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Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, v okviru programa Slovenska 
mreža prostovoljskih organizacij razpisuje natečaj za podelitev naziva 

 
NAJ PROJEKT MEDGENERACIJSKEGA PROSTOVOLJSTVA 2022 

 
1. Predmet natečaja in osnovne informacije 

Namen natečaja je prepoznavanje in nagrajevanje projektov prostovoljskih organizacij in 
organizacij s prostovoljskim programom, namenjenih medgeneracijskemu sodelovanju, 
vzpodbujanju prostovoljstva, solidarnosti in ki prispevajo k reševanju izzivov dolgožive družbe.  
 
Kot projekt medgeneracijskega prostovoljstva razumemo organizirano aktivnost, v katero sta 
vključeni vsaj dve različni generaciji. Namen projekta morajo biti soustvarjanje, podpora in 
pomoč, prenos znanja in izkušenj med predstavniki vsaj dveh starostnih skupin (otroci in 
mladostniki, odrasli, starejši) ter vzpodbujanje povezanosti in solidarnosti med različnimi 
generacijami.  
 
Natečaj v letu 2023 razpisujemo tretjič.  
 
V tem razpisu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za 
vse spole. 
 

2. Pogoji za sodelovanje 

V natečaju lahko sodelujejo prostovoljske organizacije ali organizacije s prostovoljskim 
programom (javni zavodi z organiziranim prostovoljstvom), ki so na dan, ko oddajo prijavo, 
vpisane v Vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom na 
AJPES. 
 
Projekt mora kot udeležence (prostovoljce ali uporabnike) vključevati predstavnike vsaj dveh 
različnih starostnih skupin: 

a) stari do 29 let, 
b) stari med 30 in 64, 
c) stari nad 65 let. 

 
Organizacija lahko predlaga projekt, ki ga je aktivno izvajala v letu 2022 in je imel vidne rezultate, 
četudi se v letu 2022 še ni končal. Prijavijo se lahko projekti, ki so se začeli v letu 2022 ali prej. 
Projekti, nagrajeni v prejšnjih letih, ne morejo sodelovati.  
 
Prijavite lahko projekt, pri katerem je prostovoljsko delo bistveno prispevalo k izpeljavi oziroma 
kvaliteti izvedbe projekta, ni pa nujno, da je bil projekt v celoti izveden s prostovoljskim delom.  
 
V projektu lahko sodeluje več organizacij, na natečaj pa ga lahko prijavi le ena od njih. 
Prijaviteljica bo tudi prejela naziv.  
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V izbor bodo vključene prijave z v celoti izpolnjenimi prijavnimi obrazci in ustreznimi prilogami, ki 
bodo prispele pravočasno. 
 

3. Merila in postopek izbora 

Prijave bo obravnavala štiričlanska komisija, ki jo bo imenovala Slovenska filantropija.  
 
Komisija bo kot merilo za podelitev naziva Naj projekt medgeneracijskega prostovoljstva 
upoštevala: 

- odziv na aktualne potrebe v družbi, 
- jasno določen namen in cilj projekta, 
- vpliv projekta na posameznika, določeno starostno skupino, na uporabnike in skupnost, 
- povezave oz. sodelovanje, ki je nastalo med generacijami, 
- vidnost oz. odmevnost projekta, 
- trajnostne učinke projekta, 
- prispevek projekta k reševanju izzivov dolgožive družbe, 
- vključenost prostovoljcev v projekt. 

 
Če je prispelih več kakovostnih prijav, lahko komisija podeli tudi eno ali več Posebnih priznanj. 
 
Nazive bomo podelili v okviru Nacionalnega tedna prostovoljstva na Slovesnem dnevu 
prostovoljstva 23. maja 2023.  
 

4. Rok in način prijave: 

Obravnavane bodo vse popolne prijave s prilogami, ki bodo prispele do 14. aprila 2023 na poštni 
naslov:  
 
Slovenska filantropija 
Cesta Dolomitskega odreda 11 
1000 Ljubljana 
s pripisom Naj projekt medgeneracijskega prostovoljstva 
 
ali elektronski naslov: slovenska@filantropija.org z zadevo Naj projekt medgeneracijskega 
prostovoljstva. 
 
Vloga mora biti oddana na obrazcu, dostopnem na spletni strani  https://prostovoljstvo.org/naj-
projekt-medgeneracijskega-prostovoljstva-2022_2691 z ustreznimi prilogami.  
 

5. Dodatne informacije: 

Patricija Fašalek, 01 433 40 24, patricija.fasalek@filantropija.org  
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