
Zapisnik delovne skupine za prostovoljstvo
Posebno srečanje za delo na katalogu – razvidu prostovoljstva
Ljubljana, 16.4.2009, prostori Slovenske filantropije, 9:00 – 11:30

Prisotni: 
• Helena Zevnik, Slovenska Karitas
• Tereza Novak, Slovenska filantropija
• Jurček Nowakk, Zveza Sožitje, PD Moravče
• Janez Matoh, Olimpijski komite Slovenije
• Senka Vrbica, PIC
• Ema Verbnik, OZ RK LJubljana
• Sonja Markič, Zavod za novodobno izobraževanje 
• Primož Jamšek, Slovenska filantropija

1. Pogovor o  razpisu Ministrstva za javno upravo za vsebinsko mrežo prostovoljstva

Primož predstavi namero Slovenske filantropije o kandidiranju na razpis in želji po vključitvi 
dela delovne skupine v celoten program.
Skupina je dosegla soglasje, da ostanejo delovna srečanja nefinancirana, saj so predvsem 
usklajevanja mnenj, podajanje smernic, se pa v projekt kot sofinanciranje vključi strokovno 
delo delovne skupine kot so pravno svetovanje, strokovno delo na razvidu – katalogu in 
raziskava o stanju prostovoljstva v Sloveniji.

Janez Matoh je ob tem zapisal: 
Nabor tem po redosledju:

1. mreženje po nivojih
2. razvid področij in programov prostovoljskega dela v Sloveniji
3. Organiziranje
4. Informacijske poti
5. Usposabljanje
6. Evidentiranje
7. Ovrednotenje
8. Promocija
9. Priznanja
10. Kodeks prostovoljstva
11. Sinergija z državo

Programski »menu« nevladne delovne skupine za prostovoljstvo:
• Zakon o prostovoljstvu
• Razvod PD v Sloveniji po področjih
• Evidentiranje PD
• Ovrednotenje PD
• Usposabljanje prostovoljcev, mentorjev in koordinatorjev
• Organiziranost prostovoljstva – mreže, nivoji
• Priznanja za PD po nivojih  - nacionalni, lokalni, regionalni
• Recenzija Kodeksa prostovoljstva

Vse skupaj pripelje do nacionalnega konsenza .



Razvid naj bi potekal:
• Globalna področja
• Organizacijska shema razvida
• Vprašalnik
• Adrema organizacij
• Organizacija izvedbe posnetka stanja
• Dogovor za izvedbo z CNVOS in ZDOS
• Statistični urad RS

2. Delo na katalogu, preglednici, razvidu prostovoljskega dela

Odločili smo se za pregled že pridobljenih komentarjev in pričeli delati na prvem komentarju:
»v preglednici prostovoljskega dela se mešajo pojmi vsebine dela, oblike dela in izvajalci«

Pri dosedanjem gravidu smo določili ali se gre za obliko prostovolsjkega dela – O, področje  - 
P ali ciljno skupino – S. Določene naslove smo tudi spremenili ter izbrisali določene alineje

ČLOVEKOVE PRAVICE IN CIVILNE SVOBOŠČINE: 
- pomoč žrtvam nasilja (vse oblike nasilja: fizično, psihično...) - P
- programi varnih hiš in materinskih domov - O
- zagovorništvo - O
- begunci -S
- prosilci za azil - S
- etnična pripadnost  - S
- LGBT - S
- mirno reševanje konfliktov - O
- človekove pravice – P
- otroci, mladostniki, starejši – S
- zagotavljanje enakih možnosti spolov - P
- ljudem s težavami v duševnem zdravju S
- osebe z motnjami v duševnem razvoju - S
- invalidne osebe - S
- pravna pomoč - O

CIVILNA ZAŠČITA IN REŠEVANJE: 
- gasilstvo -P
- reševanje (iz vode, jame, gora…) – P
- sodelovanje ob naravnih ali drugih kriznih razmerah - P

SOCIALNA IN HUMANITARNA DEJAVNOST: 
- pomoč žrtvam naravnih nesreč - P
- materialno humanitarna pomoč -P 
- izgradnja in obnova skupnosti -P
- brezdomci –S 
- boj prosti revščini - P 
- socialna politika  -O
- psiho-socialna pomoč - P 
- samopomočne skupine -O
- pomoč na domu –O
- svetovanje - O



- pomoč posameznikom in družinam v stiski (nesreča, bolezen, smrt, brezposelnost...) - 
O 

Helena Zevnik preuredi to podpoglavje. 

VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN INFORMIRANJE: 
Kasneje dopolnimo z oblikami, umestimo Univerzo za Tretje življenjsko obdobje

ZDRAVSTVO:
Področje dela: preventiva, kurativa
Oblike: primarna , sekundarna, terciarna

ŠPORT: 
Sodelovanje pri gibalni kulturi - P
Sodelovanje pri rekreaciji- P
Sodelovanje pri športu – P

TURIZEM: 
- razvoj in promocija različnih oblik turizma

KULTURA: 
- ohranjanje in razvoj kulturne dediščine – P
- umetniško delovanje - P

EKOLOGIJA IN SKRB ZA OKOLJE: 
Področje: zaščita in 
Podpodročje : zaščita rastlin in živali, skrb za zrak

DEJAVNOSTI VERSKIH SKUPNOSTI

DUHOVNA IN OSEBNA RAST:
Za pripravo zadolžena Tereza Novak ob pomoči Jurčka Nowakka

DRUŽBENA ODGOVORNOST: 
- stanovsko prostovoljstvo
- pravična trgovina
- varstvo potrošnikov 

ORGANIZACIJA PROSTOVOLJSTVA 
evidentiranje, vrednotenje  

DRUGO-nerazvrščeno: 
- promocija in razvijanje prostovoljstva 
- varstvo potrošnikov  
- prostovoljstvo v političnih strankah in delovnih sindikatih
- varstvo v cestnem prometu

V nadalje smo iz dokumenta oblikovanega za Forum črtali odstavek o potrebnih pogojih za 
izvajanje organiziranega PD, in pravice ter odgovornosti prostovoljcev. Pir ciljnih skupinah 
moramo biti pazljivo na zapis, da ta ne bi bil žaljiv. 



Senka Vrbica je podala mnenje glede statusnih oblikah in meni, da lahko damo samo 
naslednje opcije:

1. društva in njihove zveze
2. zavodi in njihove skupnosti
3. ustanove
4. cerkve in verske skupnosti ter njihovi deli, ki imajo pravno osebnost po zakonu, ki ureja 
njihovo delovanje 5. drugo

Pod drugo bodo lahko vpisali tudi morebitni drugi neprofitni subjekti, kot so lahko:
-  neprofitne zadruge ustanovljene na podlagi člena Zakona o zadrugah (če je ustanovljena za 
nepridobiten namen), sicer pa je po zakonu zadruga organizacija članov, ki ima namen 
pospeševati gospodarske koristi svojih članov (tuidi krovna organizacija zadrug se je pred elti 
iizrekla, da sodi v gospodarstvo
- gospodarske družbe, ki opravljajo nepridobitno dejavnost v skladu s 3. 
členom Zakona o gospodarskih družbah

- eventuelno politične stranke, saj Zakon o političnih strankah določa tudi možnost 
prostovoljnega dela.

Zapisal Primož Jamšek


