POROČILO O DELU ETIČNE KOMISIJE ORGANIZIRANEGA PROSTOVOLJSTVA
v mandatu od 6. 12. 2013 do 27. 11. 2015
Etična komisija je delovala v 7-članski sestavi: Nace Breitenberger, Barbara Gyoeffi, Ivan Kramberger, Nina
Lukashevich, Janez Matoh, Jurček Nowakk in Marija Vegelj Pirc. V svojem mandatu od 6. decembra 2013 do 27.
novembra 2015 se je sestala na devetih rednih sejah. Tehnično podporo ji je nudila Slovenska filantropija, kot
sekretarki Etične komisije sta sodelovali Nina Rogelja in Eva Oven. Na začetku delovanja se je Etična komisija
posvetila prenovi in sprejemu poslovnika.
Ko je članica Barbara Gyoeffi iz osebnih razlogov dne 18. 12. 2014 podala odstopno izjavo, je Etična komisija na svoji
redni seji dne 19. 3. 2015 sprejela njen odstop. Ob tem so člani ugotavljali, da tematika odstopa člana Etične komisije ni
urejena v Poslovniku Etične komisije, zato so v poslovniku dodali dopolnilo, ki to ureja in sprejeli sklep:
Poslovniku Etične komisije organiziranega prostovoljstva se v 3. členu doda 5. alineja, ki se glasi – v primeru prenehanja
delovanja aktivnega člana Etične komisije le-tega nadomesti naslednji kandidat, ki je ustrezen glede na število prejetih
glasov.
Tako je bila za novo članico imenovana Marjeta Čič.
Etična komisija je v svojem mandatu prejela le eno pobudo oziroma pritožbo. Po mnenju pobudnice je bil nekorektno
izveden razpis za prostovoljsko delo.
Po proučitvi predložene dokumentacije je Etična komisija ugotovila, da iz razpisa za iskanje novega sodelavca ni bilo
mogoče sklepati, da gre za prostovoljsko delo; to je prijaviteljica na razpis izvedela šele naknadno v osebnem pogovoru
s predstavnikom organizacije.
Etična komisija je na svoji 2. seji, dne 13. marca 2014 sprejela sklep, da je tak način iskanja prostovoljcev neprimeren,
saj je bil javni razpis zavajajoč.
O tem je obvestila pobudnico in tudi dotično organizacijo na to pisno opozorila in med drugim zapisala:
Etična komisija ocenjuje, da je tak način iskanja prostovoljcev neprimeren in pričakuje, da boste to mnenje upoštevali in
z razpisi v prihodnje ne boste več zavajali.
Etična komisija je obravnavala lastno pobudo o prenovi Etičnega kodeksa organiziranega prostovoljstva, ki ga je sprejel
6. slovenski kongres v Sežani, 14. januarja 2006.
Po daljših razpravah so člani oblikovali stališča in skrbno zapisali spremembe in dopolnitve. Bistvenih vsebinskih
sprememb niso vnašali, razen predloga da člane Etične komisije imenuje Kongres prostovoljstva za mandat štirih let in
ne več le za dve leti. Zaradi boljše preglednosti pa so v prenovljenem besedilu Etičnega kodeksa uporabljeni nevtralni
izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, in veljajo enakovredno za oba spola.
Čistopis predloga sprememb Etičnega kodeksa je bil od 1. oktobra 2014 do 1. decembra 2014 dan v javno obravnavo
vsem članicam mreže prostovoljskih organizacij in vsem podpisnicam Etičnega kodeksa in objavljen na spletni

strani www.prostovoljstvo.org s pojasnilom da bo Etična komisija v obravnavo sprejela vse predloge podane do vključno
1. decembra 2014 do 12. ure.
Etična komisija je prejela 3 odgovore, ki pa niso vplivali na besedilo sprememb Etičnega kodeksa, zato so člani Etične
komisije na svoji 7. seji, dne 29. januarja 2015 sklenili, da bodo predlog sprememb Etičnega kodeksa predložili v
obravnavo in sprejem na Kongresu prostovoljstva 2015.
Etična komisija je v svojem mandatu večkrat razpravljala o vlogi Etične komisije, tudi o njenem širšem poslanstvu za
promocijo prostovoljstva in se spraševala ali so vsi prostovoljci dovolj dobro obveščeni o tej možnosti svoje zaščite.
Etična komisija naj bi se v prihodnje bolj aktivno vključevala v vsa področja življenja, kjer nastopa tudi prostovoljstvo.

Članice in člani Etične komisije v mandatu 2013–2015 se zahvaljujemo za zaupanje, podano na Kongresu prostovoljstva
pred dvema letoma, hvala Slovenski filantropiji za tehnično podporo in sodelovanje.
Novoizvoljeni Etični komisiji iskreno čestitamo in želimo uspešno delo.
V Ljubljani 27. novembra 2015

V imenu Etične komisije
Marija Vegelj Pirc, predsednica

