
ZAPISNIK
1.SESTANKA DELOVNE SKUPINE ZA SISTEMSKA VPRAŠANJA 

PROSTOVOLJSTVA

V sredo, 13.2.2008 se je v prostorih Slovenske filantropije prvič sestala delovna skupina za 
Sistemska vprašanja prostovoljstva v zasedbi: Senka Vrbica, Ema Verdnik, Janez Matoh in 
Tereza Novak

1.Dogovorili smo se, da se bomo srečevali vsak mesec in na srečanja povabili vse, ki bi želeli 
konstruktivno prispevati. Tisti, ki se sestankov ne morejo udeležiti, lahko pošljejo svoje 
predloge na elektronski naslov info@filantropija.org. Delovna skupina bo vse predloge 
obravnavala.

Delovna skupina se bo sestala vsak prvi delovni četrtek v mesecu v času od 9:00 do 10:30,  v 
prostorih Slovenske filantropije, na Poljanski cesti 12, v Ljubljani.
 
Termini delovnih sestankov:
6. 3. 2008, 3. 4. 2008, 8. 5. 2008, 5. 6. 2008, 24. 7. 2008, 4. 9. 2008, 9. 10. 2008, 6. 11. 2008, 
(5. 12. 2008 opravljeno delo bo predstavljeno na Forumu in na predvideni novinarski 
konferenci)  
Delovni sestanki bodo trajali eno uro in pol.  

2. Cilji delovne skupine za rešitev sistemskih vprašanj prostovoljstva za leto 2008:

1. Poziv 6. kongresa  - Vladi in ministrstvom  (pripravi T. Novak/rok 6. 3. 2008)
Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve in Ministrstvu za javno upravo pozovemo, da 
že oblikujeta skupino, ki bo začela sodelovati s skupino imenovano na 6.Slovenskem 
kongresu prostovoljstva, (januar 2008, Bled) in zagotovita potrebno medresorsko 
koordinacijo za pripravo zakona.
Pismo z zaključki kongresa, pošljemo vsem organizacijam, vključenim v Slovensko mrežo 
prostovoljskih organizacij. 

2. Na poslanske skupine naslovimo apel naj v svoje programe vključijo podporo sistemski 
ureditvi prostovoljstva.  (pripravi T. Novak/ rok 6. 3. 2008)

3. Pripravimo argumente za sistemsko ureditev prostovoljstva
legalno ovrednotenje (ogrodje pripravi S. Vrbica/ rok 6. 3. 2008)

4. Predlagamo sestanek z ministrico na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.   ( J. 
Pezelj/rok okrog 6.3.2008)

5. Na spletno stran prostovoljstva dodamo modul, kjer bo potekala komunikacija na temo 
sistemskih ureditev prostovoljstva (Slovenska filantropija / rok 6. 3. – 6. 4. 2008)

6. Imenovanje delovna skupina z mandatom 6. slovenskega kongresa prostovoljstva. (T. 
Novak / rok 6. 3. 2008)

mailto:info@filantropija.org


7. Plan lobiranja (pripravi J. Matoh/ rok 6. 3. 2008)

8. Zakon – priprava dopolnitev (po oblikovanju skupine)

9. Nabor prostovoljskega dela (pripravi J.Matoh / rok 3. 4. 2008)

10. Predlog zakona o prostovoljskem delu mora biti dostopen na spletni strani 
prostovoljstva. . 

11. Majski datum sestanka delovne skupine predviden za nabor tem za izboljšanje stanja 
prostovoljcev. 

Kontakti članov delovne skupine (se razširi): 
Senka.vrbica@evj-kabel.net
Ema.verbnik@rdecikrizljubljana.si
janez@matoh.si
tereza.novak@filantropija.org

Ljubljana, 13.2.2008

Zapisala: Tereza Novak
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