Regijski obisk Slovenske filantropije v Novem mestu, 25. oktober 2018

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, je v sodelovanju z Mestno občino Novo
mesto izvedla regijsko srečanje Prostovoljstvo v Jugovzhodni Sloveniji. Namen regijskega obiska je
bil usposabljanje in krepitev prostovoljskih organizacij ter njihovo povezovanje z organizacijami s
prostovoljskim programom, drugimi nevladnimi organizacijami v regiji, s predstavniki lokalnih
skupnosti in regionalnega stičišča, poleg tega pa tudi svetovanje organizacijam na področju
prostovoljstva in promocija kakovostnega prostovoljstva v regiji.
Posvet na temo razvoja prostovoljstva v lokalni skupnosti/regiji
Na prvem delu posveta Stanje in dosežki prostovoljstva ter priložnosti za razvoj v Jugovzhodni
Sloveniji so sodelovale Amadea Zagorc (Slovensko združenje za duševno zdravje - Dnevni center
ŠENT Novo mesto), Vladka Škof (Društvo prijateljev mladine Metlika), Gloria Šepec (Srednja
zdravstvena in kemijska šola Novo mesto) ter Anemaria Kapler (Osnovna šola Frana Metelka
Škocjan), ki so predstavile vključevanje prostovoljcev v nevladne organizacije ter javne zavode,
številne primere dobrih praks in izzive, s katerimi se pri svojem delu soočajo.
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Izpostavljena je bila pomembnost vzgoje za solidarnost in povezovanje mladih s prostovoljskim
sektorjem, saj mladi preko prostovoljstva pridobivajo izjemne izkušnje za življenje, znanja in spretnosti,
najdejo svoj poklic in postanejo odgovorni in aktivni državljani. Prav tako po izkušnjah mentoric
prostovoljske aktivnosti ključno prispevajo h gradnji pozitivne samopodobe mladih, tudi tistih učno
manj uspešnih. Da prostovoljstvo na enih šolah živi, na drugih stagnira, na tretjih pa ga je nemogoče
izvajati, pa je odvisno predvsem od volje posameznih učiteljev oz. ravnateljev. Pogrešamo podporo
ministrstva za izobraževanje znanost in šport pri prizadevanjih za večjo prepoznavnost in pri izvajanju
prostovoljstva. Za kakovostno izvajanje je namreč potreben učitelj, mentor prostovoljstva, ki pozna
področje in mlade vodi tako, da pridobijo pozitivno izkušnjo.
Kadrovska podhranjenost za vključevanje prostovoljcev in kakovostno delo s prostovoljci pa je bila
izpostavljena tudi pri nevladnih organizacijah.
Večina ljudi ob besedah duševno zdravje še vedno občuti nelagodje ali odpor. Zato je v lokalnih okoljih
veliko teže pridobiti prostovoljce za to področje delovanja. Je pa prostovoljstvo priložnost, da se tudi
sami uporabniki s pomočjo prostovoljskih aktivnosti socialno vključujejo.
Na drugem delu posveta so sodelovali predstavnica Mestne občine Novo mesto, Mateja Jerič (Urad
za družbene dejavnosti, podsekretarka za zdravstvo in socialno varstvo), predstavnica Občine
Kočevje, Prostovoljstvu prijaznega mesta, Nina Sambolec (višja svetovalka za kulturo, šport in
dejavnost mladih), predstavnica Regionalnega stičišča nevladnih organizacij Jugovzhodne
Slovenije, Tina Cigler, predstavnica Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto,
Andreja Luštek in predstavnik Slovenske filantropije, Primož Jamšek.

Slovenska filantropija – Združenje za promocijo prostovoljstva • Cesta Dolomitskega odreda 11 • 1000 Ljubljana
T: +386 (0)1 430 1288 • M: +386 (0) 51 315 162
E: slovenska@filantropija.org • W: www.filantropija.org, www.prostovoljstvo.org

Prostovoljstvo je pomembno za sodelujoči občini in prostovoljsko delo že vrednotijo kot lastni delež
organizacij pri sofinanciranju projektov/programov. Organizacije še vedno slabo poznajo zakonodajo s
tega področja, zato je nastala pobuda o dodatnih delavnicah v prihodnosti. Rešitve nekaterih težav smo
iskali tudi v izvajanju ukrepov, ki so zapisani v Strategiji razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva
do leta 2023. Strategija bo imela namreč mnogo večji vpliv, če bomo njene usmeritve širili v lokalna
okolja in na vsa vsebinska področja prostovoljstva.
Iz Skupnega poročila o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2017 je razvidno, da je podatke
oddalo 1650 prostovoljskih organizacij, od tega 82 iz Jugovzhodne Slovenije. Število vseh prostovoljcev
je bilo 291.214, od tega jih je 35.460 aktivno delovalo v JV regiji, povprečno pa je vsak prostovoljec
opravil 5,7 ur (v Osrednjeslovenski regiji pa 58,4 ur). Skupno je bilo v lanskem letu v Jugovzhodni
Sloveniji opravljenih 202.567 prostovoljskih ur. V poročilu seveda niso zajete vse prostovoljske ure, ki se
odvijejo v tej regiji, saj veliko organizacij še vedno ni vpisanih v vpisnik prostovoljskih organizacij in
organizacij s prostovoljskim programom.
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Delavnica Zakon o prostovoljstvu v praksi

Delavnica Zakon o prostovoljstvu v praksi je bila izvedena z namenom krepitve zagovorniške
usposobljenosti lokalnih prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom. Na
delavnici so bile predstavljene informacije, ki so potrebne za dobro in lažjo organizacijo
prostovoljstva (splošna določila zakona, sklepanje dogovorov, vodenje evidenc, vračanje stroškov,
nastalih v prostovoljstvu, zavarovanje prostovoljcev, pridobivanje novih prostovoljcev, vpis v vpisnik
prostovoljskih organizacija in organizacij s prostovoljskim programom, vrednotenje
prostovoljstva…). Posebno pozornost smo posvetili prostovoljstvu prejemnikov denarne socialne
pomoči in uveljavljanju dodatka na delovno aktivnost.

Del delavnice je bil namenjen pridobivanju prostovoljcev, promociji delovanja organizacij in večjim
nacionalnim dogodkom, kot so Forum prostovoljstva – Solidarnost mladih (Hiša evropske unije, 29.
11. 2018), Dan za spremembe – Odpravimo diskriminacijo (6. 4. 2019), Nacionalnemu tednu
prostovoljstva (13. - 19. 5. 2019 / Slovesni dan prostovoljstva, 14. 5. 2019 / Veseli dan
prostovoljstva, 16. 5. 2019) ter natečajem Junaki našega časa, Prostovoljstvu prijazno mesto, Naj
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prostovoljec in naj prostovoljka zaposlen/a v javni upravi ter nazivu Naj mentor in Naj mentorica
prostovoljcev.
Na posvetu in delavnici so aktivno sodelovali tudi udeleženci iz: Območnega združenja Rdečega križa
Novo mesto, Humanitarnega društva – Center za neodvisno življenje Novo mesto, CIK Trebnje, DSO
Kočevje, RIC Novo mesto, Srednje šole Črnomelj, Zasavske ljudske univerze, Društva Življenje brez
nasilja, ZPM Krško in CSD OBK, enota Trebnje.
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