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POVZETEK 

 

 

V diplomski nalogi sem poskušala raziskati prostovoljno delo mladih ter odnos in razumevanje 

njihovega delovanja na tem področju. V teoretičnem delu sem ugotavljala urejenost 

prostovoljstva in izobraževanja v nacionalni zakonodaji in na področju Evropske unije in 

predstavila prednosti Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostovoljstvu. V 

empiričnem delu pa sem na osnovi opravljenih intervjujev in analize odgovorov petih izbranih 

prostovoljcev ugotavljala njihove osebne motive, pričakovanja in opredelitve do prostovoljnega 

dela. 

 

Za pridobivanje podatkov sem uporabila strukturirani intervju z vnaprej pripravljenimi vprašanji. 

Intervjuji so bili opravljeni individualno s petimi prostovoljci. Dva izmed intervjuvanih 

prostovoljcev še naprej aktivno sodelujeta v Centru za uporabnike prepovedanih drog. Kasneje 

sem opravila intervju s prostovoljko, ki je z delom v prostovoljstvu začasno prenehala, in še z 

dvema naključnima prostovoljcema. 

 

Prostovoljno delo predstavlja mladim novo obliko pomoči, pridobivanja izkušenj na različnih 

področjih delovanja, potrjevanja osebnih vrednot in posledično tudi izboljšanje možnosti za 

kasnejšo zaposlitev. Kljub prizadevanju Evropske komisije za razvoj prostovoljnega dela na 

državnih, regionalnih in lokalnih ravneh za pomoč mladim pri uveljavljanju pridobljenega 

formalnega znanja in lažjega iskanja prve zaposlitve pa ostaja ta problem še naprej nerešen. 

 

Ključne besede: prostovoljno delo, mladi, izkušnje, zaposlitev, izobraževanje, tujina. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

In the thesis I tried to explore the voluntary activities of young people, their attitude and 

understanding of their work in the field. In the theoretical part of the thesis I analyzed how 

volunteering and education are regulated by legislation in Slovenia and in other EU countries and 

presented the advantages of the Law amending the Law on volunteering. In the empirical part, 

based on interviews and analysis of the responses of five selected volunteers I tried to identify 

their personal motives and opinion about voluntary work.  

 

To retrieve the data I used a structured interview, with questions prepared in advance. Interviews 

were conducted individually with five volunteers. Two interviewed volunteers continue to 

participate actively in the Centre for users of illicit drugs. Later, I conducted an interview with a 

volunteer, who has temporarily stopped working in voluntary activities, and two randomly 

selected volunteers. 

 

For young people, volunteering represents a new way of gaining experience in different areas, 

validation of personal values and consequently improvement of chances for future employment. 

Despite the efforts of European Commission for the development of voluntary work at the 

national, regional and local levels, to help young people put into practice the formally acquired 

knowledge and facilitate their search for the first job, this issue remains unresolved.  

 

Keywords: volunteering, young people, experience, employment, education, foreign countries. 
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1 UVOD 

 

 

Družbene in ekonomske spremembe, ki jih doživljamo v zadnjih letih, nas vedno bolj silijo v 

razmišljanje o medsebojni pomoči, ki jo posamezniki izvajamo v svojem preživljanju prostega 

časa. Za družbo in državo postaja medsebojna pomoč čedalje večji izziv, saj rešuje posamezne 

družbene situacije in s tem postaja čedalje pomembnejša vrednota. Žal je vsako leto vse več ljudi, 

ki se zaradi izgube zaposlitve znajdejo v hudi osebni stiski in ne zmorejo preživeti svojih družin. 

Temu sledijo še čedalje večje težave zaradi pomanjkanja finančnih sredstev na skoraj vseh 

področjih delovanja javnih institucij, ki ne zmorejo pomagati ljudem v teh tragičnih situacijah. 

Zato je nujno, da država sprejme ustrezne ukrepe in omogoči dopolnjevanje in s tem večjo 

dostopnost storitev države in preskrbe s socialnimi storitvami.  

 

Aktivnosti na področju prostovoljstva spremlja Ministrstvo za javno upravo, ki vsako leto 

pripravi Skupno poročilo o prostovoljstvu. V poročilu so zajete prostovoljske organizacije, ki so 

vpisane v vpisnik prostovoljskih organizacij, navajajo se le podatki o njihovem delovanju. Žal z 

zbranimi podatki ne dobimo vpogleda v resnično stanje in pregled vseh aktivnosti, opravljenih 

prostovoljskih ur po posameznih področjih oziroma vsega organiziranega prostovoljstva v 

Sloveniji (Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, 2015). 

 

Posebej je pomembno družbeno delovanje mladih posameznikov, ki v okviru aktivne porabe 

prostega časa opravljajo prostovoljsko delo na različnih področjih in izboljšujejo kakovost 

življenja v družbi. Družbeno delovanje mladih postaja prioriteta evropskih in državnih 

izobraževalnih in mladinskih politik. Opredeljujeta ga program Evropske komisije o 

izobraževanju in usposabljanju mladih ter Bela knjiga EK in spodbude Evropske komisije za 

mladino za obdobje 2007–2010, ki so usmerjeni k » spodbujanju aktivne udeležbe mladih v 

družbi in zagotavljanju enakih možnostih za vse, tako v političnem kot v družbenem in kulturnem 

življenju« (Gril et al., 2009, 1).   

 

Mladi imajo največ možnosti delovanja in neformalnega učenja v nevladnih organizacijah, ki jim 

»poleg prostovoljnega dela omogočajo razvijanje osnovnih socialnih spretnosti, družbeno 
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odgovornega ravnanja in solidarnosti« (Gril et al., 2009, 2). Z delovanjem v prostovoljstvu si 

tako mladi izoblikujejo lastne vrednote in boljše razumevanje socialnega okolja, v katerem 

delujejo. Skozi ta vpogled lahko strokovnjaki ugotavljajo »motivacijsko vlogo prostovoljnega 

dela za mladostnike in določijo motive in vrednote prostovoljcev, stališča in pričakovanja do 

prostovoljnega dela« (Gril, 2007, 6). Vsi ti dejavniki pomagajo najti ustrezne mehanizme za 

povečanje delovanja mladih v prostovoljstvu. 

 

Z diplomsko nalogo sem preko opredelitev osnovnih pojmov in njihove povezanosti s strokovno 

literaturo želela raziskati odnos mladih do prostovoljstva. V drugem delu naloge sem v podatkih, 

pridobljenih s pomočjo intervjujev, preverjala in iskala odgovore o motivih mladih za delo v 

prostovoljstvu, razumevanje in vrednotenje njihove pomoči, vpliv teh izkušenj nanje, kako in kje 

jih uporabljajo ter katera področja dela in destinacije jih privlačijo. 

 

 

2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 

2.1 Opredelitev prostovoljstva  

 

»Prostovoljstvo predstavlja način življenja, vezan na vrednote posameznika, vidne v njegovi 

udeležbi v družbenih aktivnostih. Prostovoljstvo pomeni načrtno organizacijo in izvedbo 

posameznih aktivnosti, ki terjajo čas in trud, brez pričakovanja plačila« (Deželan in Maksuti, 

2011, 180). »Pojem prostovoljstva je vezan na posameznike in njihovo osebno delo v korist 

drugih (prijateljev, znancev, sorodnikov, neznancev)« (Wilson, 2000, 216). »S to obliko 

aktivnosti udeleženci razvijajo pozitiven odnos do dela v skupinah in sprejemanje ter spoštovanje 

različnosti posameznikov« (Miliša, 2008, 95). 

 

Zakon o prostovoljstvu opredeljuje prostovoljstvo kot »družbeno koristno, brezplačno aktivnost 

posameznikov, ki s svojim delom, znanjem in izkušnjami prispevajo k izboljšanju kakovosti 

življenja posameznikov in družbenih skupin ter k razvoju solidarne, humane in enakopravne 

družbe. Krepi medsebojno solidarnost ljudi in zagotavlja družbeno povezanost in sodelovanje pri 

reševanju problemov posameznikov in družbe« (Zakon o prostovoljstvu, 2011). 



Urbanija De Maiti, Jasna. 2015. »Odnos mladih do prostovoljstva«, diplomsko delo, 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

3 

 

 

V Sloveniji je bila v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja ustanovljena humanitarna 

organizacija Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva. Njeno osnovno 

poslanstvo je razvoj in promocija prostovoljstva v Sloveniji, na nacionalni ravni. Na podlagi 

sodelovanja se je ustanovila tudi Slovenska mreža prostovoljskih organizacij, ki je odprta za vse 

prostovoljske organizacije in danes povezuje že več kot 1.200 prostovoljskih organizacij. 

 

Organizacije s svojim sodelovanjem na področju prostovoljstva lahko vplivajo na izboljšanje 

kakovosti programov in aktivnosti za socialno vključenost marginaliziranih skupin s 

prostovoljnim delom in povečujejo fluktuacijo tako prostovoljcev, ki delajo s socialno 

ogroženimi skupinami, kot tudi prostovoljcev z manj priložnostmi preko krepitve partnerstev 

med sodelujočimi organizacijami. 

 

Prostovoljci večinoma delujejo v neprofitnih nevladnih in prostovoljskih organizacijah.  

 

Zanje so podane naslednje značilnosti: ne delujejo v okviru državnih ustanov, vendar jih vlada 

lahko podpira moralno ali finančno. »Nastale so na osnovi prostovoljne odločitve skupine 

državljanov in delujejo neprofitno. Tako ustanovljene organizacije delujejo na zakonski osnovi in 

morajo spoštovati veljavna, etična pravila delovanja, vse pa delujejo v interesu javnosti in v 

interesu prikrajšanih skupin« (Mikuš Kos et al., 1997). 

 

Zakon o prostovoljstvu v 25. in 28. členu navaja pravice in obveznosti, ki prostovoljcem med 

drugimi pravicami omogočajo prosto pravico do izbire dela in pravico do izobraževanja. Pri 

svojem delu pa so prostovoljci ob ostalih obveznostih dolžni spoštovati etična načela in delovati 

v okviru opredeljenih del in nalog (Zakon o prostovoljstvu, 2011). 

 

V popravku Zakona o prostovoljstvu se poenostavlja poročanje o opravljenem prostovoljskem 

delu, poenostavlja se opravljanje prostovoljskega dela za osebe s pridobljeno koncesijo, ki to 

svoje »delo opravljajo nepridobitno (osebe zasebnega in javnega prava)«. Določa tudi vsebinsko 

delo, potrebna znanja in veščine ter pomožno delo v prostovoljstvu (Popravek Zakona o 

prostovoljstvu, 2011). 
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2.2 Zgodovina in razvoj prostovoljstva  

 

V 19. stoletju se pojavijo prvi podatki o prostovoljstvu in prvih društvih v Sloveniji. 

Industrializacija in nov način življenja sta vplivala na preoblikovanje ustaljenega družinskega 

načina življenja. Intenzivnejši razvoj prostovoljstva se je začel v začetku 20. stoletja (Jamšek, 

2012), z ustanavljanjem taborniških društev in kasneje tudi mladinskih delovnih brigad in 

aktivnostih Karitasa.  

 

V 50. letih so se začela ustanavljati posamezna društva z namenom sodelovanja z državnimi 

institucijami, tudi na področju vzgoje in izobraževanja: Rdeči križ, Telovadno društvo Partizan, 

krajevne skupnosti, Zveza prijateljev mladine, Zveza društev upokojencev, Socialistična zveza 

delovnega ljudstva (Rupert et al., 2013).  

 

Prostovoljstvo je bilo v tistem času povezano samo s prostim časom, zato ni nenavadno, da so od 

prostovoljcev pričakovali le, da delujejo kot ljudje dobre volje in dobrega srca (Rupert et al., 

2013). V sodobni družbi pa ima prostovoljstvo vse več značilnosti dela, zelo se mu je približalo, 

in od prostovoljcev se danes pričakuje, da imajo vse več kompetenc. V tem je tudi razlog, da 

zahteva prostovoljstvo nenehno izobraževanje vseh sodelujočih.  

 

Prostovoljno delo je bilo obravnavano kot ljubiteljsko delo, opravljeno v prostem času, na način, 

da prostovoljci delujejo na temelju »dobre volje in dobrega srca« (Rupert et al., 2013, 25). 

Današnji prostovoljci pa so primerno izobraženi in prostovoljske organizacije postajajo vse bolj 

profesionalne.  

 

Do povečanja aktivnosti na področju prostovoljskega dela je prišlo po letu 1980, ko so se začela 

ustanavljati različna interesna društva. 

 

V letu 1992 je bila ustanovljena Slovenska fundacija. Kasneje so jo pobudniki »FILANTROPI – 

človekoljubi« preimenovali v Slovensko filantropijo, Združenje za promocijo prostovoljstva 

(Rupert et al., 2013). Osnovni namen društva je bil razvoj in promocija prostovoljstva v Sloveniji 
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na nacionalni ravni. To je vplivalo na kasnejši razvoj in ustanovitev Slovenske mreže 

prostovoljskih organizacij v Sloveniji. Danes je v mrežo prostovoljskih organizacij v Sloveniji 

povezanih več kot 1.200 organizacij. 

 

V Sloveniji so se istočasno ustanavljale razne mednarodne institucije, njihovo delo pa je temeljilo 

na prostovoljnem delu. Tako so bili ustanovljeni Rdeči križ Slovenija, Unicef Slovenija in 

Amnesty International Slovenija. »Država in lokalna skupnost sta začeli vzpostavljati mehanizme 

financiranja nevladnega sektorja v Sloveniji in s tem pomembno vplivati na razvoj 

prostovoljstva« (Jamšek, 2012, 4). »To je bil čas profesionalizacije nevladnega sektorja in 

širjenja prostovoljstva v javnem sektorju« (Jamšek, 2012). Izdanih je bilo kar nekaj strokovnih 

knjig o prostovoljstvu ter tudi veliko strokovnih člankov. 

 

2.3 Prostovoljstvo med mladimi 

 

Mladi se za prostovoljstvo odločajo v okviru svojega prostega časa iz različnih motivov. 

Marsikdo se na začetku odloči za to obliko dela zaradi novih poznanstev, spoznavanja novih 

krajev in držav, učenja novih jezikov, nudenja pomoči tistim, ki jo potrebujejo, in osebnega 

zadovoljstva. 

 

Najbolj univerzalna korist prostovoljnega dela je priložnost učenja in pridobivanja novega znanja 

(Kaplja, 2006). Po drugi plati spoznavajo sebe, svoja čustva, preizkušajo lastne meje in se 

soočajo s predsodki, ki jih do teh trenutkov niso poznali. 

 

Razlike v motivaciji in dojemanju vrednot med mladimi, ki opravljajo prostovoljsko delo, se 

kažejo predvsem glede na njihovo starost. Starejšim mladostnikom je motivacija pridobivanja 

izkušenj bolj pomembna, želijo si delati kaj koristnega in prispevati k boljši družbi. Poleg 

potrebe, da delajo nekaj koristnega in pomagajo ljudem v stiski, se mlajši udeleženci odločajo za 

delo v prostovoljstvu tudi zaradi želje po pridobivanju izkušenj pri delu z ljudmi in izboljšanju 

komunikacijskih spretnosti. S prostovoljnim delom si mladi pridobivajo nove izkušnje na 

različnih področjih, tudi na osebnem nivoju, kjer si razvijajo občutek lastne koristnosti in s tem 
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izboljšujejo samopodobo, drugačno razumevanje in preživljanje prostega časa ter novega, 

realnejšega pogleda na življenje (Gril, 2007). 

 

Ta oblika neformalnega izobraževanja in priložnostnega učenja omogoča mladim dostop do 

znanja in veščin, ki jih sicer ne morejo pridobiti s formalnim izobraževanjem. Žal pa mladim do 

sedaj ni bilo omogočeno uveljavljanje prostovoljnega dela niti kot reference za študij niti pri 

iskanju zaposlitve. 

 

Čedalje več mladih se odloča in vključuje v različne prostovoljske dejavnosti na podlagi zelo 

različnih motivov. Marsikdo se na začetku za to obliko dela odloči zaradi novih poznanstev, 

spoznavanja novih krajev in držav, utrjevanja tujih jezikov, nudenja pomoči tistim, ki jo 

potrebujejo, osebnega zadovoljstva in prispevanja k izboljšanju družbe. To jim prinaša nove 

življenjske izkušnje in pridobivanja novih družbenih izkušenj in znanj. Posebej je pomemben 

njihov prispevek k razvoju družbe, solidarnosti in demokracije (Mladinski svet Slovenije, 2006).  

 

Tudi sama občasno sodelujem v prostovoljskih aktivnostih, zato sem leta 2013 za izdelavo 

seminarske naloge, v sodelovanju z organizacijo MOVIT Program Mladi v akciji, pripravila 

pregled aktivnosti mladih prostovoljcev in pisala o njihovi udeležbi v prostovoljskem delu. 

Podatki, ki sem jih prejela, so delno zajemali prikazano obdobje in so bili interni.. V raziskavo 

sem za obdobje dveh let, in sicer za leti 2010 in 2011 vključila mladostnike v starostnem obdobju 

med 16 in 30 let in jih opredelila kot dijake, ni podatka in študente. Raziskavo sem s pomočjo 

pridobljenih internih podatkov dopolnila z vključitvijo pregleda prihajajočih in odhajajočih 

mladih prostovoljcev iz različnih držav v Slovenijo in iz Slovenije v druge predele sveta. 

Rezultati so predstavljeni v spodnjih tabelah. 

 

Tabela 2. 1: Število udeležencev glede na leta 

Leto   Število udeležencev            V odstotkih 

2010              100                 41,0% 

2011              144                 59,0% 

Skupaj              244               100,0 % 

Vir: Interni podatki MOVIT Program Mladi v akciji (2013) 
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Preverjala sem udeleženost v aktivnostih prostovoljstva. Iz Tabele 2.1 je razvidno, da je število 

mladih prostovoljcev leta 2010 izkazovalo 41%  udeležbo. Leta 2011 se je udeležba mladih 

prostovoljcev povečala na 56%, kar izkazuje razveseljivo povečanje aktivnosti mladih 

prostovoljcev. Ker sta v raziskavo vključeni samo leti 2010 in 2011, ne morem potrditi, ali bo 

udeležba mladih v naslednjih letih naraščala v enakem razmerju. 

 

S Tabelo 2.2 in 2.3 sem ugotavljala udeleženost prihajajočih in odhajajočih mladih prostovoljcev 

po spolu, v obeh letih. Iz dobljenih podatkov sem dobila potrditev, da so ženske bolj udeležene 

od moških . Leta 2010 je v Slovenijo prišlo 43 prostovoljk ženskega spola, leta 2011 pa se je 

število povečalo na 53 prostovoljk. Med prostovoljci moškega spola je bila udeležba bistveno 

manjša, saj je leta 2010 prišlo v Slovenijo 18, leta 2011 pa 31  prostovoljcev. 

 

Tabela 2. 2: Število prihajajočih in odhajajočih udeležencev udeležencev po spolu leta 2010 

         Ženske       Moški      SKUPAJ 

Prihajajoči            43          18             61 

Odhajajoči            26          13             39 

Vir: Interni podatki MOVIT Program Mladi v akciji (2013) 

 

Tabela 2. 3: Število prihajajočih in odhajajočih udeležencev po spolu leta 2011 

         Ženske       Moški      SKUPAJ 

Prihajajoči            53          31             84 

Odhajajoči            45          14             59 

Vir: Interni podatki  MOVIT Program Mladi v akciji (2013) 

 

Pri odhajajočih mladih prostovoljcih iz Slovenije je razlika udeleženosti po spolu še večja, saj je 

v raznih prostovoljskih akcijah v tujini leta 2010 sodelovalo 26 udeleženk ženskega spola, leta 

2011 pa 45. Za sodelovanje v prostovoljskih aktivnostih izven Slovenije se je leta 2010 odločilo 

samo 13 prostovoljcev moškega spola, leta 2011 pa 14 udeležencev. 

 

V Tabeli 2.4 sem preverjala aktivnost po statusu na področju opravljanja prostovoljskega dela, 

kjer so med mladimi z udeležbo najbolj aktivni študenti. Njihova udeleženost je najvišja v obeh 
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prikazanih letih in tudi med obema skupinama prihajajočih in odhajajočih udeležencev. Sledijo 

jim udeleženci, ki sem jih glede na status opredelila kot »ni podatka«, vendar z bistveno manjšo 

zastopanostjo. Med dijaki ni bilo v tem obdobju nobenega prihajajočega udeleženca. Iz Slovenije 

pa je leta 2010 samo en dijak odšel na opravljanje prostovoljskega dela v tujino. 

 

Tabela 2. 4: Število udeležencev glede na status v posameznem letu 

         2010        2010         2011        2011 

    Prihajajoči 

   v Slovenijo 

   Odhajajoči 

   iz Slovenije 

   Prihajajoči 

   v Slovenijo 

   Odhajajoči 

   iz Slovenije 

Ni podatka             7            6            8           1  

Študenti           54          32          77         58 

Dijaki             -             1           -          - 

SKUPAJ           61          39          85          59 

Vir: Interni podatki MOVIT Program Mladi v akciji (2013) 

 

S Tabelo 2.5 sem ugotavljala, kje želijo opravljati prostovoljsko delo. Na podlagi dobljenih 

podatkov sem dobila potrditev, da se mladi prostovoljci najpogosteje odločajo za opravljanje 

prostovoljskega dela v Evropi. Sledita ji Afrika in Azija. 

 

Tabela 2. 5: Število udeležencev glede na kontinent v posameznem letu   

       2010        2010       2011         2011 

   Prihajajoči 

  v Slovenijo 

   Odhajajoči 

  iz Slovenije 

  Prihajajoči 

  v Slovenijo 

  Odhajajoči 

  iz Slovenije 

Evropa         61          36         81        53 

Afrika           -            3          -          3 

Azija           -           -          2          3 

Bližnji Vzhod           1           -          1           - 

SKUPAJ         62          39         84        59 

Vir: Interni podatki MOVIT Program Mladi v akciji (2013) 
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Odgovori prvega vprašanja kažejo, da je v aktivnostih leta 2011 skupaj sodelovalo 41 % mladih, 

leta 2012 pa že 59 % mladih prostovoljcev, kar potrjuje pričakovanja, da se število mladih, ki 

opravljajo prostovoljsko delo, veča. 

 

Za primerjavo zgornji raziskavi navajam podatke Poročila javnomnenjske raziskave iz leta 2010, 

ki jo je opravila Slovenska Filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva (glej Tabelo 2.6 in 

Sliko 2.1). Iz prejetih podatkov je razvidno, da na posameznikovo odločitev za prostovoljsko delo 

vpliva tudi predhodno poznavanje in sodelovanje v prostovoljstvu. 

 

Tabela 2. 6:  Ali ste že kdaj delali kot prostovoljec?1
 

Ali ste že 

kdaj delali 

kot 

prostovoljec

? 

1.a) 

Prostovoljstvo 

opravljajo 

ljudje, ki 

imajo za to 

čas 

1.b) 

Prostovoljstvo 

opravljajo 

ljudje, ki so 

že bili kdaj 

sami v stiski 

na določenem 

področju 

1.c) 

Prostovoljec 

bi moral biti 

vsak izmed 

nas 

1.d) ** 

Prostovoljstvo 

zame pomeni 

pomoč samo 

lastnemu 

socialnemu 

omrežju 

(znancem, 

sorodnikom) 

1.e)** 

Prostovoljstvo 

ni zame 

Da 3,17 3,91 4,01 1,82 1,92 

Ne 3,54 3,76 3,68 2,12 2,47 

Skupaj 3,32 3,85 3,88 1,94 2,15 

Vir: Slovenska filantropija (2010, 10) 

 

                                                 
1 Število anketirancev, ki je sodelovalo v raziskavi, je 712. 

**Vprašanji 1.d) in 1.e) merita obratno vrednost (1 = 5; 2 = 4…) 
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Slika 2. 1: Vpliv poznavanja prostovoljskega dela 

 

Vir: Slovenska filantropija (2010, 10) 

 

»Osebe, ki so že kadarkoli delale kot prostovoljci, imajo do prostovoljstva bolj pozitiven odnos. 

Prostovoljstvo za to skupino veliko bolj pomeni pomoč ljudem izven lastnega socialnega omrežja 

kot pa za skupino respondentov, ki še ni opravljala prostovoljnega dela. Poleg tega lahko rečemo, 

da se prva skupina tudi bolj strinja s trditvijo, da bi vsakdo izmed nas moral biti prostovoljec.« 

(Slovenska filantropija, 2010, 10). 

 

2.4 Mednarodno prostovoljstvo v okviru Evropske unije 

 

Za izvajanje dejavnosti prostovoljstva na ravni Evropske unije skrbi Evropski prostovoljski 

center (European Volunteer Center), ki prenaša prostovoljstvo na vse prostovoljske dejavnosti, 

tako formalne kot tudi neformalne.  

 

»Neformalno prostovoljsko delo je delo, ki ga posameznik priložnostno opravi za drugega 

posameznika, ki to delo ali pomoč potrebuje. Delo je opravljeno brez pričakovanja materialnih 

koristi, za dobro drugih ali za skupno javno korist« (Zakon o prostovoljstvu, 2011). 

0 1 2 3 4 5

1.a) Prostovoljstvo opravljajo ljudje,
ki imajo za to čas

1.b) Prostovoljstvo opravljajo ljudje,
ki so že bili kdaj sami v stiski na…

1.c) Prostovoljec bi moral biti vsak
izmed nas

1.d) **Prostovoljstvo zame pomeni 
pomoč samo lastnemu socialnemu …

1.e)**Prostovoljstvo ni zame

Skupaj

Ne

Da

https://sl.wikipedia.org/wiki/Prostovoljno_delo
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Vzpostavljena je direktna povezava in dogovor med prostovoljcem in uporabnikom. Povezava je 

lahko kratkotrajna ali dolgotrajna« (Blazinšek et al., 2007, 13). 

 

»Formalno prostovoljsko delo je delo, ko odnos med prostovoljcem in uporabnikom vzpostavi in 

formalizira organizacija. Organizacija organizira in nadzira proces sodelovanja med uporabnikom 

in prostovoljcem« in skrbi za zadovoljstvo vseh sodelujočih (Blazinšek et al., 2007, 14). 

Zadolžena je tudi za ustrezno izobraževanje prostovoljcev in jim mora pri delu zagotoviti vso 

potrebno podporo (Blazinšek et al., 2007). 

 

Prostovoljstvo je pomembno na ekonomskem, družbenem in političnem področju, kjer ga 

posamezniki opravljajo na podlagi lastnih odločitev. »Prostovoljstvo je za Evropsko unijo 

pomembno izhodišče za razvoj družbe, zato ga tudi podpira v raznih programih: Evropa za 

državljane, z različnimi sklopi programov, Skupaj za Evropo, Mladi v akciji, ki finančno podpira 

projekte neformalnega učenja in mobilnosti mladih ne glede na njihovo izobraževanje, družbeno 

in kulturno ozadje, znotraj in preko meja Evropske unije« (Guček et al., 2008, 4) ter Programi 

vseživljenjskega učenja in izobraževanja odraslih. 

 

»Organizacijo mladinske politike na nacionalnem in evropskem nivoju v okviru EU usmerja Bela 

knjiga EK s ciljem prizadevanja razvoja prostovoljnega dela na državnih, regionalnih in lokalnih 

ravneh« (Komisija evropskih skupnosti, 2001, 15). S tem pristopom želi Bela knjiga »prisluhniti 

besedam mladih in ponuditi prostor lokalnim pobudam, spodbuditi države članice k 

učinkovitejšemu sodelovanju, predlagati konkretne zamisli v okviru sedanjih evropskih 

programov ter dati razsežnosti "mladine" pomembnejšo vlogo na vseh področjih politike.« 

Glavni namen Bele knjige pa je dati Evropski uniji »nov okvir za sodelovanje na področju 

mladine in zagotoviti, da bo prostovoljno delo priznano kot poučna izkušnja in obdobje 

neformalnega učenja.« (Komisija evropskih skupnosti, 2001, 4, 12). 

 

 »Treba je tudi razmisliti o položaju mladih prostovoljcev s stališča pravne in socialne zaščite in o 

sprejetju ukrepov, ki bi pripeljali do izboljšanja stanja na področju prostovoljskega dela v EU« 

(Deželan in Maksuti, 2011, 187), in sicer kot izmenjava dobrih praks (vrste nadzora, način 

financiranja), ki bo koristila uveljavljanju prostovoljskega dela kot ustaljene prakse med mladimi, 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Organizacija
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treba je tudi zagotoviti, da bo prostovoljsko delo na evropski ravni priznano kot učna izkušnja in 

obdobje neformalnega učenja in odstranitev ovir za mobilnost mladih prostovoljcev na ravni 

držav članic (Komisija evropskih skupnosti, 2001).  

 

2.5 Urejenost prostovoljstva v nacionalni zakonodaji 

 

Februarja 2011 je bil sprejet Zakon o prostovoljstvu (ZProst), ki določa pomen in temeljna načela 

prostovoljstva, pogoje opravljanja organiziranega prostovoljstva, pravice in obveznosti 

prostovoljcev in prostovoljskih organizacij ter vlogo države, samoupravnih lokalnih skupnosti, 

prostovoljskih in nepridobitnih organizacij, ki delujejo na področju prostovoljstva, pri 

spremljanju, spodbujanju in razvoju organiziranega prostovoljstva. 

 

V popravku Zakona o prostovoljstvu se poenostavlja poročanje o opravljenem prostovoljskem 

delu, poenostavlja opravljanje prostovoljskega dela za osebe s pridobljeno koncesijo, ki to svoje 

»delo opravljajo nepridobitno (osebe zasebnega in javnega prava)«. Določa tudi vsebinsko delo, 

potrebna znanja in veščine ter pomožno delo v prostovoljstvu (Popravek Zakona o prostovoljstvu, 

2011). 

 

Zakon v 36. členu določa, da Vlada Republike Slovenije z namenom spodbujanja prostovoljstva 

sprejme odlok, v katerem določi Strategijo razvoja prostovoljskega dela za obdobje petih let. 

Strategijo bo pripravilo ministrstvo, pristojno za javno upravo (v nadaljnjem besedilu: 

ministrstvo), v sodelovanju z delovnim telesom. Vlada Republike Slovenije bo za spremljanje 

izvajanja strategije in razvoja prostovoljstva imenovala stalno delovno telo, sestavljeno iz 

predstavnikov ministrstev in predlaganih predstavnikov prostovoljskih organizacij (Zakon o 

prostovoljstvu, 2011). 

 

Delovanja posameznih prostovoljskih organizacij so primarno urejena v naslednjih predpisih: 

 Zakon o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11), 

 Popravek Zakona o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 16/11), ki ureja področje 

družbenokoristnega dela posameznika in prostovoljskih organizacij, ki s svojimi aktivnostmi, 
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znanjem in izkušnjami pomembno prispevajo k dvigu življenjskega standarda posameznikov 

in celotne družbe, 

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

 Uredba o nagradi in priznanjih za prostovoljstvo (Uradni list RS, št. 62/11). 

 

Vsi našteti akti predstavljajo pravno podlago za sistematično evidentiranje in spremljanje 

prostovoljstva ter vrednotenje njegovega doprinosa k razvitosti družbe (Slovenska filantropija, 

2011, 2). 

 

Pomemben dokument predstavlja tudi Poročilo Ministrstva za javno upravo iz leta 2011, ki na 

določenih področjih podaja le okvirno oceno obsega prostovoljskega dela in njegov prispevek k 

višji kakovosti državljanov, saj v Sloveniji v preteklosti ni bilo opravljenih celovitih raziskav na 

področju prostovoljstva. 

 

Kljub novi zakonski ureditvi nekatere določbe ne omogočajo učinkovitega izvajanja 

organiziranega prostovoljstva in nadzora, saj so se določene pomanjkljivosti pokazale na 

področjih izvajanja prostovoljskega dela v javnih zavodih, obsegu poročanja o opravljenem 

prostovoljskem delu in nadzorom nad izvajanjem zakona.  

 

Ministrstvo za javno upravo pričakuje, da bo celotno področje mogoče urediti po sprejemu 

Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostovoljstvu, in sicer s pripravo že omenjene 

Strategije razvoja nevladnega sektorja in prostovoljstva, ki naj bi bila pripravljena do leta 2016. 

 

Tudi letos je Ministrstvo za javno upravo pripravilo Skupno poročilo o prostovoljstvu v 

Republiki Sloveniji za leto 2014, v katerem izpostavlja možnosti brezposelnih oseb »za 

vključevanje 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, 2015, 4). 

 

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

60/11 – popravek) so bile podane vse možnosti »za sistematično evidentiranje in spremljanje 
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prostovoljstva ter vrednotenje njegovega prispevka k razvitosti družbe«, in s tem tudi »podlago 

za pripravo strategije razvoja prostovoljstva in prostovoljskega dela« (Ministrstvo za javno 

upravo, 2015, 2). 

 

Podatki Skupnega poročila o prostovoljstvu za leto 2014 o opravljenem prostovoljskem delu leta 

2014 in primerjalnih podatkih za leta 2013, 2012 in 2011 kažejo na veliko povečanje števila 

opravljenih prostovoljskih ur in finančnega prispevka na vseh področjih prostovoljskega dela: 

organizacijskega, vsebinskega in drugega prostovoljskega dela. 

 

Ocenjena vrednost prispevka prostovoljskega dela k družbeni blaginji leta 2014:  

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

eno uro organizacijskega dela 13 evrov, vsebinskega dela 10 evrov in za opravljeno drugo 

prostovoljsko delo 6 evrov, je bilo leta 2014 po poročanju prostovoljskih organizacij, ki so 

vpisane v vpisnik prostovoljskih organizacij, opravljenih:  

 1.808.523 ur organizacijskega dela v skupni višini 23.510.799,00 EUR, od tega: 

- leta 2013: 1.591.030 ur organizacijskega dela v skupni višini 20.683.390 EUR, 

- leta 2012: 1.659.850 ur v skupni višini 21.578.050 EUR,  

- leta 2011: 1.260.291 ur v skupni višini 16.383.783 EUR;  

 7.838.880 ur vsebinskega dela v skupni višini 78.388.800,00 EUR, od tega: 

- leta 2013: 4.218.002 ur v skupni višini 42.180.002 EUR, 

- leta 2012: 3.468.756 ur v skupni višini 34.687.560 EUR,  

- leta 2011: 2.908.716 ur v skupni višini 29.087.160 EUR; 

ter 

 409.337 ur drugega dela v skupni višini 2.456.022,00 EUR , od tega: 

- leta 2013: 278.666 ur v skupni višini 1.671.996 EUR, 

- leta 2012: 410.189 ur v skupni višini 2.461.134 EUR, 

- leta 2011: 110.436 ur v skupni višini 662.616 EUR.  

Vir: (Ministrstvo za javno upravo, 2015, 9) . 
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»Skupaj je bilo opravljenega za 104.355.621 EUR organiziranega prostovoljskega dela (v letu 

2013 64.535.388 EUR), kar nedvomno kaže na velik prispevek prostovoljskega dela k splošni 

družbeni blaginji v Republiki Sloveniji« (Ministrstvo za javno upravo, 2015, 9) . 

 

Iz pridobljenih in objavljenih podatkov je razvidno, da število organizacij in prostovoljcev ter 

opravljenih ur strmo narašča. »Večina prostovoljcev je bila tudi v prejšnjem letu ženskega spola 

(52.040, 61,8 %), moški pa so predstavljali le 38,2-% udeležbo. Tudi podatki prejšnjih let ne 

podajajo drugačnega razmerja« (Ministrstvo za javno upravo, 2015, 5). 

 

Na Ministrstvu za notranje zadeve je bila ustanovljena medresorska delovna skupina za pripravo 

zgoraj omenjenega Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostovoljstvu, v katero so 

vključeni tudi predstavniki prostovoljskih organizacij. 

 

2.6  Usmeritve za prostovoljsko delo na podlagi mednarodnih dokumentov 

 

Za usmeritev v prostovoljskem delu v Sloveniji so pomembni tudi naslednji mednarodni 

dokumenti: 

a. Sklep št. 3/00 Pridružitvenega sveta Slovenija – EU o sprejemu določil in pogojev za 

sodelovanje Slovenije v programu skupnosti »Mladina« (Uradni list RS št. 115/2000), »s 

katerim se je Republika Slovenija zavezala sodelovati v programu Mladina. Pri tem bo 

upoštevala cilje, merila, postopke in roke, ki jih določa sklep št. 103172000/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 13. april 2000, s katerim se uvede program Skupnosti Mladina, ter 

poskrbela za učinkovito vodenje tega programa prostovoljnega dela na nacionalni ravni.« 

(Vrbica, 2008, 11). Republika Slovenija bo sprejela ustrezne ukrepe za izvedbo programa na 

nacionalni ravni in si s tem zagotovila nepovratna programska sredstva. Del sredstev bo 

morala Slovenija za sodelovanje v tem programu v proračun Evropske unije prispevati sama. 

 

b. »Program MLADINA je program Evropskih skupnosti in podpira mednarodno sodelovanje 

mladih z namenom, da prispevajo in sodelujejo pri oblikovanju Evrope in krepitvi evropske 

zavesti med vsemi njenimi prebivalci, še posebej pa med mladimi. Skupaj s programom 

SOKRATES in LEONARDO DA VINCI predstavlja trojček programov na področju 
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izobraževanja, usposabljanja in mladine« (Vrbica, 2008, 12). Program omogoča mladim 

prostovoljcem med 15. in 25. letom, da se preko Nacionalne agencije za izvajanje programa 

Mladina je MOVIT, Zavod za razvoj mobilnosti mladih, za čas 12 mesecev udeležijo raznih 

oblik izobraževanja in usposabljanja. 

 

c. Evropska konvencija o spodbujanju dolgoročne nadnacionalne prostovoljne službe za 

mladino (European Convention on the Promotion of a Transnational Long-term 

Voluntary Service for Young people), ki jo je sprejel Svet Evrope 11. 5. 2000 v 

Strasbourghu (dostopno na http://conventions.coe.int). Konvencija ureja službo mladih, ki 

delajo kot prostovoljci v drugih državah. Za to obliko prostovoljnega delovanja se sklene 

pogodba, ki opredeljuje dolžnosti pošiljatelja (organizacije) in prostovoljca. Vsaka izmed 

pogodbenic mora generalnemu sekretarju Sveta Evrope nakazati sredstva, ki so določena v 

Konvenciji, za kritje morebitnega tveganja pri službovanju posameznega prostovoljca. Pred 

odhodom v sprejemno državo je treba opraviti predhodno usposabljanje za službo in urediti 

vse potrebno glede bivanja in gibanja prostovoljca v dogovorjeni državi. Ob koncu programa 

je ta država dolžna izdati gostujočemu prostovoljcu potrdilo, ki izkazuje udeležbo 

prostovoljca v konkretnem programu, v skladu s predpisi konvencije. Za udeležbo v 

programu je določena minimalna starost 18 let in velja do dopolnitve 25. leta (Svet EU, 

2012). 

 

d. Univerzalna deklaracija o prostovoljstvu (The Universal Declaration on Volunteering) je 

bila pod okriljem mednarodne zveze za prostovoljno delo (IAVE - International Association 

for Volunteer Effort) sprejeta na 16. svetovni konferenci prostovoljcev v Amsterdamu na 

Nizozemskem leta 2001 v okviru mednarodnega leta prostovoljcev (dostopno na 

http://www.iave.org/ResourceView.asp?resourceID=166). Prostovoljstvo opredeljuje kot 

enega temeljnih kamnov civilne družbe, saj oživlja najplemenitejša stremljenja človeštva – 

prizadevanja za mir, svobodo, priložnost, varnost in pravičnost za vse ljudi (Univerzalna 

deklaracija o prostovoljstvu, 2001.  

 

Prostovoljstvo daje skupnostim in posameznikom v sedanjosti, ko smo med seboj soodvisni v 

spremembah in dogajanjih, nove priložnosti za krepitev človeških vrednot, uresničevanje 
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potencialov in usmeritev v medsebojno skupno, zdravo življenje in oblikovati boljšo in 

humano družbo. 

 

Ta deklaracija podpira pravico vseh žensk, moških in otrok, da se svobodno združujejo ob 

prostovoljskem delu ne glede na svojo kulturno in etnično pripadnost, vero, spol, zdravstveno 

stanje in družbeni ali ekonomski položaj. V skladu z omenjeno deklaracijo bi morali vsi ljudje 

na svetu bi imeti pravico svobodno nuditi svoj čas, nadarjenost in energijo drugim 

posameznikom in skupnostim za posamično ali skupinsko delovanje, ne da bi za to 

pričakovali denarno poplačilo (Univerzalna deklaracija o prostovoljstvu, 2001). 

 

Prostovoljsko delo naj bi tako k sodelovanju spodbujalo celotno skupnost, ker bo prepoznalo 

njene težave in se lotilo njihovega reševanja, posojalo glas tistim, ki ne morejo govoriti sami 

zase, omogočalo drugim vključevanje v prostovoljsko delo, dopolnjevalo, vendar ne 

nadomestilo odgovornega delovanja drugih sektorjev in dela plačanih delavcev, omogočalo 

ljudem pridobivanje novega znanja in spretnosti ter najboljši možen razvoj njihovih osebnih 

potencialov, samozaupanja in ustvarjalnosti, podpiralo solidarnost v okviru družine, 

skupnosti, države in sveta. 

 

e. Resolucija Združenih narodov 56/38: v okviru Združenih narodov že od leta 1970 poteka 

program prostovoljstva Združenih narodov (United Nations Volunteers programme), ki ga je 

vzpostavila generalna skupščina ZN z resolucijo 26/59, katerega pristojnosti so se razširile z 

resolucijo št. 31/131 leta 1976. Posebej pomembna pa je leta 2001 sprejeta resolucija št. 56/38 

o priporočilih za podporo prostovoljstvu (Resolution adopted by the General Assembly 56/38 

Recommendations on support vor volunteering) – dostopno na 

http://www.unv.org/fileadmin/docdb/pdf/2007/N0147881.pdf). 

 

Resolucija poudarja velik pomen prostovoljstva, predvsem v času, ko se soočamo s problemi 

globalizacije, in ob povečanem delovanju prostovoljskih dejavnosti tudi izboljšanje življenja 

na več ravneh. S priporočili usmerja vlade držav, da pomagajo oblikovati in širiti 

prostovoljstvo na vseh ravneh, tako v posameznih družbenih skupnostih kot pri 

posameznikih, ne glede na spol in starost, vendar vse v javno dobro. Vlada mora 
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prostovoljskim aktivnostim zagotavljati podporo in z njihovimi pozitivnimi učinki seznanjati 

javnost. V te aktivnosti mora vključiti domače medije, pripraviti ustrezne programe, ki se 

izvajajo v okviru šolskih programov, seminarje, sprejemanje ustrezne zakonodaje in s tem 

pridobivati nove člane, ki bodo širili prostovoljstvo med prebivalce. 

 

2.7  Trenutno stanje in predlogi za oblikovanje ustreznejših javnih politik na področju 

prostovoljstva mladih  

 

Leta 2009 je Inštitut RS za socialno varstvo pripravil analizo z naslovom Med otroštvom in 

odraslostjo – Analiza položaja mladih v Sloveniji 2009, Statistični urad RS pa prvi celovit 

statistični pregled o mladih v Sloveniji z naslovom Mladi v Sloveniji. Leta 2010 pa še: 

 Analizo Matrika ukrepov državnih organov na področju mladinske politike, katere cilj je bil, 

da se opravi evalvacija uspešnosti javnih politik pri reševanju določenih problemov mladine, 

 Analizo Mladinsko delo in mladinska politika na lokalni ravni, katere cilj je bil celovit 

pregled in analiza stanja organiziranosti mladinskega sektorja na lokalni ravni, instrumentov 

za podporo mladinskega dela in standardov mladinske politike na lokalni ravni v luči priprav 

na oblikovanje resolucije o nacionalnem programu za mladino ter 

 Ključno raziskavo Mladina 2010 z obsežno raziskavo po letu 2000, ki daje možnost 

utemeljitve resolucije o nacionalnem programu za mladino na znanstvenih ugotovitvah, 

istočasno pa analiza daje ključne odgovore o spremembah slovenske mladine od leta 2000 do 

leta 2010 z vključenimi statističnimi in mednarodnimi primerjavami. 

 

Na Uradu RS za mladino so že od leta 2009 potekale obsežne raziskave za pripravo Nacionalnega 

programa mladih, v katerem so vključene usmeritve in smernice, ki naj bi mladim olajšale vstop 

v odraslost. Nacionalni program mladih je vključen v Resolucijo o nacionalnem programu za 

mladino za obdobje od 2013 do 2022, ki ga je pripravila Vlada Republike (Resolucija o 

nacionalnem programu za mladino, 2013). 

 

»Splošni cilj resolucije je zagotoviti izvajanje enotnega in urejenega sistema prioritet in ukrepov« 

(Resolucija o nacionalnem programu za mladino, 2013, 1). »Značilnost programa za mladino je 

horizontalni program, ki združuje ukrepe s področij, ki so v pristojnosti različnih ministrstev« 
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(Resolucija o nacionalnem programu za mladino, 2013, 4). Ključni element resolucije so splošni 

cilji po področjih, v katerih je določena pričakovana uspešnost in razvojni učinek pri doseganju 

cilja. 

 

Resolucija o nacionalnem programu za mladino 2013–2022 vsebuje predloge rešitev za naslednja 

področja: »izobraževanje, zaposlovanje in podjetništvo, bivanjske razmere mladih, zdravje in 

dobro počutje, mladi in družba ter pomen mladinskega sektorja ter kultura, ustvarjalnost, 

dediščina in mediji« (Resolucija o nacionalnem programu za mladino, 2013). 

 

Med prioritetnimi usmeritvami Resolucije je spodbujanje prostovoljstva med mladimi in 

zmanjševanje deleža mladih, ki se nikoli ne vključijo v prostovoljske aktivnosti. »Potrebno je tudi 

spodbujati mlade k vključevanju v prostovoljno delo, posebej še nezaposlene mlade ljudi, ki se 

jim lahko sčasoma skozi nabrane izkušnje omogoči pridobitev zaposlitve. Pri tem pa je 

bistvenega pomena priznavanje in uveljavljanje izkušenj in znanj, pridobljenih s prostovoljnim 

delom kot reference za študij in zaposlitev, kar tudi predstavlja podporo aktivnostim primera 

Nefiks« (Deželan in Maksuti, 2011, 192). 

 

V spodnjih tabelah so prikazane aktivnosti prostovoljcev po starostnih obdobjih in glede na 

časovno udeležbo. 

 

Tabela 2. 7: Vključenost v prostovoljno delo  

 Do 29 let 
Od 30 do 

60 let 

Starejši od 

60 let 
Skupaj 

Vsaj enkrat na teden 5,9 5,4 3,9 5,1 

Vsaj enkrat na mesec 3,5 9,6 6,4 7,3 

Vsaj enkrat v treh mesecih 4,7 5,5 4,1 5,0 

Vsaj enkrat v šestih mesecih 9,4 9,4 4,1 8,1 

Manj pogosto 15,8 9,3 6,9 10,2 

Nikoli 60,7 60,8 74,6 64,3 

Skupaj 100,0 100,0 100,0 100,0 

Vir: Deželan, Maksuti (2011, 190) 
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Tabela 2. 8: Pomoč drugim   

 Do 29 let 
Od 30 do 

60 let 

Starejši od 

60 let 
Skupaj 

Vsaj enkrat na teden 29,1 26,7 21,5 26,0 

Vsaj enkrat na mesec 27,4 28,3 20,4 26,0 

Vsaj enkrat v treh mesecih 14,1 14,5 9,5 13,1 

Vsaj enkrat v šestih mesecih 11,2 11,3 9,5 10,8 

Manj pogosto 10,3 6,0 9,5 7,9 

Nikoli 7,9 13,2 29,6 16,1 

Skupaj 100,0 100,0 100,0 100,0 

Vir: Deželan, Maksuti (2011, 190) 

 

Iz dobljenih rezultatov obeh tabel (Tabela 2.7 in 2.8) je razvidno, da so mladi do 29 let najbolj 

aktivni udeleženci na področju prostovoljskega dela. 

 

 »Država je pri spodbujanju demokratičnega državljanstva pri mladih dokaj pasivna« (Deželan in 

Maksut, 2011, 103). To se izkazuje tudi skozi pregled neustrezne ureditve državljanske vzgoje. 

 

V spodnji tabeli (Tabela 2.9) so prikazani dejavniki, ki vplivajo na obstoječe stanje in družbeno 

neaktivnost mladih. 
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Tabela 2. 9: Največji problem na področju trajnostnega načina družbenega delovanja 

 Število Odstotek v % 

Pasivnost, neosveščenost mladih 32 37,2 

Sistemske omejitve in slabosti (pasivnost države) 22 25,6 

Odsotnost družbene odgovornosti mladih in 

premalo okoljske zavesti 

10 11,6 

Nevključevanje mladih v procese odločanja 9 10,5 

Neprioritetnost področja mladih 4 4,7 

Drugo 9 10,5 

Vir: Deželan, Maksuti (2011, 104) 

 

Pomembni del Strategije je Evropa 2020, ki vključuje tudi pobudo »Mladi in mobilnost«. V njej 

imajo mladi »bistveno vlogo pri doseganju ciljev gospodarske strategije«. Kakovostno 

izobraževanje in usposabljanje, učinkovito vključevanje na trg dela in večji obseg mobilnosti 

mladih so trije ključni dejavniki za izkoriščanje potenciala vseh mladih. (Resolucija o 

nacionalnem programu za mladino, 2013, 2). Mladim, še posebej tistim s slabšimi »možnostmi in 

izpostavljenostjo tveganju socialne izključenosti, je potrebno omogočiti bogatejše poklicne poti 

in učne možnosti za boljše življenjske razmere«. Ti mladi morajo imeti zlasti koristi od 

številnejših možnosti za »neformalno in priložnostno učenje ter priznavanje in potrjevanje 

takšnega učenja v nacionalnih okvirih kvalifikacij«. (Resolucija o nacionalnem programu za 

mladino, 2013, 3). 

 

2.8 Izobraževanje prostovoljcev 

 

Neprofitne prostovoljske organizacije organizirajo izobraževanja prostovoljcev, ki se izvajajo 

skozi prakso v različnih državah (Zupan, 2006). »Izobraževanje v prostovoljstvu ima več 

pomenov: medsebojno spoznavanje organizacije in prostovoljca, zaščita interesov uporabnikov, 

organizacije in ostalih déležnikov, motivacija prostovoljcev, selekcija prostovoljcev, prenos 

vrednot« (Blazinšek et al., 2007, 49). 
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V okviru Slovenske filantropije so organizirane naslednje oblike izobraževanja: 

 uvodno usposabljanje za prostovoljke in prostovoljce, ki so ravnokar postali prostovoljci, in za 

vse ostale, ki jih prostovoljstvo mika, a ne vedo, kako začeti. To obliko izobraževanja običajno 

izvedejo le enkrat in je v večini organizacij najpogosteje izbrana (Slovenska Filantropija, 

2011); 

 tematsko usposabljanje “Sodelovanje in komuniciranje med generacijami” za prostovoljce, ki 

pri svojem delu združujejo posameznike različnih generacij in želijo med njimi spodbujati še 

večje sodelovanje; 

 tematsko usposabljanje "Kako kvalitetno voditi medgeneracijske aktivnosti" za prostovoljce, 

ki organizirajo in izvajajo medgeneracijske aktivnosti; 

 usposabljanja za mentorje in organizatorje prostovoljskega dela; 

 splošno usposabljanje za mentorje, ki se srečujejo z vprašanji, kako zastaviti prostovoljstvo, 

pridobiti, voditi, podpirati in motivirati prostovoljce. 

 

Izzivi vodenja prostovoljcev: 

 usposabljanje je namenjeno mentorjem in organizatorjem prostovoljskega dela, ki so se že 

udeležili splošnega usposabljanja, vendar želijo pridobiti še dodatna znanja in veščine dela s 

prostovoljci; 

 tematsko usposabljanje "Vzpostavljanje kvalitetnega medgeneracijskega prostovoljstva" za 

mentorje, ki vodijo medgeneracijske aktivnosti in se srečujejo z vprašanji, kako zastaviti 

medgeneracijsko sodelovanje in voditi prostovoljce. 

 tematsko usposabljanje "Sodelovanje in komuniciranje med generacijami" za mentorje, ki pri 

svojem delu združujejo posameznike različnih generacij in želijo med njimi spodbujati še 

večje sodelovanje (Vse: Slovenska filantropija, 2011). 

 

Velika večina organizacij prireja izobraževanja v obliki mesečnih srečanj, kjer se prostovoljci 

izobražujejo preko medsebojne izmenjave izkušenj in povratnih informacij o delu (Gril, 2007, 

36). 

 

http://www.prostovoljstvo.org/usposabljanja/splosno-usposabljanje-za-mentorje/izzivi-vodenja-prostovoljcev
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V tabeli 2.10  so prikazani odgovori nekaterih organizacij, ki od prostovoljcev zahtevajo uvodno 

izobraževanje in redna mesečna izobraževanja večkrat na leto, tedensko, ali po potrebi (Gril et al. 

2004). Iz tabele je razvidno, kako pomembno vlogo predstavlja izobraževanje. 

 

Tabela 2. 10: Pogostost izobraževanja prostovoljcev  

Pogostost izobraževanja        f 

odgovorov 

% 

odgovorov 

% 

odgovorov 

Začetno 7 20,6 23,5 

Enkrat na mesec                    21 16 18,3 

Večrat na leto                   20 15,3 17,4 

Dvakrat na leto               18 13,7 15,7 

Enkrat na leto                       17 13 14,8 

Po potrebi                             16 12,2 13,9 

Enkrat na dva tedna            6 4,6 5,2 

Enkrat na teden                      5 3,8 4,3 

SKUPAJ 130 99,2 113 

Vir: Gril et al. (2004, 30) 

 

V Tabeli 2.11 sta predstavljeni izobraževanje in podpora, ki jo prostovoljcem nudijo organizacije. 

V večini organizacij poteka izobraževanje z izmenjavo medsebojnih izkušenj med prostovoljci. 

Zelo pomembno vlogo imajo mentorji, povratne informacije o delu, ki so ga prostovoljci že 

opravili, začetno usposabljanje in druge oblike seznanjanja s prostovoljskim delom (Gril et al. 

2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Urbanija De Maiti, Jasna. 2015. »Odnos mladih do prostovoljstva«, diplomsko delo, 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

24 

 

Tabela 2. 11: Izobraževanje in podpora, ki jo prostovoljcem nudijo organizacije 

Zahteve za prostovoljno delo 
        f  

odgovorov          

      % 

odgovorov          

     % 

odgovorov          

Medsebojna izmenjava izkušenj med prostovoljci        142        15,7       79,8 

Mentorsko vodenje prostovoljcev        141        15,6     79,2 

Povratne informacije o opravljenem delu        139         15,4     78,1 

Začetno usposabljanje v organizaciji        128        14,2     71,9 

Dostopna literatura za samousposab.          90        10     50,6 

Informacije o možnostih izob.izven or.          74         8,2     41,6 

Izobraževanje izven organizacije          65         7,2      36,5 

Nadaljevaljno izobraževanje v org.          61                            6,7      34,3 

Supervizijske skupine s prostovoljci          59                           6,5       33,1 

Drugo            5         0,6         2,8 

SKUPAJ        904     100     507,9 

Vir: Gril et al. (2004, 29) 

 

2.9 Usposabljanja mladih prostovoljcev v okviru direktiv Evropske unije 

 

Na podlagi skupnih načel, ki jih je Evropski svet sprejel leta 2004, je Evropski center za razvoj 

poklicnega usposabljanja (Cedefop) objavil »Evropske smernice o potrjevanju neformalnega in 

priložnostnega učenja«, ki zagotavljajo orodje za razvoj praks izdajanja potrdil in pri tem 

vključujejo tudi sektor prostovoljnih dejavnosti. Mobilnost za namene učenja je način 

uveljavljanja pravice državljanov do prostega gibanja znotraj EU.  

 

Delo mladih prostovoljcev lahko predstavlja neformalno in priložnostno učenje. Neformalno 

izobraževanje, ki poteka organizirano, omogoča, da mladi razvijajo svoje notranje potenciale in 

temeljijo na izkušnjah in potrebah mladih posameznikov (Mladinski svet Slovenije, 2013). Preko 

dela v mladinskih in prostovoljskih organizacijah dobijo mladi drugačen pogled na učenje, saj v 

teh procesih sodelujejo sami in s tem vplivajo na svoj odnos in odgovornost. 
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Običajno pa prostovoljci za svoje delo ne dobijo potrdila o pridobitvi znanja. Zato Evropska 

komisija v okviru strateškega okvira »ET 2020 pripravlja predlog za priporočilo Sveta o 

potrjevanju neformalnega in priložnostnega učenja, ki vključuje prostovoljstvo in je prednostna 

naloga EU na  področju izobraževanja in usposabljanja« (Svet EU, 2012, C 398/4). 

 

To bo omogočilo, da se bodo izkušnje na področju prostovoljnega dela ter znanja in spretnosti, 

pridobljene s prostovoljstvom, lahko navajale v dokumentih Europass 20 in bodo vključene v nov 

»evropski potni list znanj in spretnosti« (Sporočilo Evropske komisije o politika EU in 

prostovoljstvu, 2011). 

 

Mladinski svet Slovenije predlaga državi RS sprejem ukrepov, ki bi izboljšali urejenost in 

priznavanje neformalnega dela (Mladinski svet Slovenije, 2013, 7-10): 

 priznavanje kompetenc, pridobljenih v neformalnem izobraževanju znotraj visokega 

šolstva: doslednejši zapis in izvajanje pravilnikov o priznavanju neformalno pridobljenega 

znanja v visokošolskih ustanovah ter upoštevanju potrdil in sistemov, ki jim je bila s strani 

Univerz in drugih reprezentativnih institucij že priznana veljava za primernost dokazovanja 

neformalno pridobljenega znanja. To velja tudi za opravljanje obvezne prakse v okviru 

izobraževalnega programa. 

 priznavanje neformalnega izobraževanja v srednjih šolah: V kolikor se dijaki udeležujejo 

neformalnega izobraževanja v mladinskem delu, naj se jim to prizna v celoti ali deloma v 

okviru obveznih izbirnih vsebin. Prav tako naj se neformalno izobraževanje prizna kot možen 

način opravljanja z izobraževalnim programom predpisane prakse v primeru relevantnosti 

področja. 

 priznavanje kompetenc, pridobljenih v neformalnem izobraževanju s strani 

delodajalcev: Neformalno izobraževanje opremi mlade z veščinami za življenje in 

konkretnimi kompetencami, ki jih delajo veliko bolj usposobljene za trg dela. Delodajalci naj 

prepoznajo dodano vrednost kompetenc, pridobljenih skozi neformalno izobraževanje, 

izkazanih skozi orodja beleženja pridobljenih kompetenc, kot so Nefiks, Moje izkušnje in 

YouthPass. 

 beleženje in dokazovanje: Država naj poskrbi za večjo prepoznavnost obstoječih orodij za 

beleženje neformalnih znanj in neformalnega izobraževanja (npr. Nefiks, YouthPass) in 
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neformalnih delovnih izkušenj (Moje izkušnje) med mladimi, delodajalci in državo za lažji 

vstop mladih na trg dela skozi izkazovanje neformalnega izobraževanja. 

 priznavanje mladinskega dela: Država naj aktivno podpira ustvarjanje kapacitet za 

kakovostno mladinsko delo in naj prevzame odgovornost za vzpostavitev nacionalnega 

sistema usposabljanja in izobraževanja za mladinske delavce in mladinske voditelje v 

partnerstvu z akterji iz sektorja. Pri tem naj uradno prizna neformalno izobraževanje kot eno 

od poti usposabljanja in izobraževanja.  

 

2.10  Urejenost mladinskega prostovoljskega dela v nekaterih državah EU 

 

Za primerjavo z že predstavljeno urejenostjo prostovoljskega dela v Sloveniji je v nadaljevanju 

prikazana ureditev nevladnih organizacij in prostovoljskega dela v drugih evropskih državah, in 

sicer za Italijo, Hrvaško, Nemčijo in Nizozemsko. 

 

Italija 

Prostovoljstvo ureja več zakonov: Zakon o medsebojnem sodelovanju iz leta 1987, Zakon o 

prostovoljnem delu, Zakon o socialnem sodelovanju v letu 1991 in Zakon o javnih institucijah iz 

leta 2000. 

 

Začetki prostovoljstva se kažejo predvsem v neplačanem delu v sirotišnicah in bolnišnicah. 

 

Sedaj imajo urejeno plačano prostovoljsko delo, in sicer za delo prostovoljcev v mednarodnih 

programih. Ostali programi prostovoljskega dela, ki se opravljajo v neprofitne namene, ostajajo 

neplačani. 

 

V primeru plačila so prostovoljci oproščeni plačila davkov. V času opravljanja dela imajo preko 

organizacije zagotovljeno zdravstveno zavarovanje in so upravičeni do vračila morebitnih 

stroškov. V primeru prostovoljskega delovanja v tujini morejo prej opraviti usposabljanje na 

državni ravni. 
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Hrvaška  

Delovanje neprofitnih organizacij je urejeno z zakonom, ki ga je država sprejela leta 2010. Z njim 

ureja finančno poslovanje in nadzor ter obvezno oddajanje finančnih poročil. Zakon določa tudi 

obvezen vpis register neprofitnih organizacij. Če se ugotovi, da društvo krši zakon, mora plačati 

kazen, ki je za posamezno kršitev določena. Notranji nadzor izvajajo člani društva, zunanji pa 

Ministrstvo za upravo, ki preverja zakonitost delovanja in izvaja inšpekcijski nadzor nad 

društvom. 

 

Delo v prostovoljstvu lahko opravljajo osebe, starejše nad 18 let, mlajše osebe pa lahko delajo 

samo na področju Hrvaške, vendar je potrebna pisna privolitev staršev oziroma njihovih 

skrbnikov. Delo v prostovoljstvu ni plačano. 

 

Nemčija 

Prvi zakon je sprejela leta 1964. Prostovoljsko delo opredeljuje kot delo z otroki in mladimi, in 

sicer kot vzgojo, nego in gospodinjsko pomoč. 

 

Prostovoljci imajo zagotovljeno socialno varnost, država jim plačuje socialne prispevke, 

pokojninsko zavarovanje in zavarovanje za brezposelnost. 

 

Nizozemska 

Prostovoljsko delo ne ureja nobena zakonodaja. Delo ni plačano in ni obvezujoče za državljane. 

Izjema so težko zaposljive brezposelne osebe, ki za to obliko prostovoljskega dela prejemajo 

minimalno plačilo. Večina organizacij pa svojim prostovoljcem plača stroške zavarovanja in 

potovanja v primeru opravljanja prostovoljskega dela v tujini. 

 

Iz prikazanih ureditev je razvidno, da imajo države zelo različno urejeno mladinsko delo v 

prostovoljstvu, ki je odvisno od socialne situacije, v kateri se posamezna država nahaja. 

 

V nekaterih državah članicah Evropske unije se od leta 2003 izvajajo raziskave, s katerimi naj bi 

se pridobile informacije o značilnostih prostovoljskega dela v državah EU, kot so: razvoj in obseg 

prostovoljstva, ekonomska ocenitev prostovoljskega dela, politika razvoja prostovoljstva in 
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stališča posameznikov do prostovoljskega dela. S tem želi Evropski center prostovoljstva (The 

Europen Volunteer Centre) spodbujati in seznanjati javnost in vplivati na razvoj prostovoljstva 

posameznih državah Evropske unije. Ker podatki niso dostopni za vse zgoraj prikazane države, 

bom podatke predstavila samo za dve izmed navedenih držav (Gril et al., 2006, 5 in 6): 

 

Italija 

Skupine prostovoljcev: 

Med prostovoljci je bilo 45,6 % ženskega in 56,4 % moškega spola. 

 

Struktura prostovoljcev: 

Mladih prostovoljcev do 29 let je bilo 22,1 % 

 

Motivacija za prostovoljsko delo: 

Natančnih podatkov ni, izstopajo osebni, kulturni, verski motivi. 

 

Področja prostovoljskega dela: 

 Največja udeležba je bila na področju zdravstvenega varstva, 

 Socialno varstvo, 

 Kultura in rekreacija, 

 Izobraževanje in varstvo okolja, 

 Udeležba na področju človekovih pravic. 

 

Ovire: 

Ni ustrezne finančne pomoči in ostalih ugodnosti. 

 

Nemčija 

Skupine prostovoljcev: 

Med prostovoljci je bilo 36 % moškega in 30 % ženskega spola. 

 

Struktura prostovoljcev: 

Ni podatka za številčno udeležbo mladih prostovoljcev do 29 let. 
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Podpora prostovoljcem: 

70 % udeležencem je bilo na razpolago usposabljanje. 

 

Področja prostovoljskega dela: 

 Največja udeležba je bila na področju športa in rekreacije, 

 Šola, vrtci, 

 Cerkvene dejavnosti in verske organizacije, 

 Socialno varstvo, 

 Kultura in glasba, 

 Politika in zdravstveno varstvo. 

 

Ovire: 

Ni ustrezne finančne pomoči in ostalih ugodnosti. 

Prostovoljci nimajo ustreznega zdravstvenega zavarovanja. 

 

2.11  Izmenjave prostovoljcev v državah EU  

 

V okviru programa »MLADINA« se pojavlja nova oblika opravljanja prostovoljskega dela med 

mladimi. »Omogoča se lažje opravljanje prostovoljne službe posameznika v tujini in gostiteljstvo 

prostovoljcev iz druge države v organizaciji v Sloveniji. Razvoj Evropske prostovoljne službe je 

razviden iz spodnjih tabel« (Urad RS za mladino, 2006, 12). 

 

V spodnjih tabelah (Tabele 2.12 – 2.14) so predstavljeni podatki o številu akreditiranih 

organizacij, številu izvajajočih projektov in povprečna dolžina trajanja projektov evropskih 

prostovoljnih služb (EVS) za navedena obdobja.  V tabelah so zajeti tudi projekti, ki so potekali v 

sodelovanju z drugimi državami. 
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Tabela 2. 12: Število akreditiranih EVS organizacij 

 Število na novo 

akreditiranih EVS 

organizacij 

Število izpisanih 

akreditiranih 

EVS organizacij 

Stanje ob 

koncu leta 

2000 2 0 2 

2001 10 1 11 

2002 3 0 14 

2003 16 0 30 

2004 11 6 35 

2005 20 7 48 

2006 18 17 49 

Vir: Urad RS za mladino (2006, 12-13) 

 

Tabela 2. 13: Število EVS projektov v Programu MLADINA (vključno s projekti čezmejnega 

sodelovanje in s sodelovanjem s partnerskimi državami) 

 Število vseh EVS 

projektov 

Pošiljajoči Gostiteljski 

2000 6 4 2 

2001 22 10 12 

2002 29 15 14 

2003 27 11 16 

2004 57 19 38 

2005 60 19 41 

2006 89 35 54 

Skupaj: 290 113 177 

Vir: Urad RS za mladino (2006, 13) 
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Tabela 2. 14: Povprečna dolžina trajanja EVS aktivnosti v mesecih (vključno s projekti 

čezmejnega sodelovanje in s sodelovanjem s partnerskimi državami) 

 Povprečna dolžina 

trajanja v mesecih 

Povprečna dolžina 

pošiljajočih 

projektov v mesecih 

Povprečna dolžina 

gostiteljskih 

projektov v mesecih  

2000 9,83 10,00 9,50 

2001 8,77 7,90 9,50 

2002 8,79 7,87 9,79 

2003 8,50 6,95 9,56 

2004 9,62 8,50 10,18 

2005 8,93 7,68 9,50 

2006 8,76 8,34 9,03 

Vir: Urad RS za mladino (2006, 13)  

 

»V okviru nacionalne agencije programa MLADINA se je razvil tudi brezplačni evropski 

informativni servis za mlade in tiste, ki delajo z mladimi, in nudi informacije o možnostih, ki jih 

ponujajo različne evropske ustanove in mednarodne organizacije na področju izobraževanja, 

usposabljanja, kulture, mobilnosti mladih, mladinskega informiranja in drugih tematik, ki so 

zanimive za mlade« (Urad RS za mladino, 2006, 13). 

 

2.12  Izvajanje strategije Evropske unije za mlade  

 

Resolucija Sveta« o prenovljenem okviru za evropsko sodelovanje na področju mladine (2010–

2018), imenovana tudi »Strategija EU za mlade«, določa izdelavo Poročila Evropske unije o 

mladih.Poročilo se izdela ob izteku treh let. V njem oceni dosežen napredek v triletnem obdobju 

in se določi prednostne naloge za prihajajoče tri-letno obdobje (Skupno poročilo Sveta in 

Komisije, 2012). 

 

Leta 2009 je Svet v okviru Strategije sprejel »prenovljeni okvir« in potrdil dva cilja, s katerimi se 

povečujeta vloga in položaj mladih tako na področju izobraževanja in trga dela kot tudi 

solidarnosti in enakega dostopa do pravic in priložnosti.  
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Slika 2. 2: Izvajanje prenovljenega okvira za Evropsko sodelovanje                                   

 

Vir: Skupno poročilo Sveta in Komisije (2012, 6) 

 

»Prenovljeni okvir temelji na ukrepih. Kot je prikazano v drevesnem diagramu, je razdeljen na 

osem področij politik (področij ukrepanja): izobraževanje in usposabljanje, zaposlovanje in 

podjetništvo, socialna vklju čenost, zdravje in dobro počutje, udeležba kultura in ustvarjalnost, 

prostovoljstvo ter mladi in svet« (Skupno poročilo Sveta in Komisije, 2012, 6). 
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Mladinsko delo zajema izobraževanje izven šole in dejavnosti v prostem času, ki jih vodijo 

poklicni ali prostovoljni mladinski delavci. »Temelji na neformalnem učenju in prostovoljni 

udeležbi« (Skupno poročilo Sveta in Komisije, 2012, 6). 

 

Svet v Strategiji 2020 za pomoč mladim v kriznem času spodbuja njihova mobilnost. »Dosegel je 

tudi politični dogovor o priporočilu Sveta o potrjevanju neformalnega in priložnostnega učenja« 

(Skupno poročilo Sveta in Komisije, 2012, 7).  

 

Evropska komisija je v pobudi »Priložnost za mlade« predlagala olajšanje uveljavljanja pravic 

tudi mladim državljanom EU, »tako glede pravice do prostega gibanja znotraj EU, predvsem za 

namene prostovoljnega dela, študija ali dela« (Skupno poročilo Sveta in Komisije, 2012, 7). 

 

Komisija in države članice podpirajo mladinske organizacije, ki mladim ponujajo možnosti 

neformalnega učenja. Osem držav članic tudi spodbuja in poudarja »vlogo mladinskega dela za 

pomoč mladim, ki zgodaj opustijo šolanje, da se vrnejo v izobraževanje ali na delo. V tem okviru 

so nedavno sprejele ukrepe za povečanje ozaveščenosti o neformalnem in priložnostnem učenju 

ter priznavanje učnih rezultatov na nacionalni ravni« (Skupno poročilo Sveta in Komisije, 2012, 

8). 

 

Države članice EU in Komisija so na podlagi Priporočila o mobilnosti mladih prostovoljcev v EU 

»povečale ozaveščenost o možnostih mobilnosti za mlade prostovoljce. Poleg Evropske 

prostovoljne službe številne države članice poročajo, da imajo dvo- ali večstranske programe 

izmenjav.« Osem držav članic EU je na nacionalni ravni vzpostavilo programe prostovoljstva. 

»Veliko držav članic navaja program Mladi v akciji, zlasti Evropsko prostovoljno službo, kot 

pomemben ali celo glaven okvir, v sklopu katerega se izvaja prostovoljstvo mladih v drugih 

državah« (Skupno poročilo Sveta in Komisije, 2012, 10-11). 

 

V državah EU potekajo prizadevanja za zagotavljanje priznavanja izkušenj iz prostovoljskega 

dela. Predlogi za ureditev potekajo preko trga dela ali družbenega priznanja (Skupno poročilo 

Sveta in Komisije, 2012). 
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Ker se za sodelovanje v čezmejnih prostovoljnih dejavnostih še vedno odloča manjši odstotek 

mladih v Evropi, »so države članice na Priporočilo Sveta, z dne 20. novembra 2008, o mobilnosti 

mladih prostovoljcev v Evropski uniji pozvane, naj opredelijo morebitne ovire za prostovoljstvo 

in preučijo možne ukrepe za njihovo odpravo« (Skupno poročilo Sveta in Komisije, 2012, 11). 

 

 

3 EMPIRIČNI DEL  

 

 

Za izdelavo diplomske naloge sem izbrala delovanje mladih prostovoljk in prostovoljcev in 

raziskovala, s katerimi izzivi se pri svojem delu soočajo, kako s prostovoljnim delom pomagajo 

drugim in s to obliko dela razvijajo svoje vrednote in nadgradijo svoj izobraževalni potencial.   

 

S pomočjo petih intervjujev z mladimi prostovoljci sem poskušala ugotoviti, zakaj se mladi 

odločajo za delo v prostovoljstvu in kako razumejo svojo pomoč. Z obdelavo in analizo 

pridobljenih podatkov sem ugotavljala, kaj je vplivalo na njihovo odločitev za delo v 

prostovoljstvu, kako te izkušnje vplivajo nanje in kako jih vrednotijo, kako in kje jih uporabljajo 

ter katera področja dela in katere države jih privlačijo. 

 

Z nadaljevanjem raziskovalne naloge bom poskušala ugotoviti, kakšno je trenutno stanje glede 

prostovoljnega dela med mladimi. 

 

3.1    Raziskovalna vprašanja 

 

V diplomski nalogi sem izpostavila glavno raziskovalno vprašanje:  

 

 Zakaj se mladi odločajo za delo v prostovoljstvu in kako razumejo svojo pomoč?  

 

Z glavnim raziskovalnim vprašanjem sem opredelila tudi cilj celotne raziskave. Za pomoč pri 

splošnem raziskovalnem vprašanju, ki izvira neposredno iz raziskovalnega problema, sem 



Urbanija De Maiti, Jasna. 2015. »Odnos mladih do prostovoljstva«, diplomsko delo, 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

35 

 

oblikovala bolj specifična, konkretna raziskovalna vprašanja, t. i. podvprašanja (Lamut in Macur, 

2012, 63):  

 Kakšne izkušnje pridobijo z neformalnim delom in kako jih uporabijo pri iskanju zaposlitve?  

 Katere so prednosti in slabosti prostovoljnega dela?  

 Kako mladi razumejo, da prostovoljno delo ni plačano ?  

 Kako se mladi opredeljujejo do prostovoljnega dela v tujini in katere države ter področja dela 

jih privlačijo? 

 

Uporabila sem kvalitativno metodo zbiranja podatkov, ki lahko pomeni »skupni pojem za zelo 

različne teoretične, metodološke in metodične pristope k družbeni resničnosti« (Mesec, 1998, 

22). Kvalitativno metodo lahko dojemamo na različne načine, na primer kot samostojni dodatek 

ali kot nasprotje, označitev in poseben poudarek v družbenem raziskovanju. 

 

»V kvalitativni raziskavi ne gre le za to, da bi preverili le to ali ono hipotezo, ampak želimo priti 

do celovitega, vsebinsko bogatega razumevanja, ki nas lahko usmerja pri praktičnem delu, čeprav 

morda ne moremo prav vsakega elementa tega razumevanja utemeljiti« (Mesec, 1998, 14).  

 

Odgovore na glavno raziskovalno vprašanje in na podvprašanja bom poskušala dobiti preko 

intervjujev s prostovoljci, ki sodelujejo na različnih področjih v prostovoljskih organizacijah. Na 

osnovi pridobljenih odgovorov bom opravila preverjanje in poskušala poiskati ustrezne 

zaključke. 

 

3.2    Cilji raziskave 

 

»Oblikovanje raziskovalnega cilja je sočasno tudi cilj celotne raziskave. Zato je izjemnega 

pomena, da so cilji oblikovani jasno, nedvoumno, natančno in specifično« (Lamut in Macur, 

2012, 67). Raziskovalna vprašanja in cilji naj vsebinsko izhajajo iz raziskovalnega problema. 

Predstavljajo naj okvir raziskave in so v pomoč pri nadaljnjem raziskovalnem delu.  

 

Z diplomsko nalogo želim ugotoviti, kaj vpliva na odločitev mladih za delo v prostovoljstvu, 

kakšne izkušnje so pridobili, kako te izkušnje vplivajo nanje, kako razumejo odločitev, da niso 



Urbanija De Maiti, Jasna. 2015. »Odnos mladih do prostovoljstva«, diplomsko delo, 

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

36 

 

upravičeni do plačila opravljenega prostovoljnega dela in kako so ovrednotili svoje izkušnje z 

delom v prostovoljstvu. Ugotavljala bom tudi želene destinacije in področja dela. 

 

3.3    Načrt raziskave  

 

Za izdelavo empiričnega dela naloge sem uporabila kvalitativno raziskavo. Podatke sem 

poskušala dobiti preko intervjujev z dvema prostovoljcema, od katerih eden dlje in drugi manj 

časa sodelujeta v Centru za uporabnike prepovedanih drog v Novi Gorici. Kasneje sem opravila 

anketo s prostovoljko, ki je delala na Centru za socialno delo, vendar je z delom v prostovoljstvu 

začasno prenehala, in še z dvema naključnima prostovoljcema.  

 

Prostovoljci so bili različnih spolov: dva intevjuvanca sta bila moškega spola, tri intervjuvanke pa 

ženskega. Starost oseb je bila od 19 do 30 let. Osebe so se razlikovale tudi po stopnji izobrazbe: 

najmlajša oseba obiskuje drugi letnik univerzitetnega visokošolskega študija, druga oseba študira 

ob delu, ostale osebe pa imajo nedokončano srednjo šolo, zaključeno fakultetno izobrazbo in 

zaključen magisterij. Tudi glede časa opravljanja prostovoljnega dela se osebe razlikujejo, saj je 

ena oseba kot prostovoljka sodelovala samo enkrat, spet drugi pa se s prostovoljstvom ukvarjajo 

že dlje časa in so z delom v prostovoljstvu začasno ali povsem prenehali. 

 

3.4    Postopek zbiranja gradiva  

 

Z intervjuji sem začela februarja 2012 in nadaljevala 15. maja 2013. S kontaktnim pismom sem 

za sodelovanje in snemanje zaprosila vodjo Centra za uporabnike prepovedanih drog v Novi 

Gorici in nato pridobila soglasja prostovoljcev za sodelovanje in snemanje intervjujev ter njihovo 

kasnejšo uporabo v študijski raziskavi.  

 

Z ostalimi tremi udeleženci sem se za intervjuje dogovorila preko znancev, kasneje pa še z 

osebnimi razgovori. Vsem udeležencem sem zagotovila anonimnost pri obdelavi podatkov za 

študijske namene. 
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Ugotovila sem, da imata dva intervjuvanca različne časovne izkušnje z delom v prostovoljstvu. 

Prva oseba se je s prostovoljstvom srečala na istem centru ob priložnostnem obisku. V preteklosti 

je bila tudi sama odvisnik od prepovedanih drog. Po premisleku se je odločila, da bi s svojimi 

izkušnjami lahko pomagala pri delu z odvisniki. Za svojo pomoč prejema dobre odzive med 

odvisniki in zato delo z veseljem opravlja. Na izobraževanju še ni bila. 

 

Druga oseba je imela izkušnje na področju prostovoljstva že iz osnovne šole, ko je pomagala 

mlajšim učencem pri izdelavi domačih nalog. Z delom je nadaljevala tudi v času šolanja na 

gimnaziji. Po zaključenem izobraževanju se je pridružila prostovoljcem na Centru za uporabnike 

prepovedanih drog. Bila je tudi na usposabljanju za pomoč pri delu z uporabniki drog. Po njenem 

mnenju je bilo to izobraževanje zelo primerno in ji je v pomoč pri sedanjem delu na Centru.  

 

Tretja oseba je v času svoje brezposelnosti prostovoljno delo opravljala na Centru za socialno 

delo, vendar je z delom v prostovoljstvu zaradi redne zaposlitve začasno prenehala.  

 

Četrta oseba se je z delom v prostovoljstvu seznanila z udeležbo v projektu "Očistimo Slovenijo". 

Sodelovanje v čistilni akciji jo je zelo navdušilo, zato se je odločila, da bo s svojim delovanjem v 

prostovoljstvu nadaljevala, predvsem na področju varstva okolja in ohranjanja narave.  

 

Peta oseba se je s prostovoljstvom srečala po zaključenem izobraževanju in iskanju zaposlitve na 

področju šolstva. Svoje pedagoško znanje nesebično deli ljudem s posebnimi potrebami. 

 

3.5    Metode raziskovanja 

 

Za izdelavo naloge sem uporabila strukturiran intervju, ki je potekal kot osebni razgovor med 

vprašanim in izpraševalcem. Vsem intervjuvancem sem postavila ista, vnaprej pripravljena in 

zapisana vprašanja. »S tem se je povečala zanesljivost raziskave in zmanjšal osebni vpliv 

raziskovalca« (Lamut in Macur, 2012, 144). »Ta način omogoča boljšo medsebojno primerjavo 

zbranih podatkov in njihovo kasnejšo uporabo pri izdelavi zaključkov« (Mesec, 1998, 82). 
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Pripravljena vprašanja sem dosledno uporabljala. Kljub temu sem zaradi potrebe po razjasnitvi 

odgovorov na nekatera postavljena vprašanja postavila tudi podvprašanja, ki pa niso spremenila 

pomena prvotno zastavljenega vprašanja.  

 

Posamezni intervjuji so trajali od 35 do 45 minut. Eden izmed intervjujev je zaradi obveznosti, ki 

jih je intervjuvanka morala med razgovorom opraviti, trajal malo dlje, saj sem ga morala začasno 

prekiniti, kar pa v kasnejšem nadaljevanju ni vplivalo na potek intervjuja.   

 

Vse pogovore sem snemala in so bili opravljeni v prijetnem, sproščenem vzdušju. Z intervjuji 

pridobljene posnete podatke sem najprej uredila in prepisala. Tako urejeno besedilo sam 

zapisovala v levo stran tabele. V sredini tabele sem pustila prazen prostor za vpisovanje pojmov 

(kod). Na desni strani tabele sem kasneje vpisovala kategorije.  

 

Tekst sem s pomočjo postopka odprtega kodiranja razčlenila na enote (stavki, odstavki, poglavja, 

opisi dogodka, fraze in podobno). »Pojme sem oblikovala z besedno zvezo iz razčlenjenega dela 

besedila« (Lamut in Macur 2012, 173 - 175) in jim določila pomen. Nato sem pojme med seboj 

povezala, primerjala in združevala glede na identifikacijo skupnih podobnosti v kategorije. 

»Temu je sledil postopek povezovanja kategorij med seboj (odnosno kodiranje) in zaključek 

obdelave s formuliranjem teorije« (Mesec, 1998).   

 

 

4 ANALIZA IN INTERPRETACIJA REZULTATOV 

 

 

Z odgovori na glavno raziskovalno vprašanje o vzrokih, ki vplivajo na odločitev mladih za delo v 

prostovoljstvu in razumevanju njihove odločitve, sem dobila potrditev, da se mladi za 

prostovoljsko delo odločajo, ker želijo biti koristni in pomagati ljudem ter pridobivati nove 

izkušnje na osebnem in strokovnem področju. 

 

Razprava je potrdila, da se mladi za prostovoljno delo odločajo sami, z željo pomagati drugim, in 

da za opravljeno delo ne pričakujejo plačila (Gril, 2007). Večinoma so sogovorniki opozorili na 
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svoja pričakovanja, da bi namesto plačila za opravljeno delo prejeli potrdila z zahvalo, ki bi jim 

jo izdala prostovoljska organizacija, v kateri opravljajo ali so opravljali delo.  

 

Mladi se zavedajo pomembnosti opravljanja prostovoljstva, predvsem zaradi vzajemnih koristi, 

ki jih imajo v vlogi prostovoljcev, in širjenja medsebojne povezanosti na družbeni ravni (Gril, 

2007). Vpliv prostovoljstva na mlade in motivacije za delo so »ob poznavanju značilnosti 

prostovoljnega dela in možnosti za sodelovanje, ključni elementi za oblikovanje učinkovitih 

strategij spodbujanja mladih k prostovoljnemu delu« (Gril, 2007, 6).   

 

Kot najpomembnejša pričakovanja in motive v prostovoljskem delu so mladi izpostavili 

pridobivanje izkušenj, kar je v sedanji zaposlitveni situaciji povsem razumljivo, saj težko 

verjamejo, da bodo po končanem izobraževanju našli kakršnokoli zaposlitev, kaj šele zaposlitev, 

kjer bodo lahko uporabili svoje pridobljeno znanje in po lastni izbiri.  

 

Mladi upajo, da bo država neformalna znanja in veščine, ki jih s to obliko dela pridobijo, umestila 

v nastajajočo Strategijo in jim s tem olajšala vstop na trg dela. »Osnove za priznavanje 

neformalno pridobljenega znanja pri nas obstajajo in na podlagi le-teh je Univerza v Ljubljani že 

leta 2009 priznala Nefiks – neformalni indeks kot primerno orodje za uveljavljanje neformalno 

pridobljenega znanja na fakultetah« (Resolucija, 2013, 5).   

 

Problemi nastajajo v praksi, saj so pravila za uveljavljanje premalo jasna in tako »dopuščajo 

preveliko mero individualne interpretacije nosilcev predmetov in tistih, ki vodijo postopek 

priznavanja, saj se v praksi izkaže, da je veliko lažje narediti izpit kot vstopiti v nejasen postopek 

priznavanja« (Resolucija, 2013, 6). 

 

V šolstvu bi ta znanja lahko vključili v dokumente Europass 20, novi evropski potni list znanj in 

spretnosti. V njem bodo zbrana dokazila o izobraževanju in usposabljanju, tj. dokazila o 

pridobljenih znanjih in spretnostih, navedenih v življenjepisu (Slovenska filantropija, 2010).  
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V nadaljevanju intervjujev so sogovorniki poudarili, da so se za delo v prostovoljstvu odločili 

zaradi nudenja pomoči pri reševanju težav drugih oseb in novih možnosti, ki so jim z 

opravljanjem tega dela omogočene.  

 

Z odgovori intervjuvanih sogovornikov se povsem strinjam, saj sem se tudi sama med 

opravljanjem prostovoljskega dela počutila bistveno bolj koristna in v nekem smislu srečnejša kot 

pred začetkom dela. Z nekaj osebami sem navezala prijateljske stike, ki jih še vedno ohranjam. 

Prav tako sem hvaležna vsem, s katerimi sem sodelovala, saj sem z delom v prostovoljstvu 

povečala svojo strpnost do sočloveka, pridobila nova znanja in spoznala drugačen pogled na svet. 

 

V odgovoru na glavno raziskovalno vprašanje o razlogih in razumevanju njihove odločitve za 

prostovoljsko delo je prvi sogovornik izpostavil svoje spoznanje, da je v življenju vedno samo 

jemal in nikoli nič vračal. Na Centru je ugotovil, da se tu vsi učijo in si med seboj pomagajo brez 

vsiljevanja svojega mišljenja. Najpomembnejše pa je, da se nikogar ne obsoja.  

 

Druga sogovornica je poudarila svojo potrebo, da pomaga ljudem in svoje znanje izkoristi za 

pomoč družbi, sploh v marginalnih skupinah, kjer sedaj deluje. Tu je pomembna pomoč in 

nudenje občutka, da so družbeno sprejeti.  

 

Tretja sogovornica je v času svoje brezposelnosti menila, da je bolje delati karkoli kot nič, zato se 

je odločila, da bo delala kot prostovoljka. Kot pozitivno je izpostavila tudi nudenje izobraževanja 

za inštruktorje mladinskih delavnic.  

 

Naslednja sogovornica se je z delom v prostovoljstvu srečala z udeležbo na akciji za čistejšo 

Slovenijo, kar je bila posledica njene osebne želje.  

 

Zadnji sogovornik poudarja nastanek vezi, pretoka, navezanosti in dobrih rezultatov z ljudmi s 

posebnimi potrebami. Bila je pot od pedagoških idej do dosege cilja, zato je s prostovoljskim 

delom nadaljeval. 
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Z enakimi razmišljanji sem se velikokrat v življenju soočala tudi sama. Ljudje se največkrat niti 

ne zavedamo okoliščin, v katerih živijo drugi ljudje, ki so bolj potrebni pomoči in zato bolj 

ranljivi in jim je pomoč v obliki besede, razumevanja, sprejemanja in topline, ki jim jo s 

prostovoljnim delom lahko nudimo, zelo dragocena. 

 

Glede razumevanja in pridobljenih izkušenj večina sogovornikov smatra, da jim delo v 

prostovoljstvu predstavlja prednost, ki se izraža predvsem v osebnem zadovoljstvu in novih 

znanjih.  

 

Sogovornik je potrdil, da se je z delom v Centru in stiki z mladimi naučil, da se nobene stvari ne 

sme obsojati in nihče nima pravice ničesar vsiljevati. Sedanje delo ga osrečuje, saj je koristen, ko 

deli svoja spoznanja z drugimi.  

 

Ena izmed sogovornic je poudarila, da je treba pri delu uporabiti vse svoje znanje, ves vložen 

trud pa se nadgradi še po človeški plati. Pomembno ji je tudi, da z delom v prostovoljstvu niso 

vezani na nobeno pogodbo.  

 

Druga sogovornica je izpostavila, da so prednosti prostovoljstva delo s srcem in dušo ter učenje 

potrpežljivosti. Naslednja je ponosna na svoj prispevek k lepšemu življenskemu okolju in nikoli 

več ne odvrže odpadkov v naravo.  

 

Intervjuvani so v nadaljevanju kot prednost prostovoljskega dela ocenili nudenje pomoči drugim, 

glede slabosti pa so bila mnenja deljena. Izpostavili so neustrezno zakonsko podporo mladim 

prostovoljcem oziroma nezadostno podporo mladim prostovoljcem v nekaterih prostovoljskih 

organizacijah.  

 

Prvi sogovornik se zaveda pomembnosti lastnih izkušenj in potrebo, da te izkušnje deli z drugimi 

in jim tako pomaga. O slabostih ne razmišlja, ker je srečen, da je koristen v nekem okolju, 

skupnosti.  
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Sogovornica je kot prednost izpostavila tudi to, da nisi vezan na nobeno pogodbo, druga pa je 

menila, da si z delom v prostovoljstvu nabereš veliko izkušenj, se povezuješ z ljudmi in zanje 

lahko narediš marsikaj dobrega, brez velikih pričakovanj, in marsikdaj se nepričakovano zgodijo 

dobre stvari.  

 

Zadnji sogovornik je menil, da je tovrstno delo na prvi pogled negotovo, včasih tudi manj 

ugledno, pa vendar ga opravlja s ponosom.  

 

Vsi sogovorniki so podpirali odločitev, da prostovoljsko delo ni plačano. Izpostavili pa so željo, 

da se jim za njihov trud in opravljeno delo podelijo priznanja. Večina jih tudi meni, da 

prostovoljsko delo v tujini ni prednost.  

 

Sama pričakujem, da se bo s sprejetjem Strategije razvoja nevladnega sektorja in prostovoljstva 

izboljšalo in olajšalo delo mladih v prostovoljskih organizacijah. Menim tudi, da je mladim treba 

dati priznanja za opravljeno delo.  

 

Do prostovoljnega dela v tujini se mladi v intervjuju različno opredeljujejo, prav tako tudi do 

izbire države in področja dela. Prvi intervjuvanec si želi delati in pomagati ljudem, ki so se znašli 

v hudih situacijah in pomoč res potrebujejo. V tem primeru ne bi izbiral države, kjer bi delal. 

Vsekakor pa ne bi delal v okviru misijonarskega dela. Tudi druga sogovornica ne bi sodelovala v 

okviru misijonarskega dela, temveč si želi kot prostovoljka delati v tujini, predvsem v Afriki. 

Tretja bi tudi delala v tujini, morda na Nizozemskem ali v Londonu. Zadnji intervjuvanec pa si 

kot prostovoljec trenutno ne želi delati v tujini.  

 

Na podlagi analize intervjujev, opravljenih s petimi prostovoljci, ki še sodelujejo ali so sodelovali 

na različnih področjih v prostovoljskih organizacijah, lahko dokažemo, da se mladi posamezniki 

zavedajo, kaj pomeni njihova pomoč družbi. Zavedajo se tudi pozitivnega vpliva prostovoljskega 

dela na njihovo osebno dozorevanje in pridobivanje novih izkušenj. 
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5 ZAKLJUČEK 

 

 

Iz kritičnega pregleda literature in opravljenih intervjujev sem ugotovila, da področje 

prostovoljstva sistemsko še ni zadovoljivo urejeno tako na področju dopolnilne zakonodaje kot 

tudi nepriznavanja referenc, ki so pridobljene z delom v prostovoljstvu.  

 

Stanje se je delno izboljšalo s prejemom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

prostovoljstvu. Velika pričakovanja sistemske urejenosti predstavlja tudi priprava in sprejem 

Strategije razvoja prostovoljstva kot sestavni del Skupne strategije do leta 2020 in jo mora 

pripraviti Ministrstvo za javno upravo v roku treh let po uveljavitvi zakona o prostovoljstvu. 

Strategija bo omogočila spremljanje in ocenjevanje dela prostovoljskih organizacij in spodbudila 

njihovo delo.  

 

Z ustreznimi ukrepi in sodelovanjem družbenih institucij in organizacij je treba mlade 

organizirano spodbujati pri pridobivanju novih socialnih izkušenj in družbenem udejstvovanju 

(vključevanju v neformalno mladinsko delo). Ustrezno je treba urediti priznanje neformalne 

izobrazbe, ki jo mladi pridobijo z opravljanjem prostovoljskega dela.  

 

Veliko oviro pri doseganju ciljev na področju prostovoljstva predstavlja tudi nizka informiranost 

mladih in s tem posledično tudi premalo cenjeno delo prostovoljcev in premajhna finančna 

pomoč mladim prostovoljcem.  

 

To je posebej pomembno danes, ko imajo mladi velike težave pri iskanju prve zaposlitve in 

nimajo zahtevanih formalnih delovnih izkušenj, Z izkušnjami, ki so si jih pridobili s 

prostovoljskim delom, bi se lahko lažje vključili na trg dela. Po mnenju nekaterih strokovnjakov 

so te izkušnje lahko enakovredne formalnim delovnim izkušnjam.  

 

Družba in vsak posameznik se mora zavedati tudi, da je v sedanjih težkih ekonomskih in 

družbenih časih spodbujanje razvoja prostovoljstva in prostovoljskih organizacij pomemben 

prispevek k zniževanju revščine in večanju zaposljivosti prebivalstva. 
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Rada bi pojasnila, da sem se za to temo odločila na podlagi svojih osebnih izkušenj z delom v 

prostovoljstvu in prijaznimi izkušnjami, ki sem jih med delom doživela. Ko svoje delo primerjam 

z izkušnjami prostovoljcev, ki sem jih opisala, lažje ovrednotim razlike, ki jih posamezniki pri 

svojem delovanju lahko doživijo.  

 

Na koncu se iskreno zahvaljujem vsem prostovoljcem, ki so mi omogočili, da sem napisala to 

nalogo, predvsem prostovoljcema na Centru, ki sta mi s svojo odprtostjo in nesebičnostjo 

podarila nov pogled na človeško sobivanje. Hvala.  
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PRILOGE 

 

 

Priloga 1: Vprašanja za intervju 

 

1. Kaj vpliva na odločitev, da se mladi odločijo za delo v prostovoljstvu, in kaj jim 

prostovoljno delo predstavlja? 

2. Katere so prednosti prostovoljnega dela? 

3. Kako se mladi soočajo s slabostmi prostovoljnega dela? 

4. Kako mladi razumejo svoje prostovoljno delo in kakšne izkušnje pridobijo z delom v 

prostovoljstvu? 

5. Katerih programov izobraževanja se mladi prostovoljci lahko udeležijo pred začetkom in 

med delovanjem v prostovoljstvu? 

6. Kakšen vpliv imajo pridobljene izkušnje na področju prostovoljnega dela na mlade in 

kako jih mladi vrednotijo? 

7. Kakšno vrednoto predstavlja neformalno pridobljeno znanje pri iskanju zaposlitve in 

kakšne so možnosti priznavanja tega znanja? 

8. Kaj za prostovoljce pomeni, da prostovoljno delo ni plačano? 

9. Kako se mladi opredeljujejo do prostovoljnega dela v tujini in katere države ter področja 

dela jih privlačijo? 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Priloga 2: Transkript 1. intervjuja 

 

ENOTA POJMI KATEGORIJE 

1. Kaj vpliva na odločitev, da 

se mladi odločijo za delo v 

prostovoljstvu, in kaj jim 

prostovoljno delo predstavlja? 

Na mojo odločitev je vplivalo 

moje spoznanje, da sem vedno 

samo jemal in nič dajal. Po 

srečanju prijatelja iz najstniških 

dni, ki mi je povedal, da je na 

Centru za uporabnike 

prepovedanih drog, sem šel k 

njemu v Center na obisk in se 

začel sem vračati. Prej nisem niti 

vedel za obstoj tega centra. Tu 

sem razmišljal o centru in 

spoznal, kaj se v njem dogaja, da 

se tu vsi se učimo in si 

pomagamo, brez vsiljevanja 

svojega mišljenja. Nikoli ne 

obsojamo nikogar. Kasneje sem 

se odločil, da želim to redno 

početi. 

 

2. Katere so prednosti 

prostovoljnega dela? 

Zame je prednost prostovoljstva, 

da svoje pretekle izkušnje lahko 

v obliki pomoči prenesem 

nekomu drugemu. Mene nista 

usmerjala in vodila nazaj k sebi 

in svojim ciljem niti okolica niti 

starši, ampak samo moje lastno 

spoznanje, kaj in kako lahko to 

dosežem. Samo po svojem 

zgledu lahko nudim pomoč 

nekomu, ki jo potrebuje. In to mi 

daje moč. 

 

3. Kako se mladi soočajo s 

slabostmi prostovoljnega dela?  

Skozi delo v centru in stike z 

mladimi sem se naučil, da 

nobene stvari ne moreš obsojati 

 

 

 

 

 

Potrebe drugih 

 

 

 

Obisk in vračanje v 

Center 

 

Premalo informacij 

 

 

 

 

Sprejemanje ljudi 

in dajanje pomoči 

 

 

 

 

 

 

 

Prenašanje izkušenj 

 

 

 

 

Ni podpore okolja in 

družine 

 

 

Medsebojna pomoč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sodelovanje pri pomoči 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomoč drugim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pridobivanje osebnih 

izkušenj 

 

 

 

 

 

 

 

Pomoč drugim 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

in nihče nima pravice vsiljevati 

ničesar. Razen če te vprašajo za 

nasvet, pomoč. Ne razmišljam o 

slabostih, ker sem srečen, da 

sem tu in sem koristen. 

 

4. Kako mladi razumejo svoje 

prostovoljno delo in kakšne 

izkušnje pridobijo z delom v 

prostovoljstvu? 

To je spoznanje, da je pot 

odraščanja tudi vračanje družbi 

nazaj. To je bil glavni vzgib pri 

moji odločitvi za delo v centru, 

tukaj.  

Na moje izkušnje je delo v 

prostovoljstvu vplivalo skozi 

mojo osebno rast – že pred 

samim prihodom v center, skozi 

moje osebne izkušnje, ki so bile 

kar težke. Tu samo živim in 

delim svoja spoznanja z drugimi. 

Ja, v bistvu gledam to skozi 

mojo osebno rast.  

 

5. Katerih programov 

izobraževanja se mladi 

prostovoljci lahko udeležijo 

pred začetkom in med 

delovanjem v prostovoljstvu? 

Vem, da obstajajo izobraževanja 

in se jih nekateri udeležujejo. 

Morda bom začutil potrebo, da 

se kakšnega udeležim. Sam sem 

imel osebne izkušnje na 

področju drog in sem iskal 

pomoč, kako priti ven iz tega. 

 

6. Kakšen vpliv imajo 

pridobljene izkušnje na 

področju prostovoljnega dela 

na mlade in kako jih mladi 

vrednotijo?  

Mislim, da ima delo v 

prostovoljstvu velik vpliv na 

nas, saj je tu nekaj ljudi, s 

katerimi smo si zelo blizu, si 

Sprejemanje ljudi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vračanje družbi 

 

 

 

 

Razmišljanje o podpori 

družbe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razumevanje lastnega 

dela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velik vpliv  

 

 

Pridobivanje osebnih 

izkušenj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomoč drugim 

 

 

 

 

Sodelovanje pri pomoči  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pridobivanje osebnih 

izkušenj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

delimo izkušnje in si pomagamo. 

To je center, kjer se ukvarjamo z 

ljudmi, imamo programe, ki jih 

pri svojem delu uporabljamo. 

Meni je to manjkalo, manjkali so 

neki zgledi, smernice. S tem 

lahko ogromno pridobimo sami 

in to prenesemo drugim, to je 

vzajemno. 

 

7. Kakšno vrednoto 

predstavlja neformalno 

pridobljeno znanje pri iskanju 

zaposlitve in kakšne so 

možnosti priznavanja tega 

znanja? 

O tem nisem niti razmišljal. Če 

bi hotel razmišljati v tej smeri, bi 

moral iti v šolo. Zaenkrat nimam 

te težnje. Zapolnjuje me, kar 

sedaj delam in kar sedaj dajem. 

 

8. Kaj za prostovoljce pomeni, 

da prostovoljno delo ni 

plačano? 

Prostovoljstvo ni več 

prostovoljstvo, če je plačano. 

Prostovoljci prinesejo zaupanje 

ljudem, ki so tu. Ti začnejo 

razmišljati o tem, zakaj to 

delamo, tudi če ne živimo od 

tega. Razmišljal sem o 

drugačnem načinu življenja, 

vendar doživljam globoko 

razočaranje nad izkoriščanjem 

ljudi, predvsem mladih, v 

današnji družbi. 

9. Kako se mladi opredeljujejo 

do prostovoljnega dela v tujini 

in katere države ter področja 

dela jih privlačijo? 

Šel bi na prostovoljno delo v 

tujino, da bi začutil sebe. Šel bi 

nekam, kjer živijo na robu, kjer 

bi zaživel ta duh. Zdi se mi, da 

gredo nekatere organizacije, ki 

jih poznam, na roke drugim in 

 

 

Priprava na prostovoljno 

delo 

 

 

Razumevanje lastnega 

dela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predstavlja 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ni pomembno 

 

 

 

Ni prednost 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprememba okolja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pridobivanje novih znanj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druženje in osebno 

izpopolnjevanje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druženje in osebno 



 

 

 

ne tistim, ki to rabijo. Če bi 

začutil zaupanje, potem bi šel, 

ja, vseeno v kateri državi je to. 

Ne bi pa želel v neko 

organizacijo v okviru cerkve. To 

mora biti odprto, ne pa da je 

organizacija verska skupnost. To 

je dobro za tiste, ki v to 

verjamejo. 

 

Nezaupanje v sistem 

izpopolnjevanje 

 

 

 

 

Druženje in osebno 

izpopolnjevanje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Priloga 3: Transkript 2. intervjuja 

 

1. Kaj vpliva na odločitev, da 

se mladi odločijo za delo v 

prostovoljstvu, in kaj jim 

prostovoljno delo predstavlja? 

Moje prostovoljstvo se je začelo 

že v osnovni in nadaljevalo v 

srednji šoli, kjer sem pomagala 

mlajšim učencem med drugim 

pri pisanju domačih nalog. Sedaj 

pa sem tu, v centru za odvisnike. 

Všeč mi je pomagati ljudem in 

znanje, ki ga imam, izkoristiti za 

pomoč družbi. Mislim, da je 

prostovoljno delo družbeno 

pomembna stvar, sploh pa 

recimo v marginalnih skupinah, 

kjer sedaj delujem. Tu je pomoč 

nekoga, ki je pripravljen 

preživljati in delati aktivnosti z 

njimi, da imajo občutek, da so 

nekje sprejeti, pomembna. 

 

2. Katere so prednosti 

prostovoljnega dela? 

Mislim, da je prednost to, da nisi 

vezan na nobeno pogodbo. 

 

3. Kako se mladi soočajo s 

slabostmi prostovoljnega dela? 

Nimam kakšnih posebnih 

pripomb, razen glede sprejema 

nove zakonodaje, kjer so z 

zakonom določili neke omejitve, 

oziroma pisanje poročil in 

ureditve vsega tega. To je 

slabost.  

 

4. Kako mladi razumejo svoje 

prostovoljno delo in kakšne 

izkušnje pridobijo z delom v 

prostovoljstvu? 

Treba je biti potrpežljiv 

sprejemati ljudi take, kot so, in 

jih ne spreminjati po svojih 

 

 

 

 

 

Pomoč mlajšim šolarjem 

 

 

 

 

 

 

Izkoristiti svoje znanje 

 

 

 

 

Aktivno preživljanje 

časa in sprejemanje ter 

delo z ljudmi 

 

 

 

 

Svobodno odločanje o 

izbiri dela 

 

 

 

 

 

Dodatne delovne 

obveznosti s pisanjem in 

urejanjem poročil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprejemanje ljudi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sodelovanje pri pomoči 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomoč drugim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pridobivanje osebnih 

izkušenj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

željah. Pri delu uporabim vse 

svoje znanje. V delo 

vključujemo organiziranje 

izletov in tudi vse druge 

aktivnosti – od športa do 

delavnic. Vse to se nadgradi še 

po človeški plati. 

 

5. Katerih programov 

izobraževanja se mladi 

prostovoljci lahko udeležijo 

pred začetkom in med 

delovanjem v prostovoljstvu? 

Sama sem se udeležila 

seminarja, ki se je nanašal prav 

na prostovoljno delo z 

uporabniki drog. Seminarja sem 

se udeležila v času, ko sem že 

delovala v Centru. 

 

6. Kakšen vpliv imajo 

pridobljene izkušnje na 

področju prostovoljnega dela 

na mlade in kako jih mladi 

vrednotijo?  

Meni dajejo neko kakovost 

življenja, ne zapravljam več časa 

kar tako, temveč ga koristno 

uporabim. Poleg tega nekomu 

pomagam, mu svetujem, ga 

poslušam. Sicer pa dobiš neko 

vrlino komuniciranja, saj ne 

komuniciramo vsi na enak način, 

včasih se pa moraš tudi malo 

brzdati. 

 

7. Kakšno vrednoto 

predstavlja neformalno 

pridobljeno znanje pri iskanju 

zaposlitve in kakšne so 

možnosti priznavanja tega 

znanja? 

Mislim, da neformalno 

pridobljeno znanje predstavlja 

veliko vrednoto tako na osebni 

rasti kot na pridobivanju novih 

zanj, predvsem na področju 

 

 

 

Organiziranje 

izobraževanja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delo z uporabniki drog 

 

 

Dojemanje problemov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivno preživljanje 

časa in sprejemanje ljudi 

 

 

 

Utrjevanje znanja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nova znanja 

 

 

 

 

 

Druženje in osebno 

izpopolnjevanje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pridobivanje osebnih 

izkušenj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druženje in osebno 

izpopolnjevanje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

komunikacije. Upam, da mi bo 

nekoč to koristilo pri iskanju 

zaposlitve. 

 

8. Kaj za prostovoljce pomeni, 

da prostovoljno delo ni 

plačano? 

Če aktivno sodeluješ v 

programu, ki si si ga izbral, je 

potrebna in dobrodošla neka 

pohvala. To je potrditev, da si 

naredil nekaj koristnega za 

druge. 

9. Kako se mladi opredeljujejo 

do prostovoljnega dela v tujini 

in katere države ter področja 

dela jih privlačijo? 

Sama pozitivno gledam na to 

možnost. Informacije sem iskala 

na Voluntariatu, kje iščejo 

prostovoljce za delo v tujini, 

malo pa pri sodelavcu v Centru, 

ki je pomagal v Afriki. Šla bi 

tudi v drugo državo, da bi se 

malo umaknila, saj moraš biti pri 

tem delu kar močna osebnost. Če 

bi se odločila, ne bi sodelovala v 

projektih, kot so misionarsko 

delo, temveč bi raje izbrala 

sodelovanje pri pomoči za 

izgradnji bolnišnic. Sicer pa 

upam, da bo prostovoljstvo 

živelo naprej, bo še boljše in se 

bo zanj odločalo več ljudi. 

 

Pozitivno pričakovanje 

pri drugih zaposlitvah 

 

 

 

 

 

 

 

Pohvala je potrebno 

priznanje za 

prostovoljsko delo 

 

 

 

 

 

 

Pozitivno pričakovanje 

 

 

Iskanje informacij 

 

 

Pomoč pri dosedanji 

preobremenjenosti 

 

 

 

Odločitev za novo delo 

 

 

 

Pozitivno pričakovanje 

 

 

Uporabljanje 

neformalnega znanja 

 

 

 

 

 

 

 

Prejemanje pohval in 

nagrad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sodelovanje pri pomoči 

 

  



 

 

 

Priloga 4: Transkript 3. intervjuja 

 

1. Kaj vpliva na odločitev, da 

se mladi odločijo za delo v 

prostovoljstvu, in kaj jim 

prostovoljno delo predstavlja? 

Kot prostovoljka sem začela 

delati na Centru za socialno 

delo. Takrat sem bila brez 

službe, zato sem se odločila, da 

bom ta čas porabila za 

prostovoljno delo. Zdelo se mi je 

boljše, da nekaj delam, kot da 

nič ne delam. Na CSD so v 

tistem času tudi nudili 

izobraževanje za inštruktorje 

mladinskih delavnic, kar se mi je 

zdelo zanimivo. 

 

2. Katere so prednosti 

prostovoljnega dela? 

Pri prostovoljnem delu si 

nabereš veliko izkušenj, se 

povezuješ z ljudmi in narediš za 

družbo nekaj dobrega, brez 

velikih pričakovanj. In včasih se 

zgodijo dobre stvari. Kot sem 

omenila, prednosti so 

pridobljene izkušnje, druženje, 

doprinos družbi, mogoče kdaj 

tudi služba 

 

3. Kako se mladi soočajo s 

slabostmi prostovoljnega dela? 

Ne spomnim se, da bi imela 

slabe izkušnje ali da bi kdaj 

razmišljala o slabostih v 

prostovoljnem delu. Meni je 

pravzaprav vseeno, če si 

nezadovoljen, imaš še vedno 

izbiro in se glede na svoje 

interese sam odločiš, kje boš 

delal kot prostovoljec. 

 

4. Kako mladi razumejo svoje 

prostovoljno delo in kakšne 

 

 

 

 

 

 

 

Nisem imela službe 

 

Bolje nekaj delati kot biti 

doma 

 

 

Udeležba na 

izobraževanju 

 

 

 

 

 

 

Pridobivanje izkušenj in 

nesebična pomoč drugim 

 

 

Pričakovanje dobrih 

stvari 

 

 

 

 

 

 

Spremembe in nove 

odločitve  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pridobivanje osebnih 

izkušenj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomoč drugim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

izkušnje pridobijo z delom v 

prostovoljstvu?  
Kot prostovoljka sem na osnovni 

šoli vodila mladinske delavnice. 

Naučila sem se voditi skupine 

otrok, z njimi sodelovati, jim na 

njihov način predstaviti aktualne 

teme, s katerimi se srečujejo 

mladostniki in o katerih 

razmišljajo; poleg tega sem 

nudila vzgojno in učno pomoč 

problematičnim družinam, 

otrokom. Vsekakor je meni 

prostovoljstvo pripomoglo k 

odpiranju in zorenju. 

 

5. Katerih programov 

izobraževanja se mladi 

prostovoljci lahko udeležijo 

pred začetkom in med 

delovanjem v prostovoljstvu? 

V mojem primeru sem se preko 

Centra za socialno delo udeležila 

izobraževanja za inštruktorje 

mladinskih delavnic. Za ostale 

možnosti izobraževanja pa 

nisem iskala informacij. 

 

6. Kakšen vpliv imajo 

pridobljene izkušnje na 

področju prostovoljnega dela 

na mlade in kako jih mladi 

vrednotijo?  

Mislim, da velike. Postaneš bolj 

samozavesten, saj si naredil 

nekaj za druge. 

 

7. Kakšno vrednoto 

predstavlja neformalno 

pridobljeno znanje pri iskanju 

zaposlitve in kakšne so 

možnosti priznavanja tega 

znanja? 

Vsekakor ima pridobljeno 

znanje velik pomen, če ne 

drugega, pripomore k 

samozavestnejšemu nastopu, saj 

 

 

 

Pridobivanje izkušenj  

 

 

 

 

 

Nesebična pomoč 

drugim 

 

 

Osebna rast 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udeležba na 

izobraževanju 

 

 

Ni iskala informacij 

 

 

 

 

 

 

Večanje znanja 

Večanje samozavesti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomen znanja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pridobivanje novih znanj  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pridobivanje novih znanj  

 

 

 

 

 

 

 

Pridobivanje osebnih 

izkušenj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pridobivanje osebnih 

izkušenj 

 



 

 

 

imam izkušnje. 

 

8. Kaj za prostovoljce pomeni, 

da prostovoljno delo ni 

plačano? 

Če bi bilo plačano, to ne bi bilo 

več prostovoljno delo. Lepo pa 

je, da prostovoljec za svoj trud 

in delo dobi kakšno nagrado. 

 

9. Kako se mladi opredeljujejo 

do prostovoljnega dela v tujini 

in katere države ter področja 

dela jih privlačijo? 

Tujina je bolj problem, saj moraš 

preživeti, imeti moraš nekaj 

lastnih sredstev. Nizozemska je 

prekrasna, vendar se tudi 

Londona ne bi branila. 

 

 

 

 

 

 

 

Drugačne oblike 

priznanja za delo 

 

 

 

 

 

 

 

Primerjava slabih in 

dobrih strani tujine 

 

Odločitev za delo v 

novem okolju 

 

 

 

 

 

 

Prejemanje pohval in 

nagrad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pridobivanje novih znanj  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Priloga 5: Transkript 4. intervjuja 

 

1. Kaj vpliva na odločitev, da 

se mladi odločijo za delo v 

prostovoljstvu, in kaj jim 

prostovoljno delo predstavlja? 

Delo v prostovoljstvu sem prvič 

doživela z udeležbo v projektu 

"Očistimo Slovenijo”. Moja 

odločitev je nastala iz želje po 

lepši naravi, čistejši Sloveniji. 

 

2. Katere so prednosti 

prostovoljnega dela? 

Prednost je delo s srcem in dušo. 

 

3. Kako se mladi soočajo s 

slabostmi prostovoljnega dela? 

Po pripovedovanja nekaterih 

udeležencev prihaja v določenih 

organizacijah do izkoriščanja 

novih prostovoljcev. 

 

4. Kako mladi razumejo svoje 

prostovoljno delo in kakšne 

izkušnje pridobijo z delom v 

prostovoljstvu? 
Ponosna sem na svoj prispevek k 

lepšemu življenskemu okolju. 

Nikoli več ne odvržem 

odpadkov v naravo. 

 

5. Katerih programov 

izobraževanja se mladi 

prostovoljci lahko udeležijo 

pred začetkom in med 

delovanjem v prostovoljstvu? 

Ne poznam natančno, kateri 

programi so mladim na voljo. 

 

6. Kakšen vpliv imajo 

pridobljene izkušnje na 

področju prostovoljnega dela 

na mlade in kako jih mladi 

vrednotijo?  

Naučila sem se potrpežljivosti. 

Občutek izkušnje je dober, ti da 

 

 

 

 

 

 

 

Udeležba v čistilni akciji 

 

 

 

Dojemanje solidarnosti 

 

 

 

 

 

Ni prave podpore v 

nekaterih organizacijah 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivno preživljanje 

prostega časa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iskanje informacij 

 

 

 

 

 

 

 

Nove izkušnje 

 

 

 

 

 

 

 

Pridobivanje osebnih 

izkušenj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pridobivanje osebnih 

izkušenj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

neko potrditev, da prispevaš k 

lokalnemu okolju. 

 

7. Kakšno vrednoto 

predstavlja neformalno 

pridobljeno znanje pri iskanju 

zaposlitve in kakšne so 

možnosti priznavanja tega 

znanja?  
Absolutno mi to novo delovanje 

predstavlja osebno vrednoto. Ne 

verjam, da bi to kaj pomenilo pri 

iskanju zaposlitve. 

 

8. Kaj za prostovoljce pomeni, 

da prostovoljno delo ni 

plačano? 

Menim, da je tako prav. Vsi 

živimo tukaj, zakaj nam bi 

plačevali, da ostranimo odpadke, 

ki smo jih sami raztrosili po 

okolju? 

 

9. Kako se mladi opredeljujejo 

do prostovoljnega dela v tujini 

in katere države ter področja 

dela jih privlačijo? 

Zaenkrat si ne želim izkušenj v 

tujini. V prostem času se 

ukvarjam z aranžerstvom, veseli 

me delo z rastlinami ali delo v 

okolju, kjer so živali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osebna vrednota 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soglašanje z odločitvijo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivnosti na drugih 

področjih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pridobivanje novih znanj  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pridobivanje osebnih 

izkušenj 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Priloga 6: Transkript 5. intervjuja 

 

1. Kaj vpliva na odločitev, da 

se mladi odločijo za delo v 

prostovoljstvu, in kaj jim 

prostovoljno delo predstavlja? 

Odločitev ni bila težka – nastala 

je vez, pretok na poti od 

načrtovanosti, pedagoških idej in 

zarisa variantnih možnosti do 

dosege cilja. Moje delo v 

prostovoljstvu ima daljšo 

zgodovino. Delodajalec mi je na 

začetku obljubljal podpis 

pogodbe, pa tega ni izpolnil. Ko 

sem službo zamenjal,sem zaradi 

navezanosti in dobrih rezultatov 

na področju dela z ljudmi s 

posebnimi potrebami nadaljeval 

s tem delom. 

 

2. Katere so prednosti 

prostovoljnega dela? 

Tovrstno delo na prvi pogled 

nima pretiranih prednosti, saj je 

neplačano, negotovo, nekje na 

robu, hkrati nesigurno, včasih 

tudi manj ugledno, a nujno. V 

mojem primeru je to delo, ki ga 

opravljam s ponosom.  

 

3. Kako se mladi soočajo s 

slabostmi prostovoljnega dela? 

Slabosti prostovoljnega dela? 

Morda to pomeni negotovost, saj 

nimaš nobene garancije da boš 

kasneje dobil stalno službo.  

 

4. Kako mladi razumejo svoje 

prostovoljno delo in kakšne 

izkušnje pridobijo z delom v 

prostovoljstvu?  

Vpliv tovrstnega dela name je v 

glavnem zelo pozitiven. 

Prostovoljno delo je zelo 

raznoliko zaradi družbenega 

 

 

 

 

 

 

 

Vzpostavljanje vezi 

 

 

 

Iskanje stalne zaposlitve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neustrezno priznavanje 

v družbi 

 

 

 

  

 

 

Neustrezno priznavanje 

v družbi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raznolikost področij 

prostovoljnega dela 

 

 

 

 

 

 

 

Pridobivanje osebnih 

izkušenj 

 

 

 

 

 

 

 

Pomoč drugim 

 

 

 

 

 

 

 

Prejemanje pohval in 

nagrad 

 

 

 

 

 

 

Uporabljanje 

neformalnega znanja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

stanja, osebne potrebe, 

opredelitve in plemenitega 

namena. Moje prostovoljno delo 

je ustvarjalno, predstavlja vez 

med menoj in ljudmi s 

posebnimi potrebami.  

 

5. Katerih programov 

izobraževanja se mladi 

prostovoljci lahko udeležijo 

pred začetkom in med 

delovanjem v prostovoljstvu? 

Moje profesionalno 

izobraževanje je vsebovalo 

veliko informacij o tovrstnem 

delu. 

 

6. Kakšen vpliv imajo 

pridobljene izkušnje na 

področju prostovoljnega dela 

na mlade in kako jih mladi 

vrednotijo?  

Prostovoljno delo je zelo 

raznoliko zaradi družbenega 

stanja, osebne potrebe, 

opredelitve in plemenitega 

namena. 

 

7. Kakšno vrednoto 

predstavlja neformalno 

pridobljeno znanje pri iskanju 

zaposlitve in kakšne so 

možnosti priznavanja tega 

znanja? 

Trenutno v mojem primeru ne 

morem govoriti o tem. 

 

8. Kaj za prostovoljce pomeni, 

da prostovoljno delo ni 

plačano? 

Daje dober občutek, da si se 

odločil nekaj narediti. Zato se 

prostovoljnemu delu tako reče. 

 

9. Kako se mladi opredeljujejo 

do prostovoljnega dela v tujini 

in katere države ter področja 

 

 

 

 

Medsebojne povezave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veliko lastnih izkušenj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delo je zelo raznoliko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lastne izkušnje 

 

 

 

 

 

 

Razumevanje svoje 

odločitve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pridobivanje osebnih 

izkušenj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pridobivanje novih znanj  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uporabljanje 

neformalnega znanja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

dela jih privlačijo? 

Zaenkrat ostajam doma in se 

glede tega še nisem opredelil. 

 

 

 

Pomanjkanje interesa za 

sodelovanje v tujini 

 

 

 

Osebne izkušnje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


