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POVZETEK 

 

V diplomskem delu so predstavljeni koncepti človeškega kapitala, prostovoljskega dela in 

menedžmenta prostovoljskega dela. V teoretičnem delu je poudarek na predstavitvi 

menedžmenta prostovoljskega dela, ki združuje koncepte človeškega kapitala in prostovoljsko 

delo v smiselno celoto. 

V empiričnem delu so predstavljena mnenja in vidiki prostovoljcev glede menedžmenta 

njihovega prostovoljskega dela v organizaciji. Poudarek je na njihovi percepciji vplivov 

menedžmenta na  njihovo delo, njihove potrebe in pričakovanja ter njihovi motivatorji in 

demotivatorji pri prostovoljskem delu. Ugotovljene so razlike med primerjanima neprofitnima 

prostovoljskima organizacijama. 

Ključne besede: prostovoljci, neprofitne prostovoljske organizacije, menedžment 

prostovoljskega dela, potrebe in pričakovanja prostovoljcev, motivacija prostovoljca 

 

ABSTRACT 

 

The thesis presents basic concepts of human resources, voluntary work and management of 

voluntary work. Theoretical part stresses on the latter and combines all previous concepts and 

their theoretical baselines into one meaningful whole. 

The empirical part of the thesis includes research, which presents opinions and views of 

volunteers about management of their voluntary work. The emphasis lies on ways of 

influence of voluntary work management on the volunteers and their work, their needs and 

expectations and their motivators and demotivators at voluntary work. Some differences 

between compared non-profit voluntary organizations have been established. 

 Key words: volunteers, non-profit voluntary organizations, management of voluntary work, 

needs and expectations of volunteers, volunteer's motivation 
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I UVOD 

 

Prostovoljstvo je vedno bolj pogosta oblika udejstvovanja, tako med mladimi, kot tudi 

mlajšimi starejšimi. Področja prostovoljskih udejstvovanj so si med seboj različna. Na 

odločitve ljudi, da bodo svoj čas namenili prostovoljstvu, zagotovo vpliva več dejavnikov in 

eden izmed njih je tudi organiziranost dela. 

Vsako organizacijo sestavljajo ljudje – zaposleni, prostovoljci ter uporabniki, ki imajo glede 

na sektor, v katerem se nahajajo, različna imena, pa vendar v obeh primerih brez 

posameznikov ne bi bilo organizacije. Od načina dela, ravnanja z njimi je veliko odvisno, zato 

je menedžment delavcev, tako prostovoljskih kot zaposlenih, zelo pomemben. Diplomsko 

delo govori o vidikih ravnanja z ljudmi, postopanja v odnosih in prostovoljskem delu in 

njihovem usklajevanju oziroma menedžmentu. 

Menedžment ljudi zagotavlja optimalnost posamezniku prilagojenega delovnega okolja in 

usklajenost delovnega tima (bodisi profitnega bodisi neprofitnega), organizaciji, ki ga 

dosledno in kvalitetno izvaja, ustvarja dodano vrednost, noto človeškosti v času kapitalizma 

in ekonomskih kriz. Vsak posameznik, ki se odloči postati prostovoljec, v svoje delo vnese 

svoje metode, pristope, komunikacijske vzorce in svoje razmišljanje. Organizacija mora zato 

vedeti, kam ga umestiti, obenem pa znati tudi upoštevati njegove želje in motivatorje, da ga 

ne izgubi. 

Na izbiro raziskovanega področja je vplivala osebna izkušnja prostovoljskega dela pri 

različnih neprofitnih prostovoljskih organizacijah in kljub podobnosti načina izvajanja 

prostovoljskega dela, je bil način ravnanja z nami, prostovoljci, popolnoma različen. 

Ugotovila sem, da me prostovoljsko delo, kjer je prisoten kvaliteten menedžment le-tega bolj 

veseli in bolj izpolnjuje; daje mi jasno sliko, kaj je od mene zahtevano in kaj pričakovano. 

Obenem sem dobila vpogled v teoretsko podlago, ki je minimalna in potrebna za razumevanje 

področja, raziskala pa sem tudi vzroke. 

Diplomsko delo je sestavljeno iz teoretičnega dela, kjer je govora o osnovnih pojmih, ki se 

med seboj povezujejo in dopolnjujejo. Empirični del je namenjen vidikom prostovoljcev, 

raziskani pa so načini vplivanja menedžmenta prostovoljskega dela, potrebe in pričakovanja 

prostovoljcev za delo in elementi menedžmenta prostovoljskega dela kot (de)motivatorji. 
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II TEORETIČNI DEL 

 

1 MENEDŽMENT ČLOVEŠKEGA KAPITALA 

 

»Brez ljudi ni podjetja, brez dobrih ljudi ni uspešnega podjetja. Ljudje so najdragocenejši in 

najpomembnejši del vsakega podjetja. Ni dovolj, da najdemo dobre sodelavce. Ko jih 

najdemo, jih moramo nenehno vzdrževati in razvijati. (…) Vlagati moramo tudi v ljudi. Ni 

dovolj, da razvijamo le njihove sposobnosti in znanje, vzdrževati in razvijati moramo tudi 

njihove osebnosti.« (Brajša, 1996, str. 22) 

 

1.1 Opredelitev menedžmenta človeških kapitalov 

 

Način ravnanja z ljudmi, odnosi med posamezniki v organizaciji, način komunikacije in 

motiviranja so ključnega pomena za uspešnost in učinkovitost organizacije. Pojem 

menedžment človeških kapitalov se je razvil iz pojma menedžment človeških virov.  

Menedžment človeških virov »… (Human Resource Management) je dejavnost pridobivanja 

in povečevanja človeških zmožnosti ter delanja z ljudmi, tako da v skladu z opredeljenim 

namenom (ciljem) podjetja dosežemo čim boljše rezultate.« (Svetlik in Zupan, 2009, str. 642) 

Le-ta se ukvarja z vprašanji (Svetlik, 2002, str. 93):  

 »Kako pridobiti zadosti ustrezno usposobljenih ljudi (…)? 

 Kako iz njih izvabiti čim več ustvarjalnih energij? 

 Kako doseči, da bodo svoje sposobnosti ne le uporabljali, temveč jih tudi 

izpopolnjevali? 

 Kako jih zadržati v organizaciji, oziroma kako doseči, da bodo organizacijo vzeli za 

svojo (…)?«  
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Človeške vire, ki so organizirani in strukturirani ter imajo specifične značilnosti
1
, ki jih 

menedžiramo z namenom uspešnosti in učinkovitosti, lahko imenujemo človeški kapital, saj 

ustvarjajo organizaciji dodatno vrednost. Večina teorij o človeškem kapitalu temelji na 

ustvarjanju in povečevanju dodatne vrednosti, kajti človeški kapital je vir novosti in izboljšav 

ter ima aktiven potencial, kljub temu da za svoje delo potrebuje neaktivnega (Mihalič, 2006). 

Menedžment človeškega kapitala temelji na načelu, »da so zaposleni največje bogastvo 

organizacije« (Mihalič, 2006, str. 58). Drucker (2001) piše, da je med zaposlenimi vedno več 

ljudi, s katerimi je potrebno delati kot s prostovoljci, kljub dejstvu, da so za opravljeno delo 

plačani. Rešitev vidi v tem, da so zaposleni obravnavani kot enakovredni partnerji v delu, ki 

se jih ne upravlja, ampak vodi za uspešnost
2
. 

 

1.2 Mentoriranje 

 

Del menedžmenta delavcev sestavlja tudi njihovo mentoriranje. Pojem mentoriranje je lahko 

razumljeno v ožjem smislu
3
 ali pa v širšem smislu

4
. Raziskave v Združenih državah Amerike 

so pokazale, da je učinek mentoriranja pomemben pri doseganju uspehov. Primarni motiv 

uvedbe mentoriranja je pokazati posamezniku, da organizaciji ni vseeno zanj, ter da vanj in v 

njegove interese vlaga čas in trud. Mentor ne predstavlja posameznika, ki nosi le starševsko, 

nadzorniško vlogo, temveč je dopolnilni vir vodenja
5
 ter diskusij pri osebnih odločitvah 

posameznika (Tosin, 2011). 

 

1.3 Opolnomočenje 

 

                                                 
1
 »… Sposobnosti, lastnosti, znanja, izkušnje, inovativnost, zanos, motiviranost, kariero, ustvarjalnost, 

prilagodljivost, potencial in druge ...« (Mihalič, 2006, str. 44). 

2
 Drucker (2001) »vodenje za doseganje uspešnosti« povezuje s ciljem, ki je »… ustvariti čim večjo 

produktivnost iz specifičnih prednosti in znanja vsakega posameznika« (str. 31). 

3
 Tako imenovano učenje, uvajanje in vodenje ter pomoč pri delovnih nalogah (Tosin, 2011). 

4
 Širši pojem poleg ožjega zajema tudi osebnostni razvoj (»spectrum of personal development«) (ibid.). 

5
 Tosin (2011, str. 77) uporabi pojem »source of guidance«. 
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Menedžment človeškega kapitala mora svojim delavcem zagotoviti dovolj prostora za osebno 

in strokovno rast in razvoj. Menedžer mora posamezniku biti na voljo v primeru potrebe po 

pomoči. Organizacije si želijo izobraženih, samoiniciativnih in energičnih sodelavcev, ki so 

dovolj opolnomočeni za opravljanje svojega dela.  

Opolnomočenje je bistvenega pomena za »učeče se organizacije«
6
, saj »sprošča (…) 

potenciale in ustvarjalnost vseh zaposlenih, jim omogoča eksperimentiranje, učenje ter hkrati 

daje dovolj svobode, da ukrepajo glede na svoje znanje« (Dimovski in Penger, 2008, str. 23). 

Elementi, ki vodijo k opolnomočenju, so: informacije, znanje in veščine, moč (za samostojno 

odločanje) in nagrade (glede na uspešnost celotne organizacije) (Dimovski in Penger, 2008). 

 

1.4 Doseganje maksimuma 

 

Ljudje smo si med seboj različni. Drucker (2001) pravi, da je z različnimi posamezniki treba 

delati različno. Postavlja se ključno vprašanje, kako iz vsakega posameznika izvleči najboljše, 

kar lahko nudi organizaciji. Avtorji Svetlik (2002) ter Ochman in Jordan (1997) omenjajo 

Fredericka Herzberga ter njegovo teorijo. Herzberg (b. d. v Ochman in Jordan, 1997) je 

posameznikove potrebe razčlenil na dve kategoriji – na potrebe po podpori in po motivaciji. 

Na posameznikove potrebe po podpori odgovarjajo higienski dejavniki
7
, na potrebe po 

motivaciji pa motivatorji
8
. 

Da bi pripravili posameznika, da bi v najkrajšem možnem času od pričetka sodelovanja z 

organizacijo dosegel maksimalni nivo učinkovitosti in uspešnosti, je v njegove delovne 

situacije potrebno zagotoviti tako higienike kot tudi najmočnejše motivatorje, pri katerih pa je 

                                                 
6
 »Učeča se organizacija (Learning organization) je organizacija, v kateri se člani nenehno učijo nove stvari in 

znanje prenašajo v izboljšave izdelkov ali storitev. Je torej organizacija, ki je sposobna pridobivati in uporabljati 

znanje« (Svetlik in Zupan, 2009, str. 653). 

7
 Mednje spadajo ustrezni delovni pogoji, odnosi z drugimi (Ochman in Jordan, 1997) ter ustrezna organizacija 

dela in delu primerno plačilo (Svetlik, 2002). Sami na sebi ne predstavljajo motivacije za delo, njihovo 

manjkanje pa lahko povzroči prenehanje dela posameznika.  

8
 Mednje spadajo načini, kako doseči in ohraniti zadovoljstvo, dosežki, priznanja, odgovornost in posameznikov 

razvoj (Ochman in Jordan, 1997) ter zanimivost in pestrost dela, omogočena samostojnost, odgovornost pri delu, 

samopotrditev, možnost pridobivanja in uporabe novih znanj in samostojno odločanje o svojem razvoju (Svetlik, 

2002). 



5 

 

potrebno biti pozoren na hierarhično razporeditev moči in smeri vpliva motivatorjev. Zavedati 

se je tudi treba, da motivacijski dejavniki ne morejo nadomestiti higienskih (Svetlik, 2002). 

 

2 PROSTOVOLJSKO DELO 

 

»… naša mladina prostovoljsko precej aktivnejša kot nemška, razen ko gre za področje 

družbenih in političnih sprememb v državi. Ista raziskava pravi, da so prostovoljske 

dejavnosti, poleg zaposlitve oziroma šole, ključen dejavnik socialne vključenosti mladih, kar 

prav gotovo veliko pove o pomenu prostovoljstva pri nas.«  Tea Jarc (2013;  v 

Leskovec, 2013) 

 

Osnovna izraza, ki sem jih zasledila v literaturi, sta si na prvi pogled zelo podobna. 

»Prostovoljnost« Slovar slovenskega knjižnega jezika (2000) definira kot lastnost, značilnost 

prostovoljnega, medtem ko termin »prostovoljski« definira kot »nanašajoč se na prostovoljce 

ali prostovoljstvo«. Starejši teksti govorijo o prostovoljnem delu, novejši pa o prostovoljskem. 

Sama sem uporabljala izraz »prostovoljsko«, razen v primeru, če sem uporabila dobesedni 

citat, katerega avtor je uporabil starejše poimenovanje. Za namene pričujočega diplomskega 

dela sta si izraza enakovredna, razen v kolikor je v opombi navedeno drugače. 

 

2.1 Opredelitev izraza »prostovoljsko delo« 

 

Termin »prostovoljsko delo« je v literaturi različno definiran. Predstavljam nekaj definicij. 

 

Zakon o prostovoljskem delu (2011) v 5. členu prostovoljsko delo definira kot »delo, ki ga 

posameznik po svoji svobodni volji in brez pričakovanja plačila ali neposrednih ali posrednih 

materialnih koristi zase, opravlja v dobro drugih ali v splošno korist«.  

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2000) je izraz »prostovoljen« razložen kot tisti, »ki 

temelji na svobodni volji, ne pa na prisili, obveznosti«. 
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Ochman in Jordan (1997, str. 6) prostovoljstvo definirata kot »neplačano delo, prosto dejavno 

aktivnost, ki jo izvajajo ljudje v dobro drugih«.  

Mikuš Kos (1996a) pravi, da prostovoljstvo ni le osebna zadeva, pač pa jo definira kot 

ekonomsko in družbeno kategorijo. Za prosocialno prostovoljsko delovanje pravi, da je 

»osnova za izboljševanje kakovosti življenja ljudi« (str. 19), za »organizirano prostovoljno 

delo« (str. 18) pa navaja, da je »v današnjem času kompleksno dogajanje, katerega razsežnosti 

je težko strnjeno predstaviti« (ibid.). 

Leskovec (2013) v svojem članku navaja izjavo intervjuvanke Jarc, ki pravi, da »je smisel 

prostovoljstva v izboljševanju kvalitete našega življenja. Lahko je usmerjeno v družbo 

nasploh, v okolje, lahko gre za posamezne skupine (mlade, študente, otroke, starejše, bolnike) 

ali posameznike. Načeloma gre za delo oziroma za dejavnost, ki se lahko dotika vseh področij 

našega življenja. Lahko je pomoč posameznikom, lahko je zavzemanje za izboljšanje položaja 

določenih skupin, delovanje za ohranjanje okolja. Lahko je čisto preprosto delo, ki ga lahko 

opravlja vsak, ali pa visoko strokovno delo.« 

McCurley (1994) prostovoljsko delo opredeljuje kot neplačano, pravi pa, da se razširja, v 

skladu z razširitvijo dela neplačanih prostovoljcev pa se povečuje tudi kompleksnost 

prostovoljskih nalog. 

Ramovš (2001, str. 131–314) za prostovoljsko delo uporablja besedno zvezo »prostovoljsko 

socialno delo«. Zanj pravi, da je »vedno osebna odločitev človeka iz njegove temeljne 

socialnoimunske potrebe po solidarnosti« (str. 318) in ga definira kot »vsako strokovno ali 

laično delo na informativnem, preventivnem, kurativnem, skrbstvenem, raziskovalnem ali 

katerem drugem področju socialnega dela, ki ga kdo opravlja: 

 nepoklicno in brez plačila, 

 v delu svojega razpoložljivega ali prostega časa ob svojih siceršnjih vsakdanjih 

obveznostih, 

 kot svojo osebno smiselno odločitev, 

 na temelju solidarnostnega stališča do človeških težav in potreb.« 

Definicije prostovoljskega dela se med seboj razlikujejo in dopolnjujejo, vsem pa je skupna 

odsotnost materialne koristi
9
, splošna družbena koristnost in svobodna odločitev izvajanja

10
. 

                                                 
9
 Brez denarnega plačila ali protiuslug. 
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2.2 Pomen prostovoljstva v družbi 

 

Prostovoljstvo je način aktivnega vključevanja posameznikov v družbo, ki vodi k 

spremembam. Za prostovoljstvo Zakon o prostovoljskem delu (2011) v svojem 2. členu pravi, 

da je »družbeno koristna brezplačna aktivnost posameznikov, ki s svojim delom, znanjem in 

izkušnjami prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja posameznikov in družbenih skupin ter 

k razvoju solidarne, humane in enakopravne družbe.« Njegov pomen za družbo vidi predvsem 

v: 

 krepitvi medsebojne solidarnosti, 

 spodbujanju razvoja posameznikovih zmožnosti ter 

 spodbujanju vseživljenjskega učenja.  

Prostovoljstvo naj bi zagotavljalo družbeno povezanost, ki sodelovalno rešuje probleme 

posameznikov in družbe. 

Mikuš Kos (1996a) navaja, da »prostovoljno delo, (…) na svojski način povezuje 

posameznika z družbenim tkivom, v katerega je vpet.« (str. 18) »Povezovanje državljanov v 

prostovoljske organizacije povečuje njihovo civilno moč« (ibid., str. 22), društva in njihovi 

prostovoljci, ki organizirano delujejo, pa se zavedajo svoje socialne odgovornosti in prek 

prostovoljstva sodelujejo pri uravnavanju bivanja v svoji skupnosti. 

Stitrih in Možina (1992; v Ramovš 2001) sodobnemu prostovoljstvu pripišeta lastno 

paradigmo, temelječo na samokrmilnosti in avtopoetičnosti vseh s prostovoljstvom povezanih 

procesov. Ramovš (2001, str. 319) vse dogajanje znotraj prostovoljstva opiše kot: 

 »osebno – izhaja iz osebne odločitve prostovoljca kot človeka, 

 dialoško – se odvija v človeškem dvogovoru in pogovoru med vsemi udeleženci, 

 celostno – zajema celega človeka, celotno življenjsko izkušnjo in celotni življenjski 

kontekst, v katerem se odvija, 

 temeljno – dosega najgloblje človeško jedro prostovoljca in tistih, ki z njimi dela.« 

                                                                                                                                                         
10

 Brez prisile, samovoljno. 
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Prostovoljstvo ima torej velik družbeni pomen. Prostovoljci s svojim delom pripomorejo h 

krepitvi socialnosti v svoji skupnosti in tudi v širšem okolju. Gre za ljudi, ki s svojim delom 

aktivno vplivajo na druge ljudi in na okolje, v katerem prebivajo. 

 

2.3 Prostovoljske organizacije in organizirano prostovoljsko delo 

 

Prostovoljske organizacije so v 9. členu Zakona o prostovoljskem delu (2011) definirane kot 

»pravne osebe zasebnega prava, vpisane v vpisnik prostovoljskih organizacij (…), katerih 

delovanje je z zakonom opredeljeno kot nepridobitno in katerih osnovna dejavnost ni v 

nasprotju z opredelitvijo prostovoljstva določenega v 2. členu tega zakona in ki zagotavljajo 

in usposabljajo prostovoljce za prostovoljsko delo ali v katerih se prostovoljsko delo izvaja v 

dobro drugih ali v splošno korist«, isti člen pa obenem dovoljuje status prostovoljske 

organizacije strokovnim združenjem, sestavnim delom registriranih verskih skupnosti in 

humanitarnim organizacijam, ki imajo enake značilnosti. 

Za organizirano prostovoljstvo se šteje prostovoljsko delo, ki ga prostovoljec opravlja redno 

in najmanj 24 ur letno pod okriljem prostovoljske organizacije (Zakon o prostovoljskem delu, 

2011). 

Prostovoljske organizacije so lahko majhne in delujejo v lokalni skupnosti, lahko pa so velike 

in imajo temu primerno širši razpon dejavnosti in programov (Mikuš Kos, 1996a). Ochman in 

Jordan (1997) kot vzrok za potrebo organizacije po prostovoljcih postavljata možnost 

prostovoljčevega prispevka k zmanjševanju pomanjkljivosti zaposlenih in njihovega dela. To 

prostovoljci lahko delajo tako, da (ibid., str. 8): 

 »opravljajo naloge, ki jih ne izvajajo zaposleni v organizaciji, 

 dodajajo nove dimenzije, 

 kreirajo nove ideje za organizacijo, 

 naredijo organizacijo bolj kredibilno v skupnosti, 

 prispevajo k informiranju o poslanstvu (od ust do ust), 

 prispevajo k zbiranju sredstev, 

 spodbujajo razvoj civilne družbe.« 
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McCurley (1994) k doprinosu prostovoljca k organizaciji poleg dodatnih ekspertiz in boljšega 

kontakta s skupnostjo dodaja nudenje storitev po zmanjšani ceni in boljšo pomoč 

uporabnikom. 

Prednosti nevladnih prostovoljskih organizacij so: hitro prilagajanje na vedno nove 

okoliščine, ki se pojavljajo; relativna samostojnost, saj so od tržnega gospodarstva in države 

razmeroma neodvisne; delovanje v interesu javnosti in marginalnih skupin in njihova 

dosegljivost javnosti (Mikuš Kos, 1996a). 

 

2.4. Prostovoljec 

 

Prostovoljci so tisti posamezniki, ki svoj čas nesebično namenjajo delu in pomoči. Za svoje 

delo ne dobijo plačila. Opravljati prostovoljsko delo ni vedno lahka naloga. Svetlik (2002, 

str. 95) zanje pravi, da imajo »izražene nedenarne motive, na primer želje po delu z ljudmi in 

altruistična nagnjenja.«  

Leskovec (2013) ter Ochman in Jordan (1997) trdijo, da skoraj vsak lahko postane 

prostovoljec, saj obstaja neznano število področij, kjer nekdo lahko pripomore s svojim 

vložkom. Mikuš Kos (1996) navaja, da »vsak prostovoljec ni primeren za vsako delo, možno 

pa je za vsakega prostovoljca najti neko delo.« (str. 79) Pravi, da je večina prostovoljcev v 

Sloveniji dijakov in študentov (1996a), intervjuvanka Jarc (v Leskovec, 2013) pa navaja 

raziskavo Mladina 2010, v kateri je prostovoljstvo prikazano kot ključen dejavnik njihove 

vključenosti v družbo. 

Ochman in Jordan (1997, str. 7) izpostavljata, da lahko prostovoljec postane oseba, ki je zrela, 

sposobna in odgovorna ter zavestno dela v dobrobit ostalih in je psihično in fizično sposobna. 

Karakteristike dobrega prostovoljca avtorja definirata kot: »odprti duh, senzitivnost, 

sposobnost sodelovanja, profesionalen odnos, (…), toleranca, motivacija in nesebičnost …«. 
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2.4.1 Pravice in obveznosti prostovoljca 

 

Zakon o prostovoljskem delu (2011) v svojem 25. členu opredeljuje za vsakega prostovoljca 

pravico do:  

 »predhodne seznanitve z organizacijo, vsebino in pogoji prostovoljskega dela ter s 

pravicami in obveznostmi, ki mu kot prostovoljcu pripadajo po zakonu, oziroma 

na podlagi splošnih aktov prostovoljske organizacije, 

 seznanitve z morebitnimi nevarnostmi opravljanja prostovoljskega dela, 

 sklenitve pisnega dogovora o prostovoljskem delu, 

 potrdila o opravljenem prostovoljskem delu, 

 seznanitve z etičnimi pravili organizacije in drugimi etičnimi pravili, ki so 

pomembna za posamezne oblike prostovoljskega dela, 

 ustreznega usposabljanja za prostovoljsko delo in drugega usposabljanja v zvezi s 

prostovoljskim delom, 

 mentorja, ki mu med trajanjem prostovoljskega dela nudi strokovno pomoč in 

podporo, 

 zagotovitve varnosti v času usposabljanja za prostovoljsko delo in v času 

opravljanja prostovoljskega dela, če se usposabljanje ali to delo opravlja v 

okoliščinah, ki bi lahko ogrozile varnost, življenje ali zdravje prostovoljca, 

 dnevnega in tedenskega počitka v dogovorjenem obsegu, 

 aktivnega sodelovanja pri odločanju v zadevah, ki vplivajo na prostovoljsko delo, 

 odklonitve dela, ki se mu zdi moralno nesprejemljivo ali je v nasprotju z določili 

tega ali drugih zakonov, 

 povrnitve dogovorjenih stroškov, ki jih je imel v zvezi z opravljanjem 

prostovoljskega dela, 

 vložitve zahteve za izpolnitev obveznosti ali prenehanja kršitve pravic na organ 

upravljanja prostovoljske organizacije in 

 varstva osebnih podatkov v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.« 

Obveznosti prostovoljca iz 28. člena istega zakona (ibid.) so:  

 » izpolnjevanje obveznosti, prevzetih s sklenjenim dogovorom o prostovoljskem delu, 
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 usposabljanje za prostovoljsko delo ali drugo usposabljanje v zvezi z njim, če je 

obveznost dogovorjena s sklenjenim dogovorom o prostovoljskem delu, 

 skrbno opravljanje prostovoljskega dela v skladu s strokovnimi standardi in etičnimi 

pravili ter prejetimi navodili prostovoljske organizacije, ki prostovoljsko delo 

organizira, 

 spoštovanje pravil delovanja prostovoljske organizacije, 

 varovanje zaupnih podatkov prostovoljske organizacije in osebnih podatkov, s 

katerimi se je seznanil ob opravljanju prostovoljskega dela ter 

 poročanje o opravljenem prostovoljskem delu.« 

Tudi Evropska listina o pravicah in odgovornostih prostovoljcev (European Charter on the 

Rights and Responsibilities of Volunteers, 2012) v svojem drugem delu
11

 opredeljuje podobne 

pravice in dolžnosti prostovoljca, deli pa jih na temeljne pravice, pravice do podpore s strani 

prostovoljskih organizacij
12

 in pravice do osebnega razvoja. 

Organizirano prostovoljsko delo se izvaja v skladu s sklenjenim dogovorom med organizacijo 

in prostovoljcem. Zakon o prostovoljskem delu (2011) pravi, da je ta dogovor lahko sklenjen 

v pisni ali ustni obliki. V primeru, da je dogovor sklenjen ustno, mora prostovoljec vseeno 

podpisati izjavo, da je seznanjen s svojimi obveznostmi in pravicami ter morebitnimi ostalimi 

posebnostmi, ki jih konkretno prostovoljsko delo odraža. 

 

2.4.2 Etika in morala prostovoljca 

 

Etiko in moralo na področju prostovoljstva urejata Etični kodeks organiziranega 

prostovoljstva (2006) ter Univerzalna deklaracija o prostovoljstvu (Universal Declaration on 

Volunteering, 2009). 

Etični kodeks organiziranega prostovoljstva (2006) opredeljuje določene pravice in 

obveznosti prostovoljca ter način ravnanja in osebnostne drže pri prostovoljskem delu. V 

njem so, poleg definicij osnovnih pojmov, zapisani tudi: 

                                                 
11

 V izvirniku »section«. 

12
 V izvirniku »volunteering providers«. 
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 način dela prostovoljca, ki poudarja sodelovanje in medsebojno pomoč med vsemi 

udeleženimi pri delu; 

 dolžnost uporabnika, da se ob moralni ali etični dilemi posvetuje s svojo kontaktno 

osebo, ki je odgovorna za del prostovoljstva, ki ga prostovoljec opravlja, 

 postopanje posameznika ob delu s svojim uporabnikom, 

 načelo spoštovanja svobodne možnosti izbire in odločitve, 

 načelo ščitenja interesov uporabnika in organizacije, 

 načelo spoštovanja različnosti in nenasilnega ravnanja z uporabniki ter 

 načelo varovanja osebnih podatkov uporabnikov
13

. 

Univerzalna deklaracija o prostovoljstvu (Universal Declaration on Volunteering, 2009) 

poudarja vlogo prostovoljstva v družbi in podpira pravico vseh ljudi, da se svobodno 

združujejo ter opredeljuje vizijo razvoja prostovoljstva v smeri delovanja za skupno dobro. 

Vsebuje tudi opredelitve skupnih dolžnosti prostovoljcev in prostovoljskih organizacij ter 

poziv k skupnim ciljem vseh udeleženih pri prostovoljskem delu, ki so postavljeni v skladu z 

etičnimi kodeksi na področjih dela, kjer se delo izvaja in na tak način, da upošteva osnovne 

človeške pravice, določene v Deklaraciji Združenih narodov o človekovih pravicah. 

 

2.4.3 Razlogi in motivi za delo 

 

Zakaj bi se posameznik sploh odločil za prostovoljsko delo oziroma kaj ga za to odločitev 

motivira? 

Ochman in Jordan (1997) kot motivacijo za prostovoljstvo omenjata potrebo po interakciji z 

drugimi ljudmi, delo v skupini ljudi, ki daje občutek pripadanja in varnosti ter nudi pomoč in 

podporo. V njuni raziskavi so razlogi prostovoljcev želja po pomoči ljudem, pridobivanje 

novih znanj, želja po delu in osebnem zadovoljstvu, želja po spoznavanju novih ljudi, 

pomanjkanje pohval, zavzemanje za idejo in prisotnost prostega časa. Kot močan motivator 

omenjata tudi možnost vpliva na delo v organizaciji, saj povečuje občutek resnične 

pripadnosti organizaciji. 

                                                 
13

 Tudi bivših uporabnikov. 
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Svetlik (2002) navaja, da se »dijake in študente prostovoljce, pri katerih materialni motivi še 

niso močno izraženi, da motivirati s pridobivanjem novih znanj in izkušenj.« (str. 102) Za 

starejše prostovoljce pravi, da pred materialne motive stopi želja po družbeni vključenosti. 

Poudarja tudi pomen spoštljivega odnosa vodij do prostovoljcev ter hkratno poudarjanje 

pomembnosti doprinosa prostovoljca k organizaciji. 

Drucker (2001) za prostovoljce pravi, da »morajo imeti več zadovoljstva od plačanih 

zaposlenih – iz preprostega razloga, ker ne delajo za plačilo. Prostovoljci delajo predvsem 

zaradi izziva, ki jim ga ponuja delo. Hočejo poznati poslanstvo organizacije in vanj verjeti. 

Hočejo se tudi nenehno usposabljati. Navsezadnje pa hočejo tudi videti rezultate svojega 

dela« (ibid., str. 30). 

Zgoraj našteti elementi so le začetek posameznikove odločitve za prostovoljstvo. Da bi ga 

lahko zadovoljili, je potreben menedžment prostovoljskega dela in prostovoljcev, o čemer 

pišem v naslednji točki. 

 

3 MENEDŽMENT PROSTOVOLJSKEGA DELA 

 

»… vodenje prostovoljcev ne more biti improvizacija, podrejena trenutnim modnim tokovom.« 

Lester M. Salamon (v Ochman in Jordan, 1997, str. 4) 

»Delo, ki ga opravljajo prostovoljci, naj bi bilo organizirano na učinkovit in profesionalen 

način.« (Ochman in Jordan, 1997, str. 7) 

 

Za menedžment prostovoljcev, ki opravljajo prostovoljsko delo, deloma veljajo podobne 

značilnosti kot pri menedžmentu zaposlenih, vseeno pa se v določenih primerih priporočila o 

ravnanju z njimi razhajajo. 

Fitz-enz (2000, v Mihalič, 2006, str. 55) elemente menedžmenta človeških kapitalov
14

 prikaže 

z zvezdo, sestavljeno iz petih krakov: »načrtovanje, pridobivanje, podpiranje, razvijanje in 

                                                 
14

 Kar so med drugim tudi prostovoljci. 
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ohranjanje,« ter sredine: »vrednotenje človeškega kapitala.« Kvaliteten menedžment bi moral 

zajemati vse elemente, ki jih avtor našteva, zagotovo pa je od tipa organizacije odvisno, 

koliko poudarka bodo namenili posameznemu od elementov. Bolj kot ima organizacija razvit 

menedžment človeških kapitelov, višja je vrednost le-teh. 

 

3.1. Elementi menedžmenta prostovoljskega dela 

 

McCurley (1994) razdeli menedžment prostovoljskega dela na dve glavni fazi, in sicer na 

pridobivanje in ohranjanje prostovoljcev: 

1. Pred fazo pridobivanja prostovoljskih kapitalov naj bi organizacija naredila program in 

oceno potreb ter razvoj in oblikovanje njihovih delovnih mest oziroma nalog, ki jih 

bodo le-ti izvajali. 

2. V fazi pridobivanja naj bi organizacija določila možne kanale, prek katerih lahko 

pridobijo prostovoljce, ter s kakšnim sporočilom jih želijo nagovoriti. Oblikovanje 

ustrezne kampanje pridobivanja prostovoljcev lahko organizaciji olajša delo. Poudarja 

3 različne pristope
15

, ki pa so definirani z naravo dela in s številom prostovoljcev, ki 

jih organizacija potrebuje. Ob vključitvi naj bi s prostovoljcem izvedli uvodni intervju 

in mu določili mesto oziroma pozicijo dela z opisom delovnih nalog. 

3. Faza ohranjanja je sestavljena iz orientacije, kjer prostovoljci pridobijo informacije o 

organizaciji, njenem delu in programih ter treninga z uvajanjem, kjer pridobijo 

ustrezna znanja, vedenja in kompetence, ki jih potrebujejo za delo pri organizaciji. 

Obenem v tej fazi potrebujejo vzporedno izvajajoče se mentorstvo. V fazi ohranjanja 

so deležni tudi supervizije (v kolikor jo narava dela zahteva) in motiviranja ter 

evalvacije dela. 

Usposabljanje prostovoljca in mentorstvo določa Zakon o prostovoljskem delu (2011) v 32. in 

33. členu. Načina pridobivanja ne opredeljuje, v 10. členu navaja prepoved diskriminacije, 

zahteva, da organizacija vsakega prostovoljca obravnava enakopravno z vsemi po načelu 

                                                 
15

 McCurley (1994) kampanje poimenuje »warm body campaign«(str. 518), ki se uporabi za pridobivanje 

večjega števila prostovoljcev za krajši čas, »targeted recruitment« (str. 518), ki se uporablja za pridobitev 

manjšega števila prostovoljcev, in »concentric circle recruitment« (str. 519), ki se uporablja, kadar se želi 

pridobiti manjše število prostovoljcev, vendar da bi delali redno in dlje časa ter so že seznanjeni s tematskim 

področjem, na katerem organizacija deluje. 
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enakih možnosti za vse in da jih usmerja v delo »skladno s svojimi cilji in dejavnostjo, 

potrebami uporabnikov (…), željami prostovoljca ter naravo in zahtevnostjo prostovoljskega 

dela«, kar pa je del menedžmenta, o katerem govorijo tudi ostali avtorji (McCurley, 1994; 

Ochman in Jordan, 1997; Ramovš, 2001; Svetlik, 2002). 

Ramovš (2001) razdeli prostovoljski proces v štiri faze: 

1. pridobivanje prostovoljcev, 

2. usposabljanje prostovoljcev, 

3. izvajanje prostovoljnega dela (akcija) in 

4. skrb za prostovoljce v organizaciji. 

Spoznanja in izkušnje v zvezi z iskanjem in pridobivanjem strne v kratkih točkah: trdi, da 

veliko prostovoljcev potrebuje prostovoljstvo zase in za svoje najbližje; da veliko dobrih 

prostovoljcev prihaja s podstatjo življenjske usmerjenosti v to področje; da je smiselno 

pridobivati mlade prostovoljce, da pa so tudi mlajši upokojenci močan vir prostovoljcev. 

Tudi Svetlik (2002) govori o načinih pridobivanja prostovoljcev, vendar jih od načinov 

pridobivanja zaposlenih ločuje prav zaradi močneje izraženih prostovoljčevih motivov 

socialnega značaja, potreb po druženju in iskanju lastnega bistva in vodila v življenju. 

Bistveno se mu zdi, da so v organizaciji na ključnih mestih pravi ljudje, kdo pa je pravi človek 

za dotično mesto, lahko ugotovimo le z intervjujem. 

Poleg Svetlika (2002) in McCurleya (1994) intervju omenjata tudi Ochman in Jordan (1997). 

Postavljata ga za uvodni informativni sestanek, kjer naj bi že pridobili informacije o motivih 

in razlogih za odločitev pridružitve organizaciji. V intervjuju naj bi se, poleg osnovnih 

podatkov o prostovoljcu in njegovih izkušnjah ter pričakovanjih in željah, odgovorna oseba v 

organizaciji s prostovoljcem pogovorila o njegovih nalogah ter o notranji organiziranosti same 

organizacije, njenih običajih in normah. 

 

3.2 Pomembnost menedžmenta prostovoljskega dela 

 

V začetnem delu potencialnega sodelovanja med organizacijo in prostovoljcem je pomembna 

odkritost in seznanitev z vsemi bistvenimi razlogi za delo (motivatorji) in potencialnimi 
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težavami, ki bi jih lahko ena ali druga stran začutili. Le na iskrenem odnosu se lahko ustvarijo 

kvalitetni pogoji za nadaljnje delo. Vsaka organizacija bi morala skrbeti za vse ljudi, s 

katerimi sodeluje, jim izkazovati zaželenost in jim nuditi varnost, saj tako dobijo potreben 

elan za izvajanje dela in občutek pripadnosti, ki je za trdnost in razvoj organizacije in njenega 

dela zelo potreben. 

Drucker (2001) pravi, da je tudi z zaposlenimi potrebno ravnati kot s prostovoljci, kar je 

bistveno zaradi vse večje mobilnosti ljudi. Ljudje, tako zaposleni kot prostovoljci, v 

organizacijo prinašajo sebe in svoje znanje, vire in kompetence, torej »sposobnost uporabe 

znanja v nepredvidljivih situacijah, sposobnost inoviranja in tudi sposobnost prenašanja znanj 

na druge« (Svetlik, 2002, str. 103), kar naredi človeške vire pomembnejše od drugih, še 

posebej v neprofitnem in prostovoljskem sektorju, ki naj bi bila »v odzivanju znatno bolj 

prožna in hitrejša od državnega« (Mikuš Kos, 1996a, str. 22). 

Ovire menedžmenta prostovoljskega dela so odvisne od poudarka prostovoljskih kapitalov s 

strani organizacije. V kolikor organizacija ne načrtuje prostovoljskega dela, je prostovoljcem 

težje izvajati delo. Prav tako ne vedo, kaj se od njih pričakuje in kakšne so njihove zadolžitve. 

Organizacija, ki daje šibak poudarek na pridobivanje prostovoljcev, torej se ne promovira 

dovolj, ali pa se promovira na napačnih mestih prek napačnih kanalov, bo najverjetneje ostala 

brez prostovoljcev ali pa bo njihovo število mnogo manjše, kot bi bilo, v kolikor bi bil način 

pridobivanja ustrezen. Podpiranje prostovoljcev je po mojem mnenju eden izmed 

najpomembnejših elementov, saj zahteva kontinuirano obravnavo posameznega prostovoljca 

in skupine le-teh, ki so v prostovoljsko delo vključeni. Podpora je lahko aktivna ali pasivna. 

Lahko je že dovolj, da imajo prostovoljci osebo, na katero se lahko obrnejo pri težkih 

odločitvah ali osebnih dilemah v zvezi z izvajanjem prostovoljskega dela. V kolikor si 

organizacija želi dolgoročne vključitve prostovoljcev v svoje delo, jih mora temu ustrezno 

tudi razvijati, jim omogočiti izobraževanje in napredovanje, predvsem pa možnost 

soodločanja, s čimer pridobijo občutek pripadnosti. Najtežji element menedžmenta je 

ohranjanje prostovoljcev, saj se njihove potrebe in pričakovanja tekom dela lahko spreminjajo 

in lahko od dela k delu prehajajo hitreje kot zaposleni. Poudarila bi tudi, da človeški kapital ni 

v lasti organizacije, ampak pripada zaposlenim in prostovoljcem, ki zanjo delajo, torej je le 

izposojen (Mihalič, 2006). 
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III EMPIRIČNI DEL 

 

V empiričnem delu predstavljam namen, raziskovalna vprašanja, metodologijo ter rezultate 

raziskave. 

 

1 Namen 

 

Osnovni namen diplomskega dela je raziskati načine upravljanja in delovanja s prostovoljci v 

določeni organizaciji. Raziskala sem mnenja prostovoljcev o posameznih elementih 

menedžmenta prostovoljskega dela v organizaciji, kjer ga opravljajo. Pridobljeni podatki bi se 

verjetno razlikovali, če bi raziskovala mnenja zaposlenih o menedžmentu prostovoljskega 

dela v organizacijah, ki s prostovoljci, udeleženimi v raziskavi, delajo. 

Da bi prostovoljska organizacija lahko sebi v prid čim bolje uporabila znanja in sposobnosti 

prostovoljca ter ga čim dlje zadržala, mora s tem prostovoljcem znati dobro ravnati. 

Omogočiti mu mora primerne pogoje za delo, rast, napredovanje v organizaciji in 

osebnostnem razvoju. Da mu to lahko nudi, mora skrbno načrtovati vse elemente 

menedžmenta prostovoljskega dela ter skrbeti za dober odnos med prostovoljci in 

zaposlenimi. 

 

2 Raziskovalna vprašanja 

 

Raziskovalno vprašanje 1: 

Kako menedžment prostovoljskega dela vpliva na delo prostovoljcev v organizaciji? 

Raziskovalno vprašanje 2: 

Kakšne so potrebe in pričakovanja prostovoljcev s strani organizacije glede menedžmenta 

prostovoljskega dela? 

 



18 

 

Raziskovalno vprašanje 3: 

Kateri elementi menedžmenta prostovoljskega dela imajo po mnenju prostovoljcev največji 

vpliv na njihovo delo in motivacijo? 

 

3 Metodologija 

 

Uporabila sem kvalitativno metodologijo, saj sem na ta način lahko pridobila realen vidik 

posameznega prostovoljca, ki bi ga z uporabo kvantitativne metodologije najbrž prezrla. 

 

3.1 Raziskovalna metoda 

 

Odločila sem se za uporabo metode fokusnih skupin. Oblikovala sem dve ločeni fokusni 

skupini s prostovoljci dveh različnih organizacij. Mnenja udeležencev fokusnih skupin sem 

želela primerjati in ugotoviti močne in šibke točke njihovih organizacij. 

Glede na to, da je središče mojega raziskovanja menedžment prostovoljskega dela, v 

empiričnem delu ne izpostavljam posameznikov in njihovih prvin
16

, temveč le njihova 

mnenja. Pri pisanju uporabljam moško obliko za vse udeležence, tudi citati so spremenjeni v 

moško obliko. Razliko med organizacijama bom izpostavila s številčnim poimenovanjem
17

. 

 

 

3.2 Postopki zbiranja podatkov in vzorec 

 

                                                 
16

 Spola, starosti, pripadnost določeni organizaciji in podobno. 

17
 Prva organizacija in druga organizacija. 
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Prošnje za sodelovanje sem prek spletne pošte poslala na sedem prostovoljskih organizacij, 

odgovorile so mi 4, pri čemer je do dejanske izpeljave povezave kontaktov prostovoljcev z 

menoj prišlo le pri dveh.  

V prvi organizaciji je koordinator odprl spletno poštno konferenco z vsemi udeleženci, prek 

katere smo se dogovorili za prostor in termin izvedbe. V drugi organizaciji sem prostovoljka 

tudi sama, zato je bila navezava kontaktov lažja. Predloge za kandidate sem od mentorice 

prejela ustno, za posredovanje povabila vsakemu od prostovoljcev sem uporabila tudi interni 

medij za komunikacijo
18

. Obe fokusni skupini sta bili v prostorih organizacije, ki so ji 

prostovoljci pripadali. 

Prva fokusna skupina je zajemala tri, druga pet udeležencev. 

 

3.2.1 Organizacija zbiranja podatkov 

 

V vsaki izmed organizacij sem najprej kontaktirala koordinatorja oziroma mentorja 

prostovoljskega dela. Pomagal mi je pri izboru kandidatov za fokusno skupino in mi 

posredoval njihove kontakte. 

Kriterija, ki sem jih postavila za vključitev, sta bila (1) aktivnost prostovoljca in (2) vsaj 

enoletno prostovoljsko delo v organizaciji. Imela sem dva udeleženca fokusne skupine, ki 

nista ustrezala drugemu kriteriju, vendar sem ju vseeno vključila v fokusno skupino, 

predvsem zaradi majhnega števila udeležencev obeh fokusnih skupin.  

 

 

3.2.2 Vsebinsko metodološke značilnosti inštrumenta 

 

Pri svoji raziskavi sem za zbiranje podatkov sestavila pol-strukturiran vprašalnik, ki je 

obsegal 28 okvirnih vprašanj. V kolikor je bilo treba med potekom fokusne skupine dodatno 

pojasniti ali razširiti vprašanja, sem dodala vprašanje med izvedbo.  

                                                 
18

 Prek zasebnega spletnega sporočila. 
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Podatke sem pridobila prek zvočnega posnetka in njegove transkripcije, ki sem jo 

udeležencem poslala v avtorizacijo. V konkretnih transkripcijah sem upoštevala popravke 

enega samega udeleženca, saj jih je edini posredoval, vsi ostali so transkript avtorizirali brez 

pripomb ali popravkov. Obdelavo sem izvedla na avtoriziranih transkriptih. 

 

3.3 Postopki obdelave podatkov 

 

Izjavam udeležencev fokusnih skupin sem pripisala kode prvega in kode drugega reda, za 

slednje pa sem opredelila ustrezne kategorije. Raziskovalna vprašanja sem razdelila na 

kategorije, nanje pa odgovarjam s kodami drugega reda, ki določeni kategoriji pripadajo. 

 

4 Rezultati raziskovalnih vprašanj in interpretacija 

 

Na zastavljena raziskovalna vprašanja odgovarjam v sledečih podpoglavjih. Obenem med 

seboj primerjam odgovore udeležencev fokusnih skupin glede na organizacijo, iz katere 

prihajajo. 

 

4.1 Raziskovalno vprašanje 1: Kako menedžment prostovoljskega dela vpliva na 

delo prostovoljcev v organizaciji? 

 

S tem vprašanjem sem preverjala načine menedžmenta prostovoljskega dela ter raziskovala 

vpliv le-tega na delo prostovoljcev pri določeni organizaciji. 

Razdelila sem ga na 8 kategorij: (1) organiziranost prostovoljskega dela, (2) način 

komunikacije,(3) izobraževanje prostovoljcev za delo, (4) nivo in področja vključenosti 

prostovoljcev v delo organizacije, (5) obveznosti prostovoljcev do organizacije, (6) proces 

menedžmenta prostovoljcev v prostovoljski organizaciji, (7) vplivi organizacije na 
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prostovoljsko delo in aktivnost, (8) poznavanje Zakona o prostovoljskem delu in povrnitve 

stroškov. 

1. Organiziranost prostovoljskega dela sem preverjala z vprašanji: 

 Ali imate vodjo/mentorja za prostovoljsko delo? 

 Ali je prostovoljsko delo vodeno/koordinirano s strani organizacije? 

 Na kakšen način poteka koordinacija? 

V obeh organizacijah imajo osebo, ki opravlja vlogo mentorja. V prvi organizaciji obstaja tudi 

koordinator prostovoljskega dela, ki ni ista oseba kot mentor. Mentor je prisoten pri delu, 

vendar ne povsod. Prostovoljec lahko dela z več uporabniki, pri tem ga mentor spremlja in mu 

pomaga zgolj pri delu z določenimi uporabniki, z drugimi pa ne. 

Vloga koordinatorja pri prvi organizaciji je povezovanje organizacije, prostovoljca in 

uporabnikov. Koordinacija pri drugi organizaciji poteka ob vnaprej določenih terminih prek 

rednih mesečnih, ki so sestavljeni iz podajanja navodil, evalvacije preteklega dela in 

seznanjanju z novostmi.  

2. Način komunikacije sem preverjala z vprašanjem: 

 Na kakšen način komunicirate z vodjo, kako z ostalimi prostovoljci, kako z 

organizacijo (v kolikor ta vrsta obstaja)? 

Udeleženci iz prve organizacije so povedali, da je komunikacija s koordinatorjem minimalna 

ali pa je ni. Kot razlog za to so podali menjavo osebe na koordinatorskem mestu, ki se je 

zgodila pred kratkim, prej je bila boljša. Z mentorjem komunicirajo le v primeru težav pri 

delu ali z uporabnikom. Prostovoljci iz prve organizacije omenjajo tudi zaupanje zaposlenim 

v primeru težav, da pa se prostovoljci med seboj slabo poznajo in zato le občasno 

komunicirajo. Mentorski sestanki niso redni in so neobvezni. Povedo tudi, da se je poskušalo 

vzpostaviti neformalno skupino, vendar zaradi menjave osebe do tega ni prišlo. 

V drugi organizaciji je komunikacija z vodjo dela redna in poteka prek mentorskih sestankov, 

prek internega virtualnega medija, prek elektronske pošte, po telefonu ali osebno v prostorih 

organizacije. Tako komunicirajo tudi z ostalimi prostovoljci. 
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3. Izobraževanje prostovoljcev za delo sem preverjala z vprašanji: 

 Ali za prostovoljsko delo potrebujete dodatna (strokovna) znanja? Kako jih 

pridobivate? 

 Ali imate izobraževanje? Če da, kako je izvedeno? 

Prostovoljci iz prve organizacije pravijo, da so dodatna strokovna znanja nepotrebna. Enemu 

izmed njih se zdi pomembno biti seznanjen le z specifičnimi značilnostmi in problematiko 

področja in uporabnikov, s katerimi delajo, predvsem iz razloga razumevanja uporabnika in 

lažje vzpostavitve odnosa. Prostovoljci iz druge organizacije pravijo, da so dodatna strokovna 

znanja potrebna – iz specifičnega področja dela, iz področja etike prostovoljskega dela, iz 

laične prve pomoči; izpostavljajo tudi komunikacijske veščine ter področje pristopa in odnosa 

do različnih ljudi ter uporabnikov. 

Izobraževanje prostovoljcev prva organizacija izvaja dvakrat letno, vendar prisotnost 

prostovoljcev ni nujna. Izvedeno je s strani zaposlenih na organizaciji ali z zunanjim 

strokovnjakom. Obstajajo tudi vmesna izobraževanja, ki ravno tako niso obvezna. Poteka v 

obliki predavanj in delavnic. V drugi organizaciji izvajajo izobraževanje enkrat do dvakrat 

letno, strnjeno v dveh ali treh dneh. Izvajalci so zaposleni, zunanji sodelavci in prostovoljci. 

Program je sestavljen v obliki predavanj in delavnic, prostovoljci pa prejmejo tudi material z 

informacijami. Prvo izobraževanje je obvezno, vsa nadaljnja pa so neobvezna. Prostovoljci 

lahko opravijo tudi tečaj prve pomoči. Obstajajo tudi dodatna vmesna predavanja iz različnih 

tem, ki so izvedena približno enkrat mesečno. 

4. Nivo in področja vključenosti prostovoljcev v delo organizacije sem preverjala z vprašanji: 

 Na katerih področjih ste kot prostovoljci vključeni v delo in kako poteka vključevanje? 

 Ali akcije/projekte/delo načrtujete skupaj z organizacijo? Če da, ali prek mentorja ali 

kako drugače? 

 Ali sodelujete pri nabiranju/izobraževanju novih prostovoljcev? Kako poteka 

sodelovanje? 

Prostovoljci iz prve organizacije so vključeni pri izvedbi večinskega specifičnega 

prostovoljskega dela, ki ga organizacija nudi, eden izmed udeležencev tudi pri projektnem 

delu. Obstaja možnost vključitve v izvedbo dnevnih enkratnih dogodkov, ki niso v rednem 

sklopu dela njihove organizacije. Delo je posredovano s strani organizacije, obstaja pa 
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možnost pobude za lastne programe ali projekte, za katero pravijo, da večinoma ostaja 

neizkoriščena. Prostovoljci iz druge organizacije so vključeni v izvedbeni nivo specifičnega 

področja prostovoljskega dela, izvajajo različna dela glede na projekt, v katerem sodelujejo. 

Obenem sodelujejo tudi pri organizacijskem nivoju, tako da organizacija poda osnovne 

usmeritve, smernice za dele projekta, ki ga nato soustvarjajo, delo pa lahko s povratno 

informacijo ter predlogi za spremembe in izboljšave tudi naknadno izpopolnijo. To poteka 

prek komunikacije z mentorjem ali zaposlenimi pri organizaciji. 

Prostovoljci iz prve organizacije se v pridobivanje in izobraževanje večinoma ne vključujejo, 

razen v primeru potrebe po specifičnem znanju, kjer poizvedujejo po lastni socialni mreži. Pri 

pridobivanju sicer obstaja možnost vključitve v direkten pristop, ampak je ne izrabljajo. 

Prostovoljci iz druge organizacije se poslužujejo medvrstniškega pristopa, vključeni so v 

pridobivanje novih prostovoljcev, tako da delijo letake med ciljno populacijo, k sodelovanju 

povabijo tudi posameznike iz lastne socialne mreže ter v izobraževanje novega 

prostovoljskega kadra, tako da pomagajo pri planiranju izobraževanja in izvajanju le-tega. 

5. Obveznosti prostovoljcev do organizacije sem preverila z vprašanjem: 

 Kakšna je vaša obveznost do organizacije? 

Prostovoljci prve organizacije pravijo, da ni minimalne časovne kvote, ki bi jo za svojo 

organizacijo morali oddelati. Izvajanje prostovoljskega dela se izvaja v skladu z njihovim 

časom in dogovorom z uporabnikom. Kot obveznost izpostavljajo le delovanje v skladu z 

etičnimi načeli. Prostovoljci iz druge organizacije kot obveznosti do svoje organizacije 

navajajo delo v skladu z načeli le-te, zglednost, udeležbo na sestankih in ažurnost pri internem 

virtualnem mediju ter etično delovanje. Tudi pri njih ni minimalne časovne kvote dela, 

prostovoljec se vključuje v skladu s svojo časovno razpoložljivostjo. 

6. Proces menedžmenta prostovoljcev v prostovoljski organizaciji sem preverjala z vprašanji: 

 Koliko časa ste že prostovoljci (na splošno)? Koliko od tega pri tej organizaciji? 

 Kaj vse pravzaprav počnejo z vami (gledano od pridobitve, vključitve, začetka dela do 

danes)? Kako to zgleda, poteka? 

 Ali boste ostali prostovoljci? Zakaj da/ne? 

Prostovoljci prve organizacije imajo različne prostovoljske staže, dva od treh sta prostovoljca 

tudi v drugih organizacijah. Prostovoljci druge organizacije imajo podobne prostovoljske 
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staže in vsi so, kot prostovoljci, vključeni tudi v druge organizacije. Vsi, razen enega iz vsake 

organizacije, so celotno obdobje svojega prostovoljstva aktivni pri organizaciji, prek katere 

sem do njih dostopala. 

Prostovoljci prve organizacije, pravijo, da je za potek prostovoljskega dela dovolj, da izraziš 

željo po vključitvi med prostovoljce, podpišeš dogovor o prostovoljstvu in pričneš delati. 

Potek prostovoljstva pri drugi organizaciji je sestavljen iz uvodnega razgovora in odločitve za 

področje dela, izobraževanja in preverjanja znanja, postopne vključitve v delo, udeležbe na 

sestankih in napredovanja pri delu. 

Tako prostovoljci iz prve kot prostovoljci iz druge organizacije pravijo, da bodo ostali 

prostovoljci, kot razloge pa poudarjajo doprinos znanj in širitev izkušenj ter spoznavanje 

novih ljudi in dinamičnost (svojega) prostovoljskega dela. 

7. Vplive organizacije na prostovoljsko delo in aktivnost sem preverjala z vprašanji: 

 Ali organizacija vpliva na vašo prostovoljsko aktivnost ter kako? 

 Glede organizacijskega in koordinatorskega vidika – kje vidite prednosti in kje 

slabosti v organiziranosti prostovoljskega dela (lahko tudi na splošno ali v primerjavi 

s katero drugo organizacijo, v kateri ste prostovoljci)? 

Prostovoljci iz prve organizacije pravijo, da organizacija nima močnega vpliva na njihovo 

prostovoljsko delo, vpliv vidijo predvsem v omogočanju organiziranosti le-tega. Prostovoljec, 

ki sodeluje tudi pri drugem projektnem delu v isti organizaciji, pravi, da sicer obstaja 

program, katerega se držijo, vendar so pri večinskem specifičnem delu samostojni in brez 

strukture. Tudi prostovoljci druge organizacije vplive le-te pripisujejo ponudbi in 

zagotavljanju in organiziranosti dela, dodajajo pa še vplive organizacije skozi nudenje opore 

pri delu, nadzoru in poenoteni strukturi dela z njimi. 

Prostovoljci prve organizacije vidijo prednosti predvsem v zagotavljanju stika, zaščitenosti 

prostovoljca, samostojnosti in odsotnosti strukture. Prostovoljci druge organizacije mednje 

navajajo rednost sestankov in načine komunikacije, jasnost opredelitve dela in nalog 

prostovoljcev, terminsko fleksibilnost ter enakovrednost in kvaliteto odnosa med zaposlenimi 

in prostovoljci. 

Prostovoljci prve organizacije kot slabosti zaznavajo odsotnost občutka pripadnosti in 

individualno raven delovanja, prostovoljci druge organizacije pa navajajo le neangažiranost 
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posameznih prostovoljcev, poudarjajo pa, da je to odvisno bolj od posameznika, kot pa od 

organizacije. 

8. Poznavanje Zakona o prostovoljskem delu in povrnitve stroškov sem preverila z 

vprašanjem: 

 Ali poznate Zakon o prostovoljskem delu in del o povrnitvi stroškov? 

Vsi prostovoljci zase pravijo, da ne poznajo ali slabo poznajo Zakon o prostovoljskem delu 

(ZProst). Udeleženec iz prve organizacije je edini, ki je izpostavil del konkretnega člena iz 

ZProst. 

Zavedajo se, da imajo pravico do povrnjenih stroškov. Za prvo organizacijo povedo, da dobijo 

povrnjene tako potne stroške, kot tudi morebitne stroške, ki bi z delom nastali, v drugi 

organizaciji pa omenijo le povrnitev potnih stroškov. 

Menedžment prostovoljskega dela vpliva na delo prostovoljcev v organizaciji prek ponudbe in 

organiziranosti prostovoljskega dela. Načini komunikacije med prostovoljci in organizacijo so 

različni, pri prvi od organizacij so pomanjkljivi ali odsotni, pri drugi pa prisotni pri vseh 

udeležencih fokusne skupine. Izobraževanje in usposabljanje prostovoljcev pri prvi 

organizaciji za izvajanje del ni potrebno, je pa zaželeno, pri drugi organizaciji pa je obvezno 

prvo izobraževanje pred pričetkom dela, udeležba pri vseh nadaljnjih pa je poljubna, a prav 

tako zaželena, kar kaže na različnost dela, ki ga organizaciji opravljata in tudi na strokovnost 

prostovoljcev druge organizacije. Prva organizacija svoje prostovoljce večinoma vključuje le 

v izvedbeni nivo dela, medtem ko druga organizacija prostovoljcem poleg izvedbenega dela 

nalog omogoča tudi organizacijskega. Pri nobeni od organizacij ni zaslediti minimalne 

časovne obveznosti dela, vendar pa so obveznosti prostovoljcev vidne predvsem v njihovem 

načinu dela (etičnost, zglednost). 

Menedžment pri prvi organizaciji je bolj »laične narave«, zadostuje le želja po delu in 

minimalna zakonska podlaga
19

, kar lepo ponazori ena od izjav udeležencev fokusne skupine, 

navajam: »Ko sem jaz prišel, so mi dal neke ključe od učilnice in to je to.« Menedžment druge 

organizacije je mnogo bolj razdelan, konkreten in organiziran, vsebuje vse elemente, ki jih 

navaja večina avtorjev (McCurley, 1994; Ochman in Jordan, 1997; Ramovš, 2001; Svetlik, 

2002), citiram: »Torej, najprej opraviš uvodni razgovor, potem se udeležiš strnjenega 

                                                 
19

 T. j. dogovor o prostovoljstvu. 
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izobraževanja, am… Opraviš pisni izpit. (…) pa ustni zagovor. No, to. In potem se odločaš za 

dela, v bistvu je to na prostovoljni bazi, kadar imaš čas, takrat greš delat. Če nujno 

potrebujejo, te pokličejo, ampak je še vedno tvoja odločitev, če greš, ali ne. Potem se 

udeležuješ sestankov, in če veliko delaš in imaš veliko izkušenj in si aktiven in če te ocenijo, 

da si sposoben, da si dovolj odgovoren, te predlagajo za vodjo oziroma te vprašajo, če želiš 

postat vodja ekipe. Izobražuješ se lahko tudi v tej smeri, da znaš vodit ekipo, da te postavijo v 

določene situacije, kako bi odreagiral. Dela se predvsem na praktičnih primerih in tako lahko 

vodiš ekipo. Na začetku se opredeliš, na katerih področjih oziroma projektih želiš delat. Ali je 

to [način dela], ali je [način dela], no saj to je podobno, ali pa so to [način dela], kasneje pa 

… Šele zdaj vidim, da tudi če se na začetku odločiš za eno področje, nas je dosti takih, ki se 

potem razširimo, in se izobražujemo tudi za drugo področje dela in smo na koncu že (…) 

multiprostovoljci in delamo na vseh področjih. Če si dovolj dejaven, lahko tudi pomagaš pri 

različnem urejanju materiala in pripravljanju materialov za delo, dogodke. Potem pa v 

bistvu, če te prepoznajo kot nekoga, ki je pripravljen delati in odgovoren in ti zaupajo, te 

lahko prosijo tudi za različna dela, pri sami organizaciji, recimo pri iskanju novih 

[prostovoljcev], pri opravljanju razgovorov, pri vodenju različnih stvari oziroma nadziranju 

dela, če lahko temu tako rečem, in evalviranju … Potem pa če si za, te vzamejo za svojo ekipo 

in začneš delat pri njih. Najbrž (smeh vseh udeležencev).« 

Poznavanje Zakona o prostovoljskem delu (2011) je pri udeležencih obeh fokusnih skupin 

pomanjkljivo oziroma sploh ni prisotno. V obeh organizacijah poznajo člen o povrnjenih 

stroških, vendar prostovoljci druge organizacije izpostavljajo le povrnitev potnih stroškov, 

medtem ko prostovoljci prve organizacije dodajajo še vse ostale, z delom povezane morebitne 

stroške. 

 

4.2 Raziskovalno vprašanje 2: Kakšne so potrebe in pričakovanja prostovoljcev s 

strani organizacije glede menedžmenta prostovoljskega dela? 

 

S tem vprašanjem sem raziskovala potrebe in pričakovanja prostovoljcev do organizacije, v 

kateri delajo in načina menedžmenta njihovega dela. 

Razdelila sem ga v 2 kategoriji: (1) pričakovanja prostovoljcev, (2) potrebe prostovoljcev. 
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1. Pričakovanja prostovoljcev do organizacije sem preverila z vprašanji: 

 Kaj (konkretno) pričakujete od organizacije? 

 Kaj od mentorja – koordinatorja prostovoljskega dela? 

 Kaj od »so-prostovoljcev«? 

Pričakovanja prostovoljcev prve organizacije so glede organizacije sledeča: pridobitev 

občutka sposobnosti in kompetentnosti, izvajanje izobraževanj, pokriti potni stroški in »ne-

prisila« za delo ter da prostovoljcem dajejo veljavo ter občutek zaželenosti. Prostovoljci druge 

organizacije kot svoja pričakovanja poleg izvajanja izobraževanj tudi navajajo nudenje 

primernih pogojev dela, delovni material, osnoven okvir dela in zaščito ter delitev 

odgovornosti z organizacijo. 

Prostovoljci prve organizacije od mentorja pričakujejo le dostopnost in podporo, prostovoljci 

druge organizacije poleg omenjenih dodajajo še odprtost, možnost dvosmerne komunikacije 

in dosegljivost prek več kanalov. 

Pričakovanja do »so-prostovoljcev« so za prostovoljce prve organizacije le vzajemna pomoč 

ter izmenjava znanj, mnenj, težav in izkušenj. Za slednje pravijo, da jim jih manjka. 

Prostovoljci druge organizacije poleg vzajemne pomoči pričakujejo možnost skupinskega 

dela, odkrit odnos, seznanjenost z delovnimi nalogami in njihovo opravljanje ter sprejemanje 

odgovornosti. 

2. Potrebe prostovoljcev sem preverjala z vprašanji: 

 Kaj potrebujete od organizacije, da opravljate prostovoljsko delo: 

a) glede virov (denar, čas, poznanstva, strokovno usposabljanje, novo znanje) 

b) glede odnosa mentorja (prijaznost, razumevanje, znanje, informacije) 

c) glede odnosa organizacije (tim building, vključevanje na organizacijski nivo, 

možnost za službo, dobra referenca)? 

Prostovoljci prve organizacije glede potrebnih virov navajajo omogočanje prostora in izdajo 

potrdila o opravljenih prostovoljskih urah. Prostovoljci druge organizacije so navedli le 

osnovne kontakte, usmeritve in dogovore ter pripomočke in material, ki so potrebni za 

izvajanje dela. 
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Glede odnosa mentorja prostovoljci prve organizacije izpostavljajo le potrebo po korektnosti 

in fleksibilnosti ter prisotnosti v primeru, da ga potrebujejo. Enake potrebe navajajo tudi za 

odnos z organizacijo. Prostovoljci druge organizacije od mentorjevega odnosa potrebujejo 

odprtost, spoštljivost, razumevanje, pripravljenost na pomoč, dostopnost in dosegljivost. Za 

organizacijo poleg potrebe po odprtosti in dostopnosti dodajajo še ažurnost pri obveščanju in 

odgovornost ter zaščito. 

Pričakovanja in potrebe glede menedžmenta so za prostovoljce obeh organizacij podobne. 

Oboji imajo željo po izobraževanjih, pridobivanju novih znanj za kompetentnost pri izvajanju 

dela ter pričakujejo priznanje veljave svojega doprinosa ter tudi korekten in odgovoren odnos 

vseh udeleženih. 

 

4.3 Raziskovalno vprašanje 3: Kateri elementi menedžmenta prostovoljskega dela 

imajo po mnenju prostovoljcev največji vpliv na njihovo delo in motivacijo? 

 

S tem vprašanjem sem raziskovala vpliv elementov menedžmenta prostovoljskega dela na 

izvajanje dela prostovoljcev in njihovo motivacijo za prostovoljsko delo. 

Kategorije, ki sem jih odgovorom pripisala, so sledeče: (1) pridobitve prostovoljcev, (2) 

motivatorji pri prostovoljskem delu, (3) demotivatorji pri prostovoljskem delu, (4) podpora 

prostovoljcem, (5) razvoj in ohranjanje prostovoljcev, (6) šibke točke menedžmenta 

prostovoljskega dela in (7) možna področja za spremembe. 

1. Pridobitve prostovoljcev sem preverjala z vprašanji: 

 Kaj s prostovoljskim delom v tej organizaciji pridobite zase? 

 Kaj pridobite od organizacije? Kaj od mentorja? 

Kot lastne pridobitve prostovoljci prve organizacije izpostavljajo izkušnje, druženje, 

vzpostavitev novih odnosov, spoznavanje različnosti in specifično veščino dela z uporabniki. 

Prostovoljci druge organizacije pri tem vprašanju navedejo veščino sprejemanja odgovornosti, 

potrpežljivost in odprtost za kritike, učenje od drugih, samokontrolo (v smislu nadzora panike 

zaradi specifike dela), nove izkušnje in izzive ter nova poznanstva. 
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Kot pridobitve od organizacije in mentorja prostovoljci prve organizacije izpostavijo le 

prostor za delo, izobraževanje in priložnosti, prostovoljci druge organizacije pa poleg novih 

znanj izpostavljajo še redno oporo pri delu, aktivno vključevanje z odprto komunikacijo, 

sprejemanje odgovornosti in občutek pripadnosti. 

2. Kateri so motivatorji pri prostovoljskem delu, sem preverjala z vprašanji: 

 Zakaj ste se odločili za prostovoljsko delo (na splošno)? 

 Kako to, da ste se odločili za delo v tej organizaciji? Kaj je vplivalo na odločitev? 

 Kaj vas motivira za prostovoljsko delo pri tej organizaciji (konkretno)? 

 Kaj od naštetega je glavni, najpomembnejši vir motivacije? 

Prostovoljci prve organizacije ne navajajo konkretnih razlogov za odločitev za izvajanje 

prostovoljskega dela. Eden izmed prostovoljcev poudarja, da je v organizacijo prišel prek 

drugega projekta, da pa so ga povabili k sodelovanju in je ostal. Prostovoljci druge 

organizacije kot vzroke pričetka dela navajajo dopolnjevanje študijske prakse ter raznolikost 

izkušenj, ki jih lahko pridobijo. Tudi v tem primeru je eden izmed prostovoljcev v 

organizacijo prišel prek druge aktivnosti in prek povabila k sodelovanju ostal. V to 

organizacijo so se vključili zaradi radovednosti, specifike področja dela, zanimive 

predstavitve in zaradi predstavitvenega letaka. 

Kot motivatorje za delo prostovoljci prve organizacije naštevajo: pomoč drugim, lajšanje 

težav uporabnikov ter zanimivost skupine uporabnikov, s katero se ukvarjajo. Prostovoljci 

druge organizacije kot motivatorje doživljajo zanimivost dela in uporabniške populacije, 

možnost izbire raznolikega dela, nove izzive, specifično področje dela, učenje reakcij in 

samokontrole v kriznih situacijah. Oboji težko izpostavijo prioriteto motivatorjev. 

3. Kateri so demotivatorji pri prostovoljskem delu sem preverjala z vprašanjem: 

 Kaj (vas) demotivira (pri prostovoljskem delu pri tej organizaciji)? 

Kot glavni demotivator prostovoljci obeh organizacij izpostavljajo čas, ki ga primanjkuje na 

račun drugih obveznosti posameznika. Prostovoljci druge skupine kot potencialno izognitev 

temu demotivatorju izpostavljajo dobro načrtovanje in organiziranost posameznika, k 

demotivatorjem pa dodajajo še potencialne slabe vremenske in delovne pogoje pri delu na 

prostem ali pa premajhno ekipo (ob večjem obsegu dela, kot je bil predviden). 
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4. Prisotnost in obliko podpore prostovoljcem sem preverjala z vprašanji: 

 Ali vas podpirajo pri izobraževanju in/ali delu? 

 Ali je podpora formalna, neformalna? Kako, na kakšen način, s čim (vas podpirajo)? 

Prostovoljci prve organizacije pravijo, da je podpora pri delu in izobraževanju prisotna. Kaže 

se v organizaciji predavanj in delavnic, njihovi brezplačnosti in odprtosti. Prostovoljci so zelo 

zaželeni in na to tudi večkrat vabljeni, obenem pa jim priskrbijo tudi hrano. Glede vprašanja, 

kakšna je podpora, pravijo, da je formalna in neformalna, vendar je odvisna od angažiranosti 

posameznega prostovoljca in njegove vpetosti v organizacijo. Za razliko od njih, prostovoljci 

druge organizacije pravijo, da je podpora pri delu in izobraževanju aktivna, da so prisotne 

formalne in neformalne spodbude in priložnosti za večjo angažiranost posameznega 

prostovoljca na več področjih. 

5. Prisotnost in obliko razvoja in ohranjanja prostovoljcev sem preverjala z vprašanji: 

 Ali se v organizaciji razvijate (osebnostno, odnosno, strokovno, skupinsko in še kako 

drugače …) in kako ta razvoj poteka? 

 Ali obstaja kaj, kar vas v organizaciji »vleče«, da ostajate (aktivni) ter kateri dejavniki 

so to? 

 Ali delate, kolikor in kakor bi želeli/ali delajo z vami, kolikor in kakor bi želeli? Če da, 

kako je to, in če ne, kaj bi spremenili? 

 Kje čutite trud, ki ga v vas vlaga organizacija? 

Prostovoljci prve organizacije ne čutijo prisotnosti svojega razvoja. Pravijo, da sta čas in 

aktivno izvajanje prostovoljskega dela tista, ki ustvarita občutek, da si prostovoljec. Kot 

razloge za ostajanje naštevajo motivatorje pri delu. Povedo, da delajo glede na svojo 

terminsko razpoložljivost in dogovor s svojim uporabnikom in ne želijo večjih sprememb, 

razen več (tudi neformalnega) povezovanja med prostovoljci te organizacije. Trud 

organizacije čutijo predvsem v priznavanju zaslug njihovega obstoja in dela (npr. pozdrav ob 

prihodu, zahvala in podobno). 

Prostovoljci druge organizacije čutijo svoj razvoj na osebnostnih področjih (kar omenjajo že 

pri lastnih pridobitvah) in pri razvoju svoje prostovoljske vloge, kjer imajo možnost 

napredovanja in večje vključenosti v organizacijo. Kot razloge za ostajanje naštejejo odprtost 

in povezanost z zaposlenimi v organizaciji, občutek sprejetosti in dobrodošlice, dobro 
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organiziranost dela in dobro klimo v organizaciji. Tudi oni delajo po svojih terminskih 

zmožnostih. Trud, ki ga vanje vlaga organizacija, čutijo v izobraževanjih, spodbudah pri 

vključenosti v vsa prostovoljska dela, v tem, da se prostovoljca sliši, v odzivnosti in 

spremembah, ki temu sledijo, v fleksibilnosti in dostopnosti vseh zaposlenih, v prijaznosti in 

času, ki jim ga namenjajo. Omenijo tudi, da si zaposleni zanje vedno vzamejo čas, ob prihodu 

jih tudi dobrovoljno pogostijo kljub veliki količini dela, ki ga imajo. 

6. Šibke točke menedžmenta prostovoljskega dela sem preverjala z vprašanji: 

 Kaj vam ni všeč? Kaj vas moti (v organizaciji, s strani mentorja, s strani ostalih 

prostovoljcev)? 

 Ali imate še kakšno izkušnjo prostovoljskega dela, s katero bi to (zdajšnje) lahko 

primerjali? Kaj bi izpostavili (pozitivno in negativno), da je tu boljše, slabše? 

Šibkih točk menedžmenta prostovoljci prve organizacije niso izpostavljali, želeli bi si le več 

neformalnih druženj z ostalimi prostovoljci in večje povezanosti v organizaciji. Prostovoljci 

druge organizacije so kot šibko točko izpostavili le neodgovornost določenih posameznikov – 

prostovoljcev pri delu, željo po posredovanju informacij in novosti prek več kanalov (pri 

čemer se zavedajo, da to za organizacijo pomeni dodatno delo) in tako kot prvi, željo po več 

organiziranih neformalnih srečanj in spodbud prostovoljcem, da bi se jih udeležili. 

7. Možna področja za spremembe sem preverjala z vprašanjema: 

 Kaj bi po vašem mnenju moralo biti drugače? 

 Kaj vas moti s strani (narave) prostovoljskega dela samega? 

Prostovoljci prve organizacije so izpostavili premajhno priznavanje prostovoljskega dela s 

strani delodajalcev v Sloveniji. Prostovoljsko delo naj ne bi bila močna referenca v 

življenjepisu in pri prošnji za zaposlitev, saj naj bi večjo težo imele delovne izkušnje iz 

zaposlitvenega razmerja in delovna doba. V primerjavi s tujino se jim zdi, da Slovenija na tem 

področju ni dovolj razvita, prostovoljstva se ne vrednoti niti kot koristno preživljanje časa v 

obdobju študija ali brezposelnosti. Poudarjajo, da je v manj urbanem okolju manj možnosti 

organiziranega prostovoljskega dela in da se promocija le-tega iz leta v leto povečuje, obenem 

pa se večajo tudi potrebe po prostovoljstvu. Prostovoljci druge organizacije niso izpostavili 

motečih elementov in možnih sprememb. 
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4.4 Ugotovitve raziskave 

 

Pridobitve prostovoljcev s strani prostovoljskega dela so različne, tako kot je različen njihov 

pogled na pojem pridobitve same. Udeleženec fokusne skupine iz prve organizacije celo 

pravi, da se v prostovoljsko delo ni vključil zaradi pridobitev, navajam: »Jaz ne vem, če sem 

kaj pridobil. (…) Saj se ne odločiš zato, da bi kaj pridobil. Če ne, je to ena kalkulacija. Ravno 

v tem je bistvo prostovoljskega dela, da ne pridobivaš.«, ostali prostovoljci naštevajo različne 

stvari: od elementov osebnostnega razvoja do pridobivanja specifičnih kompetenc na različnih 

področjih, navajam: »… kompetence so stranski produkt samega izvajanja prostovoljskega 

dela«. Za delo prostovoljce obeh organizacij motivirajo podobni vzroki. Obojim je skupno 

veselje do dela z uporabniki v organizacijah, v katerih delajo. Kot demotivator se pri vseh 

pojavlja pomanjkanje časa. Podporo pri delu v organizaciji zaznavata obe skupini, vendar je 

podana na različen način. Pri drugi organizaciji je bolj konkretna in strukturirana kot pri prvi, 

kot glavni element pa oboji navajajo prisotnost spodbud in organiziranje izobraževanj. 

Prostovoljski razvoj prve organizacije je, tako kot njihov menedžment, manj strukturiran; 

njegova glavna elementa sta čas in aktivnost prostovoljca. V drugi organizaciji je razvoj 

prostovoljcev bolj strukturiran in razvejan. Z organizacijo in zaposlenimi imajo močne in 

pozitivne odnose, odprto komunikacijo. V organizacijo so bolj vpeti, zaradi česar je možno, 

da njeno delovanje tudi bolje poznajo. Navajajo tudi nekaj šibkih točk menedžmenta, na 

primer obveščanje prek različnih kanalov, premalo neformalnih druženj in neodgovornost 

določenih prostovoljcev. Za vsakega navedejo tudi razlog, kar kaže na to, da so o tem že 

razmišljali. S svojim delom so zadovoljni. Prostovoljci prve organizacije so se bolj razgovorili 

o možnih področjih za spremembe na področju prostovoljskega dela nasploh, česar pa 

prostovoljci druge organizacije niso posebej omenjali. 

 

5 Zaključki raziskave 

 

Ugotovitve veljajo zgolj za izbran vzorec, število udeležencev fokusnih skupin ni 

reprezentativno, da bi se ugotovitve raziskave lahko posplošile na celo populacijo 

prostovoljcev v nevladnih prostovoljskih organizacijah ali na obe organizaciji. 
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Menedžment prostovoljskega dela vpliva na delo prostovoljcev že s svojo prisotnostjo, pa 

čeprav je ta lahko minimalna. Vplivi se kažejo predvsem na področjih (večje ali manjše) 

organiziranosti, v načinu komunikacije in vključenosti prostovoljca ter strukturiranosti 

izvajanja. 

Potrebe in pričakovanja so si med seboj zelo podobna, kljub temu da je proces menedžmenta 

pri drugi organizaciji mnogo bolj strukturiran kot pri prvi. Obsegajo področja podpiranja, 

razvijanja in ohranjanja prostovoljcev pri organizaciji, poudarjen je odnosni vidik. 

Vplivov na delo in motivacijo prostovoljcev je skoraj toliko, kolikor je prostovoljcev samih, 

kajti vsakogar lahko ženejo različni vzroki. O vplivu menedžmenta na delo prostovoljcev je 

težko sklepati, saj je že menedžment minimalen in obenem so njegovi najpomembnejši 

elementi neobvezni, citiram: »Tu na [ime organizacije] dejansko nobene stvari ni, ki bi bila 

obvezna, oziroma nujna.« Zagotovo lahko trdim, da vpliva odsotnost elementov 

menedžmenta, saj izražajo potrebo in željo po ustanovitvi neformalne skupine in si želijo 

»mi« občutka, povezanosti z organizacijo in med soprostovoljci. Možnosti za širšo vključitev 

v delo organizacije ne koristi nihče od njih. Največji vpliv na delo prostovoljcev druge 

organizacije se čuti na področjih podpore in razvoja, močno so izraženi tudi lastni motivi, 

želje po pridobivanju novih kompetenc ter na odnosnem vidiku z zaposlenimi, citiram: »Meni 

se tudi zdi trud v tem, da te res spodbujajo, da ti omogočijo izobraževanja, (…) da se lahko 

obrneš nanje kadarkoli. Se trudijo, no, na vseh področjih, tudi ko prideš, ti vedno kaj 

ponudijo, mislim … Zelo so prijazni (smeh, vse se strinjajo). Ne vem, kako naj to povem. 

Vedno si dobrodošel pri njih, (…) pa si vzamejo čas zate, čeprav imajo veliko dela, vedno te z 

nasmehom sprejmejo.« in »… velikokrat rečejo, na primer [ime zaposlenega], daj pridi mimo 

kaj na kavo, že takšne stvari veliko pomenijo.« 
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IV SKLEP 

 

Raziskava je bila narejena na vzorcu osmih oseb iz dveh različnih nevladnih prostovoljskih 

organizacij in zato je ni mogoče posploševati. Za bolj realno predstavo bi bilo potrebno 

vključiti večje število prostovoljcev iz več zasebnih neprofitnih prostovoljskih organizacij, 

obenem pa bi bilo potrebno vključiti tudi mnenje oseb, ki se z menedžmentom 

prostovoljskega dela v teh organizacijah ukvarjajo. Tako bi lahko pridobila realnejši vpogled 

v menedžment prostovoljskega dela, raziskavo pa bi bilo primerneje izvesti s pomočjo 

kvantitativne metodologije, saj bi tako lahko zagotovila njeno objektivnost in preverljivost. 

Število udeležencev fokusnih skupin je bilo majhno, zato raziskava nikakor ne more biti 

reprezentativna. 

Socialna pedagogika nas med drugim uči obvladovanja negotovosti v časih, ki so je polni. Zdi 

se mi, da organizirano prostovoljstvo potrebuje kvaliteten menedžment kadra – prostovoljcev, 

s katerimi bi morali ravnati kot z najdonosnejšim kapitalom. Načrtovanje in strukturiranost 

pridobivanja in podpore, omogočen in spodbujen osebnostni in delovni razvoj ter ohranjanje 

in vrednotenje so ključni elementi menedžmenta vseh ljudi, ki delajo, ne samo prostovoljcev. 

Le tako lahko že v začetni fazi omejimo negotovost, z vzpostavljenim jasnim in preglednim 

menedžmentom in pozitivnim odnosom pa dosegamo rast in razvoj prostovoljcev in 

zaposlenih, obenem pa tudi organizacije, ki jo predstavljajo. 

Socialni pedagog ima v zasebni neprofitni organizaciji lahko ključno vlogo pri načrtovanju in 

pridobivanju novih človeških kapitalov. Kompetence, kot so empatičnost, kontekstualno 

razumevanje posameznika, poznavanje skupinske dinamike in sposobnost individualnega in 

skupinskega dela, ki jih socialni pedagog pridobi med študijem, mu omogočajo kvalitetno 

izvajanje menedžmenta zaposlenih in prostovoljcev v organizaciji. 

Glede na zbrane podatke in teoretsko podlago, bi lahko prvo organizacijo predstavila kot 

primer slabše prakse, drugo organizacijo pa kot primer boljše prakse uporabe menedžmenta 

pri prostovoljskem delu. Vidim veliko možnosti razvoja, predvsem v smereh vlaganja v 

prostovoljce, učenja načinov dela nevladnih prostovoljskih organizacij na primerih dobre 

prakse, v opolnomočenju posameznikov in organizacij ter v vlaganju organizacije v 

izpopolnjevanje kadra, ki s prostovoljci dela, na področjih menedžmenta prostovoljskega dela 
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in medčloveških odnosov. Tudi prostovoljec je namreč v prvi vrsti samo človek. In samo 

ljudje lahko soustvarjamo boljši jutri. 
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VI PRILOGE 

 

1 Vprašanja za izvedbo fokusne skupine 

1. Ali imate vodjo/mentorja za prostovoljsko delo? 

2. Ali je prostovoljsko delo vodeno/koordinirano s strani organizacije? Na kakšen način 

poteka koordinacija? 

3. Na kakšen način komunicirate z vodjo, kako z ostalimi prostovoljci, kako z 

organizacijo (v kolikor ta vrsta obstaja)? 

4. Ali za prostovoljsko delo potrebujete dodatna (strokovna) znanja? Kako jih 

pridobivate? 



38 

 

5. Ali imate izobraževanje? Če da, kako je izvedeno? 

6. Na katerih področjih ste kot prostovoljci vključeni v delo in kako poteka vključevanje? 

7. Ali akcije/projekte/delo načrtujete skupaj z organizacijo? Če da, ali prek mentorja ali 

kako drugače? 

8. Ali sodelujete pri nabiranju/izobraževanju novih prostovoljcev? Kako poteka 

sodelovanje? 

9. Kakšna je vaša obveznost do organizacije? 

10. Kaj od organizacije pridobite? Kaj od mentorja? 

11. Ali organizacija vpliva na vašo prostovoljsko aktivnost ter kako? 

12. Glede organizacijskega in koordinatorskega vidika – kje vidite prednosti in kje 

slabosti v organiziranosti prostovoljskega dela (lahko tudi na splošno ali v primerjavi s katero 

drugo organizacijo, v kateri ste prostovoljci)? 

13. Ali poznate Zakon o prostovoljskem delu in del o povrnitvi stroškov? 

14. Kaj (konkretno) pričakujete od organizacije? Kaj od mentorja – koordinatorja 

prostovoljskega dela? Kaj od soprostovoljcev? 

15. Kaj potrebujete od organizacije, da opravljate prostovoljsko delo: 

• glede virov (denar, čas, poznanstva, strokovno usposabljanje, novo znanje) 

• glede odnosa mentorja (prijaznost, razumevanje, znanje, informacije) 

• glede odnosa organizacije (tim building, vključevanje na organizacijski nivo, možnost 

za službo, dobra referenca) 

16. Koliko časa ste že prostovoljci (na splošno)? Koliko od tega pri tej organizaciji? 

17. Ali boste ostali prostovoljci? Zakaj da/ne? 

18. Kaj vas motivira za prostovoljsko delo pri tej organizaciji (konkretno)? Kaj od 

naštetega je glavni, najpomembnejši vir motivacije? Kaj demotivira? 

19. Kaj pridobite zase s prostovoljskim delom v tej organizaciji? 
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20. Zakaj ste se odločili za prostovoljsko delo (na splošno)? Kako to, da ste se odločili za 

delo v tej organizaciji? Kaj je vplivalo na odločitev? 

21. Kaj vse pravzaprav počnejo z vami (gledano od pridobitve, vključitve, začetka dela, do 

danes)? Kako to zgleda, poteka? 

22. Ali vas podpirajo pri izobraževanju in/ali delu? Ali je podpora formalna, neformalna? 

Kako, na kakšen način, s čim? 

23. Ali se v organizaciji razvijate (osebnostno, odnosno, strokovno, skupinsko in še kako 

drugače …) in kako ta razvoj poteka? 

24. Ali obstaja kaj, kar vas v organizaciji »vleče«, da ostajate (aktivni) ter kateri dejavniki 

so to? 

25. Ali delate, kolikor in kakor bi želeli /ali delajo z vami, kolikor in kakor bi želeli? Če 

da, kako je to, in če ne, kaj bi spremenili? 

26. Kaj vam ni všeč? Kaj vas moti (v organizaciji, s strani mentorja, s strani ostalih 

prostovoljcev, s strani (narave) prostovoljskega dela samega)? Kaj bi po vašem mnenju 

moralo biti drugače? 

27. Ali imate še kakšno izkušnjo prostovoljskega dela, s katero bi to (zdajšnje) lahko 

primerjali? Kaj bi izpostavili (pozitivnega in negativnega), da je tu boljše, slabše? 

28. Kje čutite trud, ki ga v vas vlaga organizacija? 


