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POVZETEK 

Magistrsko delo temelji na prostovoljskem delu dijakov z učenci z motnjami v 

duševnem razvoju. 

V teoretičnem delu smo opredelili pojem prostovoljsko delo in prostovoljec, predstavili 

oblike prostovoljstva, njegov razvoj na Slovenskem ter njegov doprinos za 

posameznika in druţbo. Predstavili smo motivacijske motive, teţave in ovire, s 

katerimi se lahko srečujejo prostovoljci, ter naloge organizacij, ki izvajajo 

prostovoljsko delo. Opisali smo področje prostovoljskega dela z osebami s posebnimi 

potrebami in podrobneje predstavili prostovoljsko delo dijakov z učenci z motnjami v 

duševnem razvoju v Centru za izobraţevanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava. 

Predstavili smo tudi osebe z motnjami v duševnem razvoju in cerebralno paralizo.  

V empiričnem delu smo prikazali rezultate raziskave, ki smo jo naredili med 26 učenci 

obeh spolov, ki so vključeni v Center za rehabilitacijo, izobraţevanje in usposabljanje 

Vipava. 9 učencev obiskuje prilagojeni program vzgoje in izobraţevanja z niţjim 

izobrazbenim standardom, 30 pa posebni program vzgoje in izobraţevanja. 

Sodelovalo je tudi 46 dijakov in dijakinj iz Škofijske gimnazije Vipava in Srednje šole 

Veno Pilon Ajdovščina – smer Predšolska vzgoja. Dijaki so stari med 15 in 19 let in 

so v prostovoljsko delo vključeni različno dolgo. Izdelali smo dva anketna 

vprašalnika. Rezultati so bili statistično obdelani, podatke pa smo predstavili v 

tabelah in opisno.  

Ugotovili smo, da vsi anketiranci prostovoljsko delo doţivljajo pozitivno in so ob tem 

veseli. Učence so dijaki naučili predvsem igranja druţabnih in športnih iger. 

Prostovoljsko delo dijaki najpogosteje opravljajo zaradi ţelje po pomoči drugim, 

osebne rasti, izpolnitve potencialov in zaradi ţelje po novem znanju. Ugotovili smo 

tudi statistično pomembne razlike v motivih med dijaki ene in druge srednje šole. 

Zaradi prostovoljstva so dijaki postali bolj čuteči do oseb z motnjami v duševnem 

razvoju. Pri delu naletijo tudi na nekatere teţave (najpogosteje je to navezovanje 

stika z učenci, primanjkovanje časa, razumevanje učenca in zavrnitev učenca), a je 

to v večini primerov redko. Z raziskavo smo tudi dokazali, da opravljanje 

prostovoljskega dela z učenci z motnjami v duševnem razvoju pozitivno vpliva na 

izbiro ţelene študijske smeri dijakov. 22,6 % dijakov, ki so povedali, da je ta izkušnja 

pozitivno vplivala na izbiro ţelene študijske smeri, se ţeli izobraziti za delo z osebami 

s posebnimi potrebami (logopedija, specialna in rehabilitacijska pedagogika), ostali 

pa so navajali predšolsko vzgojo, razredni pouk, psihologijo, socialno delo, 

fizioterapijo, delovno terapijo ali medicino.  

Na osnovi dobljenih rezultatov smo izdelali priporočila za delo prostovoljcev, ki 

izvajajo prostovoljsko delo z učenci z motnjami v duševnem razvoju, in za učence z 

motnjami v duševnem razvoju, ki so vključeni v prostovoljsko delo. Oblikovali smo 



 
 

tudi smernice za delo vzgojno-izobraţevalnih ustanov za učence z motnjami v 

duševnem razvoju, ki izvajajo prostovoljsko delo.  

Ključne besede: prostovoljsko delo, prostovoljci, učenci, dijaki, motnje v duševnem 

razvoju 



 
 

ABSTRACT 

The master's thesis is based on the voluntary work of secondary school students with 

students with intellectual disabilities. In the theoretical part, we defined the concept of 

volunteer work and a volunteer. We presented forms of volunteering, its development 

in Slovenia and its contribution to the individual and society. We presented motives, 

problems, and obstacles that volunteers can face and the tasks of organizations that 

perform volunteer work. We described the field of volunteering with people with 

special needs and in greater detail, presented the volunteering of secondary school 

students with pupils with mental disabilities in the Center for Education, Rehabilitation 

and Training of Vipava. We also presented people with intellectual disabilities and 

cerebral palsy.  

In the empirical part, we presented the results of the research, which we made 

among 26 students of both sexes who are involved in the Center for Rehabilitation, 

Education and Training of Vipava. 9 pupils visit a personalized education program 

with a lower educational standard, and 30 pupils visit special programs for upbringing 

and education. There were also 46 secondary school students from Škofijska 

gimnazija Vipava and Secondary School Veno Pilon Ajdovščina – the course of Pre-

school education. Students were between 15 and 19 years old and had been 

involved in volunteering for a different amount of time. We made two survey 

questionnaires. The results were statistically processed and the data were presented 

in tables and descriptively. 

We found that all respondents feel positive about volunteering and are happy about 

it. Volunteer students taught pupils how to play and participate in social and sporting 

games. Volunteer work is mostly performed because of the desire to help others, for 

personal growth, fulfillment of potentials, and the desire for some new knowledge. 

We also found statistically significant differences in motives among students of one 

and the second secondary school. Because of volunteering, students have become 

more sensitive to people with intellectual disabilities.  

During their work, students also encounter some problems (most often it is the 

contact with students, the lack of time, understanding the students and the students’ 

refusal of the volunteer), but in most cases this is rare.  

The research also showed that performing volunteer work with pupils with intellectual 

disabilities positively influences the choice of the student's desired course of study. 

22.6% of the students who said that this experience had a positive influence on the 

choice of the desired study program, would like to be educated for working with 

people with special needs (speech therapy, special, and rehabilitation pedagogy), 

while others mentioned working in kindergarten, teaching in primary school, 

psychology, social work, physiotherapy, and work therapy or medicine.  



 
 

On the basis of the obtained results, we made recommendations for the work of 

volunteers who perform volunteer work with pupils with intellectual disabilities and for 

pupils with intellectual disabilities involved in volunteer work. We also developed 

guidelines for the work of educational institutions for pupils with intellectual 

disabilities, who perform volunteer work. 

Keywords: volunteering, volunteers, pupils, students, intellectual disabilities. 
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UVOD 

Prostovoljsko delo je v današnji druţbi vedno bolj prisotno in cenjeno. Njegovih 

pozitivnih učinkov so deleţni prejemniki pomoči, prostovoljci in ne nazadnje tudi 

druţba. Posameznik preko prostovoljskega dela osebno raste, pridobiva nova znanja 

in spretnosti, širi krog poznanstev, aktivno preţivlja svoj prosti čas … Izboljša se tudi 

kakovost ţivljenja v druţbi, ki pa ravno zaradi prostovoljstva postaja vedno bolj 

odprta za marginalne skupine ljudi. 

Sama se dobro zavedam pozitivnih učinkov prostovoljstva, saj sem vanj vpeta ţe več 

let. Izkušnje, ki sem jih pridobila z izvajanjem prostovoljstva v Sloveniji in v tujini, 

sedaj nadgrajujem z vodenjem prostovoljskega dela dijakov z učenci z motnjami v 

duševnem razvoju. V ţelji, da bi k prostovoljskemu delu spodbudili več vzgojno-

izobraţevalnih ustanov, ki izobraţujejo učence z motnjami v duševnem razvoju, in 

mladih prostovoljcev, ki si ţelijo druţenja s to populacijo ljudi, smo raziskali to 

področje.  

V teoretičnem delu smo opredelili osebe s posebnimi potrebami in podrobneje 

predstavili motnje v duševnem razvoju ter gibalno oviranost – cerebralno paralizo. 

Predstavili smo prostovoljsko delo, njegove učinke na posameznika in druţbo, razvoj 

prostovoljstva v Sloveniji, opredelili prostovoljca, motive, ki mlade ţenejo k 

opravljanju tega dela, in teţave, s katerimi se pri tem srečujejo. Zapisali smo tudi 

naloge organizacije, ki izvaja prostovoljsko delo. Na koncu smo se dotaknili področja 

prostovoljskega dela z osebami s posebnimi potrebami in opisali potek 

prostovoljskega dela dijakov z učenci z motnjami v duševnem razvoju. 

V empiričnem delu smo raziskali, kako učenci z motnjami v duševnem razvoju 

doţivljajo prostovoljsko delo, kako se počutijo na srečanjih s prostovoljci, kaj z njimi 

najraje počnejo, kje se najraje zadrţujejo … Hkrati nas je zanimalo tudi, kako se na 

srečanjih počutijo prostovoljci in kako oni doţivljajo prostovoljsko delo. Preučili smo 

tudi motivacijske dejavnike in teţave dijakov pri opravljanju prostovoljstva. Nazadnje 

smo pridobili podatke tudi o tem, ali opravljanje prostovoljskega dela z učenci z 

motnjami v duševnem razvoju vpliva na kasnejšo poklicno pot mladih. 

Na koncu predstavljamo smernice za delo prostovoljcev, ki izvajajo prostovoljsko 

delo z učenci z motnjami v duševnem razvoju, smernice za učence z motnjami v 

duševnem razvoju, ki so vključeni v prostovoljsko delo, in smernice za delo vzgojno-

izobraţevalnih ustanov za učence z motnjami v duševnem razvoju, ki izvajajo 

prostovoljsko delo. Te naj pri organizaciji dela upoštevajo tudi zapisane smernice za 

prostovoljce in učence. 
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1 TEORETIČNI DEL  

1.1 OPREDELITEV OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI 

Po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1, 2011) med osebe s 

posebnimi potrebami uvrščamo: 

 osebe z motnjami v duševnem razvoju, 

 gluhe in naglušne osebe, 

 slepe in slabovidne osebe, 

 dolgotrajno bolne osebe, 

 osebe z govorno-jezikovnimi primanjkljaji, 

 osebe s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, 

 osebe s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, 

 osebe z motnjami avtističnega spektra.  

1.1.1 Program vzgoje in izobraţevanja oseb s posebnimi potrebami 

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1, 2011) določa, da se 

lahko osebe z motnjami v duševnem razvoju izobraţujejo v naslednjih programih:  

 program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo, 

 prilagojen program za predšolske otroke, 

 vzgojno-izobraţevalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo, 

 prilagojeni program vzgoje in izobraţevanja z enakovrednim izobrazbenim 

standardom, 

 prilagojeni program vzgoje in izobraţevanja z niţjim izobrazbenim 

standardom, 

 posebni program vzgoje in izobraţevanja, 

 vzgojni program. 

V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili prilagojeni program vzgoje in 

izobraţevanja z niţjim izobrazbenim standardom in posebni program vzgoje in 

izobraţevanja, saj se učenci, ki so bili zajeti v naši raziskavi, izobraţujejo v tem 

programu. 

Prilagojeni program vzgoje in izobraţevanja z niţjim izobrazbenim standardom 

Vanj so vključeni učenci z laţjo motnjo v duševnem razvoju. Ti zaradi primanjkljajev, 

ki se kaţejo na področju spomina, generalizacije, konkretnega mišljenja itd., 

potrebujejo prilagojene metode dela in ustrezne materialne ter druge pogoje. Delo se 
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individualizira in diferencira na podlagi posameznikovih zmoţnosti. Predmetnik je 

enak kot v rednem programu vzgoje in izobraţevanja, le da so tu zniţani minimalni 

standardi znanja. Za napredovanje v višji razred mora biti učenec pozitivno ocenjen 

pri vseh predmetih. Izobraţevanje traja 9 let (Prilagojeni program osnovne šole, b.d.). 

Posebni program vzgoje in izobraţevanja 

Vanj so vključeni učenci z zmernimi, teţjimi in teţkimi motnjami v duševnem razvoju. 

Delo poteka individualizirano, saj ti učenci potrebujejo pomoč na vseh področjih 

razvoja (telesnem, duševnem, socialnem). Učenje tu poteka v najširšem smislu – kot 

stimulacija čutil, sproščanje, komunikacija, spoznavanje in vzpostavljanje primernih 

odnosov, igra, razvijanje preprostih učnih strategij, pridobivanje izkušenj, spretnosti in 

veščin … (Grubešič, 2014). 

Celoten program zajema več delov. 

 Obvezni del 

Traja devet let in je razdeljen na tri stopnje. 

Prvo stopnjo obiskuje učenec prva tri leta šolanja.  

Drugo stopnjo obiskuje učenec od četrtega do šestega leta šolanja. 

Tretjo stopnjo obiskuje učenec od sedmega do vključno devetega leta šolanja. 

 Nadaljevalni del  

Vključuje četrto stopnjo posebnega programa. Vključitev v ta del programa ni 

obvezna za učenca. Na četrto stopnjo je učenec vključen 10., 11. in 12. leto šolanja. 

 Nadaljevalni del – raven Učenje za ţivljenje in delo 

Vključuje peto in šesto stopnjo. Vključitev v ta del programa za učenca ni obvezna. 

Učenec pa se lahko na tem delu izobraţuje do dopolnjenega 26. leta starosti (prav 

tam). 

1.1.2 Opredelitev motenj v duševnem razvoju 

Ameriško zdruţenje za intelektualne in razvojne motnje AAIDD (b.d.) motnje v 

duševnem razvoju opredeljuje kot primanjkljaje, za katere so značilne pomembne 

omejitve intelektualnega delovanja in prilagoditvenega vedenja. Ti so pri 

posamezniku nastali pred 18. letom starosti in se kaţejo na področju socialnih, 

konceptualnih in praktičnih spretnosti. 
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Med socialne spretnosti uvrščamo vzpostavljanje in vzdrţevanje medosebnih 

odnosov, druţbeno odgovornost, pozitivno samopodobo, opreznost, sledenje 

navodilom, upoštevanje zakonov, reševanje medosebnih teţav, izogibanje 

nevarnostim (prav tam). 

Med konceptualne spretnosti uvrščamo jezik, branje, pisanje, časovne, denarne in 

številske koncepte ter uravnavanje vedenja (prav tam). 

Med praktične spretnosti pa uvrščamo opravljanje vsakodnevnih opravil, poklicna 

opravila, skrb za zdravje, mobilnost, časovno organizacijo, varnost, upravljanje z 

denarjem in uporabo tehnologije (npr. mobilni telefon) (prav tam). 

Prav tako so motnje v duševnem razvoju opredeljene v Kriteriju za opredelitev vrste 

in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami (Vovk Ornik, 

2015). Navedene so tudi naslednje značilnosti, ki jih je moč opaziti pri teh osebah: 

1. Zniţana splošna intelektualna raven, ki se kaţe v zniţanih sposobnostih 

učenja, sklepanja, reševanja problemov ter v sposobnostih abstraktnega 

mišljenja in presojanja.  

2. Zniţane prilagoditvene funkcije. Odstopanja od povprečja morajo biti na vsaj 

dveh področjih – socialnem, konceptualnem in/ali praktičnem. Primanjkljaji se 

odraţajo na govornem področju, področju komunikacije, skrbi zase, 

samostojnosti, socialnih spretnostih, učnih in delovnih zmoţnostih, 

funkcionalnih učnih sposobnostih, sposobnostih praktičnih znanj in skrbi za 

lastno varnost.  

Glede na stopnjo motnje v duševnem razvoju ločimo osebe z laţjo, zmerno, teţjo in 

teţko motnjo v duševnem razvoju. 

Laţja motnja v duševnem razvoju 

Osebe z laţjo motnjo v duševnem razvoju imajo zniţane sposobnosti učenja in 

usvajanja splošnih znanj. Teţave imajo pri senzomotoričnem in miselnem delovanju, 

primanjkljaji pa se pojavljajo tudi pri načrtovanju, organizaciji, odločanju in izvajanju 

aktivnosti. Njihovo mišljenje je na konkretni ravni. Pri komuniciranju uporabljajo 

preprostejši jezik, v socialnih interakcijah pa se pogostokrat odzovejo neprimerno. Da 

doseţejo temeljna šolska znanja, potrebujejo vsebinske, metodične in časovne 

prilagoditve. Sposobne so se usposobiti za samostojno ţivljenje in opravljanje 

enostavnejših poklicev (Vovk Ornik, 2015). 

Zmerna motnja v duševnem razvoju 

Osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju lahko samostojno opravljajo 

enostavnejša opravila. Zmoţne so usvojiti osnove pisanja, branja in računanja. Pri 

učenju potrebujejo ustrezne prilagoditve in konkretna ponazorila. Lahko so uspešne 
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na umetniškem in športnem področju, pogostokrat pa potrebujejo podporo pri 

vključevanju v socialno okolje. Nekatere osebe za komuniciranje uporabljajo 

nadomestno in podporno komunikacijo (prav tam). 

Teţja motnja v duševnem razvoju 

Osebe s teţjo motnjo v duševnem razvoju so zmoţne opravljati najenostavnejša 

opravila. Zmorejo izraţati svoje potrebe in ţelje. Razumejo enostavna sporočila in 

navodila ter se ustrezno odzovejo nanje. Ob vodenju se orientirajo v oţjem okolju. 

Naučene veščine in spretnosti so samo avtomatizirane. Pri skrbi zase potrebujejo 

pomoč drugih. Pogosto imajo teţave v gibanju, druge razvojne motnje in bolezni. Za 

komuniciranje lahko uporabljajo nadomestno in podporno komunikacijo (prav tam). 

Teţka motnja v duševnem razvoju 

Osebe s teţko motnjo v duševnem razvoju so zmoţne sodelovanja in vključevanja v 

posamezne aktivnosti, pri čemer pa je njihovo razumevanje in upoštevanje navodil 

omejeno. Redko razvijejo osnove govora in sporazumevanja. Prav tako je omejeno 

njihovo zaznavanje in odzivanje na zunanje draţljaje. Te osebe so odvisne od 

pomoči odrasle osebe in potrebujejo stalno nego, varstvo, pomoč in vodenje. 

Omejene so v gibanju, pogostokrat imajo teţke dodatne motnje, bolezni in obolenja 

(prav tam). 

B. Jurišić (b.d.) opozori, da je potrebno biti pri definiciji motenj pozoren tudi na 

kulturno okolje, v katerem te osebe odraščajo, in na njihove vrstnike ter na kulturno in 

jezikovno raznolikost, razlike pri komunikaciji, dejavnike čutil, gibanja in vedenja. 

Zavedati se moramo, da ima vsak posameznik poleg primanjkljajev tudi močna 

področja. Poznavanje le-teh je bistvenega pomena pri oblikovanju ustreznega 

sistema pomoči.  

1.1.3 Vzroki za nastanek motenj v duševnem razvoju 

Vzroki za motnje so lahko organski ali funkcionalni. O slednjih govorimo takrat, ko pri 

posamezniku ne moremo odkriti organske okvare, a posameznik kljub temu 

funkcionira kot oseba z MDR. Vzroki za nastanek motenj se lahko pojavijo v 

prenatalnem, perinatalnem ali v postnatalnem obdobju.  

Prenatalni vzroki 

To so tisti vzroki, ki vplivajo na plod v času nosečnosti. Infekcija ploda vedno nastane 

po infekciji matere. Virusne infekcije lahko poškodujejo ţe testis ali ovarij enega od 

staršev pred oploditvijo. Vpliv infekcije na plod pa je odvisen od starosti plodu, moči 

virusa in imunološke sposobnosti plodu in matere (Novljan, 1997). 
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Mednje uvrščamo virusne infekcije (rdečke, mumps, virus gripe, ošpice itd.), 

bakterijske infekcije (kongenitalni sifilis), parazitna obolenja, razne zastrupitve (s 

svinčevimi hlapi ali ţivim srebrom, alkoholom, bakrom itd.), jemanje kemičnih 

substanc, obsevanje z rentgenskimi ţarki, gestoza ter nenazadnje tudi neustrezna 

prehrana nosečnice (prav tam). 

Perinatalni vzroki 

Mednje sodijo vsi tisti vzroki, ki vplivajo na plod v času poroda.  

E. Novljan (1997) navaja poškodbe osrednjega ţivčnega sistema ob porodu 

(asfiksija, anoksija, ishemija), zlatenico, neskladnost materine in plodove krvi na 

rhesusno (Rh) krvno skupino, ABO hemolitično bolezen matere ter nedonošenost 

ploda (otrok se rodi pred 37. tednom). 

Postnatalni vzroki 

Ti vzroki na plod vplivajo v času po rojstvu. Mednje sodijo encefalitis (vnetje 

moţganov, ki ga povzroči virusna infekcija), meningitis (vnetje membran, ki prekrivajo 

moţgane in hrbtni mozeg), zastrupitve s svincem, ţivim srebrom, manganom ali 

talijem, neustrezna prehrana v prvih dveh letih otrokovega ţivljenja in imunološka 

reakcija na nekatera cepiva. Motnje v duševnem razvoju lahko nastanejo tudi kot 

posledica poškodb glave (prav tam). 

1.1.4 Motnje v duševnem razvoju in cerebralna paraliza 

Pri učencih, ki smo jih zajeli v raziskavi, so poleg motenj v duševnem razvoju prisotni 

še drugi primanjkljaji, teţave in bolezni.  

Zelo pogosto se pojavlja gibalna oviranost, najpogosteje cerebralna paraliza. To je 

skupek nevroloških motenj, ki so nastale zaradi okvare moţganskih struktur. 

Zajemajo motorični sistem, zaradi česar pride do teţav na področju motorične 

koordinacije in ravnoteţja in/ali abnormalnosti gibalnih vzorcev. Cerebralna paraliza 

se lahko pojavi ţe pred rojstvom, med porodom ali v zgodnjem otroštvu (Ţgur, 2011).  

Vzrokov za nastanek je več. Lahko pride do genetskih, kromosomskih napak, 

nevroloških motenj … (Kesič Dimic, 2004).  

Pod prenatalne vzroke uvrščamo infekcije, povišan krvni tlak matere, neustrezna 

prehrana, RH neujemanje, krvavitve matere, uţivanje prepovedanih substanc … Pod 

perinatalne vzroke uvrščamo nedonošenost ploda, porodne poškodbe, moţganske 

krvavitve novorojenčka … Pod postnatalne vzroke pa uvrščamo zastrupitve, 

poškodbe, moţganske krvavitve … (prav tam). 
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Je vseţivljenjska motnja, ki ni nalezljiva in progresivna (Ţgur, 2017). Na razvoj 

zdravega dela moţganov pa pozitivno vpliva fizioterapija, delovna terapija, 

logopedska obravnava … (Kesič Dimic, 2004). 

Ločimo spastično, diskinetično, astatično-atonično in kombinirano obliko cerebralne 

paralize. 

 Spastična oblika 

Zanjo je značilna povišana mišična napetost, trdi, počasni, okorni gibi, ki so izvedeni 

z velikim naporom. Prizadeta je lahko ena okončina, polovica telesa, vse štiri 

okončine, mišičje obraza, jezika itd. (Hitejc, 2001). 

 Diskinetična oblika 

Zanjo je značilna zniţana mišična napetost, ki pa se poviša ob hotnih gibih. Pojavljajo 

se nehotni gibi, ki so hitri, brezciljni in sunkoviti (prav tam). 

 Statično-atonična oblika 

Zanjo je značilna močno zniţana mišična napetost in nekoordiniranje ter ataktične 

kretnje (prav tam). 

 Kombinirana oblika 

Zanjo je značilna kombinacija zgoraj opisanih oblik (prav tam). 

Osebe s cerebralno paralizo imajo lahko teţave na telesnem in/ali kognitivnem 

področju. Število primanjkljajev je odvisno od tega, kolikšen del moţganov je 

poškodovan. Poškodba moţganov, ki povzroča cerebralno paralizo, lahko vpliva tudi 

na druge moţganske funkcije in povzroča motnje vida in sluha, govorno-jezikovne 

primanjkljaje, teţave pri aspiraciji hrane, gastroezofagealni refluks, motnje spanja, 

osteoporozo, vedenjske in učne teţave (Wade Shrader in Salzbrenner, 2018). 

Illingworth (1994 v Ţgur, 2007) izpostavlja, da se pri cerebralni paralizi poleg ţe 

zgoraj naštetih teţav pogostokrat pojavljajo še motnje v duševnem razvoju in 

epilepsija.  

Lahko pride tudi do zaostankov na več področjih funkcioniranja. Osebe imajo lahko 

teţave pri prepoznavanju predmetov, dojemanju predmetov, pri koordinaciji glave ... 

(Ţgur, 2007). 
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1.2 PROSTOVOLJSKO DELO 

1.2.1 Razvoj prostovoljstva na Slovenskem  

V Sloveniji se je organizirano prostovoljstvo začelo pojavljati v 19. stoletju. V veliki 

meri je potekalo pod vplivom Cerkve. Intenzivno se je nadaljevalo tudi v 20. stoletju. 

Takrat so začela delovati taborniška gibanja in mladinske delovne brigade. Leta 1953 

je bila ustanovljena Zveza prijateljev mladine Slovenije, ki je ponudila pomoč na 

področju vzgoje in izobraţevanja. Sprva je bilo prostovoljstvo vpeljano v srednje šole, 

in sicer v okviru izbirnih vsebin, v obliki prostovoljskega socialnega dela (Jamšek, 

2013).  

Leta 1987 so izšli Hrastovski anali. Nastali so na podlagi tabora mednarodnih 

strokovnjakov v Zavodu Hrastovec Trate, ki je namenjen osebam z motnjami v 

duševnem razvoju. Ta dogodek je pomemben zaradi začetka deinstitucionalizacije in 

odpiranja totalitarnih zaprtih ustanov. Stroka je prepoznala pomembnost 

prostovoljskega dela in ga začela dojemati kot obliko dodatne pomoči (prav tam). 

V začetku devetdesetih let sta bila v Sloveniji ustanovljena Društvo za razvijanje 

preventivnega in prostovoljnega dela ter Slovenska filantropija. Prav tako so bile v 

tem času ustanovljene tudi različne mednarodne institucije, ki temeljijo na delovanju 

prostovoljcev (Društvo Unicef Slovenija, Rdeči kriţ Slovenija itd.) (prav tam). 

V 19. in v začetku 20. stoletja je prostovoljstvo pomenilo darovanje sebe, deljenje 

svojega znanja in izkušenj, svoje kulture, denarja in časa. Predstavljalo je obliko 

preţivljanja prostega časa. V sodobni druţbi pa prostovoljstvo prevzema vse več 

značilnosti dela. Od prostovoljcev se pričakujejo določene kompetence, s katerimi 

bodo ustrezno opravljali prostovoljsko delo (Findeisen, 2013). 

Trenutno imamo v Sloveniji registriranih okrog 1700 organizacij in društev, znotraj 

katerih delujejo prostovoljci (Prostovoljstvo danes, b.d.).  

V današnjem času je prostovoljsko delo najpogosteje namenjeno skupinam, ki so 

socialno, ekonomsko, kulturno diskriminirane. Prostovoljci tako postanejo zagovorniki 

ljudi, katerih pravice so velikokrat kršene (Škerjanc in Zaviršek, 2000). 

1.2.2 Opredelitev prostovoljskega dela 

Prostovoljstvo je temeljni kamen civilne druţbe. Stoji na prizadevanju za mir, 

svobodo, priloţnost, pravičnost in varnost vseh ljudi. Omogoča nam podpiranje in 

krepitev človeških vrednot, skrbi in pomoči in uresničitev človeških potencialov. 

Odpravlja razlike med ljudmi in dovoljuje, da ţivimo in delamo skupaj, rešujemo 

probleme in oblikujemo skupne usode (Univerzalna deklaracija o prostovoljstvu, 

2001). 

http://www.prostovoljstvo.org/
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Zakon o prostovoljstvu (ZProst., 2011) prostovoljsko delo opredeljuje kot druţbeno 

koristno brezplačno aktivnost posameznika, ki s svojim delom, znanjem in izkušnjami 

prispeva k izboljšanju kakovosti ţivljenja posameznikov in druţbenih skupin ter k 

razvoju solidarne, humane in enakopravne druţbe. Krepi solidarnost med ljudmi, 

spodbuja razvoj človeških zmoţnosti in vseţivljenjskega učenja, zagotavlja druţbeno 

povezanost in sodelovanje pri reševanju problemov posameznikov in druţbe. Je 

delo, ki ga prostovoljec opravlja prostovoljno, brez plačila in v dobro drugih in druţbe. 

Prostovoljsko delo so opredelili tudi številni avtorji. Bajzek (v Stritih, 2000) ga opiše 

kot vir vzajemnostne energije, ki je nujno potrebna v druţbi.  

Prostovoljstvo je prostor neformalnega učenja in izobraţevanja, preko katerega se 

razvijajo učljivost in najrazličnejše kompetence. Je druţbena dejavnost, ki je pod 

vplivom druţbenih, ekonomskih, političnih, zgodovinskih, kulturnih in drugih okoliščin 

(Findeisen, 2013). 

Ramovš (2001) pa opredeli prostovoljsko delo kot ljubiteljsko, nepoklicno delo, za 

katero se je posameznik odločil sam in zanj ne prejema plačila. Temelji na 

solidarnosti.  

Poznamo torej veliko definicij prostovoljskega dela, vsem pa je skupno, da je to delo 

prostovoljno, prostovoljec zanj ne prejema plačila, koristi pa celotni druţbi. 

A. Mikuš Kos (1999) oblikuje tudi cilje prostovoljskega dela. Ti so: 

 razvijanje samostojnosti v procesu ocenjevanja, vrednotenja in reševanja 

problemov,  

 razvijanje in oblikovanje solidarnosti in socialne odgovornosti do ljudi,  

 samospoznavanje in osebnostno zorenje z vzgajanjem in izobraţevanjem za 

uravnavanje medčloveških stikov, 

 vzpostavljanje odnosa s skupino ljudi, ki so odrinjeni na rob druţbenega 

ţivljenja, 

 razumevanje socialnih problemov. 

1.2.3 Oblike prostovoljskega dela 

Ločimo neformalne in formalne oblike prostovoljskega dela.  

O neformalnih oblikah prostovoljskega dela govorimo takrat, ko se za izvajanje 

posameznega dela s tistim, ki potrebuje naše delo, dogovarjamo sami. Prvi primer 

prostovoljskega dela neformalne oblike je, ko dogovor temelji na odnosu, ki je lahko 

kratkotrajen ali dolgotrajen. Sodelovanje je stvar trenutnega dogovora med vsaj 

dvema posameznikoma. Za to obliko je značilno, da z ljudmi ne gradimo posebnega 

odnosa (Blazinšek idr., 2007). 
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Drug primer prostovoljskega dela neformalne oblike pa je pomoč posameznikom, s 

katerimi imamo vzpostavljen oseben odnos. Ti ljudje nas lahko kadarkoli prosijo za 

pomoč. Vrsto in obseg pomoči določimo skupaj. Ko je prostovoljsko delo opravljeno, 

se odnos med nami povrne v prvotno stanje (prav tam). 

O formalnih oblikah prostovoljstva govorimo takrat, ko odnos med prostovoljcem in 

človekom, ki potrebuje pomoč, vzpostavlja organizacija. Tak odnos je formalen, saj 

zanj odgovarja organizacija. Organizacija je odgovorna tudi za zadovoljstvo vseh 

vpletenih. To obliko prostovoljstva je potrebno dobro organizirati in nadzirati, 

prostovoljce pa zanj izobraţevati in jih podpirati pri njihovem delu (prav tam). 

A. Mikuš Kos (1999) organizirano prostovoljstvo opiše kot socialno tvorbo, v kateri 

ljudje dobre volje, na podlagi svobodne odločitve, delujejo brezplačno v korist 

sočloveka ali skupnosti.  

V našem magistrskem delu smo se osredotočili na primer formalne oblike 

prostovoljstva.  

1.2.4 Opredelitev prostovoljca 

Prostovoljec je lahko vsak posameznik, ki ima ţeljo po opravljanju prostovoljskega 

dela.  

Jamšek (2013) opredeli prostovoljca kot posameznika, ki se je zavestno odločil, da 

bo svoj prosti čas namenil drugemu, in za to ne pričakuje materialnega plačila.  

Po Ochman in Jordan (1997) pa naj bi bil prostovoljec odgovorna, zrela osebnost. 

Sposoben mora biti zavestno delati za dobro drugih. Značilnosti, ki se najpogosteje 

pojavljajo pri prostovoljcih, so odprti duh, senzitivnost, sposobnost timskega dela, 

motivacija, toleranca, nesebičnost. Pripravljeni morajo biti delati brez plačila.  

Podobno prostovoljce opiše tudi N. Kirn Špolar (2000). Po njenem mnenju so to 

idealisti, entuziasti in motivirani za opravljanje koristnih del.  

Tudi v Zakonu o prostovoljstvu (2011) piše, da je lahko prostovoljec vsak, ki pa se 

mora drţati naslednjih obveznostih: 

 izpolnjevanje vseh obveznosti, ki so bile sklenjene z dogovorom o 

prostovoljskem delu, 

 usposabljanje,  

 vestno opravljanje prostovoljskega dela, 

 upoštevanje pravil organizacije, 

 varovanje podatkov organizacije in prejemnikov pomoči, 

 obveščanje organizacije o opravljenem delu. 
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Prostovoljec pa ima tudi določene pravice, ki so prav tako določene z Zakonom o 

prostovoljstvu (2011):  

 pravica do predhodnega spoznanja z organizacijo, vsebino in pogoji 

prostovoljskega dela, 

 pravica do seznanitve s pravicami in obveznostmi, ki se navezujejo na 

posamezno delo 

 pravica do seznanitve z etičnimi pravili organizacije, 

 pravica do izobraţevanja, 

 pravica do pomoči in podpore mentorja, 

 pravica do varnega okolja, kjer opravlja prostovoljsko delo, 

 pravica do odločanja o stvareh, ki se navezujejo na prostovoljsko delo, ki ga 

opravlja, 

 pravica do odklonitve dela, 

 pravica do povračila stroškov, če je bilo tako predhodno dogovorjeno, 

 pravica do vloţitve zahteve za izpolnitev obveznosti ali prenehanja kršitve 

pravic, 

 pravica do varstva osebnih podatkov, 

 pravica do prejema dokazila o opravljenem prostovoljskem delu. 

1.2.5 Motivacija in vrednote prostovoljcev 

Motivacijo delimo na zunanjo in notranjo. Le ko sta pri posamezniku prisotni obe vrsti 

motivacije, lahko govorimo o uspešnem delovanju.  

Notranja motivacija je trajnejša. Izhaja iz potreb posameznika, njegove ţelje po 

razvijanju spretnosti in sposobnosti, po pridobivanju znanja, doseganju nečesa. Ţe 

samo učenje predstavlja zadovoljstvo (Blazinšek idr., 2007). 

Zunanja motivacija pa je ravno nasprotno. Izvira namreč iz okolja. Posameznikovi 

motivi so vezani na starost, druţbeni in socialni poloţaj posameznika, izobrazba, 

spol, okolje, izkušnje itd. (prav tam). 

Prav tako pa ločimo tudi pasivno in dejavno motiviranost. O pasivni motiviranosti piše 

Graham (2004, v Findeisen, 2013). Ta se pri posamezniku razvije zaradi vpliva 

medijev, promocijskih dejavnosti, nagovorov, predavanj … Posameznik se za 

prostovoljsko delo odloči, ker mu to omogoča preţivljanje časa z vrstniki, prijatelji in 

drugimi prostovoljci, ali pa se za to delo odloči zaradi povezave s študijem, z 

zaposlitvijo. 

Dejavna motiviranost pa izhaja iz ţelje po spremembah v znanem okolju, 

pridobivanju spretnosti, novega znanja, pridobivanju novih poznanstev (Findeisen, 

2013). 
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Raziskovanje motivacijskih in socioekonomskih okoliščin je pokazalo, da imajo ljudje, 

ki se odločijo za prostovoljce, zelo različne motive za prostovoljsko delo, da pa se 

prav pri vseh pojavljata človekoljubje in osebni interes. Slednji se kaţe kot ţelja po 

nabiranju izkušenj, doţivetij, doseganju osebnih in druţbenih priznanj … (prav tam). 

Nekatere študije so opozorile na spremembe v vrednotah mladih. Vrednote, ki so 

temeljile na politiki, religiji in nacionalizmu, nadomeščajo vrednote, ki so bliţje 

posamezniku in njegovim osebnim izkušnjam – prijateljstvo, kakovost ţivljenja, 

osebni razvoj itd. (Ule, 2002, v Ule, 2004). Uresničevanje teh vrednot pa nedvomno 

omogoča tudi opravljanje prostovoljskega dela. 

A. Blazinšek idr. (2007) navajajo nekaj razlogov za prostovoljsko delo. Predstavljamo 

jih v spodnji tabeli. 

Tabela 1: Razlogi za prostovoljsko delo 

 aktivno preţivljanje prostega 

časa 

 povrnitev dobrega dela 

 koristnost drugim 

 nova poznanstva 

 druţenje z vrstniki 

 uţivanje 

 iskanje ţivljenjskega smisla in 

cilja 

 nadgradnja veščin  

 mednarodni stiki 

 razvijanje potencialov 

 premagovanje osebnih stisk 

 uvedba druţbenih sprememb 

 popravljanje osebnih napak 

 pridobivanje novega znanja 

 izraţanje lastnih pričakovanj 

 izraţanje ustvarjalnosti 

 tradicija 

 odmik od osamljenosti 

 osebni interes 

 nove izkušnje 

 moţnost pridobitve plačane 

zaposlitve 

 izraţanje nesebičnosti, humanosti 

 prihranitev denarja 

 ţelja po pripadnosti določeni skupini 

 pridobitev priznanja v druţbi 

 

Avtorji poudarjajo tudi, da se pri posamezniku lahko hkrati pojavlja več razlogov, a je 

izrednega pomena, da se vsaj kateri izmed njih navezuje na pomoč drugim ljudem. 

Razlogi tudi ne smejo izvirati iz osebnih frustracij prostovoljca ali zgolj iz zunanjih 

motivatorjev. Prostovoljčeva motivacija skozi čas tudi variira. Na spremembe vplivajo 

izkušnje, delo in osebna rast. Tu ima pomembno vlogo mentor prostovoljskega dela, 

ki mora prepoznati prostovoljčevo motivacijo in mu jo pomagati ohranjati. 

Motivacija posameznika se spreminja tudi skladno z zahtevami posameznega 

razvojnega obdobja. Pri mlajših prevladuje ţelja po medosebnih odnosih, starejše pa 

vodi motiv poklicne identitete (Flanagan, 1998, v Gril, 2007).  
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Nahtigal, Jamšek, Kronegger in A. Oblak so motivacijo prostovoljcev sistematizirali v 

šest večjih kategorij, ki so predstavljene na spodnji sliki. 

Slika 1: Motivacija za prostovoljsko delo (Blazinšek idr., 2007, str. 68) 

Na podlagi slike lahko sklepamo, da preko prostovoljskega dela prostovoljci nudijo 

pomoč in podporo potrebnim ljudem in s tem pripomorejo k izboljšanju poloţaja 

marginaliziranih skupin, okolja, sistema in druţbe. V zameno pa osebno rastejo, 

pridobivajo nova znanja, spretnosti in izkušnje, izboljša se njihovo socialno področje 

ter status v druţbi, ki se kaţe v pridobivanju ugleda, avtoritete in moči ter v 

napredovanju. 

Ochman in Jordan (1997) sta opozorila na pomembnost občutka pripadnosti 

ustanovi, kjer prostovoljec opravlja prostovoljsko delo. Ko posameznik občuti 

pripadnost, to pozitivno vpliva na njegovo motiviranost za delo. Pomembno je, da 

prostovoljce vprašamo za njihovo mnenje in ga upoštevamo.  

Davidio in Penner (2006) sta oblikovala šest različnih motivov za opravljanje 

prostovoljskega dela. Posameznika lahko vodijo:  

 humanistični in altruistični motivi, 

 motiv razvijanja in deljenja določenega znanja, veščin, 

 motiv socialnih stikov in potrditve okolja, 

 motiv poklicnih kompetenc, 

 motiv pozitivnega mnenja o sebi, 
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 motiv osebne rasti. 

Na vpliv vere na motivacijo za opravljanje prostovoljskega dela pa je opozoril Halba 

(2014). Pravi namreč, da so ljudje, ki so močno verni, tudi bolj naklonjeni k 

opravljanju prostovoljskega dela. 

Po raziskavi Fact and figures research project prostovoljce v Evropi najbolj motivirajo 

naslednji motivi: nova poznanstva, novo znanje in izkušnje, preverjanje poklicnih 

zmoţnosti, občutek koristnosti, osebno zadovoljstvo, osmišljanje ţivljenja, občutek 

dolţnosti, način preţivljanja prostega časa (Gril, 2007).  

Nekaj raziskav je bilo narejenih na Slovenskem. Pedagoški institut je leta 2005 

ugotovil, da se mladi za prostovoljsko delo odločajo, ker ţelijo pomagati drugim, 

pridobiti socialne izkušnje in znanje ter preveriti svojo poklicno vlogo. Raziskovalci so 

tudi ugotovili, da imajo dijaki do prostovoljskega dela pozitivna stališča (Gril, 2006). 

Druga slovenska raziskava (Gril, 2006) pa prikazuje, da prostovoljce za prostovoljsko 

delo vodi ţelja po pridobivanju izkušenj z ljudmi, ţelja po občutku koristnosti in 

pomoč drugim, ţelja po boljši druţbi, aktivno preţivljanje prostega časa in 

pridobivanje komunikacijskih spretnosti idr. 

Lengar (2000, v Gril, 2007) je zapisal, da pri prostovoljcih prevladuje altruistična 

motivacija, ideološka motivacija, motivacija osebnostne rasti. Po lestvici vrednot 

Muska iz leta 1993 so prostovoljcem pomembnejše apolonsko-moralne in 

izpopolnitvene vrednote, manj pa dionistične vrednote. 

Eley (2003, v Smith, Holmes, Haski-Leventhal, Cnaan in Handy, 2010) pa kot 

glavnega motivatorja mladih za prostovoljsko delo opredeli priloţnost za pridobitev 

novih izkušenj, spretnosti in kvalifikacij, ki bi jim koristile na področju izobraţevanja in 

kasneje zaposlitve. 

Zanimivo je tudi dejstvo, da naj bi mlade k opravljanju prostovoljskega dela gnala 

ţelja po iskanju pomoči zase. Preko takega načina dela namreč rešujejo svoje lastne 

stiske. Navadno se taki mladi vključujejo v tiste projekte, pri katerih lahko srečujejo 

ljudi z enakimi teţavami (Flaker, 2001). 

1.2.6 Ovire in teţave prostovoljcev 

Pri opravljanju prostovoljskega dela prostovoljci naletijo na marsikatero teţavo. Na 

podlagi raziskav so se te najpogosteje pokazale v pomanjkanju denarja, v premajhni 

podpori in druţenju med samimi prostovoljci. Posamezniki imajo občutek, da v druţbi 

dosegajo nizek ugled. Kot drugo prostovoljci navajajo tudi premalo priznanj za delo, 

malo moţnosti napredovanja, veliko odgovornost pri delu, pomanjkanje spodbud, 

nerazumevanje s sodelavci … (Gril, 2007).  
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Avtorica navaja, da mladi pogrešajo nagrajevanje, drugačne, zanimive izkušnje. 

Najpogosteje prenehajo z opravljanjem prostovoljskega dela zaradi pomanjkanja 

časa in motivacije, zaradi izgorelosti in ţivljenjskih sprememb – zaključek šolanja, 

preselitev itd. (prav tam). 

A. Mikuš Kos (2002) pa je opredelila naslednje ovire, s katerimi se srečujejo 

prostovoljci: 

 prevelika pričakovanja, 

 doţivljanje razočaranja zaradi idealizacije uporabnikov, 

 identifikacija z uporabnikom in zato nastala soglasja z vodstvom, institucijo, 

 projiciranje lastnih izkušenj v določeni situaciji, 

 izčrpanost, 

 pretirano vlaganje v delo in odnos z uporabnikom, 

 izguba videnja smisla v določenem delu, 

 napeti odnosi, občutek nesprejetosti, konflikti, 

 slaba organizacija in premalo podpore s strani organizacije, 

 čustvene stiske. 

1.2.7 Doprinos prostovoljskega dela za prostovoljce in okolje 

Na podlagi izkušenj vemo, da so učinki prostovoljskega dela opazni pri prejemnikih 

pomoči, pri prostovoljcih, pri strokovnih delavcih v organizaciji, kjer se izvaja 

prostovoljsko delo, v okolju, kjer se izvaja prostovoljsko delo, in ne nazadnje v celotni 

druţbi. 

Graham (2004, v Findeisen, 2013) zapiše, da prostovoljstvo omogoča razvoj 

človeškega kapitala in prispeva k zdravju skupnosti. 

A. Mikuš Kos (1999) navaja, da prostovoljsko delo mladim nudi občutek pripadnosti 

skupini, razvoj občutka odgovornosti, razvoj občutka pomembnosti svojega 

delovanja, veščine reševanja problemov, prevzemanje socialnih vlog, priloţnost 

delovanja v socialno pomembnih dogajanjih, vplivanje na svoje okolje in stik z 

različnimi ljudmi. Mladi so tudi vir energije, s katero lahko spreminjajo kakovost 

ţivljenja. Avtorica predstavi tudi raziskavo učinkov delovanja srednješolcev v 

programih socialnega prostovoljskega dela v Ameriki. Rezultati so pokazali, da je 

prostovoljsko delo pomembno vplivalo na napredek v socialni odgovornosti, na 

osebnostno rast posameznika, na pozitivna stališča do drugih ipd. Dijaki so 

ugotavljali pozitiven učinek pri intelektualnem razvoju ter boljšo informiranost glede 

poklicne usmeritve. 

Podobne učinke opaţa tudi Š. Kaplja (2006). Ta je zapisala, da naj bi prostovoljsko 

delo vplivalo na kulturno zavedanje prostovoljca, spremenile pa naj bi se tudi njegove 
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prioritete v ţivljenju. Preko prostovoljstva prostovoljec sklepa nova prijateljstva, 

pridobiva nova znanja. Tudi ona opaţa pozitivne vplive na področju poklicnega 

razvoja.  

Prav tako so pomembni tudi učinki, ki so jih deleţne organizacije, ki izvajajo 

prostovoljsko delo.  

Prostovoljec organizacijo vidi na drugačen način kot zaposleni. Ker ima drugačno 

odgovornost, je bolj svoboden, se laţje odloči za tveganje in preizkušanje novih 

pristopov dela. Laţje podaja kritiko. S svojim delom gradi duha skupnosti ter 

povezuje ustanovo in lokalno skupnost. 

Prav tako širi krog poznanstev za organizacijo in posledično razširja njen vpliv ter širi 

dober glas. S svojim znanjem, spretnostmi in veščinami bogati uporabnika in 

organizacijo, v kateri izvaja prostovoljsko delo (Blazinšek idr., 2007).  

Prednosti prostovoljcev, ki so koristne predvsem za organizacije, v katerih delujejo 

prostovoljci, je opredelil tudi Mesec (1984). Zapisal je, da prostovoljci: 

 niso delavci strokovne ustanove, v kateri izvajajo prostovoljsko delo, in jim 

zato ni potrebno iz dela iztrţiti čim več in so zato lahko pri delu bolj iniciativni, 

inovativni, neposredni, pristni …, 

 niso vezani na določen delovni čas, zato so bolj dostopni in večkrat dosegljivi, 

 navadno obvladajo posebne veščine, s katerimi koristijo ustanovi, 

 ne pričakujejo denarnega plačila, ampak plačilo v obliki osebnega razvoja, 

občutka pripadnosti skupini, sodelovanja s skupino … 

Prostovoljsko delo pa vpliva tudi na druţbo. A. Gril (2007) meni, da prostovoljstvo ne 

prinaša koristi le prejemnikom pomoči, ki se jim izpolnjujejo specifične potrebe, 

temveč se bogati tudi skupnost in prostovoljec sam. V skupnosti se tako krepi 

solidarnost in gradi medsebojno povezanost ljudi, prostovoljcem pa se poveča 

zaupanje vase, socialna odgovornost, pridobijo nova znanja in izkušnje, razvijajo 

socialne spretnosti, širijo krog poznanstev …  

O učinkih, ki so opazni na okolju, pa je pisala tudi S. Makovec (2015). Avtorica 

navaja naslednje učinke prostovoljskega dela:  

 izboljšuje kakovost ţivljenja v druţbi, 

 skrbi in brani interese skupin ljudi, ki so odrinjeni in kakorkoli prikrajšani, 

 je odgovor na potrebe druţbe, 

 omogoča aktivno delovanje drţavljanov v drţavi, 

 je dodana vrednost delovanja različnih inštitucij in organizacij. 
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1.2.8 Naloga organizacije, ki nudi opravljanje prostovoljskega dela 

V Zakonu o prostovoljstvu (2011) so kot prostovoljske organizacije opredeljene 

pravne osebe zasebnega prava, ki so vpisane v vpisnik prostovoljskih organizacij in 

organizacij s prostovoljskim programom. Njihova naloga je, da zagotavljajo in 

usposabljajo prostovoljce za prostovoljsko delo, hkrati pa skrbijo, da se prostovoljsko 

delo izvaja v dobro drugih ali v splošno korist. Kot prostovoljske organizacije štejemo 

tudi organizacije s prostovoljskim programom, ki so za opravljanje storitev javne 

sluţbe pridobile koncesijo in so vpisane v vpisnik prostovoljskih organizacij in 

organizacij s prostovoljskim programom. 

Tam so zapisane tudi obveznosti organizacije, ki izvajajo prostovoljsko delo. Te 

morajo: 

 zagotavljati morajo pravice prostovoljcev, 

 izvrševati obveznosti do prostovoljca, ki so jih sklenili z dogovorom,  

 zagotavljati pogoje za spoštovanje pravic prostovoljca,  

  izdajati pisna potrdila o prostovoljskem delu, 

 zagotavljati materialne pogoje za izvajanje prostovoljskega dela,  

  zagotavljati spoštovanje varstva osebnih podatkov in pravic do zasebnosti 

prostovoljca,  

 vodenje evidence opravljenega prostovoljskega dela prostovoljcev. 

Vsaka organizacija, ki se odloči, da bo medse sprejela prostovoljce, se mora na to 

dobro pripraviti. A. Blazinšek idr. (2007) navajajo, da mora organizacija preveriti, ali 

se prostovoljska dejavnost sklada z njihovo vizijo in načinom dela.  

Organizacija mora zagotoviti tudi mentorja prostovoljskega dela. Ta skrbi za nemoten 

proces prostovoljstva, informiranje, motiviranje in pomoč prostovoljcem ob nastalih 

teţavah. 

Mentorjeva dolţnost je, da zagotovi ustrezno izobraţevanje prostovoljcem. O samem 

izobraţevanju in usposabljanju prostovoljcev smo več zapisali v naslednjem poglavju. 

Iz izkušenj vemo, da je izrednega pomena, da se mentor prostovoljskega dela 

samostojno odloči za to funkcijo, saj jo bo le tako lahko opravljal vestno in z 

zadovoljstvom. Pozitivne, a ne tudi nujne, so tudi vse izkušnje mentorja z lastnim 

prostovoljskim delom.  

J. Rupert (2013) zapiše, da je mentorjeva naloga, da prostovoljca usmerja in ne da 

rešuje morebitne teţave namesto njega. Hkrati tudi zapiše, da naj bi imel mentor 

veliko znanja in izkušenj, ki jih je pripravljen deliti. 
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Da pa bi organizacija dosegala kar se da najboljše rezultate pri izvajanju 

prostovoljskega dela, mora upoštevati elemente uspešnega prostovoljskega 

programa. Te sta opredelila v Ochman in Jordan (1997) in so: 

 razvita definicija besede »prostovoljec«, 

 določena področja, kjer lahko delujejo prostovoljci, 

 določene veščine, ki so pričakovane od prostovoljcev, 

 razumevanje potreb organizacije, 

 razumevanje potreb prostovoljcev, 

 razvit program usposabljanja prostovoljcev, 

 razumevanje poslanstva organizacije, 

 podpora in supervizija prostovoljcem, 

 razjasnjeni odnosi med prostovoljci, uporabniki in zaposlenimi, 

 nagrajevanje prostovoljcev, 

 dostojanstven proces odpuščanja prostovoljcev. 

1.2.9 Izobraţevanje in usposabljanje prostovoljcev 

Izobraţevanja in usposabljanja prostovoljcev so izrednega pomena. 

Oblikovana morajo biti tako, da spodbujajo aktivnost vseh udeleţencev. To 

doseţemo z uporabo raznolikih in zanimivih metod in oblik dela (projektno delo, 

razprave, izmenjave izkušenj, igre vlog, delavnice …) (Hauptman, 2011). 

Lahko so usmerjena v različne smeri: spoznavanje organizacije in prostovoljcev, 

pripravljanje na delo, motiviranje prostovoljcev … (Jamšek, 2013).  

Pri načrtovanju izobraţevanj ne smemo pozabiti na povezovanje različnih strokovnih 

kadrov, ki lahko prostovoljcem nudijo potrebne informacije. K sodelovanju lahko 

povabimo tudi mlade, ki ţe več let opravljajo prostovoljsko delo in tako lahko delijo 

svoje izkušnje in znanje (Blazinšek idr., 2007). 

Preko izobraţevanj mladim prostovoljcem omogočamo pridobivanje novega znanja, 

veščin, hkrati pa vplivamo tudi na njihove vrednote (prav tam). 

S. Ţorga (2002, v Grobelšek, 2005) opiše proces usposabljanja prostovoljcev, ki 

zajema dve ravni – izkustveno in teoretično. Izkustvena temelji na pridobivanju 

izkušenj, ki jih bodo v prihodnje omogočali pridobiti tistim, s katerimi bodo delali. 

Praktična raven pa temelji na pridobivanju ustreznega praktičnega znanja. 

Prostovoljce izobraţujemo zaradi naslednjih vzrokov, ki so jih zapisali A. Blazinšek 

idr. (2007): 

 spoznavanje organizacije, v kateri se izvaja prostovoljsko delo, 
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 spoznavanje prostovoljcev, 

 zaščita interesov uporabnikov, 

 zaščita interesov organizacije, 

 povečanje motivacije prostovoljcev, 

 selekcija prostovoljcev, 

 prenos vrednot. 

Avtorica definira usposabljanje kot proces pridobivanja znanja, veščin in vrednot. Pri 

veščinah gre za sposobnost, da zna prostovoljec pravilno narediti določeno stvar 

(npr. zna se pravilno pripraviti na pogovor). Znanje je sestavljeno iz procesa 

pridobivanja novega znanja in poglabljanja ţe usvojenega (npr. pozna načine 

ravnanja v določenih situacijah). Pri vrednotah pa gre za globlja prepričanja, stališča 

in ţivljenjske nazore (npr. skrb za enakopravnost). 

1.3 PROSTOVOLJSTVO IN OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI 

Tudi osebe posebnimi potrebami preko druţenja z drugimi ljudmi – prostovoljci dobijo 

izkušnjo, da so pomemben člen v druţbi. Pogostokrat so namreč socialno izključene 

in brez prijateljev. Prostovoljci jim nudijo pozitivno izkušnjo socialne interakcije, v 

kateri se učijo vzpostavljati in ohranjati odnose ter izraţati lastna mnenja in stališča. 

Predstavljajo jim lahko pomembno osebo, ki jim nudi podporo in pomoč pri 

vzpostavljanju socialnih interakcij z drugimi in izgrajevanju socialnih kompetenc 

(Kiswarday in Drljič, 2016). 

S. S. Mihić, Lončarić in A. Rudelić (2011) so v raziskavi ugotovili, da prostovoljsko 

delo, namenjeno osebam s posebnimi potrebami, le-tem omogoča širjenje kroga 

poznanstev, razvijanje socialne mreţe ter socialnih kompetenc. A. Grobelšek (2005) 

pa dodaja, da prostovoljstvo omogoča socialno udejstvovanje.  

Tu ne smemo mimo zapisala Halba (2014), ki pravi, da prostovoljsko delo omogoča 

druţenje različnih ljudi in vpliva na integracijo in inkluzijo, kar pa je izrednega pomena 

za osebe z motnjami v duševnem razvoju, ki so pogostokrat odmaknjene, izločene iz 

druţbe. 

E. Ţgur (2013) je v raziskavi, ki jo je izvedla med dijaki Škofijske gimnazije Vipava, ki 

so se v okviru prostovoljske akcije »Postani moj prijatelj« druţili z učenci z motnjami 

v duševnem razvoju iz Centra za izobraţevanje, rehabilitacijo in usposabljanje 

Vipava, ugotovila, da imajo te izkušnje vpliv na izbiro študijske smeri prostovoljcev. 

Veliko dijakov, ki so se odločali za študij specialne in rehabilitacijske pedagogike, 

logopedije, fizioterapije ipd., je povedalo, da je na njihovo izbiro študija pozitivno 

vplivala izkušnja prostovoljskega dela z osebami z motnjami v duševnem razvoju. 

Prav tako avtorica navaja, da prostovoljsko delo osebam s posebnimi potrebami 

omogoča vključitev v primerno socialno okolje (prav tam).  
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1.3.1 Predstavitev prostovoljskega dela dijakov z učenci z motnjami v 

duševnem razvoju 

FAZA PRIDOBIVANJA PROSTOVOLJCEV 

Pred pričetkom pridobivanja prostovoljcev mora organizacija jasno vedeti, zakaj 

prostovoljce potrebuje ter kaj jim lahko nudi. Pridobivanje se lahko izvaja preko 

širjenja informacij v javnih oglasih, preko predstavitev, udeleţbe na različnih 

srečanjih, preko prijateljev in znancev …(Ochman in Jordan, 1997). 

Da bi bila organizacija pri pridobivanju čim bolj uspešna, mora imeti zastavljeno jasno 

definicijo vloge prostovoljca (prav tam). 

V Centru za izobraţevanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava z zbiranjem 

prostovoljcev pričnemo v začetku tekočega šolskega leta. Najprej organizacijo in 

prostovoljsko akcijo predstavimo na okoliških srednjih šolah. Na predstavitvah 

mentorice prostovoljskega dela predstavimo ključne informacije in prikaţemo utrinke 

iz preteklih let. Nato vse zainteresirane dijake povabimo na ogled in spoznavanje 

ţivljenja v Centru. Na obisku jih popeljemo po celotni ustanovi. Skupaj obiščemo 

razrede, v katerih izvajamo pouk, prostore, kjer poteka logopedska obravnava, 

delovna terapija, fizioterapija. Podrobno jim predstavimo organizacijo ustanove, delo, 

vizijo … 

FAZA PRIPRAVE PROSTOVOLJCEV – uvodno usposabljanje 

Če ţelimo, da prostovoljci kvalitetno in uspešno opravljajo prostovoljsko delo, jih 

moramo na to dobro pripraviti. Na začetku je potrebno dobro predstaviti organizacijo, 

njeno vizijo, politiko in delo. Predstaviti je potrebno vse ljudi, s katerimi bo 

prostovoljec sodeloval, ter določiti koordinatorja, ki bo prostovoljca spremljal in 

podpiral. Nato je potrebno podrobno predstaviti delo, ki ga bo posameznik opravljal. 

Prostovoljec mora vedeti, na katero osebo se lahko obrne, ko naleti na teţavo ali ima 

vprašanje. Pozitivno je, da posamezniku omogočimo, da se preizkusi v delu v času 

uvajalnega obdobja (Ochman in Jordan, 1997).  

Ko se posameznik odloči za prostovoljsko delo in začne z nudenjem pomoči drugim, 

se mora zavedati, da ni več pomemben le on sam, ampak tudi prejemnik pomoči. 

Dobro mora poznati njegove ţelje, interese, zmoţnosti ter potrebe. Med njima se 

mora vzpostaviti vez zaupanja. Da bi prostovoljec učinkovito izvajal prostovoljsko 

delo, potrebuje ustrezno izobraţevanje in usposabljanje. 

Na uvodnem usposabljanju, ki poteka individualno ali v manjših skupinah (največ trije 

prostovoljci in mentor), posameznike seznanimo z naslednjimi temami: 
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1) Pravice in odgovornosti prostovoljca 

Seznanimo ga s pravili, ki veljajo v ustanovi. Prostovoljec se z učencem srečuje 

enkrat tedensko. Svojo odsotnost mora pravočasno sporočiti. Vsako srečanje mora 

sprotno zabeleţiti – datum in trajanje srečanja.  

Prostovoljec se mora drţati dogovora, ki določa, kje se v času opravljanja 

prostovoljskega dela lahko giblje z učencem. 

Prostovoljec ima pravico do zamenjave učenca.  

2) Etika in etični kodeks 

Prostovoljci spoznajo Etični kodeks prostovoljstva. Podpišejo dogovor o varovanju 

osebnih podatkov uporabnikov ter dogovor o prostovoljskem delu. 

3) Predstavitev uporabnika 

Prostovoljcu predstavimo dodeljenega učenca. Predstavimo njegova močna 

področja, interese in področja, pri katerih potrebuje pomoč. Seznanimo ga s 

posameznikovimi zmoţnostmi, sposobnostmi in načini sporazumevanja.  

4) Predstavitev zaposlenih 

Prostovoljcu predstavimo tudi vse zaposlene, s katerimi bo sodeloval tekom izvajanja 

prostovoljskega dela – učitelj, vzgojitelj, logoped, fizioterapevt, delovni terapevt, 

medicinsko osebje …. Ti mu bodo nudili pomoč, mu svetovali ter mu omogočali 

pridobivanje vseh potrebnih informacij, ki jih bo potreboval za kvalitetno izvajanje 

prostovoljskega dela. 

FAZA IZVAJANJA PROSTOVOLJSKEGA DELA 

Prostovoljsko delo poteka skozi celotno šolsko leto. Dijaki učence obiskujejo enkrat 

tedensko. Srečanje predvidoma poteka 45 minut, nekateri dijaki pa se z učenci 

druţijo tudi dalj časa. Vsako srečanje dijak zabeleţi. Na evidenčni list zapiše datum 

obiska in trajanje. Če ţeli prejeti potrdilo o opravljenem prostovoljskem delu, mora v 

enem šolskem letu opraviti minimalno petnajst srečanj.  

Dijaki in učenci se druţijo v jedilnici, šolski avli ali v razredu. Ob sončnih dnevih 

odidejo na šolsko dvorišče. Skupaj igrajo druţabne igre, berejo knjige, listajo revije, 

se pogovarjajo, poslušajo glasbo itd. Z druţenjem prostovoljci obogatijo vsakdanjik 

učencev z motnjami v duševnem razvoju.  
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2 EMPIRIČNI DEL  

2.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA  

Ljudje potrebujemo interakcijo in komunikacijo z drugimi ljudmi. To velja tudi za 

učence z motnjami v duševnem razvoju, ki pogostokrat niso enakovredno vključeni v 

dogajanje v druţbi. Eno od oblik vključevanja učencev z motnjami v duševnem 

razvoju v socialno okolje in druţenje z vrstniki predstavlja prostovoljsko delo. Po 

mnenju N. A. Gladek (2015) so učinki prostovoljskega dela najbolj opazni na 

področje socialnega funkcioniranja učencev. Izboljša se njihova komunikacija, 

delovanje v skupini in v medosebnih odnosih. Učenci postanejo samostojnejši in 

odgovornejši. 

Poleg tega pa opravljanje prostovoljskega dela prostovoljcem omogoča razvijanje 

občutka lastne koristnosti, socialnih in komunikacijskih spretnosti, razumevanje 

potreb in ţelja drugih ter spoštovanje drugačnosti. Pogostokrat zaradi opravljanja 

prostovoljskega dela posameznik postane samozavestnejši in bolj zaupa vase (Gril, 

2007). 

A. Mikuš Kos (1999) navaja, da prostovoljsko delo mladim omogoča razvoj in 

oblikovanje solidarnosti in socialne odgovornosti do posameznika ali skupnosti, 

samospoznavanje in osebnostno zorenje z vzgajanjem in izobraţevanjem za 

uravnavanje medčloveških stikov, razvijanje samostojnosti pri ocenjevanju, 

vrednotenju in reševanju problemov, vzpostavljanje odnosa s skupino ljudi, ki so 

odrinjeni na rob druţbenega ţivljenja, ter poglobljeno razumevanje korenin socialnih 

problemov. 

Z raziskavo smo ţeleli dobiti vpogled v doţivljanje prostovoljstva dijakov, ki opravljajo 

prostovoljsko delo z učenci z motnjami v duševnem razvoju (kaj jim je pri 

prostovoljstvu všeč, ali ga dojemajo kot pozitivno izkušnjo …), motive, zakaj se zanj 

odločajo, in teţave, s katerimi se srečujejo. Zanimalo nas je tudi, kako prostovoljstvo 

doţivljajo učenci z motnjami v duševnem razvoju (kaj najraje počnejo s prostovoljci, 

kje se radi zadrţujejo …) ter kakšni so učinki prostovoljstva na posameznika (na 

njegovo počutje, komunikacijo, spretnosti …). 

2.2 CILJI RAZISKAVE 

1. cilj: Ugotoviti, kako učenci z motnjami v duševnem razvoju in dijaki doţivljajo 

prostovoljsko delo. 

2. cilj: Ugotoviti, kako prostovoljsko delo učinkuje na učence z motnjami v 

duševnem razvoju (počutje, komunikacija, samostojnost, spretnosti …). 
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3. cilj: Ugotoviti, kako prostovoljsko delo učinkuje na dijake, ki opravljajo 

prostovoljsko delo z učenci z motnjami v duševnem razvoju (počutje, osebna 

rast, odnos do oseb s posebnimi potrebami …). 

4. cilj: Oblikovati smernice za pomoč pri delu prostovoljcem, učencem in 

vzgojno-izobraţevalnim ustanovam za učence z motnjami v duševnem 

razvoju, v katerih izvajajo prostovoljsko delo. 

2.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  

1. Kako se učenci z motnjami v duševnem razvoju počutijo ob prostovoljstvu z 

dijaki in kako ga doţivljajo?  

2. Kje se učenci najraje zadrţujejo z dijaki in kaj najraje z njimi počnejo? 

3. Ali si učenci ţelijo početi z dijaki kaj, česar do sedaj še niso počeli, in ali so jih 

prostovoljci česa naučili? 

4. Kako se dijaki počutijo pri opravljanju prostovoljstva z učenci z motnjami v 

duševnem razvoju? 

5. Kako dijaki doţivljajo prostovoljsko delo? 

6. Zakaj se dijaki odločajo za opravljanje prostovoljskega dela z učenci z 

motnjami v duševnem razvoju? 

7. Ali obstajajo razlike v motivih za opravljanje prostovoljskega dela med dijaki 

Škofijske gimnazije Vipava in Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina – smer 

Predšolska vzgoja? 

8. Na katere teţave dijaki naletijo ob opravljanju prostovoljskega dela? 

9. Ali opravljanje prostovoljskega dela z učenci z motnjami v duševnem razvoju 

vpliva na izbiro ţelene študijske smeri dijakov? 

2.4 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

V raziskavi smo uporabili kavzalno – neeksperimentalno in deskriptivno metodo, ki 

temeljita na kvantitativnem raziskovalnem pristopu. 

2.4.1 Vzorec 

Vzorec za raziskavo smo izbrali namensko. 

V raziskavo smo vključili učence iz Centra za izobraţevanje, rehabilitacijo in 

usposabljanje Vipava, dijake Škofijske gimnazije Vipava in dijake Srednje šole Veno 

Pilon Ajdovščina – smer Predšolska vzgoja. 

Pri večini učencev so poleg motenj v duševnem razvoju prisotne še pridruţene 

motnje (cerebralna paraliza, govorno-jezikovne motnje, motnje na področju vida in 

drugi senzorični primanjkljaji, epilepsija …). Za optimalen razvoj jim poleg vzgojno-

izobraţevalnega dela v Centru nudimo tudi fizioterapevtsko, logopedsko in delovno 
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terapevtsko obravnavo. Zaradi pogostih zdravstvenih teţav je tu zaposleno tudi 

medicinsko osebje.  

Razdeljenih je bilo 41 soglasij za starše o dovoljenju sodelovanja učencev v 

raziskavi. Vrnjenih smo dobili 39. Vzorec sestavlja 22 učenk in 17 učencev.  

9 učencev je vključenih v prilagojeni program vzgoje in izobraţevanja z niţjim 

izobrazbenim standardom, 30 učencev pa v posebni program vzgoje in 

izobraţevanja.  

Tabela 2: Frekvenčna in strukturna porazdelitev učencev po spolu  

SPOL  f f % 

ţenski  22 56,4 % 

moški 17 43,6 % 

SKUPAJ 39 100 % 

 

Tabela 3: Frekvenčna in strukturna porazdelitev učencev po obliki izobraţevanja 

OBLIKA 

IZOBRAŢEVANJA 

f f % 

prilagojeni program z 

niţjim izobrazbenim 

standardom 

 

 

9 

 

 

23,1 % 

posebni program vzgoje 

in izobraţevanja 

 

30 

 

76,9 % 

SKUPAJ 39 100 % 

 

Učenci so lahko na vprašanja odgovarjali ustno, pisno, s komunikatorjem ali pa s 

pomočjo slikovnega gradiva. Ustno je odgovarjalo 22 učencev, pisno 9, s 

komunikatorjem 6, 2 pa sta odgovarjala s pomočjo slikovnega gradiva. Zanju smo 

uporabili sličice, ki jih vsakodnevno uporabljata pri pouku.  

Tabela 4: Frekvenčna porazdelitev glede na način reševanja  

NAČIN REŠEVANJA f f % 

ustno 22 56,4 % 

pisno 9 23,1 % 

s komunikatorjem 6 15,4 % 

s pomočjo slikovnega 

gradiva 

 

2 

 

5,1 % 

SKUPAJ 39 100 % 
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V raziskavo smo vključili tudi 20 dijakov Škofijske gimnazije Vipava in 26 dijakov 

Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina – smer Predšolska vzgoja. 22 dijakov obiskuje 

prvi letnik srednje šole, 9 dijakov drugi letnik, 8 dijakov tretji letnik, 7 dijakov pa je 

vključenih v četrti letnik srednješolskega izobraţevanja. Zajeli smo prostovoljce 

moškega in ţenskega spola.  

Tabela 5: Frekvenčna in strukturna porazdelitev dijakov glede na vrsto vzgojno-

izobraţevalne ustanove, ki jo obiskujejo 

VZGOJNO-

IZOBRAŢEVALNA 

USTANOVA 

f f % 

Škofijska gimnazija 

Vipava 

 

20 

 

43,5 % 

Srednja šola Veno Pilon 

Ajdovščina – smer 

Predšolska vzgoja 

 

 

26 

 

 

56,5 % 

SKUPAJ 46 100 % 

 

Tabela 6: Frekvenčna in strukturna porazdelitev dijakov glede na letnik, ki ga 

obiskujejo 

LETNIK f f % 

1. letnik 22 47,8 % 

2. letnik 9 19,6 % 

3. letnik 8 17,4 % 

4. letnik 7 15,2 % 

SKUPAJ 46 100 % 

 

Tabela 7: Frekvenčna in strukturna porazdelitev dijakov po spolu 

SPOL  f f % 

ţenski  44 95,7 % 

moški 2 4,3 % 

SKUPAJ 46 100 % 

 

Dijaki, ki smo jih zajeli v raziskavi, so stari od 15 do 19 let. 11 dijakov ima 15 let, 16 

dijakov 16 let, 10 dijakov 17 let, 6 dijakov 18 let, 3 dijaki pa so stari 19 let. 
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Tabela 8: Frekvenčna in strukturna porazdelitev dijakov glede na starost 

STAROST f f % 

15 let 11 23,9 % 

16 let 16 34,8 % 

17 let 10 21,7 % 

18 let 6 13,1 % 

19 let 3 6,5 % 

SKUPAJ 46 100 % 

 

Vključeni dijaki tudi različno dolgo opravljajo prostovoljsko delo. 27 dijakov 

prostovoljsko delo opravlja prvo leto, 7 drugo, 6 tretje, 6 dijakov pa se s 

prostovoljstvom ukvarja ţe četrto leto.  

Tabela 9: Frekvenčna in strukturna porazdelitev dijakov glede na število let 

opravljanja prostovoljskega dela 

ŠTEVILO LET 

OPRAVLJANJA 

PROSTOVOLJSKEGA 

DELA 

f f % 

1 leto 27 58,7 % 

2 leti 7 15,3 % 

3 leta 6 13 % 

4 leta 6 13 % 

SKUPAJ 46 100 % 

 

2.4.2 Opis instrumenta 

Za namene raziskave smo izdelali dva individualno sestavljena anketna vprašalnika – 

enega za učence in enega za dijake. Njuno ustreznost smo predhodno preverili s 

pilotsko raziskavo. Anketni vprašalnik za učence je rešilo deset učencev Centra za 

izobraţevanje, rehabilitacijo in usposabljanja Vipava, anketni vprašalnik za dijake pa 

je rešilo deset dijakov Škofijske gimnazije Vipava in deset dijakov Srednje šole Veno 

Pilon – smer Predšolska vzgoja. Ugotovili smo, da sta oba anketna vprašalnika 

ustrezno sestavljena in razumljiva tako učencem kot tudi dijakom.  

Anketni vprašalnik za učence je sestavljen iz treh delov. Prvi del vsebuje vprašanja o 

spolu, vzgojno-izobraţevalnem programu, v katerega so vključeni, ter o načinu 

reševanja. Drugi del predstavljajo vprašanja zaprtega in odprtega tipa. Spraševali 

smo jih po počutju ob srečanjih s prostovoljci, po počutju, ko jih ti ne obiščejo, 
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katerega spola si ţelijo, da bi bil njihov prostovoljec, kje se najraje zadrţujejo s 

prostovoljci in kaj z njimi najraje počnejo ter ali si ţelijo s prostovoljci početi še kaj 

drugega in kaj so jih ti naučili. Tretji del pa predstavljajo trditve o doţivljanju 

prostovoljstva, na katera so odgovarjali z drţi/ne drţi. 

Anketni vprašalnik za dijake ima v prvem delu vprašanja o spolu, starosti, vzgojno-

izobraţevalni ustanovi, ki jo obiskujejo, letniku ter letih opravljanja prostovoljskega 

dela. Nato sledita dve Likertovi petstopenjski lestvici strinjanja s podano trditvijo. 

Vrednosti na lestvici so naslednje: 1 – sploh se ne strinjam, 2 – ne strinjam se, 3 – 

delno se strinjam, delno se ne strinjam, 4 – se strinjam, 5 – popolnoma se strinjam. 

Trditve se navezujejo na doţivljanje prostovoljskega dela in motive za opravljanje 

prostovoljskega dela. Nato je Likertova petstopenjska lestvica pogostosti pojavljanja 

posamezne situacije z naslednjimi vrednostmi: 1 – nikoli, 2 – redko, 3 – občasno, 4 – 

pogosto, 5 – zelo pogosto. Tu se trditve navezujejo na teţave pri opravljanju 

prostovoljskega dela. Ali opravljanje prostovoljskega dela vpliva na ţeleno izbiro 

študijske smeri, smo preverjali z vprašanjem zaprtega tipa. 

2.4.3 Opis postopka zbiranja informacij 

Pred pričetkom raziskave smo najprej naredili nabor učencev in dijakov, ki so 

vključeni v prostovoljsko delo. Nato smo pridobili dovoljenje o izvajanju raziskave na 

Centru za izobraţevanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava. 

Staršem učencev smo v podpis poslali soglasja za sodelovanje v raziskavi. Po 

pridobitvi soglasij, smo pričeli z izvajanjem raziskave. Učenci so anketni vprašalnik 

izpolnjevali individualno, v učilnici. Odgovore učencev, ki so na vprašanja odgovarjali 

ustno, s komunikatorjem ali s pomočjo slikovnih opor, smo zapisovali sami. Za 

reševanje enega anketnega vprašalnika smo porabili do 10 minut.  

Dijake smo k reševanju anketnega vprašalnika povabili na srečanju prostovoljcev, ki 

so ga organizirali v Centru za izobraţevanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava. 

Reševali so ga preko spletne aplikacije 1KA – spletna anketa. Za reševanje so 

porabili 7–10 minut. 

2.4.4 Statistična obdelava podatkov 

Podatke, pridobljene z anketnim vprašalnikom, smo analizirali s statističnim 

programom SPSS. Uporabili smo opisno statistiko. Izračunali smo frekvence (f), 

strukturne odstotke (f %), aritmetično sredino (M), mediano (Me), modus (Mo), 

minimalne vrednosti (Min), maksimalne vrednosti (Maks) in standardni odklon (SD). 

Normalnost porazdelitve smo preverili s Kolmogorov-Smirnovim testom, homogenost 

varianc pa z Levenovim testom. Ker niso bili doseţeni pogoji za uporabo t-testa, smo 

razlike v motivih med dijaki srednjih šol ugotavljali z Mann-Whitneyjevim testom. 
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3 REZULTATI Z INTERPRETACIJO 

V nadaljevanju predstavljamo rezultate, ki smo jih pridobili z anketnim vprašalnikom. 

Rezultati so predstavljeni v obliki tabel in opisno. Sledi interpretacija rezultatov, s 

katero odgovarjamo na posamezna raziskovalna vprašanja. 

1. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Kako se učenci z motnjami v duševnem 

razvoju počutijo ob prostovoljstvu z dijaki in kako ga doţivljajo?  

Učence smo najprej vprašali, kako se počutijo, kadar jih obišče prostovoljec. Ponudili 

smo jim tri odgovore, in sicer vesel, žalosten in jezen.  

Tabela 10: Frekvenčna porazdelitev učencev glede na počutje ob obisku prostovoljca 

POČUTJE f f % 

vesel 39 100 % 

ţalosten 0 0 % 

jezen 0 0 % 

SKUPAJ 39 100 % 

 

Iz tabele je razvidno, da so prav vsi učenci izbrali odgovor, da so ob obisku 

prostovoljca veseli.  

Nato smo jih vprašali, kako se počutijo, kadar se prostovoljec ne udeleţi srečanja. 

Zopet smo jim ponudili odgovore, in sicer vesel, žalosten in jezen. 

Tabela 11: Frekvenčna porazdelitev učencev glede na počutje ob odsotnosti 

prostovoljca na srečanju 

POČUTJE f f % 

vesel 17 43,6 % 

ţalosten 20 51,3 % 

jezen 2 5,1 % 

SKUPAJ 39 100 % 

 

Iz tabele je razvidno, da je največ učencev (51,3 %) ţalostnih, ko jih prostovoljci ne 

obiščejo. 43,6 % učencev je kljub odsotnosti prostovoljcev veselih, 5,1 % učencev pa 

postane jeznih.  

Učence smo vprašali tudi, kakšnega spola si ţelijo, da bi bil njihov prostovoljec. Na 

voljo so imeli tri ponujene odgovore. Izbirali so med odgovori, da si ţelijo, da bi bil 

njihov prostovoljec ženskega spola, moškega spola ali pa da jim spol ni 

pomemben.  
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Tabela 12: Frekvenčna porazdelitev učencev glede na ţeleni spol prostovoljca 

ŢELENI SPOL 

PROSTOVOLJCA 

f 

 

f % 

ţenski spol 16 41,0 % 

moški spol 15 38,5 % 

vseeno mi je 8 20,5 % 

SKUPAJ 39 100 % 

 

Največ učencev (42,0 %) si ţeli, da bi bil njihov prostovoljec ţenskega spola, 38,5 % 

si ţeli prostovoljca moškega spola, 20,5 % učencev pa je povedalo, da nimajo ţelj 

glede spola prostovoljca. 

Kako učenci doţivljajo prostovoljsko delo, smo preverjali s pomočjo trditev, ki smo jih 

zapisali v tabelo. Učenci so na posamezno trditev odgovarjali z DRŽI/NE DRŽI. 

Tabela 13: Frekvenčna porazdelitev glede na strinjanje učencev s podano trditvijo  

TRDITEV 

 

DRŢI NE DRŢI SKUPAJ 

f f % f f % f f % 

Zaradi prostovoljca 

mi je v šoli bolj 

všeč. 

34 87,2 % 5 12,8 % 39 100 % 

Prostovoljec je moj 

prijatelj. 

35 89,7 % 4 10,3 % 39 100 % 

Ţelim si, da bi 

prostovoljec 

prihajal bolj 

pogosto. 

35 89,7 % 4 10,3 % 39 100 % 

Rad bi imel več 

prostovoljcev. 

26 66,7 % 13 33,3 % 39 100 % 

Zaradi prostovoljca 

imam občutek, da 

sem pomemben. 

35 89,7 % 4 10,3 % 39 100 % 

Rad bi bil podoben 

svojemu 

prostovoljcu. 

28 71,8 % 11 28,2 % 39 100 % 

Prostovoljec mi 

daje občutek, da 

lahko naredim več 

stvari, kot sem 

mislil. 

35 89,7 % 4 10,3 % 39 100 % 
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Zaradi prostovoljca 

se več druţim s 

sošolci. 

19 48,7 % 20 51,3 % 39 100 % 

Zaradi prostovoljca 

se laţje pogovarjam 

z drugimi ljudmi. 

28 71,8 % 11 28,2 % 39 100 % 

 

Iz tabele je razvidno, da se je največ učencev (89,7 %) strinjalo s trditvami, da je 

prostovoljec njihov prijatelj, da si ţelijo, da bi jih obiskoval bolj pogosto, da imajo 

zaradi prostovoljca občutek, da so bolj pomembni, ter da jim prostovoljec daje 

občutek, da zmorejo narediti več stvari, kot so mislili.  

87,2 % učencev se je strinjalo s trditvijo, da jim je zaradi prostovoljca v šoli bolj všeč. 

71,8 % učencev se je strinjalo s trditvama, da si ţelijo biti podobni svojemu 

prostovoljcu ter da se zaradi prostovoljca laţje pogovarjajo z drugimi ljudmi. 66,7 % 

vprašanih učencev si tudi ţeli imeti več prostovoljcev. Le s trditvijo, da se zaradi 

prostovoljca več druţijo s sošolci, se več učencev ni strinjalo, kot pa strinjalo (51,3 % 

je izbralo odgovor ne drţi). 

Interpretacija: 

Ugotovili smo, da prav vsi učenci postanejo ob srečanju s prostovoljci veseli. To 

potrjujejo tudi učitelji, saj pravijo, da se učenci obiskov prostovoljcev zelo veselijo. 

Pogostokrat sprašujejo, kdaj jih bodo ti obiskali, in z veseljem pripovedujejo o tem, 

kaj so skupaj počeli. 

Na vprašanje o počutju, ko je prostovoljec na dan srečanja odsoten, so učenci 

odgovarjali zelo različno. Malo več kot polovica učencev doţivlja negativna čustva – 

ţalost in jezo. Ta čustva so razumljiva, saj so prostovoljce pričakovali cel teden in so 

se njihovega druţenja veselili. Učence prizadene tudi to, da prostovoljci svoje 

odsotnosti ne opravičijo vnaprej. Ti jih zato na določen dan pričakujejo, se dogovorijo 

za kasnejši odhod domov iz šole, prilagodijo druge aktivnosti … In ravno zato učenci 

doţivljajo negativna čustva. Malo manj kot polovica vprašanih učencev je rekla, da so 

tudi ob odsotnosti prostovoljcev veseli. To lahko utemeljimo s podatkom, da 

prostovoljci tem učencem svojo odsotnost opravičijo, učenci pa to sprejmejo in 

razumejo. Druga razlaga je, da nekateri učenci niso časovno orientirani in na obisk 

dijakov pozabijo. Teh učencev na odsotnost dijakov mentorice ali učiteljice ne 

opominjajo. Njihovo veselje je lahko posledica tudi osebnih značilnosti, karakterja … 

Odsotnost prostovoljca jih ne prizadene in so kljub vsemu veseli.  

Na vprašanje o ţelenem spolu prostovoljcev so učenci zelo različno odgovarjali. 

Glede na odgovore lahko sklepamo, da sta pri učencih oba spola enakovredno 

zaţelena. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Mija Plevnik; magistrsko delo 

 

31 
 

Potrdimo lahko, da učenci prostovoljce vidijo kot svoje prijatelje, da se ţelijo z njimi 

druţiti bolj pogosto in da jim ti dajejo občutek, da so pomembni in da zmorejo narediti 

več stvari, kot so mislili. Prav tako je učencem ravno zaradi druţenja s prostovoljci v 

šoli bolj všeč. Tudi A. Mikuš Kos (1999) zapiše, da se otroci (v našem primeru 

učenci) radi druţijo z mladimi, saj se z njimi lahko poistovetijo, v njih vidijo prijatelje in 

modele, od katerih pogosto prevzemajo navade, načine vedenja … 

Večina vprašanih učencev meni, da je prostovoljec vplival na to, da so postali bolj 

komunikativni in da se ravno zaradi njihovih druţenj laţje pogovarjajo z drugimi 

ljudmi. Učinek na izboljšanje komunikacijskih veščin prejemnikom pomoči vidi v 

prostovoljskem delu tudi A. Čas (1999). 

Prav tako si učenci ţelijo biti podobni svojim prostovoljcem, veliko pa si jih ţeli imeti 

tudi več prostovoljcev (običajno imajo enega). 

Naše ugotovitve se skladajo tudi z ugotovitvami A. Čas (1999). Avtorica pravi, da 

prostovoljsko delo prejemnikom pomoči (v našem primeru učenci) omogoča 

zmanjševanje psihičnih in drugih teţav in socialnih stisk. Preko prostovoljstva učenci 

zadovoljujejo razvojne potrebe, urijo komunikacijske veščine, navezujejo prijateljske 

odnose in doţivljajo pozitivna čustva.  

Dobra polovica učencev meni, da prostovoljstvo ne vpliva na to, da bi se bolj druţili s 

sošolci. To lahko utemeljimo z dejstvom, da navadno druţenja med prostovoljci in 

učenci potekajo individualno, zunaj razreda. Seveda je pa nekaj tudi takih 

prostovoljcev, ki v Center prihajajo v skupini. Ti prostovoljci sicer iz razreda vzamejo 

vsak svojega učenca, a se nato vsi skupaj druţijo v istem prostoru, kar pa pozitivno 

vpliva na odnose med sošolci. 

2. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Kje se učenci najraje zadrţujejo z dijaki in kaj 

z njimi najraje počnejo? 

Učencem smo pri vprašanju o tem, kje se najraje zadrţujejo z dijaki, ponudili 

naslednje odgovore: 

 v razredu 

 v jedilnici 

 v avli šole  

 na dvorišču  

To so vsi tisti šolski prostori, v katerih se učenci lahko zadrţujejo z dijaki.  
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Tabela 14: Frekvenčna porazdelitev glede na prostor, v katerem se učenci najraje 

zadrţujejo s prostovoljci 

ŠOLSKI PROSTORI f f % 

razred 6 15,4 % 

jedilnica 5 12,8 % 

avla šole 5 12,8 % 

šolsko dvorišče 23 59,0 % 

SKUPAJ 39 100 % 

 

Največ učencev (59,0 %) je s prostovoljci najraje na šolskem dvorišču. 15,4 % 

vprašanih učencev je izbralo odgovor, da so najraje v razredu, 12,8 % učenčev je s 

prostovoljci najraje v jedilnici, prav toliko pa v avli šole.  

Zanimalo nas je tudi, kaj s prostovoljci najraje počnejo. Pri tem vprašanju smo 

ponudili naslednje odgovore: 

 igram druţabne igre (Človek ne jezi se, Enka …) 

 se pogovarjam 

 poslušam glasbo 

 grem na sprehod okrog šole 

 listam revije in knjige 

 igram nogomet/košarko 

 drugo 

Pod drugo so učenci navajali naslednje odgovore: igram namizni tenis, barvam in 

rišem. 

Tabela 15: Frekvenčna porazdelitev glede na aktivnost, ki jo učenci najraje počnejo s 

prostovoljci 

AKTIVNOSTI f  f % 

igram druţabne igre 13 33,3 % 

se pogovarjam 11 28,1 % 

poslušam glasbo 1 2,6 % 

grem na sprehod okrog 

šole 

 

1 

 

2,6 % 

listam knjige in revije 2 5,1 % 

igram nogomet/košarko 8 20,5 % 

igram namizni tenis 1 2,6 % 

rišem 1 2,6 % 

barvam 1 2,6 % 

SKUPAJ 39 100 % 
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Največ učencev (33,3 %) najraje igra druţabne igre. Sledita odgovora se pogovarjam 

(28,1 %) in igram košarko ali nogomet (20,5 %). 5,1 % vprašanih učencev najraje 

lista revije oziroma knjige. Z 2,6 % pa so se pojavljali še odgovori poslušam glasbo, 

grem na sprehod okrog Centra, igram namizni tenis, rišem, barvam. 

Interpretacija: 

Ugotovili smo, da se učenci s prostovoljci najraje zadrţujejo na šolskem dvorišču. 

Sledi odgovor, da so najraje v razredu, najredkejša odgovora pa sta jedilnica in avla 

šole. 

Da skupni čas najraje preţivijo na šolskem dvorišču, lahko utemeljimo z dejstvom, da 

učenci velik del dneva preţivijo v šoli – torej v zaprtem prostoru. Obisk prostovoljca 

radi izkoristijo za gibanje na sveţem zraku. Na šolskem dvorišču je na voljo prostor z 

mizo in klopmi, na katerih lahko igrajo druţabne igre in se pogovarjajo. Prav tako pa 

imajo na voljo koš za igranje košarke in gole za igranje nogometa. Lahko gredo na 

sprehod okrog šole. 

Sledi odgovor, da skupni čas najraje preţivljajo v razredu. Tukaj moramo opozoriti, 

da ta odgovor ne pomeni nujno le razreda, v katerega je vključen učenec, ampak tudi 

drugi razredi, v katere se učenci in dijaki odmaknejo, ker ţelijo skupni čas preţiveti v 

miru. Tam igrajo druţabne igre, poslušajo glasbo, berejo knjige, ustvarjajo, se 

pogovarjajo … 

Nekaj učencev pa je izbralo odgovora, da čas najraje preţivijo v jedilnici in v avli šole. 

Tudi ta dva večja prostora nudita učencem moţnost početja vseh njim ljubih stvari, 

prav tako so jim v jedilnici na voljo koš za igranje košarke in goli za igranje nogometa, 

v avli šole pa lahko igrajo namizni nogomet. V teh dveh prostorih se učenci navadno 

zadrţujejo, ko zaradi slabega vremena ne morejo biti na šolskem dvorišču.  

Pomembno je, da učencem ponudimo na izbiro več prostorov, v katerih se lahko 

druţijo s prostovoljci, in jim s tem omogočimo zamenjavo okolja in umik iz razreda, v 

katerem preţivijo velik del dneva. Tako jim tudi ponudimo moţnost, da čas s 

prostovoljcem preţivijo na samem. 

3. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Ali si učenci ţelijo početi z dijaki kaj, česar 

do sedaj še niso počeli, in ali so jih prostovoljci česa naučili? 

Odgovore na tretje raziskovalno vprašanje smo pridobili z dvema vprašanjema 

odprtega tipa.  

Na vprašanje Ali si s prostovoljcem želiš početi kaj, česar do sedaj še nisi 

počel? je 17 učencev (43,6 %) odgovorilo, da ţelj nimajo, 22 učencev (56,4 %) pa je 

podalo različne odgovore, ki so predstavljeni v spodnji tabeli. 
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Tabela 16: Ţelje učencev 

ODGOVORI f NADREDNI ODGOVORI 

igrati računalniške igre 2 uporaba medijev 

igrati tenis 2 športne igre 

barvati 1 ustvarjanje 

brati knjige 2 branje 

sestavljati sestavljanke 1 druţabne igre 

likati 1 likanje 

igrati odbojko in nogomet 1 športne igre 

iti v kavarno na kavo 1 sprehod v mesto 

igrati druţabne igre 1 druţabne igre 

iti na sprehod v mesto 3 sprehod v mesto 

igrati namizni nogomet 1 športne igre 

igrati košarko 2 športne igre 

izdelovati veriţice 1 ustvarjanje 

sestavljati kocke 1 ustvarjanje 

poslušati glasbo 1 uporaba medijev 

izdelovati zapestnice 1 ustvarjanje 

 

Tabela 17: Frekvenčna porazdelitev ţelj učencev 

ODGOVORI f f % 

uporaba medijev 3 14,3 % 

športne igre 6 28,6 % 

ustvarjanje 4 19,0 % 

branje 2 4,8 % 

druţabne igre 2 9,5 % 

likanje 1 4,8 % 

sprehod v mesto 4 19,0 % 

SKUPAJ 22 100 % 

 

Največ učencev (28,6 %) si ţeli igrati športne igre, sledita odgovora ustvarjati in oditi 

na sprehod v mesto (19 %), 14,3 % učencev si ţeli uporabljati medije, brati oziroma 

likati pa si ţeli po en učenec (4,8 %). 

Na vprašanje Ali te je prostovoljec naučil česa novega? je 28 učencev (71,8 %) 

odgovorilo, da jih prostovoljci niso naučili ničesar, 11 (28,2 %) pa je podalo spodnje 

odgovore. 
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Tabela 18: Odgovori učencev o tem, kaj so jih prostovoljci naučili 

ODGOVOR f NADREDNI ODGOVOR 

biti bolj pridna 1 izboljšanje vedenja 

igrati človek ne jezi se 1 druţabne igre 

telovadit 1 športne igre 

več govoriti 1 komunikacijske 

spretnosti 

igrati Enko 1 druţabne igre 

igrati spomin 1 druţabne igre 

se pogovarjati 1 komunikacijske 

spretnosti 

abecedo 1 abeceda 

igrati tenis 1 športne igre 

igrati druţabne igre 1 druţabne igre 

igrati šah 1 druţabne igre 

 

Tabela 19: Frekvenčna porazdelitev odgovorov učencev o tem, kaj so jih prostovoljci 

naučili 

ODGOVOR f f % 

izboljšanje vedenja 1 9,1 % 

druţabne igre 5 45,4 % 

športne igre 2 18,2 % 

komunikacijske 

spretnosti 

2 18,2 % 

abeceda 1 9,1 % 

SKUPAJ 11 100 % 

 

Največ učencev (45,4 %) je povedalo, da so jih prostovoljci naučili razne druţabne 

igre, po dva učenca (18,2 %) sta navedla, da so jih naučili igrati razne športne igre in 

izboljšati komunikacijske spretnosti, en učenec (9,1 %) je navedel, da ga je 

prostovoljec naučil abecede, prav tako pa je enemu (9,1 %) prostovoljec pomagal pri 

izboljšanju vedenja. 

Interpretacija: 

Kar polovica učencev ima ţeljo s prostovoljci početi kaj, česar do sedaj še niso 

počeli. Na podlagi izkušenj lahko predvidevamo, da do tega prihaja, ker so 

premalokrat spodbujeni k izraţanju svojih ţelja in ne vedo, kako bi jih izrazili oziroma 

jih ne znajo izraziti. Zaradi tega jih s prostovoljci ne počnejo. To lahko potrdimo tudi z 
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dejstvom, da smo učence po opravljeni raziskavi opogumili, da svoje ţelje izrazijo 

prostovoljcem, in kar nekaj med njimi nam je kasneje povedalo, da so zbrali pogum, 

izrazili svoje ţelje in da so s prostovoljcem počeli nove stvari. 

Najpogostejši odgovor je bil, da si ţelijo igrati športne igre. Dva učenca sta pri 

prejšnjem vprašanju podala odgovor, da najraje igrata nogomet in/ali košarko, ţelita 

pa se preizkusiti še v kakšnem drugem športu. Ţelijo si tudi ustvarjati. Iz izkušenj 

predpostavljamo, da dijaki učencem teh dveh aktivnosti ne ponudijo, saj zahtevajo 

dobro razvito področje grobe in fine motorike, pri katerem pa ima veliko učencev 

teţave. Prostovoljci ne vedo, na kakšen način in v kakšni meri bi učencem pomagali, 

zaradi česar doţivljajo stisko. Da se temu izognejo, z učencem teh stvari ne počnejo.  

Odgovor, da si ţelijo oditi na sprehod v mesto, lahko utemeljimo z razlago, da je 

veliko učencev v Centru nastanjenih skozi celoten teden in bi jim odhod v mesto 

predstavljal zamenjavo okolja, spremembo v vsakdanji rutini. Njihova ţelja mogoče 

izhaja tudi iz dejstva, da so v preteklosti učenci ob spremstvu prostovoljcev lahko 

odhajali na daljše sprehode izven Centra, danes pa je to omogočeno le redkim. 

Učencem, ki imajo epileptične napade ali druge zdravstvene teţave, zaradi 

zagotavljanja večje varnosti izhodov ne dovoljujemo.  

Nekaj je tudi tistih učencev, ki si čas s prostovoljcem ţelijo preţiveti ob računalniku in 

igrati igrice ali pa poslušati glasbo. Predvidevamo, da ti učenci tako preţivljajo svoj 

prosti čas, so jim te aktivnosti ljube in si to ţelijo početi tudi s prostovoljci. Razlog pa 

je lahko tudi v tem, da ti učenci doma mogoče nimajo moţnosti uporabe računalnika 

in predvajalnika glasbe in si zato to ţelijo početi v Centru. 

Sklepamo, da sta učenca podala odgovor, da si ţelita s prostovoljcem likati oziroma 

brati v ţelji izboljšanja teh dveh veščin, saj jima to veliko pomeni in jima omogoča 

večjo samostojnost.  

Enajst učencev je potrdilo, da so jih prostovoljci naučili nečesa novega. Najpogosteje 

so jih naučili igranja druţabnih in športnih iger. To sta tisti dve aktivnosti, ki jih učenci 

s prostovoljci tudi najraje in najpogosteje počnejo. Dva učenca menita, da sta ju 

prostovoljca naučila komunikacijskih spretnosti (pogosteje se vključevati v pogovor in 

več govoriti), kar lahko poveţemo z odgovorom, da se učenci zaradi prostovoljcev 

laţje pogovarjajo z drugimi ljudmi.  

4. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Kako se dijaki počutijo pri opravljanju 

prostovoljstva z učenci z motnjami v duševnem razvoju? 

Zanimalo nas je, kako se dijaki počutijo ob opravljanju prostovoljskega dela z učenci 

z motnjami v duševnem razvoju. Podali smo tri trditve, dijaki pa so označili, v kolikšni 

meri se z njimi strinjajo.  
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Tabela 20: Opisna statistika, ki prikazuje počutje dijakov pri opravljanju 

prostovoljskega dela 

 N M Me Mo SD Min Maks 

Ob srečanju z 

učenci 

postanem dobre 

volje. 

46 4,54 5 5 0,585 3 5 

Pri 

prostovoljskem 

delu mi je 

najbolj všeč 

zadovoljstvo 

učencev ob 

naših srečanjih. 

46 4,63 5 5 0,610 3 5 

Pri 

prostovoljskem 

delu mi je 

najbolj všeč 

učenčeva ţelja 

po igri in 

druţenju. 

46 4,43 4 4 0,544 3 5 

 

Največ anketiranih dijakov se je strinjalo s trditvijo, da jim je pri prostovoljskem delu 

najbolj všeč zadovoljstvo učencev ob skupnih srečanjih (M = 4,63). Zatem sledi 

odgovor dijakov, da ob srečanjih z učenci postanejo dobre volje (M = 4,54). Pri teh 

dveh trditvah je največ učencev izbralo odgovor popolnoma se strinjam. Pri trditvi, da 

jim je pri prostovoljskem delu najbolj všeč učenčeva ţelja po igri in druţenju, je 

največ dijakov (M = 4,43) izbralo odgovor se strinjam. 

Interpretacija: 

Z vsemi podanimi trditvami so se prav vsi vprašani dijaki vsaj delno strinjali (Min = 3). 

Zaključujemo, da prostovoljci prostovoljsko delo z učenci z motnjami v duševnem 

razvoju doţivljajo pozitivno. Ob srečanjih postanejo dobre volje. Ta ugotovitev se 

sklada tudi z ugotovitvijo raziskave, ki so jo naredili med dijaki Šolskega centra 

Velenje. Ti so prav tako dejali, da se ob opravljanju prostovoljskega dela dobro 

počutijo (Gril, 2007).  

Dijaki iz raziskave so tudi dejali, da jim je všeč, da si učenci ţelijo druţenja in igranja 

z njimi, hkrati pa si poleg svojega zadovoljstva ţelijo tudi zadovoljstva učencev.  
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5. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Kako dijaki doţivljajo prostovoljsko delo? 

Pri tem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, kako dijaki doţivljajo prostovoljsko 

delo. Zastavili smo jim sedem trditev, na katera so odgovarjali s pomočjo 5-

stopenjske Likertove lestvice strinjanja s podano trditvijo. 

Tabela 21: Opisna statistika, ki prikazuje, kako dijaki doţivljajo prostovoljsko delo 

 N M Me Mo SD Min Maks 

Učenci so me dobro 

sprejeli. 

46 4,70 5 5 0,465 

 

4 5 

Zaposleni so me 

dobro sprejeli.  

46 4,57 5 5 0,620 3 5 

Preko 

prostovoljskega 

dela učencem 

omogočam boljšo 

vključenost v 

socialno okolje. 

46 4,30 4 4 0,662 2 5 

Zaradi 

prostovoljskega 

dela sem postal bolj 

čuteč do učencev z 

motnjami v 

duševnem razvoju. 

46 4,61 5 5 0,649 3 5 

Prostovoljsko delo 

dojemam kot 

dvosmerni proces – 

veliko vloţim, a tudi 

veliko dobim. 

46 4,57 5 5 0,720 2 5 

Prostovoljsko delo 

dojemam kot 

pozitivno 

ţivljenjsko izkušnjo.  

46 4,85 5 5 0,363 4 5 

Druţenje z učenci z 

motnjami v 

duševnem razvoju 

je zahtevno in 

naporno. 

46 2,78 3 3 1,031 1 5 

 

Največ dijakov se je strinjalo s trditvijo, da prostovoljsko delo dojemajo kot pozitivno 

izkušnjo (M = 4,85). Čutijo se sprejete s strani učencev (M = 4,70), postali pa so tudi 

bolj čuteči do učencev z motnjami v duševnem razvoju (M = 4,61). Dijaki se tudi 

čutijo sprejete s strani zaposlenih v ustanovi, kjer opravljajo prostovoljsko delo (M = 
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4,57). Prav takšen rezultat smo dobili tudi pri trditvi, da je prostovoljsko delo proces, v 

katerega je potrebno veliko vloţiti, a hkrati iz njega tudi veliko pridobiš (M = 4,57), le 

da je tu večja razpršenost odgovorov. Dijaki se tudi strinjajo, da učencem preko 

prostovoljskega dela omogočajo boljšo vključenost v socialno okolje (M = 4,30). 

Najmanj anketiranih dijakov pa se je strinjalo s trditvijo, da je druţenje z učenci z 

motnjami v duševnem razvoju zahtevno in naporno (M = 2,78). 

Interpretacija: 

Raziskava potrjuje, da dijaki prostovoljsko delo dojemajo kot pozitivno ţivljenjsko 

izkušnjo. Počutijo se sprejete s strani učencev, zaradi katerih so postali tudi bolj 

čuteči do oseb z motnjami v duševnem razvoju. Naše ugotovitve se skladajo z 

rezultati raziskave, ki jih je zapisala A. Gril (2007). Mladi so potrdili, da naj bi zaradi 

prostovoljskega dela postali bolj spoštljivi in razumljivi do potreb in ţelja drugih ljudi. 

Prav tako so navajali, da je izkušnja s prostovoljstvom pozitivno vplivala na njihovo 

ţivljenje. 

Prav tako se dijaki čutijo sprejete tudi s strani ostalih zaposlenih v ustanovi. Ta 

podatek je zelo pomemben, saj po mnenju avtorjev Ochman in Jordan (1997) 

občutek sprejetosti in pripadnosti vpliva na motiviranost za delo.  

Prostovoljci v delo vlagajo veliko truda, a se zavedajo pozitivnih posledic, ki jim jih 

prinaša prostovoljsko delo. Zavedajo se, da s svojim početjem učencem omogočajo 

boljšo vključenost v socialno okolje. O tem, da se učenci z motnjami v duševnem 

razvoju zaradi prostovoljskega dela laţje vključujejo v socialno mreţo okolja, v 

katerem se šolajo, piše tudi E. Ţgur (2015, v Kodelja, 2015). 

Kljub vsem pozitivnim platem prostovoljskega dela so dijaki pri trditvi, da je delo z 

učenci z motnjami v duševnem razvoju zahtevno in naporno, najpogosteje izbrali 

odgovor, da se delno strinjajo, delno pa se ne strinjajo. Da je delo z otroki zahtevno, 

so navajali tudi študentje, ki so bili vključeni v raziskavo Psihološka pomoč otrokom iz 

neugodnega okolja (Osterweil in Feingold, 1981, v Ţorga, 1992). 

6. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Zakaj se dijaki odločajo za opravljanje 

prostovoljskega dela z učenci z motnjami v duševnem razvoju? 

Pri tem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, zakaj se dijaki odločajo za 

opravljanje prostovoljskega dela z učenci z motnjami v duševnem razvoju.  
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Tabela 22: Opisna statistika, ki prikazuje motive dijakov za opravljanje 

prostovoljskega dela 

 N M Me Mo SD Min Maks 

Opravljanje 

prostovoljskega 

dela mi omogoča 

aktivno preţivljanje 

prostega časa.  

46 4,35 5 5 0,849 1 5 

Opravljanje 

prostovoljskega 

dela mi omogoča 

osebno rast. 

46 4,48 5 5 0,658 3 5 

Opravljanje 

prostovoljskega 

dela mi omogoča 

izpopolnjevanje 

svojih potencialov. 

46 4,39 4 5 0,649 3 5 

Opravljanje 

prostovoljskega 

dela mi daje 

občutek, da sem 

nekomu potreben. 

46 4,33 4 5 0,762 2 5 

Prostovoljsko delo 

opravljam, ker tako 

izpolnim šolske 

obveznosti. 

46 1,80 1,5 1 0,980 1 4 

Prostovoljsko delo 

opravljam, zaradi 

novih izkušenj. 

46 4,39 5 5 0,802 2 5 

Prostovoljsko delo 

opravljam, ker si 

ţelim pridobiti 

nove prijatelje. 

46 3,72 4 4 0,779 2 5 

Prostovoljsko delo 

opravljam, ker to 

počno moji 

prijatelji. 

46 1,89 1,5 1 1,038 1 4 

Prostovoljsko delo 

opravljam, ker rad 

pomagam drugim. 

 

46 4,57 5 5 0,655 3 5 
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Prostovoljsko delo 

opravljam, ker si  

ţelim priznanja in 

spoštovanja 

odraslih. 

46 2,35 2 1 in 3 1,159 1 5 

Prostovoljsko delo 

opravljam, ker so 

me zanj navdušili 

sošolci. 

46 2,50 3 3 1,206 1 5 

 

Največ dijakov prostovoljsko delo opravlja, ker radi pomagajo drugim (M = 4,57). Pri 

tej trditvi znaša modus 5, kar pomeni, da se je največ dijakov popolnoma strinjalo s to 

trditvijo. Strinjajo se tudi, da jim ta oblika dela omogoča osebno rast (M = 4,48), 

izpopolnjevanje potencialov (M = 4,39), pridobivanje novih izkušenj (M = 4,39) in 

aktivno preţivljanje prostega časa (M = 4,35). Preko dela pridobivajo tudi občutek, da 

so nekomu potrebni (M = 4,33). Dijaki so se strinjali tudi s trditvijo, da prostovoljsko 

delo opravljajo, ker si ţelijo pridobiti nove prijatelje (M = 3,72). 

Delno so se strinjali s trditvama, da so jih za opravljanje prostovoljskega dela 

navdušili sošolci (M = 2,5) in da si ţelijo priznanja in spoštovanja s strani odraslih (M 

= 2,35).  

Niso pa se strinjali z motivoma, da prostovoljsko delo opravljajo, ker to počnejo 

njihovi prijatelji (M = 1,89) in da izpolnijo šolske obveznosti (M = 1,80). 

Interpretacija: 

Rezultati raziskave so pokazali, da dijake k opravljanju prostovoljskega dela ţene 

notranja motivacija. Najpogosteje so se strinjali s trditvami, da delo opravljajo, ker 

radi pomagajo drugim, ker jim prostovoljsko delo omogoča osebnostno rast, 

izpopolnjevanje svojih potencialov ter pridobivanje novih izkušenj. Rezultati naše 

raziskave se torej skladajo z ugotovitvami avtorice A. Gril (2006, v Gril, 2007). 

Zapisala je, da so najpogostejši razlogi za prostovoljsko delo mladih ravno 

pridobivanje izkušenj pri delu z ljudmi, opravljanje koristnih stvari in pomoč ljudem v 

stiski. 

Dijaki v prostovoljskem delu vidijo obliko aktivnega preţivljanja časa, hkrati pa 

pridobivajo občutek, da so nekomu potrebni. Prostovoljsko delo opravljajo tudi zaradi 

ţelje po sklepanju novih prijateljstev. Podobne ugotovitve so pridobili tudi v 

raziskovalnem projektu Pedagoškega inštituta, ko so raziskovali področje 

prostovoljskega dela mladih v Ljubljani. Zapisali so, da so mladi za prostovoljstvo 

motivirani zaradi ţelje po aktivno preţivetem prostem času, ţelje po občutku 

koristnosti in pridobivanju stikov z različnimi ljudmi (Gril, 2006). 
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Manj dijakov pa se je strinjalo, da prostovoljsko delo opravljajo, ker so jih za to 

navdušili sošolci, ker si ţelijo pridobiti spoštovanje odraslih, ker to počnejo njihovi 

prijatelji in ker lahko s prostovoljskim delo izpolnijo šolske obveznosti v okviru izbirnih 

vsebin. 

7. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Ali obstajajo razlike v motivih za opravljanje 

prostovoljskega dela med dijaki Škofijske gimnazije Vipava in Srednje šole 

Veno Pilon Ajdovščina – smer Predšolska vzgoja? 

Pri sedmem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, ali obstajajo razlike v motivih 

med dijaki Škofijske gimnazije Vipava in Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina – smer 

Predšolska vzgoja. 

Tabela 23: Razlike v motivih med dijaki Škofijske gimnazije Vipava in Srednje šole 

Veno Pilon Ajdovščina – smer Predšolska vzgoja  

Opravljanje prostovoljskega dela mi omogoča aktivno preţivljanje prostega 

časa. 

ŠOLA Sploh se 

ne 

strinjam. 

Ne 

strinjam 

se. 

Delno se 

strinjam, delno se 

ne strinjam. 

Strinjam 

se.  

Popolnoma se 

strinjam. 

ŠGV 5 % 0 % 15 % 50 % 30 % 

SŠVPA 0 % 0 % 7,7 % 23,1 % 69,2 % 

Opravljanje prostovoljskega dela mi omogoča osebno rast. 

ŠOLA Sploh se 

ne 

strinjam. 

Ne 

strinjam 

se.  

Delno se 

strinjam, delno se 

ne strinjam. 

Se 

strinjam. 

Popolnoma se 

strinjam. 

ŠGV 0 % 0 % 15 % 50% 35 % 

SŠVPA 0 % 0 % 3,8% 23,1 % 73,1 % 

Opravljanje prostovoljskega dela mi omogoča izpopolnjevanje svojih 

potencialov. 

ŠOLA Sploh se 

ne 

strinjam. 

Ne 

strinjam 

se.  

Delno se 

strinjam, delno se 

ne strinjam. 

Strinjam 

se. 

Popolnoma se 

strinjam. 

ŠGV 0 % 0 % 20 % 50 % 30 % 

SŠVPA 0 % 0 % 0 % 38,5 % 61,5 % 

Opravljanje prostovoljskega dela mi daje občutek, da sem nekomu potreben. 

ŠOLA Sploh se 

ne 

strinjam. 

Ne 

strinjam 

se. 

Delno se 

strinjam, delno se 

ne strinjam. 

Strinjam 

se.  

Popolnoma se 

strinjam. 

ŠGV 0 % 5 % 25 % 45 % 25 % 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Mija Plevnik; magistrsko delo 

 

43 
 

SŠVPA 0 % 0 % 0 % 34,6 % 65,4 % 

Prostovoljsko delo opravljam, ker tako izpolnim šolske obveznosti. 

ŠOLA Sploh se 

ne 

strinjam. 

Ne 

strinjam 

se. 

Delno se 

strinjam, delno se 

ne strinjam. 

Strinjam 

se. 

Popolnoma se 

strinjam. 

ŠGV 35 % 35 % 10 % 20 % 0 % 

SŠVPA 61,5 % 23,1 % 15,4 % 0 % 0 % 

Prostovoljsko delo opravljam zaradi novih izkušenj. 

ŠOLA Sploh se 

ne 

strinjam. 

Ne 

strinjam 

se. 

Delno se 

strinjam, delno se 

ne strinjam. 

Strinjam 

se. 

Popolnoma se 

strinjam. 

ŠGV 0 % 5 % 15 % 40 % 40 % 

SŠVPA  0 % 3,8 % 0 % 30,8 % 65,4 % 

Prostovoljsko delo opravljam, ker si ţelim pridobiti nove prijatelje. 

ŠOLA Sploh se 

ne 

strinjam. 

Ne 

strinjam 

se. 

Delno se 

strinjam, delno se 

ne strinjam. 

Se 

strinjam. 

Popolnoma se 

strinjam. 

ŠGV 0 % 5 % 55 % 35 % 5 % 

SŠVPA 0 % 3,8 % 19,2 % 53,8 % 23,1 % 

Prostovoljsko delo opravljam, ker to počno moji prijatelji. 

ŠOLA Sploh se 

ne 

strinjam. 

Ne 

strinjam 

se. 

Delno se 

strinjam, delno se 

ne strinjam. 

Se 

strinjam. 

Popolnoma se 

strinjam. 

ŠGV 55 % 20 % 25 % 0 % 0 % 

SŠVPA 46,2 % 19,2 % 19,2 % 15,4 % 0 % 

Prostovoljsko delo opravljam, ker rad pomagam drugim. 

ŠOLA Sploh se 

ne 

strinjam. 

Ne 

strinjam 

se. 

Delno se 

strinjam, delno se 

ne strinjam.  

Se 

strinjam. 

Popolnoma se 

strinjam. 

ŠGV 0 % 0 % 15 % 30 % 55 % 

SŠVPA 0 % 0 % 3,8 % 23,1 % 73,1 % 

Prostovoljsko delo opravljam, ker si ţelim priznanja in spoštovanja odraslih. 

ŠOLA Sploh se 

ne 

strinjam. 

Ne 

strinjam 

se. 

Delno se 

strinjam, delno se 

ne strinjam.  

Se 

strinjam. 

Popolnoma se 

strinjam. 

ŠGV 35 % 45 % 15 % 5 % 0 % 

SŠVPA 26,9 % 7,7 % 42,3 % 15,4 % 7,7 % 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Mija Plevnik; magistrsko delo 

 

44 
 

Prostovoljsko delo opravljam, ker so me zanj navdušili sošolci. 

ŠOLA Sploh se 

ne 

strinjam. 

Ne 

strinjam 

se. 

Delno se 

strinjam, delno se 

ne strinjam.  

Se 

strinjam. 

Popolnoma se 

strinjam. 

ŠGV 30 % 25 % 15 % 30 % 0 % 

SŠVPA 26,9 % 15,4 % 42,3 % 7,7 % 7,7 % 

*ŠGV = Škofijska gimnazija Vipava 

*ŠSVP = Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina – smer Predšolska vzgoja 

 

Uporabili smo Mann-Whitney preizkus in preverili statistično pomembnost pri P < 

0,05. 

Tabela 23: Rezultati testa statistično pomembnih razlik v motivih glede na srednjo 

šolo, iz katere prihajajo prostovoljci 

 Mann-Whitney  Z P 

Opravljanje prostovoljskega 

dela mi omogoča aktivno 

preţivljanje prostega časa. 

155,000 - 2,577 0,010 

Opravljanje prostovoljskega 

dela mi omogoča osebno 

rast. 

157,000 - 2,589 0,010 

Opravljanje prostovoljskega 

dela mi omogoča 

izpopolnjevanje osebnih 

potencialov. 

158,000 - 2,514 0,012 

Opravljanje prostovoljskega 

dela mi daje občutek, da 

sem nekomu potreben. 

128,00 - 3,211 0,010 

Prostovoljsko delo 

opravljam, ker tako 

izpolnim šolske obveznosti. 

179,000 - 1,947 0,052 

Prostovoljsko delo 

opravljam zaradi novih 

izkušenj. 

183,000 - 1,898 0,058 

Prostovoljsko delo 

opravljam, ker si ţelim 

pridobiti nove prijatelje. 

 

153,000 

 

- 2,557 

 

0,011 

Prostovoljsko delo 

opravljam, ker to počno 

moji prijatelji. 

 

221,000 - 0,922 0,357 
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Prostovoljsko delo 

opravljam, ker rad 

pomagam drugim. 

207,000 - 1,399 0,162 

Prostovoljsko delo 

opravljam, ker si ţelim 

priznanja in spoštovanja 

odraslih. 

162,00 - 2,253 0,024 

Prostovoljsko delo 

opravljam, ker so me zanj 

navdušili sošolci. 

253,500 - 0,149 0,882 

 

Rezultati preizkusa so pokazali, da pri 5 % stopnji tveganja obstajajo statistično 

pomembne razlike v motivih dijakov Škofijske gimnazije Vipava in Srednje šole Veno 

Pilon Ajdovščina – smer Predšolska vzgoja pri naslednjih šestih trditvah: opravljanje 

prostovoljskega dela mi omogoča aktivno preţivljanje prostega časa, opravljanje 

prostovoljskega dela mi omogoča osebno rast, opravljanje prostovoljskega dela mi 

omogoča izpopolnjevanje svojih potencialov, opravljanje prostovoljskega dela mi daje 

občutek, da sem nekomu potreben, prostovoljsko delo opravljam, ker si ţelim 

pridobiti nove prijatelje in prostovoljsko delo opravljam, ker si ţelim priznanja in 

spoštovanja odraslih. 

Interpretacija: 

Podatki kaţejo, da se razlike med dijaki pojavljajo pri več motivih. Dijaki Srednje šole 

Veno Pilon Ajdovščina – smer Predšolska vzgoja so pri vseh zgoraj navedenih 

trditvah pogosteje izbrali odgovora se strinjam in popolnoma se strinjam. Pri nobeni 

trditvi pa nismo našli, da bi dijaki ene srednje šole izbrali trditve na enem polu 

Likertove lestvice, dijaki druge šole pa samo trditve na drugem polu. 

Zagotovo na rezultate vpliva neenakomerna razporeditev znotraj posameznega 

vzorca. Dijaki ene in druge srednje šole niso enakomerno zajeti glede na starost, spol 

in leta opravljanja prostovoljskega dela, vzorca pa tudi nista popolnoma enako velika. 

Med dijaki Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina – smer Predšolska vzgoja je več 

mlajših deklet (15, 16 let), ki se prvič srečujejo s prostovoljskim delom, med dijaki 

Škofijske gimnazije Vipava pa sta bila poleg deklet zajeta tudi oba dijaka moškega 

spola. Med njimi je tudi več tistih dijakov, ki prostovoljsko delo opravljajo ţe dalj časa.  
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8. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Na katere teţave dijaki naletijo pri opravljanju 

prostovoljskega dela? 

Z osmim raziskovalnim vprašanjem smo skušali ugotoviti, s katerimi teţavami se 

dijaki soočajo pri opravljanju prostovoljskega dela z učenci z motnjami v duševnem 

razvoju. Zastavili smo jim deset trditev, na katere so odgovarjali s pomočjo 5-

stopenjske Likertove lestvice pogostosti soočanja z določenimi teţavami. 

Tabela 24: Opisna statistika, ki prikazuje pogostost teţav dijakov pri opravljanju 

prostovoljskega dela 

 N M Me Mo SD Min Maks 

Teţko mi je 

navezati stik z 

učencem. 

46 2,26 2 2 0,681 1  4 

Teţave imam z 

razumevanjem 

učenca. 

46 2,22 2 2 1,009 1 5 

Ne vem, kaj bi 

počel z 

učencem. 

46 2,00 2 2 0,894 1 4 

Potrebujem 

pomoč 

zaposlenih, a ne 

vem, na koga se 

obrniti v dani 

situaciji. 

46 1,59 1,5 1 0,652 1 3 

Ne vem, kako 

učencu nuditi 

fizično pomoč 

(ga voditi, 

usmerjati, prijeti 

za roko …). 

46 1,72 2 1 0,720 1 3 

Učencu ne znam 

reči »ne«. 

46 2,22 2 3 1,031 1 4 

Primanjkuje mi 

časa za 

opravljanje 

prostovoljskega 

dela. 

 

 

 

46 2,26 2 2 1,124 1 5 
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Teţave imam z 

organizacijo 

prevoza do 

ustanove, v 

kateri opravljam 

prostovoljsko 

delo. 

46 1,78 1 1 1,052 1 4 

Občutek imam, 

da ljudje 

premalo cenijo 

moj vloţek v 

opravljanje 

prostovoljskega 

dela. 

46 1,50 1 1 0,753 1 4 

Potrebujem več 

pomoči in 

sodelovanja z 

mentorico. 

46 1,46 1 1 0,585 1 3 

 

Dijakom je najpogosteje teţko navezati stik z učencem (M = 2,26), zmanjkuje pa jim 

tudi časa za opravljanje prostovoljskega dela (M = 2,26). Soočajo se tudi s teţavami 

pri razumevanju učencev (M = 2,22), teţko jim rečejo »ne« (M = 2,22), ne vedo pa 

niti, kaj bi z njimi počeli (M = 2). 

Redkeje pa se soočajo s teţavami pri organizaciji prevoza (M = 1,78), pri nudenju 

fizične pomoči učencem (M = 1,72) in pri iskanju pomoči pri zaposlenih v Centru (M = 

1,59). Le nekaj dijakov ima občutek, da ljudje premalo cenijo njihov vloţek v 

opravljanje prostovoljskega dela (M = 1,50). Kot teţava, s katero se najredkeje 

soočajo, se je izkazala potreba po dodatni pomoči in sodelovanju z mentorico (M = 

1,46). 

Interpretacija: 

Kot je razvidno iz tabele, se dijaki s teţavami pri svojem delu ne srečujejo pogosto.  

Teţko jim je navezati stik z učencem, teţko ga razumejo in ga zavrnejo. Učenci z 

motnjami v duševnem razvoju, s katerimi se dijaki srečujejo, so osebe s posebnimi 

potrebami, ki imajo poleg zniţanih intelektualnih sposobnosti tudi teţave na več 

področjih (sporazumevanje, gibanje …). Ker imajo navadno dijaki premalo izkušenj s 

to populacijo učencev, imajo teţave pri vzpostavitvi pravega odnosa, jim skušajo v 

vsem ustreči in jih ne ţelijo zavrniti in razočarati. Pogostokrat dijaki do učencev čutijo 

usmiljenje. Tu imajo pomembno vlogo mentorji prostovoljskega dela. Ti morajo dijake 

dobro informirati o funkcioniranju, izraţanju, doţivljanju … učencev ter jih temeljito 
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pripraviti na opravljanje prostovoljskega dela z učenci z motnjami v duševnem 

razvoju. S tem bi se izognili teţavam, ko dijaki ne vedo, kaj bi počeli z učenci. Teţave 

pri razumevanju lahko utemeljimo z dejstvom, da ima veliko učencev teţave na 

govorno-jezikovnem področju, nekateri za komunikacijo uporabljajo nadomestno 

obliko komunikacije (komunikator, slikovno gradivo …). Dijaki zagotovo potrebujejo 

veliko časa, da se privadijo na učenčev govor oziroma spoznajo druge oblike 

komunikacije in se naučijo pravilne uporabe nadomestne komunikacije.  

Dijakom za opravljanje prostovoljskega dela občasno primanjkuje tudi časa. Dijaki 

najpogosteje svojo odsotnost na tedenskem srečanju z učenci opravičujejo ravno s 

stisko, da so zelo obremenjeni s šolskimi obveznostmi (učenje za teste, spraševanje) 

in obšolskimi dejavnostmi (kroţki, športni treningi, nastopi …), zaradi česar pa ne 

najdejo časa za opravljanje prostovoljskega dela. Pomanjkanje časa je kot enega 

izmed pogostejših razlogov za prenehanje s prostovoljskim delom na podlagi 

raziskav opredelila tudi A. Gril (2007). 

Teţave pri organizaciji prevoza do ustanove utemeljujemo z dejstvom, da se ena od 

srednjih šol nahaja v drugem kraju kot pa Center za izobraţevanje, rehabilitacijo in 

usposabljanje Vipava. Večina dijakov je mladoletnih in brez izpita za avtomobil. 

Potrebujejo prevoz odrasle osebe ali pa se morajo posluţevati javnega prevoza. To 

lahko predstavlja oviro, ker vozne linije niso dovolj redne in so dijaki tako zelo 

omejeni s časom ali pa ne uspejo priti ob dogovorjeni uri.  

Pri učencih, ki so sodelovali v raziskavi, je poleg motenj v duševnem razvoju zelo 

pogosto prisotna tudi gibalna oviranost – ena od oblik je cerebralna paraliza. Učenci 

se med seboj zelo razlikujejo tudi po gibalnih sposobnostih. Teţave pri neznanju z 

rokovanjem z učenci s strani dijakov lahko utemeljimo prav z njihovimi specifičnimi 

gibalnimi potrebami. Nekateri tako potrebujejo fizično oporo pri hoji, pomoč pri dvigu 

roke, drţanje kart pri igri … Vsi učenci svojih potreb ne znajo razloţiti dijakom 

oziroma jim ne znajo povedati, na kakšen način jim ti lahko pomagajo. Dijaki tako 

opazijo, da učenec potrebuje pomoč, a mu je ne znajo nuditi ali pa se bojijo reakcij, ki 

jih določeni gibi lahko sproţijo. Zopet ima tu pomembno vlogo mentor, ki mora dijake 

informirati s specifičnimi potrebami učenca in jih pripraviti, da bodo ob doţivljanju 

stisk in negotovosti poiskali ustrezno pomoč strokovnega osebja v ustanovi. Tako 

bodo odpravljene tudi teţave, ko dijaki ne vedo, na koga se lahko obrnejo v dani 

situaciji, ter da bodo vedno, ko bodo potrebovali pomoč mentorja, to tudi dobili. 

Nekateri dijaki so tudi napisali, da imajo občutek, da odrasli premalo cenijo njihov 

vloţek v opravljanje prostovoljskega dela. Kljub temu da so se za prostovoljsko delo 

odločili sami in vedo, da je to neplačano delo, si ţelijo potrditve, da svoje delo dobro 

opravljajo. To so mladi ljudje, ki zagotovo iščejo in potrebujejo potrditev okolja. Konec 

šolskega leta so za svoje delo nagrajeni, a tudi med letom jih moramo spodbujati, jih 

pohvaliti in jim pokazati, da cenimo njihovo delo. Naša ugotovitev se sklada z 
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zapisom, da si prostovoljci ţelijo biti za svoje delo pohvaljeni in nagrajeni ter 

spoštovani s strani druţbe (Gril, 2007). 

9. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE: Ali opravljanje prostovoljskega dela z učenci 

z motnjami v duševnem razvoju vpliva na izbiro ţelene študijske smeri dijakov? 

Pri devetem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, ali opravljanje prostovoljskega 

dela vpliva na izbiro ţelene študijske smeri dijakov ter katere so te ţelene študijske 

smeri.  

Tabela 25: Frekvenčna porazdelitev odgovor dijakov o vplivu opravljanja 

prostovoljskega dela na izbiro ţelene študijske smeri 

Ali opravljanje 

prostovoljskega dela z učenci 

z motnjami v duševnem 

razvoju vpliva na izbiro ţelene 

študijske smeri 

DA NE SKUPAJ 

 f f % f f % f f % 

30 65,2 

% 

16 34,8 % 46 100 % 

 

Več kot polovica vprašanih dijakov (65,2 %) je odgovorila, da opravljanje 

prostovoljskega dela vpliva na izbiro ţelene študijske smeri, 34,8 % pa je na 

vprašanje odgovorila, da ne vpliva.  

Dijake smo nato vprašali, katero študijsko smer si ţelijo izbrati.  

Tabela 26: Frekvenčna porazdelitev odgovorov dijakov o izbiri ţelene študijske smeri 

ŢELENA ŠTUDIJSKA SMER f f % 

specialna in rehabilitacijska 

pedagogika 

3 9,7 % 

logopedija in 

surdopedagogika 

4 12,9 % 

razredni pouk, predšolska 

vzgoja 

14 45,2 % 

fizioterapija, delovna terapija, 

medicina 

2 6,5 % 

psihologija, socialno delo 9 29,0 % 

SKUPAJ 32 100 % 

*Frekvenca je 32, saj sta dva dijaka izbrala dve študijski smeri. 
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Med tistimi, ki so odgovorili z DA, si jih največ ţeli študirati razredni pouk ali 

predšolsko vzgojo (45,2 %), malo manj (29 %) psihologijo ali socialno delo, 12,9 % 

logopedijo in surdopedagogiko, 9,7 % specialno in rehabilitacijsko pedagogiko, 

najmanj (6,5 %) pa si jih ţeli študirati fizioterapijo, delovno terapijo ali medicino. 

Interpretacija: 

Kot je razvidno iz podatkov, je več kot polovica vprašanih dijakov odgovorila, da 

opravljanje prostovoljskega dela vpliva na izbiro ţelene študijske smeri. To je 

zapisala tudi A. Čas (1999), ko je dejala, da prostovoljsko delo mladim omogoča laţje 

odločanje za nadaljevanje šolanja oziroma pozitivno vpliva na odločanje za študij. 

Tudi S. Ţorga (1996, v Jamšek, 2013) izpostavi, da so učinki prostovoljstva vidni tudi 

na področju strokovnega razvoja posameznika, hkrati pa mu omogočajo seznanjanje 

z delovanjem ustanove in spoznavanjem strokovnjakov, ki so tam zaposleni. To 

lahko poveţemo tudi z našo raziskavo, saj so prav vsi dijaki izbrali tiste študijske 

smeri oziroma poklice, s katerimi se preko opravljanja prostovoljskega dela srečujejo 

v Centru za izobraţevanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava. Med odgovori se je 

najpogosteje pojavila ţelena študijska smer razrednega pouka oz. predšolske vzgoje. 

Predvidevamo, da je ta odgovor najpogostejši zato, ker del dijakov ţe sedaj obiskuje 

predšolsko vzgojo  in bodo izobraţevanje nadaljevali v tej smeri. Zato tu ne moremo 

trditi, da je na izbiro ţelene študijske smeri vplivala prav izkušnja s prostovoljskim 

delom z osebami z motnjami v duševnem razvoju, so pa preko prostovoljskega dela 

dobili potrditev, da so na pravi poti, saj jih delo z otroki in učenci veseli.  

Ostalih 18 dijakov je navedlo, da si zaradi druţenja z učenci z motnjami v duševnem 

razvoju ţelijo študirati eno od ponujenih študijskih smeri. Tu lahko potegnemo 

vzporednico z ugotovitvami E. Ţgur (2013). Ta je v raziskavi o prostovoljskem 

socialnem delu ugotovila, da so se mladi ravno na podlagi osebnih izkušenj s 

prostovoljskim delo z osebami s posebnimi potrebami odločili za študij fizioterapije, 

delovne terapije, socialnega dela …  
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4 SKLEP 

Glavna tema magistrskega dela je prostovoljsko delo dijakov z učenci z motnjami v 

duševnem razvoju. V teoretičnem delu smo za laţjo predstavljivost populacije 

učencev, ki smo jih zajeli v raziskavi, predstavili motnje v duševnem razvoju in 

cerebralno paralizo. V nadaljevanju pa smo se osredotočili na prostovoljsko delo na 

splošno in na prostovoljsko delo z osebami s posebnimi potrebami.  

V empiričnem delu smo podrobneje raziskali prostovoljsko delo dijakov z učenci z 

motnjami v duševnem razvoju. Ţeleli smo ugotoviti, kako se učenci in dijaki počutijo 

ob prostovoljskem delu, kako ga doţivljajo in kako ta učinkuje nanje.  

V raziskavo smo vključili 39 učencev iz Centra za izobraţevanje, rehabilitacijo in 

usposabljanje Vipava, ki so vključeni v prilagojeni program vzgoje in izobraţevanja z 

niţjim izobrazbenim standardom ali v posebni program vzgoje in izobraţevanja in 46 

dijakov Škofijske gimnazije Vipava in Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina – smer 

Predšolska vzgoja. Vzorec je bil izbran namensko.  

Izdelali smo dva individualno sestavljena anketna vprašalnika – enega za učence in 

enega za dijake. Učenci so vprašalnike reševali individualno in ob naši prisotnosti, 

dijaki pa preko spletne aplikacije 1KA. 

Podatke smo analizirali s statističnim programom SPSS, rezultate pa predstavili v 

tabelah in opisno.  

Ugotovili smo, da druţenje z dijaki preko prostovoljskega dela pozitivno vpliva na 

počutje učencev z motnjami v duševnem razvoju. Prav vsi so navedli, da ob srečanjih 

postanejo veseli. Skoraj polovica učencev postane jeznih ali ţalostnih, kadar se 

prostovoljci ne udeleţijo srečanja. Iz rezultatov lahko tudi sklepamo, da sta oba spola 

prostovoljcev pri učencih enako zaţelena. Učenci so prostovoljce vzeli za svoje 

prijatelje, s katerimi se ţelijo pogosteje druţiti, saj jim ti dajejo občutek, da so 

pomembni in sposobni opravljanja določenih stvari. Prostovoljsko delo pozitivno 

vpliva tudi na komunikacijo učencev in na njihov odnos do šole. S prostovoljci so 

najraje zunaj – na šolskem dvorišču, skupni čas pa radi preţivijo ob igranju druţabnih 

in športnih iger ter ob pogovorih.  

Ugotovili smo tudi, da ima polovica učencev ţeljo s prostovoljci početi kaj, česar do 

sedaj še niso počeli. Predvsem so to razne športne igre ali ustvarjanje iz različnih 

materialov. Od dijakov so se predvsem naučili igranja novih druţabnih in športnih 

iger. 

Rezultati so nam potrdili tudi, da se prostovoljci ob opravljanju prostovoljskega dela z 

učenci z motnjami v duševnem počutijo vesele in zadovoljne ter da ga doţivljajo kot 

pozitivno ţivljenjsko izkušnjo. Počutijo se sprejete s strani učencev in strokovnih 
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delavcev, postali so bolj čuteči do oseb z motnjami v duševnem razvoju. Zavedajo 

se, da s svojim početjem omogočajo boljšo vključenost učencev v socialno okolje. 

Kljub pozitivnim posledicam pa je to delo za dijake lahko teţko in naporno. 

K prostovoljstvu jih ţene notranja motivacija. Ţelijo pomagati drugim ljudem, osebno 

rasti in izpopolnjevati potenciale. Pridobiti si ţelijo nove izkušnje. Velikih odstopanj v 

motivaciji prostovoljcev nismo zaznali, pri posameznih motivih pa obstajajo statistično 

pomembne razlike med dijaki ene in druge srednje šole.  

Občasno se dijaki pri opravljanju prostovoljskega dela srečujejo tudi z različnimi 

teţavami. Najpogosteje jim je teţko navezati stik z učencem, teţko ga razumejo, ne 

znajo mu reči »ne«. Zgodi se, da dijakom zmanjka časa za tedensko srečanje z 

učencem, zaradi gibalne oviranosti učencev pa jim vedno ne znajo ustrezno 

pomagati. Kljub temu da so se za to delo prostovoljno odločili, radi vidijo, da odrasli 

cenijo njihov trud in jih pohvalijo. 

Več kot polovica dijakov je tudi potrdila, da izkušnja s prostovoljskim delom vpliva na 

izbiro ţelene študijske smeri. 

 

Zavedamo se, da ima naša raziskava tudi pomanjkljivosti. Zajeli smo majhen vzorec 

anketirancev, ki pa so hkrati vpeti v isti proces prostovoljskega dela. Dobro bi bilo 

zajeti tudi prostovoljce in učence z motnjami v duševnem razvoju iz drugih vzgojno-

izobraţevalnih ustanov po Sloveniji. Zaradi teh pomanjkljivosti rezultatov ne moremo 

posploševati na celotno populacijo. Naše ugotovitve in zapisane smernice za delo 

tako veljajo prav za vzgojno-izobraţevalne ustanove, v katerih se izobraţujejo učenci 

z zmernimi, teţjimi in teţkimi motnjami v duševnem razvoju. Zanimivo bi bilo tudi 

raziskati, ali se motivacijski motivi spreminjajo glede na leta opravljanja 

prostovoljskega dela in ali se dijaki srečujejo tudi s teţavami, ki jih nismo vključili v 

raziskavo. 

Z rezultati ţelimo pozitivno vplivati na prostovoljsko delo z osebami z motnjami v 

duševnem razvoju. Ţelimo si, da bi več vzgojno-izobraţevalnih ustanov organiziralo 

prostovoljsko delo in da bi se mladi pogosteje odločali za to obliko preţivljanja 

prostega časa. Vplivati ţelimo na širjenje prostovoljskega dela z učenci z motnjami v 

duševnem razvoju tudi med študenti specialne in rehabilitacijske pedagogike. V njem 

vidimo priloţnost za poglabljanje in utrjevanje znanja, pridobljenega tekom študija, ter 

pridobivanje konkretnih izkušenj za delo z učenci z motnjami v duševnem razvoju, ki 

bodo pripomogle k izgrajevanju strokovnih kompetenc.  

Da bi to dosegli, smo oblikovali smernice za delo prostovoljcev, ki izvajajo 

prostovoljsko delo z učenci z motnjami v duševnem razvoju, za učence z motnjami v 

duševnem razvoju, ki so vključeni v prostovoljsko delo, in za delo vzgojno-

izobraţevalnih ustanov za učence z motnjami v duševnem razvoju, ki prostovoljsko 

delo izvajajo. Te so nastale na podlagi pridobljenih podatkov, literature in osebnih 

izkušenj.  
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SMERNICE ZA DELO PROSTOVOLJCEV, KI IZVAJAJO PROSTOVOLJSKO 

DELO Z UČENCI Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU, UČENCEV Z 

MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU, KI SO VKLJUČENI V PROSTOVOLJSKO 

DELO IN VZGOJNO-IZOBRAŢEVALNIH USTANOV ZA UČENCE Z MOTNJAMI V 

DUŠEVNEM RAZVOJU, KI IZVAJAJO PROSTOVOLJSKO DELO 

Priporočila so nastala na podlagi prebrane literature, dobljenih rezultatov z raziskavo 

in lastnih izkušenj z vodenjem prostovoljskega dela z učenci z motnjami v duševnem 

razvoju. 

SMERNICE ZA DELO PROSTOVOLJCEV, KI IZVAJAJO 

PROSTOVOLJSKO DELO Z UČENCI Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM 

RAZVOJU 

DRŢITE SE DOGOVOROV 

Prostovoljsko delo je posameznikova osebna odločitev, ki jo je sprejel brez prisile. 

Kljub temu pa se morate drţati dogovorov, ki ste jih sklenili z organizacijo, v kateri 

izvajate prostovoljsko delo. Pred pričetkom prostovoljskega dela podpišite vsa 

potrebna soglasja. V kolikor se s katerim pravilom oziroma pogojem ne strinjate, to 

jasno izrazite. Mentorju izrazite tudi svoja pričakovanja, ţelje in zadrţke. Zavedajte 

se svojih dolţnosti in svojih pravic. 

PROSITE ZA POMOČ 

Vzemite si čas za vprašanja. Mentorjeva naloga je, da vas usmerja in vam svetuje.  

Obrnite se tudi na učitelje, ki učijo vase učence. Ti vam bodo svetovali o izbiri 

aktivnosti, ki so primerne za učence, o njihovih sposobnostih in veščinah. Če imate 

moţnost, se posvetujte tudi z logopedi (predvsem za učence, ki uporabljajo 

nadomestno komunikacijo) in fizioterapevti, šolsko psihologinjo …  

SPOZNAJTE UČENCE IN SE JIM PREDSTAVITE 

Razumljivo je, da boste na začetku opravljanja prostovoljskega dela doţivljali stiske 

in se soočali z različnimi teţavami. Vzemite si dovolj časa in dobro spoznajte učence. 

Opazujte jih, kako se premikajo po prostoru, kako prijemajo stvari, kako nekaj 

naredijo … Če ne veste, zakaj počnejo določene stvari, jih vprašajte.  

Zastavljajte jim najrazličnejša vprašanja in jim ponujajte različne aktivnosti, saj boste 

le tako lahko izvedeli, kakšne so njihove ţelje, sposobnosti in spretnosti.  

Tudi sami se jim predstavite in jim povejte, kaj imate radi, česa ne marate, kaj si 

ţelite … 
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UŢIVAJTE V TEM, KAR POČNETE, IN BODITE TO, KAR STE 

Pri druţenju z učenci z motnjami v duševnem razvoju bodite sproščeni in uţivajte v 

druţenju z njimi. Ne počnite ničesar, česar si ne ţelite vi ali učenec, in bodite to, kar 

ste.  

Razumljivo je, da se vsi ljudje ne ujamemo med seboj. Zato ni nič narobe, če se z 

učenci ne boste razumeli. To povejte mentorju in skupaj boste našli ustrezno rešitev. 

Lahko se vam dodeli novega učenca, v kolikor pa ugotovite, da prostovoljsko delo ni 

za vas, lahko z druţenjem tudi prenehate.  

BELEŢITE SVOJE DELO 

Za svoje delo boste prejeli potrdilo, na katerem bodo jasno zabeleţene vaše ure 

opravljenega prostovoljskega dela, ter dejavnosti, ki ste jih izvajali. Svoje izkušnje 

lahko beleţite tudi v Nefiksu. To je beleţka, v katero beleţite neformalno pridobljeno 

znanje. Pridobljene kompetence vam mora potrditi organizacija, v kateri ste izvajali 

prostovoljsko delo.  

Na voljo pa vam je tudi Prostovoljski dnevnik. Je hkrati priročnik o prostovoljskem 

delu in dnevnik za beleţenje vaših misli, idej, izkušenj … Ob prebiranju boste 

podrobneje spoznali prostovoljsko delo, načine dobre komunikacije itd. Vodile in 

spodbujale vas bodo tudi zapisane pozitivne misli. Dnevnik vam bo tako v strokovno 

in praktično pomoč na vaši poti opravljanja prostovoljskega dela (Oraţem, 2008). 

SMERNICE ZA UČENCE Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU, KI SO 

VKLJUČENI V PROSTOVOLJSKO DELO 

MENTORJU IZRAZITE SVOJE ŢELJE 

Pravico imate, da se sami odločite, ali si ţelite druţenja s prostovoljci. Mentorici 

povejte, ali si ţelite imeti prostovoljca moškega ali ţenskega spola ter kaj pričakujete 

od prostovoljca – druţenje, pomoč pri šolskem delu … Mentorica bo vaše ţelje 

upoštevala. Če vsem ne bo uspela ugoditi, vam bo to razloţila in skupaj boste našli 

primerno rešitev.  

Če ste v preteklem letu ţe imeli prostovoljca, lahko poveste, ali si ţelite, da bi vas 

obiskoval tudi tekoče šolsko leto ali pa bi raje imeli novega. 

UPAJTE SI PROSITI ZA POMOČ 

Če boste potrebovali pomoč, lahko zanjo zaprosite prostovoljce. Ti vam bodo z 

veseljem pomagali in vam svetovali. Če jim ne zaupate dovolj ali pa ne boste prejeli 

ustrezne pomoči, zanjo prosite učiteljico ali mentorico. 
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SPOZNAJTE PROSTOVOLJCA 

Nič ni narobe, če se boste na začetku počutili negotovi in vas bo sram. Verjemite, 

tudi prostovoljci potrebujejo čas, da vas spoznajo in v vaši druţbi postanejo 

sproščeni. Prostovoljce boste najlaţje spoznali, če jim boste zastavljali različna 

vprašanja (od kod prihajajo, koliko so stari, imajo kaj sester ali bratov, kaj radi 

počnejo …) in če boste skupaj počeli zanimive stvari (igranje druţabnih iger, igranje 

športnih iger …). Tudi sami se predstavite prostovoljcu. Predvsem mu povejte, česa 

ste sposobni in kje potrebujete pomoč. Bolj kot se bosta spoznala, bolj bo vajin odnos 

postajal sproščen in zaupljiv. 

ZAUPAJTE SVOJE POMISLEKE, TEŢAVE IN NESTRINJANJE 

S prostovoljcem vam ni potrebno početi ničesar, česar si sami ne ţelite. Če vam 

ponudi aktivnost, ki je ne ţelite početi, mu lahko vedno rečete »ne«. Prostovoljec bo 

razumel in vam ne bo zameril. Vedno mu tudi povejte, da česa ne zmorete ali pa da 

potrebujete njegovo pomoč, da se slabo počutite, ste nerazpoloţeni …  

Lahko se zgodi, da se s prostovoljcem ne bosta najbolje razumela. Pravico imate, da 

druţenje z njim odklonite in da dobite novega prostovoljca.  

DRŢITE SE DOGOVOROV 

Spoštujte in upoštevajte dogovore, ki ste jih dorekli z mentorico ali prostovoljcem. Če 

veste, da boste na prihodnjem srečanju odsotni, to pravočasno sporočite.  

SMERNICE ZA DELO VZGOJNO-IZOBRAŢEVALNIH USTANOV ZA UČENCE Z 

MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU, KI IZVAJAJO PROSTOVOLJSKO DELO  

PROMOCIJA PROSTOVOLJSTVA IN PREDSTAVITEV PROSTOVOLJSKEGA 

DELA V IZBRANIH VZGOJNO-IZOBRAŢEVALNIH USTANOVAH 

Če ţelite pridobiti prostovoljce, morate prostovoljsko delo ustrezno predstaviti. 

Pripravite lahko zgibanke, brošure … Te naj bodo privlačne, zanimive za mlade, 

vsebujejo naj osnovne podatke o ustanovi in prostovoljskem delu ter zanimivosti, za 

katere menite, da bi pritegnile mlade in jih motivirale za prostovoljstvo. Svoje delo 

predstavite na javnih dogodkih (npr. Veseli dan prostovoljstva).  

Poveţite se z drugimi ustanovami (srednjimi šolami, fakultetami …). V teh ustanovah 

predstavite svojo ustanovo in prostovoljsko akcijo. Predlagamo, da prikaţete tudi 

utrinke prostovoljskega dela preteklih let, saj je to navadno zanimivo in pritegne 

mlade. Nato vse zainteresirane za opravljanje prostovoljskega dela povabite na ogled 

ustanove, kjer se bodo pobliţe spoznali z vizijo in delom ter se srečali z učenci, s 

katerimi se bodo druţili pri prostovoljskem delu. 
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DOLOČITE MENTORJA 

Skrbno določite mentorja. Pomembno je, da je za delo s prostovoljci motiviran, ima 

dovolj časa, dobrodošle pa so tudi izkušnje s prostovoljskim delom. Ta naj z vsemi 

sodelujočimi vzgojno-izobraţevalnimi ustanovami določi pričakovanja od 

prostovoljskega dela in prioritetne naloge prostovoljcev.  

Mentor mora tudi dobro poznati uradne dokumente, ki se navezujejo na prostovoljsko 

delo. Pred pričetkom izvajanja mora urediti potrebno dokumentacijo. Pridobiti mora 

soglasja staršev učencev o vključitvi njihovega otroka v prostovoljsko delo, soglasje 

prostovoljcev o opravljanju prostovoljskega dela (s podpisom staršev, če so 

mladoletni), soglasje prostovoljcev o varovanju osebnih podatkov učencev in druga 

soglasja, v kolikor se za to odloči šola.  

V PROSTOVOLJSKO DELO VKLJUČITE ŠIROK KROG ZAPOSLENIH 

Pomembno je, da so o prostovoljskem delu in prostovoljcih obveščeni vsi delavci, ki 

so zaposleni v ustanovi. Prav tako morajo tudi prostovoljci spoznati zaposlene, še 

posebno tiste, s katerimi se bodo pri prostovoljskem delu najpogosteje srečevali.  

Predlagamo, da mentor pred pričetkom opravljanja prostovoljskega dela prostovoljca 

predstavi razredniku učenca. Učitelj naj prostovoljcu svetuje o izbiri aktivnosti za 

učenca, njegovih spretnostih in sposobnostih. Hkrati naj se tudi dogovorita o načinu 

sporočanja odsotnosti učenca in tudi prostovoljca.  

Prav tako naj bodo v potek prostovoljskega dela vključeni tudi drugi delavci 

(fizioterapevti, logopedi, psihologi, medicinsko osebje …), ki so zaposleni v ustanovi. 

Sodelovanje med prostovoljci in njimi so predvsem pomembni takrat, ko ima učence 

večje posebnosti ali teţave.  

UPOŠTEVAJTE ŢELJE UČENCEV 

Pomembne so tudi ţelje učencev in njihova pričakovanja o prostovoljcih. Če je v 

preteklem letu ţe imel prostovoljca, se pozanimajte, ali si v prihodnjem letu ţeli, da bi 

ga obiskoval isti ali si mogoče ţeli novega. Pomembne so tudi njihove ţelje o spolu 

prostovoljca, starosti … V kolikor je mogoče, ugodite njihovim ţeljam.  

MENTORJI – BODITE OPORA PROSTOVOLJCEM 

Svetujte prostovoljcem, pomagajte jim, bodite jim opora. Določite, kdaj, kje, na 

kakšen način lahko stopajo v kontakt z vami (osebno, po elektronski pošti …). Na 

uvodnem srečanju jim podrobno predstavite učence, učitelje, druge osebe, na katere 

se lahko obrnejo po pomoč. Dovolite jim spraševati. Seznanite jih z njihovimi 

dolţnostmi in s pravicami.  
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PRIPRAVITE SREČANJA IN IZOBRAŢEVANJA ZA PROSTOVOLJCE  

Redno izobraţevanje mladih prostovoljcev je izrednega pomena. Predlagamo, da 

pripravite uvodno predavanje, na katerem podrobneje predstavite vizijo in delo 

organizacije, vaša pričakovanja in ţelje, pravila in ostale informacije, ki so nujno 

potrebne za nemoteno delovanje prostovoljskega dela. Na srečanja povabite tudi 

sodelavce, ki bodo še dodatno informirali prostovoljce s posameznega področja. 

Prisluhnite mladim in njihovim ţeljam. Teme izobraţevanj naj jim bodo blizu, 

povprašajte jih o predlogih, ţeljah …  

NAGRADITE PROSTOVOLJCE 

Kljub temu da prostovoljci vedo, da za svoje delo ne bodo prejeli plačila, bodo svoje 

delo opravljali z večjim veseljem, če bodo zanj nagrajeni. Tu mislimo predvsem na 

ustne in pisne pohvale, priznanja, voščila ob posebnih praznikih … Ob koncu 

šolskega leta se jim lahko zahvalite tudi s simboličnim darilom, ki ga lahko izdelajo 

učenci sami. Bodite kreativni. 
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6 PRILOGE 

 

Anketni vprašalnik o prostovoljskem delu  

(za učence) 

 

Učenec odgovarja:  

o pisno 

o ustno 

o s komunikatorjem 

o s pomočjo slikovnega gradiva 

Spol:   M        Ţ  

Oblika izobraţevanja:  

o Prilagojeni program z niţjim izobrazbenim standardom 

o Posebni program vzgoje in izobraţevanja 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Kadar me obišče prostovoljec sem:  

a) vesel  

b) ţalosten  

c) jezen  

2. Kadar se prostovoljec ne udeleţi srečanja, sem: 

a) vesel 

b) ţalosten  

c) jezen 

3. Ţelim si, da bi bil moj prostovoljec: 

a) ţenskega spola 

b) moškega spola 

c) vseeno mi je 

4. S prostovoljcem sem najraje v: 

a) razredu 

b) jedilnici 

c) avli šole 

d) na dvorišču 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Mija Plevnik; magistrsko delo 

 

64 
 

5. S prostovoljcem najraje:  

a) igram druţabne igre (Človek ne jezi se, Enka …) 

b) se pogovarjam 

c) poslušam glasbo  

d) grem na sprehod okrog Centra 

e) listam knjige in revije 

f) igram nogomet/košarko 

g) drugo: _______________ 

 

6. Ali si ţeliš s prostovoljcem početi kaj, česar do sedaj še nista počela?  

 

 

7. Ali te je prostovoljec naučil česa novega? 

 

___________________________________________________________________ 

 

8. Spodaj so napisane trditve. Označi, ali trditev zate drţi ali ne drţi. 

TRDITEV DRŢI NE DRŢI 

Zaradi prostovoljca 

mi je v šoli bolj všeč. 

  

Prostovoljec je moj 

prijatelj. 

  

Ţelim si, da bi 

prostovoljec prihajal 

bolj pogosto. 

  

Rad bi imel več 

prostovoljcev. 

  

Zaradi prostovoljca 

imam občutek, da 

sem pomemben. 

  

Rad bi bil podoben 

svojemu 

prostovoljcu. 

  

Prostovoljec mi daje 

občutek, da lahko 

naredim več stvari, 

kot sem mislil. 
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Zaradi prostovoljca 

se več druţim s 

sošolci. 

  

Zaradi prostovoljca 

se laţje pogovarjam 

z drugimi ljudmi.  
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Pozdravljeni! 

Sem Mija Plevnik, absolventka magistrskega študija Specialna in rehabilitacijska 

pedagogika na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Naslov magistrskega dela, ki 

ga pišem pod mentorstvo doc. dr. Erne Ţgur, je Prostovoljsko delo dijakov z 

učenci z motnjami v duševnem razvoju.  

Z raziskavo ţelimo dobiti vpogled v vaše doţivljanje prostovoljskega dela, motive, 

zaradi katerih ste se odločili za opravljanje prostovoljskega dela, teţave, s katerimi 

se srečujete … 

Prosim vas, da si vzamete deset minut in odgovorite na spodnja vprašanja. 

Reševanje vprašalnika je anonimno. 

Najlepša hvala za sodelovanje. 

 

Vprašalnik o prostovoljskem delu 

 

SPOL:   M    Ţ 

STAROST:_______________ 

VZGOJNO-IZOBRAŢEVALNA USTANOVA, KI JO OBISKUJEM:  

a) ŠKOFIJSKA GIMNAZIJA VIPAVA 

b) SREDNJA ŠOLA VENO PILON AJDOVŠČINA – smer PREDŠOLSKA 

VZGOJA 

 

LETNIK: _________________ 

 

Prostovoljsko delo z učenci z motnjami v duševnem razvoju opravljam: 

_______ let.  
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1. Pred vami so napisane trditve, ki se navezujejo na vaše osebno doţivljanje 

prostovoljstva. Prosim vas, da označite, kako se strinjate s predlagano 

trditvijo.  

TRDITVE Sploh se 

ne 

strinjam. 

Ne 

strinjam 

se. 

Delno se 

strinjam, 

delno se 

ne 

strinjam. 

Se 

strinjam. 

Popolnoma 

se strinjam. 

Ob srečanju z 

učenci postanem 

dobre volje.  

     

Učenci so me dobro 

sprejeli. 

     

Zaposleni so me 

dobro sprejeli. 

     

Preko 

prostovoljskega 

dela učencem 

omogočam boljšo 

vključenost v 

socialno okolje.  

     

Pri prostovoljskem 

delu mi je najbolj 

všeč zadovoljstvo 

učencev ob naših 

srečanjih. 

     

Pri prostovoljskem 

delu mi je najbolj 

všeč učenčeva ţelja 

po igri in druţenju. 

     

Zaradi 

prostovoljskega 

dela sem postal bolj 

čuteč do učencev z 

motnjami v 

duševnem razvoju. 

     

Prostovoljsko delo 

dojemam kot 

dvosmeren proces 

– veliko vloţim, a 

tudi veliko dobim. 
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Prostovoljsko delo 

dojemam kot 

pozitivno ţivljenjsko 

izkušnjo. 

     

Druţenje z učenci z 

motnjami v 

duševnem razvoju 

je zahtevno in 

naporno. 

     

 

2. Pred vami so napisane trditve, ki se navezujejo na teţave pri opravljanju 

prostovoljskega dela. Prosim vas, da označite, kako pogosto se srečujete s 

posameznimi teţavami. 

 

TRDITEV Nikoli. Redko. Občasno. Pogosto. Zelo 

pogosto. 

Teţko mi je navezati 

stik z učencem. 

     

Teţave imam z 

razumevanjem učenca. 

     

Ne vem, kaj bi počel z 

učencem. 

     

Potrebujem pomoč 

zaposlenih, a ne vem, 

na koga se obrniti v 

dani situaciji. 

     

Ne vem, kako učencu 

nuditi fizično pomoč 

(ga voditi, usmerjati, 

prijeti za roko …) 

     

Učencu ne znam reči 

»ne«. 

     

Primanjkuje mi časa za 

opravljanje 

prostovoljskega dela. 

     

Teţave imam z 

organizacijo prevoza 

do ustanove, v kateri 

opravljam prostovoljsko 

delo. 
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Občutek imam, da 

ljudje premalo cenijo 

moj vloţek v 

prostovoljsko delo.  

     

Potrebujem več pomoči 

in sodelovanja z 

mentorico. 

     

 

3. Pred vami so napisane trditve, ki se navezujejo na motive za opravljanje 

prostovoljskega dela. Prosim vas, da označite, kako se strinjate s 

predlagano trditvijo. 

 

TRDITEV Sploh se 

ne 

strinjam. 

Ne 

strinjam 

se. 

Delno se 

strinjam, 

delno se 

ne 

strinjam. 

Strinjam 

se. 

Popolnoma 

se strinjam. 

Opravljanje 

prostovoljskega dela mi 

omogoča aktivno 

preţivljanje prostega 

časa. 

     

Opravljanje 

prostovoljskega dela mi 

omogoča osebnostno 

rast. 

     

Opravljanje 

prostovoljskega dela mi 

omogoča 

izpopolnjevanje svojih 

potencialov. 

     

Opravljanje 

prostovoljskega dela mi 

daje občutek,da sem 

nekomu potreben.  

     

Prostovoljsko delo 

opravljam, ker tako 

izpolnim šolske 

obveznosti. 

     

Prostovoljsko delo 

opravljam zaradi novih 

izkušenj. 
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Prostovoljsko delo 

opravljam, ker si ţelim 

pridobiti nove prijatelje. 

     

Prostovoljsko delo 

opravljam, ker to 

počnejo moji prijatelji.  

     

Prostovoljsko delo 

opravljam, ker rad 

pomagam drugim. 

     

Prostovoljsko delo 

opravljam, ker si ţelim 

priznanja in 

spoštovanja odraslih. 

     

Prostovoljsko delo 

opravljam, ker so me 

zanj navdušili sošolci. 

     

 

 

4. Prostovoljsko delo z učenci z motnjami v duševnem razvoju bo vplivalo na 

izbiro mojega študija: 

 

a) da 

b) ne 

 

Če ste odgovorili z da, izberite ţeleno študijsko smer: 

a) specialna in rehabilitacijska pedagogika 

b) logopedija in surdopedagogika 

c) razredni pouk, predšolska vzgoja  

d) fizioterapija, delovna terapija, medicina  

e) psihologija, socialno delo 

f) drugo:_______________ 

 

 

 

  


