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Na Slovenski filantropiji, Združenju za promocijo prostovoljstva, si že vrsto let prizadevamo 

za dvig prepoznavnosti prostovoljskega dela. Letos že 20. leto zapored prirejamo Nacionalni 

teden prostovoljstva (do leta 2014 Festival prostovoljstva), ki se bo dogajal med 13. in 19. 

majem 2019 in smo ga naslovili z »Odpravimo diskriminacijo!«. 

 

 
 

“Prostovoljstvo povezuje. Ljudi, ki svoj čas darujejo drugim in tiste, ki zaradi okoliščin, v katerih 
so se znašli, ne morejo dobro poskrbeti zase in za svoje družine. Povezuje ljudi v skupnosti, 
zaposlene v gospodarstvu, z nevladnimi organizacijami, povezuje ljudi z naravo. Povezuje ljudi 
dobre volje. Osnovna naloga socialne države je, da skrbi za svoje prebivalce. Bogata pa je tista 
država, kjer se ljudje znajo prostovoljsko aktivirati in si pomagati. Pametne lokalne skupnosti 
in pametna država morajo za podporo prostovoljstvu najti zadostna sredstva, tudi za mentorje 
v šolah, bolnišnicah in v nevladnih organizacijah, kjer je prostovoljstva največ.   
Prostovoljstvo ima v Sloveniji zelo dolgo tradicijo. Velikokrat se je že izkazalo, kako veliko vlogo 
igrajo prostovoljci, kadar gre za nepredvidljive dogodke in ko je potrebno reagirati hitro. 
Vsakodnevnih prispevkov prostovoljcev v nevladnih organizacijah, v športu, turizmu, 
izobraževanju in pri humanitarni pomoči mogoče sploh ne opazimo, pa čeprav je življenje prav 
zaradi teh dejavnosti lepše, varnejše in vzpodbudnejše za vse. Brez prostovoljcev bi bilo 
življenje v Sloveniji bistveno osiromašeno in za marsikoga težje.  
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je predlagalo spremembe 
Zakona o socialnih prejemkih in želi ukiniti dodatek na delavno aktivnost. Tega lahko med 
drugimi dobijo tudi tisti prejemniki denarne socialne pomoči, ki so prostovoljci.  
Redko kdo se sam odloči, da bo životaril ob prejemanju denarne socialne pomoči. Po navadi za 
tem najdemo veliko težav, ki jih človek ne zmore kar tako pomesti pod preprogo in nadaljevati 
s produktivnim, polno zaposlenim življenjem. Dostikrat vzroki segajo do slabo vzpostavljenih 
mehanizmov preprečevanja stisk, za kar ljudje niso sami odgovorni. Lahko pa vsi, tudi tisti, ki 
si sicer ne morejo ali še ne morejo poiskati primerne zaposlitve, prispevajo v skupno dobro. 
Tudi kot prostovoljci. To je dobro zanje in za družbo, saj se na ta način ljudje kljub številnim 
težavam ne osamijo in s tem ohranjajo oziroma spet pridobivajo vitalnost, ki je za aktivno 
življenje v družbi zelo pomembna.  Dodatek  lahko vidimo tudi kot priznanje ljudem, ki so se 
pripravljeni angažirati in po svojih močeh prispevati. Zato ga je potrebno ohraniti, saj smo z 



njim dobili mehanizem, ki je marsikoga spodbudil k aktivaciji. Država lahko nagradi tiste 
prejemnike denarne socialne pomoči, ki so tudi prostovoljci in prispevajo k družbi. S tem 
nikomur ne stori nič žalega, motivira pa najranljivejšo skupino prebivalcev in s tem bistveno 
prispeva k socialni aktivaciji. In ti prostovoljci so spremljevalci, organizatorji, učitelji, 
koordinatorji in še marsikaj.  
Naj v tednu, ki prihaja, prav vsak pomisli na prostovoljstvo. Izjemno veliko prostovoljcev je med 
starejšimi, vedno več je mladih, veliko je ljudi srednje generacije. To so ambasadorji 
solidarnosti in dobre volje, takih ambasadorjev pa ne more biti nikoli preveč. (Tereza Novak, 
izvršna direktorica Slovenske filantropije)  
 
Nacionalni teden vas torej vabi k spoznavanju prostovoljskih priložnosti, hkrati pa je 

tradicionalno njegov namen tudi zahvala prostovoljcem in predstavitev prostovoljskih 

organizacij.  V tem tednu bodo potekali tudi lokalni dogodki po različnih krajih Slovenije (v 

Mariboru, Novi Gorici, Murski Soboti, Logatcu, Ljutomeru, Žalcu, Metliki, Črnomlju in 

Vipavi).  Osrednja dogodka Veseli in Slovesni dan prostovoljstva se bosta odvijala v Ljubljani in 

Črni na Koroškem.  

 

VESELI DAN PROSTOVOLJSTVA bo potekal 16. maja na Bregu ob Ljubljanici med 13. in 17. uro, 

kjer se bomo ponovno zbrale prostovoljske organizacije in proslavile svoje delo. Predstavile se 

bodo organizacije s socialnega in kulturnega področja, s področja ekologije in trajnostnega 

razvoja, humanitarne dejavnosti, športa, izobraževanja, šole, mladi in starejši, ki s svojimi 

aktivnostmi prispevajo za bolj prijazno in vključujočo družbo. Tudi v letošnjem letu 

pričakujemo okoli  80 prostovoljskih organizacij in več kot 500 prostovoljcev iz vse Slovenije. 

Dogodek že tradicionalno poteka pod pokroviteljstvom župana Mestne občine Ljubljana in ga 

obišče do 2000 obiskovalcev. 

 

14. maja nas bo gostila Občina Črna na Koroškem, prejemnica naziva Prostovoljstvu prijazno 

mesto, gostila in nam tako omogočila izvedbo SLOVESNEGA DNEVA PROSTOVOLJSTVA. Na 

prireditvi, ki se bo pričela ob 14. uri, bomo podelili nazive Junaki našega časa (učencem in 

dijakom, mentorjem in šolam, ki se z aktivnim prostovoljskim delom odzivajo na potrebe v 

svojem okolju), Naj mentor prostovoljcev in Naj mentorica prostovoljcev, Naj prostovoljec 

in Naj prostovoljka zaposlen/a v javni upravi ter Prostovoljstvu prijazno mesto.  

 

Za promocijo in spodbujanje prostovoljstva ter prepoznavanje doprinosa k družbi se vam 

zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.  

 

Tereza Novak, 

Izvršna direktorica Slovenske filantropije 

http://www.prostovoljstvo.org/aktivnosti/nacionalni-teden-prostovoljstva-2018/veseli-dan-prostovoljstva

