
PSSS!

Projekt Povezovalni, Sodelujoči, Strokovni, Slišani! ali enostavno PSSS! je povezal pet
različnih organizacij v partnerstvo z namenom boljšega povezovanja ter sodelovanja med
nami, povišanja slišanosti o našem delu, izpostavljanja raznolikosti vsebin, ki jih pokrivamo in
strokovnosti vsakega posameznega partnerja. 

Izražena mnenja avtorja/ev ne predstavljajo
uradnega stališča MJU.

Delo vsake posamezne organizacije je med uporabniki njihovih storitev namreč dobro poznano in cenjeno,
vendar v širši javnosti naš doprinos k razvoju skupnosti ni dobro in široko prepoznan, zato je cilj projekta dvigniti
ugled in zavedanje o pomenu našega dela za skupnost, in nasploh dvigniti ugled prispevka in vloge nevladnih
organizacij v Sloveniji. 

Partnerstvo sestavljamo uveljavljene nevladne organizacije, ki strokovno pokrivamo različna
področja, stičišče vseh pa je vzgoja za solidarnost, zagovorništvo ranljivih skupin, delo za
skupnost, aktivacija ljudi/prostovoljcev ter usmerjenost k sodelovanju in povezovanju z NVO in
drugimi sektorji. Delujemo na različnih nivojih: Slovenska filantropija, Zavod Nefiks in ZPM
Ljubljana Moste Polje nacionalno; Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto
regionalno in Zavod Voluntariat globalno.  

Pred vami je tretji PSSS! novičnik,  
tokrat na temo prostovoljstva mladih.  

Želimo vam zanimivo branje!
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https://www.filantropija.org/
http://www.zavod-voluntariat.si/
http://www.nefiks.si/
https://sites.google.com/site/zpmljubljanamostepolje/
http://www.drustvospm.si/drustvo-za-razvijanje-prostovoljnega-dela-novo-mesto


FORUM PROSTOVOLJSTVA - 
SOLIDARNOST MLADIH 

Slovenska 
filantropija

»Prostovoljsko delo, čeprav ni plačano, ni nikoli
opravljeno zastonj. Prostovoljci v zameno za svoj
čas in trud dobimo nekaj, kar je veliko bolj redko

kot denar. Dobimo hvaležnost ljudi, ki jim
pomagamo, večje spoštovanje tako do drugih kot
do sebe ter edinstvene življenjske izkušnje, ki jih

nikoli ne bi osvojili brez situacij, v katere nas
pripelje prostovoljstvo.« 

-Jure Grahek, vodja projekta Žive naj vsi narodi in
prejemnik priznanja za posebne dosežke na

natečaju Prostovoljec leta 2017

Slovenska filantropija je ob
mednarodnem dnevu prostovoljstva
organizirala Forum o prostovoljstvu,
ki je bil letos namenjen razmisleku o
tem, kako ustvariti spodbudno okolje
za izkustveno učenje solidarnosti in
aktivno državljanstvo mladih. 
Mladih zato, ker na mladih stoji svet. 

Izkušnje doma in v tujini kažejo, da
prostovoljskega aktiviranja mladih ni modro

prepuščati naključju, saj se sistemska
podpora na tem področju močno obrestuje.

Zato smo na Forumu prisluhnili
predstavitvam izjemnih praks prostovoljskih

projektov in v delovnih skupinah skupaj
razmišljali o smernicah za še uspešnejše

vključevanje mladih v prostovoljstvo in
širjenje vrednote solidarnosti med njimi. 

»Prostovoljci različnih starosti s svojim
delom na inovativen način bogatijo šolski
prostor, vrstnike, zaposlene in tudi starše.

Prostovoljski projekt Čufarjeva dlan je
pomemben inkubator, ki učence vzgaja, da

bodo tudi v bodoče prispevali k ohranitvi
človečnosti v naši družbi in jih izoblikuje v
empatične ljudi, strpne do drugačnosti.«  

-Lea Lenček, koordinatorica prostovoljskih
dejavnostih v OŠ Toneta Čufarja v Ljubljani

https://www.filantropija.org/


PROSTOVOLJSTVO ZA MLADE V TUJINI

Zavod 
Voluntariat

Odhod na mednarodni prostovoljski projekt za marsikoga pomeni metuljčke v trebuhu, vozel v
grlu in pojav dobre stare potovalne mrzlice. Mnogokrat se je izkazalo, da je poleg tega tudi
odlična priložnost za oživljanje že zaprašenega znanja iz šolskih oz. študijskih klopi, ko se
prostovoljec oz. prostovoljka odloči za temo, ki je sorodna izbrani smeri študija in mu/ji je blizu.
Povezovanje prostovoljske izkušnje s pridobivanjem znanja je toliko močnejše s SCI-
jevimi (Service Civil International) prostovoljskimi tabori, saj del teh zajema študijska tema, kjer
se prostovoljsko delo umesti v širši kontekst. Za takšno izkušnjo se je odločila prostovoljka Gaja,
ki se je letos poleti udeležila mednarodnega prostovoljskega tabora v Nemčiji. 

Nemška veja mreže SCI je v sodelovanju z muzejem in spominskim centrom koncentracijskega taborišča
Mittelbau-Dora organizirala tabor za prostovoljce na temo antifašizma in zgodovinskega spomina. 

Gaji se je izkušnja zdela zelo poučna, saj je v študijskem delu izvedela veliko o zgodovini tega območja iz
obdobja druge svetovne vojne. V bližini mesta je bilo takrat delovno taborišče, del bližnjega
Buchenwalda, v katerem so vojni ujetniki izdelovali eksplozivno orožje. Po njenih besedah je pomembno
tudi, da se prostovoljec odloči za temo, ki ga resnično zanima, saj bo tako združil prijetno s koristnim
tako zase kot lokalno skupnost, v katero gre opravljati prostovoljsko delo. 

»Izbrala sem Nemčijo, ker sem si želela iti nekam blizu. Prav ta tabor pa me je
pritegnil, ker imam rada zgodovino. V opisu so omenjali tudi gradbena dela, 

kar je sploh idealno za študentko fakultete za gradbeništvo.«  

»Naše delo je bilo, da smo polagali zidake na mestu, kjer je nekoč stala baraka, zato da
smo označili njeno lego. Vsako leto poteka tabor, na katerem označijo eno. Namen tega
je pokazati, kako veliko je bilo to taborišče in poskrbeti, da se ta opomin ne bo izgubil.« 

https://www.docdroid.net/UdVmPrb/volunteering-and-labour-market-research-youth-employability-via-volunteering.pdf
http://www.zavod-voluntariat.si/
https://www.docdroid.net/UdVmPrb/volunteering-and-labour-market-research-youth-employability-via-volunteering.pdf
https://www.docdroid.net/UdVmPrb/volunteering-and-labour-market-research-youth-employability-via-volunteering.pdf


BELEŽENJE PROSTOVOLJSTVA KOT 
KOMPETENCE

Zavod 
Nefiks

Ob polnem Nefiksu je veliko lažje napisati življenjepis,
samozavestno izbirati nadaljnje karierne odločitve,
knjižico kompetenc pa odnesti s seboj na zaposlitveni
razgovor. V okviru projekta Nefiks zaposlitvene rešitve je
bil preoblikovan v platformo za povezovanje
delodajalcev in mladih.  
 
Delodajalci so predvsem navdušeni nad jasno in
pregledno sliko o posameznikovih sposobnostih, ki jim
jo omogoča pregled profila v e-Nefiksu. Cenijo tudi
izkušnje, pridobljene v prostovoljstvu, če jih kandidati
znajo pravilno interpretirati. Mladi pogosto napišejo le,
kaj so počeli in ne izpostavljajo tistega, česar so se
naučili. Prostovoljci lahko z Nefiksom dobro predstavijo
svoja znanja in so tako bolje sprejeti na trg dela. 

Pri e-Nefiksu ne gre zgolj za to, 
da posameznik na enem mestu sistematično

zbere s strani delodajalcev in mentorjev potrjene
kompetence, ampak tudi za to, da sam pri sebi

oceni svoj napredek, zapiše svoje socialne stike,
ubesedi kompetence, obenem pa se jih nauči
predstavljati na način, ki zanima delodajalce. 

Nefiks je vodilni sistem beleženja
neformalno pridobljenega znanja v

Sloveniji, ki mladim omogoča, da na
enem mestu sistematično zberejo vse s

strani organizacij potrjene kompetence,
pridobljene v prostovoljstvu.  

»Pri zaposlovanju mladih raje dajemo priložnost
tistim, ki imajo v CV-ju navedeno prostovoljno

delo, saj nam to predstavlja garancijo, da imajo
primeren odnos do dela. Nove sodelavce se da
naučiti strokovnega dela, medtem ko je odnos

tisto, kar prinesejo s seboj.« 
-Franci Čeč, direktor ZD Radeče 

  

Delodajalci o kandidatih in
pregledu profilov v e-Nefiksu: 

87% jih meni, da bi bili za
prosto delovno mesto
opaženi med ostalimi
življenjepisi in prošnjami za
zaposlitev 
55% prepriča jasen prikaz
kompetenc  
45% prepričajo neformalna,
predvsem prostovoljna
udejstvovanja 
43% jih prepriča način ali
kraj pridobitve kompetenc 
29% jih meni, da bi bili
zagotovo povabljeni na
razgovor, če bi izpolnjevali
pogoje za delovno mesto 



PROSTOVOLJSTVO KOT PRILOŽNOST 
ZA DOBRA DELA

ZPM Ljubljana 
Moste-Polje

Z vključevanjem mladih v prostovoljno delo
spodbujamo medvrstniško in medgeneracijsko
sodelovanje. Vsako leto sodelujemo tudi s
prostovoljci iz tujine, ki bogatijo naš program in
dogajanje na Razgibanih angleških
počitnicah preko programa MEPI.  

Medtem ko so danes mladi zasedeni s šolskimi in
obšolskimi dejavnostmi, tehnološkimi napravami ter
drugimi prostočasnimi aktivnostmi, nekateri med
njimi najdejo čas tudi za dobra dela. S svojim
zgledom in aktivnim vključevanjem v skupnost
razvijajo svoje vrednote in širijo občutek za skupno
dobro. Na ZPM Ljubljana Moste-Polje se tega dobro
zavedamo, zato v svoje programe in projekte
vključujemo tudi možnost opravljanja prostovoljnega
dela za mlade. Ustvarjajo bolj zdravo družbo, se učijo
različnosti, solidarnosti, hkrati pa razvijajo svoje
interese in pridobivajo dragocene izkušnje. 

»Večinoma otrokom pomagam pri
angleški domači nalogi in s tem, da se

v angleščini pogovarjamo. V
prostovoljstvu uživam, ker mi je všeč

delo z otroki in skupnost okoli centra.«  
-Christopher, 16 let, prostovoljec na

taborih in za učno pomoč 

»Rad sem prostovoljec v Skupni
točki, ker uživam v poučevanju

otrok. Izjemno me veseli, ko tudi iz
njihove strani vidim radovednost in

zanimanje.« 
-Jure, 24 let, prostovoljec za učno

pomoč 

Kot prostovoljec ali prostovoljka lahko
sodeluješ na različne načine: 

Organizacija zbiralnih akcij 
Pomoč pri učenju za predšolske ter
šolske otroke in srednješolce 
Vzgojitelj/ica na poletnih taborih in
letovanjih 
Pomoč ob večjih donacijah 
Izvedba delavnic za mlade 
Pomoč starejšim pri uporabi
računalnika 
Lastne ideje… 



PROSTOVOLJSTVO: DATI IN 
PREJEMATI

Društvo za razvijanje 
prostovoljnega dela 

Novo mesto

V okviru DRPD Novo mesto že skoraj dve leti deluje tudi 21-
letna prostovoljka Anisa Hodžić, ki se je leta 2016 iz Bosne
preselila v Slovenijo. Njena pot je posebna, ker se je s
prostovoljstvom najprej srečala kot uporabnica storitev
društva, kasneje pa se je odločila tudi sama pridružiti
mladim prostovoljcem. 

Anisa je selitev iz Bosne v Slovenijo videla kot veliko
priložnost, zato se je po končani srednji šoli v Bosni za to
zares odločila. Prvih nekaj mesecev po selitvi je bilo zanjo
zelo težkih, vse je bilo novo in nepoznano. Ker ni znala
slovenskega jezika, se je zapirala vase in se ni vključila
med svoje sošolce in v družbo nasploh. Preko družine se je
prvič srečala z DRPD Novo mesto in se tako več mesecev
učila slovenščine. Znanje jezika ji je močno olajšalo učenje
na fakulteti, ji omogočilo spoznavanje novih prijateljev in
sporazumevanje brez zadrege. 

Ker se je Anisa na društvu počutila
sprejeto in sproščeno, je želela tudi sama
postati prostovoljka. Najprej ni vedela,
kako lahko to uresniči, ko pa so na njeni
šoli predstavili projektno sodelovanje z
DRPD, se je nemudoma odzvala in tako
od januarja 2017 dela kot prostovoljka.  

Anisa dela v dnevnem centru, kjer pomaga
otrokom. Nudi jim učno pomoč, pomaga pri
domačih nalogah, uči slovenskega jezika, se z njimi
pogovarja ter skrbi zato, da se počutijo sprejete. 

»Otroci, ki pogosto ne znajo slovenskega jezika,
so se mi smilili in sem jim želela pomagati, kot je

ob prihodu iz Bosne društvo pomagalo meni.  
S spoznavanjem jezika namreč pade veliko ovir

in marsikatera stvar steče sama od sebe. Lastna
izkušnja tega, kako težko mi je bilo na začetku,
zbuja željo in voljo pomagati tistim, ki se sami

znajdejo v enakem položaju. Zame je
prostovoljno delo način, da vračam nazaj za

vse, kar so prostovoljci dali meni.« 
»Preko dela z otroci sem se naučila

veliko, zlasti o sebi. Otroci so me
sprostili, saj sem bila pred

vključitvijo v prostovoljstvo bolj
zaprta vase. Takšno delo me

osrečuje in izpopolnjuje, saj v tem
vedno znova najdem izziv in veselje.« 

http://europedirect.si/sl/novica/pozabljena-polovica-novega-mesta
http://europedirect.si/sl/novica/pozabljena-polovica-novega-mesta
http://europedirect.si/sl/novica/pozabljena-polovica-novega-mesta

