
PROSTOVOLJSTVO 

Prostovoljstvo je širok pomen besede in v slovarju slovenskega knjižnega jezika ga najdemo 

razloženega kot pojav ali dejstvo, da je kdo prostovoljec. Zame pa je ta pomen veliko širši. 

Pomeni mi solidarnost, pomoč tistim, ki jo potrebujejo. S prostovoljstvom se mi polepša dan, 

saj vem, da sem naredila nekomu dobro v vsem slabem, vem tudi, da je mojo pomoč nujno 

potreboval in mi bil na koncu hvaležen. 

Še pred kratkim se mi je zgodilo tole. Vzela sem si čas in odšla k moji prijateljici na obisk v 

bolnišnico, ker sem vedela, da ji bo moj obisk pomenil zelo veliko. Pogovarjali sva se o 

različnih stvareh, ki se dogajajo danes okoli nas. V njenih očes sem prepoznala srečo, veselje 

in hvaležnost. Ko sem odhajala sem se počutila mnogo bolje, čeprav me je zelo skrbelo za 

njo. Preprosto sem bila tudi jaz srečna. Čez nekaj dni je prišla domov in me poklicala. Med 

najinim pogovorom sem zaznala, da je komaj zadrževala solze, zato sem jo vprašala, kaj je 

narobe? Odgovorila mi je, da mi je zelo hvaležna, ker sem z njo v najtežjih trenutkih in, da se 

z mano ne počuti več same. Občutila sem to hvaležnost. Razmišljala sem, da sem res storila 

samo to, da sem si vzela malo časa in se pogovorila z njo. Ni rabila nobene materialne 

vrednosti in jaz ne. Klub temu sva bili obe zelo zadovoljni. Temu bi jaz dodelila ime 

prostovoljstvo z dušo. 

Seveda poznamo prostovoljstvo tudi kot učno pomoč. Tudi ta je zelo pomemben del našega 

vsakdana. Iz leta v leto so predmeti težji in povsod se nabira veliko snovi. Zato pride učna 

pomoč  velikokrat še kako prav vsakemu, ki ne razume določene snovi. 

Prostovoljstvo je torej dobro delo za človeka, ki to potrebuje. Na prostovoljca lahko vpliva 

zelo pozitivno, če zna izkoristiti vsakršno prednost, ki jo ponuja. Menim pa, da se 

prostovoljstvo danes vse bolj spreminja v usluge, za katere pričakujemo plačilo. Žal so nas 

okoliščine pripeljale tako daleč. 

Prostovoljstvo pa se dan danes rabi na vseh področjih tako v drugih državah, npr. v Afriki, kot 

tudi v ustanovah pri nas kot so vrtci, domovi za ostarele, kulturna društva, krajevne skupnosti 

in podobno.  

Izkažimo solidarnost drug drugemu. Pokažimo sočutje, prijaznost in zadovoljstvo. Bodimo 

ljudje, ki jim je mar za druge. 
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