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Prostovoljke in prostovoljci 

 

Zadeva: Zbiranje prijav prostovoljcev za delo v socialno varstvenih zavodih 

 

Spoštovani. 

 

Dne 29.10.2020 je Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, ki je 

humanitarna organizacija in deluje v javnem interesu vse od leta 1992, na svoji spletni strani 

(https://www.filantropija.org/2020/10/29/zbiramo-prijave-prostovoljcev-za-delo-v-domovih-za-

starejse/) objavila povabilo k prijavi prostovoljcev za delo v socialno varstvenih zavodih. 

Prostovoljci bi pomembno dopolnili delo zaposlenih, saj bi vaša pomoč vključevala 

družabništvo, pomoč pri stiku s svojci, lažja fizična dela za pomoč stanovalcem in posamične 

sprehode stanovalcev. V primeru, da ste ustrezno usposobljeni bi lahko nudili tudi pomoč pri 

negi. 

Pred pričetkom prostovoljnega dela je potrebno opraviti izobraževanje, ki bo potekalo tako v 

elektronski obliki kot v živo. Vsi prostovoljci boste pred pričetkom dela sklenili dogovor o 

prostovoljskem delu – nekateri s Slovensko filantropijo, nekateri pa neposredno z zavodom. 

Zaradi skrbi za zdravje vseh vključenih k prostovoljski pomoči vabijo ljudi, stare do 55 let, ki 

ste zdravi. Prednost bodo imeli prostovoljci, ki se lahko zavežete k sodelovanju za daljše 

časovno obdobje. Od prostovoljcev pričakujejo resno upoštevanje vseh priporočil in ukrepov, 

povezanih s pandemijo COVID-19. 

Prostovoljsko delo bo potekalo organizirano, zagotovljeni bosta podpora in povračilo potnih 

stroškov. 
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Če ste pripravljeni pomagati, izpolnite spletni obrazec. 

Po prijavi vas bo kontaktiral strokovni sodelavec/ka Slovenske filantropije z nadaljnjimi 

navodili, vezanimi na posamezni socialno varstveni zavod. Prejeli boste tudi vabilo na E-

izobraževanje Slovenske filantropije. Če živite v bližini njihovih prostorov, vas bodo povabili 

tudi na osebni razgovor. 

Kontaktna oseba za prostovoljce je Katarina Rotar, 070 130 881, 

katarina.rotar@filantropija.org. 

Ostanite zdravi. 

          Direktor: 

          mag. Mitja Mežik 
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