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Katere izzive prinaša 
prostovoljstvo in kako ga 
kakovostno organizirati?

Tjaša Arko, Slovenska filantropija



Kaj lahko prostovoljstvo doprinese starejšim?

Starejši ljudje in prostovoljstvo



Anica Mikuš Kos, predsednica Slovenske 
filantropije

Aleksander Doplihar, vodja ambulante za 
osebe brez zdravstvenega zavarovanja, 
Slovenska filantropija



Prostovoljsko delo je delo, ki ga posameznik 
po svoji svobodni volji in brez pričakovanja 

plačila ali neposrednih ali posrednih 
materialnih koristi zase, opravlja v dobro 

drugih ali v splošno korist. 

5. člen, prostovoljsko delo



NEFORMALNO PROSTOVOLJSTVO



FORMALNO PROSTOVOLJSTVO



Organizirano prostovoljstvo je prostovoljsko 
delo, ki se skladno z določbami tega zakona 
opravlja v okviru prostovoljskih organizacij, kot 
jih opredeljuje prvi odstavek 9. člena tega zakona 
in ga posameznik izvaja redno in najmanj 24 ur 
letno. 

7. člen, organizirano prostovoljstvo



PROSTOVOLJCI LAHKO DELAJO V:

NEVLADNI 
SEKTOR

JAVNI 
SEKTOR

TRŽNI 
SEKTOR

✔ ✔ ✖



Enostavni obrazec za vpis (AJPES) omogoči, da:
- nevladne organizacije pridobijo status prostovoljske 

organizacije
- javni zavodi pridobijo status organizacije s 

prostovoljskim programom
Prostovoljski program = pravilnik = določitev možnih 
prostovoljskih del znotraj organizacije + ostale vsebine 
po svojem izboru

9. člen, Prostovoljska organizacija in 
organizacija s prostovoljskim programom



- Starejši za starejše, ZDUS

- Prostovoljski programi Zavoda za oskrbo na domu in podobnih 
inštitucij

- Prostovoljski servis

- Dnevni centri aktivnosti za starejše

- Medgeneracijski, večgeneracijski centri

- UP-ornik, Humanitarček …

Že obstoječi prostovoljski programi za 
pomoč starejšim



Kako pomagati starejšim s prostovoljskim 
delom? Na kaj moramo biti pozorni?

• https://www.youtube.com/watch?v=sszFclm9rx0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0
VwXofu-4tNqZq-7JlGusDeVSdIC4gjoh86zXAExKhvCdbpwMGCHh88ag

https://www.youtube.com/watch?v=sszFclm9rx0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0VwXofu-4tNqZq-7JlGusDeVSdIC4gjoh86zXAExKhvCdbpwMGCHh88ag
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• Potreba v skladu z našimi cilji in poslanstvom

• Določitev odgovorne osebe

• Opis prostovoljskih del

• Zagotavljanje potrebnih virov za delo

• Načrt zbiranja prostovoljcev

Priprava organizacije



Načini pridobivanja
Čakanje – ustrezno pri organizacijah z dobro prepoznavnostjo

Široko usmerjeno informiranje – ko potrebujemo veliko prostovoljcev in ni potrebna posebna 

usposobljenost

Ciljno usmerjeno informiranje – ko potrebujemo prostovoljce določenega profila, se obrnemo na 

določene ciljne javnosti

Delegirano zbiranje – za pridobivanje prostovoljcev se dogovorimo z drugo organizacijo, ki to naredi za 

nas

Zbiranje v koncentričnih krogih – že obstoječi prostovoljci povabijo medse nove

Zbiranje znotraj lastnih déležnikov – vabila vsem, ki delujejo znotraj organizacije in so z njo

povezani



https://www.prostovoljstvo.org/

Posredovalnica prostovoljskih del

https://www.prostovoljstvo.org/


• https://www.mentimeter.com/s/c
d36588ff39c401367446c942264e
298/461b7df29fe6

Hmmmm…

https://www.mentimeter.com/s/cd36588ff39c401367446c942264e298/461b7df29fe6


Motivacija

ZNANJE, SPRETNOSTI, IZKUŠNJE
•Pridobivanje znanj in izkušenj
•Preverjanje lastnih sposobnosti, 
spretnosti in znanj
•Opravljanje študijskih obveznosti

OSEBNOSTNA RAST
•Spoznavanje samega sebe
•Gradnja lastnega sistema vrednot
•Razvijanje osebnostnih in značajskih lastnosti
•Pomoč sebi

POSAMEZNIK

POMOČ IN PODPORA DRUGIM
Pomoč in podpora drugim 
(čustvena opora, pri 
vsakdanjih opravilih, 
druženje, …)

SOCIALNI STIKI
Spoznavanje ljudi. 
Druženje z ljudmi
Kakovostna uporaba
prostega časa

SOCIALNA 
MREŽA

AKTIVNO 
DRŽAVLJANSTVO
Izboljšanje
položaja:marginaliziranih
skupin okolja sistema
družbe

STATUS V DRUŽBI
Napredovanje
Ugled
Avtoriteta in moč

DRUŽBENI SISTEM
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PROSTOVOLJSKI DOGODKI

KONGRES PROSTOVOLJSTVA, 5. december 2019

DAN ZA SPREMEMBE, april 2020

NACIONALNI TEDEN PROSTOVOLJSTVA, maj 2020

SLOVESNI DAN PROSTOVOLJSTVA, 
VESELI DAN PROSTOVOLJSTVA

USPOSABLJANJA, FORUMI …



HVALA ZA VAŠO POZORNOST! 
Slovenska filantropija

Združenje za promocijo prostovoljstva

Cesta Dolomitskega odreda 11, 1000 Ljubljana

TJAŠA ARKO: tjasa.arko@filantropija.org

TINA VELIŠČEK: prostovoljci@filantropija.org

01 430 12 88

www.filantropija.org

www.prostovoljstvo.org

mailto:tjasa.arko@filantropija.org
mailto:prostovoljci@filantropija.org
http://www.filantropija.org/
http://www.prostovoljstvo.org/

