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     S prostovoljstvom do 

solidarne, vkljucujoce, pravicne 

in prijazne družbe



Nastanku Slovenske filantropije, Združenja za promocijo prostovoljstva, je leta 1992 botrovalo 
prostovoljstvo. Tako kot številna druga društva tudi naše delo ne bi bilo tako uspešno brez pomoËi 
številnih prostovoljcev in prostovoljk. Le-ti so s svojim delovanjem najboljši ambasadorji naše vizije po 
boljši in bolj strpni družbi, ki temelji na spoštovanju vseh, ne glede na osebne in življenjske okolišËine.

Prav zato je naše delo usmerjeno v ozavešËanje in informiranje, zagovorništvo in povezovanje. Z 
dodatnim angažiranjem ljudi — prostovoljcev — je moË bistveno izboljšati številna podroËja, ki jih 
državne institucije še ne pokrivajo ali jih ne pokrivajo dovolj. Želimo si, da bi se moËi posameznika, 
odgovornega za življenje v skupnosti, zavedali vsi. 

Naše humanitarne programe, namenjene pomoËi in zagovorništvu beguncev, 
prosilcev za azil, migrantom, osebam brez urejenega zdravstvenega zavarovanja in 
drugim ranljivim skupinam, ob podpori strokovnih sodelavcev v najveËji meri 
izvajajo prostovoljci. 

Ponujamo veliko programov, namenjenih kvalitetnemu delu v prostovoljstvu. Izkušnje kažejo, da je 
organizirano prostovoljstvo mnogo bolj uËinkovito, Ëe je dobro vodeno, Ëe so cilji vkljuËitve v 
prostovoljstvo dobro postavljeni, in Ëe koordinaciji namenimo dovolj Ëasa in strokovnosti. Spodbujamo 
vse vrste prostovoljstva, pomagamo pri naËrtovanju prostovoljskih programov, uvajamo nove modele 
prostovoljstva ter povezujemo iskalce pomoËi s prostovoljci, oziroma prostovoljcem najdemo njim 
primerno prostovoljsko delo. 

Posebej spodbujamo prostovoljstvo med mladimi (vrtci, šole in fakultete) in medgeneracijsko 
prostovoljstvo, saj v tem vidimo temelj povezovanja skupnosti. V ta namen širimo medgeneracijsko 
prostovoljsko sodelovanje med šolami in organizacijami, ki vkljuËujejo starejše — Sadeži družbe, in s 
širjenjem medgeneracijskih skupnostnih centrov Hiše Sadeži družbe. 
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Organizacijam, ki želijo vzpostaviti ali izboljšati delo s prostovoljci, pomagamo z nasveti, primeri, povezovanjem.   Ponujamo strokovno podporo in usposabljanja.    Uvajamo nove prostovoljske programe.   Svetujemo naËine vpeljevanja prostovoljstva v javne zavode, kjer to še ne poteka.    Povezujemo institucije z namenom širjenja dobrih praks.    Organiziramo strokovna sreËanja.    Ob stalnem sodelovanju in z delom na terenu s prostovoljskimi organizacijami z vseh podroËij dela soustvarjamo smer razvoja prostovoljstva v Sloveniji.    Spremljamo zakonodajo.   Z zbiranjem mnenj in predlogov prostovoljskih organizacij vodimo civilni dialog z vlado in drugimi odgovornimi institucijami.    Oblikujemo strokovna mnenja in dajemo predloge za izboljšanje obstojeËe ureditve.    Delujemo kot informacijska toËka za vsa vprašanja povezana s prostovoljstvom.

Vabimo vas, da se z nami povežete s svojimi pobudami, idejami, problemi, vprašanji. 
Kontakt:        Primož Jamšek         primoz.jamsek@filantropija.org         01 430 12 88         041 654 726
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SLOVENSKA MREZA P ROSTOVOLJSKIHSLOVENSKA MREZA P ROSTOVOLJSKIH

Slovenska mreža prostovoljskih organizacij je nastala kot odgovor na skupno potrebo posameznikov, 
organizacij in družbe po promociji in uveljavljanju prostovoljstva, prepoznavanju vrednosti prostovoljskih 
aktivnosti in ustvarjanju okolja naklonjenega razvoju prostovoljstva.

VeË kot 900 organizacij je æe povezano v mreæo (prostovoljstvo.org), ki nudi:
 brezplaËno objavo prostih prostovoljskih del in usmerjanje potencialnih prostovoljcev;
 svetovanja o organizaciji prostovoljstva, pomoËi pri reševanju pravnih vidikov prostovoljstva, 
 pojasnil, obrazcev, predlogov za organizacijo prostovoljstva;
 brezplaËne kanale za promocijo organizacije in potreb po prostovoljcih;
 prednosti pri udeleæbi na usposabljanjih, dogodkih;
 promocijske materiale in tiskane izvode EtiËnega kodeksa organiziranega prostovoljstva;
 najugodnejše ponudbe za nezgodno zavarovanje prostovoljcev v Sloveniji;
 brezplaËno spletno aplikacijo, ki omogoËa pregledno vodenje števila prostovoljcev in opravljenih 
 prostovoljskih ur ter enostavno pridobivanje podatkov za poroËila o prostovoljstvu.

Del te najveËje delujoËe mreže raznovrstnih organizacij v Sloveniji lahko postanete s spletno 
registracijo na www.prostovoljstvo.org. Pogoj za vpis v mrežo je sodelovanje prostovoljcev in izjava 
o spoštovanju EtiËnega kodeksa organiziranega prostovoljstva. 
Vpis in sodelovanje v mreži Slovenskih prostovoljskih organizacij je brezplaËen.  

Kontakt:        Nina Lukashevich        nina.lukashevich@filantropija.org        01 430 12 88        051 389 895



  OdliCen naCin, kako poskrbeti 

za teZave in izzive, s katerimi 

se sreCujemo mentorji.

 
Udeleženka usposabljanja za mentorje 

 
in organizatorje prostovoljskega dela

USPOSABLJANJA IN DELAVNICE
USPOSABLJANJA IN DELAVNICE

Za kakovostno prostovoljsko delo je pomembna 
samo dobra volja prostovoljca.

Kadar gre za enostavne zadeve, bi se z zgornjo trditvijo lahko strinjali. Prostovoljci pa so povedali, da so za 
kakovostno delo potrebna tudi doloËena znanja in izkušnje ter podpora mentorja, ki jih spremlja in vodi pri 
delu. Ker verjamemo, da je dobra priprava pogoj za zadovoljstvo pri delu in dober rezultat, na Slovenski 
filantropiji izvajamo naslednja usposabljanja: 

UVODNA USPOSABLJANJA ZA PROSTOVOLJCE
Namenjena so posameznikom, ki se na prostovoljsko delo šele pripravljajo, in tistim, ki že delujejo kot 
prostovoljci, vendar se še niso udeležili izobraževanja. Poglobimo se v motivacijo, odnos med prostovoljcem in 
uporabnikom, pravice in odgovornosti, naËine komuniciranja in etiËna naËela. 

TEMATSKA USPOSABLJANJA 
ZA PROSTOVOLJCE
 Prostovoljsko delo s posamezniki;
 Medgeneracijsko prostovoljsko sodelovanje; 
 Vodenje skupine in skupinska dinamika.

Izobražujemo in opolnomoËimo prostovoljce 
iz razliËnih organizacij, ki se sreËujejo s 
pomanjkanjem znanj in izkušenj pri svojem delu.  

DELAVNICE ZA PROSTOVOLJCE V POSAMEZNIH PROSTOVOLJSKIH ORGANIZACIJAH
Delavnico za 10 do 18 prostovoljcev prilagodimo potrebam in željam organizacije, v kateri prostovoljijo. 

USPOSABLJANJA ZA MENTORJE
Splošno mentorsko usposabljanje pomeni sprehod od zaËetne priprave na prostovoljstvo v organizaciji 
do vrednotenja ob zakljuËku procesa. Obravnava naËine vodenja prostovoljcev, sklepanje dogovorov ter 
doloËila Zakona o prostovoljskem delu. Z mentorji se poglobimo v motivacijo, primerjamo izkušnje, 
izmenjavamo prakse. 
Glede na potrebe in interes organiziramo tudi tematska in nadaljevalna usposabljanja za mentorje.

Termini, teme in lokacije usposabljanj bodo objavljene na spletni strani 
www.prostovoljstvo.org/usposabljanja. »lanice Slovenske mreže prostovoljskih organizacij 
imajo v primeru veËjega interesa prednost pri prijavi. 

Kontakt:        Tjaša Arko        tjasa.arko@filantropija.org        01 433 40 24



  OdliCen naCin, kako poskrbeti 

za teZave in izzive, s katerimi 

se sreCujemo mentorji.

 
Udeleženka usposabljanja za mentorje 

 
in organizatorje prostovoljskega dela

USPOSABLJANJA IN DELAVNICE
USPOSABLJANJA IN DELAVNICE

Za kakovostno prostovoljsko delo je pomembna 
samo dobra volja prostovoljca.

Kadar gre za enostavne zadeve, bi se z zgornjo trditvijo lahko strinjali. Prostovoljci pa so povedali, da so za 
kakovostno delo potrebna tudi doloËena znanja in izkušnje ter podpora mentorja, ki jih spremlja in vodi pri 
delu. Ker verjamemo, da je dobra priprava pogoj za zadovoljstvo pri delu in dober rezultat, na Slovenski 
filantropiji izvajamo naslednja usposabljanja: 

UVODNA USPOSABLJANJA ZA PROSTOVOLJCE
Namenjena so posameznikom, ki se na prostovoljsko delo šele pripravljajo, in tistim, ki že delujejo kot 
prostovoljci, vendar se še niso udeležili izobraževanja. Poglobimo se v motivacijo, odnos med prostovoljcem in 
uporabnikom, pravice in odgovornosti, naËine komuniciranja in etiËna naËela. 

TEMATSKA USPOSABLJANJA 
ZA PROSTOVOLJCE
 Prostovoljsko delo s posamezniki;
 Medgeneracijsko prostovoljsko sodelovanje; 
 Vodenje skupine in skupinska dinamika.

Izobražujemo in opolnomoËimo prostovoljce 
iz razliËnih organizacij, ki se sreËujejo s 
pomanjkanjem znanj in izkušenj pri svojem delu.  

DELAVNICE ZA PROSTOVOLJCE V POSAMEZNIH PROSTOVOLJSKIH ORGANIZACIJAH
Delavnico za 10 do 18 prostovoljcev prilagodimo potrebam in željam organizacije, v kateri prostovoljijo. 

USPOSABLJANJA ZA MENTORJE
Splošno mentorsko usposabljanje pomeni sprehod od zaËetne priprave na prostovoljstvo v organizaciji 
do vrednotenja ob zakljuËku procesa. Obravnava naËine vodenja prostovoljcev, sklepanje dogovorov ter 
doloËila Zakona o prostovoljskem delu. Z mentorji se poglobimo v motivacijo, primerjamo izkušnje, 
izmenjavamo prakse. 
Glede na potrebe in interes organiziramo tudi tematska in nadaljevalna usposabljanja za mentorje.

Termini, teme in lokacije usposabljanj bodo objavljene na spletni strani 
www.prostovoljstvo.org/usposabljanja. »lanice Slovenske mreže prostovoljskih organizacij 
imajo v primeru veËjega interesa prednost pri prijavi. 

Kontakt:        Tjaša Arko        tjasa.arko@filantropija.org        01 433 40 24

  IN IZOBRAZEVANJU    IN IZOBRAZEVANJU    PROSTOVOLJSTVO V VZGOJ I
  PROSTOVOLJSTVO V VZGOJ I

  Naj si uCiteljice še tako prizadevamo 

za Cim bolj kvalitetno delo, ne moremo uCencem 

dati tega, kar jim dajo prostovoljci. In Ce si še tako 

prizadevamo devetošolcem dokazati, da so Cudoviti 

odrašCajoCi ljudje, vredni zaupanja, ljubezni in vsega 

dobrega, jim tega ne moremo dokazati bolje, kot si 

sami dokaZejo preko prostovoljnega dela.

  UËiteljica OŠ Ivana Cankarja Vrhnika

Na Slovenski filantropiji spodbujamo prostovoljstvo otrok in mladih, ker se zavedamo, da prostovoljstvo: 

 Prinaša veselje, dobro voljo in obËutek lastne vrednosti — tako uporabnikom kot prostovoljcem.
 Spodbuja povezanost med ljudmi vseh starosti, tako znotraj generacije kot med razliËnimi 
 generacijami.
 OmogoËa izkustveno uËenje odgovornosti.
 Aktivira veliko Ëloveške energije za skupno dobro.
 Razvija soËutje in posluh za potrebe soljudi.
 Z obËutkom smisla preganja brezvoljnost in apatijo.
 OmogoËa otrokom, ki imajo razliËne težave v razvoju, uveljavljanje na pozitiven in koristen naËin.
 Spodbuja lastno iniciativnost mladih za delovanje na podroËjih, ki jih zanimajo.

Zato pripravljamo:
ZA UCITELJE IN DRUGE STROKOVNE DELAVCE
Osnovne predstavitve prostovoljstva za kolektive, intenzivne delavnice za tiste zavode, ki želijo razvijati 

prostovoljstvo, sreËanja za mentorje mladih prostovoljcev.

ZA UCENCE
Predstavitvene motivacijske delavnice o prostovoljstvu za osnovnošolce in srednješolce ter 

tematske delavnice za prostovoljce, tudi tiskanje majËk s prostovoljskimi motivi.

ZA ZAVODE
Program Sadeži družbe, obisk Hiše Sadeži družbe v Murski Soboti in Vipavi, Ëlanstvo v Mreži 

medgeneracijskih programov, Ëlanstvo v Slovenski mreži prostovoljskih organizacij.

Novost za osnovne in srednje šole v 2013: uvajanje znaka “Prostovoljstvu prijazna šola”.

Kontakt:        Nevenka Alja Gerl        nevenka.alja.gerl@filantropija.org        01 433 40 24



 Korporativno prostovoljstvo ponuja vsem vkljucenim 
pozitivne koristi in predstavlja eno izmed sodobnih oblik 
družbene odgovornosti podjetja.

Podjetja oziroma delodajalci svoje zaposlene vedno bolj spodbujajo, da izvajajo prostovoljsko delo za dobrobit 
širše skupnosti. Zanje v veËini primerov organizirajo enkratne prostovoljske akcije, kot so npr. urejanje parka, 
razdeljevanje oblek in hrane brezdomcem, pleskanje prostorov, pobiranje jabolk. Nekatera podjetja imajo 
razvite prostovoljske programe, ki zaposlene usmerjajo v dolgoroËnejše prostovoljske aktivnosti (obiskovanje 
oseb v domovih upokojencev, branje pravljic v knjižnici idr.) in jim omogoËijo tudi do 3 dni plaËanega dopusta, 
ki ga lahko v te namene izkoristijo. Beležijo spodbudne rezultate in s tem veËajo pripadnost zaposlenih 
podjetju.

Na Slovenski filantropiji spodbujamo prostovoljske organizacije, da oblikujejo korporativno prostovoljsko akcijo, 
pomagamo pri njeni organizaciji in jo predstavimo podjetjem, ki se za takšno vrsto prostovoljstva zanimajo. 
Gre za dober naËin predstavitve dela prostovoljskih organizacij in verjamemo, da na tak naËin pridobimo tudi 
kakšnega novega prostovoljca. 

Kontakt:        Vesna Savnik        vesna.savnik@filantropija.org        01 232 11 80

SODELOVANJ E Z OBCINAMISODELOVANJ E Z OBCINAMI
ObËine so lahko odliËen in najbolj odloËilen promotor in podpornik prostovoljstva v svojem okolju. 
V sodelovanju je moË. In Ëe stopijo skupaj prostovoljske organizacije in obËina ter z namenom izboljšanja in 
obogatitve življenja obËanov izvajajo razliËne aktivnosti, je dober sloves zagotovljen. In dober glas se sliši v 
deveto vas.  

NAMIG: ObËina podpre Dan za spremembe in Festival prostovoljstva z zagotovitvijo obËinskih 
prostorov, stojnic, izdajo dovoljenj, s spodbudo zaposlenih za vkljuËitev in promocijo dogodkov.
Slovenska filantropija bo delovanje obËin spremljala zaradi podeljevanja naziva prostovoljstvu prijazno 
mesto po oceni lokalnih prostovoljskih organizacij. Kriteriji za dodelitev naziva bodo med drugim 
zagotavljanje financiranja prostovoljskih organizacij, odprtost in podpora obËine za pobude 
prostovoljskih organizacij.

V Sloveniji imamo številne primere uspešnega sodelovanja, po katerih bi lahko postavili standarde dobrega 
sodelovanja obËin in civilnodružbenih organizacij. Nekatere obËine se prostovoljcem in prostovoljskim 
organizacijam zahvalijo s podelitvijo posebnih priznanj ob 5. decembru, mednarodnem dnevu prostovoljstva.

Kontakt:        Lenka VojnoviË        novice@filantropija.org        01 430 12 88        051 654 726
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DAN ZA SPREMEMBE- 5. APRILDAN ZA SPREMEMBE- 5. APRIL

FESTIVAL PROSTOVOLJSTVAFESTIVAL PROSTOVOLJSTVA

 Vsak dan znova je lahko dan za spremembe, samo, Ce si znamo odtrgati Cas za druge, za tiste, ki nas potrebujejo. So preprosto stvari, ki te enostavno pritegnejo, ob katerih se poCutiš bogatejši in sreCnejši, ob tem, ko prejemaš vrednote, kot so prijateljstvo, ljubezen, spoštovanje. Naj bo vsak nov dan dan za spremembe! Suzana FariË, OŠ KUZMA

Pridružite se vseslovenski prostovoljski akciji in pokažite, 
da imamo moË − tudi s prostovoljstvom − spreminjati  stvari na boljše. 
Tema Ëetrtega Dneva za spremembe bo izmenjava predmetov, ki jih 
nujno potrebujemo za kvalitetno življenje. Zbrana sredstva bomo 
namenili v šolske sklade. 
Organizirajte aktivnosti in povabite sokrajane in druga društva.

www.prostovoljstvo.org/aktivnosti/dan-za-spremembe

Poskrbite, da se tudi v vašem kraju vidi, kaj vse prostovoljske 
organizacije opravite v dobro skupnosti, ali pa se predstavite na 
osrednjem dogodku, 23. maja v Ljubljani.

www.prostovoljstvo.org/aktivnosti/festival-prostovoljstva

Slovenska filantropija bo za zgoraj navedena dogodka:
 kontaktirala obËine za podporo akciji z zagotovitvijo 
 prostora in promocije;
 pripravila priroËnik s smernicami za izpeljavo akcije;
 pripravila promocijske materiale;
 o naËrtovanih in izpeljanih aktivnostih obvešËala 
 medije in širšo javnost. 

Kontakt:        Mateja PrinËiË        danzaspremembe@filantropija.org        01 430 12 88        051 654 726.

Kontakt:        Helena Liberšar        helena.libersar@filantropija.org        01 430 12 88        041 799 768



SPODBUJANJ E PROSTOVOLJSTVA
SPODBUJANJ E PROSTOVOLJSTVA

Slovenska filantropija v sodelovanju z drugimi prostovoljskimi organizacijami in z organizacijo veËjih 
promocijskih prostovoljskih dogodkov spodbuja vkljuËevanje v prostovoljstvo in med razliËne javnosti širi 
spodbudne prostovoljske zgodbe. Naš namen je med ljudi vseh starosti širiti prostovoljstvo in vrednote, ki jih 
prostovoljstvo predstavlja. 

ZAKAJ JE PROSTOVOLJSTVO TAKO POMEMBNO?
Prostovoljstvo v našo družbo prinaša pomembne dejavnosti, ki izboljšujejo življenja številnih ljudi, skrbijo za 
okolje, živali. Po ocenah je v Sloveniji skoraj 200.000 prostovoljcev in prostovoljk, ki dnevno vplivajo na naša 
življenja v skupnosti. Zaradi njih je marsikatero življenje lažje, bogatejše, izpolnjeno, rešeno.  Ta podarjeni Ëas, 
energija, znanje in dobra volja za dobro skupnosti morajo biti na vrhu družbenih vrednot.

PROMOCIJA PROSTOVOLJSTVA
www.prostovoljstvo.org omogoËa objavljanje novic, napovedovanje dogodkov in objavo prostovoljskih zgodb, 
ki so odliËen promotor prostovoljstva kot tudi dober naËin zahvale prostovoljcem. Organizacije za iskanje in 
pridobivanje prostovoljcev objavljajo prostovoljska dela v posredovalnici prostovoljskih del.

Prostovoljske e-novice, ki jih vsak drugi petek v e-poštni nabiralnik prejeme veË kot 5000 prejemnikov, služijo 
za delitev zgornjih informacij z razliËnimi javnostmi (prostovoljci, društva, nacionalne in lokalne institucije, 
mediji). Z veseljem vas dodamo med prejemnike. 

Kontakt:        Lenka VojnoviË        novice@filantropija.org        01 430 12 88        051 654 726

Prostovoljska pisarna 

Slovenske filantropije Maribor

Koroška ulica 18 

2000 Maribor

M> 031 786 028

Pisarna deluje vsako

sredo od 8. do 16. ure.

Hiša Sadeži družbe 

Murska Sobota

Ul. Štefana Kova;a 20 

9000 Murska Sobota

T> 0590 33 800 

M> 031 748 412

Hiša Sadeži družbe Vipava

Trg Pavla Rušta 6

5271 Vipava

M> 041 799 768

Slovenska filantropija

Poljanska cesta 12

1000 Ljubljana

T> 01 430 12 88 

F> 01 430 12 89

www.filantropija.org 

www.prostovoljstvo.org


