
                KAJ JE SPLOH PROSTOVOLJSTVO? 

 

Prostovoljsko delo je delo, ki ga posameznik po svoji svobodni volji in brez pričakovanja 
materialnih koristi zase opravlja v dobro drugih ali v splošno korist. Na prvem mestu je 
velikodušnost in altruizem ter zavest, da moramo dati najboljše od sebe. 

Želja po prostovoljskem delu izhaja iz zavesti solidarnosti. Brez nje bi vsak človek živel v svojem 
majhnem svetu in bi skrbel samo za lastne potrebe in interese. Človek, ki svoj čas posveča 
prostovoljstvu, bogati sebe. Prostovoljstvo krepi in ustvari povezavo med nami in lokalno 
skupnostjo, v kateri opravljamo prostovoljsko delo. Omogoča nam razvoj socialne občutljivosti 
in zmožnost iz sebe potegniti le najboljše lastnosti. Ob strani pustimo slabe lastnosti, kot sta 
egoizem in individualizem ter v celoti postanemo boljši ljudje. S tem ko sodelujemo pri 
prostovoljskih projektih, postanemo nosilci socialnih in družbenih sprememb na bolje. 

Tudi dijaki naše šole so vključeni v prostovoljske dejavnosti od neformalnih oblik do formalnih, 
kar se vidi iz ankete, ki se je nanašala na prostovoljstvo – dobrodelnost. Na anketo je od 734 
dijakov odgovorilo 252, kar znaša 34, 3 %. 

Iz odgovorov lahko povzamemo, da je  90 % dijakov že pomagalo sošolcem pri učenju. Kar 51 
% jih je to storilo enkrat na teden. 

Izkazali so se tudi v obdobju corona virusa, saj je svojo pomoč sošolcem nudilo kar 73 % 
dijakov. 

Na vprašanje, ali so tudi v tem obdobju ponudili svojo pomoč še posebej ranljivim skupinam, 
kot so starejši, dedki, babice, invalidne osebe, so odgovorili:  

• pomoč pri raznih opravilih, 
• gredo v trgovino, banko, 
• nudijo čustveno podporo – tolažijo, 
• babici čistili stanovanje, 
• pomoč pri pripravi drv, 
• pomoč babici pri kuhanju, dedku pri delu zunaj,  
• šla sem v trgovino po hrano, lekarno, …, 
• pomoč starim staršem pri kuhanju, 



• delam babici družbo, da ni osamljena. Peljem jo v trgovino. Grem na sprehod z njo 
itd., 

• prinašal hrano in potrebne stvari, …, 
• pomagala sem jima vstati, nositi težke stvari, ..., 
• prinesel sem jim zdravila, hrano, ..., 
• pomoč pri naročanju stvari preko spleta in prijavi na pregled pri zdravniku, 
• večkrat sem jih poklicala in vprašala kako so in če kaj potrebujejo,  
• pomoč pri hoji, pospravljanju, pri hrani, povijanje ran s povoji, ...,  
• krajšal sem jim čas s pogovorom z njimi, 
• atu ter babici zdaj, ko ni doma staršev  pomagam pri vseh opravilih, kolikor gre. 

 
Sodelujejo tudi pri sosedski pomoči: 

• gredo v trgovine, 
• prinesejo zdravila iz lekarne, 
• ostalo. 

 
Naši dijaki so vključeni tudi v formalne prostovoljske dejavnosti: 

• prostovoljna gasilska društva, 
• družabniki v domu starejših, 
• animatorka pri verouku, 
• Rdeči križ Slovenije, 
• Božiček za en dan, 
• animatorka v prostovoljnem društvu prijateljev otrok Mavrica, animatorka na 

oratorijih in vodnica pri tabornikih, 
• čistilne akcije, obisk doma za ostarele, 
• prostovoljno društvo konjenikov. 

 

Iz vsega povedanega lahko povzamemo, da je prostovoljska dejavnost pri naših dijakih dokaj 
raznolika, da imajo čut za sočloveka, da jim je mar. Biti prostovoljec pomeni biti drugačen od 
drugih, ker s tem ko pomagaš drugim, spremeniš svoje življenje, posledično pa prejmeš v 
zahvalo več ljubezni, prijateljev in topline. 

Če bi bilo na svetu več prostovoljcev, bi svet v zelo kratkem času postal kraj ljubezni, 
razumevanja, naklonjenosti ter sočutja.  

Če želiš spremeniti svet: »Bodi sprememba, ki jo želiš videti v svetu.« (Mahatma Gandhi) 

 

 
 

 


