
Pregled področij in oblik prostovoljskega dela - oblike

Celovita obravnava prostovoljskega dela je osnova za Zakon o prostovoljskem delu, ki mora 
zagotavljati vključenost vseh področij in oblik prostovoljskega dela. Pripravili smo pregled 
oziroma zbirko področij in oblik prostovoljskega dela, ki jih predstavljamo v nadaljevanju.

Na tej osnovi prepoznavamo kakovostne in vsebinske elemente prostovoljskega dela, ki jih 
poskušamo uvrstiti na skupni imenovalec gibanja prostovoljstva v Sloveniji in hkrati 
uravnotežiti s pravicami in obveznostmi, ki naj bi jih določal novi Zakon o prostovoljstvu. Ta 
pregled nam služi tudi kot podlaga za določanje obsega, oblike in vsebine, ki jo mora določati 
bodoči Zakon o prostovoljskem delu.

Podroben pregled in popis področij prostovoljskega dela je podlaga za sistemsko, pravno, 
formalno in finančno ureditev, podporo in priznanje prostovoljstva s strani države, ki ga mora 
podpreti tudi s sofinanciranjem prostovoljstva na občinski, lokalni in nacionalni ravni.

Seznam oziroma katalog, ki vam ga predstavljamo, smo pripravili z namenom, da zajamemo 
vsa področja in vse oblike prostovoljskega dela na vseh ravneh in področjih. 
Zelo pomembno je, da je zakon celovit, kar pomeni, da zajema vsa področja kjer se 
prostovoljsko delo izvaja, in da postane Zakon o prostovoljskem delu res zakon, ki bo 
vključeval vse prostovoljce. Pozivamo vse prostovoljske organizacije in posameznike, 
kateri izvajajo organizirano prostovoljstvo, da dopolnijo naš pregled, če se v njem ne 
najdejo. Predstavljamo vam tudi preglednico v obliki tabele in vas prav tako pozivamo, da 
nam sporočite komentarje in dopolnila, da bomo lahko pripravili univerzalen in vse 
prostovoljstvo vključujoč pregled, ki bo podlaga za zakon, ki bo vključeval vse organizirano 
prostovoljstvo.

Prosimo, da svoja dopolnila objavite v obliki komentarja na spletnem naslovu 
http://www.sodeluj.net/pic-ceetrust/sodeluj/komentarji-na-preglednico.html.

      Delovna skupina za sistemsko ureditev prostovoljstva
                                  http://www.sodeluj.net/pic-ceetrust/prostovoljstvo/delovna-skupina.html 

Dokument v nadaljevanju vsebuje:
- Pregled prostovoljstva glede na oblike izvajanja

 

Osnutek gradiva Delovne skupine za sistemsko ureditev prostovoljstva 1

http://www.sodeluj.net/pic-ceetrust/sodeluj/komentarji-na-preglednico.html
http://www.sodeluj.net/pic-ceetrust/prostovoljstvo/delovna-skupina.html


  2. PROSTOVOLJSTVO GLEDE NA OBLIKE IZVAJANJA 

Glede na cikličnost in trajanje izvajanja prostovoljskega dela, so prepoznane naslednje 
vrste:
- organizirane stalne oblike dela
- organizirane občasne oblike dela
- organizirane situacijske-akcijske oblike dela
- organizirane enkratne oblike dela
- samoorganizirane enkratne oblike dela 

Okolja na podlagi zakonskih statusnih določil za raznolike organizirane oblike 
prostovoljskega dela:
- društva vseh vsebinskih zvrsti
- združenja društev in drugih subjektov
- zavodi (javni in zasebni)
- instituti
- fundacije
- humanitarne organizacije

Samoorganizirane oblike prostovoljskega dela v okviru organizacij:
- posamezniki-prostovoljci
- skupine posameznikov s cilji organizacije v kateri opravljajo prostovoljsko delo
- skupine prostovoljcev v organiziranih krovnih okoljih  

Prostovoljsko delo posameznikov ali skupin v obliki nadgradnje ali dopolnila v različnih 
okoljih sistemskih delovnih procesov.

Potrebni pogoji za izvajanje organiziranega prostovoljskega dela:
- Hoteti, moči
- Znanje
- Usposobljenost
- Psiho-fizične zmožnosti
- Organiziranost PD 
- Usposabljanje in zobraževanje prostovoljcev
- Pripomočki za delo, osnovna sredstva za delo
- Pogoj mobilnosti
- Pogoj varnosti
- Pogoj nadomestila stroškov iz dela
- Družbeno-javno priznanje prostovoljskega dela - potrdilo
- Zakonska podlaga, priznanje in zaščita prostovoljcev 
- Kodeks organiziranega prostovoljskega dela – spoštovanje le tega 

Pravice prostovoljcev:
- sprejemanje dela
- odklanjanje dela
- evidentiranje dela
- evidenčno ovrednotenje prostovoljskega dela
- dokumentiranje prostovoljskega dela
- pravica do zavarovanja odgovornosti pri pravljanju prostovoljskega dela 
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- zakonska pravica do nadomestila direktnih stroškov, iz naslova prostovoljskega dela
- načeloma urejene z Etičnim kodeksom organiziranega prostovoljstva
- vse pravice, ki jih imajo zaposleni razen plačila za delo 
- spoštovanje osnovnih človekovih pravic 

Odgovornosti prostovoljcev:
- Zakon o prostovoljskem delu in druga zakonodaja
- urejene z Etičnim kodeksom organiziranega prostovoljstva

Ciljne skupine – uporabniki prostovoljskega dela: 
- bolniki 
- brezdomci 
- brezposelni
- družine 
- etnične skupine 
- gibalno ovirani – invalidne osebe 
- gluhi, naglušni, ljudje z motnjami govora 
- javnosti
- LGBT posamezniki in skupine 
- ljudje s težavami v duševnem zdravju 
- ljudje v duševni stiski
- ljudje v materialni stiski
- ljudje z motnjami hranjenja
- migranti
- mladi
- nosečnice, matere z majhnimi otroki
- oblasti (lokalne, regionalne, nacionalne) 
- okrevajoči po poškodbah
- odrasli
- otroci
- otroci s posebnimi potrebami
- potrošniki
- potencialni prostovoljke, prostovoljci 
- romi
- slepi in slabovidni
- svojci uporabnikov alkohola, drog 
- starejši – starostniki 
- starši
- samohranilci, samohranilke
- strokovni sodelavci
- študenti 
- umetniki
- umirajoči
- uživalci prepovedanih drog
- uživalci dovoljenih drog
- veterani vojn
- zaporniki 
- zaposleni
- živali in rastline, okolje

Osnutek gradiva Delovne skupine za sistemsko ureditev prostovoljstva 3



- žrtve zlorab, nasilja
- žrtve diskriminacije
- drugo
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