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5. december Mednarodni dan prostovoljstva
za ekonomski in socialni razvoj
Mednarodni dan prostovoljstva za ekonomski in socialni
razvoj ali krajše Mednarodni dan prostovoljstva je razglasila Organizacija združenih narodov na 40. zasedanju
generalne skupščine 17. decembra 1985. Od takrat se
vlade, Združeni narodi in civilnodružbene organizacije
pridružujejo prostovoljkam in prostovoljcem iz vsega
sveta pri praznovanju 5. decembra, mednarodnega dneva
prostovoljstva.
Ob tej priložnosti je Mestna občina Maribor, na pobudo Mladinskega informacijsko - svetovalnega centra
INFOPEKA, podelila javne zahvalile organizacijam za
njihov trud, čas in vire, ki ga vlagamo v organizirano
prostovoljno delo.
Javno zahvalo sta prejeli tudi Zveza društev za socialno
gerontologijo Slovenije in lokalno Medgeneracijsko druš
tvo za samopomoč Drava.

Čemu sploh mednarodni dan? Moje mnenje je, da je
mnogo različnih mednarodnih dni vpisanih v koledar zato,
da se ob teh mednarodnih dneh vsaj v mislih ustavimo
na določeni vsebini.
In če se ob mednarodnem dnevu prostovoljstva ustavim
ob pojmu prostovoljstvo, vsekakor ne morem razmišljati o
tem pojmu ne da bi si v spomin priklicala ljudi ter z njimi
povezane dogodke in čustva, ki jih nosim v sebi kot prostovoljka Danijela. Ljudi s katerimi se družim vsak teden,
no skoraj vsak teden, v skupini Zvezdice, ki je zasvetila
na 5. decembra dan pred šestimi leti, v spominu se mi
prikažete ve prostovoljke in prostovoljci ter mnoge druge
osebe s katerimi se družimo v programu Skupine starih
ljudi za samopomoč po različnih krajih Slovenije.
Ko razmišljam o prostovoljstvu si zastavim vprašanje "Kaj
mi prostovoljstvo pomeni, kaj mi omogoča?"
Omogoča mi: srečevanje z ljudmi, ki ničesar ne pričakujejo od mene; pripovedovanje zgodb, ki imajo največjo
vrednost za pripovedovalca; biti slišana in učiti se poslušati druge in sebe; se ustaviti in obmirovati.
Omogoča mi druženje z ljudmi, ki me nevede, brez
napora, brez pričakovanja plačila sprejemajo takšno
kot sem.
Omogoča mi biti in ne imeti.
Seveda pa je mednarodni dan prostovoljstva predvsem
namenjen ozaveščanju pomena organiziranega prostovoljskega dela, ki ga izvajamo prostovoljci na različnih
nivojih tako lokalnih kot državnih in globalnih. V izjavi za
javnost, ki jo je posredovala Slovenska Filantropija v imenu Slovenske mreže prostovoljskih organizacij, katerih
član je tudi Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije, je zapisano, da je vodilo letošnjega mednarodnega
dneva prostovoljcev prostovoljstvo v odnosu do države.
Marsikdo meni, da je prostovoljstvo nekaj, kar mora teči
neodvisno od državnih regulativ in lahko bi bilo tako.
Pa vendar je pomembno, da je prostovoljstvo vtkano
v vse pore države, kajti le tako lahko država s svojimi
instrumenti prostovoljstvu da še dodatni polet in delo,
ki ga njeni prebivalci prostovoljsko darujejo v dobro
skupnosti in ga tudi primerno ovrednoti. Prav zato si
v Sloveniji prizadevamo za sprejem zakona, s katerim
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želimo, da se za državo tako pomembna dejavnost, kot
je prostovoljstvo, vnese tudi v pravni prostor in se tako
ustvarja stimulativni prostor za prostovoljsko delo ljudi.
Prostovoljstvo potrebuje posebno obravnavo, dodatne
olajšave za organizacije in ljudi, ki prostovoljsko prispevajo v skupno dobro. Država je v službi ljudi, zato mora
omogočiti prostor za tiste, ki ji pomagajo pri ustvarjanju
kar najboljših pogojev za življenje v njej, in prostovoljske
aktivnosti tudi ustrezno podpreti.
Izjava za javnost ob 5. decembru, mednarodnem
dnevu prostovoljstva
V času globalizacije je vsak med nami izpostavljen globalnim problemom, aferam in škandalom. Ti problemi se
nas dotaknejo, pa naj bodo realni ali umetno ustvarjeni.
Težko je presoditi, kaj je res in kaj ne.
Nekaj pa je res. Naša življenja, vsaj večine nas, so le delno
odvisna od teh globalnih resnic ali neresnic. Pomembne
stari ustvarjamo doma, v svojem okolju, tam kjer živimo,
delamo, vzgajamo otroke in imamo prijatelje. Pomembno
je, kako delujemo in živimo. S tem vplivamo na globalno
dogajanje in smo tudi sami del njega. V naših življenjih ni
najbolj pomembno, kako živijo slavni, ampak, kako živimo
sami in s svojim delovanjem vplivamo na življenja drugih.
In prav s svojimi dejanji lahko vplivamo tudi na življenja
tistih, ki so daleč stran in potrebujejo našo pomoč.
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Prostovoljstvo je ena od dejavnosti, ki je v sodobni družbi
nujno potrebna za njen razcvet, za tisto, kar je v naših
življenjih v resnici najpomembnejše. Kako bomo živeli in
kakšno okolje bomo ustvarili zase in svoje otroke? Vsak
od nas lahko prispeva v skupnost na različne načine. Zase,
za družbo, za svet, v katerem živimo.
Pomembno je, da okolja v katerih živimo, to prepoznajo,
cenijo in negujejo. Na lokalnem, nacionalnem in širše,

globalnem nivoju. Pomembno je, da prostovoljstvo v
svoje programe vgradijo tisti, ki vodijo politike na vseh
nivojih.
V letu 2008 je vodilo 5. decembra, mednarodnega dneva
prostovoljcev, prostovoljstvo v odnosu do države. Marsikdo
meni, da je prostovoljstvo nekaj, kar mora teči neodvisno
od državnih regulativ in lahko bi bilo tako. Pa vendar
je pomembno, da je prostovoljstvo vtkano v vse pore
države, kajti le tako lahko država s svojimi instrumenti
prostovoljstvu da še dodaten polet in delo, ki ga njeni
prebivalci prostovoljsko darujejo v dobro skupnosti, tudi
primerno ovrednoti.
Prav zato si v Sloveniji prizadevamo za sprejem zakona,
s katerim želimo, da se za državo tako pomembna dejavnost, kot je prostovoljstvo, vnese tudi v pravni prostor
in se tako ustvarja stimulativen prostor za prostovoljsko
delo ljudi. Prostovoljstvo potrebuje posebno obravnavo,
dodatne olajšave za organizacije in ljudi, ki prostovoljno prispevajo v skupno dobro. Država je v službi ljudi,
zato mora omogočiti prostor za tiste, ki ji pomagajo pri
ustvarjanju kar najboljših pogojev za življenje v njej, in
prostovoljske aktivnosti tudi ustrezno podpreti.
V Sloveniji že dolgo čakamo na ustrezen dialog med vlado
in civilno družbo, tudi na področju prostovoljstva. Čas je,
da se dogovorimo, kako naprej in temu je namenjen tudi
letošnji Forum.
Za konec je prav, da se ob mednarodnem dnevu prostovoljstva zahvalimo vsem tistim, ki prostovoljno podarjajo
svojo energijo, čas, znanje, dobro voljo in s tem ustvarjajo
prijaznejše okolje za nas vse. To je tisto, kar v resnici
nekaj velja.
Slovenska filantropija v imenu Slovenske mreže prostovoljskih organizacij

