
  
 

10. Slovenski kongres prostovoljstva 

Udeleženci so pripravljali vsebino strategije razvoja prostovoljstva z delom v različnih tematskih skupinah:  
prostovoljstvo med mladimi, prostovoljstvo brezposelnih in kot ukrep socialne aktivacije, prostovoljstvo v zdravstvu, 
prostovoljstvo med starejšimi, prostovoljstvo v vzgoji in izobraževanju, prostovoljstvo na socialnem področju. 
 
PROSTOVOLJSTVO MED MLADIMI 

 

ZAPIŠITE PRIČAKOVANI REZULTAT 1: DRŽAVA NAČRTNO SPODBUJA PROSTOVOLJSTVO MLADIH  
 

 KAJ 
Katere konkretne aktivnosti ali operativne korake 
moramo narediti? Opredelite 3 - 5 aktivnosti za 
doseganje tega pričakovanega rezultata v 
obdobju do 2020. 

 KDO 
Kateri deležniki morajo biti aktivno 
vključeni za uveljavitev aktivnosti? 
Kakšna je njihova odgovornost?   

 KDAJ  
   
 

1 Vzpostavljena skupina trenerjev, ki usposabljajo 
mentorje v prostovoljskih organizacijah in jim 
nudijo podporo. 

Ministrstva, vlada – zagotovijo 
financiranje 
Slovenska filantropija - usposabljanja 

2016 - 2020 

2 Na nacionalni ravni je vzpostavljen formalni 
sistem pridobivanja in prepoznavanja kompetenc, 
ki jih mladi pridobijo s prostovoljstvom  – 
povezava med formalnimi in neformalno 
pridobljenimi kompetencami 

Javni sektor, posebej MJU, MIZŠ in 
MDDSZEM 
NVO 
Gospodarski sektor 

2016 - 2020 

3 Delo mentorjev,  ki delajo v mladinskih 
organizacijah in v drugih organizacijah z mladimi 
prostovoljci, je ovrednoteno, zagotovljene so 
plače in materialni stroški za delo mentorjev 

Pristojna ministrstva, lokalne 
skupnosti, NVO 

2016 - 2020 

4    

5    

 
 

ZAPIŠITE PRIČAKOVANI REZULTAT 2: KREPITEV KAKOVOSTI ORGANIZIRANEGA PROSTOVOLJSKEGA DELA Z 
MLADIMI 
 

 KAJ 
Katere konkretne aktivnosti ali operativne korake 
moramo narediti? Opredelite 3 - 5 aktivnosti za 
doseganje tega pričakovanega rezultata v 
obdobju do 2020. 

 KDO 
Kateri deležniki morajo biti aktivno 
vključeni za uveljavitev aktivnosti? 
Kakšna je njihova odgovornost?   

 KDAJ  
   
 

1 Delovno mesto mentor prostovoljcev ima opis del 
in nalog, sistemizirano je v mladinskih 
organizacijah in organizacijah, v katerih delajo 
mladi prostovoljci  
Delo mentorjev je financirano sistemsko, stalno in 
dolgoročno (3 – 5 letni razpisi, sprotno mesečno 
financiranje) 

Vlada, ministrstva, urad za mladino, 
lokalne skupnosti 

2016 

2 Posebni razpisi na nacionalni in lokalni ravni za 
prostovoljske organizacije (Ajpes).  
Dobiti povratno informacije na razpis. 

Vlada, ministrstva, Urad za mladino, 
lokalne skupnosti 

2016 

3 Poenostavljeni administrativni postopki oz. 
odpravljene birokratske ovire za organizacije in 
prostovoljce: zmanjšanje obveznosti zbiranja 
podpisov prostovoljcev – razpisi URSM, omejitev 
obsega razpisne dokumentacije glede na višino 

Vlada, ministrstva, Urad za mladino, 
mladinske organizacije, mladinski 
centri 

2016 



razpisanih sredstev; zaželeni so obiski na terenu. 

4 V priprave razpisov, evalvacij, analiz stanja, 
strateških načrtov … so vključeni nacionalni in 
lokalni akterji, njihova mnenja se upoštevajo za 
načrtovanje novih ukrepov 

Mladinske organizacije, mladinski 
centri, NVO, ministrstva, lokalne 
skupnosti, Urad za mladino 

 

5 Omogočena so izobraževanja za mentorje in 
prostovoljce in strokovna supervizija za mentorja 
prostovoljcev  

Vlada, ministrstva v okviru razpisov  

6 Vzpostavljeni so standardi kakovosti na področju 
prostovoljstva mladih 

NVO, MIZŠ, MDDSZEM, MJU, Urad za 
mladino 

 

 
 

ZAPIŠITE PRIČAKOVANI REZULTAT 3: SPODBUJA SE VKLJUČEVANJE MLADIH Z MANJ PRILOŽNOSTMI V 
PROSTOVOLJSKE PROGRAME 
 

 KAJ 
Katere konkretne aktivnosti ali operativne korake 
moramo narediti? Opredelite 3 - 5 aktivnosti za 
doseganje tega pričakovanega rezultata v 
obdobju do 2020. 

 KDO 
Kateri deležniki morajo biti aktivno 
vključeni za uveljavitev aktivnosti? 
Kakšna je njihova odgovornost?   

 KDAJ  
   
 

1 Mentorji prostovoljcev so strokovni delavci z 
ustrezno izobrazbo in kvalifikacijami za delo z 
mladimi z manj priložnostmi (standardizacija 
delovnega mesta v okviru javnih zavodov in NVO) 

Vlada s pristojnimi ministrstvi, NVO, 
Urad za mladino 

 

2 Izobraževanja in usposabljanja za prostovoljce – 
mlade z manj priložnostmi - so kakovostna in 
brezplačna 

NVO, vlada, Urad za mladino  

3 Prostovoljstvo je definirano kot metoda dela z 
mladimi z manj proložnostmi. 

MIZŠ, MDDSZEM, MJU, NVO, Urad za 
mladino 

 

4    

5    

 
 

ZAPIŠITE PRIČAKOVANI REZULTAT 4: POMOCIJA PROSTOVOLJSTVA NA NACIONALNI IN LOKALNI RAVNI 
 

 KAJ 
Katere konkretne aktivnosti ali operativne korake 
moramo narediti? Opredelite 3 - 5 aktivnosti za 
doseganje tega pričakovanega rezultata v 
obdobju do 2020. 

 KDO 
Kateri deležniki morajo biti aktivno 
vključeni za uveljavitev aktivnosti? 
Kakšna je njihova odgovornost?   

 KDAJ  
   
 

1 Spletni portal na nacionalni ravni za spodbujanje 
aktiviranja mladih prostovoljcev, podprt z 
mobilnimi aplikacijami 

NVO, ministrstva, Urad za mladino  

2 Kontinuirane medijske vsebine na temo 
prostovoljstva mladih na TV in radijskih postajah 

RTV, ministrstva, NVO, Urad za 
mladino 

 

3 Mladi prepoznavajo prostovoljstvo kot smiselno 
in koristno – Ambasadorji prostovoljstva, festivali 
prostovoljstva in drugi promocijski dogodki 

NVO, lokane skupnsti, nacionalna 
raven 

 

4 Nazivi naj mladega prostovoljca tudi na lokalni 
ravni 

Občine, MSS  

5 Ugodnosti za mlade prostovoljce (izleti, 
mednarodne izmenjave, brezplačen avtobus, 
koncerti za prostovoljce …) 

NVO, vlada, lokalne skupnosti, Urad 
za mladino 

 

 
 



ZAPIŠITE PRIČAKOVANI REZULTAT 5: SPODBUJANJE MEDNARODNEGA PROSTOVOLJSTVA MED MLADIMI 
 

 KAJ 
Katere konkretne aktivnosti ali operativne korake 
moramo narediti? Opredelite 3 - 5 aktivnosti za 
doseganje tega pričakovanega rezultata v 
obdobju do 2020. 

 KDO 
Kateri deležniki morajo biti aktivno 
vključeni za uveljavitev aktivnosti? 
Kakšna je njihova odgovornost?   

 KDAJ  
   
 

1 Mladi poznajo možnosti kratkotrajnega in 
dolgotrajnega mednarodnega prostovoljstva, 
postopki za prijavo so poenostavljeni 

Evropske in mednarodne institucije, 
NVO, Urad za mladino, mladinski 
centri, mladinske organizacije, Zavod 
za zaposlovanje, MIZŠ 

 

2 NVO, ki organizirajo mednarodno prostovoljstvo 
mladih, imajo sredstva za informiranje in 
promocijo mednarodne mobilnosti mladih na 
področju prostovoljstva  

Urad za mladino  

3    

4    

5    

 
 
PROSTOVOLJSTVO BREZPOSELNIH IN KOT UKREP SOCIALNE AKTIVACIJE 

 

ZAPIŠITE PRIČAKOVANI REZULTAT 1: 
VSAK BREZPOSELNI RAZUME PREDNOSTI PROSTOVOLJSTVA 

 KAJ 
Katere konkretne aktivnosti ali operativne korake 
moramo narediti? Opredelite 3 - 5 aktivnosti za 
doseganje tega pričakovanega rezultata v 
obdobju do 2020. 

 KDO 
Kateri deležniki morajo biti aktivno 
vključeni za uveljavitev aktivnosti? 
Kakšna je njihova odgovornost?   

 KDAJ  
   
 

1 Kakovostno usposabljanje za prostovoljstvo  je 
obvezni del  zaposlitvenega načrta 

Zavod za zaposlovanje, MDDSZEM, 
NVO 

Ob prijavi na Zavod 

2 Prostovoljcem je zagotovljeno povračilo potnih 
stroškov  

Zavod za zaposlovanje, MDDSZEM, 
NVO 

ob vključitvi v 
prostovoljstvo 

3 Oblikovan je nabor različnih možnosti za 
prostovoljsko delo – tudi za prostovoljce z 
določenimi omejitvami 

NVO in prostovoljski program  

4 Ponudba kakovostnih usposabljanj za brezposelne Slovenska filantropija + druge NVO Od 2016 dalje 

5 Brezposelni prejmejo celostno informacijo o 
možnostih prostovoljenja na CSD, v svojem ZD in 
svoji enoti ZZZRS 

MDDSZEM, Ministrstvo za zdravje, 
Centri za socialno delo, ZZZRS, 
Zdravstveni domovi 

2016 

6 Kakovostno informacijo o prostovoljstvu dobijo 
dijaki na ravni sekundarnega izobraževanja 

MIZŠ, NVO Takoj 

7 Prostovoljci imajo prednost pri vključevanju v 
javna dela 

MDDSZEM, Zavod za zaposlovanje Takoj 

 
 

ZAPIŠITE PRIČAKOVANI REZULTAT 2: 
PROSTOVOLJSKE ORGANIZACIJE IN PROSTOVOLJSKI PROGRAMI SO PREPOZNANI KOT AKTERJI SOCIALNE 
AKTIVACIJE IN SO STIMULIRANI ZA SVOJE DELO 

 KAJ 
Katere konkretne aktivnosti ali operativne korake 
moramo narediti? Opredelite 3 - 5 aktivnosti za 
doseganje tega pričakovanega rezultata v 
obdobju do 2020. 

 KDO 
Kateri deležniki morajo biti aktivno 
vključeni za uveljavitev aktivnosti? 
Kakšna je njihova odgovornost?   

 KDAJ  
   
 

1 Prostovoljske organizacije in prostovoljski vlada (možni vir: 0,5 doh) 2016 



programi imajo zagotovljena sredstva za 
delovanje 

2 Zagotovljena so sredstva za plačilo mentorjev 
prostovoljstva 

Vlada, MJU, MDDSZEM 2016 

3 Prostovoljske organizacije in prostovoljski 
programi imajo v uporabi brezplačne prostore 

vlada, občine 2016 

4 Mediji brezplačno promovirajo prostovoljske 
programe, namenjene socialni aktivaciji  

MZK, nacionalni in občinski mediji  

5    

 
 

ZAPIŠITE PRIČAKOVANI REZULTAT 3: 
PROSTOVOLJSTVO – REFERENCA PRI ZAPOSLOVANJU  

 KAJ 
Katere konkretne aktivnosti ali operativne korake 
moramo narediti? Opredelite 3 - 5 aktivnosti za 
doseganje tega pričakovanega rezultata v 
obdobju do 2020. 

 KDO 
Kateri deležniki morajo biti aktivno 
vključeni za uveljavitev aktivnosti? 
Kakšna je njihova odgovornost?   

 KDAJ  
   
 

1 Delodajalci upoštevajo izkušnje kandidatov za 
zaposlitev, pridobljene s prostovoljskim delom 

MJU, MDDZS, NVO, delodajalci 
(javna uprava in javne funkcije) 

Od 2016 dalje 

2 Prostovoljci imajo prednost pri pridobitvi 
štipendij, še posebej Zoisove in podobne 
štipendije 

javni skladi za štipendiranje, 
MDDSZEM, MIZŠ,  
državne institucije  

Od 2016 dalje 

3 Prostovoljci imajo nekatere bonitete (brezplačni 
lokalni prevozi, brezplačna članarina v knjižnicah, 
brezplačne vstopnice  za gledališča…) 

MJU, MDDSZEM, NVO, občine, javni 
zavodi 

Od 2016 dalje 

4 Prostovoljstvo je upoštevano pri strokovnih izpitih 
in v študijskih programih (dodatne oz.  kreditne 
točke) 

MIZŠ, MDDSZEM, MJU, univerze, 
Andragoški zavod, NVO 

2016 

5 Vzpostavljena je baza kakovostnih kadrov - 
prostovoljcev 

Slovenska filantropija – Mreža 
prostovoljskih organizacij Slovenije 
(participirajo vse prostovoljske 
organizacije in programi) 

2016 

6.  Prostovoljstvo je pri delodajalcih v gospodarstvu 
prepoznano kot prostor za razvijanje kompetenc  

NVO, ministrstvo za gospodarstvo, 
regionalne razvojne agencije 

 

 
 

ZAPIŠITE PRIČAKOVANI REZULTAT 4: 
PROSTOVOLJSKE ORGANIZACIJE, KI MENTORIRAJO BREZPOSELNE PROSTOVOLJCE IMAJO PREDNOST NA RAZPISIH 

 KAJ 
Katere konkretne aktivnosti ali operativne korake 
moramo narediti? Opredelite 3 - 5 aktivnosti za 
doseganje tega pričakovanega rezultata v 
obdobju do 2020. 

 KDO 
Kateri deležniki morajo biti aktivno 
vključeni za uveljavitev aktivnosti? 
Kakšna je njihova odgovornost?   

 KDAJ  
   
 

1 Razpisi za projekte (socialno podjetništvo, 
zaposlovanje ….) imajo opredeljene prednosti za 
prostovoljske organizacije, ki omogočajo 
prostovoljstvo brezposelnih s kakovostnim 
mentorstvom 

Vlada – MJU, MDDSZ, ministrstvo za 
gospodarstvo, ZZZRS 

 

 

2    

3    

4    

5    

 
 



 

PROSTOVOLJSTVO V ZDRAVSTVU 

 

ZAPIŠITE PRIČAKOVANI REZULTAT 1: 
PROSTOVOLJSKO DELO JE UMEŠČENO V VSAKO BOLNIŠNIO IN JAVNI ZAVOD NA PODROČJU ZDRAVSTVA 

 

 KAJ 
Katere konkretne aktivnosti ali operativne korake 
moramo narediti? Opredelite 3 - 5 aktivnosti za 
doseganje tega pričakovanega rezultata v 
obdobju do 2020. 

 KDO 
Kateri deležniki morajo biti aktivno 
vključeni za uveljavitev aktivnosti? 
Kakšna je njihova odgovornost?   

 KDAJ  
   
 

1 Bolnišnice in javni zavodi v zdravstvu imajo 
sprejet prostovoljski program 

MZ, bolnišnice, zdravstvenih domovi, 
SF, Združenje zdravstvenih zavodov 
Slovenije, SF 

 

2 Vsaka bolnišnica določi koordinatorja/odgovorno 
osebo za prostovoljstvo 

bolnišnice, zdravstvenih domovi  

3 Opredeli se status (vloga) prostovoljcev, 
koordinatorja in drugih zaposlenih  

bolnišnice, zdravstvenih domovi, SF  

4 Zavodi s prostovoljskim programom imajo jasna 
pravila prostovoljstva, določeni so minimalni 
kriteriji, standardi za delo prostovoljcev v 
zdravstvenih zavodih in način nadzora njihovega 
dela 

MZ, bolnišnice, zdravstvenih domovi, 
SF, Združenje zdravstvenih zavodov 
Slovenije 

 

5 Bolnikom prijazna bolnišnica – medijska 
promocija dobrih praks 

bolnišnice, zdravstvenih domovi, SF, 
nacionalni mediji, MZ 

 

6 Vzpostavitev koordinacije vseh akterjev znotraj 
posameznega zavoda 

bolnišnice, zdravstvenih domovi, 
Združenje zdravstvenih zavodov 
Slovenije 

 

    

 
 

ZAPIŠITE PRIČAKOVANI REZULTAT 2: 
V VSAKEM JAVNEM ZAVODU JE ZAPOSLEN KOORDINATOR PROSTOVOLJSKEGA DELA 

 KAJ 
Katere konkretne aktivnosti ali operativne korake 
moramo narediti? Opredelite 3 - 5 aktivnosti za 
doseganje tega pričakovanega rezultata v 
obdobju do 2020. 

 KDO 
Kateri deležniki morajo biti aktivno 
vključeni za uveljavitev aktivnosti? 
Kakšna je njihova odgovornost?   

 KDAJ  
   
 

1 V zdravstvenih zavodih so sprejeti pravilniki, ki 
sistemsko opredeljujejo delo koordinatorjev 

bolnišnice, zdravstvenih domovi, 
Združenje zdravstvenih zavodov 
Slovenije, MZ, SF 

 

2 Prostovoljstvo v zdravstvu obravnava Odbor za 
zdravje RS 

Odbor za zdravje RS, MZ  

3 Osveščanje odločevalcev o pomembnosti 
prostovoljstva v zdravstvu za partnersko 
sodelovanje 

SF, Združenje zdravstvenih zavodov 
Slovenije, MZ 

 

4    

5    

 
 

ZAPIŠITE PRIČAKOVANI REZULTAT 3: ZAGOTOVITEV FINANCIRANJA ZA NEMOTENO DELOVANJE 
 



 KAJ 
Katere konkretne aktivnosti ali operativne korake 
moramo narediti? Opredelite 3 - 5 aktivnosti za 
doseganje tega pričakovanega rezultata v 
obdobju do 2020. 

 KDO 
Kateri deležniki morajo biti aktivno 
vključeni za uveljavitev aktivnosti? 
Kakšna je njihova odgovornost?   

 KDAJ  
   
 

1 Sprememba zakona o zdravstvenem zavarovanju 
za opredelitev vira financiranja zaposlitve 
koordinatorjev prostovoljstva  

MZ, MF, vlada  

2 Promocija prostovoljskih programov v zdravstvu  MZ, MF, vlada, NVO  

3 Profit zavarovalnic v sklad za povračila stroškov 
delovanja prostovoljcev v zdravstvu (potni stroški, 
oprema, usposabljanja, zavarovanje, supervizija 
…); argument: prostovoljci izboljšujejo kakovost 
obravnave pacientov, zato le-ti porabijo manj 
protibolečinskih zdravil, osebje je manj 
obremenjeno z drobnimi storitvami, pacienti 
imajo podporo tudi po odpustu iz bolnišnice na 
domu …) 

MZ, MF, vlada, zdravstvene 
zavarovalnice 

 

4    

5    

 
 

ZAPIŠITE PRIČAKOVANI REZULTAT 4: 
VZPOSTAVLJENA SO ČEZSEKTORSKA PARTNERSTVA NA PODROČJU PREVENTIVE V ZDRAVSTVU 

 KAJ 
Katere konkretne aktivnosti ali operativne korake 
moramo narediti? Opredelite 3 - 5 aktivnosti za 
doseganje tega pričakovanega rezultata v 
obdobju do 2020. 

 KDO 
Kateri deležniki morajo biti aktivno 
vključeni za uveljavitev aktivnosti? 
Kakšna je njihova odgovornost?   

 KDAJ  
   
 

1 Koordinacija prostovoljskih organizacij, ki izvajajo 
preventivne programe v zdravstvu, in določitev 
krovne organizacije 

MZ, NVO, SF  

2 Promocija dobrih praks posameznih organizacij in 
uspešnih pristopov 

MZ, NVO, SF  

3 Spodbuda za partnerska sodelovanja pri javnih 
razpisih – dodatne točke za NVO, ki se pri 
izvajanju preventivnih prostovoljskih programov 
povezujejo v partnerstva 

MZ, vlada  

4    

5    

 
 
PROSTOVOLJSTVO STAREJŠIH 

 

PRIČAKOVANI REZULTAT 1: IZBOLJŠANJE ORGANIZACIJSKIH POGOJEV ORGANIZACIJ, KI VKLJUČUJEJO STAREJŠE 
PROSTOVOLJCE 
 

 KAJ 
Katere konkretne aktivnosti 
ali operativne korake 
moramo narediti, kdo naj jih 
naredi in kdaj? (med 3 in 5 
korakov)  Razvrstite jih, če je 
mogoče, po časovnem 
zaporedju. 

KDO 
Kateri deležniki morajo 
biti aktivno vključeni za 
uveljavitev priporočila? 
Kakšna je njihova 
odgovornost?   

IZZIVI 
Katere možne izzive in 
ovire bo treba 
premagati?   
 

KDAJ  
 
 



1 Ustrezne in dolgoročne 
priprave na prostovoljsko 
delo: od vključevanja v šolske 
vsebine do priprave na 
upokojitev ter 
predupokojitvene aktivnosti 

Resorna ministrstva, NVO Več dela za 
prostovoljske 
organizacije 

TAKOJ 

2 Zagotovitev materialnih 
pogojev prostovoljskim 
organizacijam, ki vključujejo 
starejše (zagotoviti 
financiranje mentorjev in 
koordinatorjev prostovoljcev, 
zagotavljanje povračila vseh 
stroškov, ki nastanejo s 
prostovoljskim delom…) 

Resorna ministrstva Krčenje sredstev na 
področju sociale, 
neoliberalno 
razumevanje delovanja 
socialne države in 
civilnega sektorja 

TAKOJ 

3 Razvijanje indikatorjev za 
merjenje učinkov 
prostovoljskega dela 
starejših 

Resorna ministrstva, 
NVO, raziskovalne 
inštitucije 

Nezainteresiranost 
odločevalcev, ločenost 
resorjev za zdravje in 
socialo – pri starejših bi 
morala ta dva resorja 
tesneje sodelovati 

2018 

4 Ustrezna podpora 
prostovoljskemu delu za 
ugotavljanje učinkov: 
evalviranje,  raziskovanje, 
merjenje družbenih učinkov 
p. dela, izdelava kurikuluma 
p. d. za starejše  

Resorna ministrstva, 
NVO, raziskovalne 
inštitucije 

Nezainteresiranost 
odločevalcev 

2018 

5     

 

PRIČAKOVANI REZULTAT 2: INFORMIRANJE IN PROMOCIJA PROSTOVOLJSKEGA DELA NA 
LOKALNI IN NACIONALNI RAVNI  

 

 KAJ KDO IZZIVI KDAJ  

1 Priprave na prostovoljsko 
delo že v aktivni dobi 

Delodajalci, odločevalci, 
resorna ministrstva, 
izobraževalne ustanove, 
NVO 

Ni sprejeta strategija 
aktivnega/zdravega 
staranja, 
nezaineresiranost 
delodajalcev 

TAKOJ 

2 Predupokojitvene 
aktivnosti 

Delodajalci, odločevalci, 
resorna ministrstva, NVO 

Ni sprejeta strategija 
aktivnega/zdravega 
staranja, 
nezainteresiranost 
delodajalcev 

TAKOJ 

3 Partnersko sodelovanje z 
mediji – dobre zgodbe 
prostovoljstva starejših, 
ozaveščanje o 
pomembnosti poročanja o 
pozitivnih spremembah in 
učinkih 

Mediji, prostovoljske 
organizacije 

Nezainteresiranost 
medijev, 
senzacionalistični način 
poročanja, premajhna 
kapaciteta NVO  

TAKOJ 

4 Medgeneracijsko 
povezovanje 

Prostovoljske 
organizacije, ki delajo na 
področju potreb različnih 
organizacij, resorna 
ministrstva, raziskovalne 

Potrebne so raziskave o 
medgeneracijski 
solidarnosti na mezzo 
ravni – skupnostna skrb 

TAKOJ 



inštitucije   

5 Prepoznavanje in 
priznavanje koristi 
prostovoljskega dela 
starejših – za uporabnike in 
prostovoljce 

Resorna ministrstva, 
NVO, raziskovalne 
inštitucije, mediji 

Nerazviti indikatorji, ki 
bi pomagali izmeriti 
družbeni učinek 
prostovoljskega dela, 
nezainteresiranost 
medijev za pozitivne 
zgodbe 

2018 

 

PRIČAKOVANI REZULTAT 3: SISTEMSKA UREJENOST PROSTOVOLJSKEGA DELA S 
STAREJŠIMI IN ZA STAREJŠE 
 

 

 KAJ KDO IZZIVI KDAJ   

1 Priznavanje 
prostovoljskega dela kot 
delovne dobe za starejše, 
ki jim manjka do 
upokojitve nekaj let 

Odločevalci, ZRSZZ, 
resorna ministrstva (MJU, 
MDDZSEM) 

 2018 

2 Sistemska ureditev 
nagrajevanja starejših 
prostovoljcev – ne v obliki 
finančnih nagrad, ampak 
nacionalnih priznanj in 
bonitet (brezplačni javni 
prevoz, vstopnine, izlet 
ipd.) 

MDDSZEM, MJU, občine  TAKOJ 

3     

4     

5     

 
 

PRIČAKOVANI REZULTAT 4: RESOLUCIJA/OBVEZUJOČ AKCIJSKI NAČRT    

 KAJ KDO IZZIVI KDAJ   

1 Strategijo naj 
nadomesti/nadgradi 
resolucija z zavezujočimi 
akcijskimi načrti 

odločevalci   

2     

3     

4     

5     

 

 

PROSTOVOLJSTVO V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU 

 

PRIČAKOVANI REZULTAT 1: PROSTOVOLJSTVO JE RAZVITO KOT ŽIVLJENJSKI SLOG ŠOL 

 KAJ 
Katere konkretne aktivnosti 
ali operativne korake 
moramo narediti, kdo naj jih 
naredi in kdaj? (med 3 in 5 
korakov)  Razvrstite jih, če je 
mogoče, po časovnem 
zaporedju. 

KDO 
Kateri deležniki morajo 
biti aktivno vključeni za 
uveljavitev priporočila? 
Kakšna je njihova 
odgovornost?   

IZZIVI 
Katere možne izzive in 
ovire bo treba 
premagati?   
 

KDAJ  
 
 

1 Prostovoljstvo je vključeno v MIZŠ, ZŠ, SF, strokovnjaki   



vzgojne načrte vseh osnovnih 
šol in poteka kot stalni 
pristop prosocialnega učenja 
vseh otrok 

s področja prostovoljstva 
v šolah 

2 Predsednik države v 
nagovoru na začetku 
šolskega leta v poslanici 
izpostavi pomen 
prostovoljstva 

Predsednik države, SF, 
MIZŠ 

 2016 

3 Informiranje in ozaveščanje 
ravnateljev o umeščanju 
prostovoljstva v delo šol na 
letnem srečanju, podprto s 
primeri dobrih praks 

MIZŠ, ZŠ, Šola za 
ravnatelje, SF 

  

4 Izdelan je učni načrt 
prostovoljstva kot interesne 
dejavnosti za različne 
starostne skupine 

MIZŠ, ZŠ, Pedagoški 
inštitut, strokovnjaki iz šol 

  

5 Izdelani so kriteriji kakovosti 
organiziranega prostovoljstva 
v šolah 

MIZŠ, ZŠ, SF   

 
 

    

 
 

PRIČAKOVANI REZULTAT 2: PODPORA PEDAGOŠKIM DELAVCEM IN PRIZNAVANJE 
NJIHOVEGA DELA NA PODROČJU PROSTOVOLJSTVA 

 

 KAJ KDO IZZIVI KDAJ  

1 Aktivno sodelovanje 
pedagoških fakultet – 
vključevanje prostovoljstva 
med teme v študijskih 
programih, med teme 
diplomskih nalog … 

Vse pedagoške 
fakultete, MIZŠ, ZŠ 

  

2 Raziskave o prostovoljstvu in 
njegovem vplivu na 
osebnost otrok in 
mladostnikov 

Pedagoški inštitut in 
druge raziskovalni 
institucije, SF 

  

3 Na voljo so kakovostna 
usposabljanja o 
prostovoljstvu za pedagoške 
delavce 

SF, MIZŠ, ZŠ – v katalogu 
izobraževanja za 
pedagoške delavce 

  

4 Izdelan je opis nalog 
mentorja in koordinatorja 
prostovoljstva na šoli, delo 
je ovrednoteno in 
upoštevano kot strokovno 
delo; oblikovane so 
supervizijske skupine za 
mentorje prostovoljstva na 
šolah po regijah 

MIZŠ, ZŠ, SF   

5 Izobraževanja za ravnatelje 
in pedagoške delavce o 
prostovoljstvu na šolah so 
brezplačna 

MIZŠ, ZŠ, SF   



6 Mediji odgovorno in stalno 
promovirajo prostovoljstvo v 
šolah 

Šole s kakovostnim 
prostovoljskim 
programom, mediji na 
lokalni in nacionalni 
ravni 

  

 

PRIČAKOVANI REZULTAT 3: ŠOLE SE PARTNESRKO POVEZUJEJO V MREŽE NA PODROČJU 
PROSTOVOLJSTVA IN S PROSTOVOLJSKIMI ORGANIZACIJAMI  
 

 

 KAJ KDO IZZIVI KDAJ   

1 Šole s kakovostnim 
prostovoljstvom se 
povezujejo v mrežo, ki 
spodbuja kakovostni razvoj 
prostovoljstva tudi v 
drugih šolah in ponuja 
izmenjavo znanj in izkušenj 

SF, MIZŠ, ZŠ   

2 Mentorjem prostovoljstva 
na šolah je na voljo spletna 
platforma mreže šol s 
kakovostnim 
prostovoljstvom, preko 
katere se povezujejo 

SF, MIZŠ, ZŠ   

3 NVO in prostovoljske 
organizacije ponudijo 
šolam kakovosten nabor 
vsebin, ki spodbujajo 
prostovoljstvo in bogatijo 
šolske programe  

NVO in prostovoljske 
organizacije 

  

4 Izdelana so merila, ki jim 
morajo ustrezati programi 
NVO, namenjeni šolam 

ZŠ, MIZŠ, NVO in 
prostovoljske organizacije 

  

5     

 

PRIČAKOVANI REZULTAT 4: PROSTOVOLJSTVO NA ŠOLAH JE EVIDENTIRANO IN 
FINANCIRANO 
 

 

 KAJ KDO IZZIVI KDAJ  

1 Vse šole s prostovoljskim 
programom so vpisane v 
evidenco prostovoljskih 
organizacij AJPES in letno 
poročajo o prostovoljskem 
delu 

MIZŠ, SF, MJU   

2 Mentorji in koordinatorji 
prostovoljstva na šolah so 
za svoje delo ustrezno 
plačani 

MIZŠ, MJU   

3 Prostovoljstvo je 
financirano kot ena od 
nadstandardnih dejavnosti 
(materialni stroški za 
učence – prostovoljce, 
delavnice za mlade 
prostovoljce, simbolične 

MIZŠ, skupnost občin, 
zveza občin, MJU, SF 

  



nagrade za mlade 
prostovoljce, potni stroški 
za njihovo udeležbo na 
nacionalnih prostovoljskih 
dogodkih …) 

4 Izdelana je poenostavljena 
spletna aplikacija za 
vodenje evidenc 
prostovoljskega dela na 
šolah 

MIZŠ, MJU, SF   

5     

 
 
PROSTOVOLJSTVO NA SOCIALNEM PODROČJU 

 

ZAPIŠITE PRIČAKOVANI REZULTAT 1: ORGANIZACIJE V SOCIALNI DEJAVNOSTI SO POVEZANE, REDNO SE SREČUJEJO, 
IZMENJUJEJO IZKUŠNJE IN IŠČEJO NAČINE UČINKOVITEGA SODELOVANJA 

 KAJ 
Katere konkretne aktivnosti ali operativne korake 
moramo narediti? Opredelite 3 - 5 aktivnosti za 
doseganje tega pričakovanega rezultata v 
obdobju do 2020. 

 KDO 
Kateri deležniki morajo biti aktivno 
vključeni za uveljavitev aktivnosti? 
Kakšna je njihova odgovornost?   

 KDAJ  
   
 

1 Izdelan je načrt za povezovanje prostovoljskih 
organizacij na socialnem področju 

SF, zainteresirane prostovoljske 
organizacije 

Februar 2016 

2 Organizirana so okrogla miza, ki predstavi načine 
povezovanja, in usposabljanja za strokovne 
sodelavce, mentorje prostovoljcev, prostovoljce 

Organizacije, ki prostovoljsko 
opravljajo socialne dejavnosti, SF  

Marec 2016 

3 Redna intervizijska srečanja z namenom iskanja 
oblik sodelovanja za pomoč uporabniku (kot tudi 
intervizije za mentorje in prostovoljce) 

Organizacije, ki prostovoljsko 
opravljajo socialne dejavnosti – 
koordinatorji programov  

April 2016→ 

4 Spremljanje uporabnika in učinkov tovrstnega 
sodelovanja, izmenjava izkušenj med strokovnimi 
sodelavci 

Organizacije, ki opravljajo socialne 
dejavnosti (Mentorji, strokovni 
delavci, prostovoljci) 

April 2016→ 

5    

 
 

ZAPIŠITE PRIČAKOVANI REZULTAT 2: UVELJAVLJANJE V ZAKONU O PROSTOVOLJSTVU OPREDELJENIH PRAVIC 
ORGANIZACIJ IN UPORABNIKOV 
 

 KAJ 
Katere konkretne aktivnosti ali operativne korake 
moramo narediti? Opredelite 3 - 5 aktivnosti za 
doseganje tega pričakovanega rezultata v 
obdobju do 2020. 

 KDO 
Kateri deležniki morajo biti aktivno 
vključeni za uveljavitev aktivnosti? 
Kakšna je njihova odgovornost?   

 KDAJ  
   
 

1 Prostovoljske organizacije opremiti z znanji in 
veščinami o uveljavljanju v ZProst določenih 
pravic organizacij in uporabnikov  

SF, prostovoljske organizacije  

2 V ZProst opredeljene pravice organizacij in 
uporabnikov so vključene v interne pravilnike 
prostovoljskih organizacij, v nejasnih primerih 
pomaga pri presoji Etična komisija   

Etična komisija, SF, prostovoljske 
organizacije 

 

3 Izdelan  je predlog protokola o sprejemanju novih 
prostovoljcev in preusmerjanju ali zavračanju 
neustreznih prostovoljcev glede na potrebe 
uporabnikov oz. prostovoljski program 

Etična komisija, SF, prostovoljske 
organizacije 

 



4 Zagotavljanje ustreznega usposabljanja 
prostovoljcev za zagotavljanje kakovosti izvajanja 
prostovoljskih programov  

Prostovoljske organizacije, SF  

5    

 
 

ZAPIŠITE PRIČAKOVANI REZULTAT 3: DRŽAVA ZAGOTAVLJA PRIMERNA SREDSTVA ZA KRITJE STROŠKOV IN 
PODPORE MENTORJEM IN PROSTOVOLJCEM 
 

 KAJ 
Katere konkretne aktivnosti ali operativne korake 
moramo narediti? Opredelite 3 - 5 aktivnosti za 
doseganje tega pričakovanega rezultata v 
obdobju do 2020. 

 KDO 
Kateri deležniki morajo biti aktivno 
vključeni za uveljavitev aktivnosti? 
Kakšna je njihova odgovornost?   

 KDAJ  
   
 

1 Definira se osnovne finančne in kadrovske 
potrebe, ki so nujne, da prostovoljstvo lahko 
kakovostno deluje; analiza stanja, ki jo pripravi 
pristojna institucija 

prostovoljske organizacije, SF, 
MDDSZEM 
 

2016 

2 Izdela se kriterij dodeljevanja nagrad 
prostovoljcem, ohranja se avtonomnost mentorja 

NVO, MJU Postopno 

3 Oblikujejo se mehanizmi financiranja in 
nadziranja prostovoljskega dela na državni ravni 
(ohranja se zmerna avtonomizacija) 

NVO, MJU Postopno 

4    

5    

 
 

ZAPIŠITE PRIČAKOVANI REZULTAT 4: DOLOČENI SO STANDARDI IN NORMATIVI ZA DELO MENTORJEV 
PROSTOVOLJCEV 
 

 KAJ 
Katere konkretne aktivnosti ali operativne korake 
moramo narediti? Opredelite 3 - 5 aktivnosti za 
doseganje tega pričakovanega rezultata v 
obdobju do 2020. 

 KDO 
Kateri deležniki morajo biti aktivno 
vključeni za uveljavitev aktivnosti? 
Kakšna je njihova odgovornost?   

 KDAJ  
   
 

1 Narediti analizo opravljenih efektivnih ur 
prostovoljskega dela 

prostovoljske organizacije, 
MJU, SF, Inštitut za SV 
 

2016 

2 Na podlagi analize določiti zahtevnost 
prostovoljskega dela v povezavi z mentorstvom 
(koliko prostovoljcev podpira posamezen mentor 
glede na zahtevnost dela prostovoljcev in glede 
na posebnosti prostovoljca samega) 

Vse prostovoljske organizacije, 
MJU, SF, Inštitut za SV 
 

2016 

3 Določiti količino mentorskega dela glede na 
število ur prostovoljcev (standardi in normativi) 

Pristojna ministrstva, 
SF, prostovoljske organizacije 

2016/17 

4 Uvrstiti standarde in normative v razpise Pristojna ministrstva, 
SF, prostovoljske organizacije 

2017 

5    

 
 
 
 


