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BIC Ljubljana je od oktobra 2014 del Slovenske mreže 
prostovoljskih organizacij, ki združuje več kot 1100 

prostovoljskih organizacij v Sloveniji.



Prostovoljstvo pri nas ni novo

Častno je delati z ljudmi, ki pristopajo k delu 
prostovoljno, z osebnim zagonom, da nekaj prispevajo 
ljudem okoli sebi, družbi, pa tudi poslanstvu našega 
zavoda.

Mladi prostovoljci so tisti posamezniki, ki so gonilna sila 
vsega pozitivnega, dobrega, s svojimi prispevki delajo 
svet (ne)opazno boljši in lepši. Zato smo pri nas nanje 
ponosni.



Pomen prostovoljstva 

 Prostovoljstvo ima velik pomen za današnje osebne medčloveške odnose 
in povezave. 

 Prostovoljstvo je osnovna sodobna oblika osebne solidarnosti v 
socialnem delovanju.

 Korenita sprememba starostnih razmerij po vsem svetu.

 Medgeneracijsko povezovanje in sožitje nam je danes še kako 
pomembno.

„Vse tri generacije so ena družbena celota. Med seboj se morajo poznati 
takšne, kakršne so. Dobro medsebojno poznavanje je osnova za 

medsebojno sodelovanje, ki je nujno za preživetje in razvoj. Če se mladi, 
srednja generacija in upokojenci med seboj ne poznajo dobro in ne 

sodelujejo v vsakdanjem sožitju, nastaja med njimi prepad in nezaupanje, ki 
usodno škodi vsem trem.“ 

dr. Jože Ramovš



 Medvrstniška pomoč, tutorstvo

 Prostovoljske akcije (znotraj enot in v širšem okolju)

 Promocijske aktivnosti po šolah, na izvenšolskih
dogodkih

 Pomoč za živali

 Medgeneracijsko povezovanje

 Nove aktivnosti

Področja prostovoljstva na BIC Ljubljana



 Telovadne urice v telovadnici BIC Ljubljana

Mentorica: Marija Žvab

MEDGENERACIJSKO POVEZOVANJE

AKTIVNOSTI



 Bralni krožek

Mentorica: Elizabeta Klarič

MEDGENERACIJSKO POVEZOVANJE

AKTIVNOSTI



 Ustvarjalne delavnice (v decembru izdelava 
novoletnih voščilnic)

Mentor: Elizabeta Klarič

AKTIVNOSTI



 Tematska predavanja s študenti (predavanje o 
čajih, …)

Mentorica: mag. Tjaša Vidrih

AKTIVNOSTI



 Skupne akcije v skrbi za zdravo in čisto okolje 
(zmanjševanje ogljičnega odtisa …)

Mentorica: Alenka Sedlar Špehar

AKTIVNOSTI



 Izdelava naravne kozmetike

Mentorica: Nada Jakopič

AKTIVNOSTI



Medgeneracijsko povezovanje:
Simbioza prostovoljci



MEDGENERACIJSKO POVEZOVANJE

V medgeneracijskem povezovanju se plemeniti 
odnos vseh udeleženih – vsak, ki prispeva v ta 

odnos bogati na osebnostni, duhovni ravni.



Simbioza giba



Simbioza prostovoljci



Medgeneracijsko povezovanje -
obiski starejših v domovih



Medgeneracijsko povezovanje -
obiski starejših v domovih



Prostovoljci  promocijskih 
dogodkov



Prostovoljci  promocijskih 
dogodkov



Prostovoljci  promocijskih 
dogodkov



Program prostovoljstva

Z A K O N 
O PROSTOVOLJSTVU (Zprost, 2011)

 Opredelitev organiziranega prostovoljstva (7.člen)
 Prostovoljske organizacije (9.člen)
 Pravice prostovoljcev (15.člen)
 Dogovor o  organiziranem prostovoljskem delu (16.člen)
 Načelo prepovedi izkoriščanja prostovoljcev (12.člen

ETIČNI KODEKS ORGANIZIRANEGA PROSTOVOLJSTVA
Kodeks temelji na vzajemnem spoštovanju vseh vključenih v proces 
prostovoljskega dela in predstavlja osnovne smernice in minimalne 
standarde, ki naj bi jih prostovoljke, prostovoljci in prostovoljske 
organizacije upoštevali pri svojem delu.



Hvala za pozornost in lep dan.

Koordinator prostovoljstva BIC Ljubljana: 
Tanja Kek (tanja.kek@bic-lj.si)




