – katere relevantne informacije je treba pridobiti za uresničitev cilja raziskave 

(Macur in Lamut 2012). 

 

Raziskovalni problem smo razčlenili znotraj temeljnih raziskovalnih vprašanj in jih strnili v tri 

glavna raziskovalna vprašanja. Ta raziskovalna vprašanja so: 

1. Katera so trenutna področja delovanja prostovoljcev v javnih socialnovarstvenih 

zavodih v MOL? 

2. Kakšna je vloga prostovoljcev v javnih socialnovarstvenih zavodih v MOL? 

3. Kaj so glavni izzivi pri vključevanju prostovoljskega dela v delovanje javnih 

socialnovarstvenih zavodov? 
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5 METODOLOGIJA 

 

5.1 Raziskovalne metode 

Raziskava je temeljila na deskriptivni neeksperimetnalni metodi empiričnega raziskovanja. 

Uporabljen je bil kvalitativni pristop z raziskovanjem vsebine.  

 

Smisel kvalitativne raziskave ni posploševanje na populacijo, realiziran vzorec pa je veliko 

manjši od vzorcev kvalitativne raziskave. Namensko vzorčenje lahko raziskovalec uporabi tudi 

na začetku raziskave za zbiranje informacij do posameznikov, ki so najbolj informirani o 

raziskovalni temi, za nadalje načrtovanje ali nadgradnjo raziskave. Ugotovitve, do katerih 

raziskovalec pride na osnovi namenskega vzorca, pa niso posplošljive na širšo populacijo 

temveč so omejene na proučevani vzorec (Macur in Lamut 2012). 

 

Za metodo zbiranja podatkov smo uporabili tehniko intervjuja s polodprtimi vprašanji. Za 

intervju smo se odločili, ker je to zelo prilagodljiva tehnika za zbiranje podatkov, mnenj, za 

raziskovanje načinov razmišljanja in motivacije. Opravimo jo lahko že na majhnem vzorcu 

ljudi. Slabost te tehnike je, da obdelava podatkov zahteva veliko časa. 

 

Vseh pet intervjujev smo na podlagi transkriptov analizirali oziroma kodirali s pomočjo 

sekundarnih podatkov iz teorije in raziskave ter prostovoljstva v socialnovarstvenih zavodih v 

MOL. 

 

5.2 Raziskovalni vzorec 

V raziskovalnem delu smo uporabili metodo polstrukturiranega intervjuja. V njih so sodelovali 

zaposleni iz Centra za socialno delo XXX, dveh Domov za starejše, socialnovarstvenega 

zavoda, ki izvaja socialnovarstveno storitev pomoč družini na domu in Varstveno delovnega 

centra XXX, vsi iz območja MOL. Osebe, ki so sodelovale v intervjujih, so direktorji ali 

strokovni oziroma socialni delavci. Ob pričetku intervjuja smo sodelujoče seznanili, da varstvo 

osebnih podatkov jemljemo zelo resno in se ob tem zavezali, da bomo upoštevali zakonska 

določila o varstvu osebnih podatkov, zato osebnih imen in celotnih nazivov javnih 

socialnovarstvenih zavodov v raziskavi nismo navedli.  
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5.3 Metode zbiranja podatkov  

Podatke smo zbirali s pomočjo kvalitativne raziskave, to je s pomočjo intervjuja. Vprašalnik je 

bil sestavljen s polodprtimi vprašanji, ki pa je dopuščal še podvprašanja. Intervjuji so bili 

izvedeni po predhodnem dovoljenju izbrane organizacije v času od 1. 10. do 30. 11. 2017. Vsi 

so bili izvedeni na službeni lokaciji ter v službenem času intervjuvancev. Posamezni intervju je 

v povprečju trajal od 35 do 45 minut. Vsi intervjuvanci so imeli enaka vprašanja in 

podvprašanja, saj smo le tako lahko kasneje primerjali odgovore za analizo in s tem pridobili 

kakovostno obdelavo pridobljenih podatkov.  

 

5.4 Postopek obdelave podatkov 

Ko smo opravili in posneli vse intervjuje smo najprej naredili prepis po posnetku. Prepis je 

potekal v računalniškem programu Microsoft Word 2016 in sicer v obliki transkripta brez mašil 

pogovora. Nato smo intervjuje analizirali ter transkript razdelili na enote kodiranja. S pomočjo 

vprašanj, ki smo jih zastavili intervjuvancem, smo povzeli ključne pojme in jih poskušali 

prikazati s pomočjo tabele (glej prilogo 1). Tiste dele izjav, ki so bili pomembni za pričujočo 

raziskavo, smo podčrtali in ob vsaki podčrtani izjavi v oklepaju zapisali oznako intevjuja, ki si 

sledijo od črke A do E. Izjave smo označevali s številkami. Na koncu smo odgovorom 

intervjuvancev s pomočjo enot določili pojme in jih pretvorili v kategorije (delovno mesto, 

poznavanje organiziranega prostovoljstva, vloga prostovoljstva, področja dela, sodelovanje v 

programu, vodstvo programa, vpliv na razvoj osebnosti, vpliv na kakovost življenja 

uporabnikov, vpliv na organizacijo, izzivi prostovoljskega dela, vizija umeščanja prostovoljcev, 

sistemske rešitve). Kategorije smo nato povezali v soodvisnost.  

 

 

6 INTERPRETACIJA REZULTATOV IN UGOTOVITVE 

 

 

Intervjuvanci v večini zelo dobro poznajo tematiko organiziranega prostovoljstva in imajo do 

njega pozitiven odnos. Zavedajo se, da prostovoljstvo v družbi predstavlja vrednote 

solidarnosti, sodelovanja, vključevanja in enakih možnosti (A3). Preko prostovoljstva 

razvijamo družbeno odgovornost, izkušnje in kompetence (E4). 
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Glede na rezultate raziskave lahko na prvo raziskovalno vprašanje odgovorimo, da prostovoljci 

v javnih socialnovarstvenih zavodih na območju MOL delujejo predvsem na socialnem 

področju. Prostovoljsko delo poteka z mladostniki in starostniki. Glede na status aktivnosti se 

po navedbah strokovne vodje – socialne delavke v organizirano prostovoljstvo vključujejo 

dijaki, študenti, zaposleni, brezposelni in upokojenci (E9). Mladi in stari se s prostovoljstvom 

srečujejo tako v vlogi izvajalcev in/ali uporabnikov prostovoljskega dela. 

 

Mladi v vlogi prostovoljcev tako izvajajo več skupnostnih programov za mlade (A4), preko 

katerih odpravljajo različne stiske ali težave v medsebojnih odnosih (A5). Pod okriljem enega 

od ljubljanskih centrov za socialno delo deluje dnevni center za otroke in mladostnike s 

težavami v odraščanju, izvajajo pa tudi program, s katerim nudijo učno-vzgojno pomoč. 

Prostovoljci tako izvajajo individualno učno pomoč, sodelujejo pri načrtovanju in izvajanju 

skupnih aktivnosti (A9). Prostovoljske aktivnosti mladih in za mlade tako zajemajo raznolike 

delavnice in prostočasne aktivnosti, organizacijo prireditev, nudenje brezplačne učne pomoči, 

svetovanje in informiranje.  

 

Tudi starejši se s prostovoljstvom srečujejo v obeh vlogah. Po besedah intervjuvane socialne 

delavke prostovoljci izvajajo tako skupinsko kot individualno prostovoljsko delo (C4). 

Ugotavljamo, da največ prostovoljcev deluje na področju družabništva (B5, C7, D9), kar po 

ZProst spada pod vsebinsko delo. V domovih za starejše in v zavodu, ki izvaja socialno oskrbo 

na domu prostovoljci sodelujejo pri prostočasnih aktivnostih, izvajajo delavnice (C7, D19) in 

tečaje (D18) ter sodelujejo pri promociji zavoda (D9). V teh primerih gre za organizacijsko 

delo. Iz odgovorov je moč razbrati, da je vseskozi poudarek na medgeneracijskem povezovanju. 

Prisotne so tudi druge oblike prostovoljskih aktivnosti in dejavnosti, npr. zagovorništvo 

starejših, spremstvo (C7), skupine za samopomoč (D17), informiranje in osveščanje o pravicah 

in pomoč pri njihovem uveljavljanju. 

 

Drugo raziskovalno vprašanje se je nanašalo na vlogo prostovoljcev v javnih socialnovarstvenih 

zavodih v MOL. Ugotavljamo, da prostovoljci najpogosteje zavzemajo vlogo družabnika (B5, 

C7, D13, E6) ali spremljevalca (C7), skratka človeka, ki je enakovreden sogovornik, ki 

vzpostavlja z uporabnikom medsebojni odnos in tako vsaj delno prispeva k normalizaciji 

življenja takega človeka v zavodu ali na domu, v njegovem domačem okolju. Prostovoljci 

uporabnikom nudijo tudi čisto konkretno pomoč, kot so npr. drobne praktične usluge (pomoč 
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pri pisanju in branju, oddaja pošte, telefoniranje, manjši nakup v bližnji trgovini ipd.) 

in spremljanje (sprehodi, pot do ambulante oziroma sobe za preiskave znotraj doma). 

Prevzemajo tudi zahtevnejše naloge, kot so psihološko spremljanje umirajočih, zdravstveno-

vzgojna dejavnost in deloma tudi psihosocialna pomoč v najširšem smislu (B6). Sodelovanje s 

prostovoljci na vsak način znatno izboljšuje kakovost celovitega delovanja socialnovarstvenega 

področja (D20), saj prostovoljci pomagajo zagotoviti večjo kvaliteto bivanja tistim 

stanovalcem, ki imajo šibkejšo socialno mrežo (C10, C11) in tako pomembno vplivajo na 

življenje uporabnikov, saj z njihovo pomočjo preprečujejo osamljenost in socialno izključenost 

(D15). 

 

Pri zadnjem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, kateri so glavni izzivi pri vključevanju 

prostovoljskega dela v delovanje javnih socialnovarstvenih zavodov. Ugotovili smo, da so se 

intervjuvanci usmerili predvsem v sistemske probleme s katerimi se najpogosteje srečujejo in 

za katere je v prvi vrsti odgovorna predvsem država. Četudi prostovoljci za svoje delo niso 

plačani, pa v zvezi z izvajanjem takšnega programa kljub temu nastanejo stroški. Sogovornica 

tako poudari neurejeno financiranje (D24), saj nastajajo materialni stroški za delovanje 

programa (stroški dela - plačilo vodje prostovoljstva, povračila stroškov prostovoljcem, 

izobraževanje prostovoljcev itd.). Več intervjuvancev je izpostavilo tudi izziv pridobivanja 

ustreznih prostovoljcev (C13, D26), ki so motivirani za delo s starimi (B9) in pripravljeni 

delovati na daljši rok (D27, C14). Soočajo se tudi s povečanim vključevanjem prostovoljcev, 

ki se za prostovoljstvo odločajo le zato, ker so brezposelni in na podlagi aktivacije pridobijo 

pravico do dodatka za delovno aktivnost. Poraja se tudi vprašanje o primernosti kadra oziroma 

poklicnega profila osebe, ki bi vodila področje organiziranega prostovoljstva, saj trenutno v 

javnem sektorju nimamo sistemiziranega ustreznega delovnega mesta. 

 

Intervjuvanci opozarjajo, da če želimo organizirano prostovoljstvo zares urediti, so za to nujno 

potrebne sistemske rešitve (A15, D22, D24). Ob tem izpostavljajo, da za dodatno dejavnost – 

izvajanje programa organiziranega prostovoljstva s strani ustanovitelja v večini ne dobijo 

dodatnih namenskih sredstev. Največkrat so torej odvisni od lokalne skupnosti (D25), ki 

namenja sredstva preko razpisov oziroma donacij pravnih oseb. Intervjuvanci menijo, da država 

na tem področju še ni sprejela ustreznih ukrepov, zato nas tukaj čaka še veliko dela. Eden izmed 

intervjuvancev upa, da bo nacionalna strategija razvoja prostovoljstva (A17) vključevala 

ukrepe, ki bodo prispevali k boljšemu stanju tega področja, saj bomo le s pomočjo države lahko 
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ustrezno promovirali, krepili (B11) in razvijali nove oblike prostovoljstva (D28). 

Na podlagi celovite študije področja in opravljene raziskave ugotavljamo, da javni zavodi, ki 

delujejo na področju socialnega varstva, prostovoljce že dlje časa vključujejo v svoje dejavnosti 

in tako prav z njihovo pomočjo dvigujejo kakovost storitev na višji nivo.  

 

V domovih upokojencev in drugih socialnovarstvenih zavodih pomoč prostovoljcev 

marsikje že stalnica in prispeva k pestrejšemu dogajanju in preprečevanju osamljenosti 

uporabnikov, med katerimi so nekateri le redko deležni obiskov sorodnikov. Nabor 

možnih prostovoljskih aktivnosti v teh zavodih narašča, ob tem pa tudi potrebe ostarelih 

ljudi, ki živijo sami in prejemajo oskrbo javnih zavodov na domu (Jamšek 2015, 13).  

 

Sogovorniki pri pridobivanju prostovoljcev izpostavljajo tudi neustrezne pristope k 

uresničevanju višje denarne socialne pomoči kot ukrepa za socialno aktivacijo njenih 

prejemnikov. V SF so izdali publikacijo Socialna aktivacija brezposelnih in drugih ranljivih 

skupin skozi spodbujanje prostovoljstva, ki vsebuje številne ugotovitve in priporočila za 

organizacije.  

 

Povpraševanje se je po možnosti prostovoljskega dela posameznikov iz te populacije 

občutno povečalo. Po eni strani je to razveseljivo, saj kaže na interes oseb v socialni 

stiski za aktivno vključevanje v različne prostovoljske programe, po drugi strani pa je 

pokazalo na vrsto šibkih točk. Nanje so opozorile številne prostovoljske organizacije, ki 

so od jeseni 2014 dalje opazile nekaj spornih praks, in prostovoljci, ki so se soočili z 

nekaterimi napačnimi interpretacijami tega ukrepa pri organizatorjih prostovoljstva 

oziroma celo pri strokovnih delavcih na posameznih centrih za socialno delo (Gladek 

2017, 3).  

 

Pri vsem tem menimo, da je temeljni problem odsotnost sistemske podpore prostovoljstvu v 

javnih socialnovarstvenih zavodih. Ustanovitelji javnih socialnovarstvenih zavodov kot že 

omenjeno v večini ne zagotavljajo namenskih sredstev za izvajanje programa organiziranega 

prostovoljstva. Prostovoljce tako največkrat vodijo socialni delavci, ki poleg svojih rednih 

delovnih nalog prevzemajo tudi vodenje prostovoljstva. Zaradi tega se po besedah 

intervjuvancev pojavljajo napake in preobremenjenost ter izgorelost socialnih delavcev, saj 

vodenje programa organiziranega prostovoljstva s tako velikim številom prostovoljcev, ki jih 
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imajo v teh socialnovarstvenih zavodih, upravičeno zahteva zaposlitev osebe za polni delovni 

čas. V nacionalni strategiji razvoja prostovoljstva (Ministrstvo za javno upravo 2016) posebno 

pozornost namenjajo spodbujanju in uvajanju prostovoljskih programov v javne zavode z 

namenom obogatitve in višje kakovosti storitev, upoštevajoč načelo nezdružljivosti in 

brezplačnosti prostovoljstva. Za kakovostno delo mentorjev prostovoljcev je v nacionalni 

strategiji razvoja prostovoljstva načrtovan ukrep »sofinanciranje zaposlovanja mentorjev in 

koordinatorjev prostovoljstva«. Ukrep je ključen, če želimo, da javni zavodi kakovostno 

izvajajo programe organiziranega prostovoljstva. 

 

Na območju MOL večina javnih socialnovarstvenih zavodov v svoje delovanje vključuje 

prostovoljce, vendar pa je še kar nekaj javnih socialnovarstvenih zavodov, ki kljub zakonski 

določbi (50. člen ZProst) niso uredili vpisa v vpisnik pri AJPES. Kakor smo ugotovili v 

raziskavi, podobno ugotavlja tudi Ministrstvo za javno upravo, ki je v skupnem letnem poročilu 

za leto 2016 zapisalo, da ugotavljajo, da se je vpis organizacij v vpisnik sicer povečal, vendar 

pa je še vedno potrebno spodbujati vpis v vpisnik, saj bo le tako možen celosten pregled nad 

dejansko opravljenim prostovoljskim delom ter viden njegov prispevek k družbeni blaginji. 

Menimo, da je razlog za ne vpis tudi v tem, da v večini javnih socialnovarstvenih zavodov 

nimajo zaposlene ustrezne osebe, ki bi vodila zgolj to področje. 

 

 

7 ZAKLJUČKI S PREDLOGI UKREPOV 

 

 

Za vsako razvito državo velja, da socialno izključeni niso neizbežno naravno dejstvo, pač pa so 

produkt političnih odločitev. Velja tudi, da se politična zrelost družbe najbolje kaže po tem, 

kako ravna s šibkimi in s tistimi, od katerih ne more imeti koristi. Pri tem mislimo koliko 

sredstev namenja za izvajanje programov, ki preprečujejo socialne stiske in dvigujejo kakovost 

življenja tistih najbolj ranljivih skupin. Če smo v odnosu do otrok naredili vsaj kak korak naprej, 

nas v razumevanju pomena pravice do dostojanstvene starosti čaka še veliko trdega dela. 

Dostojna starost, ki ni odvisna od sposobnosti ali nesposobnosti ter milosti vsakokratnih oblasti, 

je najmanj, kar smo dolžni generaciji starostnikov.  

 

 »Kakovost življenja ni samo materialni standard, temveč tudi duševni – počutiti se dobro, 
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socialni – pripadati komu, kulturni – nekaj prejemati od sveta in mu nekaj dajati, duhovni – 

živeti za nekoga ali za nekaj« (Ramovš 1995, 258–259).  

 

Prostovoljstvo je ravno zato pomemben socialni korektiv v današnji družbi. Pozitivne učinke 

prinaša prav vsem, tako prostovoljcem, ki si z opravljanjem prostovoljskega dela nabirajo 

dragocene izkušnje in gradijo sistem vrednot, kot tistim, ki potrebujejo pomoč. 

Menimo, da si je treba prizadevati, da se vrednote prostovoljstva širijo predvsem med mladimi, 

kajti z opravljanjem prostovoljskega dela se krepi socialna dimenzija delovanja, ohranja skupno 

življenje ljudi in ima številne družbeno koristne učinke. Ob tem se nezavedno razvijata 

medgeneracijska solidarnost in empatija.  

 

Šele leta 2011 se je področje organiziranega prostovoljstva v Sloveniji prvič pravno-

formalno uredilo. S tem so se vzpostavili pogoji za zagotavljanje enakopravnosti, 

varnosti in preglednosti delovanja vseh posameznikov in organizacij, ki so vključeni v 

organizirano prostovoljstvo. Glavni cilj zakona je zagotavljanje pregleda nad stanjem 

organiziranega prostovoljstva in razmerji, ki pri organiziranju in izvajanju 

prostovoljstva nastajajo, določitev osnove za sistematično vrednotenje in razvoj 

prostovoljskega dela ter določitev vloge države pri promociji, razvoju in sistemski 

podpori prostovoljstva. Namen je izboljšati stanje prostovoljstva v Sloveniji in z objavo 

preglednih podatkov predstaviti in priznati njegov pomen za izboljšanje kakovosti 

življenja posameznikov in družbenih skupin in za razvoj solidarne, humane in 

enakopravne družbe (Ministrstvo za javno upravo 2016). 

 

Delovanje prostovoljcev na socialnem področju je danes v razvitem svetu sprejeta in že 

uveljavljena oblika pomoči uporabnikom socialnovarstvenih storitev in drugim osebam s 

posebnimi potrebami. Kot dragocena dopolnitev ponudbe javnih zavodov na tem 

področju predstavlja prostovoljsko delo prav tu nenadomestljivo medsebojno dejanje, ki bogati 

in popestri bivanje oskrbovancev v domovih za starejše oziroma na njihovih domovih.  

 

Predloge ukrepov smo pripravili za vse deležnike, ki so ključni v procesu spodbujanja in razvoja 

organiziranega prostovoljstva. Razdelili smo jih v pet skupin, ki so: odločevalci in izvajalci 

politik, Slovenska filantropija, reprezentativni sindikati s področja socialnega varstva, Socialna 

zbornica Slovenije ter poslovodne osebe v javnih socialnovarstvenih zavodih.  
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7.1 Predlogi ukrepov za odločevalce in izvajalce politik 

Sistemska podpora prostovoljstva je temelj kakovostnega razvoja organiziranega 

prostovoljstva. Za pripravljenost ljudi za sodelovanje ter pozitivno motivacijo je ključen odnos 

države do prostovoljstva, in še posebej naklonjenost in podpora lokalnih skupnosti. Država na 

deklaratorni ravni podpira prostovoljstvo, kar se izraža ob kakšnih obeležjih ter s prisotnostjo 

na prireditvah, kjer se podeljujejo priznanja prostovoljcem. Občasno so na voljo tudi razpisi, ki 

pa so največkrat namenjeni nevladnim organizacijam in ne javnim zavodom.  

 

Vlada RS ima zagotovo v svojih rokah mehanizme, s katerimi lahko spodbuja pozitivne 

spremembe v družbi, tudi z ustreznim vrednotenjem prostovoljstva in s spodbujanjem 

promocije prostovoljstva med ljudmi na nacionalni in lokalni ravni, vendar je pred tem potrebno 

zagotoviti usposobljene mentorje, ki bi v javnih socialnovarstvenih zavodih vodili program 

organiziranega prostovoljstva. 

 

Delo mentorja oziroma koordinatorja prostovoljcev v sedanji praksi opravljajo različno 

izobraženi in različno usposobljeni posamezniki. Glede na izvedeno raziskavo in študijo 

področja ugotavljamo, da bi morali odločevalci politik sprejeti ustrezne, predvsem dolgoročne 

ukrepe glede spodbujanja zaposlovanja mentorjev in koordinatorjev prostovoljstva in hkrati 

tudi zagotoviti sistemsko financiranje teh zaposlitev.  

 

Javni zavodi morajo pri sistemiziranju delovnega mesta dosledno upoštevati četrti odstavek 13. 

člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in uvrščati delovna mesta v sistemizacijo v 

skladu s kolektivno pogodbo, ki velja za proračunskega uporabnika in ne povzemati delovnih 

mest oziroma nazivov iz kataloga. Ugotavljamo, da Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva 

in socialnega varstva Slovenije nikjer ne omenja organiziranega prostovoljstva kot dodatno 

dejavnost, ki se izvaja v javnih socialnovarstvenih zavodih. Tudi v Katalogu funkcij, delovnih 

mest in nazivov ni ustreznih delovnih mest za to področje dela.  

 

V Sloveniji imamo ustrezen strokovni in izobražen kader, ki bi lahko zasedal predlagana 

delovna mesta, zato predlagamo, da ministrstvo, pristojno za plačno skupino F (socialno 

varstvo) predlaga Vladi RS umestitev novih delovnih mest, kot izhaja iz tabele 5.1. 
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Tabela 5.1: Predlog novih delovnih mest za plačno skupino F 

Zap. št. 

DM/N 
Šifra DM DELOVNO MESTO TR Šifra N NAZIV 

Plačni 

razred 

brez napr. 

Plačni razred 

z napr. 

1 F02XXX 
KOORDINATOR 

PROSTOVOLJSTVA 
VI 0  25 40 

2 F02XXX 
KOORDINATOR 

PROSTOVOLJSTVA 
VI 1 

KOORDINATOR 

PROSTOVOLJSTVA 

SAMOSTOJNI 

SVETOVALEC 

33 38 

3 F02XXX 
KOORDINATOR 

PROSTOVOLJSTVA 
VI 2 

KOORDINATOR 

PROSTOVOLJSTVA 

MENTOR 

28 33 

4 F02XXX 
KOORDINATOR 

PROSTOVOLJSTVA 
VI 3 

KOORDINATOR 

PROSTOVOLJSTVA 
25 30 

5 F02XXX 

VODJA PROGRAMA 

ORGANIZIRANEGA 

PROSTOVOLJSTVA 

VII/1 0  33 43 

6 F02XXX 

VODJA PROGRAMA 

ORGANIZIRANEGA 

PROSTOVOLJSTVA 

VII/2 0  35 45 

Vir: Crnojević, osebni arhiv (2017) 

Za delovno mesto koordinator prostovoljstva je po našem mnenju ustrezen še dokaj nepoznan, 

predvsem pa neuveljavljen poklic organizator socialne mreže (VSŠ). Na Zavodu za 

zaposlovanje so v opisu poklica zapisali, da organizator socialne mreže opravlja socialno delo, 

kar pomeni, da nudi pomoč ljudem za kakovostnejše življenje. Znanja, ki jih obvlada, so vezana 

na zakone, poznavanja delovanja ustanov in dela z ljudmi, da ravna po načelih etičnosti in 

občega dobrega. Ima profesionalne lastnosti, kot so sočutje, empatija, prijaznost, zanesljivost 

in optimizem. Imeti mora zaključen višješolski strokovni program organizator socialne mreže, 

opravljeno pripravništvo, strokovni izpit za področje socialnega varstva in za nekatera področja 

dela izpit o poznavanju splošnega upravnega postopka (Zavod za zaposlovanje Republike 

Slovenije 2017). 
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Za zasedbo delovnega mesta vodja programa organiziranega prostovoljstva so primerni profili, 

ki izobražujejo za socialno delo (VS, UN, MAG), socialno gerontologijo (VS, MAG), socialni 

menedžment (VS, MAG) ipd. 

 

7.2 Predlogi ukrepov za Socialno zbornico Slovenije 

Socialna zbornica Slovenije je osrednje strokovno združenje na področju socialnega varstva. 

Na podlagi izkazanega strokovnega interesa članov lahko zbornica kot obliko samostojnega 

strokovnega delovanja pod okriljem zbornice ustanovi sekcijo za posamezne strokovne 

dejavnosti, strokovna področja posameznih dejavnosti (strokovno povezovanje), ali glede na 

območje delovanja (regionalno povezovanje) članov zbornice.  

 

Predlagamo ustanovitev Sekcije za razvoj organiziranega prostovoljstva v socialnem varstvu. 

V omenjeni sekciji bi zainteresirani strokovni delavci iz različnih javnih socialnovarstvenih 

zavodov aktivno sodelovali v procesu oblikovanja politik, pripravljali bi predloge ukrepov in 

izhodišča za razvoj organiziranega prostovoljstva na področju socialnega varstva. Socialna 

zbornica Slovenije ima v tem primeru izjemno priložnost, da odigra pomembno vlogo kot 

motivator za vodstva javnih socialnovarstvenih zavodov in postane nosilec strokovne podpore 

za delavce, ki v javnih socialnovarstvenih zavodih vodijo program organiziranega 

prostovoljstva. 

 

7.3 Predlogi ukrepov za Slovensko filantropijo 

Promocijski vidik je potreben, a promocija, ki deluje samo na tiste, ki že razumejo pomen in 

moč prostovoljstva, ne zadostuje, zato je nujno potrebno poiskati nove pristope za promocijo 

organiziranega prostovoljstva. SF je proaktivno sodelovala v procesu nastajanja EKOP, ZProst 

in kasneje pri nastajanju nacionalne strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva. 

Predlagamo, da nadaljujejo z zastavljenimi cilji, so v pomoč in podporo prostovoljskim 

organizacijam in organizacijam s prostovoljskim programom, še naprej pripravljajo in izvajajo 

tematska usposabljanja za prostovoljce in mentorje/koordinatorje prostovoljstva, nadgradijo 

spletno platformo prostovoljstvo.org in še naprej konstruktivno sodelujejo z odločevalci in 

izvajalci politik. 
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7.4 Predlogi ukrepov za sindikate s področja socialnega varstva 

Sindikati imajo vseskozi pomembno vlogo. Ena od temeljnih nalog sindikata je usklajevanje 

interesov članov z interesi delodajalcev in interesi države, in sicer s sporazumevanjem in 

dogovarjanjem.  

 

Predlagamo, da se reprezentativni sindikati, ki zastopajo področje socialnega varstva povežejo 

(ustanovi se delovno skupino) in aktivno vključijo k oblikovanju zakonodaje in predlagajo 

spremembe v Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, v 

kateri so poleg plačila urejeni tudi drugi delovni pogoji, ki zagotavljajo socialno varnost. 

Potrebno bo oblikovati tudi skupne standarde in normative za področje organiziranega 

prostovoljstva. Predlagamo, da aktivno pristopijo k pogajanjem z Vlado RS in pripravijo 

izhodišča in konkretne predloge, ki bi omogočili kakovostno uvajanje organiziranega 

prostovoljstva v javne socialnovarstvene zavode. 

 

7.5 Predlogi ukrepov za poslovodne osebe v javnih socialnovarstvenih zavodih 

Uvajanje prostovoljskega dela v organizacijo pripelje do sprememb v njenem delovanju. 

Nekateri zaposleni se teh sprememb bojijo, spet drugi pa te spremembe vzamejo kot nov izziv. 

Kljub vsemu si želimo, da vodstvo prostovoljstvo prepozna kot pomembno dejavnost, ki bo 

pripomogla k boljšemu delovanju same organizacije. Sama ideja o prostovoljstvu lahko pride s 

strani organizacije, uporabnikov, izvajalcev programa, s strani vodstva, s strani druge 

organizacije, ustanovitelja ali lokalne skupnosti. Ideja o prostovoljstvu se od organizacije do 

organizacije razlikuje.  

 

Izjemno pomembno je, da javni zavod dobro pripravi program organiziranega prostovoljstva, 

ki je temeljni dokument za to področje. Dokument mora vsebovati opis prostovoljskega dela, 

poslanstvo, namen in cilj programa ter potrebe uporabnikov. V nadaljevanju je potrebno čim 

bolj konkretno opisati želene lastnosti, kompetence, znanja in izkušnje ter vrednote 

prostovoljcev, ki bodo sodelovali v programu. Predvideti je treba tudi, kako bo potekalo 

pridobivanje in usposabljanje prostovoljcev ter jasno opredeliti pravice in odgovornosti vseh 

vključenih v program. Pomembno je, da se predvidi tudi sistem podpore prostovoljcem in 

nagrajevanje, ki pa je odvisno od motivov, ki ženejo prostovoljce. Pri pripravi sta v pomoč dva 
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pomembna dokumenta – ZProst in EKOP. Organizacije, ki imajo težave pri uvajanju programa, 

se lahko za informacije, nasvete in strokovno pomoč obrnejo na SF.  

 

Zaključimo lahko, da je prostovoljsko delo izrednega pomena, saj v življenju in delu vsake 

skupnosti prispeva k dvigu kakovosti življenja v družbi. Predstavlja odraz nivoja civilne družbe 

pri odzivanju na potrebe v njej. Ta aktivna oblika pomoči lahko postane poleg redno 

financiranih programov enakovreden steber v zagotavljanju kakovosti storitev tudi na področju 

javnega sektorja.  

 

 

8 SKLEPNE MISLI 

 

 

Ali  poznate tisti občutek, ko nekomu polepšaš dan, čeprav se ti na prvi pogled zdi, da nisi 

naredil nič posebnega? Tisti občutek zadovoljstva, sreče in pristnosti, ko nekomu podariš toplo 

besedo, nasmeh, ko z nekom deliš svoje znanje in ko si odtrgaš košček časa v svojem navidezno 

še tako natrpanem urniku in ga nameniš človeku kateremu ne prisluhne nihče? Ko z nekom 

preprosto širiš obzorja, tako, čisto nevsiljivo? Ko se spletajo vezi, v svojem bistvu tako krhke, 

a tako dragocene? 

 

Živimo v dobi izjemnega napredka, ki pa zaradi vse večje globalizacije povzroča družbena 

protislovja in krivice. Prostovoljstvo in prostovoljsko delo je že desetletja zanimivo za 

raziskovalce. To področje s številnih vidikov preučevanja privlači tako socialne in politične 

znanstvenike, psihologe, strokovne organizacije in oblikovalce politik. To ni samo zaradi 

različnih znanstvenih pristopov, temveč tudi zaradi različnih načinov vrednotenja 

prostovoljskega dela.  

 

Prostovoljsko delo omogoča pridobitev pomembnih izkušenj, ki bi lahko vplivale na prihodnjo 

opredelitev o (novi) poklicni ali študijski poti. Izkušnje na področju prostovoljskega dela so 

vedno bolj cenjene pri iskanju zaposlitev, štipendij ali odločanju za študij. Vsaka prostovoljska 

izkušnja, ki poteka v organizirani obliki, omogoča prostovoljcu izdajo potrdila o opravljenem 

prostovoljskem delu. To je lahko v obliki priznanja ali dokumenta, v katerem so natančno 

navedena pridobljena znanja, spretnosti in veščine (Prostovoljstvo.org).  
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Vsakih 10 let se družba zaradi napredka spremeni tako, kot se je prej spremenila v kar 100 letih 

in tudi zato se bo v naslednjih 10 letih svet temeljito spremenil. Primarno zaradi izjemne 

globalizacije storitev, trgovine in medijev, a pravzaprav največ zaradi pojava umetne 

inteligence, ki bo integrirana v vsakdanjem življenju. Ta bo spremenila svet tako, kot ga je 

nekoč spremenila električna energija.  

 

Umetna inteligenca bo torej nadoknadila marsikaj, zagotovo pa ne bo omogočila pristnega 

srčnega človeškega stika, ki ga vsi ljudje še kako potrebujemo. Ravno zato so prostovoljci tako 

zelo pomembni, ker ravno oni delo resnično opravljajo prostovoljno in za njega ne zahtevajo 

plačila. Z ljudmi ne delajo zato, da bi jim bili ljudje hvaležni in jim izkazovali hvaležnost, 

ampak delajo to iz zavesti, da je potrebno za ljudi dostojanstveno poskrbeti. Ravno 

prostovoljstvo je tisto, ki združuje ljudi in omogoča veliko zadovoljstvo, posebno kadar se hitro 

najdejo določene rešitve za nastale probleme. Prostovoljci so namreč tisti, ki so bliže ljudem, 

ki jim služijo in tudi zato lahko bolje pomagajo kot vsi drugi. Predanost, radodarnost in 

trmoglavost je nepogrešljiva zaščita naše svobode in poštenosti pri zagotavljanju pomoči 

sočloveku, zapadenemu v socialne probleme. 

 

Ne glede na bogastvo in podporo države pa je pripravljenost njenih prebivalcev za sodelovanje 

pri uvajanju pozitivnih sprememb, skrbi za sočloveka in za naravo tisto, kar je izjemnega 

pomena za življenje v njej. Vsaka preizkušnja, ki doleti posameznika, lahko hitro postane velika 

priložnost pri pomoči posamezniku in prav ta vzajemnost oziroma sožitje enega z drugim 

pomeni zavedanje, da živimo skupaj, smo odvisni drug od drugega, a kljub temu spoštujemo 

različnosti. Uspešna je namreč le tista družba, ki skrbi za vse generacije in gradi na povezovanju 

mladostne energije in modrosti starejših, zato postanimo mi tista sprememba, ki jo želimo videti 

v svetu. Zgledi vlečejo! 
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Priloga 1: Kodiranje transkriptov 

 

ENOTA POJMI KATEGORIJE 

 

1. Najprej me zanima, kdo ste, kakšna je vaša pozicija 

v zavodu? Koliko časa ste na tem delovnem mestu? 

 

A: Moje ime je XXX in sem dolgoletni direktor (A1) 

Centra za socialno delo XXX. 

 

B: Sem XXX, direktor (B1) Doma starejših XXX. Že 

šesto leto. 

 

C: Sem XXX, univ. dipl. soc. delavka, višja 

svetovalka (C1). Na delovnem mestu socialne delavke 

v Domu starejših občanov XXX delam od septembra 

leta 2006. 

 

D: Sem direktorica (D1) XXX. Julija letos sem 

nastopila svoj drugi mandat v tem zavodu. 

E: Sem socialna delavka (E1). Na delovnem mestu 

socialne delavke delam 6 let. 

 

 

 

 

- Direktor. 

 

 

- Direktor. 

 

 

- Univ. dipl. soc. 

delavka, višja 

svetovalka. 

 

 

 

- Direktorica. 

 

 

- Socialna delavka. 

Delovno mesto. 

 

2. Kako dobro poznate tematiko organiziranega 

prostovoljstva? 

 

A: Ta tematika mi je poznana (A2), ker tudi v CSD 

XXX že precej dolgo v naše programe uvajamo 

organizirano prostovoljstvo.  

 

B: Dobro (B2). Smo tudi sami prostovoljska 

organizacija, vpisana v register pri AJPES. 

 

C: Tematiko organiziranega prostovoljstva poznam 

dobro (C2). Od leta 2012 tudi sama vodim skupino 

prostovoljcev, ki se vključujejo v naš Dom. Na 

 

 

 

 

- Tematika dobro 

poznana. 

 

 

 

- Dobro. 

 

 

- Tematika dobro 

poznana. 

 

 

 

 

Poznavanje 

organiziranega 

prostovoljstva. 
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začetku smo pri tem sodelovali s Slovensko 

filantropijo, v skladu z novo zakonodajo pa smo se 

sami registrirali pri AJPES kot organizacija s 

prostovoljskim programom. 

 

D: Tematiko organiziranega prostovoljstva poznam 

kar dobro (D2), sicer pa imamo za to področje 

zaposlenega strokovnega delavca – vodjo programa 

organiziranega prostovoljstva, ki ima bogate 

dolgoletne izkušnje v prostovoljstvu, saj je bil pred 

zaposlitvijo vrsto let aktivno vključen v organizirano 

prostovoljstvo, sedaj pa se s tem ukvarja tudi 

profesionalno. 

 

E: Tematiko organiziranega prostovoljstva poznam 

zelo dobro (E2). Že precej let v naše programe 

uvajamo organizirano prostovoljstvo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tematik kar dobro 

poznana.  

 

 

 

 

 

 

 

- Tematika dobro 

poznana. 

 

 

Poznavanje 

organiziranega 

prostovoljstva. 

 

3. Opišite, kaj mislite, kakšna je vloga prostovoljcev 

v sodobni družbi? 

 

A: Zaradi ugleda prostovoljstva v družbi se v to 

dejavnost vključuje veliko, vse večje število ljudi. 

Prostovoljstvo v družbi predstavlja vrednote 

solidarnosti, sodelovanja in enakih možnosti (A3) za 

vse, a je premalo cenjena dejavnost s strani lokalnih 

skupnosti in države.  

 

B: Prostovoljci imajo pomembno vlogo v družbi (B3). 

Glede na zastarele kadrovske normative v socialnem 

varstvu zmanjkuje časa za uporabnike in tako 

prostovoljci prispevajo ta izjemno pomemben delež 

(B4). 

 

 

 

 

- V družbi predstavlja 

vrednote 

solidarnosti, 

- vrednote 

sodelovanja in 

enakih možnosti. 

 

 

 

- Pomembna vloga v 

družbi, 

- prispevajo 

pomemben delež. 

 

 

 

 

 

 

Vloga 

prostovoljstva. 

 

 

 

Vpliv na razvoj 

osebnosti. 
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C: Po mojem osebnem prepričanju lahko prostovoljci 

bistveno prispevajo k boljši kvaliteti življenja 

posameznikov (C3). 

 

D: Vloga prostovoljcev v sodobni družbi je zelo 

pomembna (D3). Vemo, da so prostovoljci v kriznih 

situacijah vedno prvi (D4) (npr. prostovoljni gasilci, 

pa prostovoljci v času begunske krize). Vemo tudi, da 

se daleč največ prostovoljskega dela opravi na 

področju sociale. Prostovoljstvo pozitivno vpliva na 

več segmentov (D5), spodbuja razvoj kompetenc in 

osebni razvoj slehernega posameznika (D6). 

Organizacije, predvsem imam v mislih javne zavode, 

lahko z vključevanjem prostovoljcev nadgradijo svoje 

storitve (D7) in jih pod določenimi pogoji in ob 

upoštevanju zakonodaje dvignejo na višji nivo (D8) ... 

seveda je za to pomembno imeti zaposlenega delavca, 

sicer je težko vse uskladiti, saj uvajanje prostovoljstva 

ni mačji kašelj.  

 

E: Vloga prostovoljcev je zelo pomembna (E3). Z 

njimi se pridobiva družbeno odgovornost, izkušnje in 

kompetence (E4). Je tudi pomoč sočloveku (E5).  

- Doprinos k boljši 

kvaliteti življenja 

posameznikov. 

 

 

 

- Zelo pomembna,  

- v kriznih situacijah 

vedno prvi, 

- pozitiven vpliv na 

več segmentov, 

- spodbujanje razvoja 

kompetenc in 

osebnega razvoja 

slehernega 

posameznika, 

- z vključevanjem 

nadgradijo svoje 

storitve, 

- ob upoštevanju 

zakonodaje dvignejo 

na višji nivo. 

 

 

 

 

- Pomembna vloga, 

- pridobivanje 

družbene 

odgovornosti 

izkušenj in 

kompetenc, 

- pomoč sočloveku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vloga 

prostovoljstva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Opišite, kaj mislite, katera so področja delovanja 

prostovoljcev v vašem socialnovarstvenem zavodu? 

 

A: CSD XXX izvaja več skupnostnih programov za 

mlade (A4): program Svetovalnica je namenjen 

odraslim posameznikom in parom, mladostnikom in 

 

 

 

 

- Izvajanje programov 

za mlade, 

- različne stiske ali 

težave v 

 

 

 

Področja dela. 
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otrokom ter družinam. Na nas se lahko obrnejo, ko se 

znajdejo v različnih stiskah ali težavah v medsebojnih 

odnosih (A5). Potem izvajamo program Korak, v 

sklopu katerega imamo dnevni center za starejše 

mladostnike s težavami v odraščanju (A6). Izredno 

uspešen je program CONA – Center otrok, najstnikov 

in aktivistov. V CONI so dobrodošli vsi mladi, 

predvsem pa mladi, ki imajo težave s sabo ali okolico 

(A7). Zadnji program je Centr Most – UVP. To je 

program učno-vzgojne pomoči (A8), ki deluje kot 

vsebinska samostojna enota CSD XXX. V vseh 

programih so zaposleni strokovni delavci, seveda pa 

brez prostovoljcev ne bi zmogli. Področja dela 

prostovoljcev so predvsem individualna učna pomoč, 

sodelovanje pri načrtovanju in izvajanju skupnih 

aktivnosti (delavnice, tabori…) ter druženje z 

uporabniki (A9) ...  

  

B: Delovna področja so predvsem družabništvo in 

posledično preprečevanje osamljenosti (B5). Imamo 

tudi nekaj prostovoljcev, ki izvajajo zahtevnejše 

naloge, kot so psihološko spremljanje umirajočih, pa 

zdravstveno - vzgojna dejavnost in seveda deloma 

tudi psihosocialna pomoč (B6) v najširšem smislu. 

 

 

C: Prostovoljci v Domu starejših občanov XXX 

izvajajo tako skupinsko kot individualno 

prostovoljsko delo (C4). Delo s skupino izvajajo tri 

prostovoljke – izvajajo športno vadbo, slikanje in 

delavnico z oblikovanjem gline (C5). Ostali 

prostovoljci delajo s posamezniki (C6). Najpogostejše 

je druženje, družabništvo, sprehodi, branje, igranje 

iger, spremljanje po opravkih izven doma (C7).  

medsebojnih 

odnosih, 

- dnevni center s 

težavami v 

odraščanju, 

- težave s sabo ali 

okolico, 

- učno vzgojna 

pomoč, 

- individualna učna 

pomoč, sodelovanje 

pri načrtovanju in 

izvajanju skupnih 

aktivnosti, druženje 

z uporabniki. 

 

 

 

 

 

 

 

- Družabništvo, 

preprečevanje 

osamljenosti, 

- psihološko 

spremljanje 

umirajočih, 

- zdravstveno - 

vzgojna dejavnost, 

- psihosocialna 

pomoč. 

 

- Skupinsko, 

individualno 

prostovoljsko delo, 

- izvajanje vadb, 

slikanje in 

delavnice, 

- delovanje s 

posamezniki, 

- druženje, 

- družabništvo,  

- sprehodi, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Področja dela. 
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D: V našem zavodu prostovoljci delujejo na socialnem 

področju in sicer na področju družabništva z 

uporabniki, vodenja aktivnosti v zavodu in pomoč pri 

promociji zavoda v javnosti (D9) npr. sodelovanje na 

dogodkih, stojnicah ipd. 

 

E: V našem zavodu prostovoljci delujejo kot 

individualno druženje, delavnice z uporabniki, 

sodelovanje pri aktivnostih (E6). 

- branje, 

- igranje iger, 

- spremljanje po 

opravkih izven 

doma. 

 

 

- Na področju 

družabništva z 

uporabniki, 

- vodenja aktivnosti, 

- pomoč pri promociji 

zavoda.  

 

 

 

- Individualno 

druženje, 

- delavnice, 

- sodelovanje pri 

aktivnosti. 

 

 

 

 

 

 

Področja dela. 

 

5. Koliko aktivnih prostovoljcev sodeluje v vašem 

programu? Kdo vodi program organiziranega 

prostovoljstva? 

 

A: V naših programih sodeluje zelo veliko 

prostovoljcev (A10), točnega števila ne poznam. 

Zagotovo je številka blizu 100. Prostovoljci so vodeni 

preko strokovnih delavcev (A11).  

 

 

B: Trenutno sodeluje veliko prostovoljcev (B7), 

mislim, da je številka okoli 58 prostovoljcev, ki jih 

vodi vodja socialne službe – socialni delavec (B8). 

 

C: Pri nas sodeluje kar veliko prostovoljcev (C8), 

mislim, da 67 prostovoljcev. Vodi jih vodja socialne 

službe (C9). 

 

 

 

 

 

- Sodeluje veliko 

prostovoljcev, 

- vodstvo preko 

strokovnih delavcev. 

 

 

 

- Sodeluje veliko 

prostovoljcev, 

- vodja socialne 

službe – socialni 

delavec. 

 

- Sodeluje veliko 

prostovoljcev, 

 

 

 

 

 

 

 

Sodelovanje v 

programu. 

 

 

 

Vodstvo 

programa. 
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D: Mislim, da trenutno sodeluje veliko prostovoljcev 

(D10). Aktivnih je 57 prostovoljcev, v evidencah pa je 

številka zagotovo višja… Za to področje imamo 

zaposlenega strokovnega delavca - vodjo programa 

(D11), njegovo delovno mesto pa v celoti financira 

občina, ki je tudi ustanoviteljica javnega zavoda. 

 

E: V tem trenutku pri nas sodeluje nekaj prostovoljcev 

(E7), številka je tam okoli 49 prostovoljcev, ki jih vodi 

strokovni vodja socialne službe (E8). V organizirano 

prostovoljstvo se vključujejo dijaki, študenti, 

zaposleni, brezposelni in upokojenci (E9). 

 

- vodja socialne 

službe. 

 

 

- Sodeluje veliko 

prostovoljcev, 

- strokovni delavec – 

vodja programa. 

 

 

 

- Sodeluje nekaj 

prostovoljcev, 

- vodi strokovni vodja 

socialne službe, 

- vključujejo se 

dijaki, študenti, 

zaposleni, 

brezposelni in 

upokojenci. 

 

 

 

 

Vodstvo 

programa. 

 

 

 

Sodelovanje v 

programu. 

 

 

6. Opišite, kaj mislite, kakšna je vloga prostovoljcev 

v vašem socialnovarstvenem zavodu? 

 

A: Vloga prostovoljcev je izjemno pomembna (A12) 

in kot že rečeno, brez njih naših programov ne bi 

zmogli izvajati v takšnem obsegu (A13).  

 

 

B: Kot že prej rečeno, pomembno (B9). Pri 

uporabnikih pogosto prebujajo upanje (B10). So 

pomembna opora in svetla točka (B11). 

 

C: Prostovoljci pomagajo zagotoviti večjo kvaliteto 

bivanja (C10) tistim stanovalcem, ki imajo šibkejšo 

socialno mrežo (C11). 

 

 

 

 

 

- Izjemno pomembna 

vloga, 

- brez njih ne bi 

zmogli izvajati 

programov.  

 

- Pomembna vloga, 

- prebujajo upanje, 

- pomembna opora, 

- svetla točka. 

 

 

- Pomoč zagotoviti 

večjo kvaliteto 

bivanja, 

- šibkejša socialna 

mreža. 

 

 

 

 

 

Vloga 

prostovoljcev. 

 

 

Vpliv na 

kakovost 

življenja 

uporabnikov. 

 

 

Vpliv na 

organizacijo. 

 

 

Področja dela. 
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D: V našem zavodu imajo prostovoljci izredno 

pomembno vlogo (D12). So družabniki na domovih 

uporabnikov (D13) storitev, s katerimi se 1–2-krat 

tedensko po 2 uri individualno družijo (D14). S tem 

preprečujemo osamljenost in socialno izključenost 

(D15), ki je velik problem sodobnega sveta. Med 

drugim imamo prostovoljce, ki vodijo aktivnosti v 

sklopu programa medgeneracijskega povezovanja 

(D16). Imamo tudi prostovoljko, ki že 3. leto mesečno 

vodi skupino za samopomoč za svojce (D17) obolelih 

za demenco, ter prostovoljki, ki tedensko vodita tečaj 

(D18) ruščine in španščine. Prav tako že drugo sezono 

poteka medgeneracijska kreativna delavnica (D19) 

Punčka iz cunj, ki jo prav tako vodi prostovoljka, ki 

ima 81 let. To je dokaz, da za prostovoljstvo nisi nikoli 

prestar. Trdim, da sodelovanje s prostovoljci na vsak 

način znatno izboljšuje kakovost celovitega delovanja 

socialnovarstvenega področja (D20), zato je prav, da 

temu namenimo več pozornosti.  

 

 

 

E: Prostovoljci so zelo pomembni (E10) za naš zavod, 

predvsem za uporabnike, saj pomembno vplivajo na 

njihovo življenje in delo (E11).  

 

- Izredno pomembna 

vloga, 

- družabniki na 

domovih 

uporabnikov, 

- individualno 

druženje, 

- preprečevanje 

osamljenosti in 

socialne 

izključenosti, 

- aktivnost v sklopu 

medgeneracijskega 

povezovanja, 

- skupina za 

samopomoč za 

svojce, 

- vodenje tečajev, 

- vodenje 

medgeneracijske 

kreativne delavnice, 

- sodelovanje s 

prostovoljci 

izboljšuje kakovost 

celovitega delovanja 

socialnovarstvenega 

področja. 

 

 

- Zelo pomembni, 

- pomemben vpliv na 

življenje in delo, 

 

 

 

 

 

 

 

Področja dela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vloga 

prostovoljcev. 

 

 

7. Opišite, kaj mislite, kaj so glavni izzivi pri 

vključevanju prostovoljskega dela v delovanje vašega 

socialnovarstvenega zavoda? 

 

A: Glavni izzivi … hmmm … Izzivov je res veliko 

(A14). Predvsem so sistemski (A15). Država je 

sprejela zakon, a to ni dovolj, če želimo prostovoljstvo 

razvijati (A16). Sicer se pripravlja nacionalna 

 

 

 

 

 

- Veliko izzivov, 

- predvsem sistemski. 

- razvijanje 

prostovoljstva. 

- nacionalna strategija 

razvoja. 

 

 

 

 

Izzivi 

prostovoljskega 

dela. 
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strategija razvoja prostovoljstva (A17), ampak veliko 

vprašanje je seveda, kdaj jo bomo dobili.  

 

B: Motivacija posameznikov (B12) za delo s starimi. 

 

C: Poglavitni izziv vidim pri zagotavljanju 

kontinuitete prostovoljskega dela (C12). Trenutno se 

nam v večini javljajo kot prostovoljci osebe, ki na ta 

način rešujejo svojo finančno ali drugo stisko (C13) 

(brezposelne osebe s pravico do višje denarne 

pomoči). 

 

 

D: Glavni izzivi vključevanja prostovoljskega dela v 

delovanje našega zavoda so zagotovo večplastni 

(D21). Prvi izziv je zagotovo povezan s sredstvi 

(D22). Četudi prostovoljci za svoje delo niso plačani, 

so v zvezi s tem povezani stroški (D23), kot npr. 

plačilo za delo vodje prostovoljstva, materialni stroški 

za delovanje programa … Tu financiranje še ni 

urejeno (D24) in je odvisno predvsem od lokalne 

skupnosti (D25) ali v tem, da podpre dodatno 

dejavnost, vidi smisel ali ne. Drugi večji izziv, s 

katerim se soočamo, je iskanje primernih 

prostovoljcev (D26), ki so pripravljeni delovati na 

daljši rok. Specifika p. d. s starimi ljudmi je ta, da se 

uporabniki navežejo na prostovoljca (D27) in je za 

njih težko, ko se prostovoljec premisli in ga ni več k 

njemu. Zlasti pri mladih, torej tistih, ki se v program 

vključijo preko šolskega leta, je zaznati ta pojav 

kratkoročnega prostovoljstva. Pri tem moramo biti 

izredno previdni, da ne naredimo več škode kot koristi. 

 

 

 

 

- Motivacija. 

 

 

- Zagotavljanja 

kontinuitete 

prostovoljskega 

dela, 

- javljanje 

prostovoljcev, 

- reševanje finančne 

ali druge stiske. 

 

- Večplastni izzivi, 

- izzivi povezani s 

sredstvi,  

- prostovoljci za svoje 

delo niso plačani, 

- neurejeno 

financiranje, 

- odvisnost od lokalne 

skupnosti, 

- izziv v iskanju 

primernih 

prostovoljcev, 

- navezovanje na 

prostovoljce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izzivi 

prostovoljskega 

dela. 

 

 

 

Vpliv na 

kakovost 

življenja 

uporabnikov. 

 

 

 

Vpliv na razvoj 

osebnosti. 

 

 

 

Sistemske 

rešitve. 

 

 

 

Vizija 

umeščanja 

prostovoljcev. 
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E: Stalnost prostovoljcev (E12), sigurno pa lahko 

izpostavim tudi motivacijo in spremljanje (vodenje) 

prostovoljcev (E13). 

 

 

8. Kakšna je vizija umeščanja prostovoljcev v vašo 

organizacijo? 

 

A: Vizija obstaja (A18), a je vprašanje, ali bo država 

naša prizadevanja tudi ustrezno podpirala. 

Prostovoljci so v naših programih pomembni in so 

vedno dobrodošli (A19). Ves čas jih vključujemo 

(A20). Pri nas lahko pridobijo res veliko izkušenj za 

svoj osebnostni razvoj in reference za delo (A21). 

Poznate koga, ki bi se nam pridružil? (smeh) 

 

 

B: Prostovoljci so pomemben del naše vizije (B13), 

zaradi česar nameravamo tako promovirati kot krepiti 

prostovoljstvo (B14). 

 

 

C: Vizija je pridobiti tiste prostovoljce, ki bodo 

pripravljeni z nami sodelovati daljše časovno obdobje 

(C14), saj se stanovalci nanje zelo navežejo (C15). Še 

vedno bomo ponujali možnosti tako za skupinsko kot 

individualno delo (C16) s starimi.  

 

 

D: Vizija zavoda je širiti prostovoljstvo in razvijati 

nove oblike (D28) le-tega (npr. E-prostovoljstvo). 

Trenutno imamo 52 aktivnih prostovoljcev, ki 

obiskujejo okoli 80–90 uporabnikov. V zadnjem letu 

smo opazili večje povpraševanje po tovrstni storitvi. 

Glede na naše trenutne zmožnosti je to vsekakor 

- Stalnost 

prostovoljcev, 

- motivacija in 

spremljanje 

(vodenje) 

prostovoljcev. 

 

 

 

 

- Obstoj vizije, 

- pomembni in 

dobrodošli, 

- vključevanje, 

- veliko izkušenj za 

osebnostni razvoj in 

reference za delo. 

 

 

 

- Pomemben del 

vizije, 

- promoviranje in 

krepitev 

prostovoljstva. 

 

 

- Dolgoročno 

sodelovanje, 

- Stanovalci se 

navežejo, 

- možnosti za 

skupinsko kot 

individualno delo. 

 

- Širiti prostovoljstvo, 

- razvijanje novih 

oblik, 

- preseglo vsa 

pričakovanja, 

- zadovoljiti večje 

število uporabnikov, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vizija 

umeščanja 

prostovoljcev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razvoj 

organiziranega 

prostovoljstva. 
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preseglo vsa pričakovanja (D29), zato snujemo načrte, 

kako naprej, da bi lahko zadovoljili večje število 

uporabnikov (D30). V prihodnosti bomo izmed 

najbolj kompetentnih prostovoljcev izbrali enega ali 

dva, ki bosta prevzela mentorstvo prostovoljcem in s 

tem razširili nabor prostovoljcev ter preprečili 

preobremenjenost vodje programa (D31), ki mora biti 

sedaj mentor in koordinator prostovoljcem, ob tem pa 

ima še vrsto drugih nalog, ki se nanašajo na področje 

prostovoljstva in medgeneracijskega sodelovanja. 

 

E: Sodelovanje s prostovoljci želimo v prihodnje še 

razširiti (E14), seveda pa je to odvisno tudi od naših 

zmožnosti. Zelo si želimo, da bi na prostovoljstvu 

zaposlili osebo (E15), ki bi počela samo to, saj smo 

strokovni delavci zaradi dodatnih nalog 

preobremenjeni, pa tudi delo s prostovoljci ima svoje 

specifike (E16), ki jih je nujno potrebno upoštevati. 

 

- preprečiti 

preobremenjenost 

vodje programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Razširitev 

prostovoljstva, 

- zaposlitev osebe za 

področje 

prostovoljstva, 

- delo s prostovoljci 

ima svoje specifike. 

 

 

 

 

 

 

Razvoj 

organiziranega 

prostovoljstva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


