
Pregled področij in oblik prostovoljskega dela - področja

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 področij prostovoljskega dela

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


1. PODROČJA PROSTOVOLJSKEGA DELA: 

ČLOVEKOVE PRAVICE IN CIVILNE SVOBOŠČINE: 
- pomoč žrtvam nasilja (vse oblike nasilja: fizično, psihično...)
- varne hiše
- zagovorništvo 
- begunci
- azilanti
- etnična pripadnost 
- gejevske, lezbične
- mir in reševanje konfliktov 
- pravice otrok 
- moške teme
- ženske teme 
- pravice starejših – starostniki 
- ljudem s težavami v duševnem zdravju 
- duševno prizadeti
- invalidi
- pravna pomoč 

CIVILNA ZAŠČITA IN REŠEVANJE: 
- gasilci 
- gorski reševalci 
- prva pomoč 
- reševalci iz vode, potapljači 
- reševalci 
- Rdeči križ – Prva pomoč, nastanitvena enota v primeru naravne katastrofe ali v 

vojnem stanju 
- civilna zaščita

SOCIALNA IN HUMANITARNA DEJAVNOST: 
- pomoč žrtvam naravnih nesreč
- materialno humanitarna pomoč  
- izgradnja in obnova skupnosti
- brezdomci 
- revščina 
- lakota 
- socialna politika  
- psiho-socialna pomoč 
- samopomočne skupine 
- pomoč na domu
- pomoč posameznikom in družinam v stiski (nesreča, bolezen, smrt, brezposelnost...)

VZGOJA, IZOBRAŽEVANJE IN INFORMIRANJE: 
- knjižnice 
- arhivi
- mediji 
- usposabljanja 
- izobraževanje 
- tečaji 
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- delavnice 
- vzgoja in  preventiva 
- pomoč pri učenju

ZDRAVSTVO:
- duševno zdravje
- invalidi
- delo z odvisniki
- preventiva 
- hudo bolni 
- starostniki

ŠPORT: 
- rekreacija 
- za ohranjanje in krepitev zdravja 
- delo na področju razvoja športnih dejavnosti
- športne aktivnosti za starejše
- za otroke 

TURIZEM: 
- kmečki turizem
- eko turizem 
- športno-rekreativni turizem 
- mladinski turizem
- družinski turizem
- zdravilišča 

KULTURA: 
- varovanje kulturne dediščine 
- likovna umetnost 
- glasba 
- muzeji 
- galerije 
- varovanje naravnih kulturnih znamenitosti 

EKOLOGIJA IN SKRB ZA OKOLJE: 
- eko kmetijstvo 
- zaščita živali 
- varstvo pitne vode 
- varčevanje z energijo 
- zaščita rastlin 
- skrb za čisto okolje 
- zaščita in varovanje naravne dediščine 
- ekološke naravne nesreče 

RELIGIJA, DUHOVNA IN OSEBNA RAST:
- verske skupine 
- duhovna gibanja 
- zdrav življenski slog 
- vrednote življenja 
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- humanost 

RAZVOJ, ZNANOST IN TEHNOLOGIJA: 
- računalništvo 
- tehnologija 
- raziskave 
- razvoj gospodarstva 
- domače obrti 
- informatika  

DRUGO-nerazvrščeno: 
- organizacija prostovoljstva 
- promocija in razvijanje prostovoljstva 
- prostovoljstvo: evidentiranje, vrednotenje  
- pravična trgovina  
- delo z zaporniki 
- prostočasne dejavnosti 
- univerza za tretje življenjsko obdobje
- varstvo potrošnikov  
- veterani vojne 
- volitve, politične stranke 
- zaposlovanje 
- taborniki 
- skavti
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