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Uvodnik
Vse zadnjo minuto ali pa celo še pet minut čez.
Lahko bi se lotila pisanja uvodnika že včeraj, pa
sem raje odlašala na danes. Šele nuja me zares
prisili, da »pljunem« v roke in nekaj naredim. In
mislim, da nisem osamljen primer. Ljudje
pogosto delujemo po principu »dokler ni treba,
ne bom«. Tudi naša država, ki se reševanja
problemov v družbi prepogosto loti šele, ko
državljani resno udarijo po mizi. Pred tem le
pometa težave pod preprogo in upa, da bodo
same od sebe izginile.
V nas se je naselila neka pasivnost. Po
napornem delavniku se nam ne ljubi narediti
drugega kot se vreči v naslonjač in prižgati
televizor. Ob spremljanju novic nesrečno
zmajujemo z glavo in tarnamo, kako so politiki
in ostali pristojni organi neodzivni, sami pa tudi
ne naredimo nič. Samo čakamo. Čakamo, da se
stvari premaknejo z mrtve točke. Ampak na to
lahko čakamo še nekaj let … lahko pa izberemo
krajšo pot, ki je sicer bolj strma in zahteva od nas
več napora, nas pa veliko hitreje pripelje do
želenega cilja. In prav to pot smo skušali najti z
Dnevom za spremembe ... in jo tudi našli. Nismo
ravno spremenili sveta in končali vojn, smo pa
dokazali, da smo Slovenci pripravljeni vzeti
stvari v svoje roke ter narediti nekaj zase in za
našo družbo. Vsak izmed nas ima številna znanja
in spretnosti, na katera ob običajnih delovnih
dneh pogosto pozablja, v skupnostih akcijah pa
jih lahko ponovno uporabi in spremeni nekaj na
boljše.
No, pa poglejmo primer dveh parkov, enega ob
morju in drugega v Murski Soboti, ter športnega
igrišča na Štajerskem, ki so že dalj časa klicala po
obnovi. Prebivalci so si je že dolgo želeli, na
občinskih sejah so že večkrat razpravljali o
prenovi, kljub temu pa končne akcije ni bilo.
Nato smo izvedli Dan za spremembe in dokazali,
da je vse mogoče, če je le volja. Preskočili smo
marsikatero birokratsko oviro in sprememba je
bila tu. Občani so sami poprijeli za orodje in
uredili park oziroma igrišče, ki ga bodo zdaj tudi
z veseljem uporabljali in vzdrževali, saj bodo
nanj gledali kot na rezultat svojega dela.
Andreja Svete
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Organizacije
v mreži
Slovenska mreža prostovoljskih organizacij
združuje že več kot šesto posameznih
prostovoljskih organizacij z namenom skupne
promocije prostovoljstva, prepoznavanja
vrednosti prostovoljsk ih aktivnosti in
ustvarjanja okolja, naklonjenega njegovemu
razvoju. V mrežo se lahko vključi vsaka
organizacija, ki v svoje delo vključuje
prostovoljce. Spodaj predstavljamo pet na novo
priključenih organizacij.
Športno turistično društvo OLIMPIK
Trubarjeva cesta 11a, 4260 Bled
Spletna stran: www.olimpik.si
Kontakt: 031/341-592 ali info.olimpik@gmail.com
Kontaktna oseba: Anita Drev
Dom upokojencev Domžale
Karantanska cesta 5, 1230 Domžale
Spletna stran:
www.dom-upokojencev-domzale.com
Kontakt: 01/724-67-42 ali lidija.dud@siol.net
Kontaktna oseba: Lidija Bašič Jančar
Primorsko svetovalno središče, Koper (PRIMSS)
Cesta Zore Perello - Godina 3, 6000 Koper
Spletna stran: www.primss.si
Kontakt: 05/630-03-37, 041/360-913 ali
info@primss.si
Kontaktna oseba: Barbara Kramžar

Zavod RISI-EAPN Slovenija
Zavod za reševanje problematike na področju
revščine in socialne izključenosti
Povšetova 37, 1000 Ljubljana
Kontakt: 041/829-446, 040/534-375 ali
eapnslovenija@gmail.com
Kontaktna oseba: Alen Novit
Znanstveno raziskovalno združenje za
umetnost, kulturno-izobraževalne programe
in tehnologijo EPeKa
Ulica bratov Greifov 14, 2000 Maribor
Spletna stran: www.epeka.si
Kontakt: 040/933-990 ali epeka@epeka.si
Kontaktna oseba: Štefan Simončič
Več o Slovenski mreži prostovoljskih organizacij
in priključenih organizacijah najdete na spletni
strani www.prostovoljstvo.org.

Aktualno

Že 11. Festival prostovoljstva
Festival prostovoljstva mladih se je v Sloveniji že dobro udomačil. Slovenska filantropija ga v
sodelovanju z mnogimi organizacijami iz vse Slovenije pripravlja že enajsto leto zapored.
Med 19. in 25. aprilom bodo po celotni Sloveniji potekali različni dogodki, povezani s prostovoljstvom.
Izmed vseh prireditev je že tradicionalno najbolj obiskan osrednji dogodek, ki bo v četrtek, 22. aprila, na
Pogačarjevem trgu v Ljubljani. Prav ste prebrali! Ne na Prešernovem, ampak na Pogačarjevem trgu. Tja so
nas žal preselila predvidena gradbena dela. Tudi Pogačarjev trg je v samem središču mesta, je namreč del
osrednje ljubljanske tržnice, kjer je običajno eko tržnica.
V dopoldanskem času bo za prostovoljce potekala forumska prireditev v stilu priljubljene pogovorne
oddaje »Jasno in glasno«, ki smo jo lahko še do pred kratkim spremljali na nacionalni televiziji.
Pripravljamo tudi posebno strokovno srečanje za mentorje prostovoljcev.
Popoldansko dogajanje je namenjeno različnim glasbenim, plesnim in podobnim točkam, s katerimi se
bodo predstavljali mladi, ki kot prostovoljci delujejo v svojih organizacijah. Dogajanje je vedno pestro in
zanimivo. In prepričani smo, da bo tudi letos tako.

Mednarodni dan prostovoljstva mladih
Mednarodni dan prostovoljstva mladih (Global Youth Service
Day) praznujemo vsako leto okrog 15. aprila. Prvo praznovanje je
bilo leta 2000, ko je aktivnosti pripravilo več kot sto držav. Tudi
Slovenija. Mednarodni dan prostovoljstva mladih združuje
različna praznovanja in prostovoljske projekte. Vsako leto se
milijoni mladih po svetu udeležujejo teh praznovanj in
prostovoljskih akcij, ki koristijo njihovim skupnostim. Tako kot se
veča število sodelujočih držav, se povečuje tudi obsežnost samega
praznovanja.

Festival prostovoljstva mladih v Sloveniji
V Sloveniji je enodnevno praznovanje preraslo v Festival
prostovoljstva mladih, ki od leta 2005 poteka kar cel teden. Tako ni
vse dogajanje skoncentrirano le v Ljubljani, ampak potekajo ves
teden različni dogodki po celi Sloveniji. Več informacij o dogajanju
najdete na: www.prostovoljstvo.org/festival.

Foto: Slovenska filantropija

Nina Nagode, Slovenska filantropija
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Dan za spremembe
Uspešno smo se upirali toku in vstavili prvi kamenček v mozaik sprememb. Pri pripravah aktivnosti na
Dan za spremembe, ki se je odvil 24. marca, je sodelovalo okoli štirideset različnih organizacij iz cele
Slovenije, spremembam pa so se aktivno pridružile tudi mariborska, murskosoboška, izolska in
velenjska občina. Skupaj smo izvedli sedemdeset različnih sprememb. Za številne projekte bi sicer
potrebovali mesece za izvedbo, tako pa so bili zaključeni, kot bi mignil. Drugo leto nameravamo
število akcij vsaj še podvojiti, če ne celo potrojiti.

Malečnik
Domačini so ponovno usposobili zapuščeno športno igrišče v
Ruperčah in tako z minimalnimi sredstvi in v zelo kratkem času
izpeljali projekt, o katerem so razpravljali že vrsto let, vendar se niso
mogli dogovoriti, kako zadevo rešiti.
Foto: Slovenska filantropija

Murska Sobota
Akcije v Murski Soboti se je udeležilo okoli šestdeset prostovoljcev,
ki so sodelovali pri izdelovanju kipov iz lesa, s katerimi bodo poživili
določene lokacije mesta. Koordinatorka Maja Koštric je povedala,
da so bili udeleženci nad dogodkom navdušeni in bi se podobnih
akcij želeli udeležiti tudi v prihodnje.
Foto: Slovenska filantropija

Azilni dom

Foto: Lucia Vila Sanchez

Prostovoljci so skupaj s prosilci za mednarodno zaščito preuredili
prostor za druženje na oddelku za mladoletnike brez spremstva, ki
je bil pred tem neudoben in neprivlačen za druženje. Z malce truda
in skupnimi močmi so ga naredili prijaznejšega in ga opremili s
televizorjem, polico s knjigami in tablo za pomoč pri učenju
slovenščine, angleščine, matematike in ostalih predmetov.

Šentvid
V Društvu Sezam so na obrobju prestolnice obnovili točko za
štopanje. Štoparji pogosto štopajo na prometno nevarnih mestih
brez prostora, kjer bi vozniki avtomobilov lahko varno ustavili.
Štoparski kotiček v Šentvidu so zato opremili z živimi barvami in
znakom, ki bo voznike opozarjal na štoparje.
Foto: Sezam

Maribor
Pod okriljem MISC Infopeke so prostovoljci popravljali stara kolesa,
jih kreativno pobarvali in opremljali z družbeno kritičnimi sporočili.
Kolesa nameravajo kot alternativo avtomobilom brezplačno
oddajati prebivalcem Maribora in naključnim turistom.
Foto: Infopeka

Andreja Svete
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ZAKLJUČKI 7. SLOVENSKEGA KONGRESA
PROSTOVOLJSTVA
Moč prostovoljstva pri dvigu kakovosti življenja in odpravi revščine
Debeli Rtič, 4. in 5. februar 2010
1. Kongres poziva vlado, naj vzpostavi pogoje za aktiven in konstruktiven civilni dialog s
civilnodružbenimi organizacijami in naj v dobro zagotavljanja višje kvalitete življenja in odpravljanja
revščine sklene partnerstvo z nevladnimi organizacijami.

2. Kongres poziva vlado, da sprejme ustrezno medresorsko zakonodajo, ki bo vzpodbujala vključevanje
prebivalcev v prostovoljske aktivnosti, in začne s pospešenim sprejemanjem zakona o organiziranem
prostovoljstvu.

3. Kongres poziva medije, novinarje in druge ustvarjalce javnega mnenja, da se dejavno vključijo v
promocijo prostovoljstva in s tem sodelujejo pri ustvarjanju pozitivnega vzdušja v Sloveniji.

4. Kongres poziva k aktivnemu sodelovanju različnih organizacij pri reševanju problemov in stisk
posameznikov. Prav tako poziva k ustanovitvi mešanih skupin na lokalni in nacionalni ravni, ki bi lahko
skrbele za vključitev vseh primernih organizacij v reševanje stisk posameznikov ali skupin.

5. Kongres predlaga sistemsko ureditev podeljevanja priznanj (nagrajevanja) in nalaga nevladni delovni
skupini za sistemsko ureditev prostovoljstva, da predlaga model nagrajevanja in vzpodbudi dialog za
nacionalni konsenz.

6. Kongres potrjuje nadaljnje delovanje nevladne delovne skupine za sistemsko ureditev prostovoljstva.
7. Kongres predlaga ustanovitev mreže/koalicije nevladnih organizacij, ki bo delovala na področju
človekovih pravic in se ukvarjala s temeljnimi vprašanji: zagotavljanje že obstoječih pravic in/ali
spreminjanje zakonodaje po meri človeka. Kongres spodbuja vzpostavitev informativnih točk na lokalni
ravni, kamor se lahko prebivalci obrnejo po nasvet.

8. Kongres spodbuja širitev medgeneracijskih aktivnosti na vseh nivojih družbe in poziva lokalne oblasti,
da ustvarjajo možnosti za razmah medgeneracijskega sodelovanja z dodelitvijo primernih prostorov za
njegovo izvajanje.

9. Kongres vzpodbuja aktivnosti za razmah stanovskega prostovoljstva, posebej promocijo že
vzpostavljenih dobrih praks.

10. Kongres ustanavlja delovno skupino za sistemsko ureditev prostovoljstva v bolnicah.
11. Kongres poziva Ministrstvo za šolstvo in šport ter vodstva šol, da ustvarijo pogoje za razmah
prostovoljstva znotraj obstoječega šolskega sistema v smislu vzgoje otrok v smeri prevzemanja
odgovornosti in aktivne participacije v družbenih procesih.

12. Kongres je imenoval novo Etično komisijo za prostovoljstvo, katere naloga je skrbeti za ugled
prostovoljstva in podajo neodvisnega mnenja ob možnih nesoglasjih med vključenimi v prostovoljske
aktivnosti.
Tema 8. Slovenskega kongresa prostovoljstva naj bo povezana z ugotavljanjem učinkov in kakovosti
prostovoljskega dela.
Več na: www.filantropija.org in www.prostovoljstvo.org.
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Prostovoljstvo.org v novi preobleki
Malo pred Dnevom za spremembe smo na Slovenski filantropiji pripravili prijetno spremembo za vse
obiskovalce spletne strani www.prostovoljstvo.org. Dolgo smo ugotavljali, kaj narediti z njo, saj
obstoječi okvir nikakor ni več ustrezal potrebam informacijskega sistema. Odločili smo se, da je čas za
spremembo - popolno prenovo spletne strani.
Najbolj opazna sprememba je seveda oblikovna, a tu se seveda
nismo ustavili, saj smo si želeli narediti kar najbolj pregledno in za
uporabo enostavno stran. Že na vstopni strani boste dobili
pregled nad najnovejšimi prostovoljskimi deli in zadnjimi
novicami. Da boste na tekočem z vsem dogajanjem na področju
prostovoljstva, smo pripravili še pregleden koledar dogodkov.
Nadgradili smo tudi obstoječi iskalnik prostovoljskih del.
»Volunteermatch« oziroma posredovalnica prostovoljskih del je
bolj pregledna in bo omogočala lažje povezovanje prostovoljcev
in organizacij.
Kaj bi izgubljali besede: najbolje bo, da obiščete prenovljeno
stran www.prostovoljstvo.org in se sami prepričate!
Nina Nagode, Slovenska filantropija

Foto: Slovenska filantropija

Tematska usposabljanja za prostovoljce
Na Slovenski filantropiji že leta izvajamo Uvodna usposabljanja, na katerih udeleženci pridobijo splošna
znanja o prostovoljskem delu. Pogosto se prostovoljci iz različnih organizacij obračajo na nas z vprašanji,
povezanimi s specifičnimi znanji in veščinami, zato smo se odločili, da pripravimo tematska usposabljanja
za prostovoljce, na katerih bomo pokrili štiri različna področja. Poleg pridobivanja znanj so takšna
usposabljanja tudi odlična priložnost za izmenjavo mnenj in povezovanje prostovoljcev iz različnih
organizacij, ki se srečujejo s podobnimi izzivi.
V času evropskega leta revščine in socialne izključenosti smo se
osredotočili na teme, prek katerih pridobivajo dodatna znanja in veščine
predvsem prostovoljci, ki se pri delu z uporabniki srečujejo s pojavom
socialne izključenosti, revščine in različnimi dimenzijami, ki jih le ta
prinaša. Opažamo namreč, da se prostovoljci prepogosto ustavijo pri
dejanju pomagati in so premalo usposobljeni za prepoznavanje in
aktiviranje moči v uporabniku, ki bi uporabnikom pomagale doseči
samostojnejše in aktivnejše življenje ter vključevanje v družbo.
V letu 2010 smo in še bomo izvedli naslednja usposabljanja:
- Prostovoljsko delo s posamezniki 22. 5. in 5. 6.
- Medgeneracijsko sodelovanje 13. 3. in 27. 3.
- Medkulturni dialog 7. 5. in 5. 6.
- Ustvarjalne tehnike pri delu s posamezniki in skupinami 27. 3. in 18. 6.
Ker želimo, da se pridobljeno znanje prenaša naprej znotraj organizacij,
bomo za izvajanje takšnih usposabljanj usposobili prostovoljce, ki so se
Foto: Slovenska filantropija
delavnic predhodno udeležili. Izvedli bomo po eno nadaljevalno usposabljanje za vsak tematski sklop.
Usposabljanja bodo potekala v Ljubljani ter drugod po Sloveniji, sprotne informacije bodo objavljene na internetni strani
www.prostovoljstvo.org.
Usposabljanja so za udeležence brezplačna, saj so podprta s strani Urada RS za komuniciranje. Za informacije pišite na:
tjasa.arko@filantropija.org ali pokličite Tjašo na telefonsko številko 01/433-40-24.

Tjaša Arko, Slovenska filantropija

6

Prostovoljske novičke

Evropsko leto prostovoljstva 2011
V obdobju, ko slovensko državo intenzivno ozaveščamo o pomembnosti prostovoljstva, je Svet
Evrope leto 2011 razglasil za evropsko leto prostovoljskih dejavnosti za spodbujanje aktivnega
državljanstva 2011, oziroma krajše - Evropsko leto prostovoljstva.
Priprave na Evropsko leto prostovoljstva je sprva koordiniralo Ministrstvo za kulturo, ki je odlično vodilo
pogajanja glede vsebine evropske odločbe, sedaj pa se koordinacija prenaša na Ministrstvo za javno
upravo. V okviru priprav je bil oblikovan »Nacionalni usklajevalni odbor«, ki ga sestavlja pet predstavnikov
nevladnih organizacij. Njihovo delovanje bo javno, koordinacijo in pomoč pa bo zagotavljala Slovenska
filantropija kot nosilka Slovenske mreže prostovoljskih organizacij.
Evropsko leto prostovoljstva ponuja odlično priložnost za večjo promocijo prostovoljstva kot vrednote in
ob enem predstavlja dodatno spodbudo državi, da prostovoljstvo tudi sistemsko uredi z Zakonom o
prostovoljstvu, na katerega čakamo že od leta 2004. Kaj bomo od prostovoljskega leta iztržili, je v veliki
meri odvisno tudi od prostovoljskih organizacij, prostovoljcev in prostovoljk, zato vas že sedaj vabimo k
podaji predlogov in mnenj glede aktivnosti, brez katerih dobrega Evropskega leta prostovoljstva ne bo.
Primož Jamšek, Slovenska filantropija

V mestu in naravi skačemo po travi! Taborniški feštival
Mestna zveza tabornikov Ljubljana ob dnevu tabornikov in dnevu Zemlje že štirinajstič zapored
pripravlja tradicionalno taborniško prireditev Taborniški feštival.
V soboto, 17. aprila 2010, bo v ljubljanskem
parku Tivoli med 10. in 13. uro potekalo več
kot petdeset delavnic s taborniško,
naravovarsteveno, izobraževalno, kulturno in
športno vsebino. Vse delavnice pripravljamo
taborniki prostovoljci in sodelujoče vladne in
nevladne organizacije.
Lani so se nam pridružili Unicef Slovenija,
Društvo Mladinski ceh, Sonček, Slovenska
filantropija in drugi. Udeleženci bodo lahko
prosto prehajali med delavnicami glede na
lasten interes in si tako sami določali smer
svojega neformalnega izobraževanja in
Foto: Mestna zveza tabornikov Ljubljana

druženja. Poskrbeli bomo tudi za spremljevalni program z glasbo.
Letošnja posebnost bo sodelovanje z akcijo Očistimo Slovenijo v enem dnevu. Po končanih delavnicah
se bomo skupaj s člani odpravili na Rožnik in bomo preko Velike estonske igre skušali nabrati in odnesti iz
gozda čimveč smeti, ki nikakor ne sodijo v naravo.
S prireditvijo želimo mladim ponuditi možnost za kvalitetno preživljanje prostega časa, hkrati pa jim
želimo na zanimiv način predstaviti taborniško dejavnost v našem mestu in prostovoljsko delo.
Ana Britovšek, Mestna zveza tabornikov Ljubljana, vodja projekta
Več na: www.mzt.org ali mzt@rutka.net.

Delavnice v Hiši Sadeži družbe
Hiša Sadeži družbe v Murski Soboti pripravlja različne medgeneracijske delavnice, ki
temeljijo na prenosu znanja, tradiciji in umetnosti: šiviljske, kuharske, glasbene,
ustvarjalne, mizarske, čebelarske, računalniške in druge. Delavnice vodijo prostovoljci,
udeležijo pa se jih lahko vsi, ki jih delavnica zanima. Več o programu in prijavi na
delavnice si lahko pogledate na spletni strani www.hisa.sadezidruzbe.si.
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Prostovoljci za lažjo integracijo
Na Slovenski filantropiji že več kot leto poteka projekt Mladim migrantom prilagojeni
programi integracije, ki je podprt s subvencijo Islandije, Lihtenštajna in Norveške preko
finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma.
V okviru projekta potekajo delavnice po osnovnih in srednjih šolah, izvedli smo posvet, pripravili smo
analizo stanja na področju vključevanja otrok z migrantskim ozadjem v šolski sistem, izdelali smo novo
strategijo ravnanja z otroki brez spremstva, model mentorstva za otroke brez spremstva, strategijo
pridobivanja in razvijanja prostovoljskega kadra za pomoč mladim migrantom, priročnik za prostovoljsko
delo na področju pomoči in podpore mladim migrantom, še več o projektu pa najdete na:
www.filantropija.org. Že od lanskega leta se trudimo v izvajanje projekta kot mentorje vključiti tudi
prostovoljce. Projekt mentorstva je namenjen spodbujanju neformalnega druženja med migranti in osebo,
ki opravlja naloge mentorja. Naša želja je, da bi vsak migrant imel osebo, ki bi mu pomagala pri integraciji,
najprej pa bi to radi zagotovili otrokom brez spremstva in ostalim mladim migrantom. Zato smo že v
decembru 2009 usposabljali prostovoljce za tovrstno delo, morebitne zainteresirane pa vabimo, da se nam
pridružijo. Usposabljanje za nove prostovoljce za delo z mladimi migranti bo 10. in 11. maja 2010 v
popoldanskem času na Slovenski filantropiji.
Neja Šmid, Slovenska filantropija
Za več informacij se obrnite na: neja.smid@filantropija.org ali pokličite na telefonsko številko 01/430-12-88.

Kaj so to milenijski razvojni cilji?
Čeprav imajo milenijski razvojni cilji že ugledno starost, 189 voditeljev svetovnih držav jih je sprejelo na
vrhu Združenih narodov v okviru Milenijske deklaracije že leta 2000 (Milenijska deklaracija Združenih
narodov), so slovenski javnosti še vedno dokaj neznani. V okviru deklaracije so se svetovni voditelji
dogovorili o nizu 8 milenijskih razvojnih ciljev, ki naj bi prispevali k zmanjšanju revščine in k trajnostnemu
razvoju.

Milenijski razvojni cilji
1. Izkoreniniti skrajno revščino in
lakoto
2. Doseči univerzalno osnovnošolsko
izobrazbo
3. Zagotoviti enakost med spoloma in
opolnomočiti ženske

4. Zmanjšati smrtnost otrok
5. Izboljšati zdravje mater
6. Boriti se proti virusu HIV/AIDS,
malariji in drugim boleznim
7. Zagotoviti okoljsko trajnost
8. Vzpostaviti globalno partnerstvo
za razvoj

Milenijske razvojne cilje bodo na 11. Festivalu prostovoljstva mladih predstavile organizacije, ki se
ukvarjajo z razvojnim sodelovanjem. Obiskovalci Festivala se bodo lahko pridružili izgradnji »razvojne« hiške in
sodelovali pri kvizu o milenijskih razvojnih ciljih. Društvo Afriški Center bo predstavilo afriške pravljice in igre ter
mimoidočim na svoji stojnici ponudilo dobrote iz afriške kuhinje. Focus, društvo za sonaraven razvoj, bo
predstavil razstavo o bombažu in skupaj z Zavodom Voluntariat pripravil Akcijo okoljskih glasnikov. Udeleženci
Festivala se bodo lahko priključili delavnici na temo drugega milenijskega cilja »Doseči univerzalno
osnovnošolsko izobrazbo« ali sodelovali v igri »En svet«, ki bosta potekali pod okriljem Društva Humanitas.
Trgovina 3 Muhe bo na svoji stojnici predstavila izdelke pravične trgovine. Ogledali si boste lahko razstavi
»Nasmehi držav v razvoju« in »Vstani in ukrepaj«. Prvo pripravlja SLOGA, Platforma za razvojno sodelovanje in
humanitarno pomoč, drugo pa Slovenska filantropija, ki bo skupaj z Društvom za Združene narode za
Slovenijo izvedla tudi delavnico na temo milenijskih razvojnih ciljev.
Bi radi tudi vi predstavili svoje mnenje o možnostih odprave revščine, milenijskih razvojnih ciljih in razvojnem sodelovanju?
Vabimo vas k sodelovanju pri ustvarjanju bloga na http://slofilantropija.blog.siol.net. Blog je del projekta z naslovom
»Udejstvovanje in spodbujanje medijev pri obravnavi razvojnih vprašanj (MEDIP)«, ki ga izvaja Slovenska filantropija,
Združenje za promocijo prostovoljstva, skupaj s petimi evropskimi nevladnimi organizacijami.
Več informacij o dogodkih povezanimi z milenijskimi razvojnimi cilji najdete na www.filantropija.org, www.slogaplatform.org, www.tuditi.si.

Petra Založnik, Slovenska filantropija
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"Od Ljubljane do Kopenhagna z letalsko
karto EVS"
Iti na Dansko. Hm. Prvič biti dalj časa od doma. Hm. Kot prostovoljka s skromno mesečno žepnino.
Odpovedati se vsem terapevtskim udobnim razvadam kot je npr. nepotrebno nakupovanje? Tam je
tudi mraz in vse tako zelo drago! Prijavnico sem poslala pet minut pred polnočjo, pred rokom oddaje. Z
mislijo treba je poskusiti, in če mi uspe, mi je že usojeno. In bilo mi je.
Ste vedeli, da so Danci na vrhu lestvice najsrečnejših ljudi evropske mednarodne raziskave?
Sedaj razumem. Opravljanje EVS-a v mednarodni organizaciji ISCA (International Sport and Culture
Association) mi omogoča idealno okolje za učenje. Popolno ravnotežje med svobodo, to je početi kar
želim, in varnostjo, nudenjem usmeritev, nasvetov in pomoči za skupen napredek. Že prvi teden mojega
prihoda smo imeli trening za zaposlene na temo medsebojne komunikacije in podajanja povratnih
informacij.
V danskih delovnih okoljih izredno veliko vlagajo v
zadovoljstvo zaposlenih. Delovnik je povsem fleksibilen.
Urnika ni in vse deluje preprosto če se ne počutiš
primerno, ostaneš doma. Zdaj pa, če to ni udobna
razvada?! Presenetilo me je, ko me je predsednik
organizacije že na začetku začel spraševati po mojem
mnenju. Presenetilo me je, da sem dobila delovno mizo
poleg mize generalnega sekretarja. Nadalje, pet Dancev
se prilagodi meni in od mojega prihoda dalje govori
angleško, zato da se ne bi počutila izključeno. In takoj, ko
sem začela, so mi, mladi in neizkušeni prostovoljki,
povsem zaupali odgovoren projekt. Vse te »malenkosti«
ustvarjajo večje zadovoljstvo, večjo lojalnost organizaciji
Foto: Tijana Anđelković

in v takem okolju se vsak potrudi najbolj, kar se lahko. Sedaj razumete?
Naj do konca odgovorim na svoje začetne dvome. Je že res, da so moji nakupovalni podvigi redkejši, a
sem zato odkrila povsem nove razvade, ki me vsakodnevno osrečujejo. Glede mraza pa več sonca bi z
veseljem sprejela, a se telo hitro navadi na dano okolje.
Pa boste rekli, kakšno politiko imam jaz v ozadju takšne vele-promocije te države. Seveda sem se kot
novopečena tujka v drugačni kulturi srečala tudi z drugačnimi situacijami, ki jih je moj um spoznal za tuje,
zato manj sprejemljive oz. prijetne. Kljub iskreni prijaznosti Dancev, sem začutila, da neradi delijo svoje
zasebno življenje, sploh pa v delovnem okolju. Sprva, ko sem skušala vzpostaviti kontakt in speljati
pogovor, sem se počutila, kot bi izvajala intervju. Manjkala mi je sproščenost, odprtost, spontan duh,
»moje« socialno življenje. Začela sem opazovati in povezovati. Rezultat - medkulturno dopolnjevanje.
Veliko se lahko naučimo in veliko lahko nudimo.
Vonj po bureku ob štirih zjutraj pa še vedno sanjam.
Uživam »self-service« v dobesednem pomenu besede, kjer gospodinjiti pomeni odgovornost,
organiziranje svojega življenja pomeni svoboda, opazovanje drugačnih tradicij in navad pomeni
odkrivanje, sprejemanje drugačnosti pomeni prilagajanje in nenehni novi izzivi pomenijo samorazvoj.
Vse skupaj pa pomeni vseživljenjsko učenje.
Še kratek osebni nasvet vsem bodočim EVS-ovcem: pridite z odprtim umom; dopustite si čas za
spoznavanje, odkrivanje, učenje, razumevanje okolja; okušajte nove stvari; pristopajte z radovednostjo;
delite svoje ideje in kulturne posebnosti s svetom; uživajte v malenkostih; opazujte vzorce in delajte
povezave; ter zapomnite si, vaš čas je omejen, izkoristite ga in zabavajte se.
Za tiste, ki razmišljate o prijavi pa poskusite, mogoče prepoznate svojo usodo.
Tijana Anđelković, EVS prostovoljka
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S skupnimi močmi je lažje
Pogledam proti goram. Ovite so v meglo, sonca že nekaj dni niso videle. Vseeno bo treba naprej. S
težkim nahrbtnikom se do kolen ugrezam v sneg, gazi ni, saj jo veter sproti zastira. Pred nama se še dva
»borita« z mehkim snegom. Vendar napredujemo. Počasi, vztrajno se dvigujemo, strmina rahlo
popušča in končno smo pred kočo.
»Ali gresta naprej?« ju povabiva.
»Ja kam pa, saj je zaprto?« ženska presenečeno odgovori.
»Jo bova pa odprla!«
»Oh, a res? Super, tega sva pa res vesela.«
Koča je hladna, vendar prvi trenutek vseeno bolj topla kot pa
je zunaj, kjer divja veter. Par malo posedi, toliko da pride k sebi,
potem pa se odpravi nazaj v dolino. Ta dan ni več veliko ljudi.
Ostaneva sama. Večer je dolg, krajšava si ga z neprestanim
nakladanjem drv v veliko kmečko peč sredi jedilnice, ki se
noče in noče ogreti, topiva neznanske količine snega na
plinskem štedilniku, kuhava čaj, debatirava ... Ponoči si urediva
trdo »posteljo« ob peči, se zavijeva v spalni vreči in poskušava zaspati.

Foto: Vladimir Habjan

Naslednje jutro je kot iz pravljice. V sneg okovane posnežene gore, modro nebo, veter zavija visoko po
grebenih, okoli koče pa mir. Meglice v dolini se počasi redčijo. Dolgo ni nikogar na vidiku. Končno se globoko
spodaj na ravnici pojavijo prve pike! Hitro, segreti morava vodo, skuhati svež čaj! Čas začne takoj hitreje teči ...
Tole je osebna izkušnja, ki sem jo doživela kot laična oskrbnica planinske
koče v dveh zimskih dnevih lanske zime. Podobne zgodbe bi lahko povedali
še mnogi člani našega planinskega društva, ki so se odzvali ideji našega
predsednika, da bi to pogosto obiskano visokogorsko kočo odpirali tudi v
lepih vikendih izven poletne sezone. Izkušnje so zelo pozitivne, saj so bili
obiskovalci zelo zadovoljni, kar je lepa popotnica, da društvo s takšno akcijo
in z nami, prostovoljnimi oskrbniki, nadaljuje še naprej.
Slovenci hodimo v gore zaradi različnih vzrokov in vsak posameznik išče
svoj smisel. Nekateri pa smo takšni, da nam gore predstavljajo tudi način
življenja. Moj je to zagotovo postal pred desetimi leti. Sprva z iskanjem in
tipanjem lastnih meja in zmožnosti, nato s postopnim pridobivanjem
izkušenj in spoznavanjem včasih nevidnega življenja, ki nas obdaja v gorah.
Pot, ki sva jo z bodočim možem skupaj odkrivala, je pripeljala tudi do novih
prijateljev in druženja s podobno mislečimi. Kar naravno se mi je zdelo, da
sem se vključila v alpinistični odsek v planinskem društvu, saj je najlepše
prenašati znanje in izkušnje na tiste, ki jih še čaka odkrivanje nekoristnega
Foto: Vladimir Habjan

sveta, kot je gorski svet imenoval znameniti francoski alpinist Lionel Terray. Imela sem tudi to čast, da so me v
svoje vrste sprejeli gorski reševalci, da lahko po svojih močeh pomagam ljudem, kajti napake v gorah se
včasih preveč seštevajo in posledice so lahko tudi usodne.
Zavedam se, da je moje delovanje v planinskem društvu in gorski reševalni službi le kapljica v morju, in da je
še veliko planincev ali gornikov, ki ves prosti čas posvečajo mladim, urejajo in vzdržujejo markirane poti, ki jih
poškodujejo ljudje ali vremenski pojavi. Eni so pripravljeni v vsakem vremenu in ob vsaki uri priskočiti na
pomoč ljudem, ki so v stiski, drugi skrbijo za planinske koče, da so prijazne ljudem in okolju ... Vsi pa so
nevidni, a v tem kar delajo uspešni. Kako pa se je končala zgoraj začeta zgodba?
Obiska v nedeljo je bilo precej, zato tudi precej kuhanja čaja, kave, strežbe … Ampak je bilo pa veselje! Po
koncu zimske sezone je po elektronski pošti »priletelo« vabilo na zaključno srečanje prostovoljnih
oskrbnikov. Zbralo se nas je kar nekaj, toplo je bilo, čisto drugače od razmer v koči pozimi … Skupna misel
vseh pa je bila: To bomo naredili še enkrat! In tudi smo.
Irena Mušič Habjan, prostovoljna oskrbnica planinske koče
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»Velikokrat je že samo lepa beseda dovolj«
Darko Nikolovski
Darko Nikolovski, glasbenik s prodornimi besedili, je s svojim
raperskim nastopom popestril že marsikateri dogodek, ki smo ga
organizirali na Slovenski filantropiji. Med razmišljanjem, koga
od znanih obrazov povabiti k vseslovenski akciji Dan za
spremembe, je med prvimi seveda padlo njegovo ime. Ko sem ga
vprašala, kako bi lahko izpostavili njegova dejanja na ta dan, je
odgovoril le: »Ni pomembno, kaj bom jaz naredil, ti se zaradi tega
ne boš nič bolje počutila«. Vseeno pa se je z veseljem in brez
pomislekov odločil, da postane prostovoljec zagovornik pravic
migrantskih delavcev, ki so se v zadnjem času znašli v zelo
nezavidljivem položaju. Kar se dogaja, po njegovem mnenju ni
odnos med delavcem in delodajalcem, temveč odnos med
sužnjem in lastnikom.
Foto: Bojan Težak

Kakšne so tvoje prostovoljske izkušnje? S čim
vse si se že ukvarjal?

Se ti zdi, da bi bilo lahko prostovoljstvo tisto,
ki bo vrnilo spoštovanje do sebe in drugih?

Kaj pa vem. Bilo je ogromno nekih prireditev,
zbiranje denarja, pomoč pri dogodkih in
sodelovanje pri raznih projektih.

O teh stvareh nikoli nisem tako razmišljal.
Prostovoljstvo je zame vedno bilo nekaj, česar se
lotiš, ker bi rad nekaj dobrega naredil za nekoga
in od tega ne pričakuješ nekega plačila. Res pa je,
da je danes, ko so vlade popolnoma apatične do
potreb svojih dr žavljanov, postalo
prostovoljstvo zelo razširjeno in je nastala velika
organizacija, kjer je ogromno birokracije, ki me
zelo moti. Moti pa me tudi to, da veliko ljudi misli,
da so naredili svoje s tem, ko so podarili nekaj
denarja v dobrodelne namene. Nič ne more
zamenjati tega občutka, ko si v stiku z drugim
človekom. Se pa zna pojaviti tudi problem.
Prostovoljstvo kot tako nas uči življenja, ampak
ker imamo pogosto tudi svoja življenja
neurejena, je potem težko še kje drugje »drek«
prenašat. Pogosto naletiš na zelo grde odzive,
tvoje delo ni spoštovano, cenjeno. Nikjer se te ne
izpostavi, mogoče vsaj z lepo besedo. To zaboli
vsakega človeka.

Nekoč si omenil, da rad delaš z mladimi in jim
pomagaš pri reševanju njihovih težav.
Ugotovil sem, da je to največ, kar lahko naredim.
Mladi so najboljša skupina, na kateri je treba
graditi. S tem kar naredim, ne morem rešiti
velikih socialnih stisk in težav, lahko pa veliko
naredim na področju mladih. Veliko sem
razmišljal, kaj bi rad v življenju, in sem se odločil
za dve stvari. Ena je imeti svoj kreativni center, ki
bi bil namenjen vsem generacijam in
kreativnosti v vseh možnih pogledih. Druga stvar
pa je, da bi delal v kakšnem prevzgojnem zavodu.
To bi bil zame izziv. Ugotovil sem, da lahko z
malce truda veliko spremenimo navkljub
sistemu ... čeprav bom verjetno šel prej
spreminjati sistem.
Kaj pa po tvoje ni v redu z našim sistemom?
Marsikaj ni v redu. Težko najdem eno stvar, ki bi jo
lahko izpostavil kot najbolj slabo. Če bi si drznil
nekaj izpostaviti, potem bi rekel, da je to
pomanjkanje samozavesti zaradi nespoštovanja
samega sebe. Sliši se zakomplicirano, ampak
mislim, da je to precej velik problem. Zelo malo
se spoštujemo. Mogoče zaradi tega druge še
manj spoštujemo. Če seveda ne spoštuješ
drugega, potem tudi sebe ne moreš ceniti.

Pri nas prostovoljstvo tudi še ni na tej ravni
kot v tujini, na primer v ZDA, kjer prostovoljci
uživajo poseben status v družbi.
Jaz še vedno mislim, da je vsako delo jalovo, če
človek nima sam pri sebi razčiščeno, kaj
pravzaprav počne. Spoznal sem veliko ljudi, ki
vedo zakaj so tu in bi radi pomagali ljudem, ne pa
promovirali sami sebe.
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Intervju
Ampak večina od nas želi, da je naš trud
opažen, in da nas drugi pohvalijo. S tem dobiš
tudi nek dodaten zagon za naprej.
Vsaka stvar bi morala biti deležna pozitivne
kritike, če je bila dobro narejena pa še toliko bolj.
Velikokrat je že samo lepa beseda dovolj, da se
nekomu zahvališ za njegovo delo. Ni treba takoj
nakazovati denarja, z besedo lahko dosežeš
veliko več. V številnih službah sem že opazil, kako
hitro pride do nezadovoljstva in upada
motivacije, ko nekdo naredi nekaj dobrega in v
zameno ne dobi nobene pohvale v smislu
»bravo, dobro si to naredil«. Tako zelo hitro pride
do slabšanja odnosov in manjšanja delovne
vneme.
Zakaj si se odločil podpreti akcijo Dan za
spremembe?
Projekt Dan za spremembe je na nek način
podoben in me spominja na projekt, ki ga
nameravam sam začeti izvajati.
Za kakšen projekt pa gre?
I menuje se Druga liga in je namenjen
spodbujanju kreativnosti in samoiniciativnosti
pri otrocih v osnovnih šolah. Moja ideja je, da
grem do ravnateljice in ji pojasnim, da sem tudi
sam hodil na njeno osnovno šolo in bi sedaj želel
nekoga od učencev nagraditi za njegov trud. Pri
tem se ne želim izpostaviti, ker ni pomembno,
kdo sem jaz, pač pa to kar je ta učenec naredil,
dosegel. Odločim se, da bom podprl dva mlada
raziskovalca, ne glede na to ali sta se uvrstila v
sam vrh tekmovanja ali izpadla že na začetku.
Pomembno je, da sta pokazala nek zagon in jima
zato podarim dve celodnevni karti za Atlantis, ki
jih lahko porabita v svojem prostem času. Moj
kolega računalničar se bo odločil podpreti dva
mlada učenca, ki sta aktivna na področju
računalništva. Nekdo, ki je športnik si bo izbral
osnovnošolsko košark arsko ek ipo in se
dogovoril z Unionom Olimpijo, da pripelje
učence na njihov trening. Za mlade košarkarje bi
bil to nepozaben spomin. Račun Druge lige,
kamor bi nakazali denar, ne obstaja. Poleg tega ni
treba, da Druga liga postane neka organizacije,
saj je ideja delo na posamezniku. Vsako leto,
recimo okoli meseca maja, bi se ta akcija zagnala
s pobudo, ki bi jo članom Druge lige poslali prek
spleta. Zraven bi poslali tudi sporočilo, ki bi ga
vsak posameznik priložil nagradi, na njem pa bi
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pisalo, da si je učenec nagrado prislužil s svojim
trudom.
Al i te g a o t ro k a p o te m č e z ce l o l e to
vzpodbujaš?
Ne, ni treba. Drugo ligo ustanavljam zato, da vsaj
enkrat na leto narediš nekaj za nekega otroka.
Možnost je, da v dogovoru z ravnateljico najdeš
učenca, ki izhaja iz socialno ogrožene družine, in
ga potem nagradiš za kakšen dosežek. Ampak
pogoj je, da je nekaj dosegel. Nismo socialna
služba. Nagrajuje se k reativnost, elan,
samoiniciativnost, ki jo pokažejo pri svojem delu
in projektih. Toliko, da jim malo povrnemo za
njihov trud. Poleg tega naj ta nagrada ne bi
presegala vrednosti petdesetih evrov. Na tak
način jih lahko spodbujamo k športu in
kulturnemu življenju.
Ideja je torej, da otrokom pokažeš, da se trud
splača?
Da, trud se splača, in da od tega nekaj imajo. Na
tem listu, ki ga dobi poleg nagrade, je ključen
zadnji stavek, kjer piše, da mu želimo veliko
uspehov, najbolj pa to, da se mu bo življenje
obrnilo tako, da bo nekoč tudi on lahko nagradil
trud nekoga drugega. Podpis: Druga liga. Brez
velikih imen. Dobil sem občutek, da veliko ljudi
razmišlja, kaj bi lahko sami naredili. Ni treba
veliko, ampak malo po malo. Zato je ta Druga liga
narejena tako malenkostno, brez izpostavljanja
in brez imen, ki bi jo promovirala.
Rekel si, da boš z Drugo ligo začel letos. Koliko
članov imaš trenutno?
Za enkrat sva dva.
Kako pa nameravaš ljudi pritegniti, da se
vključijo v Drugo ligo?
Ne vem. Nikogar ne bom prepričeval. Povedal
bom, kaj počnemo, in da ima vsak možnost to
narediti, če mu je ideja všeč. Tako preprosto je to.
Ni treba velike reklame za kaj takega. Od ust do
ust. Letos bom začel, drugo leto bo bolje,
naslednje leto še boljše. Ker vem, da je dobra
ideja, in če je nekaj tako dobrega, potem vem, da
bo delovalo. To sem se naučil v »lajfu«.

Intervju
Kako misliš, da bi morali promovirati
prostovoljstvo in solidarnosti?
Da bi lahko karkoli naredili, bi morali najprej
začeti vzgajati družine, da bojo imele normalen
odnos doma, se bodo znale pogovarjati, ceniti in
spoštovati. Šele te družine bodo znale vzgajati
otroke, ki bodo pripravljeni pomagati drugim
ljudem, ne samo za ceno denarja ampak za ceno
toplega nasmeha. Še dolga pot je pred nami, če
sem popolnoma iskren. Kot družba smo sedaj na
prehodu iz enega obdobja v drugo. Iz socializma
v kapitalizem. Mi smo najbolj »zjebana«
generacija, če se grdo izrazim. Naši straši so celo
življenje verjeli v neko stvar, potem pa se jim je to
sesulo pred očmi. Vzgajali so nas v duhu nekih
vrednot, za katere so nam potem začeli govoriti,
da niso več pomembne, in da naj jih pozabimo.
Dobrota je sirota, glej le na to, da boš imel denar,
in se brigaj le zase, ker se nihče drug ne bo brigal
zate. Naša generacija pripada obema šolama. Po
eni strani smo pionirčki, ki zagovarjamo idejo vsi
za enega eden za vse, po drugi strani pa vsak dela
samo zase. Današnja mladina je popolnoma
demotivirana. Njihove ambicije so biti vidni,
znani. Zvezda je Damjan Murko, ki piše svoje
prispevke in jih pošilja revijam, in njemu
podobni glasbeniki. Prišli smo na stopnjo, ko
izobrazba ni več pomembna. Najstniki skoraj ne
berejo več knjig.
Misliš, da so mlajše generacije manj aktivne
kot so bile generacije pred njimi?
Mlajše generacije so mnenja, da itak nič ne
moremo narediti ali spremeniti. Vidijo se kot
žrtve vseh teh politik, ki smo jih doživeli, zato ne
verjamejo več v politično sfero, ki je izjemno
pomembna. Ljudje smo politična bitja. Takoj, ko
nas uspejo prepričati, da je politika umazana in
naj se z njo ne ukvarjamo, dajemo legitimnost
vsem tistim, ki počnejo vse te svinjarije.
Namesto, da bi šli na ulice in zažgali avtomobile
in parlament, sedimo doma pred televizijo,
jamramo nad dogajanjem in še naprej »žremo ta
drek«. To je na splošno narobe v Slovenski
mentaliteti.

vprašanjem niti ne ukvarjajo več. Že samo pojava
političnih tem pri ljudeh vzbuja gnus in
zgražanje. Postali smo zelo nekomunikativna
družba, ki ne zna vzpostaviti dialoga. Veliko se da
spremeniti. Glavna stvar, na kateri bi moral vsak
posameznik delati, je na samem sebi, da najde
zadovoljstvo v tem, kar počne, ne glede na to, kaj
mu drugi rečejo. Nikoli nisem želel slediti
ostalim. Trudim se po najboljših močeh, da
naredim kaj koristnega. Včasih so to zelo majhne
stvari, kot na primer obisk kakšnega
mladinskega centra ali prevzgojnega zavoda.
Tudi s svojo glasbo pogosto opozarjaš na
nepravilnosti v naši družbi ...
Zdaj pripravljam drugo plato, ki je malo
drugačna. Na njej bo tudi nekaj komadov, ki
bodo govorili o tem, da vsak lahko nekaj naredi
sam.
Je tvoj namen, da skozi svojo glasbo ljudi
spodbudiš, da tudi sami nekaj naredijo?
V bistvu niti ne vem, kaj je moj namen, ko pišem
pesmi. Ljudem ne želim vedno nekaj razlagati in
jim govoriti, kaj in kako naj nekaj počnejo. Ravno
nasprotno, pri ljudeh želim vzbuditi določene
občutke, potem pa naj se sami odločijo. Na vrh
gore vodi več poti. Mogoče pogosto delujem
aroganten, ker precej trdno vztrajam pri svojih
stališčih in delujem, kot da me je težko v nekaj
prepričati. Drugače me niti ni tako težko
prepričati. Ljudem rad nasprotujem le zato, da
vidim, kako so močna njihova stališča, in kako
močno jih znajo zastopati. Daleč od tega, da ne bi
želel poslušati, kaj mi želijo povedati. Poslušanje
in pripravljenost videti stran nekoga drugega je
nekaj, kar manjka v svetu.
Andreja Svete

Se ti zdi, da smo tako vdani v usodo in
prepričani, da ne moremo ničesar
spremeniti?
Mislim, da so se ljudje še bolj oddaljili od tega.
Sama situacija je še slabša, saj se s tem
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Prostovoljstvo v Evropi

Prostovoljstvo na Hrvaškem
Prostovoljstvo je v hrvaški družbi prisotno že od nekdaj. Prva prostovoljska združenja na Hrvaškem so
ustanovile ženske in so delovala v okviru cerkve, saj je bila ta organizacija v tistem času ženskam
najbolj dostopna. Ženske so se skozi udejstvovanje v prostovoljskih in dobrodelnih društvih ob koncu
19. in začetku 20. stoletja pričele vključevati v družbeno življenje. Pred prvo svetovno vojno je
delovalo že šestdeset takih društev.
V obdobju po prvi svetovni vojni so se številni državljani
vključevali v delovne akcije, v okviru katerih so gradili in
obnavljali porušene stavbe, ceste in mostove. Med drugo
svetovno vojno je bila mladina tista, ki je na osvobojenem
ozemlju ustanavljala ekipe, ki so na različne načine
pomagale ljudem, popravljale porušene železniške proge
in ceste ter pomagale pri žetvi in prenosu hrane. Tudi po
drugi svetovno vojni so mladinske delovne akcije
predstavljale bistven delež pri izgradnji številnih kulturnih
objektov in infrastrukture.
Med državljansko vojno v devetdesetih letih se je veliko
državljanov priključilo humanitarnim in miroljubnim
akcijam, ki so temeljile na prostovoljskem delu domačih in
tudi mednarodnih prostovoljcev, kar je še dodatno
spodbudilo razvoj prostovoljstva na Hrvaškem. Z razvojem
demokracije in vzpostavljanjem lastne države, se prične
razvijati tudi civilna družba.
Hrvaška je prostovoljski zakon sprejela leta 2007, medtem ko Slovenci na svoj prostovoljski zakon še vedno
čakamo. Zakon prostovoljstvo opredeljuje kot prostovoljno vlaganje osebnega časa, truda, znanja in veščin
za dobrobit posameznika ali družbe brez plačila ali drugačne premoženjske koristi.
Na Hrvaškem delujejo štirje regionalni prostovoljski centri: Volonterski centar Osijek, Volonterski centar u
okviru Udruge za razvoj civilnog društva SMART, Volonterski centar u okviru Udruge MI in Volonterski centar
Zagreb. Njihova glavna naloga je promocija in razvoj prostovoljstva in prostovoljskih aktivnosti na lokalni,
regionalni in državni ravni. Centri so povezani v Hrvaško mrežo prostovoljskih centrov (Hrvatska mreža
volonterskih centara), ki je bila ustanovljena z namenom promocije, povečanja vidljivosti prostovoljskih
aktivnosti in razvoja prostovoljske infrastrukture.
Državljani Hrvaške se kot prostovoljci vključujejo predvsem v cerkvene ali religijske organizacije, športnorekreativne organizacije, kulturne in sindikalne organizacije in organizacije, ki delujejo na področju
zdravstva. Skoraj polovica državljanov vsaj enkrat letno sodeluje pri nekakšni prostovoljski aktivnosti.
Največji delež prostovoljcev predstavljajo osebe med enaintridesetim in šestdesetim letom starosti,
medtem ko med mlajšimi od trideset let opažajo manj interesa za opravljanje prostovoljskega dela.
Prostovoljsko delo žensk in oseb z nižjo izobrazbo je vezano predvsem na cerkev in šolo, medtem ko so moški
in višje izobraženi prostovoljsko aktivni predvsem v političnih strankah. (Vir: SMART)
Andreja Svete
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Mreženje malih sivih celic
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Križanka je skupinsko
delo slušateljic krožka
Čudoviti svet ugank, ki
poteka na Univerzi za
življensko obdobje v
Ljubljani (mentor
Štefan Markovič)

VODORAVNO:
1. petnajstletno dekle, 16. mesec v letu, 17. osrednji prostor v rimskih hišah,
18. francoski skladatelj (Maurice, Bolero), 19. jašek za sipanje materiala,
20. spodnji deli prašičjih nog, 21. hrvaška plesalka (Mia ??? Slavenska),
22. praoče bogov, sin Urana in Gee, titan v grški mitologiji, 23. kovinski denar,
24. bošnjaško žensko ime, 25. ameriški jezikoslovec norveškega rodu,
anagram vilka (Fred), 26. okrasna rastlina s širokimi nazobčastimi listi, dežen,
bršč, 27. Kitajska (starinsko)
NAVPIČNO:
1. vladajoča grška politična stranka, 2. epsko pesništvo, 3. makedonski
priimek (iz črk e, p, r, t, v), 4. kanaanska boginja (anagram kalin), 5. nasičeni
ogljikovodiki, 6. žensko oblačilo, 7. fižolov plod, 8. najbolj razširjena rastlina,
9. slovenski gledališki igralec (Branko), 10. izmet (tuja oblika pisave), 11.
slovenski operist (Marjan), 12. manekenka Campbell, 13. uradni jezik v Izraelu,
14. brazilska zvezna država z glavnim mestom Fortaleza, 15. grški lirik z
Lesbosa (ok. 600 pr. n. š.)
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VARI + POK
KROS + KOT
KARO + TOP

12

VEJA + COS

26

13

VABA + LEJ

15

14

STAV + ESA

J

V notranji del lika vpišite pojme po
posameznih stolpcih (nekaj črk je že
vpisanih) Če oštevilčene črke prenesete
v obrobo, dobite značilnost leta 2011
v Evropi.
Mesto v Rusiji — otok v Sporadih —
Aparat, naprava — vnema, elan —
kreatura — hotenje
Jožica Naveršnik

KROP + AVO
Iz zgornjih skupin besed sestavi sedem sedemčrkovnih
znanih pojmov. V pomoč so dani med seboj pomešani
opisi. V označenih poljih je pojem vezan na filantropijo.
Mlad, svetel les — pekoča rastlina — sprevod, parada
— prebivalec Savoje — gledališka igralka (Majda) —
atletska disciplina Marije Šestak — sestavitev
Helena Koren
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