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POVZETEK
Naslov diplomskega dela: Prostovoljstvo in izobraţevanje prostovoljcev v Evropski uniji.

Povzetek: V diplomskem delu se ukvarjam predvsem z analizo prostovoljskega dela,
prostovoljcev in pomenom/načinom izobraţevanja in usposabljanja le-teh v Sloveniji in
Evropski uniji.
Vsak prostovoljec potrebuje tudi upravljanje (načrtovanje, organiziranje, vodenje,
izobraţevanje in usposabljanje, evalvacijo), ki prinaša s seboj standarde, preko katerih se
lahko prizna znanje, pridobljeno z izobraţevanjem in usposabljanjem za prostovoljsko delo.
Prostovoljstvo naj bi bilo priznano tudi v Evropski uniji na vseh ravneh in razglasitev
Evropskega leta prostovoljstva 2011 je lahko priloţnost za promocijo, priznavanje, podpiranje
in razvoj prostovoljske dejavnosti v posameznih evropskih drţavah.
Ugotovila sem, da je prostovoljstvo v Evropski Uniji izredna priloţnost za udejanjanje
neformalnega izobraţevanja in učenja na več ravneh: za izpopolnjevanje ali pridobivanje
novih praktičnih znanj, za pridobivanje spoznanj o lastni in tuji kulturi, za učenje prek
timskega dela in delovanja v skupnosti, za osebni razvoj, lahko je spodbuda za dejavno
drţavljanstvo itd. Prostovoljsko delo je dober način aktivnega soustvarjanja sodobne druţbe,
saj prostovoljci s svojim prispevkom predstavljajo pomembno dodano vrednost druţbi.
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ABSTRACT

Title: Volunteering and educating volunteers in the European union.

Abstract: The thesis mainly deals with the analysis of voluntary work, volunteers and the
importance of/ways executing education and training of volunteers in Slovenia and the
European Union. The article discussed that each volunteer needs management opportunities
(planning, organizing, guidance, education and training, evaluation) which bring with it a
standard by which conquered knowledge, education and training for volunteer work can be
recognized. Volunteering also needs recognition in the European Union at all levels and the
launched European Year of Volunteering 2011 is a big opportunity for promotion,

recognition, support, development of volunteer activities by individual european countries.
I found that voluntary work in the European Union is a remarkable opportunity for informal
learning on varying levels such as: Improvement and acquisition of practical knowledge and
competence, insight about individual’s own foreign culture, learning from team and
community work, personal development, stimulus for active citizenship, etc. Voluntary work
is an excellent way of active and participative co-creation of contemporary society because
volunteers, with their contributions, represent substantial investments in additional value to
the society.

Keywords: volunteer, voluntary work, education and training of volunteers, non-formal
learning, recognition of acquired knowledge.
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1.

UVOD

Dolgoletna lastna vpetost v prostovoljsko delo doma in v tujini je pripomogla, da sem se ves
čas študija nagibala k ţelji, da bi v svoji diplomski nalogi raziskovala področje prostovoljstva.
Prostovoljstvo poznam več ali manj le skozi lastno izkušnjo, s to nalogo pa sem dobila tudi
priloţnost preučevanja teorije. Kot andragoginjo me je pred leti začelo močneje zanimati
predvsem izobraţevanje in usposabljanje znotraj tega področja, saj se mi z vidika osebnega
razvoja posameznika pridobivanje znanja za ţivljenje in za vlogo, ki jo bo opravljal znotraj
neke organizacije, zdi zelo pomembno. Ko sem se poglobila v študijsko literaturo, sem lahko
ozavestila in ubesedila, kaj vse sem pridobila zaradi prostovoljskega dela: neodvisnost,
odgovornost, hitro odzivanje na situacije in probleme, konflikte ter uspešno reševanje le-teh,
dobro se znajdem v skupini z novimi ljudmi in še bi lahko naštevala. Zame ima prostovoljstvo
velik pomen in si ne delam utvar, da ga bom lahko tudi bralcu te diplomske naloge predstavila
tako, da ga bo cenil kot jaz. Nimajo vsi pozitivne izkušnje na tem področju. Prostovoljstvo je
velika neplačana obveza in darovanje prostega časa, ki ga v tem hitrem tempu ţivljenja in
dolgih urah rednega dela skoraj nihče več nima. Kaj v današnjem času sploh lahko še ostane
nepodrejeno (včasih) krutim zakonitostim in etični praznini nenehnega stremljenja po vedno
večjem dobičku? In vendar, prostovoljsko delo v sebi skriva veliko bogastva. Biti
prostovoljec pomeni biti del tistega sveta, ki mu ni vseeno.

Neprofitne prostovoljske organizacije (NPO) so po mojem mnenju vedno pripomogle k
izboljševanju druţbe, sveta in imele višje, skoraj pomembnejše cilje kot formalne institucije.
Predvsem zato, ker tudi vzgajajo in ne samo izobraţujejo. Učijo odgovornosti, strpnosti in v
današnjem času zelo pomembne skrbi za okolje. NPO so vedno veliko pripomogle na
druţbeni, socialni in ekonomski ravni, vendar se marsikdo premalo zaveda tega dejstva.
Društva velikokrat nimajo toliko podpore s strani drţave, kot bi si ga zasluţile, in ker ne
dajejo formalno pridobljenega znanja, ljudje mislijo, da znanje, ki bi ga v prostovoljskih
organizacijah pridobili, ne velja veliko. Bolj je pomembno izobraţevanje za delo. Na
delovnem mestu so zmeraj večje potrebe po ljudeh z več sposobnostmi in izkušnjami in
prostovoljci lahko nudijo ravno to. Pri svojem delu se srečujejo z mnogimi situacijami in se
učijo o različnih temah, kar jim lahko pride prav pri nadaljnji zaposlitvi. Na delovnem mestu
je zmeraj bolj zaţelena tudi fleksibilnost, ki jo prostovoljci morajo imeti za uspešno delo pri
svojih prostovoljskih aktivnostih (Sohlman 2002, str. 132). Prostovoljstvo ţelim predstaviti
kot pomemben vidik druţbenega delovanja v Evropi, zato se bom osredotočila predvsem na
izobraţevanje in usposabljanje. Velik problem drţav je, da šole, univerze in druge formalne
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institucije ne zagotavljajo izobraţevanja in ne zadovoljujejo izobraţevalnih potreb vseh
pripadnikov skupnosti. V veliko skupnostih, predvsem regionalnih, podeţelskih in na
območjih s slabšim ekonomskim in socialnim poloţajem so moţnosti za izobraţevanje
omejene. NPO so kraji informacij, razprav, izobraţevanja, izkušenj, izraţanja, podpore,
povezovanja in zastopanja kategorij prebivalstva, zlasti manjšin in izključenih ljudi
(Chapman, Cartwright, McGilp 2006, str. xv).
Diplomska naloga je strukturirana tako, da me v prvem delu zanimajo predvsem različna
teoretska izhodišča prostovoljstva v Sloveniji in Evropski uniji (EU). Vključila bom poglede
različnih avtorjev in predstavila tudi NPO kot prostor, kjer se prostovoljstvo največkrat dogaja
in je vpeto v več sfer civilne druţbe. Na koncu bom analizirala Evropsko leto prostovoljstva
2011 (ELP 2011) in njegove koristi. V raziskavi Volunteering in the EU (2010, str. 14 in 15)
so prepričani, da so številne uspešne akcije bile/bodo narejene ter v tem letu so/bodo dvignile
status prostovoljstva, zlasti v drţavah, ki nimajo tradicije organiziranega prostovoljstva.
Nadaljevala bom z raziskovanjem motivacije, značilnosti, področja delovanja prostovoljcev v
EU.
Med ljudmi je velikokrat potrebno usklajevanje pri potrebah projekta – pripraviti jih moramo
k sodelovanju, da ga tudi uresničijo. Za to moramo narediti več kot le genialno vzdušje in
odstraniti moteče dejavnike. Potrebujemo nekoga ali nekatere, da zavestno upravljajo vse
vpletene osebe (Fogel 2010). Te, po mojem mnenju krovne teme, se bom dotaknila v enem
izmed podpoglavij o prostovoljcih. Ta tema se dotika menedţmenta oziroma upravljanja s
prostovoljci, katerega del je tudi izobraţevanje, usposabljanje in vodenje prostovoljcev. Z
upravljanjem prostovoljcev NPO organizirajo prostovoljske dejavnosti na način, ki zagotavlja,
da so učinkovite, kakovostne in da dejansko imajo nek vpliv.
Obseţneje bom predstavila moţna izobraţevanja in usposabljanja za prostovoljce.
Usposabljanje prostovoljcev v NPO je zelo pomembno zato, da se zavedajo svoje vloge in
posredujejo osvojeno znanje na kvaliteten način. Metode, ki se uporabljajo v neformalnem
izobraţevanju, se lahko razlikujejo po naravi od metod tradicionalno uporabljenih med učenci
in učiteljem v formalnem izobraţevanju. Namesto učenja iz učbenikov se prostovoljci učijo
skozi prakso. Zaradi participativne narave dejavnosti morajo prostovoljci prevzeti
odgovornost za svoje izobraţevanje in usposabljanje in se aktivno vključiti v proces. Učenje
poteka v posebnih okoliščinah in je zato bolj smiselno. Pri prostovoljstvu poteka raznoliko
izobraţevanje, moţnosti je veliko – od učenja za dejavno drţavljanstvo, izkustvenega učenja,
2

učenja komunikacije in reševanja problemov ter konfliktov tudi v timu, do globalnega učenja,
medkulturnega učenja in še veliko več.
Čeprav je prostovoljno bolj ustaljen izraz (kot npr. prostovoljno gasilsko društvo) in ga v
nekaterih primerih nima smisla spreminjati, sem se odločila, da je za temo v tej diplomski
nalogi bolj primeren izraz prostovoljski. Veliko avtorjev, ki jih tudi povzemam, uporablja
izraz prostovoljno. Ko sem jih citirala, njihove uporabe besed nisem spreminjala.
Uporaba moške oblike besede prostovoljci v tej diplomski nalogi velja tako za ţenske kot za
moške. Prostovoljstvo je namreč za vse, ne glede na raso, spol, pripadnost in socioekonomsko
stanje.

3

2.

OPREDELITEV PROBLEMA IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA

Ilsey (1989) pravi, da naj bi bilo prostovoljstvo pomemben element v izobraţevanju odraslih.
Izobraţevalci so spoznali pomembnost prostovoljnega učenja, prispevek NPO, ki izvajajo
aktivnosti za odrasle, in vrednost znanja, ki se pojavi kot rezultat sluţenja druţbi znotraj
različnih kontekstov. Zelo veliko je moţnosti pri izbiri načina in vrste učenja (od vsebine do
metod), ki jih dajejo NPO. Ţe Dewey (v Ilsey 1989, str. 100) je promoviral misel o NPO, in
sicer da prinašajo socialno participacijo, samorazsvetljenstvo in dejavno drţavljanstvo.
Čeprav sta besedi »prostovoljstvo« in »prostovoljna/prostovoljska dejavnost« pogosto
uporabljeni, ni povsem jasno, kaj vse zajemata. Opredelitve prostovoljstva se tudi med
drţavami razlikujejo, kar pomeni, da opredelitve v eni drţave ne veljajo nujno tudi za drugo.
Te opredelitve in druga področja v zvezi s prostovoljstvom so različni ljudje znotraj EU
osvetlili s pomočjo sodelavcev iz Izobraţevalne, avdiovizualne agencije in Agencije za
kulturo ter z Direktoratom za izobraţevanje in kulturo – v letu 2010 so ti namreč skupaj izdali
obseţno poročilo z naslovom Prostovoljstvo v EU, ki ga bom v svoji nalogi tudi uporabljala
kot pomemben vir. V tej raziskavi so predstavljena štiri načela prostovoljskega dela, ki
opredeljujejo delovanje večine prostovoljcev: 1) lastna, svobodna izbira, 2) raznolikost –
udeleţi se lahko vsak, 3) vzajemna koristi – prostovoljca in organizacije, 4) priznanje –
prostovoljci ga pričakujejo/iščejo za svoj prispevek. Sprašujem se ali je ta obrazloţitev
zadostna za definicijo prostovoljstva. Preučevala in predstavila bom tudi druge obrazloţitve
prostovoljstva in prostovoljskega dela.

Titmus, Mezirow in Jarvis (v Krajnc 1996, str. 9) poudarjajo, da bi se morali sodobni ljudje
naučiti izbirati, odločati, pripadati in biti ustvarjalni. Vse to naenkrat omogoča prostovoljstvo.
Pripadaš neki skupini, lahko izbereš, kaj boš delal, odločaš, kako boš stvar izpeljal po svoji
volji, ker si samostojen, in nobeni institucionalni okviri te ne omejujejo pri ustvarjalnosti.
Prostovoljstvo lahko pomeni pridobivanje znanja, uporabljanje lastnih spretnosti in
povečevanje socialnih omreţij. To lahko vodi tako do boljših moţnosti za zaposlitev kot do
osebnega razvoja. V diplomski nalogi bom ugotavljala, v kolikšni meri se to uresničuje in
tudi, koliko in kako prostovoljstvo prispeva k razvoju spretnosti in ekonomije (prostovoljci
predstavljajo velik deleţ ekonomsko aktivne populacije in veliko pomembnejši deleţ delovne
sile (International Labour Organisation 2011, str. 3–4)) ter ustvarja dodano vrednost
solidarnosti in druţbene povezanosti. Vse to bom ugotavljala z analiziranjem različnih, ţe
opravljenih raziskav na tem področju.
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Prostovoljsko delo se v zadnjem času uveljavlja na različnih področjih, njegov velik pomen
pa vse bolj spoznavamo tudi pri nas. Zanimala me bodo ta področja delovanja prostovoljcev,
saj se na vsakem področju pojavljajo različna izobraţevanja in usposabljanja za prostovoljce.
Prostovoljci lahko prihajajo iz zelo različnih okoliščin, razlikujejo se po spolu, starosti,
izobrazbi in izkušnjah, predvsem pa imajo zelo različno predznanje in so različno seznanjeni s
problematiko, s katero se bodo srečali pri svojem delu (Kirn-Špolar v Grobelšek 2000). Pri
tem bom raziskovala predvsem, kakšne značilnosti prostovoljcev so bolj prisotne. Večino
prostovoljskega socialnega dela opravljajo laiki, ki niso šolani za to. Šibka stran tega so
napake pri izvajanju pomoči, ampak kot pravi Ramovš (2001), se temu lahko izognemo z
dobrim osnovnim usposabljanjem prostovoljcev ob začetku njihovega dela in nato s stalnim
usposabljanjem/izobraţevanjem ob delu. Ravno usposabljanje in izobraţevanje prostovoljcev
se mi kot andragoginji in prostovoljki zdi najbolj pomembno, zato bom to področje v
diplomski nalogi podrobneje raziskovala. Predvsem uporabljene metode, ponujene programe,
pomen izobraţevanja in usposabljanja za uspešno prostovoljstvo, vsebine itd. Kontekst in
vsebina učenja prostovoljcev sta različna, razpon tematik je obširen; v zvezi s tem bom
raziskovala, katera znanja in veščine potrebujemo za opravljanje določene naloge, kaj je vloga
prostovoljcev, kako poteka učenje o tolerantnosti, ter proučevala, kaj prostovoljci pridobijo s
tem učenjem in izobraţevanjem.
Prostovoljstvo je oblika sodelovanja v civilni druţbi in neke vrste »demokracija v akciji«, kot
taka pa se sklada z osrednjimi evropskimi vrednotami. Pri tem me bo zanimalo, kako se lahko
vključuje te teme v izobraţevanje in usposabljanje za prostovoljce. Analizirala bom tista
izobraţevanja in usposabljanja, ki take teme ţe ponujajo/izpeljujejo. Prostovoljstvo in
prostovoljske dejavnosti nam omogočajo drugačen dostop do znanja, nove poti, dopolnjujejo
šolanje. Učenje je tu velikokrat spontano. Ob tem nastajajo problemi, kako priznavati znanje,
pridobljeno preko prostovoljskega dela in zanima me, kako se s tem problemom spopadati in
kako je ta problem sploh rešljiv.
Letošnje leto je leto praznovanja predanosti 100 milijonov prostovoljcev v Evropi, ki delajo v
svojem prostem času, ne da bi bili za to plačani, v korist drugih. Ta dogodek bi lahko bil
pomemben za kvalitativen premik prostovoljstva v Evropi, zato bom v zvezi s tem raziskovala
predvsem, kaj bo pomenila ta akcija, kaj ţelijo z njo doseči in ali bo koristila prostovoljcem.
Kritično bom analizirala namen in udejanjanje njihovih ciljev projekta in s pomočjo
poglobljenega razmisleka izpeljala, zakaj je to leto pomembno in potrebno.
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Problem, ki se pojavlja, je tudi delo NPO, ki je ponekod zelo dobro, drugod pa zelo slabo. Za
uspešno delovanje organizacij in prostovoljcev je načrtovanje dela še najbolj učinkovito. Kar
nekaj je primerov dobre prakse organizacij, ki so zelo strukturirale svoje izobraţevanje in
uvedle načrte o zaposlovanju, zadrţevanju udeleţencev in usposabljanju za prostovoljce in to
bom podrobneje analizirala. Usposabljanje in izobraţevanje bom raziskovala kot del
menedţmenta prostovoljcev – upravljanje1 s prostovoljci (organiziranje dejavnosti,
pridobivanje prostovoljcev, izobraţevanje …), ki je bistvenega pomena za privzemanje in
ohranjanje duha prostovoljstva med posamezniki. V diplomski nalogi bom torej podrobneje
proučevala upravljanje s prostovoljci in to po modelu GEMS (Generate, Educate, Mobilize
and Sustain), ki omogoča učinkovitejšo

vključitev prostovoljcev v neko dejavnosti in

prikazuje, da je upravljanje s prostovoljci nenehen proces, s katerim moramo biti v
zadovoljstvo posamezniku, organizaciji in druţbi (Culp III. idr. 1998).
V veliki meri me zanima tudi pomen prostovoljstva za dejavno drţavljanstvo in razvoj
skupnosti, zato ţelim raziskati koristi in pomembnost prostovoljstva kot ene izmed ključnih
razseţnosti dejavnega drţavljanstva, vlogo vseţivljenjskega učenja (VŢU) kot podporne
dejavnosti za razvoj prostovoljstva.
V diplomskem delu se bom posvetila proučevanju različnih konceptov in vidikov
prostovoljstva, ki so prisotni v prostoru EU ter pomenu NPO v Evropi in sodobni druţbi.
Raziskala bom, s kakšnimi problemi oziroma ovirami se prostovoljci srečujejo pri svojem
delu in katere so osebne značilnosti, ki povezujejo prostovoljce v njihovem delovanju pri
spreminjanju skupnosti in Evrope. Prostovoljstvo je področje, kjer se lahko poveţejo ljudje
vseh starosti in se učijo drug od drugega. Menim, da imajo ti ljudje podobne značilnosti in
tudi motivacijo za delo, zato bom v nalogi to tudi argumentirala.

1

V diplomski nalogi sem se odločila uporabljati izraz upravljanje, kar se lahko enači z menedţmentom.
Upravljanje je ekonomistični izraz, ki je pogosto po nepotrebnem uporabljen, vsaj na področju izobraţevanja,
kjer se ga uvaja z namenom poudarjanja trţnosti in nadzorovanja področja. Vendar sem se vseeno odločila za
besedo upravljanje, saj se mi zdi primernejša. Upravljanje se pogosto enači z vodenjem. Vodenje je pomembna
sestavina menedţmenta, je njegov sestavni del, ni pa to enako kot vodenje saj zajema poleg vodenja še
organiziranje, nadzor in načrtovanje. Vse to pa imam v mislih, ko govorim o upravljanju s prostovoljci, ker samo
vodenje velikokrat ni dovolj.
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2.1. Raziskovalna vprašanja
V diplomskem delu bom poskušala odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja:
1) Kako različni avtorji opredeljujejo (definirajo) prostovoljstvo ali prostovoljsko delo
pri nas in na ravni Evropske Unije ter kako se sektor prostovoljstva razlikuje od
področja plačanega dela?
2) Katere so socioekonomske in demografske značilnosti prostovoljcev v različnih
drţavah članicah Evropske Unije ter katera so glavna področja njihovega delovanja?
3) Kako poteka upravljanje prostovoljcev in kateri model je ustrezen in koristen tako za
neprofitne prostovoljske organizacije kot za prostovoljce?
4) Kateri so načini, oblike in tehnike usposabljanja/izobraţevanja prostovoljcev za delo,
ki jih le-ti prejemajo v prostovoljskih organizacijah v EU in kakšne so moţnosti
priznavanja pridobljenega znanja?
5) Zakaj je prostovoljstvo in Evropsko leto prostovoljstva 2011 potrebno in pomembno?

2.2. Metoda
Ker me zanimajo različni pogledi avtorjev na prostovoljstvo, prostovoljce in prostovoljsko
delo, sem se odločila za uporabo metodologije teoretičnega raziskovanja, metoda je
deskriptivna. Pri študiju sem uporabljala slovensko in tujo literaturo v tiskanih ter spletnih
virih. Analizirala in primerjala bom dosedanja znanstvena spoznanja o raziskovalnem
problemu. Odkrivala bom tudi podobnosti in razlike, izpeljevala temeljne ugotovitve in
predloge.
Problemi prostovoljstva kot ga obravnavajo različni tuji in domači avtorji, ugotovitve in
primerjave različnih konceptov, do katerih sem prišla med študijem literature in virov, se
bodo v besedilu diplomskega dela prepletali z mojimi pogledi, mnenji in stališči.
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3. PROSTOVOLJSKO DELO

3.1. Opredelitve prostovoljstva in prostovoljcev

V Sloveniji se je s prostovoljstvom veliko ukvarjal Mesec (1984, str. 16), ki pravi, da se je pri
nas uveljavil izraz »nepoklicno prostovoljno delo«. Poudarja obe besedi, nepoklicno in
prostovoljno, medtem ko je v drugih drţavah poudarek le na eni ali drugi besedi. Nepoklicno
pomeni, da nekdo s svojimi sredstvi opravlja neko nepogodbeno delo; za svoje aktivnosti,
naloge, delo ni plačan, kar pa ne izključuje morebitnih nagrad. Ni pomembno, ali oseba delo,
ki ga ki ga opravlja prostovoljno, opravlja tudi poklicno, vendar je pomembno, da se vsaj
malo usposobi zanj. Izraz nepoklicno ne pomeni nestrokovno, ampak v večini laično. Beseda
prostovoljno pomeni, da se za to delo odločamo svobodno in ne zaradi zadovoljevanja
eksistenčnih potreb (nujne za ţivljenje). Nepoklicno prostovoljsko delo je javno (javnost je
obveščena o vseh postopkih, prostovoljci so odgovorni javnosti), organizirano (delo je
načrtovano in urejeno v skladu z medsebojnimi dogovori, skupine so povezane po načelu
demokratičnosti), strokovno vodeno (pri tem delu sodelujejo strokovnjaki, ki vodijo skupine,
jih usposabljajo in izbirajo prostovoljce) (Mesec 1984, str. 16). V prostovoljsko delo po
mnenju Mesca (prav tam, str. 17) ne spada delo, ki je del naših običajev in navad (npr. pomoč
sosedu na vrtu, nega bolnega člana druţine) ali tisto delo, ki izvira iz pravnih ali moralnih
norm. To se tudi sklada s slovenskim Zakonom o prostovoljstvu.
Anica Mikuš (Mikuš v Ašič 2007, str. 32) definira prostovoljsko delo podobno kot Mesec, in
sicer kot »odsotnost formalne prisile, da bi človek opravljal delo, bolj ali manj formalno
organizirana dejavnosti, odsotnost denarnega plačila za delo, nepoklicna dejavnost, delo za
dobrobit skupine, ki niso bliţnji sorodniki prostovoljca«. Čeprav je delo svobodno, pa ne
pomeni, da je tudi brez dogovorov in brez dolţnosti, treba je namreč prevzeti nekaj
odgovornosti. Element svobode, ki ga imajo na voljo prostovoljci, omogoča veliko različnih
stilov dela, kar pa je potrebno tudi uravnavati. Vsak mora delati tako, da bo zadovoljivo za
ljudi s katerimi dela. Včasih se je potrebno podrediti skupini, čeprav je nekdo individualist
(Brandstetter in Keller 2001, str. 9).
Gril (2007, str. 1) piše: » Prostovoljno delo je tisto delo, za katerega se ljudje odločajo sami,
prostovoljno, da lahko koristijo drugim in zanj ne prejemajo plačila. Prostovoljno delo pa ne
prinaša koristi le prejemnikom pomoči, temveč se z njim bogati tako skupnost kot sami
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prostovoljci. V skupnosti prostovoljno delo krepi solidarnost in medsebojno povezanost ljudi,
s čimer se krepi socialna kohezivnost druţbe.«

Stritih (2000, str. 21) pravi, da lahko o prostovoljskem delu govorimo le takrat, ko
posameznik sprejme naloge, ne da bi mu to kdo ukazal. Ta, ki se odloča za prostovoljsko
delo, ţe vnaprej ve, da bo imela naloga več obremenitev kot osebnih koristi. Vseeno pa se
pričakuje, da je njegovo delo vredno. Meni tudi (Stritih 1984, str. 123), »da se je prostovoljno
delo razvilo kot odgovor na kompleksnost druţbe. Razvijanje prostovoljskih dejavnosti je
pomenilo odkrivanje še neznanih predelov znotraj skupnosti«. Prostovoljsko delo je bilo eden
izmed načinov spoprijemanja z nepredvidljivo prihodnostjo, širjenja idej in moţnosti za
uresničevanje le-teh. Stritih leta 1984 zapiše, da obstaja razlika med prijateljstvom in
prostovoljskim delom, in sicer v tem, da prostovoljci poznajo teorijo dinamike medčloveških
odnosov in to svojo teorijo pri delu tudi upoštevajo. To jim dopušča, da tolerirajo drugačno ali
čudaško vedenje in konflikte. Glede na izkušnje Stritih (2000, str. 46) tudi verjame, da se v
NPO s prostovoljsko aktivnostjo lahko naučimo zaupanja in biti zaupanja vredni.
Ramovš (2001, str. 38)

je pisal o prostovoljstvu kot obliki solidarnosti in opredelil tri

izhodišča sodobnega prostovoljskega dela:
1) »Solidarnost je človeška potreba, ki je nujna za preţivetje – njeno zdravo
zadovoljevanje prinaša veliko osebnega zadovoljstva in koristi; osebne koristi
posameznikom – prostovoljcem, tistim, ki jim le-ti pomagajo, in druţbi kot
socialnemu sistemu.
2) Temelj solidarnosti je človekovo doţivljanje golega obličja bliţnjega, kot to
poglobljeno razčlenjuje mislec Emmanuel Levinas. Poleg zdrave solidarnosti pa je
pomemben pristen dialoški odnos s sočlovekom, kot o njem govori mislec Martin
Buber. V današnjih razmerah je potrebno, da je solidarnost tudi druţbeno organizirana
[…], pri čemer je odločilnega pomena način iskanja, usposabljanja, delovnega
organiziranja in vzdrţevanja prostovoljcev.
3) Paradigma prostovoljstva je v celoti drugačna od paradigme sluţbenega dela za ljudi
in z ljudmi«.
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To, o čemer govori Ramovš v drugem izhodišču, nekateri avtorji poimenujejo
menedţment/upravljanje prostovoljcev, ki ga bom opisala v nadaljevanju diplomske naloge.
Ramovš povzema različne avtorje in govori o tem, da (prav tam, str. 39) »če človeške potrebe
prostovoljca in potrebe tistega, ki mu solidarno pomaga, niso komplementarne, gre pri
prostovoljstvu najbrţ za eno od znanih oblik patologije pri delu z ljudmi in za ljudi:
pomočniški sindrom [se kaţe zlasti v tem, da človek sam osebnostno ne prepozna in ne more
izraţati lastnih čustev, potreb in šibkosti, pri tem pa kaţe vsemogočno in nedotakljivo fasado],
patološko ţrtvovanje v nasprotju z zdravim [je nesmiselno in vsiljivo, sluţi zakrivanju
njegove lastne nemoči], birokratski sindrom vzvišene pomoči [se kaţe kot brezosebno
razmerje strokovnjaka do ljudi v stiski] ali kake druge podobne patologije«.
Ramovš še (2001) zapiše, da je prostovoljstvo v postmodernem času osnovna oblika
solidarnosti, hkrati pa tudi samopomoč, saj kdor pomaga drugemu, koristi tudi samemu sebi.
Prostovoljstvo je bistvenega pomena za razvoj humanosti, saj moramo delovati nesebično.
Tako se lahko počutimo tudi koristni in to je še posebej pomembno za starejše ljudi. Vedno
bolj prihaja v veljavo izrek »človek potrebuje človeka«. Prostovoljstvo je pomembno
dopolnilo socialnih, vzgojnih, zdravstvenih in drugih sluţb, ki delajo za ljudi in z ljudmi. Na
pomemben vidik prostovoljskega dela opozori Sonja Ţorga (1991, str. 8) v svoji definiciji
prostovoljskega dela, ki se glasi: »Nepoklicno prostovoljno delo je organizirana psihološka
oz. socialna akcija, katere namen je nudenje pomoči ljudem in skupinam, ki so z vidika
socialne varnosti ali duševnega zdravja kakorkoli ogroţeni ali pa bi to lahko bili«. V zgornji
definiciji lahko vidimo, da je prostovoljstvo pomembno tudi kot preventivna dejavnost, saj
lahko veliko problemov, ki jih je kasneje teţje zdraviti, preprečimo.

Opredelitev prostovoljstva sem iskala tudi v SSKJ in ugotovila, da tudi tukaj nimamo
zadovoljive razlage tega sektorja. V Sloveniji naj bi bilo bolj pravilno uporabljati izraz
volonter kot pa prostovoljec. Tudi besedi prostovoljno delo in prostovoljsko delo imata v
slovenščini različna pomena.
Prostovóljen -jna -o prid. () ki temelji na svobodni volji, ne pa na

prisili, obveznosti:

prostovoljna odločitev; udeleţba je prostovoljna / prostovoljno gasilsko društvo, prostovoljno
narediti, se odločiti.
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Prostovóljski -a -o prid. (Îŕ) nanašajoč se na prostovoljce ali prostovoljstvo: stopiti v
prostovoljsko četo / prostovoljski rok (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU,
2010).
Potrebno je ločiti izraza prostovoljski in prostovoljen, kar se pri nas ne dogaja. Prostovoljstvo
ni nekaj novega, se pa to področje v Sloveniji zelo razvija. Kot sem opazila pri slovenskih
avtorjih, se njihova mnenja o prostovoljstvu ne razlikujejo veliko in po mojem mnenju je bil
na osnovi teh skupnih mišljenj in izhodišč oblikovan tudi Zakon o prostovoljstvu 2011.
Nekateri avtorji obravnavajo prostovoljstvo kot formalno dejavnost, ki se dogaja samo znotraj
organizacij, drugi pa še dodajajo, da je del prostovoljstva tudi sosedska pomoč. Na Inštitutu za
raziskovanje prostovoljstva (Institute for Volunteering Research) so prav zaradi takega
deljenja začeli razlikovati formalno in priloţnostno prostovoljstvo in ga kategorizirali takole
(Ellis Paine idr. 2010, str. 18 in 19):
1) Organizirano prostovoljstvo: Gre za prostovoljstvo, kjer se prostovoljsko delo opravlja
v ali preko formalno ustanovljenih organizacij z daljšim ali trajnim obstojem. Ta
organizacija ima formalni pisni dokument, ki določa vsaj cilje in namene, identiteto
članov in načine, s katerimi opravljajo svoje dejavnosti, imenuje svoje voditelje in ti
so nosilci odgovornosti
2) Kolektivno prostovoljstvo: Kolektivno prostovoljstvo poteka v skupinah, ki formalno
niso organizirane. Te skupine se lahko obravnava kot vmesne oblike med zdruţenjem
ter druţino in prijatelji. Delo ni opredeljeno s pravno-formalnimi okvirji (kot taki so
skupina posameznikov in ne organizacija) in ni jasno opredeljeno, kdo je in kdo ni
član – ljudje se pridruţijo kadarkoli. Za razliko od organizacij so take skupine pogosto
nagnjene k temu, da se razpustijo, ko je prvotni namen doseţen (ali sprejet neuspeh).
Take neorganizirane skupine lahko igrajo pomembno vlogo v socialnem varstvu,
vendar so morda bolj pogosto povezane z različnimi kampanjami, promoviranjem in
dejavnostmi za samopomoč, ki pa imajo zagotovo tudi pomembno vlogo pri
prostovoljstvu.
3) Prostovoljstvo posameznika: Tretja kategorija je prostovoljstvo, ki ga opraviš kot
posameznik brez organizacije gostiteljice ali skupine. Ellis Paine in drugi (2010, str.
18 in 19) razumejo neformalno prostovoljstvo posameznika kot nekaj kar vključuje:
svetovanje, skrb za premoţenje, ljudi ali domačih ljubljenčkov, prevoz ali spremstvo
nekoga, varstvo otrok, nakupovanje za nekoga ter zagotavljanje osebne nege …
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Nasprotno vsem navedenim definicijam prostovoljstva Ellis Paine idr. (2010, str. 18 in 19)
menijo, da bi morala definicija prostovoljstva vseeno vključevati še aktivnosti, ki niso povsem
spontane, ampak vsaj do neke mere načrtovane ali premišljene, prav tako mora aktivnost
predstavljati več kot le beţno srečanje. Ta premišljenost in načrtovanost onemogoča, da bi
prostovoljstvo razumeli kot neko refleksno vedenje (kar po mnenju Ellis Paine idr. ni).
Veliko opredelitev prostovoljstva obstaja tudi na ravni EU. Če na kratko povzamem eno
izmed definicij, lahko vidimo podobnosti z zapisi slovenskih avtorjev. Oţja opredelitev
prostovoljstva na ravni EU pravi, da so prostovoljske dejavnosti vse vrste prostovoljne
vključenosti v neko delo. Zanje so značilni naslednji vidiki: odprto za vse, neplačano,
vključenost po lastni volji, so izobraţevalne (neformalno učenje) in druţbi prinašajo dodano
vrednost (Van Hal idr. 2004, str. 2). Bolj pogosto zapisana, uporabljena in obširnejša
definicija na EU ravni pravi, da se izraz prostovoljstvo nanaša na vse vrste dejavnosti, ne
glede na to, ali je formalno ali neformalno. Izvaja se s posameznikovo svobodno voljo in
izbiro ter motivacijo, brez skrbi glede finančne pridobitve. Glede na prepričanje European
Youth Foruma lahko prostovoljstvo definiramo le po naslednjih kriterijih (Volunteering in the
… 2010, str. 49):
1) Gre za dejavnosti, v katere se osebe vključijo s svobodno voljo in so pripravljene
vloţiti svoj čas in energijo za korist drugih in za druţbo kot celoto.
2) Gre za neplačane dejavnosti, vendar lahko vključujejo povračilo stroškov, ki so
neposredno povezani s prostovoljsko dejavnostjo.
3) Gre za neprofiten namen, dejavnosti pa so v prvi vrsti izvajane v neprofitih
organizacijah in zato prostovoljstvo ne more biti utemeljeno z materialnim ali
finančnim dobičkom.
4) Prostovoljstvo ne sme nadomestiti ali zamenjati plačanega delovnega mesta.
Kljub krovni definiciji je prostovoljstvo razumljeno drugače v vsaki izmed drţav članic EU.
V nekaterih evropskih drţavah imajo javno sluţbo (v Nemčiji je to alternativa obvezni
vojski), ponekod je prostovoljstvo vključeno v javne šole (npr. na Nizozemskem). To pa
lahko naredi prostovoljske aktivnosti obvezne, kar ni ravno del koncepta prostovoljstva
(Volunteering in the … 2010, str. 50).
V poskusu lastne definicije prostovoljstva bi zajela vse omenjeno v prejšnjih odstavkih, ker
več ali manj vsi menijo podobno.
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V splošnem opredeljujem prostovoljstvo kot delovanje ljudi, ki delajo za druge brez
pričakovanja plačila za vloţen čas in usluge. Delo je poplačano z občutkom koristnosti.
Prostovoljstvo je altruistično dejanje, z namenom promovirati dobro in izboljšati kakovost
človeških ţivljenj. Menim, da je prostovoljstvo obvezen del VŢU in izobraţevanja.
Vseţivljenjsko učenje razumem kot proces doseganja osebnega, socialnega in profesionalnega
razvoja skozi celo ţivljenje, zato da bi si izboljšali kvaliteto ţivljenja (Dave v Jarvis 2004, str.
61). Ljudje se tudi odločajo za prostovoljstvo zato, da bi razvili lastne kompetence, da bi
spoznali druge ljudi, da bi dobili stike za bodočo zaposlitev, za zabavo in zaradi mnogih
drugih razlogov, ki jih lahko imenujem »samousluge«. Prostovoljstvo ima mnogo oblik in je
izvajano s strani zelo širokega kroga ljudi. Veliko prostovoljcev je natančno usposobljenih za
neko delo na področjih, kot so medicina, izobraţevanje; drugi pa delujejo, ko jih potrebujejo
(npr. se odzovejo na naravne katastrofe).
Menim, da je prostovoljsko delo, tudi tisto delo, ki se zgodi po naključju, brez razmišljanja,
npr. pomoč ostareli sosedi pri nakupih, pomoč sošolcem v šoli, ko prisluhneš prijateljici, ki ji
je hudo ipd. Prostovoljstvo je torej lahko organizirano in neorganizirano.

3.2. Prostovoljstvo v Sloveniji in Evropski uniji
Leta 1984 je Lev Milčinski ugotavljal, da pisanje o prostovoljskem delu in etiki ni lahka
naloga, saj ni bilo nobene jasne opredelitve. Tudi danes, 17 let kasneje, na tem področju ni
veliko bolje. V Sloveniji pa se lahko pohvalimo vsaj z novim sprejetim Zakonom o
prostovoljstvu, ki daje drţavno priznanje prostovoljskemu delu in pomeni začetek sistemske
ureditve prostovoljstva. Opredelitev in pomen prostovoljstva po tem zakonu se glasi (Zakon o
prostovoljstvu, 2011):
2. člen: »Prostovoljstvo je druţbeno koristna brezplačna aktivnost posameznikov, ki s svojim
delom, znanjem in izkušnjami prispevajo k izboljšanju kakovosti ţivljenja posameznikov in
druţbenih skupin ter k razvoju solidarne, humane in enakopravne druţbe. Prostovoljstvo krepi
medsebojno solidarnost ljudi, spodbuja razvoj človeških zmoţnosti in vseţivljenjskega
učenja, zagotavlja druţbeno povezanost in sodelovanje pri reševanju problemov
posameznikov in druţbe.«
5. člen: »Prostovoljsko delo je delo, ki ga posameznik po svoji svobodni volji in brez
pričakovanja plačila ali neposrednih ali posrednih materialnih koristi zase opravlja v dobro
drugih ali v splošno korist.« Pri tem pa je v zakonu zapisano (31. člen), da se mora
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prostovoljcu izplačati potne stroške, stroške prehrane oz. vse stroške, ki so nastali zaradi ali v
zvezi z izvajanjem prostovoljskega dela.
Za prostovoljsko delo se ne šteje brezplačno opravljanje dela (Zakon o prostovoljstvu 2011, 5.
člen):


»za katero je pogoj ali se prejme plačilo, druga premoţenjska korist, oprostitev
materialne obveznosti ali nagrada,



ki je namenjeno zadovoljevanju zgolj osebnih interesov članov v članski organizaciji
in ni v splošno druţbeno korist,



za katero je glede na naravo dela potrebno skleniti pogodbo o zaposlitvi,



če obveznost opravljanja temelji na pravnem poslu, ki ga ne določa ta zakon, ali pa ga
je ena oseba dolţna izvajati za drugo fizično ali pravno osebo na temelju zakona ali
drugega predpisa ali na podlagi sodne odločbe,



ki je običajno v sorodstvenih ali prijateljskih odnosih, z namenom strokovnega
usposabljanja brez sklenitve pogodbe o zaposlitvi (volontersko pripravništvo) v skladu
z zakonom, ki ureja delovna razmerja ali drugim zakonom.«

Ta člen prinaša predvsem večjo varnost (tako dejansko kot pravno) prostovoljcev, npr. konec
opravljanja prostovoljskega dela na lastne stroške in tveganje.
Pozitivne učinke zakona pričakujem pri večji angaţiranosti drţave pri vzpodbujanju
prostovoljstva kot vrednote (predvsem tudi skozi vzgojno-izobraţevalni sistem), pri
evidentiranju in vrednotenju prostovoljskega dela in prepoznavanje le-tega kot velikega
materialnega prispevka prostovoljcev. V današnjem času, ko so vsa področja našega ţivljenja
tako rekoč pravno regulirana, si bo prostovoljstvo z zakonom pridobilo tudi večjo druţbeno
prepoznavnost in prostor. Zakon pa prinaša s seboj tudi nevarnosti. Vse organizacije, ki se
bodo ţelele razglasiti za prostovoljske, bodo imele sedaj veliko dodatnega dela. Morale se
bodo registrirati, na novo urediti in voditi veliko administracije, poleg tega pa se bodo
izpostavljale tveganju, da jih bo drţava kaznovala, če ne bodo vestno izpolnjevale zakonskih
določb. Za marsikatero neprofitno organizacijo bo to preveliko breme in se bo raje nevede ali
pa zavestno odločila, da se ne bo javno ukvarjala s prostovoljstvom oziroma bo prostovoljsko
delo izvajala »na črno«. To pa bo imelo za posledico tudi izkrivljeno in nepopolno sliko o
tem, koliko prostovoljcev zares deluje v Sloveniji in kakšen je njihov učinek.
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V večini drţav članic EU (15 od 27) še nimajo posebnih zakonov in pravnih opredelitev, ki bi
urejali prostovoljsko delo in ga tudi podrobneje definirali, čeprav imajo neke uveljavljene
prakse in politiko, ki podpirajo razvoj prostovoljstva. Zelo teţko je regulirati tako različno in
kompleksno področje, če ni definirano in opredeljeno – predvsem zaradi narave
prostovoljstva, kateremu je dovoljeno, da se ves čas spreminja (prav tam). Slovenija je torej
na tem področju (s sprejemom Zakona o prostovoljstvu) napredna.
Dokler nismo v Sloveniji dobili Zakona o prostovoljskem delu, je bil na področju
prostovoljskega dela pomembno vodilo predvsem Etični kodeks organiziranega prostovoljstva
(Novak idr. 2006, str. 9), ki ga je podpisalo ţe 483 NPO. Ker ta kodeks še vedno velja, bom
na kratko opisala, kako je definirano prostovoljstvo v tem dokumentu. Prostovoljsko delo je
delo,

ki

ga

po

svoji

svobodni

odločitvi

in

brez

materialnih

koristi

opravlja

posameznica/posameznik v dobro drugih ali za skupno javno korist. Prostovoljka/prostovoljec
je posameznica/posameznik, ki opravlja prostovoljsko delo. Posameznik je lahko (istočasno
oz. izmenoma) prostovoljka/prostovoljec, uporabnica/uporabnik ali organizatorica/organizator
prostovoljskega dela. Za organizirano prostovoljsko delo se šteje prostovoljsko delo, ki se
izvaja v okviru dejavnosti pravnih oseb, katerih delovanje oziroma programi, v katere so
vključeni prostovoljke/prostovoljci, so v skladu z zakonom opredeljeni kot nepridobitni. Ta
definicija ne prinaša veliko novega, izpostaviti pa ţelim podatek, da Etični kodeks
organiziranega prostovoljstva opredeljuje kot prostovoljno delo le tisto delo opravljeno
znotraj NPO.
Tako v Sloveniji kot v ostalih drţavah članicah EU poteka od leta 2003 raziskovalni projekt o
značilnostih prostovoljskega dela »Facts and figures research project«. Projekt poteka pod
okriljem Evropskega centra prostovoljstva (CEV) – The European Volunteer Centre. Cilj
raziskave je pridobiti podatke o značilnostih prostovoljskega dela v drţavah EU. Na podlagi
teh podatkov ţelijo o prostovoljstvu ozaveščati zainteresirano javnost po posameznih drţavah
EU in spodbujati sprejemanje politik v podporo in razvoj prostovoljstva po posameznih
drţavah in na ravni EU. V tej raziskavi lahko preberemo, da se preteklost in vsebinsko ozadje
prostovoljstva med evropskimi drţavami zelo razlikuje. Medtem ko imajo nekatere drţave
članice EU dolgoletno tradicijo v prostovoljskem delu in dobro razvit prostovoljski sektor
(take drţave so Irska, Nizozemska in Zdruţeno kraljestvo), je v drugih drţavah prostovoljski
sektor še vedno v nastajanju ali pa slabo razvit (na primer v Bolgariji, Grčiji, Latviji, Litvi in
Romuniji). Na prostovoljstvo je močno vplivala zgodovina, politika in kultura neke skupnosti
15

in drţave (Volunteering in the … 2010, str. 45). Raziskave kaţejo, da imajo drţave z višjim
gospodarskim razvojem in produktivnostjo dela, kot tudi tiste z demokratično politično in
institucionalno tradicijo, bolj verjetno dobro razvito civilno druţbo in večje število NPO. Zato
je značilnost večine nekdanjih komunističnih drţav v EU nizka raven prostovoljske udeleţbe
in šibek prostovoljski sektor. Tudi v drţavah, kot so Madţarska, ki je imela dolgo tradicijo
prostovoljskih zdruţenj, je komunistični reţim ustavil razvoj prostovoljskega sektorja.
Prelomnica za večino drţav EU je bila tudi kriza drţavne blaginje v devetdesetih letih. Zaradi
vse večjih teţav javnih organov pri odzivanju na potrebe druţbe in zaradi splošne krize
socialne drţave se je pojavil nov val organizacij, ki so prevzele to vlogo. Zato so se v številnih
drţavah NPO v devetdesetih letih pojavile kot sogovorniki drţave in kot pomemben akter v
socialno-ekonomski razvojni politiki, zlasti na področju izobraţevanja, zdravstva in
socialnega varstva (prav tam, str. 46). Prostovoljstvo je imelo skozi zgodovinska obdobja v
različnih kontekstih različen pomen. Zato imamo veliko razlag o tem, kaj je prostovoljstvo.
Kot pravi Ilsey (1989, str 103) je izkušnja prostovoljstva priloţnost vključevanja v dejavnosti,
s katerimi bi preveč tvegali, če bi jih opravljali drugje kot v NPO. Uspešnost prostovoljske
izkušnje temelji na obojestranskem zadovoljstvu prostovoljca in organizacije.

Za obravnavano temo je pomembna tudi Svetovna deklaracija o prostovoljskem delu, ki velja
za cel svet, tudi za EU, in je sad dvoletnega dela v svetovnem merilu. V njej je zapis, ki ga
marsikatere druge deklaracije in zakoni izpustijo, in sicer, da daje prostovoljstvo moţnost
vsem, ne glede, od kod prihajajo, v kaj verujejo, ne glede na etično pripadnost, spol, telesne
sposobnosti, izobrazbo in ekonomski poloţaj. Dostopno mora biti vsem in vsi morajo imeti
moţnost prispevati k blaginji naše druţbe, ne da bi pričakovali finančne nagrade. Deklaracija
tudi opisuje, da je prostovoljstvo najbolj plemenito dejanje, je iskanje miru, svobode
ustvarjanja, novih moţnosti, varnosti in pravice za vse ljudi. Prostovoljsko delo je namreč
tisto, ki v današnjem času globalizacije ohranja in širi človeške vrednote (skupnost, skrb za
druge …), pomaga pri uveljavljanju pravic in dolţnosti posameznikov in kljub razlikam med
ljudmi omogoča njihovo povezovanje v zdrave in stabilne skupnosti. Avtorji Deklaracije se
zavzemajo za razvoj takega prostovoljskega dela, ki razvija skupnosti, deluje v druţini in
narodnosti, ki je na strani odrinjenih na rob druţbe, ki vzpodbuja in vzgaja mlade ter
sodelujočim omogoča pridobivanje novega znanja in izkušenj, jim pomaga v osebnostnem
razvoju ter delo strokovnih sluţb dopolnjuje, ne pa nadomešča. Prostovoljstvo išče tudi tiste
ljudi, ki so odmaknjeni na rob naše druţbe (bolne, starejše …) in jim poskuša pomagati. V
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deklaraciji je tudi zapisano, da je prostovoljstvo trdo delo, ki zahteva predanost (Dennis 2001,
str. 4).

3.2.1. Evropsko leto prostovoljstva 2011
Evropske vrednote (drţave članice in drţavljani naj bi bili – glede na ustave – strpni do
kulturne in verske dediščine, upoštevati morajo človekove pravice, demokracijo in pravno
drţavo, biti morajo solidarni (Rupel 2006)) so v središču prostovoljstva in kjerkoli ljudje
sodelujejo v prostovoljskih dejavnostih, si delijo nekaj skupnih načel, ki so v korist evropske
druţbe. Postavlja pa se mi vprašanje, do katere mere je prostovoljsko delo stvar politike? Ni
presenečenje, da so situacije precej raznolike. Na Finskem in Švedskem so bile pogodbe med
različnimi stranmi (med vlado, NPO v socialnem sektorju in zdruţenji lokalnih oblasti ter
regij) sklenjene, da bi odpravili ovire za prostovoljske dejavnosti in ustvarili pravne okvire
prostovoljstva. Pet evropskih drţav, med katerimi je tudi Slovenija, je potrdilo nove zakone o
prostovoljstvu. V mnogih drugih drţavah članicah so zakoni, ki urejajo prostovoljsko delo,
implicitni na različnih področjih politike, najpogosteje v okviru mladinskih politik. V tem
okviru ELP 2011 omogoča povečanje političnega interesa za to področje v več drţavah in
spodbuja razvoj prostovoljskega sektorja. Prostovoljstvo potrebuje podporo vlade na vseh
ravneh (evropski, nacionalni in regionalni ravni, zasebni akterji) in ob razglasitvi ELP 2011 je
to lahko priloţnost za promocijo, priznavanje, podpiranje prostovoljske dejavnosti tudi s
strani drţav.
ELP 2011 lahko ustvari politične razprave, spodbuja vzajemno učenje med organizacijami s
prostovoljci in spodbuja izmenjave dobre prakse med drţavami članicami, s čimer se ustvarja
ugodne pogoje za prostovoljstvo (Commission staff working … 2009, str. 6). Z udeleţbo pri
projektu ELP 2011 bodo NPO in druge zainteresirane strani na lokalni, regionalni, nacionalni
in evropski ravni imele večji vpliv in pridobile moţnost širšega priznavanja za njihova
prizadevanja in delo. Leto bo ustvarjalo veliko dejavnosti in s tem pripomoglo k povečanju
učinka obstoječih politik/zakonov o prostovoljstvu (prav tam). Pomembno vprašanje, ki je
obravnavano v okviru ELP 2011 je ţelja, da bi ljudje začeli ceniti pomen prostovoljstva za
razvoj socialne kohezije (med generacijami, spodbujanje integracije in medkulturnega
dialoga, neposredno prispevati h kulturnemu razvoju) in videli koristnost za druţbo (Naegele
in Schnabel, 2010, str. 3). EU si bo prizadevala za razširitev spoštovanja kulture
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prostovoljskega dela v okviru svojih raziskav in komunikacijskih dejavnosti v ELP 2011.
Starejše ljudi bodo obravnavali kot ključni element te strategije
ELP 2011 deluje z nekimi cilji, za katere so izdelali tudi kazalnike uspešnosti in pričakovane
rezultate za vsak cilj. To prikazujem v spodnji tabeli.
Tabela 1: Cilji, pričakovani rezultati in z njimi povezani kazalci v okviru menedţmenta ELP
2011
Cilji

Pričakovani rezultati

Okvirni kazalniki uspešnosti

Oblikovanje ugodnega okolja za

ELP 2011 zagotovi prispevek za

Obseg novega znanja in idej, ki je

uveljavitev prostovoljstva

nadaljnji razvoj politike

bil razvit s podporo ELP 2011;

prostovoljstva;

veliko število ugotovljenih dobrih

začetek dialoga v drţavah

praks;

članicah o prostovoljskih

veliko novega dialoga o

vprašanjih;

prostovoljstvu v/med drţavami

začetek dialoga med drţavami

članicami;

članicami EU in partnerji EU v
deţelah v razvoju o vprašanju
prostovoljstva.
Okrepitev pristojnosti NPO in

Dostop do prostovoljstva je

Številne organizacij so dobile nov

izboljšanje kakovosti

olajšan; spodbujanje mreţnega

navdih za organizacijo ukrepov, s

prostovoljskega dela

povezovanja, sodelovanja,

katerimi bi dvignile kakovosti

izmenjave in sinergije med NPO

prostovoljskih shem; stopnja

in drugimi sektorji; novi vnosi v

intenzivnosti mreţnega

NPO.

povezovanja, sodelovanja in
sinergije med NPO in drugimi
sektorji; število NPO, ki so našle
nove partnerje.

Nagrajevanje in priznavanje

Oblikovalci politike,

Število pobud s strani oblikovalcev

prostovoljskih dejavnosti

organizacije civilne druţbe,

politike, organizacij civilne druţbe

morebitni delodajalci in javnost

in delodajalcev, ki kaţejo večje

nasploh zagotavljajo (povečano)

prepoznavanje in priznavanje

priznavanje prostovoljstva;

prostovoljstva; obseg uporabe novih

vpliv prostovoljstva na veščine

sistemov za priznavanje znanja in

in spretnosti prostovoljcev se

kompetenc, pridobljenih s
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bolj priznava.

prostovoljskim delom.

Krepitev ozaveščenosti o koristih Povečana prepoznavnost

Odstotek udeleţencev v evropskem

in pomembnosti prostovoljstva

prostovoljstva in njegove

letu navaja, da je evropsko leto

vrednosti za posameznika in

izboljšalo njihovo dojemanje

evropsko druţbo; večja

prostovoljstva; obseg tiska in

osveščenost v Evropi in v

medijske pokritosti ELP 2011,

partnerskih drţavah o vrednosti

dogodkov in pobud (kvalitativno in

prostovoljstva.

kvantitativno).

Vir: Commission staff working … 2009, str. 8.
Te cilje bodo organizatorji ELP 2011 poskušali uresničiti predvsem s pogovori z različnimi
skupinami, ki se ukvarjajo s prostovoljci, s pogovori z ljudmi, ki lahko kaj spremenijo v
zakonodajah na nacionalni in Evropski ravni, potekale bodo različne obširnejše raziskave v
sklopu teme o prostovoljcih in različna izobraţevanja o NPO, v katere se lahko ljudje
vključijo ali o prostovoljstvu samem. V literaturi sem pogosto zasledila cilje in pričakovane
rezultate. Vendar pa je tudi za ELP 2011 malo napisanega o tem, kako nameravajo to doseči,
kakšne konkretne ukrepe bodo sprejeli razen pogovorov in promocij po celi Evropi. Na
njihovi spletni strani (http://www.eyv2011.eu/) sem zasledila, da bo njihova glavna strategija
pomoč NPO (največ s financiranjem nekaterih dejavnosti) in omogočanje konkretne prakse
ljudem, ki še niso bili nikoli vključeni v prostovoljske aktivnosti. Verjetno pa se kakšne
organizacije in ljudje srečujejo s problemom, kako doseči vse te zastavljene cilje
Eden izmed ciljev ELP 2011 je tudi spodbujanje ljudi k razmišljanju o tem, kaj lahko
ponudijo kot prostovoljci in kako bi lahko izkoristili prostovoljstvo. Ţelja ELP 2011 je
seznaniti obiskovalce raznih prireditev, izobraţevanj itd. s tem raznolikim sektorjem. Nekaj
posameznikov bo po Evropi vabilo prostovoljce, NPO, zavode in podjetja, da predstavijo
svoje delo, rezultate in doseţke na različnih dogodkih, ki se bodo dogajali po Evropi. Ne gre
za usklajevanje prostovoljskih praks po Evropi, temveč za dvigovanje zavesti o pozitivnih
učinkih prostovoljstva ter iskanje orodij, ki bi omogočila odgovor na skupne izzive, ki so
trenutno aktualni. Strokovnjaki in organizacije članic se bodo srečevali vse leto v šestih
različnih tematskih delovnih skupinah, s končnim ciljem oblikovati dokument o politiki (»An
European Policy Agenda on Volunteering«), ki vsebuje priporočila, naslovljena na evropske
in nacionalne nosilce odločanja. Z ustrezno komunikacijo in ukrepi za ozaveščanje javnosti o
ELP 2011 bo lahko kdorkoli uporabil konkretne projekte, povezane s prostovoljstvom v
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številnih sektorjih. Vsi ti projekti (in programi, ki jih podpira ELP) bodo prepoznani v širši
javnosti predvsem zaradi »znamke« ELP 2011. Ljudje bodo hkrati videli, koliko moţnosti za
izobraţevanje imajo tudi v prostovoljskem sektorju.

Vse zgoraj opisano naj bi dosegli z Evropsko karavano, po drţavah premikajočo se
večdnevno promocijo s 4 tematskimi konferencami, predstavitvami, okroglimi mizami,
posveti, izvedbo študija, informativnimi in promocijskimi kampanjami, izdelovanjem brošur
ter z izmenjavo prostovoljcev po drţavah članicah EU. Zainteresirane strani ţelijo s
prireditvami v EU skozi vse leto ozaveščati tudi o pomembnosti in obsegu revščine v EU in
nato prikazati pomen prostovoljstva v EU in bistveno vlogo, ki jo lahko imajo prostovoljci pri
zmanjšanju revščine in socialne izključenosti (Volunteering in the … 2010, str. 259). Pogosto
mislimo, da je revščina prisotna samo v nerazvitih drţava in je doma ne vidimo. Kljub
splošnemu bogastvu EU je revščina tukaj še vedno na razmeroma visoki ravni, saj grozi
skoraj 84 milijonom Evropejcev (Key indicators and … b.l.). Vendar pa obsega in resnosti
problema niti javnost niti politika ne razumeta dobro. Prostovoljci se raje odpravijo v drţave
razvoju kot da bi pomagali doma. Ravno zato je ozaveščanje o teh podatkih na dogodkih ELP
2011 tako pomembno. Zavedati se moramo tudi dejstva, da samo prostovoljci ne bodo
zmanjšali revščine, lahko pa pomagajo.
V raziskavi Volunteering in the EU (2010, str. 14 in 15) so prepričani, da so številne uspešne
akcije bile/bodo narejene ter so/bodo dvignile status prostovoljstva zlasti v drţavah, ki nimajo
tradicije organiziranega prostovoljstva (npr. Estonija). Da bi spodbudili prostovoljsko delo
mladih in popravili tisto, kar se dojema kot umik mladih iz prostovoljskega dela in podobnih
dejavnosti, so uvedli kampanje, da se mladi začnejo zavedati pozitivnih strani prostovoljskega
dela (npr. Nizozemska). Izkušnje iz Grčije, Francije, Velike Britanije in drugih drţav kaţejo,
da so poleg takih kampanj za obveščanje, večje športne prireditve čudovita priloţnost za
povečanje ozaveščenosti o prostovoljstvu. Ena izmed pomembnejših pri pomoči za
spodbujanje prostovoljstva med mladimi v ELP 2011 in vseh drţavah EU je Evropska
prostovoljna sluţba (EVS), ki jo bom analizirala v nadaljevanju.
ELP 2011 je priloţnost za analizo razmer in okolja za prostovoljstvo v posameznih drţavah
članicah EU za zagotavljanje trajnega uspeha. S podporo programov, kot je ELP 2011, ki
promovirajo aktivno sodelovanje v lokalnih skupnostih, lahko spodbudimo »duh dajanja« in
ustvarimo povezave v lokalni skupnosti, ki bi povečale vrednost kohezije in potencial
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posameznikov. S tem, da ţelijo ljudje spodbuditi povečanje prostovoljstva, saj nas mogoče leto lahko reši v času kakšne krize, kjer drţave ne morejo (več) veliko pomagati, se mi ne zdi
nič narobe. Podpiram take projekte, ki lahko nekaterim ljudem dajo priloţnost početi, kar še
nikoli niso ali kar so si ţeleli (npr. potovati v drugo drţavo).
3.3. Vplivi, ki jih ima prostovoljstvo na posameznika in druţbo

S sintezo opredelitev in opisov prostovoljstva in prostovoljskega dela zgoraj omenjenih
avtorjev in poročil iz EU bom učinke prostovoljstva na posameznika razdelila v naslednjih pet
skupin (Zakon o prostovoljstvu 2011; Stritih 2000; Gril 2007; Mikuš Kos v Ašič 2007;
Volunteering in the … 2011):
a) Osebnostna

rast

posameznika

in

razvijanje

določenih

vrednot

-

rezultat

prostovoljskega dela naj bi bila posameznikova večja samozavest, boljše mnenje o
sebi in večja osebna motivacija. Postaja tudi bolj iznajdljiv in socialno spretnejši,
razvija moralne in etične koncepte. Najpomembnejši vrednoti prostovoljcev sta
zanesljivost in odgovornost, večinoma pa si prizadevajo tudi za strpnost, kreativnost,
druţabnost, zaupanje, solidarnost, altruizem in empatijo.
b) Aktivno delovanje - vzgib prostovoljskega dela je med drugim tudi občutek
posameznikov, da lahko sami storijo nekaj koristnega za svoje okolje ter imajo
priloţnost delovanja v socialno pomembnih dogajanjih. Preko prostovoljskega dela
spoznajo vrednost in nujnost aktivnega delovanja v svojem okolju, doţivijo
učinkovitost svojega delovanja, takšna izkušnja pa nadalje okrepi njihovo osebnost in
jih aktivira za sprejemanje odgovornosti za lastno ţivljenje.
c) Pridobivanje veščin in znanj - prostovoljsko delo omogoča posameznikom izraţati
veščine, v katerih so dobri, s tem pa povečujejo zavedanje o sebi in svojih zmoţnostih.
Prostovoljci pridobivajo nova znanja in izkušnje, med drugim tudi strokovna znanja,
naučijo se organizacijskih, komunikacijskih in drugih socialnih veščin.
d) Izkušnja dela in timsko delo - preko prostovoljskega dela lahko posamezniki
neposredno doţivijo svet dela. V okviru le-tega razvijajo veščine sodelovanja v
skupinskih projektih, v procesu načrtovanja, v procesu odločanja in procesu reševanja
problemov.
e) Socializacija in širjenje socialne mreţe - prostovoljstvo prispeva k temu, da so ljudje v
interakciji z ljudmi različnih starosti iz različnih okolij. Velikokrat je pomemben

21

občutek pripadnosti skupnosti in prevzemanje različnih socialnih vlog, kar
prostovoljstvo lahko zagotovi.
Andersen (2003, str. 9) definira nekatere (po njegovem mnenju) ključne vidike prostovoljstva,
ki vplivajo na stopnjo zadovoljstva pri prostovoljcih in na to, koliko časa bodo ostali v neki
organizaciji: a) povezanost (občutek, da pripadaš neki skupini, s katero deliš iste cilje,
vrednote in zaupanje); b) edinstvenost (občutek, da ima posameznik edinstveno kombinacijo
talentov in osebnosti, ki jih lahko ponudi skupini); c) moč (občutek, da lahko nekaj
spremeniš).
Udeleţenci prostovoljskega dela lahko pridobijo tudi druţbeni ugled, povezan s
prostovoljstvom, s tem, da govorijo o svojem aktivnem prostovoljstvu – podobno ţelijo
mnogi posamezniki, ko se hvalijo s svojimi potovalnimi izkušnjami. Predvsem ţelijo
izboljšati predstavo o sebi (Randle in Dolnicar 2011 str. 746). Ta pojav je v skladu z razpravo
v delih Wymer in Samu (v Randle in Dolnicar 2011, str. 747), ki govorita o prostovoljstvu
kot »simbolni potrošnji«, kjer posameznikove potrošniške navade oblikujejo in utrdijo
njegovo identiteto (dajejo stvarem simbolne pomene, da skonstruirajo svoj ţivljenjski stil oz.
identiteto zato, da o njej poročajo drugim). V primeru prostovoljstva Wymer in Samu trdita,
da lahko prostovoljci s

povezovanjem in pripadanjem različnim skupinam izpolnjujejo

različne funkcije, ki sluţijo simbolni potrošnji. To vključuje pošiljanje sporočil o njihovih
osebnih vrednotah in prepričanjih (simbolna funkcija), izpolnjevanje nove vloge v njihovem
ţivljenju (vloga prevzema funkcije), krepitev osebne vezi s pomembnimi ljudmi ali dogodki
(funkcija povezanosti) in obveščanje o njihovih posebnih lastnosti (funkcija izraznosti).
Baudrillard (v Ule 1998, str. 107) meni, da ta koncept zavaja potrošnike tako, da pozabijo na
prave funkcije prostovoljstva in poudarjajo bolj lastno vrednost. Prostovoljstvu pripnejo še
dodatne asociacije, kot je na primer eksotičnost. To je postala nova potrošniška niša, kjer se
mladi mnoţično odločajo za prostovoljsko delo v tujini in zanj še plačujejo. Menim, da je
zdajšnje obdobje potrošništva tudi eden izmed razlogov za povečano zanimanje za
prostovoljstvo.
Druge koristi, ki jih pridobijo prostovoljci s prostovoljskim delom in jih omenjajo različna
nacionalna poročila, vključujejo (Volunteering in the … 2010, str. 141):


Prostovoljstvo posameznikom omogoča, da izve več o sebi (na primer v Belgiji in
Bolgariji).
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Prostovoljci lahko razvijejo nove hobije in interese s prostovoljskimi dejavnostmi (na
primer v Nemčiji in na Nizozemskem).



Prostovoljstvo predstavlja produktivno porabo posameznikovega prostega časa (na
primer v Bolgariji in na Nizozemskem).



Prostovoljstvo lahko pomaga pri prehodu v upokojitev (na primer v Franciji in
Nemčiji).



Posamezniki lahko naredijo nekaj, v čemer so dobri, na primer, če imajo poseben
sklop spretnosti, ki lahko koristijo tudi drugim ljudem (na primer v Veliki Britaniji).



Prostovoljstvo lahko mladim omogoči, da spoznajo aktivno sodelovanje v druţbi in
dejavno drţavljanstvo (na primer na Malti).

Pri prostovoljskem delu se srečujejo ljudje iz različnih okolij in kultur, prihaja do
medkulturnega stika, zato je medkulturno učenje v organizacijah zelo potrebno za strpnost in
spoznavanje, da je drugačnost dobra. Prilagajati se morajo vsi, ne samo večinska druţba.
Medkulturna načela se osredotočajo na odprtost do drugih, aktivno spoštovanje različnosti,
medsebojno razumevanje, aktivno strpnost, na potrditev kultur, kar jim zagotavlja enake
moţnosti, boj proti diskriminaciji. Komunikacija med različnimi kulturnimi identitetami se
lahko pojavi paradoksno v smislu, da zahteva priznanje drugih kot podobnih in hkrati
različnih. Drugega se postavi v središče našega delovanja, kjer spoznavamo stvari, ki jih
običajno sprejemamo za samoumevne, a niso, in ves čas odpiramo neznana področja (Gillert
idr. 2000, str. 34). Glavni cilji medkulturne vzgoje, ki bi jo morale imeti tudi NPO ravno
zaradi stika različnih ljudi, so, da bi raznolikost temeljila na enakopravnih odnosih,
priznavanje in spoštovanje različnih kultur in manjšin, mirno razreševanje navzkriţnih
interesov, iskanje in spodbujanje podobnosti, razvijanje pozitivnih odnosov in udejanjanje
načela solidarnosti. Pri medkulturni vzgoji naj bi se učili predvsem odkrivati vzroke rasizma,
nestrpnosti, ksenofobije in antisemitizma. Z vsem tem je treba tudi spodbujati pozitivne
odnose, ki bi jih kasneje uporabili tudi v vsakdanjem ţivljenju in domačem okolju (Brander
idr. 2006, str. 40–50). Prostovoljstvo je ključnega pomena za medkulturni dialog in za
vzpostavitev demokratične druţbe, saj prostovoljsko delo pomaga pri oblikovanju
samozavesti in s tem predstavlja dejavnik pri vključevanju, socialni koheziji, solidarnosti in
medkulturnem dialogu, kar bo na koncu prispevalo k mirnemu sobivanju med različnimi
skupnostmi. Obenem je medkulturni dialog viden kot pogoj za prostovoljstvo v raznoliki
multikulturni druţbi, kot je Evropa (Salgado Silva 2008, str. 4).
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V priročniku o idejah, pripomočkih, metodah in aktivnostih za neformalno medkulturno
vzgojo in izobraţevanje mladostnikov in odraslih lahko preberemo, da se medkulturne vzgoje
lotevamo z dveh vidikov (prav tam, str. 53):
1) Aktivno sodelovanje: nujno je sodelovati s prostovoljci, treba jih je spodbuditi, da
sami razmišljajo, odločajo o svojih dejanjih, drugi pa jih ustrezno spodbujajo.
2) Skupinsko delo: omogoča, da bo tisto, kar so se sami naučili, preraslo v osebno
izkušnjo in bo vplivalo na druţbeno dogajanje.
Če vzpostavimo medkulturni dialog, potem vzpostavimo tudi kohezijo med dvema sprtima
stranema. Prostovoljstvo krepi socialno kohezijo (to še najmočneje opredeljuje Lizbonska
strategija). Na tem mestu še utemeljujem, zakaj veliko avtorjev meni tako (Delovni dokument
o …, 2007, str. 4 in 5): a) prostovoljstvo spodbuja zaposljivost, igra pomembno vlogo pri
pridobivanju znanja in olajšuje prehod iz izobraţevanja v zaposlitev in b) spodbuja socialno
vključenost. »Razpoloţljivi podatki raziskav kaţejo, da je manj verjetno, da bodo ljudje, ki se
ukvarjajo s prostovoljstvom, brezposelni. Brezposelnost mladih v Evropi je (bila v letu 2007)
17,4 % in v zadnjih 25 letih kljub splošnemu dvigu izobrazbe ni bilo pravega napredka pri
njenem zmanjšanju. Ker skoraj eden od šestih mladih v EU prezgodaj opusti šolanje in eden
od štirih mladih odraslih (v starosti od 25 do 29 let) ni dokončal srednje šole, se lahko znanja,
ki jih pridobijo prostovoljci, izkaţejo za izredno koristna pri dostopu do zaposlovanja in
spodbujanju socialne vključenosti« (prav tam). Prispevek prostovoljstva k socialni koheziji
(Delovni dokument o … 2007, str. 6–8): a) prostovoljstvo evropske vrednote (npr. pravičnost,
solidarnost idr.) prenese v prakso; b) prostovoljstvo lahko spodbuja medgeneracijsko
solidarnost (povečuje povezanost mladih s svojimi skupnostmi ter omogoča starejšim, da
prispevajo na podlagi svojih izkušenj in strokovnega znanja); c) prostovoljstvo lahko
spodbuja vključevanje in medkulturni dialog (pospešuje vključevanje migrantov in
drţavljanov tretjih drţav v lokalno skupnost, prostovoljcem v tujini lahko omogoča pozitivno
izkušnjo z raznolikostjo); č) prostovoljci lahko igrajo ključno vlogo v ločenih druţbah (lahko
ponovno vzpostavijo zaupanje in mir zaradi vloge solidarnosti); d) prostovoljci lahko
povečajo privlačnost regij (s prispevanjem k trajnostnemu razvoju, okoljski ozaveščenosti in
ekološkemu delovanju); e) prostovoljci igrajo pomembno vlogo pri civilni zaščiti (pogosto
ključni dejavnik v odzivu na naravne katastrofe ali katastrofe, ki jih povzroči človek); f)
prostovoljci neposredno prispevajo h kulturnemu razvoju (njihov prispevek zagotavlja večje
število moţnosti za kulturno izraţanje in sodelovanje.
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O tem se veliko govori na ravni EU, vendar se morajo spremembe in iniciative za uspešno
delovanje zgoditi na lokalni ravni. Gre za delitev odgovornosti in dela vseh članov druţbe, ne
samo prostovoljcev. Menim, da nekatere drţave tudi izrabljajo prostovoljce in prelagajo svoje
odgovornosti socialnega varstva na neprofitni sektor. Vprašanje pa je tudi, kako uresničiti
socialno kohezijo. Konec koncev nobena druţba ni povsem kohezivna. Socialna kohezija je
prej ideal, h kateremu se stremi, kakor pa cilj, ki bi ga bilo mogoče v celoti doseči.
Prostovoljstvo je precej razširjeno in ustvarja znatno gospodarsko vrednost. Prostovoljci
predstavljajo pomemben deleţ delovne sile, kot je to splošno priznano. Podatki, zbrani v
raziskavi Johns Hopkins »Non-profit Sector Project« (Salamon idr. 2003, str. 37) so pokazali,
da prostovoljci predstavljajo 3–5 % delovno aktivnega prebivalstva v številnih drţavah. Če bi
prostovoljci predstavljali narod, bi bila to deveta najbolj naseljena drţava na svetu. Ocena
ekonomske vrednosti prostovoljstva je eden od ključnih načinov dokazovanja vrednost
prostovoljskega dela na splošno. Ocene temeljijo na usklajeni metodologiji (metoda
nadomestitvenih stroškov), ki velja za vse drţave. Podatki kaţejo, da se gospodarska vrednost
prostovoljstva zelo razlikuje glede na prispevek v bruto domači proizvod drţav (BDP) (prikaz
podatkov v odstotkih) (Volunteering in the … 2010, str. 11):


Prostovoljstvo doprinese majhen odstotek BDP-ja na Slovaškem, Poljskem in v Grčiji
(manj kot 0,1 %).



Manj kot 1 % BDP-ja je gospodarska vrednost prostovoljstva v Bolgariji, na Češkem,
v Italiji, na Madţarskem, v Litvi, na Malti, Portugalskem, v Romuniji in Sloveniji.



Prostovoljstvo doprinese v gospodarstvo med 1 in 2 % BDP-ja v Belgiji, Franciji,
Nemčiji, na Irskem, v Luksemburgu in Španiji.



Več kot 2 % BDP-ja je gospodarska vrednost prostovoljstva v Veliki Britaniji, na
Finskem in na Danskem.



Pomemben deleţ doprinosa prostovoljstva v gospodarstvo imajo v Avstriji, na
Nizozemskem in Švedskem (med 3 in 5 %).

Na svetovni ravni se lahko prostovoljstvo razume kot protisredstvo za negativne učinke
globalizacije, pri čemer drţavljani niso zgolj potrošniki, temveč lahko spodbujajo spremembe,
tako da vplivajo na lokalno delovanje za izboljšanje gospodarske in socialne kakovosti
ţivljenja v njihovi skupnosti, s tem pa spodbujajo občutek pripadnosti in povezanosti
(Delovni dokument o … 2007, str. 2).
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Na ravni učinkov na posameznika smo torej ugotovili, da prostovoljstvo oblikuje bolj
samostojnega, odgovornega in (druţbeno) aktivnega posameznika, ki se preko izkušenj nauči
raznovrstnih spretnosti in veščin. Prav tako je prispevek prostovoljstva za našo druţbo
raznovrsten in se udejanja na kateremkoli druţbenem področju (kulturni dialog, civilna
zaščita, humanitarna pomoč, integracija migrantov, varovanje okolja, človekove pravice,
naraščanje zaposljivosti itd.).
3.3.1. Prostovoljstvo kot dejavnik spodbujanja dejavne drţavljanskosti
Demokratične druţbe potrebujejo drţavljansko udeleţbo, kar pomeni, da drţavljani sodelujejo
v civilni druţbi, skupnosti in političnem ţivljenju. Prostovoljstvo je pogost izraz drţavljanske
udeleţbe. Prostovoljstvo je torej predvsem (v EU) razumljeno kot sredstvo za razvoj
zavezanosti drţavljanov njihovi druţbi in političnemu ţivljenju. Prostovoljstvo je lahko
orodje za opolnomočenje vseh in še posebej tistih, ki so socialno izključeni, ter pomembno
prispeva k socialni vključenosti na lokalni ravni. To velja zlasti za vključevanje priseljencev
oz. integracije kot dvosmernega procesa vzajemnega prilagajanja med migranti in druţbo
gostiteljico, ki potrebuje orodja in instrumente, ki zdruţuje ljudi in jim omogoča, da delajo na
skupnih projektih. Prostovoljstvo lahko prispeva k reševanju tega problema in pomaga pri
vključevanju priseljencev v gostiteljske skupnosti (z ustreznim izobraţevanjem in večjo
pripravljenostjo prostovoljcev za delo z vsemi ljudmi). Prostovoljstvo vodi do neposredne
vključenosti drţavljanov v lokalni razvoj, zato ima pomembno vlogo pri spodbujanju civilne
druţbe in demokracije. Pomen prostovoljskega dela mladih in odraslih za socialno
vključenost in dejavno drţavljanstvo je bil dokazan v številnih drţavah članicah.
Prostovoljstvo drţavljanom omogoča, da v svoji skupnosti postanejo nosilci sprememb in ne
zgolj prejemniki drţavne podpore. To pomeni, da so dejavni drţavljani. Dejavno
drţavljanstvo pa sloni na nekaterih konceptih. Koncept drţavljanstva sestavljajo štiri
dimenzije in v nekatere lahko umestimo tudi delo NPO. Štiri dimenzije drţavljanstva so
(Cepin 2005, str. 15):
1) Politična dimenzija: v NPO lahko to dimenzijo krepimo z usposabljanjem za
poznavanje političnega sistema, s promoviranjem demokratičnih odnosov, s
spodbujanjem participacije posameznika na različnih ravneh v organizaciji, z učenjem
o človekovih pravicah ter spoznavanjem vloge medijev.
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2) Socialna dimenzija: menim, da lahko to dimenzijo skozi prostovoljstvo še najbolje
razvijamo, saj zanjo potrebujemo solidarnost in lojalnost. Gre predvsem za to, da se
različne druţbene skupine zbliţajo, da se dela na enakosti spolov in boju proti socialni
izključenosti ipd.
3) Kulturna dimenzija: ta dimenzija se nanaša na zavest o skupni kulturni dediščini. Na
to temo lahko prostovoljce izobraţujemo in usposabljamo na področju ohranjanja
okolja, medkulturnih izkušenj, delu proti rasizmu in diskriminaciji itd.
4) Ekonomska dimenzija: tu ključno vlogo igra trening ekonomskih veščin kot npr.
pridobivanje kompetenc za delo skozi prostovoljsko delo, spopadanje z izzivi
globalizacije preko inovativnih metod ter pozitivna diskriminacija.
Jelenc Krašovec (1999) pravi, da so se te sestavine pridobivale skozi čas in se razlikujejo od
drţave do drţave.
Young (v Benn 1999, str. 48) opisuje koncept dejavnega drţavljanstva kot »druţbeno
pogodbo, katere cilj je zagotoviti varnost in dobro počutje v skupnosti in ki se nujno ukvarja s
tem, kako naj bi vsak posameznik deloval, da bi dosegel ta cilj«. Ravno za to je treba
usposobiti vse drţavljane, da bi čim bolj sodelovali v demokratični druţbi v ekonomskem,
kulturnem, političnem ţivljenju. Ta udeleţba daje ljudem občutek, da lahko vplivajo na lastno
prihodnost (Benn 1999, str. 48 – 49). Benn ugotavlja, da v Veliki Britaniji razumejo pojem
drţavljanstvo kot civilno delovanje in se s tem pribliţa mnenju N. Ţalec (1999), da so
dejavnemu drţavljanstvu najbliţje drţavljani, ki jih imenujemo civilna pobuda.
Po takih razlagah bi dejavno drţavljanstvo razumeli kot civilno delovanje in vključevanje v
socialne mreţe, skupine, organizacije in prostovoljske zdruţbe, ki povezujejo drţavljane v
njihovih skupnostih.
»Drţavljansko aktivnost« ali »biti aktiven drţavljan« definira Benn (1999) kot kakršnokoli
pomembno sodelovanje (dejavnost) v skupnosti ali druţbenih dejavnostih in/ali vključevanje
v skupnost ali druţbene organizacije. Pri tem poudarja, da »drţavljanstva ne doţivljamo kot
vsebine, temveč kot proces«, v katerem so temeljnega pomena nekatere drţavljanske
spretnosti, ki jih ljudje lahko razvijejo z izobraţevanjem. Sklenemo lahko, da se dejavno
drţavljanstvo kaţe v kakršnikoli obliki produktivnega prispevka v druţbi. Različni avtorji
poudarijo, da je pomembna posameznikova zmoţnost, da prevzame aktivno vlogo v javnem
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ţivljenju in da je iniciativen. Koncept dejavnega drţavljanstva igra pomembno vlogo pri
širjenju dostopa do druţbenih in kulturnih virov. Hkrati spodbudi izobraţevanje, da bi ljudje
lahko delovali kot dejavni drţavljani. Razvili naj bi spretnosti pridobivanja informacij,
kritičnega mišljenja in politične pismenosti. Izraz dejavna drţavljanskost po mnenju Jelenc
Krašovec (1999) zadeva vprašanja druţbenega reda, drţavljanskih pravic ter resničnega
udejanjanja demokracije. Tu gre tudi za vprašanje, koliko so ljudje oz. drţavljani neke drţave
dejavni in v kolikšni meri izkoristijo moţnost dejavnega udejstvovanja v druţbi, v kateri
ţivijo. Po Jelenc Krašovec (1999) bi lahko povzeli, »da kvalitetna, torej dejavna
drţavljanskost temelji na predpostavkah, da govorimo o drţavljanih, ki imajo politične,
civilne in socialne pravice«.
Tudi na ravni politike v EU obstaja splošno soglasje, da dejavno drţavljanstvo dejansko
pomeni pripadati določeni skupnosti (še posebej, če je ta demokratična), v njej pa moramo biti
aktivni. Torej gre za aktivno participacijo in opolnomočenje (Ivančič 2004, str. 251). Značilno
je medsebojno spoštovanje in nenasilje in je v skladu s človekovimi pravicami in
demokracijo. Po mojem mnenju pa je vse to opisano zelo teţko doseči. Kje pa imamo
spoštovanje in nenasilje npr. v političnem ţivljenju? Politika vidi dejavno drţavljanstvo kot
pomembno orodje uspešnosti EU. Ravno zaradi tega se po mojem mnenju trudijo promovirati
ravno to komponento evropskih vrednot. V letu 2011 so se to odločili storiti skozi ELP.
Učenje dejavnega drţavljanstva v NPO je še posebej primerno za odrasle, saj jim je blizu
priloţnostno učenje, učenje z delom, kar jih naredi aktivne udeleţence v lastnem učnem
procesu. S tem ţelijo pridobiti otipljiva dokaze o njihovem napredku in znanju. Ţelijo si
pridobiti znanja, za katera menijo, da so najpomembnejša, zato se izobraţujejo v različnih
okoljih, kot so skupnosti, politične skupine in nenazadnje tudi NPO.
Izobraţevanje in usposabljanje v sklopu dejavne drţavljanskosti lahko razdelimo na 3
kategorije, ki jih morajo upoštevati tudi v organizacijah in skupnostih, ki nudijo tako vrsto
izobraţevanj in usposabljanj, in sicer: kognitivna, čustvena in vedenjska. Kognitivna
komponenta pripomore k povečanju znanja in zavesti o vrednotah in pravilih, ki so mišljene
za temeljne v skupnosti oziroma druţbi, ter k zavedanju o posledicah takšnih pravil in
vrednot. Tukaj se multikulturalizem, ki ga obravnavam, dotika še vprašanj o človekovih
pravicah in demokraciji. Kognitivna komponenta povečuje razumevanje in vpliva na poglede
ljudi. Po mnenju Ivančičeve (2004, str. 252) je dejavno drţavljanstvo močno povezano s
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kognitivno komponento – ta se pojavlja pri NPO. Kognitivna komponenta zajema znanje,
izkušnje, informacije, argumente v povezavi s situacijo oziroma objektom, do katerega
oblikujemo stališče. Čustvena komponenta pri izobraţevanju vpliva na odnose, vrednostne
ocene in občutke, ki omogočajo mirno sobivanje drţavljanov v skupnosti in širši druţbi.
Pomembni vedenjski elementi so medsebojno spoštovanje, strpnost in nenasilje. Tukaj gre
tudi za empatijo in odnose z drugimi ljudmi. Vendar pa je vse precej »pasivno«: posamezniki
lahko spreminjajo svoje vzorce razmišljanja, če so se naučili nekaj novega, vendar pa ni
nujno, da bodo delovali v skladu z novim razmišljanjem. Vedenjsko komponenta se izraţa
skozi (pro) aktivno sodelovanje in udeleţbo v skupnosti in širši druţbi. Posamezniki postanejo
(pro) aktivni tako, da naredijo nekaj slišanega, da se zaveţejo k temu, da bodo nekaj
spremenili in da bodo v podporo svoji skupnosti. Torej se lahko izobraţevanje za dejavno
drţavljanstvo opredeli kot kombinacija teh treh ključnih komponent, ki so lahko tudi učni
procesi (1. kognitivno, 2. čustveno in 3. vedenjsko učenje), in štirih glavnih faz, skozi katere
gre posameznik, ko se uči, da bi postal dejaven drţavljan (1. temeljne vrednote, na katerih
sloni dejavno drţavljanstvo, 2. zavedanje teh vrednot in tega, kar pomenijo, 3. odnos in
spoštovanje teh vrednot in 4. sodelovanje in aktiviranje za spodbujanje teh vrednot). To
skupaj predstavlja temelje izobraţevanja in usposabljanja za dejavno drţavljanstvo, ki segajo
od zgolj poznati skupne vrednote do aktivnega delovanja v skladu z njimi (Study on Active …
2007, str. 66).
Eden izmed moţnih pristopov k drţavljanstvu je tudi občutek pripadnosti. Na tem morajo
delati prostovoljske organizacije – prostovoljci se morajo identificirati z organizacijo, v kateri
delajo, in oblikovati pripadnost različnim skupinam, v katerih aktivno delujejo. Bolj, ko se
zavedamo občutka pripadnosti in bolj, ko neki skupini tudi res pripadamo, laţje vzpostavimo
odnose z drugimi ljudmi. Cepin (2005, str. 16) pravi, da se moramo za proces razvoja občutka
pripadnosti premakniti iz egocentrizma k osredotočenosti na svet. Ravno ta premik se lahko
zgodi v prostovoljskih organizacijah s prostovoljci, saj ne mislijo samo nase, ampak
poskušajo gledati na svet skozi oči drugih. Prostovoljstvo spodbuja dejavno drţavljanstvo tudi
tako, da omogoča ljudem nenehno spopadanje z neznanimi situacijami, saj po mnenju
Ivančičeve (2004, str. 253) to spodbuja dejavno drţavljanstvo. Ljudje v novih situacijah ves
čas gradijo nove pomene, se odločajo, prevzemajo odgovornosti in se spoprijemajo z izzivi na
osebnem, socialnem in druţbenem nivoju. Ti izzivi nam omogočajo gradnjo identitete in
odnos z drugimi v okolju in tako se učimo dejavnega drţavljanstva.
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Torej lahko rečemo, da prostovoljsko delo krepi tudi drţavljanstvo, vendar je pomembno, da
se za dejavno drţavljanstvo pravilno usposobimo.

3.4. Neprofitne prostovoljske organizacije

Neprofitne prostovoljske organizacije so pomembne, ker v primerjavi s profitnimi
organizacijami delujejo za splošno druţbeno korist (Kolarič idr. 2002, str. 10). Rus (1994, str.
959) pravi, da »so neprofitne oziroma nedobičkonosne organizacije skupni pojem za javno
upravo, za druţbene dejavnosti in za prostovoljske organizacije, ki poslujejo brez dobička, ali
pa z njim, vendar cilj njihovega poslovanja ni dobiček; če do njega pride, se z njim ne
razpolaga po svobodni presoji, ampak se le-ta vlaga nazaj v dejavnost organizacije in sluţi kot
sredstvo za razširitev te dejavnosti ali pa za dvig kvalitete storitev«. Zanje je značilno, da ne
delujejo v okviru drţavnih ustanov, vendar jih drţava praviloma podpira. Dejavnost profitnih
in neprofitnih organizacij na tem področju se velikokrat prepletata in predvsem dopolnjujeta.
NPO so tudi zelo fleksibilne, vendar le, dokler imajo zagotovljena finančna sredstva, kar pa ni
vedno, saj jim je teţje pri zbiranju denarja. Tudi niso toliko odvisne od trţnega gospodarstva,
zato so lahko bolj osebno in tesno povezane z lokalno skupnostjo kot pa profitne organizacije.
Res pa je, da lahko pomanjkanje denarja privede do slabe promocije, informacije ne pridejo
pravočasno do posameznikov v organizaciji in kakovost dela se zmanjša. Pojem neprofitna
organizacija zajema dve temeljni vrsti organizacij (Kolarič idr. 2002, str. 14), in sicer javne, ki
so ustanovljene s strani javnih avtoritet in sluţijo javnemu interesu, ter zasebne, ki so
ustanovljene s strani finančnih in pravnih oseb in lahko sluţijo tako javnemu kot skupnemu
interesu. Po Horaku (1995, str. 18) je neprofitna organizacija ciljno orientiran, socialen, odprt,
dinamičen in sestavljen prostor. Njen cilj je zadovoljevati potrebe različnih interesnih skupin s
svojimi proizvodi in storitvami. Dobička od tega organizacija ne sme razdeliti med člane,
temveč ga nameni za razširitev, rast in izboljšanje kakovosti storitev in dobrin. Zgornja
definicija se uporablja v evropskem in slovenskem pravnem sistemu.
NPO delujejo na različnih področjih – socialne pomoči, športa, pomoči ostarelim, vzgoje
mladih, reševanju ponesrečencev, kulture, izobraţevalnih dejavnosti ipd. Ta področja imajo
nekatere skupne lastnosti (Trunk Širca in Tavčar 1998, str. 42), kot je nepridobitna
naravnanost, saj dobiček in lastninjenje nadomeščajo drugi motivi, ki niso materialne narave.
Zelo velik vpliv na obstoj in razvoj neprofitne organizacije imajo udeleţenci, ki so z
organizacijo v menjalnih razmerjih. Dajejo ji, kar potrebuje, in prejemajo od nje koristi, ki so
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v skladu z njihovimi interesi. Osnovni cilj NPO torej ni profit, temveč delovanje v splošnem
druţbenem interesu in v splošno druţbene koristne namene. Drucker (v Rus 1994, str. 960)
meni, da obstajajo zato, da prinašajo spremembe posameznikom in druţbi.

Za NPO v osnovi veljajo enaka pravila kot v drugih organizacijah. Imajo pa nekatere
posebnosti, ki jih ločijo od ostalih organizacij (Šuligoj 2005, str. 6 in 7):
1) Aktivnosti je v NPO teţje organizirati in voditi, saj poteka zadovoljevanje potreb
predvsem po druţenju, ustvarjanju, razmišljanju, po osebnem razvoju. Rezultati bodo
tukaj kvalitativni, najlaţje pa je načrtovati kvantitativno.
2) Organizacije so neprofitne, torej ne ustvarjajo dobička, vseeno pa pobirajo članarine,
dobivajo donacije, prodajajo storitve in podobno. Ta dobiček je treba ponovno vloţiti
v organizacijo. Trg torej ne narekuje poslovanja organizacije, organizacija ne deluje
po načelu ponudbe in povpraševanja.
3) Prednost,

ki

jo

imajo

NPO

pred

drugimi,

je

motiviranost

članov.

Mentor/izobraţevalec/menedţer tega ne sme zatreti in mora omogočati zadovoljevanje
njihovih potreb, kot so npr. učenje, druţenje … To ustvarja zaupanje, kar je velik
povezovalni element v takih organizacijah. Rezultat je, da organizacije niso preveč
birokratske, pogoj za to pa je, da so razvite vrednote tako prostovoljcev kot
menedţerjev.
4) Prostovoljci imajo ves čas nove ideje in zamisli. Potrebno jim je dati priloţnost, da jih
tudi uresničijo. To lahko pozitivno in negativno vpliva na organizacijo, menedţer
mora pretehtati vse te inovacije, vseeno pa zagotoviti kontinuiteto poslovanja, ampak z
uvajanjem novih stvari. Upoštevanje predlogov prostovoljcev je pomembno za
njihovo motivacijo in ohranjanje.

V naslednji shemi, ki je nastala predvsem za prikaz prostorske umestitve zasebnih neprofitnih
organizacij v civilno druţbo, lahko lepo vidimo tudi umestitev javnih NPO, katere
obravnavam v diplomski nalogi. Zasebne imajo namreč več plačanih delavcev kot javne in
zaradi laţje obravnave govorim samo o javnih NPO.
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Shema 1 : Neprofitne organizacije - entitete v sferi civilne druţbe

Vir: Kolarič idr. 2002, str. 17
Ta trikotnik naj bi bil po mnenju Kolaričeve idr. osnova za opredelitev in umestitev
neprofitnih organizacij v druţbeni prostor. Trikotnik blaginje prikazuje odnos med tremi
sferami v sodobni druţbi: sfera trga, sfera drţave in sfera skupnosti, iz katerih lahko
posameznik pridobiva sredstva za zadovoljitev potreb. »Blaginja posameznika je […] odvisna
od obsega kombinacij povezav/odnosov, ki mu jih uspe vzpostaviti s temi tremi sferami«
(Abrahamson v Kolarič idr. 2002, str. 15). Kot vidimo na shemi, delujejo neprofitni sektor in
mreţe v sferi drţave, ki predstavlja moč, katera je njihov instrument za pridobivanje sredstev,
ter v sferi skupnosti, kjer velja solidarnost (prav tam). Drugače rečeno, dimenzija
neprofitnosti ločuje sfero civilne druţbe (v smislu druţbenega prostora) od sfere trga,
dimenzija zasebnosti (v smislu lastništva) jo ločuje od sfere drţave, dimenzija formalnosti (v
smislu implicitnih pravil in norm) jo ločuje od sfere skupnosti. »Teoretično je koncept
pluralizma blaginje najprej razvil Johnson N. leta 1987. Razdelal ga je Pestoff V. A. s svojim
blaginjskim trikotnikom, s katerim postavlja posamezne sektorje v medsebojni odnos, in sicer
tako, da ga sestavljajo v posameznih kotih drţava, trg in skupnost. Javni sektor pokriva
prostor drţave, profitni prostor trga in neformalni prostor skupnosti. Na sredini trikotnika je
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neprofitno – prostovoljski sektor, vendar ne zaradi prevladujočega poloţaja v sistemu
blaginje, temveč zaradi svoje mešane narave« (Mesec 2006, str. 7).
Evropska komisija je leta 2000 izdala enega pomembnejših dokumentov »The Commision
and Non Governmental Organisations: building a stronger partnership« predvsem za
izboljšanje sodelovanja med EU in neprofitnimi organizacijami po celi EU. Dokument
vsebuje tematiko neprofitnih organizacij in opredeljuje njihove skupne lastnosti,
posvetovanja, finančne in kadrovske zadeve ter sistem pretoka informacij. Med razlogi, zakaj
je obojestransko sodelovanje koristno, navajajo zastopanje interesov specifičnih skupin ali
manjšin, prispevek neprofitnih organizacij pri kreiranju politike in prispevek k evropski
integraciji. Komisija je leta 2001 izdala tudi Belo knjigo o spremembah in izboljšanju
vodenja, kjer v veliki meri omenjajo neprofitne organizacije, kot pomemben element pri
vodenju prostovoljcev.
Če strnem to poglavje in povzamem ugotovitve Jelenc Krašovec (1998, str. 76), je udeleţba v
NPO pomembna zaradi dveh razlogov: učenja demokratičnega vedenja, v smislu učenja o
demokratičnih odnosih preko demokratičnega delovanja, ter nenačrtovane izobraţevalne
akcije v organizacijah, ki pripomorejo k učenju socialnih odnosov skozi cilje, ki jim sledi
neka organizacija.
3.4.1. Evropska prostovoljna sluţba
Primer dobre prakse je Evropska prostovoljna sluţba2, ki ţe zdaj koristi pri uveljavljanju
prostovoljnega dela kot ustaljene prakse med mladimi in je eden od ukrepov, razvitih v okviru
programa Mladi v akciji (»Youth in Action«)3. EVS omogoča mladim Evropejcem, da
izrazijo zavzetost in trud preko neplačanih aktivnosti v tuji drţavi znotraj EU ali izven nje.
Odprta za vse mlade, stare od 18 do 30 let, je EVS »učna sluţba«, kjer imajo mladi moţnost,
da preko prostovoljskih dejavnosti razvijajo nova znanja in se osebno ter profesionalno
razvijajo. Moţno je formalno priznati novo pridobljene veščine v usposabljanjih za
prostovoljce skozi Youthpass4.
2

Tukaj uporabljam besedo prostovoljne sluţbe namesto prostovoljske, ker je to uradni prevod.
Program Evropske unije za leto 2007 do 2013 sledi ciljem evropskega sodelovanja na področju mladine.
Omogoča finančno podporo projektom neformalnega učenja in mobilnosti mladih.
4
Youthpass je instrument programa Mladi v akciji za načrtovanje, spremljanje, vrednotenje in priznavanje
doseţkov v procesu neformalnega učenja za vse sodelujoče pri projektih, vključenih v program (Mladi v akciji
… 2007).
3
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Sodelujejo lahko vsi, posebni pogoji pa veljajo za spodbujanje participacije mladih z manj
priloţnostmi, ki imajo prednost.
Namen EVS je omogočati mladim dodatno neformalno izobraţevanje in ţivljenjsko izkušnjo
v mednarodnem okolju. Program vzpodbuja mlade, da postanejo druţbeno aktivni in s tem
pripomorejo k razvoju svoje skupnosti. Podpira in omogoča tudi razvoj novih povezav in
partnerstev v celotnem evropskem prostoru. Splošni cilji, navedeni v pravni podlagi programa
Mladi v akciji, ki veljajo tudi za EVS, so (prav tam): a) spodbujati dejavno drţavljanstvo
mladih na splošno in zlasti njihovo evropsko drţavljanstvo; b) razvijati solidarnost in
spodbujati strpnost med mladimi, zlasti z namenom krepitve socialne kohezije znotraj EU; c)
krepiti medsebojno razumevanje mladih iz različnih drţav; d) prispevati k razvoju kakovosti
sistemov podpore za aktivnosti mladih in zmogljivosti organizacij civilne druţbe na področju
mladine; e) spodbujati evropsko sodelovanje na področju mladine.

EVS-projekt je sestavljen iz 3 bistvenih elementov:


prostovoljska sluţba: prostovoljca/prostovoljce gosti predlagatelj iz drţave, ki ni
drţava

njegovega/njihovega

stalnega

prebivališča

in

v

kateri

opravlja(jo)

prostovoljsko sluţbo v korist lokalne skupnosti. Sluţba je neplačana, nepridobitna in
za polni delovni čas. EVS-projekt lahko vključuje od enega do 30 prostovoljcev, ki
opravljajo prostovoljsko sluţbo bodisi individualno bodisi v okviru skupine/več
skupin. V primeru skupin prostovoljci opravljajo prostovoljsko sluţbo v istem
časovnem okviru, naloge, ki jih opravljajo, pa so tematsko povezane,


stalna podpora prostovoljcem: predlagatelji morajo vsakemu prostovoljcu, ki je
vključen v projekt, zagotoviti osebno podporo, podporo v zvezi z nalogami ter
jezikovno in administrativno podporo,



krog EVS-usposabljanj in evalvacije: poleg podpore, ki jo prostovoljcem zagotavljajo
predlagatelji, vključeni v projekt, morajo nacionalne agencije ali regionalni podporni
centri SALTO organizirati naslednje usposabljanje in evalvacijo, katerih se mora
udeleţiti vsak prostovoljec in sicer, usposabljanje ob prihodu in vmesna evalvacija (pri
prostovoljni sluţbi, ki traja več kot šest mesecev).

Pri EVS gre v veliki meri za učenje in pridobivanje neformalnih izkušenj, ki bodo
prostovoljcem koristile tudi kasneje – pri iskanju zaposlitve in ţivljenju nasploh. To znanje
lahko prostovoljci tudi zapišejo v orodje Youthpass in sem jim ga prizna. Zelo pozitivno se mi
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zdi, da se res potrudijo pri usposabljanju prostovoljcev, vsak namreč dobi svojega mentorja,
priskrbijo jim brezplačne jezikovne tečaje ipd. Negativna stran prijavljanja za prostovoljsko
delo preko EVS pa je neskončno izpolnjevanje dokumentov in čakanje na odobritve iz
različnih organizacij. Najprej moraš imeti neko organizacijo iz matične drţave, ki te podpre,
nadalje moraš napisati razna motivacijska pisma in izpolniti veliko obrazcev o sebi, potem je
potrebno zaprositi za sredstva iz sklada, ki financira nek projekt. Vsa dokumentacija ima
seveda svoj rok oddaje, kasneje te morajo še izbrati itd. Zelo veliko podrobnosti je potrebno
urediti, preden lahko dejansko začneš delati in verjetno mnogi izgubijo voljo ţe na sredi poti
do cilja.

3.4.2. Evropski center prostovoljstva
CEV je evropska mreţa več kot 88 nacionalnih, regionalnih in lokalnih prostovoljskih centrov
in agencij za podporo prostovoljcev po vsej Evropi. Skupaj sodelujejo in spodbujajo
prostovoljsko delo. S partnerskimi mreţami je eden ključnih pobudnikov druţbene akcije ELP
2011. CEV deluje tudi kot osrednji forum za izmenjavo pravilnikov, praks in informacij o
prostovoljstvu (Giving a voice … 2011).
CEV spodbuja izmenjavo dobrih praks5 na področju prostovoljstva med svojimi člani,
partnerji in sodelavci s pomočjo konferenc, seminarjev, projektov in interaktivnih orodij.
Spodbuja priznavanje prostovoljstva kot izraza dejavnega drţavljanstva v Evropi, v širši
javnosti, medijih, podjetjih in pri oblikovalcih politike; deluje kot most za komunikacijo med
NPO in delom evropskih institucij; razvija politiko ter spodbuja in podpira vlogo
prostovoljske infrastrukture pri krepitvi prostovoljstva kot izraza dejavnega drţavljanstva v
Evropi; sluţi kot vir znanja in raziskav za prostovoljstvo v Evropi; spodbuja inovacije in
dobre prakse na področju podpore in krepitve prostovoljstva, participacije in dejavnega
drţavljanstva prek izmenjav, strukturiranega dialoga in vzpostavljanja omreţij; razvija
strateška partnerstva in zavezništva s ključnimi interesnimi skupinami v vseh sektorjih (prav
tam).
Center pripomore predvsem k temu, da lahko kdorkoli najde neko prostovoljsko delo zase in
se ga tudi udeleţi. Poleg tega lahko rečemo, da ţelijo zmeraj bolj delovati kot neka krovna
organizacija na področju EU in regulirati oz. uskladiti delovanje vseh NPO v EU. Ta
usklajenost in regulacija področja bi pripomogla predvsem k boljši organiziranosti

5

Dva izmed primerov dobrih praks sem opisala in dodala v priloge.
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organizacij, bolj korektnemu in kvalitetnejšemu delu ter mogoče tudi prepoznavnosti in
pozitivnejšemu mnenju o prostovoljstvu.
V svojih načrtih navajajo, kakšne spremembe vse načrtujejo a redko tudi definirajo, s
kakšnimi ukrepi in kako bodo to dosegli. Če ţeliš sodelovati v nekih projektih na ravni EU,
moraš znati govoriti angleško. Velikokrat je problem, ker mladi iz marginaliziranih skupin, ki
jih ţeli CEV doseči, velikokrat ne znajo angleško in zato njihove prijave na
dejavnosti/konference/projekte takoj odpadejo.

3.5. Virtualno prostovoljstvo
Poznamo različne oblike dela s prostovoljci in na tem področju se odpira nov svet. S
prihodom interneta se je druţba spreminjala v mnogih nepričakovanih smereh in spremembe
so se zgodile tudi v prostovoljstvu. Splet omogoča laţje komuniciranje, več priloţnosti za
usposabljanje/izobraţevanje, prinesel pa je tudi nove moţnosti za povezovanje ljudi. Čeprav
prostovoljci res namenijo svoj prosti čas za prostovoljske dejavnosti, pa ga včasih nimajo na
pretek in tak način komuniciranja olajša delo tako prostovoljcem kot organizacijam, ki lahko s
to novo obliko privabijo še več ljudi k prostovoljskim aktivnostim (ravno zato, ker lahko
pomagajo tudi preko interneta od doma). Tako smo dobili nove oblike pomoči tudi prek
različnih oblik svetovalnic, forumov, klepetalnic ipd. Ta oblika se imenuje »virtualno
prostovoljstvo«. Zanimivo in dobrodošlo je, da celoten koncept takega prostovoljstva ni
nadomestilo za tradicionalno »osebno« prostovoljstvo. Mesec (2001, str. 1) pravi, da je ena
izmed najbolj presenetljivih novosti pri tej inovativni rabi tehnologije, da poglablja in
povečuje kvaliteto tradicionalnega načina s tem, da vključuje tudi prostovoljce, ki do sedaj
niso mogli ali ţeleli sodelovati. Vključuje tudi izključene in tiste, ki so imeli prej manj
moţnosti dostopa (na primer invalidi).

Virtualno prostovoljstvo je tudi eden izmed projektov v sklopu ELP 2011. Posamezniki,
vključeni v ta projekt, so ustvarili spletni portal (Izobraţevalno društvo za medije 2011), s
katerim »so geografske ovire odstranjene, saj bo preko e-učilnic omogočena hitra in
enostavna povezava prostovoljca iz podjetja in človeka, ki ga je napotila NPO in potrebuje
njegovo pomoč. […] Pri starejših pričakujemo, da jih bo skupinsko prostovoljsko delo v
virtualnem okolju opogumilo še za nadaljnje raziskovanje IKT. S tem bomo bistveno
pripomogli tudi k računalniškemu funkcionalnemu opismenjevanju ciljnih skupin«. Čas
36

sodelovanja ni omejen – lahko govorimo o urah ali dnevih oz. še dlje, razvito pa je v obliki
»team buildinga« (prav tam). To pomeni, da je prostovoljsko delo bolj dostopno vsem in
prostovoljec zanj izgubi manj prostega časa. Ljudje, ki se ukvarjajo z virtualnim
prostovoljskim delom, opravijo številne aktivnosti iz oddaljenih lokacij in nudijo pomoč, kot
je (Ellis in Cravens 2000, str. 2–4): prevajanje dokumentov, raziskovanje neke teme,
oblikovanje spletnih strani, urejanje ali pisanje predlogov, sporočila za javnost, pisanje
člankov v glasilih ipd., razvijanje gradiva za kurikulum, oblikovanje baze podatkov, nudenje
pravnega, poslovnega, zdravstvenega, kmetijskega ali kateregakoli drugega znanja,
svetovanje, mentorstvo in tutorstvo, moderiranje spletnega foruma, pisanje pesmi, urejanje
videa, spremljanje novic, odgovarjanje na vprašanja, upravljanje drugih spletnih
prostovoljcev, prevajanje …
Virtualno prostovoljstvo zagotavlja nekatere moţnosti za učenje na daljavo (Ellis in Cravens
2000, str. 23). Prostovoljci lahko s posebnim geslom dostopajo do izročkov izobraţevanja in
usposabljanja, do novic, kaj se bo dogajalo v prihodnje, do pomembnih časopisnih člankov,
do organizacijske politike in postopkov glede njihove vloge v organizaciji. Video omogoča,
da so prostovoljci v boljšem stiku z mentorji, ki jim lahko omogočajo orientacijo tudi preko
tega. Ustvarjajo lahko spletne kvize oz. teste, da bi videli, ali so se kaj naučili. To je primerno
predvsem za tiste, ki jim druge obveznosti ne omogočajo udeleţbe v ţivo.
Vse to lahko omogoča povečanje prostovoljskih dejavnosti in povečanje števila prostovoljcev,
ki bi radi posvetili svoj čas za prostovoljske aktivnosti, a brez virtualnega prostovoljstva niso
imeli priloţnosti ali poguma. Virtualno prostovoljstvo omogoča tudi uvodno izobraţevanje, še
preden se posameznik dokončno odloči, da se bo posvetil neki aktivnosti, ki se kasneje izkaţe,
da zanj ni primerna. Uvodno izobraţevanje preko interneta tudi mentorjem omogoča laţje
delo in selekcijo ljudi ţe v začetni fazi.

4. PROSTOVOLJCI
4.1. Značilnosti prostovoljcev
Aktivni prostovoljci so obeh spolov in so vseh velikosti, barv, in osebnosti. Kirn Špolarjeva
(v Grobelšek 2005, str. 47) kot skupne lastnosti prostovoljcev navaja, da so idealisti in
entuziasti, da so polni zaupanja in vneme, polni ţelja, da bi naredili nekaj dobrega,
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pametnega,

koristnega.

Določene

značilnosti

prostovoljcev

predstavljajo

prednost

nepoklicnega prostovoljskega dela pred delom poklicnih delavcev. Mesec (1984, str. 20 in 21)
navaja kot pomembne zlasti naslednje tri skupine teh značilnosti:
1) Prostovoljcu rezultatov svojega dela ni treba prikazovati tako, da bi iztrţil zanj čim
več. Zato je lahko njegovo delo bolj izraz njegovih osebnih nagnjenj, pri delu pa je
lahko bolj navdušen, neposreden, pristen, predan in pošten, manj preračunljiv,
distanciran, manipulatorski in vzvišen.
2) Pogosto je prednost prostovoljcev tudi ta, da so dostopni in dosegljivi tudi ob
nenavadnem času in da obvladajo kakšne posebne veščine, s katerimi lahko koristijo
projektu, ali pa imajo kakšno sredstvo, ki so ga pripravljeni v določenih mejah dati na
razpolago.
3) Ker je njihovo delo prostovoljno, jih z običajnimi sredstvi institucionalne prisile ali
»motivacije« ni moţno prisiliti k delu. Prostovoljski delavci pričakujejo plačilo v
drugačni obliki: hočejo se preizkusiti v novih vlogah, se osebnostno razvijati,
obvladati lastne teţave, doţiveti pripadnost in solidarnost v delovni skupini, imeti
moţnost sodelovanja ipd. Sodelujejo le, dokler doţivljajo te notranje nagrade.
Pomoč prostovoljcem pri procesu profesionalnega razvoja je namenjena tako njim kot tudi
organizaciji, s čimer se dosegajo dolgoročni cilji gradnje socialnega in človeškega kapitala v
skupnostih in druţbi. Nekatere organizacije so uspele vzpostaviti pot, ki bo kasneje
prostovoljce pripeljala do zaposlitve (Swinney 2005, str. 26–28). Prostovoljstvo priskrbi
nezaposlenim posameznikom izkušnje, potrebne za integracijo na trg dela ali pa obnavljanje
starega znanja. Veščine in sposobnosti, pridobljene skozi prostovoljstvo, so prenosljive tudi
na poklicno področje. Prostovoljstvo je tudi dober način, da mladi testirajo potencialne
bodoče poklice in se tako bolje odločijo za izobraţevalno pot ali usposabljanje. Opisan
profesionalni razvoj prostovoljcev vodi do profesionalizacije področja, kar sproţa pomembne
razprave. V zadnjih letih se je zelo razširil menedţment prostovoljcev, pojavilo se je zelo
dodelano usposabljanje, opis delovnih mest za prostovoljce, nekakšen poklicni status
prostovoljcev (zelo podoben tistemu za delavce) in individualni program dela za vsakega
prostovoljca. To s seboj prinese več tveganj in več sporov ter zahtev po specifičnih
kvalifikacijah, ki jih morajo imeti prostovoljci ţe pred pričetkom dela. Obenem pa predstavlja
tudi večji izziv za nove prostovoljce, saj dobivajo bolj zahtevne naloge, v katerih morajo
pokazati svoje specifične veščine, nenazadnje pa tudi izpolniti zahteve ter še vedno biti

38

pripravljeni narediti te naloge brezplačno. Prostovoljstvo je danes v polju napetosti med
profesionalizacijo na eni strani in svobodo na drugi strani.
Glede na poročilo Volunteering in the European union (2010) je nekje med 92 in 94 milijonov
ljudi, starih več kot 156 let, vključenih v prostovoljske dejavnosti v EU. Ti prostovoljci so
aktivni na različnih področjih, vključno z izobraţevanjem, usposabljanjem, športom
(najpogostejša oblika prostovoljskega dela), dediščine in varstva okolja. Avtorji poročila
(2010) in drugi organi, vključno z CEV, poročajo o trendu naraščanja števila prostovoljcev v
EU. Razlogi za ta trend so (McCloughan idr. 2011, str. 7):


večja ozaveščenost o socialnih in okoljskih vprašanjih,



nedavne javne pobude za spodbujanje prostovoljstva,



večje število NPO,



čedalje večje število prostovoljcev, potrebnih za podporo opravljanja javnih storitev,



večje število posameznikov, vključenih v projekte na podlagi prostovoljskosti ali
kratkoročnega prostovoljskega dela,



večja vključenost starejših ljudi, katerih ţivljenjska doba se je podaljšala zaradi
višjega ţivljenjskega standarda,



spremembe v odnosih med ljudmi.

Verjamem, da je število prostovoljcev odvisno tudi od spreminjanja mišljenja ljudi po vsem
svetu. Prostovoljstvo je trenutno »v modi«, zato se število prostovoljcev tudi povečuje.
Celotna populacija se stara in ne moremo pričakovati, da se bo generacija »baby boom« tako
hitro upokojila ali vsaj ne na tradicionalen način. Marsikdo se ne počuti starega pri 65 letih,
zato si takšni posamezniki ţelijo in tudi zmorejo še veliko narediti v korist druţbe. Ravno ti so
lahko v veliko pomoč tudi v NPO, kjer jih potrebujejo. Odrasli, stari med 25 do 64 let,
predstavljajo okoli 54 % populacije v EU (Colardyn 2002, str. 19). Ko govorim o odraslih,
mislim ravno na to populacijo. Posameznike, ki so stari med 18 in 24 let, imenujem mladi.
Mlajši od 18 let naj ne bi sodelovali v formalnih prostovoljskih dejavnostih. Starejšim od 65
let pa se posveča premalo pozornosti na tem področju, zato tudi ni veliko podatkov o tej
starostni skupini. V mnogih drţavah se kljub majhni pozornosti število starejših prostovoljcev
počasi povečuje, npr. v Avstriji, Belgiji, na Finskem, v Franciji, Romuniji, Sloveniji, Španiji

6

V marsikateri evropski drţavi nimajo starostne omejitve za prostovoljstvo, zato ţe petnajstletnikom dovolijo,
da so aktivni. Ponavadi se to pokriva z aktivnostmi v šoli, saj imajo ponekod obvezno prostovoljstvo načrtovano
ţe v kurikulumu (npr. Nizozemska). To pa je lahko sporno, saj ne ustreza definicijam prostovoljstva.
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in na Švedskem. Mladi predstavljajo največji deleţ prostovoljcev v številnih drţavah vzhodne
Evrope in v Španiji (McCloughan idr. 2011, str. 7; Volunteering in the … 2010, str. 9).
Različne študije uporabljajo različne vire podatkov, toda kljub temu so razmeroma dosledne
pri poudarjanju številnih ključnih vplivov na odločitev ljudi za sodelovanje pri
prostovoljskem delu. V te študije so vključene drţave članice EU, skupaj s tremi
kandidatkami za vstop v EU: Hrvaško, Turčijo in Makedonijo. Ključni vplivi na odločitev za
sodelovanje pri prostovoljskem delu so (McCloughan idr. 2011, str. 7; Volunteering in the …
2010, str. 69–75):


spol: za moške je sodelovanje v prostovoljstvu bolj verjetno. V mnogih drţavah lahko
prevlado moških prostovoljcev pojasnjuje dejstvo,da športni sektor privabi največje
število prostovoljcev in več moških kot ţensk se ponavadi odloči za prostovoljsko
delo v športu.



starost: udeleţba v prostovoljstvu kaţe vrh v srednjih letih, med 30 in 50 let. V
precejšnjem številu drţav se število starejših prostovoljcev povečuje. To velja v
Avstriji, Belgiji, na Finskem, v Franciji, Romuniji, Sloveniji, Španiji in na Švedskem.
Mladi predstavljajo največji deleţ prostovoljcev v številnih drţavah vzhodne Evrope
in v Španiji.



izobrazba: starejši ljudje z visoko stopnjo izobrazbe se pogosteje udeleţujejo
prostovoljskih aktivnosti in namenijo v povprečju med 1,5 in 1,7 ure več na teden za
prostovoljske in dobrodelne dejavnosti kot tisti z niţjo stopnjo izobrazbe.



zadovoljstvo z ţivljenjem in zdravje: tisti, ki so bolj zadovoljni s svojim ţivljenjem,
bodo bolj verjetno sodelovali v prostovoljskem delu, čeprav tudi spoznanje, da lahko
prostovoljstvo pozitivno vpliva na subjektivno počutje, veliko prispeva k sodelovanju
v prostovoljskih aktivnostih. Tisti, ki so bolj zdravi, bodo tudi bolj pogosto
prostovoljci.



verska udeleţba: osebe, ki se redno udeleţujejo verskih obredov, bolj verjetno
postanejo prostovoljci.



drţava: nekatere drţave članice imajo višjo stopnjo udeleţbe prebivalcev pri
prostovoljskem delu kot druge.



čas: tisti, ki sodelujejo v prostovoljskih in dobrodelnih dejavnostih, porabijo v
povprečju 6,5 ure na teden za tako delo. Če ljudje v drţavah z razmeroma nizko
stopnjo udeleţbe v prostovoljstvu sodelujejo v prostovoljskih dejavnostih, potem temu
posvetijo več časa od povprečja v EU.
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zaposlitveni status: v večini drţav EU so zaposleni posamezniki najbolj aktivni
prostovoljci.



rasa: odrasli beli ljudje opravljajo več prostovoljskega dela (42 %) v primerjavi z
ljudmi iz etničnih manjšin (34 %). Etnične manjšine ne opravljajo veliko
prostovoljskega dela zaradi slabših prihodkov in socioekonomskega statusa.

Ljudje, ki prebivajo v bolj gosto naseljenih okoljih, kot so mesta, se bodo manj verjetno
udeleţili prostovoljske in dobrodelne dejavnosti. (Verjetno se ti ljudje ukvarjajo z drugimi
aktivnostmi, ki so jim bliţe, bolj dostopne). Za ljudi, ki ţivijo v Avstriji, Belgiji, na Danskem,
na Finskem, v Franciji, Nemčiji, Luksemburgu, na Nizozemskem in Švedskem je bolj
verjetno, da bodo sodelovali v prostovoljskih in dobrodelnih dejavnostih. Ljudje v Bolgariji,
na Cipru, v Grčiji, Italiji, na Malti, na Portugalskem, v Romuniji in Španiji se manj pogosto
udeleţujejo prostovoljskih aktivnosti prostovoljno (temu pravijo »prisilno prostovoljno delo«
zaradi potreb dela, strukture šolskega sistema itd). Zdi se, da biti prebivalec Češke, Estonije,
Madţarske, Latvije, Litve, Poljske, Slovaške ali Slovenije ne vpliva na pogostost sodelovanja.
Zdi se, da geografske teţnje ne vplivajo na prevlado enega spola v prostovoljstvu. Obstajajo
dokazi, da bodo ljudje v teţkih gospodarskih razmerah manj verjetno sodelovali v
prostovoljskih in dobrodelnih dejavnosti (McCloughan 2011, str. 16 in 17). Zadnji podatek se
sklada z ugotovitvami, da ljudje iz etničnih skupin v manjši meri sodelujejo v prostovoljstvu.

Obseg aktivnega sodelovanja ali prostovoljskega dela v NPO se zelo razlikuje tudi glede na
drţave članice EU.

Shema 2: Obseg aktivnega sodelovanja ali prostovoljskega dela v NPO

Vir: Volunteering in the…2010, str. 64.
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Več kot petina Evropejcev (malo več kot 30 %) sodeluje v prostovoljskih in dobrodelnih
dejavnostih. Raziskava Eurobarometra (v Volunteering in the…2010, str. 64), ki je
vključevala skoraj 26.800 ljudi v 27 drţavah članicah, kaţe, da večina Evropejcev ne sodeluje
aktivno ali opravlja prostovoljsko delo v katerikoli izmed organizacij, navedenih v
vprašalniku (65 %). Vendar evropsko povprečje skriva velike razlike med drţavami članicami
in v nekaterih drţavah je odstotek drţavljanov, ki trdijo, da aktivno sodelujejo v organizacijah
ali v prostovoljskem delu, precej visok. V Avstriji (60 %), na Nizozemskem (55 %), na
Švedskem (53 %) in na Danskem (52 %) več kot polovica vprašanih navaja, da so aktivni
udeleţenci v nekih organizacijah (opravljajo prostovoljsko delo redno). Najniţjo udeleţbo
beleţijo v Bolgariji (10 %), Litviji (11 %) in na Portugalskem (12 %). Razloge, za veliko
udeleţbo v Avstriji pripisujem predvsem temu, da koncept prostovoljstva definirajo nekoliko
drugače, kot večina drţav. Oni obravnavajo kot prostovoljsko delo tudi pomoč sosedom, kar
pa večina definicij v EU ne upošteva. Na Nizozemskem pa so bili v raziskavo o udeleţbi
vključeni prostovoljci od 15-tega leta starossti navzgor. V večini drugih drţav je starostna
meja za prostovoljstvo 18 let. Dva sociodemografska dejavnika, ki vplivata na dejavnosti oz.
nedejavnosti ljudi, sta njihov poklic in izobraţevanje. Višje izobraţeni in zaposleni ljudje naj
bi po teh podatkih bolj verjetno sodelovali v prostovoljskih dejavnostih. Torej lahko sklepam,
da je zaradi večje brezposelnosti in niţje izobraţenosti ljudi v Bolgariji, Litvi in na
Portugalskem tudi aktivno sodelovanje v organizacijah ali v prostovoljskem delu niţje kot v
Avstriji, na Nizozemskem, na Švedskem in na Danskem. Skoraj polovica ljudi, uvrščenih med
poslovodne delavce, aktivno sodeluje ali opravlja prostovoljsko delo za organizacije,
navedene v vprašalniku (49 %), v primerjavi s samo 20 % brezposelnih oseb. V zvezi z
izobraţevanjem podatki kaţejo, da bodo ljudje, ki ostanejo v rednem izobraţevanju, bolj
verjetno aktivno sodelovali in opravljali prostovoljsko delo za neke organizacije
(Volunteering in the…2010, str. 64).
Od leta 1969 v Sloveniji poteka najširša longitudinalna druţboslovna empirična raziskava, ki
temelji na reprezentativnem vzorcu polnoletnih prebivalcev Slovenije. V raziskavi, narejeni
leta 2008, so spraševali Slovence tudi o tem, ali so v zadnjem mesecu opravljali kakršnokoli
plačano ali prostovoljsko delo; ali je šlo le za plačano delo, le za prostovoljsko delo ali oboje.
Večina (42 %) jih je odgovorila, da niso opravljali ne plačanega ne prostovoljskega dela.
Sledi odgovor, da so opravljali plačano delo (40 %), nekaj ljudi pa je opravljalo tako
prostovoljsko kot plačano delo (11 %). Samo 7 % posameznikov pa opravlja samo
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prostovoljsko delo. V raziskavi niso spraševali, kakšno je bilo to prostovoljsko delo (Malnar
2008).
Zmeraj več je tudi naravnih in nenaravnih nesreč (npr. teroristični napadi). Zato je potrebnih
več prostovoljcev, ki lahko pomagajo na tem področju, predvsem kot preventiva
(ozaveščanje) ali kurativa. Verjamem, da si marsikatera organizacija, drţava itd. ţeli imeti
čim več ljudi, pripravljenih na takšne katastrofe. Situacija se je spremenila tudi, ker je več
priloţnosti za ljudi, ki ţelijo biti prostovoljci le občasno ali kratkoročno. To bi bilo verjetno
dobro v raziskavah bolj podrobno razdelati, saj se po mojem mnenju število prostovoljcev za
daljše obdobje ne povečuje, ker ljudje zmeraj teţje najdemo nekaj prostega časa. Se pa
povečuje število tistih, ki pomagajo za kratek čas preko interneta ali pri kakšnem projektu.
4.2. Področja delovanja prostovoljcev
Prostovoljsko lahko delujemo na različnih področjih: socialnem, športnem, izobraţevalnem,
zdravstvenem, kulturnem, okoljskem, turističnem in mnogih drugih. Delo lahko opravljajo
ţenske in moški, mladi in starejši. Vanj se lahko vključi vsakdo ob upoštevanju svojih
zmogljivosti. Nihče ne sme biti izključen iz prostovoljskega dela zaradi socialnega poloţaja,
manjšinske pripadnosti, starosti ali bolezni. Organizacije so dolţne nuditi zainteresiranim
posameznikom različne moţnosti za opravljanje prostovoljskega dela, tako da so potrebe
porabnika, dejavnost in zmogljivosti prostovoljca maksimalno usklajeni.
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Graf 1: Področja delovanja prostovoljcev
Športni klubi ali klubi za zunanje aktivnosti
(rekreacijske organizacije)
Izobraţevalna, umetniška, kulturna društva

39%
34%
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Dobrodelne organizacije ali organizacije socialne
pomoči
Verske ali cerkvene organizacije

15%
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16%

Sindikati

11%
13%

Organizacije za varstvo okolja, pravice ţivati, itd.

7%
9%

Zdruţenja za aktivno preţivljanje prostega časa
starejših
Poslovne ali poklicne organizacije

7%
8%
7%
8%

Politična stranka

6%
8%

Druga interesne skupine za posebne namene kot so
ţenske, lokalne problematike, itd.
Mednarodne organizacije kot so organizacije za
razvojno pomoč ali organizacije za človeške…
Organizacije za pravice pacientov in/ali invalidov

6%
7%
5%
6%
4%
5%

Organizacije za pravice potrošnikov

3%
5%

Organizacije, ki se borijo za pravice starejših

2%
4%
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Vir: Eurobarometer 2010, str 168.
Delo 30 % Evropejcev, ki aktivno opravljajo prostovoljsko delo za eno ali več organizacij, je
relativno raznoliko. Zgornji graf 1 prikazuje odgovore teh 30 % aktivnih Evropejcev, ki so
prostovoljsko delali leta 2006 in 2010. Podatki iz leta 2010 povedo, da več kot tretjina
Evropejcev opravlja prostovoljsko delo v športnih klubih ali zdruţenjih. Prostovoljci v športu
predstavljajo pomemben deleţ vseh prostovoljcev na Danskem (31,5 %), v Franciji (25 %) in
na Malti (84 %). Športna dejavnost, ki ima največ prostovoljcev v EU, je nogomet
(Volunteering in the … 2010, str. 79–80). Nekatera poročila razlagajo, da lahko to številčnost
prostovoljcev v športu pripišemu dejstvu, da veliko ljudi oboţuje šport. Posamezniki
postanejo prostovoljci na tem področju tudi, ker imajo kakšnega druţinskega člana, ki je
postal športnik tam, kjer ţeli pomagati.
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Po številu sledijo prostovoljci, ki se vključujejo v kulturna, izobraţevalna ali umetniška
društva (22 %). Od vprašanih 17 % opravlja prostovoljsko delo za dobrodelne organizacije ali
organizacije, ki nudijo socialno pomoč, 16 % ljudi pa sodeluje pri verskih organizacijah.
Pričakovala sem veliko več udeleţbe pri verskih organizacijah, to pa predvsem zato, ker so
bila v zgodovini eden izmed glavnih pobudnikov prostovljnega dela. Res pa je, da je bilo
ustanovljenih veliko novih NPO, ki niso povezane s Cerkvijo in se verjetno zato številke o
področju udeleţbe spreminjajo. 13 % Evropejcev, ki opravljajo prostovoljsko delo, to storijo v
raznih sindikatih. Vse druge vrste organizacij, ki imajo manj kot 10 % prostovoljcev, so
naslednje: 9 % v organizacijah za varstvo okolja, 8 % v zdruţenjih za aktivno preţivljanje
prostega časa starejših ali političnih strankah, 7 % v interesnih skupinah za posebne namene,
6 % v mednarodnih organizacijah, 5 % v organizaciji za zaščito interesov bolnikov in/ali
invalidnih oseb ali potrošniške organizacije. Leta 2010 4 % Evropejcev, ki aktivno sodelujejo
ali opravljajo prostovoljsko delo v eni ali več organizacij, to storijo v organizacijah za
obrambo pravic starejših ljudi (Eurobarometer 2010, str 168). Leta 2006 je bilo več
prostovoljcev udeleţenih v športnih organizacijah, kulturnih, izobraţevalnih ali umetniških
dejavnostih ter v verskih organizacijah kot pa leta 2010. Mogoče bi si upala zdruţiti vse ostale
podatke in trditi, da so se v letu 2010 posamezniki kot prostovoljci bolj udeleţevali političnih
zadev.
Posebej ţelim poudariti še področje skrbi za okolje, ki ima ţe dolgo tradicijo v zvezi s
prostovoljskim delom. Nekateri prostovoljski programi se osredotočajo na ohranjanje narave
in pri tem spodbujajo lokalno skupnost, da v svojem okolju sodeluje več, s čimer se tudi
spodbuja močnejši čut za odgovornost. Poleg tega podpirajo razvoj in aktiviranje
prostovoljcev in NPO ter povečujejo ozaveščenost in druţbeno odgovornost. Zmeraj več je
tudi usposabljanj poklicnih in prostovoljnih gasilcev, članov civilne zaščite lokalnih storitev
glede tehnik za ugotavljanje tveganj ter zagotavljanja usklajenega in učinkovitega
obvladovanja tveganj v izrednih razmerah zaradi naravnih nesreč. Eden izmed razlogov za
povečevanje števila prostovoljcev je tudi skrb za okolje, ki je ogroţeno zaradi človeka
(Volunteering in the … 2010, str. 37). Prostovoljstvo se je izkazalo za ključno pomoč okolju
pri reševanju problemov po vsem svetu. Oblikovalci politike vedno bolj iščejo prostovoljce,
za pomoč plačanim delavcem na različnih področjih, zlasti potrebujejo pomoč po naravnih
nesrečah in pri ohranjanju okolja (prav tam, str. 170).
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4.3. Motivacija in ovire prostovoljcev za delo
Motivacija je skupek notranjih sil, ki zbujajo, usmerjajo in vzdrţujejo vedenje in dejanja z
namenom doseganja določenih ciljev in zadovoljevanje potreb (fizioloških in psiholoških).
Večinoma človek odkrije svoje potrebe šele z dejavnostmi. Torej se brez ustrezne dejavnosti
potreba ne bo pojavila oz. se brez odkritja novega zadovoljstva ne bo porodila ţelja po dosegu
cilja (Woolfolk 2002, str. 381, 322, 323). Motivacijo ţe v osnovi delimo na neločljivo
povezani zunanjo (ekstrizično) in notranjo (intirizično) motivacijo. V posamezniku se morata
za uspešno delovanje enakovredno prepletati obe. Notranja motivacija je trajnejša, izvira iz
ţelje po razvoju lastnih sposobnosti, doseganju nečesa, kar nas zanima, obvladovanju
določene spretnosti, razumevanju nečesa. Proces učenja je ţe sam po sebi vir zadovoljstva.
Notranja motivacija je tesno povezana s spontanostjo, ustvarjalnostjo, uţitkom in širjenjem
interesov. Ta vrsta motivacije izvira iz potreb posameznika. Tudi prostovoljci imajo različne
potrebe. Prostovoljstvo spodbuja notranjo motivacijo, kjer je interes posameznikov usmerjen
v problem, v pot za dosego cilja, ne pa v cilj sam – reševanje problemov je izziv. Pri tem se
pojavlja visoka delovna motivacija, česar v šoli primanjkuje (Hočevar Ciuha 2010, str. 33).
Motivacijo obravnavajo mnoge teorije. V nadaljevanju bom predstavila štiri splošne pristope
k motivaciji (Woolfolk 2002, str. 231–329).
Eden izmed teh pristopov je behavioristični pristop. Behavioristi pri motivaciji poudarjajo
draţljaje iz okolja, pomembna pa se jim zdi teorija podkrepitve, ki pravi, da se vedenje okrepi,
če mu sledi pozitiven draţljaj, oziroma izgine, kadar draţljaja ni. Behavioristi poudarjajo
zunanjo motivacijo, ki jo povzročajo pobude, nagrade in kazni. Torej bi ljudje za vključitev v
prostovoljstvo in vztrajanje pri aktivnostih potrebovali neko nagrado. Nihče ne dela
prostovoljno kar tako, brez razloga in brez pričakovanja določenega »povračila«. Seveda pa to
povračilo v prostovoljskem delu ponavadi ni denar, pač pa kakšno drugo sredstvo, ki za
posameznika predstavlja dovolj veliko vrednost, da se mu zanj splača truditi (prav tam, str.
320). Pomembne so posledice ravnanja ali drugače rečeno podkrepitve, ki so lahko pozitivne
ali negativne. Ni dobro, če na prostovoljstvo gledamo samo z behaviorističnega vidika, saj to
pomeni, da se vedenje usmerja, oblikuje samo od zunaj s sistemom nagrad in kazni. To pa s
seboj

prinaša

pomislek,

ali

je

tak

način

dela

sploh

še

prostovoljstvo.

Humanistični pristop poudarja, da motivacijo ustvarjajo potrebe po osebni rasti, po
izpopolnjenosti in samoodločanju. Ljudi motivirajo prirojene potrebe po uresničevanju lastnih
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potencialov. Se pravi, da ne izvira vsa motivacija iz pomanjkanja potreb, ampak da je v
človekovi naravi tudi teţnja po uresničevanju lastnih zmoţnosti, po doseganju znanja, po
ustvarjanju, ne da bi temu sledila nagrada. Maslowova teorija predstavlja vplivno
humanistično razlago motivacije. Po Maslowu (1943, str. 386) naj bi imel vsak potrebo po
uresničevanju svojih zmoţnosti. Trdi, da imajo ljudje hierarhijo potreb, ki zajema niţje in
višje potrebe. Ko so zadovoljene niţje potrebe, se aktivirajo višje. Potrebe na niţjem nivoju je
poimenoval potrebe pomanjkanja, potreba na višjem nivoju pa potrebe bivanja. Med prve
sodijo potrebe po preţivetju, varnosti, pripadnosti in spoštovanju, med druge pa intelektualni
doseţki, estetsko presojanje in samoaktualizacija (potreba po samoizpolnitvi). Po Maslowu
gre pri prostovoljstvu torej za zadovoljevanje potreb na najvišjem nivoju hierarhije
človekovih potreb. Knowles (v Rostohar 2001, str. 14) npr. postavlja prostovoljsko akcijo na
raven potreb po varnosti, pripadnosti in samopotrditvi. Tudi tu gre za potrebe najvišjega reda.
Do tega pridemo, če najprej zadovoljimo niţje potrebe in širše razvijemo naš egocentrični
sistem razmišljanja. Na prostovoljstvo moramo gledati kot na proces samorealizacije in
osebnega razvoja. Ko pomagamo drugim, smo za nekoga pomembni in to nam krepi
samozavest in pozitivno samopodobo.
Kognitivni teoretiki menijo, da se vedenje prične in uravnava z načrti, cilji, shemami,
predvidevanji, pričakovanji in atribucijami. Na posameznika ne vplivajo le zunanji vplivi,
ampak se lahko sam odloča, kakšne cilje, pričakovanja ima. V skladu s tem pogledom
pohvala na posameznika lahko vpliva pozitivno, negativno ali pa sploh ne vpliva –
odvisno od tega, kako si jo razlaga (spodbuda ali sredstvo kontrole). Teoretiki poudarjajo
notranjo motivacijo. Človek tako pri svojem ravnanju ni usmerjen samo v preteklost, ampak
tudi v prihodnost, torej k uresničevanju ciljev, pričakovanj, vrednot. Weinerjeva atribucijska
teorija (2000) ali teorija pripisovanja je dober primer. Atribucijske teorije opisujejo, kako
posameznikova pojasnila, opravičila vplivajo na motivacijo in čemu posamezniki pripisujejo
zasluge za svoj uspeh ali neuspeh. Največji motivacijski problema se pojavi takrat, ko
prostovoljec pripisuje razloge za neuspeh pri svojem delu stabilnim in nenadzorljivim
vzrokom. Taki prostovoljci so prepričani v neuspeh, depresivni, nemočni ali z eno besedo
nemotivirani. S takimi prostovoljci si organizacije ne morejo več pomagati, prostovoljci sami
pa tudi ne morejo več učinkovito pomagati. Po Weinerju (2000, str. 5) lahko večino pripisanih
vzrokov za uspeh ali neuspeh označimo glede na mesto razloga znotraj ali zunaj posameznika,
ali je razlog enak ali se spreminja, ali učenec lahko razlog kontrolira ali ne.
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Sociokulturni pogled na motivacijo poudarja sodelovanje, identiteto in medsebojne odnose
znotraj skupnosti. Ljudje se vključujejo v aktivnosti in s tem vzdrţujejo svojo identiteto in
medsebojne odnose v skupnosti. Tako je lahko npr. človek motiviran za prostovoljsko delo, če
je član skupnosti, kjer cenijo prostovoljstvo. Učimo se z druţbo, ki jo imamo. S socializacijo
se učimo govoriti, oblačiti, z opazovanjem članov skupnosti se naučimo biti tudi
učenci. Opozarjajo na vpliv drugih, skupine, okoliščin na motiviranosti posameznika
(Woolfolk 2002, str. 325).
Te štiri teorije so si precej različne. Vsaka od njih drugače odgovarja na vprašanje o tem, kaj
je motivacija, vendar vse štiri na svoj način prispevajo k razumevanju človeškega vedenja
(Woolfolk, 2002). Če razumemo vedenje prostovoljcev, jih tudi laţje nadzorujemo, vodimo in
razumemo njihove potrebe.

Razumevanje prave motivacije prostovoljcev za delo bo pomagalo pritegniti prostovoljce in
jih obdrţati. Nekateri imajo ţeljo po dobrih rezultatih, narediti ţelijo pomembne spremembe,
izkoristiti izobraţevalno vrednost, toda ljudje imajo tudi vgrajeno ţeljo po socializiranju in si
ţelijo zasluţiti spoštovanje preko skupnih dejavnosti. Dobro je poznati mehanizme, ki vodijo
prostovoljce k in pri prostovoljskem delu. Društvo za razvijanje preventivnega in
prostovoljskega dela ter slovenska filantropija sta razvila model motivov posameznika za
prostovoljsko delo, ki ga prikazujem na spodnji shemi (shema 3).
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Shema 3: Model motivov posameznika za prostovoljsko delo

Vir: Gornik idr. 2007, str. 68.
Kot je razvidno s slike, so motivi razdeljeni na dve polovici, in sicer na altruistične (DOBIM)
in nealtruistične (DAM).
1) Prvi sklop se nanaša na osebno rast. Prostovoljsko delo ponuja posamezniku vpogled v
samega sebe. Zaradi zelo pogostega dela v skupini prostovoljec pridobi moţnost ogledala in
moţnost kasnejšega dela na osebnostnem področju. Ravno delo z določenimi skupinami ljudi
pomaga prostovoljcem pri premagovanju stereotipov in predsodkov. Prostovoljsko delo je
lahko tudi intenzivna pomoč samemu sebi, saj pri tem nemalokrat prejmemo veliko osebne
potrditve, naše ţivljenje se osmisli. Na tem mestu pa naj omenim delovanje v različnih
skupinah za samopomoč, kjer je vsak član skupine tako prejemnik pomoči kot prostovoljec.
2) Naslednji sklop motivov se nanaša na znanje, spretnosti in izkušnje. Prostovoljec se med
opravljanjem dela nauči marsikaj: pridobi nova znanja in veščine, se sreča z določenimi
marginalnimi skupinami, s katerimi bi se drugače teţko srečal. Prostovoljec lahko preveri, ali
je njegova odločitev za bodoči poklic prava in se preizkusi v velikem številu novih
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nepričakovanih situacij. Svoje izkušnje lahko uporabi za svoj študij in napiše marsikatero
nalogo, kakršne njegovi sošolci ne bi mogli sestaviti le iz prebrane literature.
3) Velik in pomemben sklop motivov izhaja iz odnosa med prostovoljcem in njegovo socialno
mreţo, ki se s tem neizmerno poveča. Povečanje socialnih stikov, ne biti sam ter koristno
preţiveti čas, ţenejo marsikaterega prostovoljca. V NPO veliko laţje srečajo ljudi s podobnim
razmišljanjem, podobnimi vrednotami. Vsekakor ne smemo pozabiti tudi na tiste
novoustvarjene stike, ki so pomembni pri iskanju sluţbe.
4) Pomoč in podpora drugim kot čisto nealtruistični motiv ne potrebuje veliko obrazloţitve.
Ta motiv je razdeljen na dve polovici, saj si včasih ţelimo pomagati nekomu konkretno,
včasih pa posredno.
5) Naslednji sklop motivov je posredna pomoč s sodobnim imenom »aktivna udeleţba« oz.
dejavno drţavljanstvo. Prostovoljce ţene predvsem v skupnostne akcije, zagovorništvo in
ostale oblike prostovoljskega dela.

Prostovoljci velikokrat stremijo k boljšemu,

pravičnejšemu svetu in njihove aktivnosti resnično to tudi prinašajo.
6) Zanemariti pa ne gre niti naslednjega sklopa motivov, ki so povezani z izboljšanjem statusa
v druţbi, večje prepoznavnosti. Prostovoljci ţelijo s svojim delovanjem pokazati, da so
sposobni, spremeniti mišljenje ostalih.
Ob tem pa se samo po sebi zastavlja vprašanje, kateri motivi so pravi. Avtorji modela motivov
niso na skico vstavili napačnih motivov, kot so zloraba organizacije ali uporabnikov. Vsak
izmed motivov na zgornji skici je lahko dober ali slab. Idealnega prostovoljca vodi več
motivov, tako iz skupine motivov DAM in motivov DOBIM, izmed katerih pa je eden
močneje prisoten.
Socialni psihologi nudijo pomembno ugotovitev na tem področju, in sicer, da imajo pri
razlaganju prostovoljskega dela največjo teţo tiste izjave, ki so povezane s sobivanjem
različnih motivov, kot so povezanost in privrţenost skupini ali skupnosti, religioznost,
ideološka pripadnost, priloţnost za učenje, beg od nujne rutine, dobrodelni motiv
posredovanja pomoči drugim, osebni razvoj in samoaktualizacija. Gidon (v Kolarič idr. 2002,
str. 48) poudarja, da sta egoizem in altruizem (nesebično pomagamo drugim, ne da bi za to
pričakovali nagrade) enako pomembna motivatorja za prostovoljstvo. Egoizem in altruizem se
lahko med seboj dopolnjujeta in Kolarič (prav tam, str. 34) pravi, da v uravnoteţenem
prostovoljstvu ne moremo potegniti ločnice med njima in da je neločljiva tudi povezanost
med samopomočjo in solidarnostjo.
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Nekatera nacionalna poročila, ki so bila analizirana, in izsledki, opisani v poročilu
Volunteering in the EU, vključujejo še druge motivacijske dejavnike, ki so kot najbolj pogosti
omenjeni le v nekaterih drţavah EU (Volunteering in the … 2010, str. 150):


Prostovoljsko delo je v skladu s posameznikovimi vrednotami, kot so moralni ali
verski motivi (npr. Italija, Poljska, Slovenija, Španija in Švedska).



Prostovoljci ţelijo izboljšati lokalno skupnost ali okolje in ţelijo aktivno sodelovati v
vprašanjih glede skupnosti (npr. Bolgarija, Nemčija, Luksemburg, Malta in Švedska).



Posameznik se je vključil v prostovoljsko delo, ker ga je za sodelovanje v nekaterih
dejavnostih zaprosil nekdo, npr. prijatelji, druţina, šola, lokalni politiki itd. (npr.
Danska, Finska, Latvija in Romunija). To je povezano s študijo Van Hala idr. (2004),
ki pravijo, da so prijatelji in druţina najbolj pomembna skupina pri zaposlovanju in
motiviranju potencialnih prostovoljcev, kot tudi stik z ljudmi, tisk in oglaševanje.



Posamezniki postanejo prostovoljci zaradi pridobivanja dodatnih bonusov, kot so
socialni status, brezplačna uniforma ali prost vstop na določene dogodke (npr. Danska,
Grčija in Slovenija).



Posamezniki postanejo prostovoljci, da bi si izboljšali samozavest (npr. Češka in
Nemčija).



Posamezniki postanejo prostovoljci, da bi ostali aktivni, kar velja predvsem za starejšo
populacijo (npr. Belgija in Poljska).



Posameznik je moral iz nuje prostovoljsko izpeljati aktivnost/nalogo, ker nihče drug ni
bil na voljo (npr. Danska in Nemčija).



Posamezniki postanejo prostovoljci zaradi medijske kampanje (npr. Danska).



Posamezniki postanejo prostovoljci v primeru, da bodo sami potrebovali pomoč v
prihodnosti (npr. Poljska).

Izpostavila bi predvsem dva podatka, in sicer, da je eden izmed motivov za prostovoljstvo
(predvsem starejše populacije) ostati aktiven, pomembna pa je tudi medijska kampanja.
Verjetno nekateri slavni ljudje, politiki in drugi izrabljajo dejstvo, da prostovoljsko pomagajo
npr. kakšni šoli v Indiji ali pomagajo graditi hišo druţini v Ruandi. S tem pridobivajo
popularnost med ljudmi v politični kampanji in izrabljajo korist večje gledanosti. Ali je to
sploh še prostovoljstvo, če nekdo deluje samo iz altruističnih razlogov? Glede prostovoljstva
starejših pa menim, da lahko veliko pripomore k dejavnemu staranju in celo pri prehodu v
upokojitev (kar marsikomu predstavlja velike probleme). Predvsem so takšni starejši ljudje
lahko v prostovoljstvu na tekočem z druţbenimi spremembami in se jim lahko prilagajajo.
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Med 25 drţavami EU je potekala raziskava »Volunteering and participation on the agenda:
Survey in volunteering policies and partnerships in the EU« (Van Hal idr. 2004), ki je
ugotovila, da sta najpogostejša motiva za prostovoljsko delo socialna odgovornost in pomoč
drugim. Ta dva motiva se ponavljata tudi v Sloveniji (raziskava v Sloveniji ni bila opravljena
na reprezentativnem vzorcu, zato ugotovitev ne moremo posploševati). Na podlagi teh
motivov, bi lahko po mnenju Grila (2007, str. 3) sklepali, »da so posamezniki, ki se odločajo
za prostovoljsko delo, bolj socialno usmerjeni kot njihovi vrstniki«. Nadaljuje še, da so
verjetno tudi drugače vrednostno usmerjeni (vrednote humanosti in druţbenega blagostanja).
»Motivi so močno vezani tudi na dejavnike, kot so starost, druţbeni in socialni poloţaj
posameznika, izobrazba, spol, druţbeni kontekst, iz katerega izhaja – okolje, izkušnje … […]
Pri posameznem prostovoljcu se lahko enakovredno prepleta več motivov, pomembno pa je,
da je vsaj kakšen vezan na pripravljenost pomagati drugim, da motivi ne izvirajo iz različnih
osebnih frustracij in da posameznik ne opravlja prostovoljskega dela le zaradi zunanjih
motivacijskih razlogov,« pravijo Gornik in drugi (2007, str. 67).
Poleg analize razlogov, zakaj ljudje postanejo prostovoljci, moramo preučiti tudi ovire, ki
ljudem preprečujejo, da bi postali prostovoljci. Ovire za sodelovanje se razlikujejo na primer
zaradi kulture, ţivljenjskih poti ljudi in socioekonomskih dejavnikov. Glede na raziskavo o
prostovoljskem delu v Evropi (Volunteering in the … 2010, str. 133) je največja ovira za
opravljanje prostovoljskega dela finančna podpora in druge ugodnosti, ki bi jih lahko pridobili
s prostovoljskim delom. Predvsem predstavlja to problem v Italiji, Nemčiji, Španiji, Veliki
Britaniji, na Irskem, Poljskem in Portugalskem. Veliko denarja, namenjenega za prostovoljski
sektor, ni porabljenega. Tisti z niţjimi prihodki si ne morejo privoščiti stroškov, kot so prevoz
na delo, kosilo izven doma ali nastanitev. Če se poskrbi vsaj za potne stroške prostovoljcev in
bivanje (če je v drugem kraju kot stalno prebivališče prostovoljca), lahko premagajo to oviro.
Taka podpora lahko tudi pokaţe prostovoljcem, da je njihovo delo cenjeno in pomembno
(Swinney 2005, str. 25).

Zmeraj več je tudi takšnih organizacij, ki sluţijo na račun

prostovoljcev, saj računajo za opravljanje prostovoljskega dela. Poleg tega se opozarja na
nizek ugled prostovoljcev v javnosti, saj se daje večji poudarek akademski uspešnosti, poleg
tega pa še velikokrat ne dobijo priznanja za delo. Različne organizacije poročajo tudi o
pomanjkljivi zakonodaji in nezadostni urejenosti tega področja (Gril 2007, str. 99–102). V
NPO lahko predstavljajo problem dispozicijske ovire. V mislih imam predvsem odnos do
izobraţevanja. Mnogo ljudi ţeli opravljati prostovoljsko delo, da bi takoj nekaj spremenili.
Odklonijo izobraţevanje, ker naj bi to bila potrata časa, delati pa ţelijo in zato jim
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izobraţevanje predstavlja oviro. Menijo, da izobraţevanje in usposabljanje ni potrebno za
opravljanje dela. Takim posameznikom je potrebno na pravi način razloţiti, da se spremembe
ne morejo zgoditi takoj in da lahko brez izobraţevanja in usposabljanja naredijo več škode kot
koristi. S takim načinom dela so spremembe in rezultati večinoma zagotovljeni. Nekateri
prostovoljci pa bi se radi izobraţevali, toda ponudniki prostovoljskega dela nimajo urejenega
kakovostnega izobraţevanja in usposabljanja. Največja napaka, ki jo delajo NPO, je, da
najemajo nekvalificirane ali neizkušene izobraţevalce. To je lahko velika ovira za
posameznike pri odločanju o vključitvi v neko prostovoljsko delo ali NPO. Obema stranema
je kakovostno izobraţevanje in usposabljanje prostovoljcev samo v korist, zato je potrebno
poskrbeti tudi za kakovostnega izobraţevalca, čeprav to lahko prinaša s seboj nekaj več
stroškov. Pogosta ovira, s katero se srečujejo tudi v neformalnem izobraţevanju, je neenako
partnerstvo. NPO in prostovoljci morajo sodelovati, saj bodo le tako dosegali optimalne
rezultate in izpolnjevali potrebe tako organizacije kot posameznikov. Ena izmed ovir je lahko
tudi povečevanje števila prostovoljcev (Volunteering in the … 2010, str. 13). S tem se je treba
tudi spoprijeti in pripraviti več programov za prostovoljce. Zdi se, da v večini drţav ni glavna
teţava povečevanje števila prostovoljcev, ampak druţbene spremembe, ki vplivajo na naravo
prostovoljskega

dela,

kakor

tudi

neusklajenost

med

potrebami

NPO

in

prizadevanji/mišljenjem nove generacije prostovoljcev. Le-ti velikokrat postanejo samo
potrošniki in se udeleţujejo prostovoljstva le zaradi sebe, da bi se počutili bolje, da bi lahko
potovali po Evropi, da bi se hvalili. Zato so NPO s svojim oglaševanjem postale potrošniško
naravnane, ponudba storitev je velika. To je lahko velika ovira za tiste, ki se resnično
udeleţijo prostovoljskega dela zaradi dela samega in ne zaradi drugih razlogov. Oviri za
sodelovanje v prostovoljstvu sta tudi socialno in psihološko stanje posameznikov. Veliko ljudi
se bori z nizko samozavestjo, percepcijo, da so prestari ali da ne spadajo v neko skupino,
anksioznostjo, ko zapustijo varno okolje doma ali drţave, veliko jih ne ţeli spoznavati novih
ljudi (McGivney 2002, str. 73). Lahko bi tudi rekli, da mogoče prostovoljstvo ni za introverte,
saj ves čas spoznavaš nove ljudi in situacije, kar je za tak tip ljudi teţko – raje so sami, teţko
povedo svoje mnenje in ideje, niso samoiniciativni, ravno to pa se spodbuja v prostovoljstvu.
Marsikdaj predstavlja oviro tudi vmešavanje oz. nevmešavanje drţave v delo organizacij. V
nekaterih drţavah se prostovoljski sektor vse bolj razume kot sredstvo za reševanje
problemov ali opravljanje storitev, ki jih drţava ne more več zagotoviti. To dojemanje se je
okrepilo zlasti v času gospodarske krize, kar je in bo povečalo povpraševanje po teh storitvah.
V športnem sektorju je ugotovljena določena stopnja napetosti v stikih z drţavo, ki ima v
mislih posebne socialne cilje (ta pogoj ţelijo tudi zapisati v odločitev o financiranju), kot sta
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vključevanje in integracija s pomočjo športa. To se ţe dogaja v Estoniji, kjer ţeli drţava
priseljence vključiti v športne aktivnosti kot »prisilne prostovoljce«, da spoznajo kulturo in
ljudi. Predstavniki/člani športnih gibanj menijo, da lahko to vpliva na njihovo avtonomijo
(Volunteering in the … 2010, str. 14). Nenazadnje tudi administracija in kompleksne strukture
prostovoljskih in druţbenih organizacij pogosto odvračajo ljudi od sodelovanja. Birokracija
predstavlja veliko oviro, saj zaradi dolgotrajnih, zapletenih in formalnih postopkov odvrne
ljudi od prostovoljstva. Posledično se torej vključujejo v različne organizacije tisti, ki se jim
ni teţko ukvarjati s temi postopki in se ţe tako ali tako udeleţujejo različnih aktivnosti. Tisti,
ki se tako ali tako ne udeleţujejo različnih dejavnosti, izobraţevanj itd., pa se zdi proces
prijave na prostovoljsko delo zastrašujoč in nedostopen. Zato se nikoli ne prijavijo in so tako
vedno odmaknjeni na rob (Brodie idr. 2009, str. 29). Izobraţenost ljudi je močan
napovedovalec sodelovanja v NPO. Nekateri avtorji trdijo, da imajo bolj izobraţeni ljudje bolj
obseţne in heterogene socialne mreţe, kar poveča moţnost, da bodo tudi sami začeli
sodelovati v raznih aktivnostih. Pomanjkanje izobrazbe ljudi je treba razumeti kot oviro za
udeleţbo. Brodie idr. (prav tam, str. 30) opaţajo, da je velika prepreka tudi pomanjkanje
ozaveščenosti in razumevanja političnih procesov. Pravijo, da so to praktične ovire, kamor
spadajo še nedostopnost do informacij, neznanje o tem, kako se vključiti, pomanjkanje časa,
odsotnost otroškega varstva, časovna razporeditev dogodkov/participativne priloţnosti,
dostopnost, kraj srečanja in teţave s prevozom. Brodie idr. (prav tam, str. 31) opozarjajo na
to, da se lahko nekatere skupine soočajo z visoko stopnjo stigmatizacije znotraj lastnih
socialnih omreţij kot tudi širše populacije (npr. ţenske, črnci …) in jim to onemogoča
vključevanje.

4.4. Upravljanje s prostovoljci
Učinkovito upravljanje prostovoljcev je ključnega pomena za ohranjanje pozitivnega odnosa
do prostovoljstva med posamezniki. Upravljanje s prostovoljci vključuje načrtovanje, razvoj,
zaposlovanje, izobraţevanje in usposabljanje, upravljanje z informacijami in končno priznanje
in spoštovanje prostovoljskega dela (Shin in Kleiner 2003, str. 63). Področje upravljanja s
prostovoljci (menedţment) je zelo široka in zahtevna ter kompleksna funkcija v organizaciji.
V spodnji tabeli lahko vidimo številčnost področij, ki so povezana z upravljanjem s
prostovoljci. Obstajajo dokazi (Volunteering in the … 2010, str. 160) o številnih drţavah (npr.
Velika Britanija in Irska), ki vlagajo precejšnja sredstva v programe upravljanja s
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prostovoljci, ker se jim zdi to zelo pomemben del prostovoljstva, še posebno zaradi njegove
razširjenosti na veliko področij.
Tabela 2: Glavna področja, ki so povezana z upravljanjem s prostovoljci
Okolje organizacije Ekonomika poslovanja
(notranje

in
Organizacija dela

zunanje)
Izbira

Motivacija in nagrajevanje
Uspešnost

sodelavcev
UPRAVLJANJE S PROSTOVOLJCI
Medsebojni

odnosi

in Organizacijska shema

reševanje konfliktov
Finančno

izobraţevanje

in

usposabljanje

Obvladovanje sprememb in

(kadrovanje)
Globalizacija

Učenje,

Odločanje

inoviranje
Skrb za kulturo, klimo in
etiko

Pretok informacij

Odgovornost

poslovanje

Vir: Šuligoj 2005, str. 5.
Kot vidimo v tabeli 2, je upravljanje vpeto v zelo veliko različnih področij – vse od skrbi za
organizacijo dela, nagrajevanja, izobraţevanje in usposabljanja do skrbi za pretok informacij,
reševanja konfliktov ipd. Eden izmed procesov pri upravljanju s prostovoljci je tudi
globalizacija. Zaradi globalizacije postajajo vprašanja identitete, korenin in tradicije zelo
pomembna. To je vse treba upoštevati pri delu s prostovoljci. Delo mora biti razporejeno
glede na organizacijsko strukturo (strokovni tim) NPO. Nekdo ima lahko veliko odgovornost
do prostovoljcev in če ima NPO dosti prostovoljcev, se ta ukvarja samo s prostovoljci in
dejansko izpolnjuje vse te naloge. To je potrebno za kvalitetno delo s prostovoljci in za
zagotavljanje, da jih uporabijo na pravi način ter da se tudi sami prostovoljci počutijo koristni.
Grossman in Furano (2002, str. 15) pravita, da če v organizaciji ne pripravijo ustrezne
infrastrukture, ki bo prostovoljcem v pomoč in bo vodila njihovo delo, bodo le-ti ostali
neučinkoviti in zadrţani. Potrebno je ves čas podpirati, evalvirati in izobraţevati prostovoljce,
da ne izgubljamo njihovega časa. Rezultat upravljanja s prostovoljci mora biti predvsem
produktivnost in zadovoljstvo prostovoljcev. Pomembno je tudi dobro spoznati prostovoljce.
To pomeni, vzeti si čas, da razumeš, kaj jim prinaša zadoščenje v prostovoljstvu in vse
njihove pomisleke, skrbi, ki jih morda imajo o dodeljeni vlogi ali organizaciji. Prostovoljci se
ne smejo dolgočasiti, saj imajo tudi druge stvari v ţivljenju. Menedţer si mora najti čas za
pogovor z vsakim posameznikom ali manjšo skupino prostovoljcev. Bistvenega pomena je
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predvsem dajanje in prejemanje povratne informacije o delu prostovoljcev. Kot način
evalvacije so intervjuji ob odhodu prostovoljcev še posebej koristni.
Gornik idr. (2007, str 53-54) so izpeljevali nek projekt s prostovoljci in ob tem so napisali. »V
prvih pogovorih s prostovoljcem smo ugotovili, koliko prostovoljec pozna organizacijo,
prostovoljsko delo, strokovno področje in okolje, kar nam pomaga narediti načrt, v katere
smeri se mora prostovoljec še usposabljati. Narediti si moramo tudi seznam moţnih
izobraţevanj, ki jih lahko v prvem trenutku ponudimo in dogovoriti se moramo za primerno
metodo dela. Načrt mora iti tudi v smeri analize profila posameznika in njegovih ţelja. Načrt
izobraţevanja naj pojasni smisel in namen izobraţevalnega programa, vgradi evalvacijo v
program, upošteva standarde,

upošteva didaktične elemente (pedagoški in andragoški

pristop), pokriva smiselnost investiranja časa, denarja …, upošteva delovanje v partnerstvu
med različnimi déleţniki. Ob načrtovanju izobraţevanja si je najprej potrebno zastaviti realne
cilje. Metode dela je potrebno prilagoditi velikosti, starosti in drugim značilnostim skupine«.

4.4.1. Cikel upravljanja s prostovoljci

V naslednji shemi 4 podrobneje prikazujem enega izmed bolj osnovnih in enostavnih ciklov
upravljanja s prostovoljci, kjer si faze sledijo po naslednjem zaporedju: načrtovanje,
»zaposlovanje«, usmerjanje/usposabljanje/izobraţevanje, nadzor in evalvacija, priznavanje.
Če bodo organizacije na začetku dobro načrtovale delo in usmerjale prostovoljce, bo delo tako
organizacije kot prostovoljcev bolj kakovostno. Torej bi moralo sledenje fazam cikla
pripomoči k uspešnemu upravljanju s prostovoljci.
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Shema 4: Cikel upravljanja s prostovoljci

Načrtovanje

Priznavanje

Nadzor in
evalvacija

"Zaposlovanje"

Usmerjanje,
usposabljanje in
izobraţevanje
Vir: Mesec 2003, str. 62.

Mentorju je lahko tak cikel dela v veliko oporo. Faze si sledijo po zaporedju, ki se ga je
smiselno drţati, saj vsakršno prehitevanje stopenj vodi v kasnejšo zmedo in neučinkovitost
sistema. Načrtovanje in razvoj organizacijskih ciljev ter namenov zagotavlja trdne temelje, na
katerih lahko začnemo graditi programe za prostovoljce. Predstavlja tudi eno izmed praktičnih
orodij za izobraţevalce, da pripeljejo prostovoljce k izpolnjevanju poslanstva organizacije.
Načrtovanje je v tem primeru postopek odločanja, katerim ciljem slediti v prihodnjem
obdobju in kaj storiti za dosego teh ciljev. Tako lahko organizacije začnejo razmišljati, kako
učinkovito uporabiti prostovoljce. Druga naloga načrtovanja je razumeti potrebe, ţelje in
motivacijo prostovoljcev. Če izobraţevalci razumejo silo, ki poganja motivacijo in
implementirajo te koncepte v proces, bo to koristilo tako prostovoljcem kot celotnemu
programu za prostovoljce.

Treba je tudi razmisliti kdo bi bil idealen prostovoljec, za kaj bi lahko bili zainteresirani v
organizaciji, kje in kdaj lahko pridete do teh ljudi, kako opisati delovno mesto in ga
oglaševati,… Lahko počakamo, da ljudje sami pridejo do organizacije ali informiramo
potencialne prostovoljce, lahko pa tudi organizacija začne z aktivnim zbiranjem med
identificiranimi osebami s specifičnimi lastnostmi znotraj kroga lastnih déleţnikov ali širše.
Če ţelimo, da bosta z izvajanjem prostovoljskega dela dolgoročno zadovoljna tako
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prostovoljec kot organizacija, je za izvajanje prostovoljskega dela potrebno izbrati človeka, ki
ga zanima predstavljeno prostovoljsko delo, ima zanj primerno znanje, izkušnje in osebnostne
lastnosti oziroma je odprt za učenje na teh področjih in ima primerno motivacijo. Dostikrat se
zgodi, da izobraţevalci ne morejo (preveč) izbirati prostovoljcev ali jih zavrniti, čeprav le-ti
nimajo sposobnosti za delo ali niso učinkoviti pri delu. To se dogaja, ker je lahko
prostovoljcev za neko področje premalo (Randle in Dolnicar 2011, str. 744).
Bistveni element upravljanja prostovoljcev je zagotavljanje nenehnega izobraţevanja in
usposabljanja. Izobraţevanje in usposabljanje prostovoljcev je pomembno, ker prepreči vsaj
nekaj problemov in nerazumevanja. Prostovoljci razumejo, kaj se od njih pričakuje in
razvijajo sposobnosti, ki jim bodo pomagale, da bodo delo opravljali dobro. Izobraţevanje in
usposabljanje prostovoljcev naj bi spodbujalo dobro voljo in sporočalo prostovoljcem, da so
pomembni, potrebni in cenjeni. Več o izobraţevanju in usposabljanju bom napisala v
naslednjih poglavjih.

Spremljanje rezultatov dela bi lahko imenovali tudi oblika nadzora, ki zahteva veliko
spretnosti in sposobnosti medosebnih odnosov. »Evalvacija je zelo obširen in dobro razdelan
koncept, ki se ga posluţujeta tako supervizija kot tisti, ki usposabljajo in vodijo prostovoljce.
Pri tem velja, da je evalvacija ţe sproti vgrajena v sam proces, čeprav ji je na koncu procesa le
odmerjena glavnina časa« (Pšeničnik 2008, str. 420). Redna evalvacija zagotavlja organizaciji
in prostovoljcu, da oceni, kako prostovoljec dela, in če so moţne ter potrebne spremembe za
izboljšanje zadovoljstva in učinkovitosti prostovoljca (prav tam). Nadzor lahko pomeni tudi
ustvariti okolje, ki spodbuja zavezanost k organizaciji. Prostovoljci lahko pridobijo zavest, da
pripadajo organizaciji, ko izobraţevalci priznajo pomembnost prostovoljcev v organizaciji, ko
jim dajo moţnost, da predstavijo svoje mnenje, ter jih vključujejo v sprejemanje odločitev in
jim dajejo avtonomijo.
Prostovoljci na koncu potrebujejo priznanje. Načini priznavanja dela prostovoljcev so
različni, najprej seveda s formalnim priznavanjem njihovega znanja in dela, potem s pomočjo
daril, potrdil, pisanjem referenčnih pisem ali priznanji v časopisu. Nepredmetna nagrada je
tudi samo zahvala, sprejemanje prostovoljcev kot del ekipe, kazanje zanimanja za njihovo
ţivljenje, zagotavljanje dobrega delovnega okolja, priznavanje njihovega dela drugemu
osebju. Izkazovanje priznavanja poteši potrebe prostovoljca po samoizpolnitvi in
samospoštovanju (Shin in Kleiner 2003, str. 64–65). Priznavanju sem namenila posebno
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poglavje na koncu diplomske naloge, saj si glede na to, da so v današnjem času razna potrdila
in reference zelo pomembne predvsem za pridobivanje dela, zasluţi nekaj več pozornosti.

Menim, da lahko organizacije ustvarijo neko prijazno okolje za prostovoljce samo z
upoštevanjem nekih modelov upravljanja, kot je zgoraj opisani, ali z upoštevanjem
naslednjega. Upoštevanje teh modelov morda omogoča, da se lahko organizacije zanesejo na
svoje prostovoljce veliko bolj, kot če jih ne bi upoštevale. Uspešno in dolgoročno sodelovanje
s prostovoljci ima skupno točko predvsem v organiziranosti in ti modeli to omogočajo.

4.4.2. Model GEMS

Model

za

upravljanje

in

razvoj

prostovoljcev,

ki

se

imenuje

GEMS

(Generate – ustvariti, Educate – izobraţevati, Mobilize – aktivirati, Sustain – podpirati) je ena
od moţnosti za zadovoljevanje potreb prostovoljcev in organizacij. Kerka (2003) ugotavlja,
da se razvoj znanja, usposobljenosti, osebnosti itd. prostovoljca lahko organizira s pomočjo
štirih korakov in 18 faz spirale, ki ga opisuje model GEMS. Da bi organizacije vzpostavile
(vsaj v začetnih fazah) uspešen in obojestransko zadovoljiv odnos

je priporočljivo, da

uporabijo, sledijo nekemu pogramu/modelu. Model GEMS je v primerjavi z drugimi modeli
upravljanja še najbolj primeren saj nudi podroben opis faz dela in ga zaradi njegove
sistematičnosti brez teţav uporabimo v NPO. Ključni procesi upravljanja pri drugih modelih
so predvsem pridobivanje in vključevanje prostovoljcev, motiviranje in ohranjanje
prostovoljcev pri prostovoljskem delu. Samo te tri faze pa se mi ne zdijo dovolj za uspešno
izpeljavo dela s prostovoljci. Najbolj očitno kar manjka je izobraţevanje in usposabljanje.
Modeli, ki se v prostovoljstvu pogosteje uporabljajo so predvsem modeli vodenja, kar pa ţe
samo ime pove, da zajema samo vodenje in ne organiziranje, izobraţevanje in usposabljanje,
nadzor in načrtovanje- ti se osredotočajo na vedenje in situacije (npr. Model mreţnega
vodenja in Fiedlerjev kontigenčni model). Nekateri drugi modeli, kot je na primer od Bojane
Mesec v slovenskem prostoru, so pa preveč zahtevni in prinašajo s seboj preveč
faz/elementov in s tem preveč dela za NPO. Mesec (2003, str 62 in 63) je opredelila 13
elementov uspešnega upravljanja s prostovoljci: načrtovanje in alokacija resursov, delovni
načrt prostovoljstva, odnos z javnostjo, kadrovanje prostovoljcev, orientacija, poučevanje,
odnos med prostovoljci in zaposlenimi, koordinacija, supervizija, evalvacija, priznavanje oz.
pohvala, objavljanje doseţkov prostovoljcev, prispevek prostovoljcev.
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Model GEMS sloni na teoriji upravljanja s človeškimi viri (UČV) oz. Human resource
management. To je proces razumevanja odnosov med posamezniki, nalogami in organizacijo
ter vplivanja nanje. UČV obsega ugotavljanje kadrovskih virov, ugotavljanje in načrtovanje
kadrovskih potreb, izbor in sprejem kadrov, nameščanje, premeščanje in nadomeščanje
kadrov, napredovanje kadrov, izobraţevanje, izpopolnjevanje in usposabljanje kadrov
(Moţina 2002, str. 7).7 UČV lahko definiramo kot strateški, soodvisen, vseobsegajoč pristop k
upravljanju in razvoju človeških virov organizacije, kjer je vsak vidik tega procesa popolnoma
integriran s splošnim upravljanjem organizacije. Poudarek UČV je na skupnem interesu
vodstva in kadrov za dosego uspeha organizacije. Vsebinski cilj pojma UČV ni le izvrševanje
s planom začrtanih nalog, ampak pridobiti predanost in pripadnost kadrov organizaciji. Na ta
način predstavljajo kadri vir, kamor se splača vlagati. Dostikrat gre za upravljanje s
posameznikom (Mohorčič Špolar 1996, str. 2). Mohorčič Špolar (prav tam) vidi UČV kot
umetnost mobilizacije človeške energije, potencialov in znanja za učinkovito doseganje ciljev
organizacije. Pravi, da UČV zajema tudi odgovornost za pridobivanje ustrezno kvalificiranega
osebja, ki bo opravljalo naloge na različnih ravneh.
V modelu GEMS je treba upoštevati najprej korak, kjer ustvarjamo začetne pogoje za delo s
prostovoljci. Najprej gre za preverjanje organizacijskih potreb, kjer se ugotovi, kako lahko
prostovoljci prispevajo k organizaciji, sledi opis ponujenih »delovnih« mest za prostovoljce,
nato pa prepoznavanje prostovoljcev, ki bi lahko imeli potrebne sposobnosti, interes in znanje
za ponujeno mesto. Nadalje poteka faza »zaposlovanja«, ki vključuje spodbujanje k prijavi za
mesto. Po intervjuvanju, če se ugotovi primernost za neko delovno mesto, sledi potrditev
sprejetja prostovoljca za opravljanje prostovoljskega dela. Ta korak določa nek okvir, s
katerim lahko izobraţevalci in mentorji vsaj pribliţno ocenijo primerne posameznike, s
katerimi bodo sodelovali. Naslednji korak je namenjen izobraţevanju in ga lahko razčlenimo
na 4 faze. Začne se z usmerjanjem prostovoljcev na različna področja dela, temu sledi t. i.
faza varovanja, pri kateri obveščamo prostovoljce o politiki in postopkih, ki so bili narejeni za
obvladovanje tveganja in zaščito njih samih ter organizacije. Potem je potrebno preučiti vire,
ki jih imamo na razpolago za opravljanje dela, in opremiti prostovoljce s sredstvi, ki so
potrebna za dokončanje njihovih nalog. Zadnja faza v tem koraku pa je poučevanje –
predvsem zagotavljanje specifičnih znanj in veščin, potrebnih za izpolnjevanje nalog
prostovoljcev. Ta korak zagotavlja sredstva, ki jih uporabimo pri dajanju smernic
prostovoljcem in organizaciji o prostovoljcih ter daje pregled nad delom. Tretji korak zajema
7

V mojem primeru so ti kadri prostovoljci.
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aktiviranje. Tu vključujemo prostovoljce v delo bolj aktivno, poskušamo jih motivirati, da
ostanejo v organizaciji, ter zagotavljamo, da so potrebe prostovoljcev doseţene, saj jim to in
povratne informacije v zvezi z njihovo vlogo daje spodbudo, da nadaljujejo. Predvsem pa v
tem koraku poteka nadzor v smislu podpore prostovoljcem in svetovanja, kar lahko pomaga
prostovoljce voditi do pozitivne in plodne izkušnje. Zadnji korak je namenjen podpori
prostovoljcev; najbolj pomembna je faza vrednotenja, pri kateri ocenimo prostovoljčevo
uspešnost. S tem se preveri, če se individualni in organizacijski cilji uresničujejo. Pisna
dokumentacija lahko zagotovi okvir za odločanje o novih nalogah, promocijah in zagotovitvi
priporočil za prostovoljca. Ocena mora potekati skozi ves čas. Sledi formalno kot neformalno
priznavanje znanja in novih spretnosti. Če se ugotovi, da prostovoljec ni uspešen pri svojem
delu, se ga preusmeri v drugo delo in aktivnosti znotraj organizacije ali pa se prostovoljci
sami odločijo, da opustijo delo in začnejo opravljati druge interesne dejavnosti. Ta korak nudi
pomoč mentorju, da oceni delo prostovoljcev in njihovo skladnost z delovnim mestom.
Izobraţevalci so tisti, ki morajo spoznati prostovoljce bolj podrobno, oceniti njihovo znanje in
koliko so se pripravljeni angaţirati za delo. Vedno je moţno, da bo potrebno nekatere
prostovoljce preusmeriti v druge dejavnosti/aktivnosti ali jih prositi, da odidejo (Culp III K.
idr. 1998). Ta model nudi temeljito spoznavanje prostovoljcev in nenazadnje tudi učinkovito
strateško planiranje.
Menedţerji prostovoljcev lahko prostovoljcem nudijo veliko, še posebno v smislu vodenja do
zadovoljitve njihovih potreb. Lahko omogočajo, da se prostovoljci zavedajo in prepoznajo
pomembnosti svoje vloge za skupino ter za doseganje skupnih ciljev, vključujejo prostovoljce
v sestanke skupine, dajejo javne pohvale za izredne doseţke … Vsak prostovoljec mora imeti
»veliko sliko«, jasno mora razumeti svoj vpliv na končni izid. Zadovoljstvo prostovoljcu
prinaša tudi občutek nadzora nad delom. Eno izmed uspešnejših menedţerskih orodij za
izpolnjevanje tega načela je dajati prostovoljcem prosto pot za eksperimentiranje in uvajanje
lastnih idej in moţnost, da sami izberejo pot do cilja. Velikokrat menedţerji teţko izpustijo iz
rok nadzor nad potjo in jo kar sami določijo. Ravno iz takih situacij pa se lahko prostovoljec
največ nauči in spozna, da je relevantno prispeval k uresničitvi nekega projekta ali cilja. Bolj,
ko jih bomo pohvalili in priznavali njihove doseţke, bolj verjetno je, da bodo posamezniki v
neki organizaciji ostali dlje časa (Andersen 2003, str. 10 in 11).
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Resnica pa je, da so taki opisi vedno postavljeni za idealne situacije, ki pa se največkrat ne
zgodijo. Čeprav je model enostaven za uporabo, pa lahko organizacijam vzame veliko
dragocenega časa. Še posebej, če gre za neko situacijo, ki zahteva takojšnje ukrepanje – takrat
si organizacije ne morejo privoščiti tako temeljitega izbiranja prostovoljcev ter njihove
evalvacije. Faz je zelo veliko in če ţelimo vsem slediti, se morajo spustiti v veliko
podrobnosti pri delu. Verjetno to laţje naredijo kakšne ţe dobro utečene NPO, ki imajo veliko
izobraţevalcev in lahko posvetijo več časa svojim prostovoljcem, kot pa tiste, ki so se komaj
začele več ukvarjati s prostovoljci in organizacijo le-teh. V praksi načrtovanje kadrovske
strukture NPO ni tako enostavno. Število prostovoljcev je vedno omejeno, omejene so
moţnosti za poljubno strukturiranje (ali zaradi ţelja prostovoljcev ali zaradi mest, ki morajo
biti zagotovljena plačanim delavcem). S strateškim načrtovanjem, kot je na primer model
GEMS, si lahko povečajo moţnosti, da vsakodnevni odnosi s prostovoljci privedejo do
uspešnega sodelovanja. Model se lahko uporablja takoj, ko ţelijo organizacije sodelovati s
prostovoljci – delo z njimi organizacije načrtujejo po fazah tega modela.

4.4.3. Podpora, supervizija in komunikacija s prostovoljci
Z rednim nadzorom in spremljanjem je potrebno poskrbeti, da so prostovoljci učinkoviti, kar
je del upravljanja s prostovoljci. Če tisti, ki spremljajo prostovoljce8, preţivijo več časa v
stiku z njimi, bo udeleţba prostovoljcev bolj redna, delo bo bolj učinkovito kot pri
prostovoljcih brez nadzora. Še posebej v začetku zadolţitve potrebujejo precejšnjo pomoč in
navodila. Supervizor lahko pomaga prostovoljcem pri teţjem začetku dela, ki bi sicer lahko
vodil v frustracije in do odhoda prostovoljcev iz organizacije. Supervizija in podpora morata
obsegati tudi daljše sestanke in redna srečanja v daljšem časovnem obdobju, ki so bistvenega
pomena za uspeh, saj se lahko evalvira dosedanje delo, spodbudi prostovoljce, razreši
probleme in dvome, pohvali oz. graja delo, pogovori o osebnih zadevah in občutenjih pri
prostovoljskem delu itd.
O superviziji govori tudi Rupnik Vecova (2003, str. 12, 14, 15), ki se pri opisovanju izhodišč
supervizije opira na Kolbovo teorijo izkustvenega učenja, kjer je učenje proces
transformacije. Rupnik Vecova (prav tam) je prepričana, da je prav »sistematična predelava
konkretne izkušnje« bistvo supervizije v kontekstu Kolbove teorije učenja. Supervizant (tisti,
ki se uči) prihaja do nekih splošnih ciljev: a) uči se o poklicu, v prostovoljstvu bi lahko rekli,
8

Uporabila bom izraz supervizorji, lahko pa so to tudi mentorji, izobraţevalci, izkušeni prostovoljci …
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da se uči o vlogi in ravnanju pri tem; b) konstruira nove resničnosti – predstavi se mu moţne
situacije in poglede na njih, in če se ne ujemajo, je treba nekaj spremeniti; c) uči se gledati na
svet sistematsko – raziskuje medsebojne vplive v polju in išče rešitve na več ravneh; č) uči se
kroţnega razumevanja dogodkov – uči se, kako so vse stvari kroţno povezane in o pomenu
povratne informacije; d) kreativno rešuje poklicna vprašanja – išče rešitve za svojo vlogo
zunaj ustaljenih poti razmišljanja, skuša vnesti spremembe s tem, da razmišlja o moţnih
ovirah; e) integrira teorijo s prakso – skozi teorijo reflektira dogajanje v situaciji in spoznava
nove stvari ter razmišlja, kako bi teorijo udejanil v praksi; f) izgrajuje koncepte, uči se
teoretskih modelov – primerja svojo izkušnjo z izkušnjo drugih in na podlagi tega sestavlja
nove koncepte ali pa skozi vaje izoblikuje teoretske modele. V superviziji je potrebno
uporabiti širok nabor konkretnih metod. Pri tem je ves čas potrebna komunikacija s
prostovoljci, pogovor o poteku njihovega dela, potrebujejo pa tudi osebno podporo. Če bi nek
supervizant izvedel, do kakšnih ciljev točno mora priti (vsaj v obliki, kot je opisano zgoraj), bi
se verjetno ustrašil in opustil delo. Supervizorji pa morajo biti potrpeţljivi in sprejeti ter
upoštevati interese prostovoljcev, čeprav imajo sami drugačne cilje in vrednote. Tega ne
smejo vsiljevati prostovoljcem.
Pšeničnikova (2008, str. 409) zapiše, da je »tako supervizija kot usposabljanje in vodenje
prostovoljcev proces, kar predpostavlja element trajanja skozi določeno časovno obdobje.
Supervizijski proces po standardih nekaterih zahodnoevropskih supervizorskih zdruţenj
zajema najmanj 15 do 20 srečanj, ki si sledijo na dva do tri tedne in ki trajajo nekako od ene
do treh ur«. Prepričana je tudi, da se supervizija kaţe skozi tri procese, in sicer pri edukativni
(neposredni cilj je izboljšati učenčevo znanje in veščine toliko, da bi postal čim bolj
avtonomen in neodvisen od supervizorja), podporni (opravljanje dela tako, da bi se učenec pri
tem dobro počutil) in vodstveni (učenec začne opravljati svoje delo čim bolj učinkovito)
superviziji. Te naloge so med seboj prepletene in jih ni smiselno med seboj ločevati (prav
tam, str. 421 in 422).
Supervizija je lahko časovno predolg proces, še posebno, kjer imajo organizacije prostovoljce
za kratek čas; lahko je nepotreben proces, če imajo virtualne prostovoljce. Supervizijski
proces je tudi zahtevna oblika sodelovanja, bolj občutljiva, to pa pomeni, da se morajo
sodelujoči vsaj malo med seboj poznati in si zaupati. To je teţko, ker v prostovoljstvu teţko
najdemo nek stalen tim, s katerim imamo lahko kontinuirana supervizijska srečanja
(prostovoljci se veliko menjajo). Supervizija lahko veliko pomaga kot tehnika refleksije
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izkušenj, česar po mojem mnenju povsod primanjkuje. Svojim izkušnjam moramo pripisati
pomen, jih osmisliti in videti, kaj smo pridobili. Če tega ne storimo, je vse delo velikokrat
zaman, saj ne vidimo, da smo pridobili neko znanje, sposobnosti in spretnosti. Vendar
supervizijo lahko uporabimo še na veliko drugih področjih: načrtovanje aktivnosti, reševanje
konfliktov, vodenje sestankov, gradnja timov, dajanje povratnih informacij, razvoj
kompetenc …
Še en bistven element dela s prostovoljci je dobra komunikacija. Slovar slovenskega
knjiţnega jezika opredeljuje komunikacijo kot sredstvo, ki omogoča izmenjavo in
posredovanje informacij (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, 2010).
Černetič (2007, str. 188) dodaja, da je to proces, interakcija med oddajnikom in
sprejemnikom, poleg oddajanja nekega sporočila sta pomembna še procesa sprejemanja in
vzpostavljanja odnosa ter pogosto spregledan del – nebesedna komunikacija. Vigotski (v
Marentič Poţarnik 2003, str. 222) je ţe pred časom poudarjal pomembnost medosebne
komunikacije za spoznavni razvoj človeka. Na tej osnovi se je razvila teorija socialnega
konstruktivizma, ki poudarja (prav tam), »da se znanje gradi in bogati predvsem v socialnih
procesih razgovora«. Z razgovorom in izmenjevanjem znanja preko razgovora tudi
prostovoljci pridobivajo ustrezne veščine za delo. Brajša (v Marentič Poţarnik 2003, str. 222)
definira medosebno komunikacijo kot »hoteno in nehoteno, zavestno ali nezavedno,
načrtovano ali nenačrtovano pošiljanje, sprejemanje in delovanje sporočil v medsebojnih,
neposrednih odnosih ljudi. Gre za izmenjavo misli in čustev na osnovi skupinskega sistema
simboličnih znakov«.
Po mnenju Derganc in Čular (2005, str. 8) si različne organizacije s komunikacijo z okoljem
ustvarjajo podobo v javnosti in če je le-ta pozitivna, je delo veliko laţje, laţje pa je tudi
pridobiti tiste posameznike, ki jih organizacija potrebuje. Okolju je potrebno sporočiti
namene delovanja in ga tudi vključiti v nekatere aspekte dela, saj lahko uspešna komunikacija
z okoljem spodbuja nadaljnjo rast organizacije. Nadalje razlagata (prav tam, str. 3), da
uspešna komunikacija v organizaciji omogoča »dajanje in dobivanje informacij; medsebojno
izmenjavo podatkov in mnenj; vzdrţevanje stikov, delovanje in prenos idej, zamisli, rešitev;
začenjanje, razvoj in končanje dela; reševanje tekočih in potencialnih problemov;
raziskovalno in razvojno dejavnost; vplivanje na sodelavce ter posameznike in skupine znotraj
in zunaj organizacije«. Če ţelimo doseči vse to, se morajo prostovoljci naučiti uspešne
komunikacije, saj niso vsi dobri v tem. Če ne zmoremo komunicirati učinkovito, ne bomo
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nikoli razumeli vedenja ljudi in njihovih dejanj. Skozi komunikacijo namreč ljudje razumemo
drug drugega in vplivamo drug na drugega. Komunikacija se bo zgodila, ko bo sporočilo
uspešno preneseno, če ţelimo to doseči, pa moramo znati poslušati ljudi, poskušati razumeti,
biti odprti za ta sporočila ter razviti določeno stopnjo zaupanja. Pri prostovoljstvu je po
mojem mnenju treba vključiti metakomunikacijo – pogovor o pogovoru, da lahko izboljšamo
ali

vzdrţujemo

komunikacijo,

rešujemo

probleme

in

krepimo

komuniciranje.

Metakomunikacija tudi v prostovoljstvu omogoča gradnjo medosebnih odnosov in zaupanja,
kar je zelo potrebno, če delamo z ljudmi.
Za izboljšanje komunikacije se lahko uporablja tudi Joharijevo okno9, kjer se hkrati učimo o
samem sebi (sprejemati lastna čustva) in o drugih (biti zmoţen diskretno razkriti čustva).
Uporablja se za povečevanje posameznikove zavesti o sebi in za ugotavljanje, kaj drugi okrog
njega vedo oz. ne vedo o njem (Babnik 2007, str. 36; Jaques 2000, str. 65). Joharijevo okno
ima štiri polja. Jaques (2000, str. 65) opisuje najprej javno polje. To polje predstavlja
lastnosti, ki se jih zaveda tako prostovoljec sam kot tudi njegovi sodelavci. Imamo tudi slepo
polje, ki predstavlja informacije, ki se jih prostovoljec ne zaveda, zato se sodelavci sami
odločijo, če in kako jih bodo predstavili udeleţencu. Tisto, česar se mi zavedamo, a bi raje
obdrţali zase, se nahaja v skritem polju. Na koncu imamo še neznano polje, ko so nekatere
reči nedostopne posameznikom in tudi drugim, a se lahko razkrijejo. Babnik (2007, str. 36) v
svojem članku zapiše, da »člani skupine, v kateri se večajo medosebne vezi, ostalim
razodenejo zmeraj več o sebi (zmanjšajo skrito polje) in v tem razodetju pride do
medosebnega učenja značajev, različnosti notranjih ţivljenj, doţivljanj, dojemanj. To učenje
[…] predstavlja temeljno znanje za delo v timu. Tudi skupina članu razodene tisto, kar na
njem opazi, pa se sam ne zaveda.«
Ne smemo pozabiti, da je velikokrat pomembnejše, da prostovoljce poslušamo, kot da jim
samo govorimo. Učinkovita komunikacija zajema oboje.

9

Joharijevo okno je psihološko orodje, ki sta ga leta 1955 v ZDA ustvarila Joseph Luft in Harry Ingham. Z
njegovo pomočjo naj bi ljudem pomagala, da bi bolje razumeli svojo medosebno komunikacijo in odnose.
Prvotno so ga uporabljali kot spoznavni eksperiment v skupinah za samopomoč in podjetjih in korporacijah.
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5. IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE PROSTOVOLJCEV
V tem poglavju se dotikam veliko tem glede izobraţevanja in usposabljanja prostovoljcev.
Tukaj razlagam različne oblike učenja, ki se pojavljajo v prostovoljstvu in sicer neformalno in
priloţnostno učenje, učenje na delovnem mestu, vseţivljensko, izkušenjsko in globalno učenje
itd. Opredelim tudi pomen izobraţevanja in usposabljanja za prostovoljce, sledi analiza
programov in pristopov k izobraţevanju in usposabljanju, katera zajema še opis vrste
usposabljanja in opis organiziranosti. Vsak pristop in program ki je sistematično organiziran
pa mora imeti tudi svoje metode izobraţevanja in usposabljanja, zato je eno izmed
podpoglavij namenjeno tudi tej temi.
Prostovoljstvo je zelo povezano tako z neformalnim izobraţevanjem kot s priloţnostnim
učenjem. Klasično opredelitev neformalnega izobraţevanje je podal Philip Coombs s
sodelavci (v Jelenc 1992, str. 6): neformalno izobraţevanje je »vsako organizirano
izobraţevalno dejavnost zunaj vpeljanega formalnega sistema (pri tem ni pomembno, ali
deluje samostojno ali kot pomemben del neke širše dejavnosti), ki je namenjena izbranim
učencem in zadovoljuje določene učne smotre«. Novejšo, bolj podrobno in izčrpnejšo
opredelitev neformalnega izobraţevanja odraslih pa je predlagala skupina avtorjev v eni
izmed študij v Centru za poučevanje neformalnega izobraţevanja na mišigenski univerzi v
East Lansingu, ZDA, ki pravi (prav tam, str. 7): »neformalno izobraţevanje odraslih je vsaka
intencionalna in sistematična izobraţevalna dejavnost (navadno zunaj tradicionalnega
šolanja), pri kateri gibljivo izbiramo vsebine, medije […] in druge sistemske sestavine, ter jih
prilagajamo izbranim udeleţencem, populacijam in situacijam, da bi tako z zmanjšanjem
sistemskih ovir čim bolj povečali uspešnost učenja v skladu s postavljenimi smotri.« Taka
oblika izobraţevanja je del celotnega človekovega izobraţevanja in učenja, je bolj usmerjena
k nalogi in razvijanju neke spretnosti, ima bolj neposredne cilje, je bolj decentralizirano, učne
metode so bolj gibljive kot tiste v formalnem izobraţevanju. Metode in oblike izvedbe so bolj
praktične, ne pa abstraktne in teoretične, nahaja se v nekem lokalnem prostoru, da sluţi
potrebam kraja, zato ga ne načrtujemo za neko odtujeno središče, uporablja različne vire in
moţnosti in je pogosto del neke politične strategije ter izpolnjuje resnične potrebe, ki jih
izraţajo ljudje (prav tam, str. 14). Neformalno splošno izobraţevanje ni povezano s
posameznikovo poklicno vlogo, temveč gre za izobraţevanje za individualne potrebe, kjer na
koncu ne pridobiš spričevala ali potrdila. To učenje in izobraţevanje omogoča ljudem, da
postanejo soudeleţeni v druţbenih procesih, prispevajo k skupni blaginji. Z neformalnim
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izobraţevanjem in učenjem pridobivamo nove izkušnje in črpamo iz ţe obstoječih, omogoča
neodvisno razmišljanje ter razvijanje posameznikove iniciativnosti (Drofenik 1999, str. 27).
Jelenc (1992, str. 2) je prepričan, da je neformalno izobraţevanje del strategije VŢU in se
najbolje odziva na zahteve sodobnega sveta in spremembe v razvoju na različnih področjih.
Jelenc (1996, str. 15) še dodaja, da gre pri neformalnem izobraţevanju za osebno rast, lahko
se izobraţujemo za različne druţbene vloge in pripomoremo tudi k druţbeni blaginji. V
neformalnem izobraţevanju lahko opazimo vplive različnih teoretskih vplivov in nazorov kot
so spoznanja humanistične psihologije- neformalno izobraţevanje ustvarja okoliščine, ki
človeku pomaga zadovoljiti naravno potrebo po učenju in notranji rasti. To učenje lahko
človek usmerja sam. Behavioristična teorija, ki opisuje učenje kot proces pogojevanja
(spodbujanje in potrditev) je tudi pomembno vplivala na procese poučevanja tudi v
neformalnem izobraţevanju (predvsem za razvijanje praktičnih spretnosti). Ideje socialnih
reformatorjev, ki so kritično obravnavali formalno izobraţevanje in šolski sistem so močno
vplivale na razvoj neformalnega izobraţevanja (Jelenc 1992, str. 36).
Neformalno učenje in izobraţevanje se pogosto omenja na vseh ravneh EU in v kontekstu
Evropske baze znanja. To je videno kot pomembno orodje, ki pomaga pri spodbujanju VŢU.
Temeljna misel, ki spremlja neformalno učenje in izobraţevanje, je, da začetno izobraţevanje
ni več dovolj, da bi nekdo ostal zaposljiv do konca njene/njegove delovne dobe. Zato
postajajo veščine in znanje, ki si jih dodatno pridobivamo neformalno, zelo cenjene, uporabne
in ključne (Duvekot 2002, str. 92). Eno izmed področij pridobivanja teh mehkih znanj je tudi
prostovoljstvo. Tukaj se dogaja poleg neformalnega tudi veliko priloţnostnega učenja.
Priloţnostno učenje je po mnenju avtorjev publikacije Priznavanje in potrjevanje neformalno
in priloţnostno pridobljenega znanja (Vuković idr. 2008, str. 10) definirano kot »namerna,
časovno opredeljena dejavnost, ki ne poteka v za to določeni instituciji in se ne konča s
pridobitvijo javno veljavne kvalifikacije. Gre za učenje v vsakdanjem ţivljenju, delu, druţini,
prostem času, ki ni strukturirano in načrtovano in ne omogoča pridobitve certifikata«. Tudi
Jelenc (1996, str. 22) meni, da je priloţnostno učenje nenamerno ter dodaja, da je del
izkušenjskega učenja, cilji niso določeni, vsebina, trajanje, potek in metode so priloţnostne.
Po Unescovi definiciji (Unesco-Unevoc 2005, str. 43 in 44) pa je to aktivnost, ki poteka vse
ţivljenje, kjer vsak oblikuje svoja stališča, pridobiva vrednote, spretnosti in znanja iz
vsakdanjega ţivljenja in izkušenj. Jarvis (v Jelenc 1992, str. 29 in 30) označuje priloţnostno
učenje kot »tip učenja, ki poteka, kadar oseba prejema znanje, spretnosti in stališča z
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interakcijami v neformalni situaciji«. To je lahko tudi samoizobraţevanje, ki je proţeno
reaktivno z drugimi aktivnostmi, ki jih sproţa učenec. To ni namensko in načrtno izpeljana
dejavnost. Muršak (2006, str. 17) piše podobno in še dodaja, da rezultatov tega učenja ne
moremo meriti, še posebno zato, ker ta znanja ostajajo na ravni tacitnih kompetenc. Pravi
tudi, da gre tukaj ponavadi za skupinsko učenje in ni vezano na konceptualizacijo znanja.
Nekatero priloţnostno učenje: a) pomaga razreševati konkretne probleme, pomaga da smo
seznanjeni s trenutnimi socialnimi spremembami in da znamo oceniti posledice teh
sprememb; b) podpira razvoj socialnih veščin, kot so pozitivna samopodoba, komunikacijske
veščine, prevzemanje odgovornosti in sodelovanje z drugimi; c) omogoča razvijanje
kritičnega mišljenja, spreminjanje vrednot in podiranje stereotipov (Ivančič, 2004, str. 259).
Zaradi vsega tega so oblike učenja, kakršne imamo v NPO, tako pomembne. Naučimo se
lahko veliko tistega, kar nam formalno izobraţevanje ne ponuja. Pri priloţnostnem učenju je
seveda pomembno, da samoreflektiramo to, kar doţivljamo in kar se naučimo, saj bo le tako
to znanje zares uporabno in si bomo naučeno tudi zapomnili. To lahko storimo s skupinskim
pogovorom o delu, raznimi biografskimi intervjuji, ocenjevanjem lastnih pogledov na neke
zadeve, z raznimi delavnicami in podobno (Brandstetter in Keller 2001, str. 7).
Kronegger (2007, str. 40) pravi, da je »izobraţevanje prostovoljcev eden izmed temeljev
prostovoljnega dela. Prostovoljsko delo kot tako je posameznikov učni in razvojni proces.« V
tem razvojnem procesu prostovoljec izrazi mentorju oz. tistemu, ki ga usposablja, svoje ţelje
in cilje in se potem skupaj dogovorita za ustrezno podporo in usposabljanje v vseh fazah
prostovoljskega dela. Za uspešno učenje (še posebej odraslega) mora mentor poznati in
razumeti sinergijo med razvojnostjo ţivljenjskega cikla, inteligentnostjo, kognitivnim
razvojem, čustveno inteligentnostjo, spolom, moralnim, estetskim in duhovnim razvojem ter
identiteto posameznika. Pospeševanje učenja je pomembna dejavnost tako za mentorje kot za
učeče (Hočevar Ciuha 2010, str. 34–35).
Izobraţevanje in usposabljanje kot del vseţivljenjskega procesa morata biti sprejeta kot
pomembna komponenta izboljšanja kvalitete ţivljenja in pridobivanja izkušenj na vseh
področjih in za uspešno spoprijemanje s spremembami. Jarvis in Griffin (2003, str. 205)
menita, da je učenje osnovna karakteristika ţivljenja, izobraţevanje in usposabljanje pa sta
organizirani in strukturirani obliki učenja, ki nista nujno povezani z institucijo. Kot rezultat
velikih sprememb v druţbi se spreminjajo cele kulture in izobraţevanje lahko pomaga ljudem,
da razumejo, kaj se dogaja okoli njih, in da se prilagodijo in zavzamejo svoj (nov) poloţaj v
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tej nenehno spreminjajoči se druţbi. Prostovoljcem je treba ponuditi izobraţevanje in
usposabljanje, da se laţje znajdejo pri delu in si obogatijo ţivljenje. Po mnenju Jarvisa (1995,
str. 7) je zagotavljanje ustreznih moţnosti odraslim ključnega pomena za demokratično
druţbo. Te moţnosti pa zagotavljajo NPO.
5.1. Pomen izobraţevanja za uspešno prostovoljstvo
Izobraţevanje in usposabljanje prostovoljcev ter zagotavljanje mentorstva prostovoljcem sta
izredno pomembni kategoriji. Tudi zakon o prostovoljstvu uvršča ti kategoriji med pravice in
obveznosti pri organiziranju ter izvajanju prostovoljstva (Zakon o prostovoljstvu 2011).
Posameznik običajno nobenega dela ne začne, ne da bi prebral navodila ali dobil neko znanje
o tem delu. Zakaj bi moralo biti drugače v prostovoljstvu?
Prvi in najvidnejši namen in cilj izobraţevanja in usposabljanja je priprava prostovoljca na
prostovoljsko delo, kar pomeni, da prostovoljcu podamo določena znanja in veščine.
Kronegger (2007, str. 41) je označil ta namen kot »prenos vizije in vrednot ter način dela z
organizacije na prostovoljce«. Drugi namen izobraţevanja je lahko spoznavanje obeh
vključenih strani, ki je pomembno zaradi usmerjanja celotnega prostovoljskega programa in
pomaga pri odločanju o sklenitvi sodelovanja z izbrano organizacijo ali ne.
Izobraţevanje je tudi selekcijski proces oz. prepoznavanje prostovoljcev. Tako razmišljanje je
za slovenski prostor še precej novo in v praksi prevečkrat zanemarjeno.
Izobraţevanje v prostovoljstvu ima več pomenov: medsebojno spoznavanje organizacije in
prostovoljca, zaščita interesov uporabnikov, organizacije in ostalih deleţnikov, motivacija
prostovoljcev, selekcija prostovoljcev, prenos vrednot (Gornik idr. 2007, str. 49). Prispeva
tudi k celostnemu učenju, kar pomeni, da hkrati razvijamo človekovo telesno, spoznavno,
čustveno-motivacijsko, socialno, moralno-etično in duhovno dimenzijo (prav tam, str. 50).
Z usposabljanjem in izobraţevanjem prostovoljcev si organizacije ţelijo, da se doseţe
potrebna znanja, veščine, stališča, vrednote, ki jih morajo imeti, da bodo svoje odgovornosti
učinkovito izpeljali. Točke, ki jih je potrebno upoštevati pri načrtovanju izobraţevanja ali
usposabljanja, so naslednje (WAGGGS 1998, str. 12–13):
Specifično znanje:


učenje o skupinskem delu,



učinkovito odločanje,
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kontekst enakovrednega partnerstva v druţbi,



trendi in izobraţevalne metode na področju, na katerem bodo delovali.

Veščine:


sposobnost prepoznavanja in uporabljanja ustreznih metod v neki situaciji,



reševanje konfliktov,



zadovoljevanje učnih potreb vseh članov.

Stališča:


prepoznavanje in izogibanje stereotipom,



razumevanje in spoštovanje kulturnih razlik,



odprtost.

Spodbujanje vrednot:


spoštovati in ceniti razlike med spoloma,



ceniti netradicionalne vloge,



raziskovati in ceniti različne postopke dela.

V NPO se mi zdi bolj pomembno pridobivanje tistega znanja, ki ga lahko uporabimo v
vsakdanjem ţivljenju (zgoraj opisane veščine, stališča in spodbujanje vrednot), kot pa neka
specifična znanja. Splošna znanja lahko uporabljamo celo ţivljenje, neka specifična pa
verjetno samo, če bomo opravljali delo, povezano s temi znanji.
Na tem mestu bi omenila, da vsako spreminjanje stališč, vrednot in strokovno usposabljanje
pomeni tudi določeno indoktrinacijo. Zato se odsotnost določenih strokovnih znanj pri
prostovoljcih lahko pokaţe kot neobremenjenost. Strinjam se s Stritihom (1984, str. 120), da
se moramo poskušati izogniti sociološkemu determinizmu (doktrina, ki pravi, da imajo ljudje
malo ali nič svobode, da usmerijo svoje lastno delovanje, ker jih nadzirajo zunanje sile) pri
usposabljanju in izobraţevanju. To mora biti aktiven proces, pri katerem posameznik sam
odkriva in spoznava procese delovanja. Ne smemo se slepiti, da ni moţna manipulacija
mišljenja in socialne percepcije prostovoljcev, to je moţno doseči ţe, če se prostovoljec
identificira z institucijo ali njenim delo. Stritih (prav tam, str. 121) se zaveda nepopolnosti
druţbenega sistema in vidi rešitev v nadaljnjem izboljševanju le-tega. Posamezniki se morajo
potruditi misliti o lastnem druţbenem poloţaju in o omejitvah lastne percepcije in le tako se
lahko poskušajo otresti manipulacije in indoktrinacije.
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Eden izmed prostorov, kjer se lahko izraţamo bolj svobodno in se laţje izognemo
manipulaciji in indoktrinaciji, so socialna gibanja. Socialna gibanja (kot je tudi prostovoljsko
gibanje) odpirajo prostor za učenje in osvajanje znanja s čimer lahko kljubujemo zatiranju.
Socialna gibanja predstavljajo dinamično silo za povzročanje socialnih sprememb vendar pa
je velikokrat ravno njihova izobraţevalna moč spregledana. Gibanja sluţijo temu, da izzovejo
ljudi, jim postavljajo izzive, ki jih morajo rešiti. Purcel in Crowder (2008, str. 171 in 177)
vidita socialna gibanja kot sredstvo ustvarjanja raznolikih socialnih in kulturnih identitet ter
ţivljenj. V socialnih gibanjih se dogaja socialno učenje, osebna transformacija in ponavadi
individualno učenje. Pogosto izobraţevanje in učenje prostovoljcev sledi njihovi lastni viziji
razvoja in zato je lahko učenje in izobraţevanje ideološko naravnano samo na to vizijo (prav
tam, str. 17). Izobraţevanje odraslih je ravno zato, ker je tesno povezano z druţbenimi gibanji
(v katerih so pomembne tudi NPO) dejavnik socialnega, političnega in kulturnega razvoja
druţbe (Jelenc Krašovec 2010, str. 149).
Če strnem vse zgoraj napisano, lahko rečem, da ima izobraţevanje prostovoljcev več
pomenov:


medsebojno spoznavanje organizacije in prostovoljca,



zaščita interesov uporabnikov, organizacije ter ostalih deleţnikov,



motivacija prostovoljcev,



selekcija prostovoljcev,



prenos vrednot.

5.2. Programi in pristopi k izobraţevanju in usposabljanju prostovoljcev
Obstaja veliko načinov, kako pri izobraţevanju in usposabljanju klasificirati prostovoljske
programe in dejavnosti, povezane z njimi. Ena izmed tipologij, ki je po mnenju Ilseya (1989,
str. 105) najbolj primerna, razvršča učenje prostovoljcev v štiri kategorije glede na tipe
organizacijske strukture, v kateri delujejo prostovoljci. V tabeli bom prikazala te vrste
organizacije prostovoljske aktivnosti, tip učenje, kontekst učenja, metode učenja in cilje
prostovoljcev. Z modelom se poudarja, da je pri razumevanju prostovoljske dejavnosti
potrebno vzeti v zakup perspektivo prostovoljca in organizacijske strukture.

71

Tabela 3: Tipologija učenja prostovoljcev
Kontekst

Tip učenja

prostovoljstva
Tip
institucionalno

Kontekst učenja

Cilji

Metode učenja

prostovoljcev
1: Instrumentalnodidaktično

Doseganje ciljev Učenje

Vaje,

kjer

specifičnih veščin poučujejo

aktivnosti

pridobivanje različne

usmerjena

in

aktivnost

znanja za vlogo

spretnosti

Vloga

Skupinsko delo

Tip 2: aktivnost, Socialno-

Doseganje

usmerjena

socialnih ciljev in prostovoljcev

v ekspresivno

prostovoljske

organizacijskih

toleriranje

skupine

vrednot

drugačnosti

Tip 3: aktivnost, Usmerjeno
usmerjena
problem

v reševanje

se

v Uresničevanje
poslanstva

in

Timsko delo in Eksperimentalno
skupinski proces

problemov

učenje

in

doseganje
poslanstva

Tip 4: aktivnost, Kritično-

Krepitev

usmerjena

spreminjanja

v refleksivno

socialne

vloge Politični

proces Praksa

in ţrtvovanje

druţbe

spremembe

Vir: Ilsley 1989, str. 106.
Programi za prostovoljce so zasnovani tako, da imajo cilje in namene, ki jih poskušamo
uresničit. Cilje si lahko zastavi tako organizacija kot prostovoljec sam za vsako aktivnost
posebej glede na tip aktivnosti (npr. cilj organizacije je odvaditi odvisnika kajenja, cilj
prostovoljca pa je še, da si odvisnik poišče vsaj enega prijatelja). Tudi tip učenja za vsako
aktivnost posebej se spreminja oz. mora biti različno glede na značilnost aktivnosti in glede na
ljudi, s katerimi se bomo ukvarjali. Tipu učenja se morajo prilagoditi tudi metode, ki so tukaj
večinoma bolj praktične. Ilsey (1990, str. 60–65) pojasnjuje, da je instrumentalno-didaktično
učenje pogosto uporabno za strokovno izobraţevanje in usposabljanje prostovoljcev ter je
običajno določeno s standardiziranimi programi usposabljanja, s tem bodo tudi pridobili vsaj
minimalno stopnjo usposobljenosti. Prostovoljci bodo imeli osnovno intelektualno orodje za
izpolnjevanje svoje naloge. Socialno-ekspresivno učenje se nanaša na komunikacijo,
zaupanje, spoštovanje, sočutje in odprtost, ki je običajno posledica izkušenj prostovoljcev, ne
toliko tečajev ali delavnic. Tukaj gre tudi za kritično razmišljanje o lastnih vrednotah in
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vrednotah druţbe. To učenje, v literaturi znano tudi kot »transformativno učenje« (npr. Illeris
v Merriam idr. 2007, str. 98) je še posebej očitno, če prostovoljci sodelujejo v socialnih in
političnih gibanjih. Ti prostovoljci razumejo učenje o političnih in druţbenih vprašanjih kot
nekaj, kar bo sluţilo povečanju njihove druţbene zavesti.
Prostovoljce je potrebno redno spremljati/nadzorovati, to pa lahko naredimo tudi z različnimi
usposabljanji. V naslednjem grafu (Graf 2) so opisane vrste usposabljanj, ki se jih NPO v EU
najbolj posluţujejo.

Graf 2: Vrste usposabljanj za prostovoljce
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Vir: Volunteering in the EU 2010, str. 192.
Največji deleţ, a manj kot polovica usposabljanja v EU poteka ves čas, skozi celotno
prostovoljstvo (v 40 % navajajo, da izvajajo tako usposabljanje), sledijo taka usposabljanja, ki
potekajo pred samim začetkom prostovoljstva (34 %) ali prek mentorstva (33 %). Četrtina
organizacij ne nudi usposabljanja svojim prostovoljcem, kar je lahko velik minus za njihovo
uspešnost in kakovost. Vzroki bi lahko bili v nezainteresiranosti za prostovoljce, ne znajo se
pravilno organizirati,

lahko jim usposabljanja predstavljajo prevelike stroške, mogoče

menijo, da za delo pri njih ni potrebno usposabljanje itd. Večina organizacij priskrbi svojim
bodočim prostovoljcem samo priročnik z vsemi informacijami o področju, na katerem bodo
delovali, in tako menijo, da jim prostovoljcev ni potrebno usposabljati (Volunteering in the …
2010, str. 192). Po drugi strani pa se nekaj organizacij odloča, da namesto takih priročnikov
»stari« prostovoljci usposabljajo nove prostovoljce neposredno na delovnem mestu. Mogoče
je ravno zaradi tega dejstva po podatkih toliko usposabljanja, ki potekajo ves čas. Najbolje je,
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da poteka izobraţevanje in usposabljanje tekom celega obdobja prostovoljstva posameznika,
saj prostovoljci lahko potrebujejo pomoč, porodijo se jim nova vprašanja, pridobijo nove
izkušnje ali imajo pomisleke, ki jih morajo postaviti v nek teoretični kontekst. Izobraţevanje
in usposabljanje naj bi jim omogočalo to nenehno podporo.
Izobraţevanje naj bi bilo strukturirano in organizirano. Na začetku je običajno organizirano
uvodno izobraţevanje, ki ima lahko dva namena: spoznavanje prostovoljcev ter prenos vizije
in vrednot z organizacije na prostovoljce. Tukaj lahko vključimo posamezne sklope teme ali
določene obširnejše teme, kot so odnos do drugačnosti, predstavljamo vrednote in preverjamo
motive za prostovoljsko delo. Teme morajo biti izpeljane strokovno, nameniti jim moramo
dovolj časa. Organizacija mora spoznati prostovoljca in prostovoljec organizacijo.
Sodelovanje se lahko še vedno prekine (Kronegger 2007, str. 41). Širši pogled na področje
prostovoljca opozori na morebitne neprijetnosti, ki bi se lahko zgodile ob izvajanju
prostovoljskega dela, in usmerja njegovo ravnanje.

Pri uvodni fazi je pomemben tudi realen prikaz informacij in prostovoljskega dela, to pomeni
ne samo pozitivne, ampak tudi negativne vidike dela z ljudmi. Zelo je dobrodošlo tudi
sodelovanje tistih, ki ţe imajo izkušnje na istem ali podobnem področju. Sem sodi še
seznanjanje s ciljno skupino, s katero bo prostovoljec delal – od njihove ţivljenjske situacije
do okolja, v katerem ţivijo. Še preden se prostovoljec loti dela, pa mu mora mentor
posredovati še nekaj osnovnih informacij o instituciji, specifično vsebino dela … (Miloševič
Arnold in Poštrak 2003). Kronegger (2007, str. 41) pravi, da drugi del uvodnega
izobraţevanja predstavlja spoznavanje področja dela. Na tej točki spoznajo nekaj več o
komunikaciji, vzpostavljanju odnosov, dobijo informacije za delo ter spoznajo različne
tehnike dela. Teme izobraţevanja v nadaljevanju so bolj prilagojene potrebam in ţeljam
prostovoljcev. Ponavadi so usmerjene v osebnostni razvoj prostovoljca in izboljševanje tehnik
dela. Sledijo tudi aktivnosti, ki bi morale po mnenju Slane (2005, str. 22) potekati v obliki
teoretičnega in praktičnega ali izkustvenega dela. Pozorni moramo biti na pridobivanje znanj
iz teh področij ter na oblikovanje odnosa prostovoljca do lastnega dela. Teoretična znanja
morajo prostovoljcem povečati njihovo razumevanje situacij, oblik vedenja ter jim, ko so v
dvomih, olajšati odločitev o tem, kako odreagirati. V nadaljevanju povzema različne avtorje
in pravi (prav tam, str. 23): »Pomembno je, da teorija izhaja iz prakse in da jo prostovoljci
prek praktičnih izkušenj lahko preverijo. Teoretična znanja zbiramo tako, da se bodo z
izkušnjo prostovoljca pokrivala, ne razhajala. Teorijo posredujemo kritično, predvsem pa
74

dovolimo kritičnost prostovoljcem.« Praktična znanja in spretnosti morajo omogočiti znanje o
grajenju in poglabljanju medosebnih odnosov ter omogočati, da bo prostovoljec odprt za
nove izkušnje in opremljen z znanjem, ki ga bo ustvarjalno vnašal v svoje delo. Pri
praktičnem usposabljanju bi morali prostovoljci pridobiti tudi osebno izkušnjo dela kot npr.:
kako rešujemo probleme, o odločanju v timu, vrednotenja, izkušnjo demokratičnega ali
situacijskega stila vodenja skupine idr.
Po dokazih iz raziskave (Volunteering in the … 2010, str. 161) je ugotovljeno, da poskuša
veliko drţav članic EU vplivati na strokovni razvoj prostovoljcev z nudenjem široke palete
moţnosti za izobraţevanje in usposabljanje. Največkrat je tip izobraţevanja in usposabljanja
povezan z vrsto prostovoljskih aktivnosti, ki jih ponujajo in izvajajo NPO. V Bolgariji se
usposabljanje, ki ga nudi nacionalno prostovoljsko zdruţenje, ne osredotoča le na povečanje
znanja in spretnosti prostovoljcev, ampak tudi na krepitev organizacije za upravljanje s
prostovoljci in na krepitev dobrih odnosov. Na Danskem Svet za prostovoljce financira paleto
moţnosti za izobraţevanje in usposabljanje, ki vključujejo »coaching«10, teme o etiki in
psihologiji krize, o tem kako učinkovito rešujemo spore in komuniciramo ter nudijo razvoj
prostovoljcev v malih in srednje velikih organizacijah. Glede na veliko število prostovoljcev,
ki delujejo na področju zbiranja sredstev (fundraising) in ravnanja z denarjem, omogoča
Danska usposabljanje in izobraţevanje tudi na področju administracije, znanja o zbiranju
sredstev za organizacije, financiranja in organizacijskih zadev/problemov. V Veliki Britaniji
imajo tudi veliko t. i. posebnega izobraţevanja in usposabljanja, ki se povezuje z rednim
šolanjem, kot je izobraţevanje za večjo zaposljivost, poklicno usposabljanje odraslih, ESOL
(učenje angleškega jezika za tujce), izobraţevanje, povezano z zdravjem in zagotavljanje
rešitev za učence s posebnimi potrebami in teţavami).

Ugotavljam, da je glede na

naraščajoče število prostovoljcev premalo moţnosti za izobraţevanje. Naj navedem nekaj
primerov: raziskava, opravljena v Franciji leta 2009 (v Volunteering in the … 2010, str. 162)
v NPO, je pokazala, da je bila raven usposabljanja za prostovoljce v splošnem nezadostna.
Samo 39 % vseh prostovoljcev se je ob začetku dela v neki organizaciji dejansko
usposabljalo. Način usposabljanja je bil vedno povsem odvisen od izbire in strategije
gostujoče organizacije. Odstotek ljudi, ki jih organizacije niso usposabljale, je najvišji v
Veliki Britaniji (79 %) in Španiji (67 %). Nemčija se lahko pohvali z veliko primeri dobre

10

Usmerjeno upravljanje odnosov, podpiranje in razvoj posameznikov, motivacijski treningi za doseganje ciljev,
odprava ovir … (Cukjati 2010, str. 13).
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prakse na tem področju, saj je bilo glede na podatke nacionalne raziskave o prostovoljstvu iz
leta 1999 (prav tam) 70 % prostovoljcev udeleţenih v nekem usposabljanju.
V nekaterih drţavah obstajajo zakoni o prostovoljstvu, ki zahtevajo, da se vsi prostovoljci
izobraţujejo in usposabljajo za opravljanje prostovoljskega dela, vendar je realnost precej
drugačna. Vzemimo za primer Španijo: čeprav je izobraţevanje in usposabljanje zakonska
pravica prostovoljca, drţavna uprava (čeprav bi morala) ne zagotavlja usposabljanja, zato je ta
odgovornost prepuščena posameznim NPO, ki lahko naredijo, kar ţelijo. Na Madţarskem
zakon o prostovoljstvu določa, da morajo gostiteljske organizacije olajšati pridobitev vseh
informacij in znanja, potrebnega za izvajanje nalog. V praksi ne obstaja nacionalni standard
glede tega, kakšno usposabljanje je treba zagotoviti za prostovoljce, zato sta kakovost in
količina izobraţevanja in usposabljanja zelo variabilni, spremenljivi, fleksibilni. To je lahko
slabo, obenem pa tudi dobro. Eden od ključnih problemov v številnih drţavah je splošno
pomanjkanje moţnosti izobraţevanja in usposabljanja za prostovoljce. To je bilo najbolj
poudarjeno v Latviji, na Slovaškem in v Romuniji. Poleg tega sta zaskrbljenost zaradi
pomanjkanja informacij o moţnosti usposabljanja izpostavili tudi Slovenija in Latvija. V
večini drţav članic EU večje NPO, ki nudijo moţnosti za izobraţevanje in usposabljanje in
dobivajo finančno podporo s strani drţav. Ena izmed takih drţav je Ciper, ki organizira
izobraţevanja za prostovoljce preko Centra za usposabljanje, razvoj in raziskovanje. Ta
zagotavlja izobraţevanja na regionalni ravni ali kakšne tečaje, ki so lahko dolgi od enega
dneva do več tednov. Obravnavane teme se odzivajo na potrebe v sektorju in so povezane z
neko ciljno skupino (na primer invalidne osebe) ali s področjem, na katerem bodo prostovoljci
delali (na primer, kako napisati uspešno ponudbo za financiranje). V Nemčiji »Akademija za
prostovoljstvo Nemčije« zagotavlja usposabljanje za tiste, ki delajo na področju
prostovoljskega dela in za prostovoljce same. Od leta 1998 na Akademiji ponujajo seminarje,
različne programe usposabljanja in delavnice o upravljanju prostovoljcev, (coaching
prostovoljcev) in spodbujanje drţavljanov k dejavnemu drţavljanstvu.
Usposabljanje in izobraţevanje, ki je neposredno povezano z delom, je bistveni element dobre
prakse pri upravljanju s prostovoljci in se vedno bolj upošteva kot nepogrešljiva značilnost
uspešnih organizacij. Vladna politika spodbuja tudi vseţivljenjski pristop k učenju, ki naj bi
bil

bistvenega

pomena

za

zdravo

gospodarstvo

in

ţivahne

skupnosti.

Prostovoljec opravlja prostovoljsko delo in razvija kompetence ravno tako, kot da bi bil na
nekem delovnem mestu (Muršak 2006, str. 17). Učenje na delovnem mestu je navzoče ves
delovni čas. To je le ena izmed vrst učenja, ki opremi odrasle s potrebnimi znanji, omogoča
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povezovanje dela in izobraţevanja ter poveča sposobnosti in kompetence, potrebne za
opravljanje neke naloge (Muršak 2002, str. 45 in 46). Učenje na delovnem mestu je eden od
načinov zgotavljanja kakovostnega dela prostovoljcev, s katerim lahko ljudje razvijejo svoj
potencial. Vedno je umeščeno v kontekst, upošteva posameznikove predhodne izkušnje, za to
ni potreben mentor in največkrat je skupinsko oz. sodelovalno (prav tam, str. 20 in 28).
Tabela 4: Tipi učenja na delovnem mestu
Intencionalno/načrtovano

Neintencionalno/nenačrtovano

Učenje ţe obstoječega (tega, Načrtno učenje ţe znanega

Socializacija, vključevanje v

kar drugi ţe znajo)

ţe obstoječo prakso

Nadaljnje učenje in razvoj ţe Sistematično
obstoječih zmoţnosti

učenje, Nenačrtovano

namenjeno

izboljšanje

izboljšanju obstoječe prakse

obstoječega

znanja

in

zmoţnosti
Učenje

in

razvoj

novega Načrtno

znanja

in

kompetenc

delovnem mestu

in

usmerjeno Nenamensko

učenje/razvoj

na učenje/razvoj novega znanja novega znanja in zmoţnosti
in zmoţnosti

Vir: Muršak 2006, str. 19.
Avtorja tabele 4 sta Hodkinson in Hodkinson, po katerih Muršak opisuje prevladujoči tip
učenja na delovnem mestu. Tukaj gre za načrtovane in nenačrtovane okoliščine in učne
izkušnje. Muršak (2006, str. 19) pravi, da v nekaterih okoliščinah poteka oboje in ne moremo
ločevati rezultata formalnega in priloţnostnega učenja. Tudi pri izobraţevanju in
usposabljanju prostovoljcev je mogoče uporabiti to tabelo, saj gre tudi pri njih za novo
delovno mesto, ki ga bodo zasedli (čeprav ni plačano, vseeno opravljajo neko delo). Ko
določimo, koliko znanja posameznik ţe ima, izberemo še primeren tip učenja. Lahko poteka
obnavljanje ţe obstoječega znanja (ponavljanje), lahko razvijamo prostovoljčeve zmoţnosti
ali mu omogočimo osvajanje novega znanja in spretnosti – vse to načrtovano ali
nenačrtovano. Večina prostovoljcev ima verjetno ţe vsaj nekaj predznanja o aktivnostih, v
katere se ţeli vključiti, saj se vključuje po lastni volji, glede na svoj interes.
Učenje v prostovoljskem delu bi opredelila kot del VŢU, ki ima socialne in ekonomske cilje
in namene. Da bi zadostilo tako socialnim kot ekonomskim smotrom, se mora VŢU tako kot
prostovoljstvo raztezati čez ogromno področje, skozi raznolike oblike učenja: izobraţevanje
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za otroke in mladino, poklicno usposabljanje, učenje za demokratske in civilne vrednote,
izobraţevanje na delovnem mestu, neformalno izobraţevanje za oseben ali profesionalni
razvoj, priloţnostno učenje … Ta izobraţevanja se dogajajo vsak dan in morajo biti med seboj
povezana, da bi lahko postopoma postali druţba znanja. VŢU v NPO še ni tako dobro
definirano, ne vemo točno, kako to izobraţevanje in usposabljanje prispeva k razvoju
človeških virov ali pa teh človeških virov ne znamo izkoristiti. Po mnenju Colardyna (2002,
str. 25) se v NPO zgodi največ učenja za demokracijo, enakost in za spoštovanje nekih
vrednot. Tukaj gre predvsem za osebni razvoj ljudi, kar je del VŢU. Izobraţevanje v
neprofitnem sektorju je zelo fleksibilno in odprto za vse (ne glede na prejšnje znanje), kar je
še eden izmed ciljev VŢU. NPO in izobraţevanje ter usposabljanje v njih pripomorejo k
razvoju strategije VŢU ker zagotavljajo: a) nove osnovne veščine za vse (zagotavlja dostop do
učenja, ki bo omogočalo pridobivanje in obnavljanje veščin, ki so potrebne za participacijo v
učeči se druţbi); b) investiranje v človeške vire c) inovacije v poučevanju in učenju (razvijajo
učinkovite poučevalne metode in primerno okolje za nenehno učenje); č) vrednotenje učenja
(pomembno prispeva k pomembnosti rezultatov učenja, še posebno neformalnega in
priloţnostnega); d) usmerjanje in svetovanje (zagotavlja, da vsi dobijo dostop do kvalitetnih
informacij, dobijo nasvete o moţnostih za izobraţevanje in usposabljanje po celi Evropi skozi
celo ţivljenje); e) pribliţanje učenja domu (zagotoviti moţnosti za VŢU čim bliţe učencu je
mogoče le v njihovih lastnih okoljih). Vse zgoraj našteto so tudi glavni cilji Memoranduma o
VŢU, ki bi moral biti uresničen v vseh članicah EU. Ravno to, kar Memorandum zahteva, se
ţe nenehno dogaja v neprofitnih organizacijah in pri prostovoljskem delu. Vseskozi ţe
uresničujejo načela VŢU (A memorandum on … 2000).

Vsi programi usposabljanja morajo biti osnovani na strokovni podlagi in kakovostno
izpeljani, da bodo res dosegali zastavljene cilje. Pri programih pa moramo izbrati specifične
pristope, saj bo le-to spodbujalo razvijanje posameznika na vseh področjih.
5.3.1. Metode izobraţevanja in usposabljanja prostovoljcev
Ţe dolgo poteka razprava o tem, ali so sploh potrebne posebne metode za poučevanja otrok in
za poučevanje odraslih. Ker pa je vzgojno-izobraţevalno delo pri otrocih drugačno kot pri
odraslih, je potrebno včasih iste metode uporabiti na drugačen način ali pa uporabiti kaj
novega za odrasle, nekaj kar se ne uporablja v šolskem sistemu. Torej se pomen besede
metoda ne spreminja, razlikuje pa se izpeljava v pedagoški in andragoški praksi, kjer so
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oblike in učna sredstva drugačna. Prostovoljstvo po mojem mnenju sodi na področje
andragoške prakse, ker zahteva bolj fleksibilno naravo dela, vse je bolj neformalno,
udeleţenci so mlajše odrasle ali odrasle osebe, ki se vključijo v prostovoljsko delo brez
prisile.
Opredelitve metod se od avtorja do avtorja razlikujejo. Prodanović (v Krajnc 1979, str. 101)
pravi, da so metode niz principov načrtnega postopanja pri pouku, s tem učenci obdelujejo
neko vzgojno-izobraţevalno gradivo. Drugi avtorji (Filipović, Šilih, Urbanczyk, Ogrizović v
Krajnc 1979, str. 102 in 103) še pravijo, da je metoda način, sredstvo in oblika postopanja v
procesu poučevanja v kakršnemkoli okolju (torej tudi s prostovoljci), je določen način dela
andragoškega delavca in zajema izbrani splet opravil, katera omogočajo udeleţencem, da
osvojijo novo znanje, navade in spretnosti in vplivajo na oblikovanje novih sposobnosti,
interesov. Metoda je tudi smotrno in načrtno ravnanje, načrtno zasledovanje poti, ki vodi k
cilju. Torej, metod ne izbiramo naključno, ampak glede na udeleţence. Učna metoda po
Rogersu (2002, str. 214) predstavlja eno od poglavitnih osi izobraţevanja in pomeni uporabo
sredstev, instrumentov in tehnik za doseganje določenega cilja. Pri izbiri učne metode je več
dobrih poti, ni pa poti, ki bi bila edina prava. Pri njihovi izbiri se opiramo na deset
pomembnih dejavnikov. Ključni so prvi štirje: upoštevanje učnih ciljev, sposobnost
predavateljev uporabljati določene metode in tehnike, upoštevanje različnih lastnosti in
izkušenj udeleţencev in konteksta, v katerem se izobraţevanje odvija. Najbolj enostavno pa
opiše metodo Galbraith v uvodu knjige Adult learning methods (2004, str. xiv), ko pove, da
lahko metodo definiramo kot »način organiziranja izobraţevalne aktivnosti z namenom
spodbujanja izobraţevanja za vse udeleţence v učnem procesu«.
Število prostovoljcev, ki jih izobraţujemo, vsekakor pomembno vpliva na izbor metod.
Obstaja več kvalifikacij učnih metod, najbolj groba delitev je na 3 kategorije (Krajnc 1979,
str. 108–118):


Metode masovnega izobraţevanja odraslih se verjetno v prostovoljstvu uporabljajo
najmanj, ker so skupine prostovoljcev običajno manjše. Te metode so tudi preteţno
pasivne, najprimernejše so tradicionalne metode frontalnega dela. Lahko pa oblike
masovnega izobraţevanja uporabimo za druţbene aktivnosti ali pa na kakšnih
kulturnih prireditvah, kjer so velikokrat prisotni tudi prostovoljci.



Metode skupinskega poučevanja odraslih so po mojem mnenju najbolj primerne za
izobraţevanje in usposabljanje prostovoljcev in so tudi najpogostejša organizirana
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oblika pridobivanja znanja. Med udeleţenci se spletejo tesnejši stiki, ker jih je v
skupini manj kot 25. Tukaj lahko uporabimo frontalne metode, kot so:
pripovedovanje, predavanje, demonstracija. Vendar se ne smemo ustaviti samo pri
tem. To lahko uporabimo za prenašanje dela znanja, slediti pa morajo bolj aktivne
metode, kjer udeleţenci sodelujejo med seboj, izobraţevalec jih samo usmerja. Sem
sodijo metode razgovora, igranja vlog, proučevanja primerov …


Tudi individualne metode so prisotne pri izobraţevanju in usposabljanju
prostovoljcev. Izobraţevalec velikokrat pride v neposreden stik samo z enim učencem
in tako je učenje proces medosebne komunikacije med njima (to je vodeno
samoizobraţevanje). Te metode so lahko učni projekti odraslih, metode izobraţevanja
na daljavo, metode samostojnega učenja s pomočjo učnih sredstev, ki jih pripravi
izobraţevalec.

V NPO se najpogosteje pojavljajo naslednje metode izobraţevanja odraslih (Rečnik 1999, str.
91):


Igra vlog: udeleţenci igrajo izmišljene ali stvarne situacije. Ta metoda je usmerjena k
učenju socialnih vlog, oblikovanju stališč, vrednot. Udeleţenci so zelo aktivni.



Simulacija: zelo podobna metodi igranja vlog, le da so dogodki resnični.



Projektna metoda: posamezni udeleţenci ali skupina izvaja neko nalogo od začetka do
konca; ta metoda spodbuja razvoj raziskovalnih metod, inovativnost in samostojnost.



Metoda primera: učencem se predstavi nek primer, dogodek in potem se z njimi
razpravlja o njem. Metoda je primerna za razvijanje delovnih navad, spretnosti,
zanimanja udeleţencev.



Metoda demonstracije: udeleţencem se praktično prikaţe postopek, dejavnost o kateri
govorimo.



Obiski in izleti: omogočajo udeleţencem, da si pridobijo osebno izkušnjo, hkrati pa
spodbujajo povezovanje skupine.



Skupinska diskusija: uporablja se oblika sokratske metode. Izobraţevalec po korakih
pripelje učenca do cilja, predvsem na podlagi njegovega razmišljanja.

Srečanje določene skupine ljudi, na katerem se o čem razpravlja, dogovarja, sklepa so ena
izmed najbolj priljubljenih načinov, ki se uporabljajo za usposabljanje skupine prostovoljcev s
podobnimi potrebami po usposabljanju in izobraţevanju. Ta skupinska usposabljanja običajno
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vključujejo mentorja, ki vodi predavanja, in mentorja, ki vodi skupinske ali posamezne
aktivnosti in vaje. Usposabljanje velikega število prostovoljcev hkrati je stroškovno
učinkovito ter zagotavlja doslednost v vsebini in načinu usposabljanja in izobraţevanja ter
zagotavlja moţnost, da se črpa iz izkušenj skupine. Teţave lahko nastanejo, če imajo
prostovoljci zelo različne potrebe po usposabljanju, različne učne stile ali stopnje sposobnosti,
ali če mentor nima dovolj časa in spretnosti omogočiti učenje s pomočjo skupine. Praktične
teţave lahko vključujejo usklajevanje časovne razpoloţljivosti prostovoljcev in dostop do
ustreznih prostorov in sredstev.
Zgoraj naštete metode so klasične metode, ki so bolj osredotočene na oblikovanje in razvoj
intelektualne komponente človekove osebnosti. Imamo pa še sodobne oziroma inovativne
metode, ki naj bi puščale posameznikom več ustvarjalnosti in aktivnosti. Nekatere od teh
metod sem izbrala in opisala, ker se mi zdijo primerne za usposabljanje in izobraţevanje
prostovoljcev. Te metode so spremljanje poteka dela, na virih temelječe učenje in svetovalno
mentorstvo.
Spremljanje poteka dela oz t. i. »job shadowing« (učeči se kot senca spremlja enega izmed
izkušenih delavcev) omogoča prostovoljcem, da se naučijo posebne spretnosti in dobijo
občutek za druge vidike dela z opazovanjem bolj usposobljenih in izkušenih kolegov pri delu.
Vendar pa ni primerno za vse vloge in naloge (npr., če sta pomembni zaupnost ali zasebnost
ali če prisotnost učencev posega v potek rednega dela). Tudi obisk na delovnem mestu je
ponavadi bolj primeren za razvoj določene vrste znanja in spretnosti kot pa za povečanje
znanja ali razumevanje.
Na virih temelječe učenje oz. t. i. »Resource-based learning« vključuje zagotavljanje
materialov – pisne, avdio-vizualne, računalniške ali praktične opreme –, ki omogočajo
prostovoljcem, da razvijejo svoje spretnosti, znanja in razumevanja, ponavadi s pomočjo
neodvisnih študij ali prakse. Prostovoljci lahko delajo ob času, v kraju in s hitrostjo, ki jim
osebno najbolj ustreza, zaradi česar je ta način proţen in ekonomičen glede porabe časa
osebja izobraţevanja. Kljub temu je še vedno treba usposabljanje in izobraţevanje spremljati
in podpirati, da se zagotovi doseganje učnih ciljev. Podpora se lahko omogoči s pomočjo
skupinskega študija prostovoljcev ali s stalno podporo in nadzorom dejavnosti. Seveda je
lahko nakup ali izdelava virov draga. Ključno je, da se ta metoda opira na motivacijo vsakega
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prostovoljca, zato morda ni primerna, ko je usposabljanje zelo pomembno pri opravljanju
nekega dela, vendar manj pomembno za prostovoljca.
Naslednja metoda dela bi lahko bila »coaching« (svetovalno mentorstvo). Mednarodna
federacija trenerjev (International Coach Federation) opredeljuje profesionalni »coaching« kot
(http://www.coachfederation.org/) »nenehen proces, ki ljudem pomaga doseči izjemne
rezultate v ţivljenju, karieri. Skozi proces »coachinga« stranke poglobijo svojo sposobnost za
učenje, povečajo svojo uspešnost in izboljšajo kvaliteto svojega ţivljenja«. »Coaching« je
interaktiven proces, ki posameznikom in organizacijam pomaga, da se hitreje razvijajo in
dosegajo bolj zadovoljive rezultate. Na podlagi »coachinga« posamezniki/organizacije
dosegajo boljše cilje, so dejavnejši, sprejemajo boljše odločitve in bolj ustvarjalno uporabljajo
svoje naravne notranje vire in sposobnosti. Lahko se izvaja ena-na-ena ali z majhno skupino
prostovoljcev, da se pokaţe zlasti določene veščine in omogoča učencem, da vadijo pod
strogim nadzorom ali korak po koraku, če je potrebno. »Coaching« je lahko bolj specifičen
kot spremljanje poteka dela in se lahko izvaja na delovnem mestu ali izven njega. To
omogoča prostovoljcu prakso v varnem okolju, ko te na delovnem mestu ni mogoče
zagotoviti. »Coaching« je uporabna metoda za razvoj kompleksnih praktičnih in ročnih
spretnosti. Bolj zapletena je neka spretnost, bolj intenzivno mentorstvo je potrebno (Volunteer
development agency 2001, str. 14 in 15).
5.3.2. Izkušenjsko učenje v prostovoljstvu
Izkušenjsko učenje je zelo širok pojem, pri prostovoljstvu pa ga bom obravnavala kot ga
opisuje Marentič Poţarnik (2003). Učenje ni le spoznavni proces, temveč gre tudi za preplet
razmišljanja, čustvovanja in aktivnosti. Pri izkušenjskem učenju gre za obliko učenja, ki skuša
povezati neposredno izkušnjo, opazovanje, spoznavanje in ravnanje v celoto. Pri učenju v
prostovoljstvu gre velikokrat za to, da se postavi učečega se v aktivno vlogo, kjer se znanje
preoblikuje v izkušnje, saj mora pogosto delati sam in prevzemati velike odgovornosti pri
delu in za to potrebuje izkušnje. Ravno to poskuša doseči tudi izkušenjsko učenje, ki je
nastalo kot odgovor na problem pomanjkanja teorije s prakso. Pri izkustvenem učenju igra
osrednjo vlogo celovita osebna izkušnja (Marentič Poţarnik 2003, str. 104, 123, 124).
Ameriški filozof in pedagog Dewey je med prvimi raziskoval pomen izkušenj za učenje in
podeli osebni izkušnji osrednjo vlogo v procesu učenja. Dewey pojmuje učenje kot
»dialektični proces, v katerem se integrirajo izkušnje in pojmi, opazovanje in akcija«
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(Marentič Poţarnik 1992, str. 5). Pred akcijo sledi še povezava s predhodnim znanjem. Dewey
je še opozoril, da je izkušnja po eni strani povsem subjektivna in osebna, po drugi strani pa
izzvana od okolja in objektivna. Pomembno je, da sta obe v enakopravnem odnosi (Marentič
Poţarnik 1992, str. 5).
Pomembno je torej delovati, ne le opazovati. Prostovoljci si ţelijo sprememb v praksi, vplivati
na okolico in videti oprijemljive rezultate svojega dela, tudi če pri tem tvegajo in se podajajo
v negotovost. Metode izkušenjskega učenja morajo biti take, da izzivajo, upoštevajo in
utrjujejo prostovoljčevo izkušnjo kot bistveno sestavino učenja. V nekaterih primerih je lahko
terensko delo temeljnega pomena (npr. pri zbiranju kamnin v primeru preprečevanja naravne
nesreče), kjer je lahko terenska izkušnja edina prava izkušnja.
Najbolj znan je Kolbov model učnih stilov, ki temelji na njegovem pojmovanju procesa
izkustvenega učenja, ki ga sestavljajo štiri dimenzije: konkretna izkušnja v kombinaciji z
abstraktno konceptualizacijo ter dimenzija razmišljujočega opazovanja na eni strani in
aktivnega eksperimentiranja na drugi strani. Te dimenzije morajo biti sklenjene, saj po Kolbu
(v Marentič Poţarnik 2003, str. 158) le tako pridemo do kakovostnega učenja.
Glede na raziskovanje Kolba (v Marentič Poţarnik idr. 1995, str. 78) je izkustveno učenje
proces, kjer poteka pretvorba posameznikove izkušnje. Posameznik mora biti vpleten v to
izkušnjo in o njej razmišljati. Učenje poteka kot razreševanje nasprotja med dvema
dimenzijama spoznavanja. Marentič Poţarnik idr. (str. 79) povzemajo po Kolbu, da »eno
dimenzijo omejujeta pola dojemanje (na osnovi konkretne izkušnje) in razumevanje (na
osnovi abstraktno logičnega razmišljanja. Drugo pa aktivno delovanje v zunanjem svetu in
vase obrnjeno razmišljujoče opazovanje«. Proces učenja naj bi se npr. začel s konkretno
izkušnjo, sledilo naj bi opazovanje in analiza izkušnje, ki jo vključimo v model abstraktnih
pojmov ter preizkušanje naučenega v novi situaciji (vrstni red se lahko spreminja). Vsakemu
posamezniku bolj odgovarja nek pol spoznanja in glede na to je potrebno graditi tudi izkušnjo,
načine učenja v prostovoljstvu. Kar je Kolb zapisal, se uresničuje v prostovoljstvu. Pri
prostovoljstvu gre za učenje o teoriji in kasneje učenje preko dela na terenu, kjer se brez
refleksije o tem, kaj prostovoljec počne, ne more nihče nič naučiti. Torej mora razumeti tisti
kar počne na terenu- razumeti konkretno izkušnjo. Kolb (v Cepin 2005, str. 4) trdi, »da je
vsako izkustveno učenje vsako učenje v neposrednem stiku z realnostjo, ki jo proučuje«.
Znanje se po njegovem mnenju ustvarja s transformacijo izkušnje. NPO svojim prostovoljcem
lahko ponudijo prav to – situacije, iz katerih se lahko učijo, kjer se morajo prilagajati na nove
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okoliščine, pridobiti osebno avtonomijo, ustrezno komunicirati in sodelovati z drugimi.
»Vloga usposabljanja je predvsem spodbujanje druge (razmišljujoče opazovanje) in tretje faze
(abstraktna konceptualizacija) Kolbovega cikla. Izkušnje, ki jih [prostovoljci] prinesejo iz
svojega dosedanjega ţivljenja, se s pomočjo voditelja usposabljanja reflektirajo in abstraktno
konceptualizirajo.« (prav tam, str. 32). Gre za to, da se morajo naučiti znajti v nepredvidljivih
situacijah, za katere ni v naprej opredeljene rešitve in odgovora. In taka znanja, ki jih
pridobijo v konkretnih situacijah, lahko prenesejo in jim koristijo tudi v vsakdanjem ţivljenju.
Tudi Jarvis obseţno razmišlja o izkustvenem učenju in pomenu izkušnje. Pri Jarvisu je učeči
se celota, oseba, ki se uči z umom, telesom in se pri učenju sooča z lastno zgodovino,
biografijo. Kot tak se na izkušnje, ki določajo naravo učenja, odziva na individualen način,
kar pomeni, da posameznikova oseba kot celota vpliva na način, značaj, potek učenja iz
izkušenj. Jarvis izkušenjsko učenje postavi tudi v druţbeni kontekst, saj je učenje interakcija
in ne izoliran notranji proces (v Merriam idr. 2007, str. 100–103). Izkustvo poimenuje
ţivljenjsko, v nasprotju z začasnim. Kar se naučimo, nam ostane vse ţivljenje. »To, kar se
naučimo sedaj, vpliva na prihodnost in prispeva k celostnosti izkustva« (Jarvis 2003, str. 96).
Izkustvo je kontinuiran proces, proces razmišljanja, ki spreminja našo percepcijo (prav tam),
torej tudi prostovoljstvo spreminja naš aspekt resničnosti, o kateri razmišljamo. Izkustveno
učenje je proces, pri katerem spreminjamo sebe in smisel na podlagi situacije, v kateri smo, in
se pri tem učimo. To izkušnjo potem poskušamo integrirati v svoje ţivljenje. Jarvis tudi pravi,
da je vsako učenje situacijsko učenje, saj »situacije se lahko spreminjajo, a proces učenja
ostane enak, tako da lahko govorimo o samostojnem učenju ali priloţnostnem učenju kot
odnosu med učencem in situacijo« (prav tam, str. 101). Pri prostovoljskem delu se ves čas
srečujemo z nepredvidenimi situacijami, iz katerih se potem učimo in črpamo dragocene
izkušnje, ki jih lahko prenesemo v naš vsakdan in jih lahko uporabljamo celo ţivljenje (kot
npr. reševanje problemov, učinkovito reševanje konfliktov …).
Za razlago dela v praksi se zdi primernejši Jarvisov model t. i. eksistencialnega učenja (tudi
izkustveno učenje), ki je razširjena verzija Kolbovega modela. Prva raven Jarvisovega modela
vključuje tri poti, imenovane poti brez učenja (v njih lahko pride do naključnega učenja)
(Merriam idr. 2007, str. 137):
1) Predpostavljanje: oseba domneva, da ji je situacija znana, da jo razume, da ima vse
pod nadzorom. Zato ne začuti razkoraka med svojim znanjem in zaznavo ter se iz nje
nič ne nauči.
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2) Neupoštevanje: oseba se ne odzove na potencialno učno situacijo (oseba doţivi
notranji razkorak med svojim znanjem in zaznavanjem okolice).
3) Zavračanje: oseba se zavestno odloči, da zavrne priloţnost za učenje.
Druga raven Jarvisovega modela, nereflektivno učenje, zajema tri moţnosti, pri katerih se
posameznik sprašuje, zakaj se uči.
4) Podzavestno: oseba pridobi izkušnje v vsakdanjem ţivljenju. Lahko pride do
nezavedne prilagoditve lastnega odzivanja na določene situacije in oseba se spreminja
oziroma nekaj nauči.
5) Praksa: oseba pridobiva nove spretnosti, o katerih ne razmišlja in se jih sploh ne
zaveda.
6) Memoriranje: oseba si poskuša zapomniti predstavljene informacije, da jih lahko
kasneje reproducira.
Tretja raven Jarvisovega modela upošteva odločitev za učenje z refleksijo.
7) Kontemplacija: oseba razmišlja o tem, kaj se je naučila.
8) Reflektirajoča praksa: razmislek pred aktivnostjo, med njo in po njej. Primer je lahko
reševanje problemov.
9) Izkustveno učenje: oseba dejansko izpelje nek eksperiment v okolju. Ta faza ustreza
Kolbovemu krogu izkustvenega učenja.
Jarvisov model razlaga predvsem to, da ţelijo posamezniki osmisliti svoje ţivljenjske
izkušnje. Ţivljenjske izkušnje posameznik pridobiva v okolju in določnem socialnem
kontekstu. Vse učenje in izkustvo dogajata znotraj tega socialnega konteksta, ki ga pri učenju
ne smemo zanemariti.
Pri začetnem uvajanju, osnovnem učenju prostovoljcev, sta praksa in memoriranje
najpogostejši obliki učenja. Prostovoljci lahko opazujejo, posnemajo nekoga drugega, ob tem
pa ne razmišljajo in tega znanja ni moč opisati. Učenje nastopi, ko ţelimo vzpostaviti
ravnovesje med znanjem in okolico. Babnik (2007, str. 34) pravi, da dokler si začetnik v neki
dejavnosti ne nabere ustreznih veščin in znanja, ki jih za aktivnost potrebuje, »je lahko pot
reflektirajoče prakse nevarna. Sam se bo sicer verjetno prej ali slej naučil pravilnega ravnanja,
toda njegovo delo ni povezano s stvarmi, ki jih uničiš in pridobiš nove, temveč z ljudmi, na
katerih ne moremo delati poskusov«. Tak primer je lahko pogovor o temah, ki so za ljudi, s
katerimi prostovoljci delajo, zelo travmatične. Prostovoljec mora točno slediti postopkom,
naučiti se mora, kako se vesti do ljudi v stiski, kaj lahko vpraša in kaj ne (npr. osebe, ki so
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doţivele nasilje). Slediti mora dejanjem drugih, bolj izkušenih prostovoljcev, ker znajo
pravilno ravnati z ljudmi v stiski. Kasneje, ko situacijo pozna bolje, lahko s pomočjo
strokovnjakov dela tako kot si je sam zamislil. Za katerokoli prostovoljsko delo je lahko
nevarno, če učenje ne poteka oziroma ga nekdo zavrača in ne vidi, da je njegovo ravnanje
napačno. Potrebna je zunanja spodbuda v obliki pogovorov, supervizije, treba je ustvariti
spodbudno in čustveno pozitivno naravnano ozračje. Babnik (prav tam) še ugotavlja, da je
verjetno zavračanje učenja povezano z notranjim strahom in nelagodjem posameznikov.
Izkušenjsko učenje je torej učenje, ki poteka sočasno z delovanjem, dejavnostjo v ţivljenju
posameznika. Človek je sposoben svoje izkušnje izbirati, sposoben je dograjevati sebe,
sposoben se je opazovati. Posameznik lahko izbira. Določeno delovanje izbiramo tudi zato,
ker se ţelimo na osnovi novih izkušenj, do katerih bomo prišli po novo izbrani poti, še kaj
naučiti. Da bi lahko posameznik bolje razumel stvari ali dogodke, na katere se osredotoča,
mora uporabljati predznanje, ki ga je pridobil iz preteklih izkušenj (Jarvis 2003, str. 23).
5.3.3. Globalno učenje
Učenje iz izkušenj mednarodnega prostovoljstva ni pomembno samo za posameznike, ampak
tudi za organizacije, skupnost, ljudi s katerimi delajo, okolico. Zato po mnenju Oblakove
(2009, str. 41) govorimo o globalnem učenju. S tega vidika je pomembno, da so priprave na
prostovoljstvo kvalitetne. Kot pravi Oblak (prav tam), je prostovoljstvo odgovornost.
Globalno učenje je vseţivljenjski proces učenja in delovanja, ki poudarja posameznikovo
vpetost v globalno dogajanje. Namen tega je spodbujati posameznike in skupnosti k lastnemu
angaţiranju in delovanju na področju razreševanja ključnih skupnih izzivov človeštva.
»Globalno učenje zajema ogromno področij, kot npr.: medkulturni dialog, človekove pravice,
podnebne spremembe, prehransko varnost, migracije, enakopravnost spolov itd. Globalno
izobraţevanje vključuje učenje o omenjenih problemih in vprašanjih, ki segajo preko drţavnih
meja, in o medsebojni povezanosti ekoloških, kulturnih, ekonomskih, političnih in
tehnoloških sistemov. Vključuje tudi perspektive videnja stvari skozi oči in misli drugih«
(Slovenska filantropija 2011). Torej lahko rečemo, da globalno učenje pomaga prostovoljcem
osvojiti globalno perspektivo in jih nauči gledati na okoliščine in teţave v celovitem ter
svetovnem kontekstu. To jih lahko celo spodbuja k razmišljanju o lastni identiteti in
ţivljenjskem stilu ter k sprejemanju odgovornosti.
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Schulze in Schulze (1995) kot glavne teme globalnega učenja definirata:


Širjenje obzorij: z učenjem se posamezniki naučijo spoštovati povezanost človeške
druţbe, globalne medsebojne odnose in znotraj tega razumeti svoj poloţaj ter vlogo.



Razmišljanje o lastni identiteti – komunikacija na višji ravni: izobraţevanje
posameznikom pomaga razumeti in dojemati vedenje drugih in gledati na svet z
različnih zornih kotov.



Razmišljanje o svojem ţivljenjskem stilu: izobraţevanje posameznike nauči
ovrednotiti svoje odločitve in dejanja tudi z vidika vpliva, ki ga imajo na druţbo,
okolje ali trajnostni razvoj.



Misli globalno, deluj lokalno: izobraţevanje posameznike usposobi, da se kot del
globalne druţbe lahko spopadajo z globalnimi problemi.

Globalno učenje posameznikom pomaga razviti znanje, spretnosti, vrednote in odnose, ki jih
vsi potrebujemo za zagotavljanje pravičnega, trajnostno naravnanega sveta, v katerem ima
vsak pravico izpolniti svoj potencial. Zgolj informacije in znanje ne zadostujejo za
spremembo vzorcev obnašanja. Izkustveno in refleksivno učenje je v tem smislu bolj
učinkovito zlasti, če je dolgoročno naravnano. Globalno učenje predstavlja vseţivljenjski
proces, ki vodi h kritičnemu opredeljevanju do razpoloţljivih informacij ter angaţiranemu in
dejavnemu drţavljanstvu. Tudi Maastrichtska deklaracija o globalnem učenju Sveta Evrope
izpostavlja pomembnost delovanja, ne zgolj izobraţevanja.
V Maastrichtsko deklaracijo so avtorji zapisali (Cabezudo 2008, str. 10): »Globalno
izobraţevanje je izobraţevanje, ki ljudem odpre oči in um za dojemanje stvarnosti sveta in jih
spodbuja za delovanje, ki vodi k svetu večje pravičnosti, enakosti in človekovih pravic za
vse«. Prostovoljstvo lahko pomaga doseči vse to, ker je zelo prilagodljivo, fleksibilno, eden
izmed ciljev je dejavno drţavljanstvo. Globalno učenje mora biti vključeno v prostovoljstvo,
saj se zelo sklada z bistvom prostovoljstva. Tudi prostovoljstvo se spopada z globalnimi
problemi, ki jih je treba razrešiti. To pa ne poteka samo v naši lokalni skupnosti ampak smo
lahko prostovoljci v različnih druţbah sveta. Veliko organizacij razvija partnerske odnose z
drugimi drţavami sveta. Ravno zato moramo razmišljati globalno. Ob čedalje bolj prisotnem
fenomenu globalizacije imajo tudi prostovoljci naraščajočo potrebo po pridobivanju novih
veščin in znanj, po ozaveščanju o medsebojnih odvisnostih na svetovni ravni ter po
spopadanju s teţavami in ovirami prek lastnega prispevka k vzpostavitvi pravičnejše globalne
druţbe. Del globalnega učenja in višanja ravni ozaveščenosti je tudi umeščanje prostovoljske
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izkušnje v širši kontekst razvojnih konceptov in procesov in s poznavanjem tega lahko
oblikujejo dogajanje in situacije na področju lokalne skupnosti.
V skoraj vseh evropskih drţavah se pojavlja zanimanje za globalno učenje, vendar razvoj letega poteka le v okviru uradnih sistemov izobraţevanja, kar pa ni dovolj, ker je zelo omejeno.
NPO lahko omogočijo takšnemu učenju potrebno širino in inovativnost ter svobodno izbiro
metod. Ravno civilno druţbena gibanja in neprofitne organizacije so prve opozarjale, da je za
bolj uravnoteţeno sobivanje med ljudmi potrebno o globalnih izzivih seznaniti čim več ljudi.
So se pa kampanje pri neprofitnih organizacijah izkazale za preveč specializirane na svoje
področje delovanja (Suša 2010, str. 22).

6. PRIZNAVANJE

NEFORMALNO

IN

PRILOŽNOSTNO

PRIDOBLJENEGA

ZNANJA PROSTOVOLJCEV
Zaradi zmeraj večjih zahtev po znanju v druţbi, ki jo zaznamujejo nenehne spremembe, je
potrebno identificirati, definirati in razvijati ključne kvalifikacije tudi v neformalnem
izobraţevanju. Neformalno in priloţnostno učenje imata pomembno vlogo, ko gre za
moţnosti drţavljanov pri pridobivanju znanja in kompetenc, potrebnih v naši druţbi, ki
temelji na znanju, in pri osebnemu razvoju. Prostovoljstvo, kot eden izmed ključnih
»prostorov« za neformalno in priloţnostno učno izkušnjo, omogoča učenje prav vsem – še
posebej tistim, ki izpadejo iz formalnega izobraţevanja ali ki imajo teţave pri (ponovnem)
vstopu na trg dela. Vendar je narava prostovoljstva pogosto taka, da so pridobljene
sposobnosti in znanja ignorirane ali nevidene (večinoma se prostovoljci ne hvalijo s svojo
aktivnostjo) (Conference on mutual recognition … 2007, str. 9). Eden od najpomembnejših
izzivov, s katerimi se bodo oblikovalci izobraţevalne politike morali spopasti v prihodnjih
letih, je najti načine za povečanje priznavanja vrednosti neformalnega izobraţevanja.
Neformalno izobraţevanje je bistvenega pomena za osebnostni razvoj in VŢU posameznika.
Zakaj je sploh potrebno, da se priznava in vrednoti priloţnostno in neformalno pridobljeno
znanje? Muršak (2006, str. 29) odgovarja, da znanje, ki se pridobi izven organiziranih oblik
izobraţevanja, postaja zmeraj bolj cenjeno ter poveča zaposljivost posameznika. To znanje je
lahko celo pogoj za razvoj kariere in obstoj na trgu dela. Z vzpostavitvijo sistema priznavanja
in vrednotenja neformalnega in priloţnostnega znanja bi lahko tako regulirali trg in zaščitili
nosilce teh znanj. Znanja, pridobljena priloţnostno in neformalno, so tudi pomemben del
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vrednosti človeškega kapitala in imajo vrednost sama po sebi. Zato tudi zasluţijo ustrezno
vrednotenje in priznavanje. Pomen priznavanja prej pridobljenega znanja je v tem, da »realne,
a formalno nevidne kompetence in znanje spremeni v vidne in da so njegovi rezultati socialno
sprejeti,« meni Andersson (v Muršak 2006, str. 24).
Postopek priznavanja in vrednotenja znanj, spretnosti in kompetenc naj bi bil izveden v fazah.
Najprej poteka proces identificiranja posameznikovih znanj, spretnosti in kompetenc, v
katerem posameznik sam ali v sodelovanju s svetovalcem ugotavlja, katera znanja in
spretnosti je ţe usvojil v različnih učnih okoljih in jih nato primerja z vnaprej določenimi
standardi učnih izidov. Sledi dokumentiranje, kar pomeni zbiranje dokazov o znanju,
spretnostih in kompetencah (npr. priporočila, primeri kakovostnih rezultatov dela, opisi
tečajev; urejena zbirka dokumentacije je lahko tudi listovnik ali portfolio). Glede na
dokumentirano sledi postopek potrjevanja učnih izidov, s katerim se potrdi, da posameznikovi
dokazani učni doseţki ustrezajo učnim izidom, ki se zahtevajo za pridobitev nacionalne
poklicne kvalifikacije ali strokovnih modulov v izobraţevalnem programu. V postopku
potrjevanja kvalificirani ocenjevalec (strokovnjak za določeno področje) pregleda dokazila
(lahko zbrana v obliki zbirne mape ali portfolia) in ugotovi, ali so izpolnjeni pogoji za
priznavanje (kriterije, standarde) izobrazbe. Nato poteka faza preverjanja učnih izidov, s
katero se preveri obseg znanja, spretnosti in kompetenc, ki jih je udeleţenec usvojil v
različnih učnih okoljih za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije. Kvalificirani
ocenjevalec se na podlagi dokazil o ţe pridobljenih znanjih, spretnostih in kompetencah
odloča, na kakšen način in v kolikšnem obsegu bo znanje potrebno preveriti. Ugotavljanje
učnih izidov temelji na merjenju posameznikovih učnih izidov, kompetenc, ki so v praksi
določeni z uveljavljenimi standardi. Ocenjujejo se lahko ustna predstavitev, raziskovalne
naloge, projekti, eseji, itd. Na koncu imamo še postopek priznavanja učnih izidov, s katerim
se uradno prizna osvojene učne izide s podelitvijo nacionalne poklicne kvalifikacije; lahko pa
je na podlagi tega posameznik oproščen opravljanja strokovnega modula/strokovnih modulov
v izobraţevalnem programu. Informiranje in svetovanje mora biti omogočeno v vseh fazah
procesa (Vuković in Ţnidarič idr. 2008, str. 25). Ţe na začetku mora biti prostovoljcu
omogočeno in predstavljeno, da si lahko naredi portfolio, saj je to pomembno izhodišče za
priznavanje pridobljenega znanja. Dvomim pa, da organizacije temu posvečajo veliko časa,
saj jim to predstavlja samo dodatno delo s prostovoljci in jim neposredno ne prinese veliko
koristi. Prostovoljec pa ima vedno izbiro, ali ţeli priznati svoje pridobljeno znanje ali ne – ali
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ţeli skozi cel postopek priznavanja in vrednotenja znanj, spretnosti in kompetenc ali ne. Če
ţeli ozavestiti svoja znanja, si mora vzeti čas tudi za vse opisano v tem postopku.
Hozjan (2010, str. 37 in 38) povzema Jarvisa, ki pravi, da so običajno znanja, spretnosti in
sposobnosti, pridobljene v neformalnem in priloţnostnem učenju prikrite, pri identifikaciji pa
jih odkrijemo, naredimo bolj eksplicitne in vidne za posameznika, podjetja in izobraţevalni
sistem. Za pridobitev certifikata moramo zadostiti nekim minimalnim pogojem, ki so lahko
dokazani s testiranjem ali preverjanjem znanja. Kelava (2006, str. 63) podobno kot Jarvis
govori o neprepoznanih in neizkoriščenih neformalno pridobljenih znanjih in pravi, da lahko
pomenijo gospodarsko izgubo, če jih ne priznamo. Vsaka drţava to ureja po svoje, povsod pa
ţelijo povezati izobraţevanje z delom. Ţe ko je leta 1995 izšla Bela knjiga o izobraţevanju in
usposabljanju (za EU) je bilo v njej predvideno, da bi se morale drţave članice EU truditi in
»prepoznati ključne spretnosti ter najboljše načine za pridobivanje, ocenjevanje in
certificiranje le-teh (prav tam, str. 74–76)«.
V Memorandumu o VŢU je priznavanje in vrednotenje neformalnega in priloţnostnega
učenja zelo pomembno vprašanje. V četrtem področju se izpostavlja kot cilj »pomembno
izboljšanje poti, s katerimi razumemo in ocenjujemo udeleţbo in doseţke, še posebej v
neformalnem in naključnem učenju« (prav tam, str. 41). V zvezi s tem je govora o
»uporabljanju človeških virov v njihovi polnosti« kot dejavniku ohranjanja konkurenčnosti, o
tem, da so »diplome, certifikati in kvalifikacije pomembno priporočilo tako za delodajalce kot
za posameznike na trgu dela in v podjetjih« ter o »povečanih zahtevah po kvalificirani delovni
sili s strani delodajalcev in povečani tekmovalnosti med posamezniki, da bi pridobili in
ohranili zaposlitev«, kar bo vodilo k »veliko višjim zahtevam po priznanem učenju kot kdaj
koli poprej« (prav tam, str. 41). Vse članice EU poskušajo razviti metodologije, po kateri bi
identificirale, ocenile in priznavale neformalno izobraţevanje. To lahko predvsem pripišemo
naraščaju zanimanja za VŢU. Po mnenju Bjørnåvold (2002, str 113) je potrebno vzpostaviti
stroškovno učinkovito in kvalitetno orodje za priznavanje neformalno pridobljenega znanja,
ker naj bi bil to pomemben del strategije VŢU. Če ţelimo dati posameznikom zaslugo za
uspešno učenje v NPO je merjenje pridobljenega znanja ključno.
V ţelji, da bi izboljšali implementacijo razvijanja vrednotenja in priznavanja znanja, je EU ob
koncu leta 2007 izdelala model razdelitev drţav članic glede na stopnjo, ki so jo dosegle pri
uvajanju tega sistema (Validation of non-formal … 2007):
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1) Drţave, v katerih je postopek ţe dobro vpeljan, urejen, posamezniki pa se ţe vključujejo
vanj (Belgija, Danska, Estonija, Finska, Francija, Irska, Nizozemska, Norveška, Portugalska,
Slovenija, Romunija, Španija, Velika Britanija).
2) Drţave, v katerih se postopki razvijajo, pravne podlage so vzpostavljene, vendar se
posamezniki še ne vključujejo (Avstrija, Češka, Islandija, Italija, Nemčija, Madţarska, Litva,
Luksemburg, Malta, Poljska, Švedska).
3) Drţave, v katerih se na tem področju še ne dogaja veliko in so v začetni fazi razvoja
(Bolgarija, Hrvaška, Ciper, Grčija, Latvija, Liechtenstein, Slovaška in Turčija).
Za Slovenijo bi izpostavila predvsem »sistem« Nefiks, ki ga bom v nadaljevanju diplomskega
dela tudi bolj podrobno opisana.
Evropski svet je maja 2004 sprejel skupne evropske podlage11 za identifikacijo in potrjevanje
neformalno in priloţnostno pridobljenega znanja, ki jih lahko povzamemo v štirih temeljnih
načelih (Vuković in Ţnidarič idr. 2008, str. 25):
1) Celoten proces prikazovanja znanja (celovit nabor znanja, spretnosti in izkušenj) mora
ostati prostovoljen, rezultati potrjenega znanja pa ostanejo v lasti posameznika.
2) Odgovorni skrbniki sistemov morajo vzpostaviti podsisteme in pristope, ki vključujejo
primerne mehanizme za zagotavljanje kakovosti, vodenja, svetovanja in podajanja informacij
o moţnostih v teh sistemih.
3) Temelji zaupanja v proces priznavanja neformalno in priloţnostno pridobljenega znanja so:
poštenost, preglednost in zagotavljanje kvalitete.
4) Potrebno je zagotoviti kredibilnost in legitimnost, te pa ni brez sodelovanja relevantnih
skrbnikov, izogibanja konfliktom med različnimi interesi in brez jasnih profesionalnih
standardov za izvedbo potrjevanja.
Omenjene smernice oziroma priporočila so referenčne in kontrolne točke za razvoj sistemov
in metod priznavanja v različnih evropskih drţavah, njihova uporaba pa je prostovoljna (prav
tam). Ta dokument povzema stanje in osvetljuje veliko potrebo po druţbenem in formalnem
priznanju neformalnega in priloţnostnega učenja v različnih aktivnostih. Dokument je bil
mejnik v pogovorih o neformalnem izobraţevanju in je vodil v nekaj političnih iniciativ.

11

Dokument z naslovom »Pathways towards validation and recognition of education, training and learning in
the youth field« (Poti k potrjevanju in priznavanju izobraţevanja, usposabljanja in učenja na področju mladine).
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Celovit pogled, predstavljen v tabeli 5, prikaţe, na kateri ravni, na kakšen način, zakaj in kako
poteka potrjevanje in priznavanje neformalno in priloţnostno pridobljenega znanja v EU ter
kdo ga izvaja.
Tabela 5: Integrirani pogled na potrjevanje in priznavanje neformalno in priloţnostno
pridobljenega znanja
Kdo je vključen?
Evropsko

Komisija

področje

EU,

in

Kakšni so rezultati?

svet EQF,

Zakaj to delajo?

in Odprta – prosta

Europass, Primerljivost

organizacije skupni

Kako se izvaja?

evropski transparentnost,

komunikacija

socialnih partnerjev, temelji priznavanja, povečana mobilnost,
ministrstvo

za osnutek

izobraţevanje

in smernic

usposabljanje,

evropskih konkurenca, VŢU
za

priznavanje

ministrstvo za delo
Nacionalno

Ministrstva,

področje

pooblaščene

Kvalifikacije

Druţba

znanja, Projekti, mreţe,

mobilnost, inovacije

avtoritete

za

financiranje,
legaliziranje

kvalifikacije,
socialni

partnerji,

neprofitne
organizacije
Sektor

Lokalna

izobraţevanja

centri

vlada, Nacionalni kurikuli, Izobraţevanje
za nacionalni

usposabljanje preverjanje,

standardi, certifikati po meri, skrajšana potrjevanje

preverjanje,
poklicne

vse,

za Svetovanje,

šole, za

potrditev doba učenja/študija,

univerze, specialni sodelovanja, diplom

povečan dostop do

centri

izobraţevanja

za

prepoznavanje
znanja
Prostovoljski

Skupnosti,

sektor

Profil spretnosti

Zaposljivost,

Youthpass,

neprofitne

mobilnost,

Europass

organizacije,

napredovanje

v

projekti

karieri,

v

vstop

izobraţevanje/dosto
p do njega, interno
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usposabljanje
Posameznik

Kandidat, delavec

Motivacija

za

Dopolnjevalno

učenje,

učenje, sestava

samopodoba, dokaz

portfolia

o

znanju

in

spretnostih

Vir: Vuković idr. 2008, str. 31.
V celoten proces potrjevanja in priznavanja neformalno in priloţnostno pridobljenega znanja
je vključenih pet ločenih, a med seboj povezanih področij. Le s skupnim sodelovanjem se
lahko razvije nek uspešen model na evropski ravni. Tukaj poteka predvsem pristop »od zgoraj
navzdol«. Slednje se najjasneje odraţa v odnosu med EU in nacionalnimi izobraţevalnimi
sistemi. Čeprav je večina strateških dokumentov in aktivnosti, ki jih izvaja EU, zgolj
priporočil, pa sam razvoj področja vrednotenja in priznavanja neformalno in priloţnostno
pridobljenega znanja zahteva aktivno participacijo drţav članic. Če je temeljna naloga
posamezne članice, da na nacionalni ravni vzpostavlja normativni sistem vrednotenja in
priznavanja rezultatov učenja in da s finančnimi vzpodbudami podpira različne projekte, pa se
tako predstavniki sektorjev kot tudi NPO s projekti in participacijo pri samih postopkih
vrednotenja in priznavanja znanja vključujejo v razvoj področja.
Priznavanje neformalnega in priloţnostnega izobraţevanja in učenja ima veliko ponuditi
prostovoljcem in organizacijam, s katerimi delajo. Obstaja nekaj ključnih vprašanj za
razmislek, preden se organizacije odločijo za korak priznavanja. Ponudba priznavanja
prostovoljskega dela lahko povzroči pritok prostovoljcev, ki so bolj izobraţeni in/ali ki
opravljajo prostovoljsko delo kot korak v smeri plačanega dela. Priznavanje je za vsakogar, in
to ni isto kot formalni izpiti v šoli. To mora biti tudi ustrezno predstavljeno in pojasnjeno,
zato da bi se izognili izgubi moţnih prostovoljcev, ki so morda imeli predhodno slabe
izkušnje na področju izobraţevanja ali ki niso zelo prepričani v lastne sposobnosti. Če se
ravna pravilno, lahko priznavanje pozitivno prispeva k enakim moţnostim in omogoči ljudem,
ki nimajo nobenih ali malo kvalifikacij, pridobiti zaupanje vase in razne spretnosti.
Priznavanje lahko prinese oceno in moţni uspeh ali neuspeh v prostovoljstvo. Nekateri ljudje
postanejo prostovoljci, da se izognejo pritiskom ocenjevanja. Za priznavanje mora
prostovoljec opravljati posebne naloge, ki dokazujejo posebne sposobnosti. To zahteva jasno
vlogo opisa naloge za prostovoljca in lahko zmanjša fleksibilnost. Prav tako je potrebno voditi
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ustrezno evidenco vseh dejavnosti, da se zagotovi dokaze za priznavanje neformalnega in
priloţnostnega izobraţevanja in učenja.

6.1. Evropsko ogrodje kvalifikacij
Evropski kvalifikacijski okvir (EOK) je sistem, ki je skupen vsem drţavam članicam EU in bo
povezal njihove nacionalne kvalifikacijske okvirje oz. sisteme. Vsaka drţava ima svoj
nacionalni kvalifikacijski okvir – ravno zato so si med seboj različni (3. stopnja v eni drţavi
pomeni nekaj drugega kot 3. stopnja v drugi drţavi). Ta različnost pa predstavlja določene
ovire, predvsem pri primerjanju stopenj kvalifikacij, zato je bil 23. aprila 2008 s strani
Evropskega parlamenta in sveta sprejet EOK, ki predstavlja neke vrste orodje za prevajanje
(umestiti kvalifikacije na ustrezno raven in določiti njihov odnos do drugih kvalifikacij –
horizontalno in vertikalno). Gre pa za prostovoljsko odločitev vsake drţave (ni nobenih
formalnih obveznosti) (Evropska komisija 2009, str. 3). Takrat so si pobudniki EOK zamislili,
da bi se odvijal v dveh fazah (prav tam):
1) da bi drţave svoje nacionalne kvalifikacijske okvirje povezale z EOK do leta 2010 in
2) da bi bile EOK-stopnje tudi na vseh izdanih certifikatih do 2012, zato da se zagotovi,
da je vsak certifikat prevedljiv oz. ţe preveden na EOK.
EOK se uporablja za vse vrste oz. področja izobraţevanja, usposabljanja in kvalifikacij
(začetno izobraţevanje otrok in mladine in izobraţevanje odraslih, poklicno izobraţevanje in
usposabljanje, akademsko izobraţevanje, neformalno in priloţnostno učenje) (prav tam).
EOK vključuje 8-stopenjsko lestvico (to pomeni, da je morala vsaka drţava »prevesti« oz.
uskladiti stopnje svojega nacionalnega kvalifikacijskega okvirja s stopnjami EOK). Pri vsaki
stopnji je določeno, katera teoretična znanja, praktične in tehnične spretnosti ter socialne
kompetence mora posameznik imeti, da je uvrščen na določeno stopnjo. Opisi vključujejo vse
od osnovnih znanj in spretnosti do doktorata – pri tem pomikanje navzgor po tej lestvici ne
pomeni nujno bolj specializiranih spretnosti in znanj, kot je to npr. v akademski in
raziskovalni sferi, ampak lahko pomeni tudi, da si bolj »generalist«, univerzalen (prav tam).
To lestvico lahko uporabimo v prostovoljstvu predvsem pri ocenjevanju. Če bi kdo ţelel
formalno priznati pridobljeno znanje, bi sledila podrobna evalvacija (enako rigorozna kot v
formalnem izobraţevanju) praktičnega in teoretičnega znanja ter različnih drugih spretnosti in
kompetenc. Na koncu bi lahko posameznik imel določene točke, ki ga uvrščajo na lestvico in
bi pridobil neko potrdilo, ki lahko vodi do certifikata ali nove kvalifikacije. Če ne drugega, pa
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to ogrodje omogoča večjo mobilnost ljudi in transparentnost pridobljenih znanj, saj bo
predvsem uveljavljanje nekega referenčnega okvirja omogočalo ustrezno primerjavo. Še
vedno pa jim primanjkuje neko ustrezno orodje za kvalitetno izpeljavo priznavanja
neformalnega in priloţnostno pridobljenega znanja.

Primer profila kompetenc za prostovoljce povzemam po dokumentu, ki opisuje, kako
priznavati prav neformalno pridobljena znanje in je bil narejen s strani CISESK (Certification
of Civil Services non formal and informal Skills) (The European Qualification … 2008).
Opisuje 3 sektorje (izobraţevanje, civilna zaščita in ekologija), ki bi jih lahko opredelili kot
zahteve EOK – predvsem glede na kompetence, ki jih zahteva vsak profil.
Najpomembnejše (splošne) ključne kompetence, potrebne za prostovoljce (kot tudi
strokovnjake), na teh 3 ciljnih področjih so naslednje:


medosebne, medkulturne in socialne kompetence,



splošna kultura,



komunikacija v maternem jeziku,



učenje učenja,



digitalna pismenost.

Če si posameznik pridobi splošne ključne kompetence, ki so opredeljene za ta področja, bi mu
CISESK dodelil tri do štiri točke od osmih moţnih glede na lestvico EOK. CISESK opisuje
tudi primere dodatnih kompetenc za vsak sektor. Dodatne kompetence, ki jih potrebujejo
prostovoljci na področju izobraţevanja, so predvsem pedagoška znanja (teoretična in
praktična), medtem ko kot dodatne kompetence za prostovoljce na področju ekologije
predlagajo

osnovna

tehnična

in

matematično/statistična

znanja,

biokemijo

(teoretično/praktično). Dodatne nujne kompetence za prostovoljce na področju civilne zaščite
naj bi bila osnovna sociološka in psihološka znanja ter osnovna znanja iz političnih ved.
Vsako dodatno ustrezno kompetenco, ki jo prostovoljec osvoji, si pridobi neke dodatne
minimalne točke za napredovanje po lestvici EOK.

6.2. Europass

Europass je novo orodje/dokument, ki posameznikom zagotavlja jasno in enostavno
predstavitev njihovih znanj in kompetenc v vsej Evropi (v pobudi Europass sodeluje 32
drţav: 27 drţav članic EU (Avstrija, Belgija, Bolgarija, Češka, Danska, Nemčija, Estonija,
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Irska, Grčija, Španija, Francija, Italija, Ciper, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Madţarska,
Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovenija, Slovaška, Finska, Švedska, Zdruţeno
kraljestvo), 3 drţave članice Evropskega gospodarskega prostora (EGS) (Islandija,
Liechtenstein, Norveška) in 2 drţavi kandidatki (Hrvaška in Turčija). Moţnost uporabe
sistema morajo imeti tudi drţavljani tretjih drţav s prebivališčem v EU (Odločba … 2004, str.
7). Omogoča tudi prosto gibanje v Evropi, mobilnost vsem dijakom, študentom in delavcem.
Europass je namenjen predvsem temu, da posamezniki ustrezno predstavijo svoje znanje,
kvalifikacije in kompetence (primeren je za opis in ustrezno vrednotenje). To pa lahko
omogoči nove moţnosti zaposlitve po celi Evropi in pri prehajanju v zaposlitvenih panogah.
Imamo različne vrste Europassov (pet sklopov, razvitih na evropski ravni), ena izmed teh je
tudi Europass mobilnost, ki beleţi obdobje (t. i. Europass izkušnjo mobilnosti), ki ga je
imetnik dokumenta preţivel v drugi evropski drţavi zaradi učenja ali usposabljanja. Izkušnja
lahko vključuje: delovno prakso v podjetju, semester v tujini v okviru programa izmenjave in
prostovoljsko prakso v neprofitni organizaciji. Partnerji v izkušnji mobilnosti so lahko
univerze, šole, centri za usposabljanje, podjetja, neprofitne organizacije itd. Europass
mobilnost je namenjena vsakomur, ki ima izkušnjo mobilnosti v evropski drţavi. Starostnih in
statusnih omejitev ni (Odločba …2004, str. 12).
V Europass lahko prostovoljci beleţijo novo pridobljene veščine in jih zapišejo v svoj
Europass ţivljenjepis. Po posebnem ključu lahko zapišejo tudi na novo naučene jezike. To
lahko uporablja vsak, ki si to ţeli in pozna. Ko je vse to zapisano, lahko prostovoljsko
dejavnost potrdijo mentorji posameznikov ali vodje NPO. Zapisano lahko vsak pokaţe v
katerikoli naslednji dejavnosti, izobraţevanju ali pri iskanju zaposlitve.

6.3. Nefiks
Nefiks je orodje za beleţenje neformalno pridobljenih znanj in izkušenj v Sloveniji. Mladim
omogoča, da vanj zabeleţijo vse aktivnosti, pri katerih so sodelovali v sklopu prostovoljskega
dela, pa tudi znanje in izkušnje, ki jih pridobijo npr. s študentskim delom, sodelovanjem pri
različnih projektih, z udeleţbo na seminarjih, izobraţevanjih itd. To je partnerski projekt
mladinske organizacije Društva mladinski ceh in Urada RS za mladino. Temelji na ideji, da je
neformalnemu učenju in izobraţevanju mladih, ki poteka na različnih nivojih ter v
organizaciji različnih institucij, potrebno dati večjo veljavo. Kot glavni namen projekta je bila
prepoznana potreba po enotnem sistemu zapisovanja neformalno pridobljenega znanja in
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evidentiranju udeleţbe mladih na aktivnostih v Sloveniji in po svetu. Zato se je na začetku
razvil indeks neformalnega izobraţevanja, v katerega se vpisujejo znanja, doseţki in
kompetence.
V indeks se vpisujejo znanja pridobljena s šestih različnih področij (Blazinšek b. l.):
»Pridobivanje znanj z aktivnim drţavljanstvom in odgovornim delom na projektih,
pridobivanje znanj z delom (delo preko mladinskih in študentskih servisov, pogodbeno,
honorarno delo, ostale delovne izkušnje), pridobivanje znanj v organiziranih oblikah
izobraţevanja (tečaji in seminarji), pridobivanje znanj na taborih in s prostovoljskim delom,
pridobivanje izkušenj v tujini, ostali načini pridobivanja znanj«. Cilji nefiksa so različni.
Različni partnerju, ki so ustvarili Nefiks si ţelijo predvsem, da bi s tem omogočali sistemsko
zapisovanje neformalnega učenja, spodbudilo razvoj zavesti med mladimi o potrebnosti VŢU,
izboljševati osebni in poklicni razvoj posameznikov. Cilj je tudi posamezniku skozi obdobje
šolanja in študija z Nefiksom pomagati pri načrtovanju poklicne poti, tako da bo hitreje našel
ustrezno zaposlitev zase in imel osnovo za graditev svoje kariere. Nefiks je tudi pomoč
delodajalcem, da zaposlijo mlade diplomante, ki ustrezajo njihovim zahtevam in zato je eden
izmed ciljev tudi vzpostavljati most med delodajalci, fakultetami in študenti, kar povečuje
preglednost potreb vseh dejavnikov (prav tam). V Nefiks se vpiše vsa znanja, ki jih je
prostovoljec pridobil s sodelovanjem v projektih, ter opis vsega, kar je počel pri določeni
organizaciji npr. učna pomoč otrokom, pomoč kot gasilec … Gre predvsem za opredelitev
namenov in ciljev prostovoljskega dela ali izobraţevanja in usposabljanja pri prostovoljskem
delu. Sledi lastna ocena dela in podpis odgovorne osebe, kar potrjuje opravljeno delo ali
izobraţevanje/usposabljanje. Če gre za organizirano izobraţevanje/usposabljanje, npr. v
skavtski organizaciji, se v Nefiks vključi tudi različna področja znanja, vpiše se tečaje,
seminarje, konference in druge oblike neformalnega izobraţevanja/usposabljanja, za katere
prostovoljec meni, da so omogočile novo znanje.
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7. SKLEPNE UGOTOVITVE
Prostovoljsko delo predstavlja v današnji druţbi eno izmed moţnosti za učenje odnosov z
drugimi ljudmi, pomeni tudi moţnost za učenje komunikacije, empatije, navsezadnje pa
pomeni tudi moţnost za spoznavanje in razumevanje samega sebe.
Obstaja več definicij prostovoljskega dela, vendar pa se mi zdi najbolj natančna definicija
tista, ki v svoji razlagi opozori, da prostovoljski »delavec« običajno ni aktiven pripadnik
tistega poklica, ki vključuje konkretno delo in naloge, ki jih opravlja kot prostovoljec.
Prostovoljsko delo se zato največkrat definira kot nepoklicno prostovoljsko delo, kjer gre
predvsem za »delovanje ljudi dobre volje, ki so se na osnovi svobodne odločitve in brez
pričakovanja materialnih koristi angaţirali v dejavnostih prosocialne vsebine v korist
posameznikom ali skupinam s posebnimi potrebami ali v korist širše skupnosti« (Mikuš Kos
1997, str. 11). Opredelitve prostovoljstva in prostovoljskega dela so si na slovenski, evropski
in mednarodni formalni ravni podobne, saj poudarjajo podobne in celo enake vidike in
komponente prostovoljstva. Poudarek le-tega se kaţe na druţbeni udeleţbi, izobraţevalni
komponenti, moţnosti izboljševanja poklicnih spretnosti in s tem zaposljivosti, izboljšanju
kakovosti posameznikovega ţivljenja, druţbenih skupin ter druţbe kot celote. Večina teorij
izpostavlja tudi brezplačnost prostovoljskih aktivnosti, čeprav je ta zmeraj bolj vprašljiva
(prostovoljstvo postaja turizem). Prostovoljska vključenost je namenjena vsem in lahko veliko
prispeva k opolnomočenju izključenih skupin. Prek prostovoljstva lahko socialno ogroţene
skupine počasi poskušamo vpeti v druţbeno dogajanje. Prostovoljsko delo večinoma
razumemo kot dejavnost, ki jo prostovoljci opravljajo v svojem prostem času, prostovoljno, iz
lastne ţelje in ne potrebe. Sklepamo, da se za pomoč drugemu ali za sodelovanje v skupnosti
odločijo tisti posamezniki, ki imajo zagotovljeno eksistenco ter neke osnovne materialne
pogoje za ţivljenje. Na takšni osnovi prostovoljstvo obravnavamo kot izredno pozitivno
značilnost druţbe, kjer je ključna lastnost prostovoljcev solidarnost ter skrb za drugega in
širše okolje, seveda brez pričakovanja materialnega povračila. Svet EU (V Priporočilo sveta o
… 2008, str. 4) prostovoljske dejavnosti opiše kot »priloţnost za pridobivanje bogatih
izkušenj v okviru neformalnega izobraţevanja in priloţnostnega učenja, ki izboljšuje poklicne
spretnosti in sposobnosti mladih, prispeva k njihovi zaposljivosti in občutku solidarnosti,
razvija njihove socialne spretnosti, olajšuje njihovo vključevanje v druţbo ter krepi dejavno
drţavljanstvo. V Evropi se izvaja veliko različnih prostovoljskih dejavnosti, ki jih organizirajo
civilna druţba in javni organi. Te dejavnosti bi bilo treba ohraniti in nadalje razvijati,
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poenostaviti pa bi bilo treba tudi sodelovanje med organizatorji takih dejavnosti«. Opazimo
lahko, da dokumenti na ravni EU v preteklosti ne omenjajo osebnostnega razvoja
posameznika preko prostovoljske dejavnosti. Le-tega omenjajo številni drugi avtorji, vendar
po pregledu še drugih, novejših priporočil in direktiv EU ugotovimo, da ţe vključuje tudi
posameznikov osebnostni razvoj. V potrditev dodajam citat, ki se sicer nanaša na neformalno
in priloţnostno učenje, kar seveda ni sporno, saj prostovoljstvo še kako spada na omenjeni
področji. Prostovoljstvo »omogoča pridobitev dodatnega znanja, spretnosti in sposobnosti ter
prispeva k njihovemu osebnemu razvoju, druţbenemu vključevanju in dejavnemu
drţavljanstvu« (Resolucija Sveta in … 2006, str. 2).

Prostovoljci v prostovoljskem delu izberejo dejavnosti, ki so tesno povezane z medosebnimi
odnosi, zato naj bi imeli zadovoljene svoje osnovne potrebe, imeti morajo realna pričakovanja
v svojih dejavnosti, se zavedati, da so v ospredju potrebe tistih oseb, ki jim je namenjeno
prostovoljsko delo. Prostovoljce naj bi odlikovale osebne kvalitete, kot so: čustvena toplina,
intuicija, avtentičnost, pristnost, empatičnost, neposesivnost, humanistična usmerjenost,
obvladane veščine komunikacije (poslušanje, govorjenje, odzivanje, mišljenje in iskrenost) ter
ţelja po nenehnem učenju in pridobivanju veščin, vsestranski interesi in pripravljenost za
sprejemanje vsega novega (Kristančič 2007, str. 108). Vsak prostovoljec torej lahko z
ustreznimi osebnostnimi lastnostmi, znanjem, izkušnjami, veščinami in vrednotami kvalitetno
opravlja svoje poslanstvo v NPO ter s tem doprinese veliko pozitivnega za njeno delovanje.
Ljudje, ki prebivajo v bolj gosto naseljenih okoljih, kot so mesta, so mišljeni kot manj verjetni
udeleţenci v prostovoljskih in dobrodelnih dejavnostih, kar verjetno odraţa več drugih
dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo ti ljudje. Ljudje, ki ţivijo v bolj razvitih drţavah EU,
namenijo več časa prostovoljskim dejavnostim. Različne raziskave na ravni EU kaţejo, da je
za ljudi z visoko stopnjo izobrazbe bolj verjetno, da bodo prostovoljci. Vrh starosti za
prostovoljstvo je med 35 in 50 let. Presenečena sem bila nad ugotovitvami, da prostovoljsko
delo bolj pogosto opravljajo moški kot ţenske. Temu naj bi bilo tako zato, ker je
najštevilčnejše področje delovanja prostovoljcev v EU šport (kar je bolj področje moških kot
ţensk). Sledi še prostovoljsko delo v kulturnih, izobraţevalnih ali umetniških društvih.
Ramovš (2001) o prostovoljcih ugotavlja čisto nekaj drugega, in sicer, da se za prostovoljsko
delo pogosteje odločajo ljudje srednjega razreda ter ţenske. Kot vidimo, so na področju
prostovoljstva velika odstopanja. Problem je, da ni uveljavljene nobene dogovorjene
opredelitve, metodologije ali doslednosti pri poskusih merjenja. Večina obstoječih podatkov
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je bila sestavljena iz poročil različnih drţav, študij iz nacionalnih poročil z uporabo nešteto
raznolikih definicij ali s pomočjo masovnih splošnih raziskav (kot je pri nas raziskava
Slovensko javno mnenje), v kateri je prostor, namenjen prostovoljstvu, omejen na eno ali dve
vprašanji, od katerih so mnoga slabo oblikovana. Nekatere raziskave npr. sprašujejo po številu
prostovoljcev, ne pa po urah opravljenega prostovoljskega dela in po časovnem okvirju.
Večinoma sprašujejo samo o prostovoljskem delu, ki poteka preko organizacij, medtem ko
ignorirajo neposredno prostovoljsko delo, ki ga opravijo posamezniki. V raziskavah se
pogosto ne upošteva, da lahko prostovoljsko delo pomeni čisto nekaj drugega v Sloveniji ali
pa v Indiji. Kot posledica tega se pojavljajo nekonsistentni podatki znotraj iste drţave in
podatki iz ene drţave niso primerljivi s podatki iz druge drţave, zato se prostovoljsko delo
oblikovalcem

politike

in

javnosti

ne

more

predstaviti

kot

nekaj

smiselnega.

Potrebno je vzpostaviti bazo strogih, sistematičnih in posodobljenih podatkov o
prostovoljskem delu. Da bi to dosegli, je treba vzpostaviti in začeti uporabljati splošno
uporabno opredelitev prostovoljskega dela, skupaj s sistematičnim in lahko uporabnim
merskim orodjem, ki ga lahko uporabijo vse drţave, ne glede na gospodarske ali razvojne
okoliščine.
V sodobnem konceptu prostovoljstva so v osnovnih dejavnostih vključene tudi obveznosti
organizatorjev do prostovoljcev. Te obveznosti lahko strnemo v koncept upravljanja s
prostovoljci (menedţment). Vodenje in organiziranje v NPO zahteva poznavanje principov
menedţmenta, kljub temu, da je koncept menedţmenta nezaţelen in obravnavan kot tujek v
neprofitnem in izobraţevalnem sektorju, nekaj kar ne gre skupaj z vrednotami, kot so npr.
solidarnost, sočutje in dobrodelnost. Idealni model upravljanja s prostovoljci ima te ključne
korake: pridobivanje in kasneje ohranjanje prostovoljcev pri prostovoljskem delu, opis oz.
definicija prostovoljčevih nalog na določenem »delovnem mestu«, vpeljava prostovoljcev v
prostovoljsko delo, izobraţevanje in usposabljanje prostovoljcev, spremljanje rezultatov dela
in njihovo priznavanje. To pomeni, da je potrebno razviti organizacijsko kulturo, ki ceni
prostovoljce, ugotoviti prevladujoče motivacijske dejavnike prostovoljcev in zagotavljati
ustrezno učno dejavnost glede na njihove potrebe ter glede na to prilagoditi tudi učne stile in
metode. Prepričani moramo biti, da se tisto, kar se prostovoljci učijo, ujema s tem, kar bodo
potrebovali za svoje delo, in da bodo lahko to znanje uporabili tudi v vsakdanjem ţivljenju.
Potrebno je, da razvoj temelji na načelih učenja odraslih in spodbuja zavest o raznolikosti.
Vsak prostovoljec potrebuje neko upravljanje; svetujem, da je to upravljanje izvedeno po
modelu GEMS, ki zaradi svoje sistematičnosti prinaša standarde, preko katerih se lahko
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prizna znanje, usvojeno pri izobraţevanju in usposabljanju za prostovoljsko delo. Poleg tega,
model priporočam, ker je za razliko od drugih modelov, linearen in se torej lahko posameznik
v njega vključi v kateri koli fazi (o tem odloča mentor). Zaradi te linearnosti lahko ţe dejaven
prostovoljec v NPO ponovno opravi samo eno fazo iz modela in mu ni potrebno skozi vse
faze (to se lahko zgodi, ker ţeli kaj obnoviti ali pa ţeli organizacija ponovno preučiti njegovo
primernost za delo). Velikokrat se tudi zgodi, da v modelih manjka faza izobraţevanja in
usposabljanja, ta faza pa je za delo prostovoljcev pomembna predvsem zato, ker jih seznanja z
njihovimi aktivnostmi v NPO, z drugimi prostovoljci itd. Veliko modelov je tudi predolgih
(imajo preveč faz) in zato je delo po modelih za marsikatero NPO izguba časa. Pravilno pa bi
bilo, da se prostovoljcem ponudi neko sistematično in kakovostno upravljanje v zameni za
njihovo poţrtvovalnost. Model GEMS je v tem smislu primeren, ker vključuje štiri kategorije
v katerih so jedrnato, kratko ter učinkovito predstavljeni koraki za delo. Model GEMS je
primeren za vse velikosti NPO in za kakršnokoli število prostovoljcev.
Vse prostovoljske aktivnosti izobraţevanja in usposabljanja imajo veliko skupnega. Čeprav je
vsebina različna, metode ostajajo več ali manj enake, prilagodijo se le temi. Te metode morajo
biti metode izobraţevanja odraslih, saj so prostovoljci mišljeni kot odrasle osebe. Res pa je,
da nekatere NPO dopuščajo, da mladi začnejo delati ţe pri 15 letih, kar pa se mi ne zdi
sprejemljivo. Leta bi morala biti omejena vsaj na 18, da se posameznik ţe malo bolj razvije v
odgovorno osebo in razmišlja o svojih dejanjih. Podrobnejšo razlago, česa se posluţujejo pri
usposabljanju in izobraţevanju v organizaciji, sem povzela po Zinn (1991). Predvsem se
srečujejo z reševanjem problemov in po mojem mnenju vsem, kar spada v progresivno
izobraţevanje odraslih (progresivne metode učenja se kaţejo predvsem v skupinskem delu,
projektnem delu, problemsko zastavljenih študijah, delu v laboratoriju, razpravah v skupinah
ipd.). Prostovoljec mora dobiti praktično znanje, odgovoriti je treba na vsa njegova vprašanja.
Uporablja se tudi humanistična komponenta, ker spodbujajo osebno rast in razvoj ter
samoizobraţevanje in samouresničevanje. Učeči se morajo biti pripravljeni prevzemati
odgovornost. Izobraţevalec je predvsem mentor in spodbujevalec, včasih tudi organizator.
Učenje sodelovanja je tukaj temeljno, saj se morajo vsi prostovoljci naučiti delovati v timu,
izraţati čustva in odprtost. Dostikrat ţelimo tudi v druţbo vnesti neke spremembe (predvsem
socialne) in ozaveščati ljudi. Tega pa se moramo naučiti, zato lahko rečemo, da poteka
radikalno učenje. Usposabljanje in izobraţevanje je prostovoljno, prisotno je kritično
mišljenje o posredovanih vsebinah, lahko je prisotna deinstitucionalizacija, dialog, diskusijske
skupine, enakopraven odnos med izobraţevalcem in učečim se. Učeči se morajo prevzeti
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aktivno vlogo v učenju, naučiti se morajo socialnih veščin in delovanja organizacije, pri kateri
aktivno sodelujejo. Dobijo tudi moţnost, da se učijo na način poskusov in napak ter
simulacije moţnih scenarijev, igre vlog. To omogoča večjo uspešnost prostovoljcev pri
direktnem stiku z ljudmi ali drugimi, s katerimi delajo. Menim, da prostovoljstvo pomembno
prispeva k trajnostnemu razvoju (ukvarja se z gospodarskim in socialnim razvojem ter
varstvom okolja, kar so trije stebri strategije trajnostnega razvoja). Ugotovila sem, da lahko
izluščim še druge osnovne andragoške principe, po katerih deluje prostovoljstvo:
permanentnost, funkcionalnost, demokratičnost, prostovoljnost, raznovrstnost in dinamičnost,
integriranost, aktivna udeleţba, spoštovanje udeleţencev in njihovih pravic, dostopnost
informacij in znanja ter izobraţevanje ob delu.
Kljub tej raznolikosti obstajajo skupni elementi, ki so značilni za vsa izobraţevanja v NPO.
Le-ta so zavezana druţbenemu in gospodarskemu razvoju območij, ki jim sluţijo, in
aktivnemu pristopu k lokalnemu prebivalstvu, zato podajajo učenje, ki: išče in odgovarja na
potrebe posameznika in skupnosti, je dostopno iz fizičnega in psihološkega vidika, stimulira
nadaljnje izobraţevanje, zagotavlja moţnosti za napredovanje, gradi samozavest, motivacijo
in samozadostnost, upošteva ţivljenjske izkušnje, ki jih odraslih prinesejo v izobraţevanje, in
spodbuja sodelovanje učencev v načrtovanju, upravljanju in evalvaciji (Department for
Education

and

Skills,

http://www.rcu.gov.uk/abi/results).

Na

podlagi

opredelitve

neformalnega izobraţevanja in spoznanj o prostovoljskem delu lahko enoznačno zapišem, da
je prostovoljska dejavnost izredna priloţnost za udejanjanje neformalnega izobraţevanja in
učenja na vseh ravneh.
Priznavanje neformalno in priloţnostno pridobljenega znanja je proces, v katerem znanje,
veščine in kompetence dobijo formalno priznanje. Kot take pa pomenijo delno ali popolno
priznanje obveznosti nekega predmeta v formalnem izobraţevalnem sistemu, sklopa
predmetov, letnika ali celo izobraţevanja kot celote. Priznavanje neformalno in priloţnostno
pridobljenih znanj in spretnosti je tisto področje v izobraţevanju, ki se v zadnjem času močno
uveljavlja in ga EU v okviru izobraţevanja obravnava kot prednostno. Razlikujemo med
različnimi oblikami priznavanja, ki obstajajo glede na to, kdo priznava neformalno in
priloţnostno učenje/izobraţevanje in za kakšen namen. Oblike priznavanja so različne: od
certificiranja (postopek izdaje spričeval in diplom, ki formalno priznava doseţke
posameznika), političnega priznanja, kjer zakonodaja daje posameznikom pravico do
vrednotenja pridobljenih kompetenc, splošnega priznanja, ko druţba priznava vrednost
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znanja, pridobljenega v neformalnih okoliščinah, do samopriznavanja (posameznik sam
ocenjuje, kaj se je naučil z reflektiranjem o procesu in lastnem delu). Ko govorimo o
formalnem priznavanju neformalno pridobljenega znanja, pa se moramo zavedati tudi
nevarnosti. S priznavanjem neformalno pridobljenega znanja lahko pride do formaliziranja
neformalnega procesa in takrat se postavi vprašanje, ali sploh še lahko govorimo o
neformalnem učenju.
Moţnosti za priznavanje se širijo in so dostopne vsem, če si to ţelijo. Drţave EU se s tem
spopadajo različno, vsaka ima nek svoj model. Najbolj razširjeni obliki/moţnosti priznavanja
sta trenutno Youthpass in Europass ter različne oblike portfolia. Pojavljajo se moţnosti v
šolah, da priznajo prej pridobljeno znanje (lahko tudi v neformalnem izobraţevanju), kar je še
posebej spodbudno za odrasle, ki imajo lahko veliko predhodnih izkušenj.12 Zakonodaja lahko
dopušča (Slovenija) ali zapoveduje (Francija) moţnost preverjanja in potrjevanja neformalno
pridobljenega znanja. Potencialni koristniki priznavanja neformalnega in priloţnostnega
učenja morajo kar najbolj jasno poznati moţnosti in postopke za to aktivnost. Znotraj samega
izobraţevalnega sistema mora biti ta moţnost jasno predstavljena. Po eni strani mora biti to
del splošne izobrazbe, po drugi strani pa mora biti med vpisnimi pogoji na posamezne šole in
fakultete moţnost in zahteva za priznavanje prej pridobljenega znanja nazorno predstavljena.
ELP 2011, in s tem pregled prostovoljskega dela, prihaja v ključnem trenutku. Prostovoljstvo
je na razpotju – velik del svoje zgodovine je bil marginaliziran v političnih krogih in javnih
razpravah, ljudje ga niso cenili in upoštevali kot način pridobivanja izkušenj in znanja. Te
izkušnje in znanja se sedaj povečini celo plača. Prišel je čas, ko so začeli priznavati, da
prostovoljci predstavljajo dragocen vir ter začeli njihovo delo jemati bolj resno. Evropska
komisija je leta 2009 predstavila predlog odločbe Sveta o ELP 2011 (Mladi v akciji … 2011).
Cilj ELP 2011 je okrepiti pomen in korist prostovoljstva za evropske druţbe.
Komisija v okviru evropskega leta prostovoljstva predlaga štiri glavne cilje:
1) oblikovanje ugodnega okolja za uveljavitev prostovoljstva kot načina za spodbujanje
drţavljanske udeleţbe in dejavnosti na medosebni ravni,
2) okrepitev pristojnosti NPO in izboljšanje kakovosti prostovoljskega dela, da se olajša
prostovoljstvo ter spodbudijo mreţno povezovanje, mobilnost in sodelovanje,
12

Primer: »Pravilnik o ocenjevanju znanja v poklicnem in srednjem strokovnem izobraţevanju« uvaja v srednje
poklicne in strokovne šole moţnosti priznavanja formalno in neformalno pridobljenega znanja in spretnosti ob
vpisu v začetni letnik. Naloga šole je, da v skladu s Pravilnikom oblikuje merila in postopke, po katerih bo
kandidatom priznavala formalno in neformalno pridobljena znanja in spretnosti.«
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3) nagrajevanje in priznavanje prostovoljskih dejavnosti, tako da se spodbudijo take
dejavnosti pri posamezniku, v podjetjih in organizacijah,
4) krepitev ozaveščenosti o koristih in pomembnosti prostovoljstva.
Nadaljnji cilji so še spodbujanje globljega in bolj strukturiranega dialoga glede dobrih praks
ter izmenjava le-teh med pristojnimi organi in drugimi zainteresiranimi stranmi, spodbujanje
povezovanja in sodelovanja z drugimi sektorji in organizacijami. ELP 2011 bi lahko
pripomoglo, da bo dejavnost prostovoljstva, ki jo lahko imenujemo tudi dejavnost »ljudi za
ljudi«, bolj učinkovita tudi v tistih drţavah članicah, kjer je prostovoljstvo manj tradicionalno
in ta vrsta aktivnosti manj razširjena (McCloughan idr. 2011, str. 1). ELP 2011 predstavlja
edinstveno priloţnost za obveščanje javnosti in oblikovalcev politike o konkretnem vplivu
prostovoljstva na druţbo. Vse zainteresirane strani bi morale izkoristiti ELP 2011 in si
prizadevati za izgradnjo ustrezne infrastrukture, kjer bodo prostovoljstvu priznane njegove
prednosti, in to spodbujati s pomočjo ustreznih politik in okolice. Potenciali prostovoljskih
dejavnosti še niso v celoti izkoriščeni. ELP 2011 bo priloţnost za dokazovanje, da
prostovoljske dejavnosti v evropskem kontekstu povečujejo drţavljansko udeleţbo in lahko
pomagajo spodbuditi občutek pripadnosti in zavezanosti drţavljanov svoji druţbi na vseh
ravneh – lokalni, regionalni, nacionalni in evropski. Leto prostovoljskih dejavnosti lahko
prispeva tudi k obravnavi neenakosti med spoloma na področju prostovoljskega dela, npr. v
zvezi s sektorji in dejavnostmi, v katerih moški in ţenske sodelujejo, ali v zvezi z vodstvenimi
pozicijami v prostovoljstvu. Leto 2011 se je razglasilo za evropsko leto prostovoljskih
dejavnosti predvsem za spodbujanje dejavnega drţavljanstva.
Zakaj je prostovoljstvo sploh potrebno v druţbi? Gre za neko obliko izmenjavanja po sistemu
dati in prejeti. Kot prostovoljec se imaš moţnost veliko naučiti, dobiti izkušnje, nova
spoznanja, priloţnosti, da narediš nekaj dobrega za druţbo … Predsednik Republike Slovenije
dr. Danilo Türk je v enem izmed govorov zelo dobro povedal vse tisto, kar menim o
prostovoljstvu tudi sama, zato ga bom samo povzela (Nagovor predsednika Republike 2011):
»Prostovoljstvo je postalo pomembna človeška vrednota, ki krepi solidarnost in socialno
kohezijo, in je kot taka tudi široko spoznana in priznana. Ni omejena le na posamezna
območja in drţave, ampak je kot evropska vrednota prisotna v vseh okoljih in deţelah EU in
preko njenih meja. Prostovoljstvo je pomembna sestavina splošnega napredka in razvoja v
celoti in dobra priloţnost za skupno uglasitev vseh gospodarskih in socialnih politik. Razvoj
civilne druţbe in njena aktivnost pripomoreta k oblikovanju politik in iskanju odgovorov na
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sedanje razvojne izzive in predvsem pomaga razvoj tudi usmerjati. Da bi ga dobro usmerjali,
pa moramo temeljito razmisliti o tem, kaj zagotavlja boljše ţivljenje. Prostovoljstvo je
vrednota, ki se je da naučiti in predstavlja sestavni del vzgoje demokratičnega vzdušja, je
priloţnost za učenje tolerance, spoštljivosti in sočutja. Lahko tudi rečemo, da je prostovoljstvo
ne samo razvojno pomembno in morebiti odločilno, ampak da je tudi pomembno za
razumevanje današnjega pojma aktivnega drţavljanstva.«
Prostovoljstvo lahko na splošno dojamemo kot aspekt učenja in razvoja tako ljudi kot lokalne
skupnosti in širše druţbe. Prostovoljstvo omogoča opolnomočenje ljudi, zato je tako potrebno
in pomembno.
8. ZAKLJUČEK
Dejstvo je, da so prostovoljci ogledalo raznoliki evropski druţbi z ljudmi vseh starosti, ţenske
in moški, zaposleni in brezposelni, ljudje iz različnih etničnih skupin in prepričanj ter
drţavljani vseh narodnosti, ki aktivno sodelujejo pri oblikovanju evropskega prostora.
Prostovoljci so vključeni v različne vrste dejavnosti, kot je zagotavljanje izobraţevanja in
storitev, vzajemno pomoč ali samopomoč, zagovorništvo, kampanje, upravljanje, skrb za
okolje. To je eden od načinov, kako lahko ljudje vseh sposobnosti in okolij prispevajo k
pozitivnim spremembam. Na koncu je tudi sredstvo socialnega vključevanja in povezovanja.
Prispeva k povezani druţbi, ustvarja vezi zaupanja in solidarnosti in s tem socialnega kapitala.
To je močan vir sprave in obnove v razdeljenih druţbah. Sedanja gospodarska in finančna
kriza se pogosto omenja kot poziv k spremembi miselnosti na različnih področjih. Pri tem je
treba zlasti paziti, da se ne bomo avtomatično zatekali k prostovoljstvu, da bi preprečili
negativne posledice krize za našo druţbo. Z vidika prostovoljskega dela je ta kriza namreč
ponovno pokazala, kako pomembna je prostovoljska dejavnost drţavljanov za našo druţbo:
ustvarja dejansko solidarnost, ljudem pa daje moţnost, da se zavzemajo za dobro soljudi in da
imajo tudi sami koristi od prostovoljstva, kar bo nenazadnje povečalo njihove sposobnosti
in/ali povezovanje v socialne mreţe. Prostovoljsko delo lahko torej ublaţi učinke krize in
prepreči razpadanje druţbe. Vendar to ni posledica krize, temveč sestavni del resnične
vrednosti prostovoljstva (Council decision of … 2009, str. 128).
Glede na trenutne demografske trende in povečanje populacije starejših ljudi bo verjetno
potrebno zmeraj več vključevati v prostovoljske dejavnosti tudi seniorje. To bo predvsem
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potrebno za vitalnost prostovoljskega sektorja in vitalnost starejših ljudi, ki ne vedo, kaj bi
delali po upokojitvi. Prostovoljstvo je lahko odlična rešitev za prehod iz dela v upokojitev.
Potrebno bo promovirati prostovoljstvo za vse starostne skupine, tudi tiste po 65. letu.
Programi in aktivnosti, ki jih ponuja prostovoljstvo, so odličen prostor srečevanja različnih
generacij in učenja medgeneracijskega dialoga. In ker je delo skozi izkušnje trenutno zelo
cenjeno, se lahko mlajši obrnejo na starejše po znanja in jim pomagajo pri delu.
Pisanje te diplomske naloge je bila zanimiva izkušnja, saj si nisem predstavljala, kako obširen
in raznolik je sektor prostovoljstva. Ravno tako raznoliki so tudi ljudje, ki se odločajo za tako
delo, toda vsi imajo podobne ţelje in motive, podobne lastnosti. Najbolj me je presenetil
podatek iz poročila o prostovoljstvu v EU, da se bolj aktivno vključujejo moški kot ţenske.
Moje osebne izkušnje so bile ravno obratne in tudi na splošno vlada prepričanje, da so ţenske
tiste, katere ţe po naravi »sluţimo« drugim in skrbimo za druge (mit Cankarjeve matere).
Ugotovila sem, da je za prostovoljstvo potrebna prostovoljna odločitev kogarkoli (odprto je za
vse), koristiti mora tako prostovoljcu kot organizaciji, znanje ki ga pridobijo mora biti
priznano, to področje pa mora biti vsaj malo organizirano, zato da delo poteka kvalitetno.
Motivi za vključenost so lahko ravno toliko altruistični kot egoistični. Teţko je ugotoviti,
kateri bolj ţenejo prostovoljca. Vsekakor pa je treba ugotoviti njegove potrebe in poskušati to
vključiti v delo, saj je eden izmed ciljev ohraniti dobre prostovoljce
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PRILOGA
Primer dobre prakse A: AKTIVNOSTI ZA ŠIRJENJE PROSTOVOLJSTVA V SLOVENIJI
Slovenska filantropija – Zdruţenje za promocijo prostovoljstva in Društvo za razvijanje
preventivnega in prostovoljskega dela sta v sodelovanju z različnimi prostovoljskimi
organizacijami v Sloveniji pripravila program Aktivnosti za širjenje prostovoljstva v Sloveniji
in Prostovoljstvo.org, ki sta namenjena predstavitvi vseh organizacij, ki za svoje delovanje ali
programe potrebujejo prostovoljce. Omogočala naj bi kar najboljšo moţno predstavitev
organizacij in kar najpreprostejšo pot iskanja primerne oblike dela za potencialnega
prostovoljca.
Osnovna ideja programa je zdruţiti organizacije, ki za svoje delovanje in programe
potrebujejo pomoč prostovoljcev in druge zainteresirane organizacije in posameznike iz
Slovenije za dosego predstavljenih ciljev: dviga vrednot prostovoljstva v Sloveniji in širjenje
prostovoljstva med vsem aktivnim prebivalstvom Slovenije.
Program Aktivnosti za širjenje prostovoljstva v Sloveniji je namenjen profesionalizaciji skrbi
za povezovanje med ljudmi dobre volje, ki ţelijo delati prostovoljno in organizacijami ter
posamezniki, ki pomoč prostovoljcev potrebujejo. Program je sestavljena celota petih
različnih aktivnosti na področju vzpodbujanja prostovoljskega dela, ki se medsebojno
dopolnjujejo.
A. Promocija prostovoljstva
B. Posredovanje prostovoljstva - informacijski sistem Prostovoljstvo.org
C. Usposabljanje prostovoljcev
D. Podpora prostovoljcem
E. Monitoring
A. Promocija prostovoljstva je zasnovana kot celoletna kampanja s cilji:
· dvigniti vrednote prostovoljstva v druţbi;
· privabiti v prostovoljske aktivnosti čim več prostovoljcev vseh generacij;
· ponuditi prostovoljstvo kot protiuteţ potrošništvu in tekmovalnosti;
· prostovoljstvo prikazati kot moţnost aktivnega udejstvovanja v aktualnih druţbenih
dogajanjih;
· kot izziv in preseţek običajnemu vsakdanu posameznika.

Glede na ciljno populacijo je kampanja razdeljena na štiri osrednje dogodke v času katerih bi
bila promocija intenzivneje usmerjena na izbrano ciljno skupino. Seveda pa bi aktivnosti
potekale kontinuirano v celem letu.
1. Ciljna skupina - mladi: Mednarodni dan mladih prostovoljcev, okrog 15. aprila;
2. Ciljna skupina - študentje: Predstavitev prostovoljstva in "informacijskega sistema" na
Študentski areni, oktober;
3. Ciljna skupina - starejši: Festival za tretje ţivljenjsko obdobje, (september/oktober);
4. Ciljna skupina- odrasli: Mednarodni dan prostovoljstva, 5. december;
5. Ciljna skupina - strokovnjaki: strokovna srečanja;
6. Evalvacija kampanje;
7. Pridobivanje mnenj, pripomb, pohval s strani uporabnikov informacijskega sistema
Prostovoljstvo.org (anketiranje organizacij, uporabnikov in prostovoljcev).
B. Posredovalnica prostovoljstva - informacijski sistem Prostovoljstvo.org
Posredovalnica prostovoljstva je zamišljena kot posredovalnica informacij, podatkov in novic
"online - v ţivo", osebno in po telefonu. Posredovalnica online je izvedena kot informacijski
sistem na spletu, na spletnem naslovu www.prostovoljstvo.org. Namenjen je povezovanju in
predstavitvi vseh organizacij, ki za svoje delovanje ali programe potrebujejo prostovoljce.
C. Usposabljanje prostovoljcev, mentorjev in organizatorjev
1. Uvodno usposabljanje prostovoljcev
Usposabljanja obsegajo naslednje teme:
· Sektorji v druţbi ter njihov pomen za izvajanje prostovoljskega dela
· Motivacija za prostovoljsko delo
· Stigmatizacija
· Komunikacija
· Pravice in dolţnosti prostovoljcev
· Etični kodeks prostovoljskega dela
Poleg naštetih tem, se bodo na usposabljanju dodatno obravnavale teme, ki jih bodo predlagali
udeleţenci usposabljanja.

V prihodnosti se bo oblikovala ekipa vsaj devetih strokovnjakov, ki bodo vodili uvodna
usposabljanja. Na ta način bodo zagotovili nemoteno izvajanje programa usposabljanj, vsak
strokovnjak pa bo tudi sam prispeval k razvoju kvalitetnejšega izobraţevalnega modela.
2. Dodatno usposabljanje za prostovoljce
Dodatno usposabljanje za prostovoljce o specifičnih temah se bo izvajalo v skladu z
identificiranimi potrebami prostovoljcev, vključenih v delo v različnih pofitnih in neprofitnih
organizacijah. Izvajali jih bodo skupaj in na ţeljo posameznih organizacij.
3. Osnovno usposabljanje za mentorje prostovoljskega dela
Osnovno usposabljanje bo obsegalo znanja iz motivacije, selekcije, negovanja in podpore
prostovoljcev.
a. Nadaljevalno usposabljanje za mentorje prostovoljskega dela
Nadaljevalno usposabljanje bo pokrivalo predvsem področje motiviranja prostovoljcev za
delo, delitev aktivnosti v ekipi …
b.

Usposabljanje

za

organizatorje

prostovoljskega

dela

Usposabljanje bo obsegalo predvsem znanja o planiranju aktivnosti prostovoljcev in
organizaciji njihove podpore.
D. Podpora prostovoljcem, mentorjem in organizatorjem
Namen podpore je zagotoviti nemoteno delovanje prostovoljcev, refleksijo njihovega dela ter
podati prostovoljcu povratno informacijo o njegovem delu.
E. Spremljanje aktivnosti prostovoljskega dela v Sloveniji
Ob vključevanju organizacij v projekt se z dodatnim vprašalnikom zbira podatke o
razširjenosti prostovoljskega dela v Sloveniji in o teţavah, s katerimi se organizacije soočajo.
Vir: Zupan, B. (2007). Nacionalno poročilo o uresničevanju skupnih ciljev na področju
prostovoljskega dela mladih v sloveniji. Republika Slovenija: ministrstvo za šolstvo in šport,
Urad RS za mladino

Primer dobre prakse B: AKTIVNOSTI ZA ŠIRJENJE PROSTOVOLJSTVA V VELIKI
BRITANIJI
Leta 2002 je Imperialni vojni muzej London – Divizija sever (Imperial War Museum North,
IWMN) začel izvajati pionirski prostovoljski program, ki je prebivalcem iz socialno
ogroţenih lokalnih skupnosti ponudil dragocene delovne izkušnje in usposabljanje. Program
je s pomočjo dediščine in inovativne stavbe arhitekta Daniela Liberskinda pomembno
prispeval k vseţivljenjskemu učenju, razvoju novih veščin in pridobivanju delovnih izkušenj s
pomočjo prostovoljstva. Šlo je za ambiciozen projekt, ki je za uspeh potreboval profesionalno,
strukturirano in ustrezno finančno podprto osnovo.

Koncept
Januarja 2001 se je projektna skupina v Londonu baziranega IWMN-ja za pomoč pri razvoju
prostovoljske vizije in strategije obrnila na svetovalca. Z druţnimi močmi so se lotili
proučevanja različnih vrst prostovoljskih funkcij, ki bi bile uporabne za IWMN in obenem
zadovoljujoče za prostovoljce. Projektna skupina je ţelela, da bi bil prostovoljski program
dostopen ljudem iz vseh segmentov druţbe in postavljen v samo središče lokalne skupnosti.
Ker je bil IWMN zgrajen v obnovljenem predelu, ki meji na nekaj najbolj zapostavljenih
okroţij v Veliki Britaniji, je projektna skupina pričakovala, da bo v tesnem stiku s skupnostmi
z veliko stopnjo socialne ogroţenosti in nezadovoljstva. Zaradi tega se je za pomoč pri
pridobivanju ustreznih finančnih virov in podpore obrnila na Evropski socialni sklad
(European Social Fund, ESF).
Projektna skupina je nato celo leto s pomočjo kulturnih in prostovoljskih organizacij s
področja širšega Manchestra in severozahodnega dela Anglije izvajala raziskave, s katerimi bi
ugotovila, ali res obstaja potreba po tem projektu. Vzpostavljena so bila partnerstva s
prostovoljskimi organizacijami, kot sta prostovoljska urada v Salfordu in Traffordu, Center za
prostovoljske organizacije s podro čja širšega Manchestra in Commonwealthov festival iger
predprostovoljskega prijateljskega programa.
Med razvojno fazo je prišlo do tesnega sodelovanja med projektno skupino, višjim vodstvom
in zaposlenim osebjem, kar je imelo zelo pozitivni učinek, saj je ustvarilo trdno in hierarhično
organizirano prostovoljsko kulturo. Finančne investicije so omogočile, da so lahko za delo s
prostovoljci uporabili predano in izkušeno zaposleno osebje, zunanje financiranje pa je
odstranilo tudi vsakršno tekmovanje za notranje vire. IWMN je zaposlenemu osebju
posredoval jasno vizijo o tem, zakaj so se odločili za prostovoljsko pomoč in kakšna je

funkcija prostovoljcev. Ker je bil prostovoljski program, vkljčno z izbranimi prostovoljci, v
muzeju prisoten, še preden je delo dobila ve čina zaposlenih, ni bilo nobene bojazni, da bi
prostovoljci predstavljali groţnjo njihovim delovnim mestom. Ravno nasprotno: osebje je bilo
nad idejo, da jim bo pri delu pomagala skupina predanih nadebudneţev, navdušeno, in so
posledično potrebam prostovoljcev nudili izdatno podporo.
Po dolgem obdobju raziskovanja, oblikovanja in zbiranja sredstev je bil prostovoljski program
dokončan natanko 12 mesecev pred odprtjem IWMN-ja.

Kadrovska struktura projekta
Prostovoljski program je bil in je še vedno sestavni del muzejeve izobraţevalne in
povezovalne skupine, ki je odgovorna za spodbujanje dolgoro čnega u čenja in navezovanja
stikov z lokalno skupnostjo. Čeprav za vsakodnevno izvajanje programa skrbita dva člana
polno zaposlenega osebja – koordinator in pomočnik prostovoljcev – pa v projektu do
določene stopnje in ob različnih časovnih intervalih sodeluje tudi vso ostalo osebje. Vodja
izobraţevalne in povezovalne skupine je denimo veliko sodeloval pri začetni marketinški fazi,
medtem ko je vodja operative pomagal pri rotacijah ob koncu projekta, ko so prostovoljci
delali z osebjem, ki je sprejemalo obiskovalce. Projektu so pri iskanju finančne podore in
najboljše prakse za upravljanje prostovoljskega dela vseskozi pomagali zunanji svetovalci.
Poleg tega je direktor IWMN-ja stalno spremljal napredovanje projekta in skrbel za to, da je
bil program izvajan čim bolj brezhibno in v skladu z muzejevimi razvojnimi smernicami.

Ocena programa
Da bi zagotovili nemoten razvoj programa, je bila izdelana ocenjevalna strategija, katere
namen je bil:
• zagotoviti neprekinjen razvoj in izpopolnjevanje programa;
• vzpostaviti kadrovski in prostovoljski organizacijski odbor za zbiranje povratnih informacij,
obveščanje
o teţavah in poročanje o uspehih;
• opredeliti, kakšno vrednost ima prispevek prostovoljcev pri delu IWMN-ja;
• omogo čiti nadaljnje vloge za finan čno pomoč, osnovane na predhodnih uspehih programa;
• podpreti izdelavo obseţenega poročila za širjenje izobraţevanja in dobre prakse, ki sta se
razvila tekom programa.
Permanentno evalviranje je muzeju dalo vpogled v to, kako uspešen je bil projekt za vse
udeleţence. Za prostovoljce in njihove druţine so bile organizirane posebne prireditve, na

katerih se je direktor IWMN-ja vsem zahvalil za sodelovanje, izpostavil pomen njihovega
dela za razvoj muzeja in pozval vse navzo če, naj proslavijo njihov uspeh. Strategija
permanentnega evalviranja je zagotovila tudi neprekinjeno večletno izvajanje programa in je
še vedno ena glavnih komponent muzejskega dela. Do danes je v programu sodelovalo več
kot 230 lokalnih prostovoljcev iz socialno ogroţenih sosesk širšega Manchestra.
Vir: Da Milano, C., Gibbs, K., Sani, M. (2009). Prostovoljstvo v muzejih in na področju
kulturne dediščine : evropski priročnik. Ljubljana : Skupnost muzejev Sloveniji
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Spodaj podpisani/podpisana PETRA STIPANIČ izjavljam, da je diplomsko delo z naslovom
PROSTOVOLJSTVO IN IZOBRAŢEVANJE PROSTOVOLJCEV V EVROPSKI UNIJI
moje avtorsko delo in da se strinjam z objavo v elektronski obliki na spletnih straneh
Oddelka za pedagogiko in andragogiko.

Kraj in datum:

Podpis:

