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8. Slovenski kongres prostovoljstva ugotavlja, da so bili v Evropskem letu prostovoljstva 2011 storjeni 

številni koraki za promocijo in razvoj prostovoljstva, med glavne pridobitve štejemo sprejem Zakona 

o prostovoljstvu. S pričujočim Manifestom želimo nakazati nujne korake, ki jih morajo za nadaljnjo 

širitev prostovoljstva sprejeti državna uprava, prostovoljske organizacije in Slovenska filantropija kot 

nosilka Slovenske mreže prostovoljskih organizacij. Z Zakonom država prepoznava pomen 

prostovoljstva za skupnost, zato smatramo, da je dolžnost vseh, tudi medijev, skrb za širitev 

prostovoljstva in vidnost pozitivnih sprememb, ki jih prinaša. 

Kongres poziva vlado, da v najkrajšem možnem času vzpostavi mehanizme za upoštevanje vseh 

določil zakona: 

• o zakonu naj informira vsa ministrstva, službe in urade ter jih pozove, da jih takoj 

začnejo izvajati; 

•  o načinu izvajanju zakona obvesti vse javne zavode; 

•  ministrstvo za šolstvo vključi prostovoljstvo v vzgojno-izobraževalni sistem; 

•  ministrstva pri razpisih upoštevajo delež sredstev rezerviranih za prostovoljske 

organizacije; 

•  ministrstva kot sofinanciranje pri dodelovanju sredstev prostovoljskim organizacijam 

upoštevajo ovrednoteno prostovoljsko delo; 

• vzpostavi dialog med vlado, lokalnimi skupnostmi in prostovoljskimi organizacijami, 

da lokalne skupnosti v večji meri podprejo prostovoljstvo. 

Kongres poziva ministrstvo, odgovorno za pripravo Strategije razvoja prostovoljstva, 

• da z začetkom priprave strategije razvoja prostovoljstva skliče delovno telo, v 

katerem bodo sodelovali predstavniki prostovoljskih organizacij;  

• strategija mora imeti za cilj motiviranje organizacij in posameznikov za prostovoljsko 

delo. Strategija razvoja prostovoljstva mora upoštevati posebnosti prostovoljskega 

dela, kot so svobodna odločitev, visoke etične in moralne vrednote, spoštovanje 

človekovih pravic, solidarnost in strpnost. 



 

Kongres ugotavlja, da je administrativno vodenje evidenc prostovoljstva za večino prostovoljskih 

organizacij velik izziv. Veliko prostovoljskih organizacij nima ali pa nima zadosti profesionalnega 

kadra, da bi v celoti lahko sledili določilom zakona, zato predlaga:  

• vlada naj pristopi k iskanju možnosti za zaposlitev profesionalnega osebja znotraj 

prostovoljskih organizacij za izvajanje določil zakona (vodenje evidenc, mentorstva, 

koordinacija prostovoljcev);  

• poenostavitev postopkov financiranja projektov nevladnih organizacij, v katerih bo 

glavni poudarek na zasledovanju ciljev in inovativnih pristopih in ne na postopkih. 

Kongres poziva ministrstva, da skupaj s prostovoljskimi organizacijami  

• Statističnemu uradu RS predstavijo pobudo za izvajanje merjenja prostovoljstva v 

okviru periodičnih anket o delovni sili. V ta namen je Mednarodna organizacija dela 

ILO izdala priročnik, z natančnimi navodili, kako zajemati tudi prostovoljsko 

organizirano in neorganizirano delo.  

Kongres poziva prostovoljske organizacije: 

• da svoje izkušnje in priporočila ob implementaciji projektov posredujejo Službi vlade 

za lokalno samoupravo in regionalno politiko ter ministrstvom zadolženim za 

pripravo razpisov. Prostovoljske organizacije moramo opozarjati na pomanjkljivosti in 

s tem pomagati vladi do boljših rešitev;  

• k sodelovanje in medsebojnemu povezovanju;  

• k odgovornemu delu s prostovoljci, omogočanju izobraževanja prostovoljcem in 

nagrajevanje prostovoljcev, predvsem v obliki druženja in krepitve socialnih mrež.  

Kongres poziva prostovoljske organizacije in vlado, da posebno pozornost posvetijo: 

• sodelovanju organizacij, ki združujejo mlade, z organizacijami starejših (razpisi, skupni 

dogodki, izmenjava dobrih praks in mreženje); 

• k vključitvi medgeneracijskega sodelovanja v državne strategije za starejše in mlade; 

• k vzpostavitvi finančnih spodbud za medgeneracijsko sodelovanje.  

Kongres pozdravlja ustanovitev instituta državnih priznanj in nagrade s področja prostovoljstva ter 

čestita vsem nagrajencem in nagrajenkam. 

Kongres potrjuje/ugotavlja: 

• novo sestavo Etične komisije za dobo dveh let; 

• status Mestne občine Maribor kot Mesta prostovoljcev; mesto Maribor se s tem 

pridružuje Ljubljani in Novemu mestu;  

• da je slovenski prostor zrel za intenzivno širitev korporativnega prostovoljstva, ki 

predstavlja povezovanje profitnih s prostovoljskimi organizacijami. 



 

Kongres poziva Slovensko filantropijo, nosilko Slovenske mreže prostovoljskih organizacij:  

• k aktivni promociji korporativnega prostovoljstva in spodbujanju podjetij ter 

prostovoljskih organizacij h kvalitetni pripravi skupnih prostovoljskih aktivnosti in k 

spodbujanju prostovoljskih organizacij k posredovanju konkretnih predlogov za 

korporativne prostovoljske akcije;  

• da pristopi k pogajanju z zavarovalnicami za dosego čim ugodnejše ponudbe 

zavarovanj za prostovoljske organizacije. Slovenska filantropija prevzema vlogo 

krovne organizacije za organizacijo zavarovanj za manjše prostovoljske organizacije, 

ki niso povezane v zveze; 

• k širjenju ozaveščenosti o prostovoljstvu in konkretni pomoči; tj. izvedba servisnih 

storitev prostovoljskim organizacijam.  


