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ČASTNI POKROVITELJ PROJEKTA
PROSTOVOLJEC LETA 2016
»Povezovanje skupnosti v srečnejšo, pravičnejšo družbo, družbo
vrednot in visokih moralnih standardov, je naša skupna naloga, da
po najboljših močeh k temu prispevamo. Naj vam za to nalogo nikoli
ne zmanjka navdiha in motivacije.«
Borut Pahor
Predsednik Republike Slovenije

KAKO IN ZAKAJ JE NASTAL
PROSTOVOLJEC LETA?

ZAKAJ SMO TO POBUDO SPROŽILI MI,
KI PREDSTAVLJAMO MLADE?

Soočen z vse manjšo participacijo mladih v različnih
sferah družbe, nezadostnim ugledom prostovoljskega
dela ter splošnim nerazumevanjem tovrstnega dela, se
je Mladinski svet Slovenije (MSS) v letu 2002 odločil pripraviti projekt nacionalne razsežnosti. Pripraviti natečaj, s
katerim bomo vsako leto izbirali najboljše prostovoljce.
Ne zato, ker bi želeli vzpodbujati tekmovalnost med njimi;
pač pa zato, da bi pokazali javnosti, da je to delo izjemno
raznovrstno, koristno tako za prostovoljce kot družbo in
predvsem da si zasluži ugled in pozornost.

Zato, ker
• je mladost idealen čas za pridobivanje izkušenj, referenc, veščin in poznanstev, uporabnih za nadaljnje
življenje in delo.
• je prostovoljstvo vrednota; vrednote pa si v največji
meri pridobimo v mladosti.
• imajo mnogi mladi veliko časa in energije, ki bi ju
lahko s prostovoljskim delom odlično izkoristili.
• je prostovoljstvo lahko alternativa mnogim rizičnim
aktivnostim in odlično »zdravilo« za dolgčas.
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V letošnjem letu obeležujemo 15. obletnico projekta in natečaja
Prostovoljec leta, ki ga na Mladinskem svetu Slovenije organiziramo
že od leta 2002. Zato izrekam posebno zahvalo za nadvse ambiciozno in hkrati odlično idejo – hvala vsem prostovoljkam in prostovoljcem za vaš prispevek k razvoju družbene dobrobiti ter za namen
širjenja in vzpodbujanja prostovoljstva v Sloveniji ter hvala vsem
tistim, ki ste se v letu 2002 odločili pripraviti projekt nacionalne
razsežnosti. S tem je tudi prostovoljstvo postalo v naši domovini
bolj prepoznavno in cenjeno. Potrebno si je priznati, da tudi za to,
da se odločiš delovati prostovoljno, potrebuješ razumevanje, sočutje,
vztrajnost, odločnost in pogum.
Prostovoljstvo je svet, v katerem ni prostora za laž, sebičnost in
koristoljubje. To je svet, ki ga potrebujemo vsi. Svet, kjer se najde
ljubeč pogled, prijazen nasmeh, topel objem in dobra beseda. Ta
svet so ustvarili tisti, ki jim je mar za druge in ki nikoli ne pogledajo
stran, ko nekdo potrebuje pomoč.
Prostovoljstvo ni le neko gibanje in ni le poslanstvo, je tudi in predvsem način življenja. Prostovoljci z vseh koncev sveta, doma in v tujini,
pletejo svoje dobre zgodbe za druge, se povezujejo in širijo svoja
znanja ter znanja in veščine drugih. Zato prostovoljstvo odpira priložnost za izražanje sebe v raznolikih projektih ter za učenje iz izkušenj
drugih z najrazličnejših področij, kar tudi predstavlja nove možnosti
tako za osebnostno kot tudi za strokovno rast. Preko prostovoljnega
dela lahko najdemo nove prijatelje, pridobimo nova poznanstva, razširimo svoj pogled na svet izven okvira našega ustaljenega življenja ter
kar je najpomembnejše – povežemo se z dobrimi ljudmi in s skupnimi
močmi premikamo ter širimo meje dobrega.
Prostovoljstvo ni nek enoličen pojem, saj ga ni brez prostovoljcev –
pravih ljudi s srcem na pravem mestu. Prostovoljstvo se širi preko
njih in se razvija iz dneva v dan povsod – po svetu in v Sloveniji.
Preko prostovoljstva in prostovoljcev zaživi beseda ENAKOST ne
glede na spol ali raso, narodno ali versko pripadnost ali družbeni
položaj. To so načela, vrednote in vodilo, ki ustvarjajo platformo
za boljši družbeni položaj za vsakega posameznika, ki je pomoči
potreben.
Za družbo kot celoto so prostovoljci integralni del, potreben za
obstoj in razvoj slednje v smeri izboljšanja kakovosti življenja
VSEH vključenih deležnikov. Zato se prostovoljstvo mora širiti na
vse nivoje našega življenja z zavestjo, da s prostovoljstvom bogatimo sebe in druge.
Tin Kampl
predsednik Mladinskega sveta Slovenije
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Na Mladinskem svetu Slovenije v letu 2017
že petnajsto leto zapored razpisujemo
natečaj Prostovoljec leta, v katerem
bomo podelili Naj nazive prostovoljkam,
prostovoljcem in projektom oz. njihovim
nosilcem za preteklo leto.
K prijavi vabimo vse posameznike, nevladne
organizacije, neformalne skupine, javne in
druge institucije, ki ste v svoje delovanje
vključevale prostovoljce oz. prostovoljsko delo!

podeli komisija v nekoliko ožji sestavi, dopolnjena s predstavniki mladinskih organizacij.
Že od leta 2004 pri podelitvi ključnih priznanj sodelujeta minister, pristojen za socialne zadeve, ter predsednik
MSS. Občasno pa sta sodelovala tudi minister, pristojen
za prostovoljstvo, in minister, pristojen za mladino.
V letu 2008 je častni pokrovitelj projekta postal takratni
predsednik RS dr. Danilo Türk, z letom 2013 pa je to tradicijo nadaljeval njegov naslednik Borut Pahor.

Vsi sodelujoči v natečaju boste, najverjetneje v juniju,
povabljeni na zaključno prireditev, kjer bomo slovesno
podelili priznanja in nagrade.
V nadaljevanju si lahko preberete več o natečaju in
njegovi 15-letni zgodovini.

POTEK NATEČAJA

NAJ NAZIVI
Že od leta 2003 v okviru natečaja Prostovoljec leta
vsako leto izbiramo najboljše prostovoljke in prostovoljce, od leta 2004 pa tudi prostovoljske projekte, saj
smo kaj hitro zaznali potrebo po nagrajevanju skupinskega dela. V letu 2004 smo prijavljene prostovoljke in
prostovoljce razdelili v 6 kategorij – po spolu in starosti
– in od takrat vsako leto izberemo Naj prostovoljke in
Naj prostovoljce v treh starostnih skupinah. Kategorije
smo razdelili po spolu predvsem zato, ker je med fanti
oz. moškimi manj prostovoljcev in smo jih želeli posebej
vzpodbuditi k prijavi; prav tako želimo posebej vzpodbujati tudi mlade, zato prvi dve starostni kategoriji zajemata mlado populacijo. V letu 2009 smo se odločili dati
še poseben poudarek mladinskemu delu, zato smo razpisali še dve dodatni kategoriji: Naj mladinski voditelj in
Naj mladinski projekt. Skupno tako podelimo 9 nazivov,
občasno pa še 2 dodatna – odvisno od odločitve komisije, ki opravi izbor.

KOMISIJA, MINISTRI IN PREDSEDNIK
Najboljše prostovoljce in projekte namreč izbira strokovna
komisija, ki je že vrsto let sestavljena iz predstavnic oz.
predstavnikov ministrstva, pristojnega za socialne zadeve,
ministrstva, pristojnega za prostovoljstvo, Urada RS za
mladino, Fakultete za socialno delo, Slovenske filantropije, Zavoda Nefiks, Mladinske mreže MaMa, Zavoda Movit
ter Mladinskega sveta Slovenije. T.i. mladinska naziva pa

Projekt se vsako leto prične s pripravo osnutka natečaja in oblikovanjem prej omenjene strokovne komisije projekta. Sledi objava natečaja in s tem ključni del
projekta: promocijsko-informacijska akcija, usmerjena v
mladinske, humanitarne idr. nevladne organizacije, v socialne zavode, centre za socialno delo, občine, razna informacijska središča, srednje šole in osnovne šole. Hkrati
obveščamo tudi množične medije; nekateri prav z veseljem obveščajo o natečaju ali celo pripravljajo oddaje in
prispevke o prostovoljstvu.
Hkrati se trudimo iskati tudi sponzorje, ki bi prispevali predvsem nagrade za izbrane prostovoljce ali kako
drugače pomagali izpeljati zaključno prireditev. Nagrade
za izbrane prostovoljce so tako predvsem simbolične;
ključni pa so podeljeni nazivi prostovoljcem in projektom.
Ko se izteče rok za prijave, je na potezi komisija. Pregled
prijav, ožji izbor in dokončne odločitve terjajo od komisije
v zadnjih letih že več kot en delavnik časa, saj je prijav
mnogo več kot v prvih letih.
Po zaključku projekta, običajno v juniju, pripravimo
zaključno prireditev, kamor povabimo vse prijavljene
prostovoljke in prostovoljce ter prijavitelje. Tam razglasimo najboljše prostovoljke, prostovoljce in projekte,
podelimo priznanja in nagrade. Poleg ključnih priznanj
podelimo tudi priznanja za sodelovanje, ki jih prejmejo
tudi ostali sodelujoči. Prireditev je dobra priložnost
za izmenjavo izkušenj in sklepanje poznanstev, saj po
zaključku uradnega dela prireditve prisotne prepustimo
kramljanju ob pogostitvi.
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LETA 2002 – 2015
2002

Fotografije nizke kakovosti z razglasitve Naj prostovoljcev leta 2002, nas živo spominjajo na začetne
korake, ko je bil natečaj tako rekoč še v povojih in
smo se čudili izjemnemu odzivu naše ciljne publike.
Pri zasnovi natečaja nam je pomagal takratni dekan
Fakultete (takrat Visoke šole, op. p.) za socialno delo dr.
Vito Flaker, ki je tudi sodeloval pri podelitvi priznanj. S
strani MSS sta svoj ključni del prispevala dva takratna
podpredsednika MSS, Jože Gornik in Tomaž Čučnik.
Komisija, ki je izbrala najboljše prostovoljce, je bila
sestavljena iz predstavnikov MSS in takratne Visoke šole
za socialno delo. Leta 2003, kot tudi naslednji dve leti,
je zaključno prireditev gostila Mestna občina Ljubljana.

2003

V letu 2003 smo pričeli z nadgradnjo predvsem pri
promociji natečaja, kjer so se posebej angažirali zaposleni na MSS. Poziv k prijavi v natečaj smo neposredno
naslovili na številne institucije, ki bi utegnile biti povezane s prostovoljskim delom, in jim posredovali promocijske materiale ter jih nato celo klicali in še osebno
pozivali k prijavi. V tem letu smo tudi razširili komisijo, ki je izbirala najboljše prostovoljke, prostovoljce
in projekte.
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2004

Ko smo takratnega ministra za delo, družino in socialne zadeve dr. Vlada Dimovskega povprašali, če bi
sodeloval pri podelitvi priznanj prostovoljcem, ga ni
bilo potrebno posebej prepričevati. V naslednjih letih
so tudi Janez Drobnič, Marjeta Cotman, dr. Ivan Svetlik,
mag. Andrej Vizjak in dr. Anja Kopač
Mrak z veseljem sodelovali na prireditvi. V letu 2004 smo uvedli novo
kategorijo: Naj prostovoljski projekt.
Že v prejšnjih letih se je namreč
kazala potreba po možnosti izpostavitve skupinskega dela. Mnoge
organizacije so namreč menile, da
ne morejo prijaviti posameznikov,
ki so enakovredno sodelovali pri
večjih projektih ali pa posamezniki
niti niso hoteli biti izpostavljeni.
Nosilec izbranega Naj projekta je
prejel v začasno last veliko leseno
ragljo z vgraviranim imenom
projekta.

2005

V letu 2005 ni bilo večjih sprememb, število prijav pa
je doseglo vrhunec.
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2006

V letu 2006 smo dali večji poudarek na tiste vidike
prostovoljstva, ki so pri vplivu na družbo in posameznika ključnega pomena: samostojnost in samoiniciativnost pri delu, aktivna participacija (v kolikšni
meri je bil prostovoljec soustvarjalec lastnega dela),
vpliv dela na širjenje prostovoljstva, na organizacijo
in na druga okolja, v katerih je delo potekalo. Število
prijav je v tem letu nekoliko upadlo, dvignila pa se je
njihova kvaliteta. Ponovno pa je naraslo tudi število
prijaviteljev v natečaj. Z letom 2006 se je
od nas poslovil zaščitni znak, ki je spremljal projekt prva leta: volk, ki tuli v luno,
z geslom: »Ali se ti zdi, da tuliš v luno?«
Simbolika se ni nanašala na prostovoljsko
delo kot tako; saj je tuljenje v luno sicer
prostovoljna, a dokaj nekoristna in moteča
dejavnost. Šlo je predvsem za poziv k
večjemu priznavanju prostovoljskega dela,
pri katerem se le stežka doseže ustrezen
odziv. Dobili smo nov znak in novo geslo
projekta: »S prostovoljstvom bogatim.
Sebe in druge.« Podobo smo nato večkrat
menjali, geslo pa je ostalo do danes.

2007

V letu 2007 pri samem natečaju ni bilo sprememb, je pa bila ključna sprememba v zaključni
prireditvi. Še vreme se je zjasnilo na tisti junijski
dan l. 2008, ko nas je v Vili Podrožnik gostil predsednik RS dr. Danilo Türk. Predsednik je namreč
v l. 2008 prevzel pokroviteljstvo nad projektom
in ponudil gostitev prireditve. Nosilcu Naj
projekta je to leto pripadla posebna čast - to
je bilo namreč edino priznanje, ki ga je prejemniku izročil predsednik. Po uradnem delu
prireditve je predsednik prijazno in potrpežljivo
sprejel nov izziv – med udeleženci prireditve se
je namreč pričelo »tekmovanje«, ki bi ga
lahko poimenovali »Komu
se bo uspelo slikati s predsednikom«, kar je tudi v
naslednjih letih ostalo
stalna praksa. To leto nas
je s svojim nastopom še
posebej zabaval Adi Smolar.
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2008

Prejemnike nazivov za leto 2008 smo razglasili na prireditvi na prostem na Brdu pri Kranju, kjer nas je prav
tako gostil predsednik RS, na prireditvi pa je sodeloval
že četrti minister, pristojen za socialne
zadeve, dr. Ivan Svetlik. Prireditev sta
vodila Bernarda Žarn in Jure Sešek;
poznopomladanski deževni dan nam
je popestril jazzovski zbor Perpetuum
Jazzile.

2009—2011

Prejemnike Naj nazivov za leto
2009 in 2010 smo ponovno
razglasili na Brdu pri Kranju, le
da smo se »preselili« v dvorano. V
tem času smo pričeli podeljevati
naziva Naj mladinski voditelj in Naj
mladinski projekt. Pri razglasitvi
najboljših za leto 2010 so sodelovali tudi ambasadorji mednarodnega leta mladih; Tinkara Kovač
kot nastopajoča, Ana Marija Mitić
kot voditeljica in reper Zlatko kot
gost prireditve. V letu 2012
smo praznovali 10-letnico
projekta, ki je bil v tem
letu še posebej uspešen in
odmeven. Zaključno prireditev in razglasitev Naj
prostovoljcev in projektov
za leto 2011 je še zadnjič
gostil dr. Danilo Türk, ki
smo se mu posebej zahvalili, saj je naš projekt
podpiral ves svoj mandat.
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2012—2014

V letu 2012 je število prijav doseglo
vrhunec, pokroviteljstvo projekta
pa je prevzel novo izvoljeni predsednik RS Borut Pahor, ki nas je prav
tako gostil na Brdu pri Kranju in tudi
podelil priznanje za Naj prostovoljski
projekt 2012. Leta 2014 nas je začasno
»posvojila« mestna občina Ljubljana, ki nas je gostila
v Križankah. Naj nazivi za leto 2013 so bili tako podeljeni na nekoliko drugačni prireditvi, kjer nas je zabavala tudi skupina Muff.
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Leto 2015, znova na Brdu in znova s predsednikom, pa
si bomo najverjetneje zapomnili po malem triumfu Zveze
tabornikov Slovenije, ki je prejela priznanje za Naj prostovoljski projekt leta 2014, prav tako pa sta bila iz vrst tabornikov izbrana še Naj mladinski voditelj in Naj prostovoljec. Nekateri pa smo si posebej zapomnili tudi nastop
slovenske dive Alenke Godec.
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2015

Pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS Boruta
Pahorja smo zaključno prireditev v letu 2016 izvedli v
dvorani Grandis v kongresnem centru Brdo pri Kranju, kjer
smo razglasili najboljše prostovoljke in prostovoljce ter
prostovoljske projekte za leto 2015. V natečaj je prispelo
220 prijav, med katerimi je bilo 161 prijav za posameznike in 59 prijav za projekte. Tako smo podelili naziva Naj prostovoljec in Naj prostovoljka
v treh starostnih skupinah, naziv Naj prostovoljski projekt, naziv Naj mladinska voditeljica
in Naj mladinski projekt. Poleg teh priznanj za
»Naj nazive« se je komisija v tem letu odločila podeliti še štiri posebna priznanja, in sicer
eno posebno priznanje za mednarodno prostovoljstvo in tri priznanja za posebne dosežke. Na
prireditvi smo tudi prisluhnili zmagovalki festivala 40. Slovenske popevke Evi Boto, ki se je
s svojim repertoarjem dotaknila prav vsakega
srca v tej dvorani.
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LETO 2002:

Prijavljenih prostovoljcev: 56
Prijaviteljev: 27
Častni govornik: dr. Vitold Flaker, takratni dekan Visoke
šole za socialno delo (sedaj Fakulteta, op. p.)
Podeljeni nazivi in posebna priznanja:
1 x Naj prostovoljec
1 x Naj prostovoljka
7 posebnih priznanj

LETO 2006:

Prijavljenih prostovoljcev: 96
Prijavljenih projektov: 42
Št. prijaviteljev: 101
Častna govornica: Marjeta Cotman, takratna ministrica
za delo, družino in socialne zadeve
Podeljeni nazivi in posebna priznanja:
3 x Naj prostovoljec
3 x Naj prostovoljka
1 x Naj prostovoljski projekt
3 x posebno priznanje

LETO 2003:

Prijavljenih prostovoljcev: 97
Prijaviteljev: 49
Častni govornik: dr. Vlado Dimovski, takratni minister za
delo, družino in socialne zadeve
Podeljeni nazivi in posebna priznanja:
3 x Naj prostovoljec
3 x Naj prostovoljka
priznanje za posebne dosežke

LETO 2004:

Prijavljenih prostovoljcev: 89
Prijavljenih projektov: 49
Prijaviteljev: 69
Častni govornik: mag. Janez Drobnič, takratni minister
za delo, družino in socialne zadeve

LETO 2007:

Prijavljenih prostovoljcev: 111
Prijavljenih projektov: 43
Prijaviteljev: 117
Častni pokrovitelj in gostitelj prireditve: dr. Danilo Türk,
predsednik RS
Drugi častni govorniki: Marjeta Cotman, takratna ministrica za delo, družino in socialne zadeve
Podeljeni nazivi in posebna priznanja:
3 x Naj prostovoljec
3 x Naj prostovoljka
1 x Naj prostovoljski projekt
3 x posebno priznanje

LETO 2008:

Podeljeni nazivi in posebna priznanja:
2 x Naj prostovoljec
3 x Naj prostovoljka
1 x Naj prostovoljski projekt
2 x posebno priznanje za projekt

Prijavljenih prostovoljcev: 132
Prijavljenih projektov: 48
Prijaviteljev: 116
Častni pokrovitelj in gostitelj prireditve: dr. Danilo Türk,
predsednik RS
Drugi častni govorniki: Marjeta Cotman, takratna ministrica za delo, družino in socialne zadeve

LETO 2005:

Podeljeni nazivi in posebna priznanja:
3 x Naj prostovoljec
3 x Naj prostovoljka
1 x Naj prostovoljski projekt
3 x posebno priznanje

Prijavljenih prostovoljcev: 113
Prijavljenih projektov: 42
Prijaviteljev: 96
Častni govornik: mag. Janez Drobnič, takratni minister
za delo, družino in socialne zadeve
Podeljeni nazivi in posebna priznanja:
3 x Naj prostovoljec
3 x Prostovoljka leta
1 x Naj prostovoljski projekt
2 x posebno priznanje za projekt

LETO 2009:

Prijavljenih prostovoljcev: 144
Prijavljenih projektov: 43
Prijaviteljev: 111
Častni pokrovitelj in gostitelj prireditve: dr. Danilo Türk,
predsednik RS
Drugi častni govorniki: dr. Ivan Svetlik, takratni minister
za delo, družino in socialne zadeve
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Podeljeni nazivi in posebna priznanja:
3 x Naj prostovoljec
3 x Naj prostovoljka
1 x Naj prostovoljski projekt
1x Naj mladinski voditelj
1x Naj mladinski projekt
2 x posebno priznanje

Podeljeni nazivi in priznanja:
3 x Naj prostovoljec
3 x Naj prostovoljka
1 x Naj prostovoljski projekt
1 x Naj mladinski voditelj
1 x Naj mladinski projekt
2 x posebno priznanje

LETO 2010:

LETO 2013:

Podeljeni nazivi in posebna priznanja:
3 x Naj prostovoljec
3 x Naj prostovoljka
1 x Naj prostovoljski projekt
1 x Naj mladinski voditelj
1 x Naj mladinski projekt
2 x posebno priznanje

Podeljeni nazivi in priznanja:
3 x Naj prostovoljec
3 x Naj prostovoljka
1 x Naj prostovoljski projekt
1 x Naj mladinski voditelj
1 x Naj mladinski projekt
2 x posebno priznanje

LETO 2011:

LETO 2014:

Prijavljenih prostovoljcev: 168
Prijavljenih projektov: 58
Prijaviteljev: 135
Častni pokrovitelj in gostitelj prireditve: dr. Danilo Türk,
predsednik RS
Drugi častni govorniki: dr. Ivan Svetlik, takratni minister
za delo, družino in socialne zadeve; Irma Pavlinič Krebs,
takratna ministrica za javno upravo

Prijavljenih prostovoljcev: 165
Prijavljenih projektov: 52
Prijaviteljev: 130
Častni govornik in gostitelj prireditve: dr. Danilo Türk,
predsednik RS
Drugi častni govorniki: mag. Andrej Vizjak, takratni minister za delo, družino, socialne zadeve
Podeljeni nazivi in posebna priznanja:
3 x Naj prostovoljec
3 x Naj prostovoljka
1 x Naj prostovoljski projekt
1 x Naj mladinski voditelj
1 x Naj mladinski projekt
2 x posebno priznanje

LETO 2012:

Prijavljenih prostovoljcev: 187
Prijavljenih projektov: 64
Prijaviteljev: 152
Častni govorniki in gostitelji prireditve: Borut Pahor,
predsednik RS; dr. Anja Kopač Mrak, ministrica za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti; dr. Jernej
Pikalo, takratni minister za izobraževanje, znanost in šport

Prijavljenih prostovoljcev: 187
Prijavljenih projektov: 42
Prijaviteljev: 134
Gostitelj prireditve: Zoran Janković, župan Mestne občine
Ljubljana
Drugi častni govorniki: dr. Anja Kopač Mrak, ministrica za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti; dr. Jernej
Pikalo, takratni minister za izobraževanje, znanost in šport

Prijavljenih prostovoljcev: 157
Prijavljenih projektov: 45
Prijaviteljev: 124
Gostitelj prireditve: Borut Pahor, predsednik RS
Podeljeni nazivi in priznanja:
3x Naj prostovoljec
3x Naj prostovoljka
1x Naj prostovoljski projekt
1x Naj mladinski voditelj
1x Naj mladinski projekt

LETO 2015:

Prijavljenih prostovoljcev: 161
Prijavljenih projektov: 59
Prijaviteljev: 142
Gostitelj prireditve: Borut Pahor, predsednik RS
Podeljeni nazivi in priznanja:
3x Naj prostovoljec
3x Naj prostovoljka
1x Naj prostovoljski projekt
1x Naj mladinski voditelj
1x Naj mladinski projekt
4x posebno priznanje
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IZBRANI PROSTOVOLJCI / PROSTOVOLJKE V POSAMEZNIH LETIH
Naziv / priznanje

Ime

Predlagatelj

Naj prostovoljec

Roman Paškulin

Ustanova Odsev se sliši

Naj prostovoljka

Katarina Žugman

Društvo Šotorovci

Posebni dosežki

Marija Šterbenc

Ustanova Anin sklad

Posebni dosežki

Rezka Povše

Najstarejša prostovoljka

Rezka Povše

Najmlajša prostovoljka

Toplek Marijana

Salezijanski mladinski center Cerknica

Janežič Nataša

Mladinsko središče Vič

Šturm Tanja

Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (ZSKSS)

Rakovec Domen

Društvo Altra

Naj prostovoljka (do 18 let)

Urška Mlekuž

Center za socialno delo Tolmin

Naj prostovoljec (do 18 let)

Tomaž Rantaša

Dom starejših Rakičan

Naj prostovoljka (19-30 let)

Maja Kranjc Ružič

Center za socialno delo Maribor

Naj prostovoljec (19-30 let)

Igor Kaligarič

Center za socialno delo Koper

Naj prostovoljka (nad 30 let)

Zdenka Dobravec

Center za socialno delo Radovljica

Naj prostovoljec (nad 30 let)

Edo Belak

ŠENT, Slovensko združenje za duševno zdravje

Posebno priznanje

Ana Jakič

Območno združenje Rdečega križa Slovenije Piran

Naj prostovoljka (do 18 let)

Mateja Pipuš

Dom starejših na Fari

Naj prostovoljka (19-30 let)

Irena Rupnik

posameznik

Naj prostovoljec (19-30 let)

Tomislav Berend

Mladinsko središče Vič

Naj prostovoljka (nad 30 let)

Jožica Ficko

Mladinski svet Ljutomer

Naj prostovoljec (nad 30 let)

Danijel Grobler

Materinski dom Maribor

Naj prostovoljka (do 18 let)

Amra Hasič

Osnovna šola Gustava Šiliha Velenje

Naj prostovoljec (do 18 let)

Uroš Raščan

Srednja zdravstvena šola Murska Sobota

Naj prostovoljka (19-30 let)

Sanja Konečnik

Zveza prijateljev mladine Ljubljana - Moste – Polje

Naj prostovoljec (19-30 let)

Tomi Tomšič

ZSKSS, Steg Kamnik 1

Naj prostovoljka (nad 30 let)

Breda Kojc

Slovensko društvo za celiakijo

Naj prostovoljec (nad 30 let)

Florjan Zabret

Gasilska zveza Slovenije

Posebno priznanje

Danijel Jurca

Zveza prijateljev mladine Ljubljana – Moste –Polje

2002

Zgleden prostovoljec

Dom starejših občanov Novo mesto

2003

2004

2005
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2006
Naj prostovoljka (do 18 let)

Enya Belak

LjudjeZa.org

Naj prostovoljec (do 18 let)

Anže Jelenc

Društvo za mednarodno pomoč in prijateljstvo IRFF

Naj prostovoljka (19-30 let)

Faila Pašić Bišić

Muslimansko dobrodelno društvo Merhamet

Naj prostovoljec (19-30 let)

Jernej Agrež

Mladinski center Brežice

Naj prostovoljka (nad 30 let)

Anici Svetina

Center za socialno delo Radovljica

Naj prostovoljec (nad 30 let)

Aleksander
Doplihar

Slovenska filantropija

Posebno priznanje

Valentin Peternel

posameznik

Posebno priznanje

Marija Leskovec

Mladinski informacijski center

Naj prostovoljka (do 19 let)

Nuša Tojnko

Društvo Center za pomoč mladim

Naj prostovoljec (do 19 let)

Miha Brkinjač

Slovenska filantropija

Naj prostovoljka (20-30 let)

Darja Potočnik

Zavod Voluntariat

Naj prostovoljec (20-30 let)

Blaž Šelekar

Mladinsko kulturno turistično društvo Lepe strune

Naj prostovoljka (nad 30 let)

Marija Cehner

Slovensko društvo Hospic

Naj prostovoljec (nad 30 let)

Marjan Pintarič

Turistično društvo Nočni pohodniki

Posebno priznanje

Dušan Flisar

Nadškofijska Karitas Maribor

Posebno priznanje

Francka Smrekar

Lilija – društvo za urejenje Kota

Naj prostovoljka (do 19 let)

Alma Lea
Ojsteršek

Salezijanski mladinski center Celje

Naj prostovoljec (do 19 let)

Rusmir Delić

Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje

Naj prostovoljka (20-30 let)

Emina Hadžić

Društvo bosansko hercegovskih študentov Slovenije

Naj prostovoljec (20-30 let)

Dimitrij Amon

Mladinski svet Velenje

Naj prostovoljka (nad 30 let)

Željka Vovk

Medgeneracijsko društvo za samopomoč Savinja (Celje)

Naj prostovoljec (nad 30 let)

dr. med. Antun
Kvasić

Klub zdravljenih alkoholikov – Center za pomoč ljudem v stiski

Posebno priznanje

Barbara Omerzel

Društvo za delo z mladimi v stiski Žarek

Naj prostovoljka (do 19 let)

Ula Kočevar

Ustanova fundacija za pomoč otrokom

Naj prostovoljec (do 19 let)

Klemen Balanč

Mladinski center Dravinjske doline

Naj prostovoljka (20-30 let)

Mojca Urh

Mladinski center Cerklje

Naj prostovoljec (20-30 let)

Sebastjan Šeremet

Naj prostovoljka (nad 30 let)

Jasmina Salanović

Muslimansko dobrodelno društvo Merhamet

Naj prostovoljec (nad 30 let)

Janko Potočnik

Mladinski center Prlekije

Naj mladinski voditelj / voditeljica

Irena Mrak

Združenje katoliških skavtinj in skavtov

2007

2008

2009

ŠENT, Slovensko združenje za duševno zdravje, enota Novo
mesto
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2010
Naj prostovoljka (do 19 let)

Urša Bernardič

Naj prostovoljec (do 19 let)

Stanko Železinger

Naj prostovoljka (20-30 let)

Taja Borštnar

Društvo Center za pomoč mladim

Naj prostovoljec (20-30 let)

Benjamin Tomažič

Društvo SKAM

Naj prostovoljka (nad 30 let)

Jadranka Ravnihar

Območno združenje Rdečega križa Slovenske Konjice

Naj prostovoljec (nad 30 let)

Marko Škrajnar

Slovensko društvo Hospic

Naj mladinski voditelj / voditeljica

Janko Urbanc

Šaleški študentski klub

Posebno priznanje

Sara Munda

Župnijska Karitas Mala Nedelja

Gimnazija Brežice
Šolski center Celje, Srednja šola za storitvene dejavnosti in
logistiko

2011
Šolski center Celje, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in

Naj prostovoljka (do 19 let)

Taja Korošec

Naj prostovoljec (do 19 let)

Luka Marcen

Celjski mladinski center

Naj prostovoljka (20-30 let)

Katja Poznič

Sezam, združenje mladih, staršev in otrok

Naj prostovoljec (20-30 let)

Klemen Premrl

Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov

Naj prostovoljka (nad 30 let)

Julijana Kralj

Občina Slovenske Konjice

Naj prostovoljec (nad 30 let)

Ernest Večko

Ozara Slovenija, enota Celje

Naj mladinski voditelj / voditeljica

Nina Stegmüller

Mladinski svet Ljutomer

Posebno priznanje

Lidija Saje

Ženski pevski zbor Društva upokojencev Metlika

Naj prostovoljka (do 19 let)

Medina Jagurdžija

Človekoljubno dobrodelno društvo UP

Naj prostovoljec (do 19 let)

Andraž Kvas

Srednja šola Slovenska Bistrica

Naj prostovoljka (20-30 let)

Sara Borošak

Mednarodno združenje AIESEC

Naj prostovoljec (20-30 let)

Dejan Štemberger

Slovenska filantropija

Naj prostovoljka (nad 30 let)

Marta Gregorc

Osnovna šola Ivanjkovci

Naj prostovoljec (nad 30 let)

Martin Cmok

Občina Šentjur

Naj mladinski voditelj / voditeljica

Ana Grahor

Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov

Posebno priznanje

Ana Lukner

Osnovna šola Trzin

Naj prostovoljka (do 19 let)

Amajla Velić

Območno združenje Rdečega križa Postojna

Naj prostovoljec (do 19 let)

Marko Lenarčič

Slovenska filantropija

Naj prostovoljka (20-30 let)

Urška Česnik

Društvo Center za pomoč mladim

Naj prostovoljec (20-30 let)

Ivan Kramberger

Društvo Sožitje Gornja Radgona

Naj prostovoljka (nad 30 let)

Blanka Tomšič

Maja Petek Tomšič

Naj prostovoljec (nad 30 let)

Črtomir Urbašek

Naj mladinski voditelj / voditeljica

Albina Kolar

Občina Šentjur

Posebno priznanje

Ignac Habjanič

Osnovna šola Ljudski vrt Ptuj

Posebno priznanje

dr. Ahmed Pašić

Človekoljubno dobrodelno društvo UP Jesenice

računalništvo

2012

2013

Zveza društev upokojencev Slovenije in Društvo upokojencev
Velenje

20

2014
Naj prostovoljka (do 19 let)

Ema Trobentar

Leo klub Slovenska Bistrica

Naj prostovoljec (do 19 let)

Niko Prelec

Osnovna šola Šalovci

Naj prostovoljka (20-30 let)

Nastja Maver

Društvo katoliških pedagogov Slovenije

Naj prostovoljec (20-30 let)

Amir Crnojević

Društvo Za otroke sveta

Naj prostovoljka (nad 30 let)

Irena Dolinšek

Rdeči križ Slovenije, Območno združenje Piran

Naj prostovoljec (nad 30 let)

Gašper Rupnik

Zveza tabornikov Slovenije, nacionalna skavtska organizacija

Naj mladinski voditelj / voditeljica

Gregor Matavž

Zveza tabornikov Slovenije, nacionalna skavtska organizacija

Naj prostovoljka (do 19 let)

Sara Zamuda

Prostovoljno gasilsko društvo Stara nova vas

Naj prostovoljec (do 19 let)

Rok Černic

Srednja ekonomska šola Maribor

Naj prostovoljka (20-30 let)

Tanja Veber

Društvo center za pomoč mladim, podružnica Maribor

Naj prostovoljec (20-30 let)

Uroš Mehle

Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Grosuplje

Naj prostovoljka (nad 30 let)

Lidija Gornik

posameznik

Naj prostovoljec (nad 30 let)

Drago Kolar

Društvo Brigadirjev Velenje

Naj mladinski voditelj / voditeljica

Klemen Mezeg

Zveza slovenske podeželske mladine

Posebno priznanje

Matjaž Jureš

Dom starejših občanov Ljutomer

2015

Ana Fajmut, dr. med. Občina Črna na Koroškem

Posebno priznanje

IZBRANI PROJEKTI V POSAMEZNIH LETIH
Naziv / priznanje

projekt

Izvajalec / nosilec projekta

Naj prostovoljski projekt

Pot k okrevanju

Društvo onkoloških bolnikov Slovenije

Posebno priznanje

Ulična košarka

Mladinski center Velenje

Posebno priznanje

Pomoč pri učenju slovenskega jezika

Slovenska filantropija

Naj prostovoljski projekt

Pomoč pri Špegljevih

Šolski center Celje

Posebno priznanje

Projekti pomoči starejšim

Dom upokojencev Ptuj

Posebno priznanje

Prostovoljno delo v Zambiji

Nataša Kračun in Mateja Doberšek

Naj prostovoljski projekt

Helpmanija

Enya Belak, Danaja Marinšek, Društvo UNICEF

Posebno priznanje

Podari nasmeh

Društvo bosansko hercegovskih študentov Slove-

2004

2005

2006

nije - BH4

2007
Naj prostovoljski projekt

Bivalnik

Krajevna organizacija Rdečega križa Skoke

Posebno priznanje

Živa knjižnica

Društvo informacijski center Legebitra
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2008
Naj prostovoljski projekt

Prva medicinska pomoč

Društvo Prva medicinska pomoč Rogašovci

Posebno priznanje

Joga v zaporih

Zveza joga društev Slovenije

Posebno priznanje

1. slovenski skavtski jamboree

Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov

Osnovna šola Stranje

Prostovoljno in ustvarjalno delo mladih - model

2009
Naj prostovoljski projekt

vzgoje in izobraževanja

Naj mladinski projekt

Društvo Mladi Renče-Vogrsko

Poletje v Bukowci

Posebno priznanje

Občina Škofja loka

Škofjeloški pasijon 2009

Posebno priznanje

Kulturno društvo Orel Semič

Krakarjevi dnevi 2009

Naj prostovoljski projekt

MAKfest

skupina dijakinj Gimnazije Poljane

Naj mladinski projekt

MariBAJK

Mladinski informacijsko svetovalnmi center

2010

INFOPEKA

Očistimo Slovenijo v enem dnevu!

Društvo Ekologi brez meja

Naj prostovoljski projekt

Nešteto razlogov za življenje

Društvo onkoloških bolnikov Slovenije

Naj mladinski projekt

Eko Art

Javni zavod Mladinski center Medvode

Posebno priznanje

Simbioz@, e-pismena Slovenija

Zavod Ypsilon

Zate, zame, za nas

Društvo za penalno in postpenalno obravnavo

Posebno priznanje

2011

2012
Naj prostovoljski projekt

Prestop

Naj mladinski projekt

Družbeno odgovorni dnevi

Mestna zveza tabornikov Slovenije

Posebno priznanje

Festival HISTeRIA 2012

KD Matita

Naj prostovoljski projekt

Dar za dar

Mladi iz Kotelj

Naj mladinski projekt

15. študentska delovna brigada

Študentska organizacija univerze v Mariboru

Obnovimo slovenske gozdove

Zveza tabornikov Slovenije, nacionalna skavtska

2013

2014
Naj prostovoljski projekt

organizacija

Ulično mladinsko delo – »Žoga
skače«

Skupnost mladih New Prevent (Društvo Svit)

Naj prostovoljski projekt

Udarnik MC Velenje

Mladinski center Velenje, kultura in izobraževanje

Naj mladinski projekt

Youth Banks on the Move

Mladinski kulturni center Maribor

Posebno priznanje

Manj svečk za manj grobov

Dobrodelno društvo Fundacija Svečka

Posebno priznanje

Prvi odziv prostovoljcev na prihod
beguncev

Slovenska filantropija, Združenje za promocijo pros-

Naj mladinski projekt

2015

tovoljstva
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POMEN PROSTOVOLJSTVA IN NATEČAJA PROSTOVOLJEC LETA
SKOZI OČI NAŠIH NAGRAJENCEV
»Nagrada natečaja Prostovoljec leta ima za mene velik pomen, daje mi
neko priznanje, da delam dobro - pomagam ljudem - in da na koncu
neka širša množica to prepozna. Tega naziva sem bil zelo vesel in
hkrati ponosen, saj nisem bil v pričakovanju, da bo podeljen prav meni.
Za mene je prostovoljstvo nekaj, česar bi moralo biti v naši mali državi
več, kot tudi drugje po svetu, ne pa da je vse več konfliktov, pobijanj
oz. vojn itd. Rad se udejstvujem v vsakem projektu ali stvari, za katero
me kdo prosi, saj vem, da se dobro z dobrim vrača ter nikoli ne veš,
kdaj bo pomoč potrebna tebi, družini ali širši okolici, v kateri živiš. Kot
prostovoljec se pa tudi trudim ter poskušam, da bi v to vpeljal vse več
mladih, saj na njih svet stoji in oni so naše bogastvo.«
Rok Černic
Prejemnik naziva Naj prostovoljec 2015 v kategoriji do 19 let

Prostovoljstvo kot pisanje dobrih zgodb
»V kategoriji naj mladinski projekt, smo bili junija 2015 kot izvajalci
mladinskega uličnega dela med nagrajenci. Priznanje nas je močno razveselilo, pa tudi obvezalo k večji promociji prostovoljstva v skupnosti.
Vselej poudarjam, da so bili za vzpostavitev in nadaljnji razvoj našega
programa prostovoljci ključni člen, brez njih nas danes enostavno ne bi
bilo.
Priznanja mladim prostovoljcem, ki s svojo ustvarjalnostjo, radostjo in
osebno zavzetostjo soustvarjajo dobre zgodbe za skupno dobro morajo
biti stalnica.«
Ingrid Kristančič Šömen, mentorica
NewPrevent - Društvo Svit Koper
Prejemniki naziva Naj mladinski projekt 2014

»Pri prostovoljstvu me vodi moto, da na koncu štejejo le dejanja, ne
pa samo dober namen. Velik vzgled mi je bil oče, ki mi je dejal, da če
imam zjutraj eno jabolko, naj čez dan poskrbim, da bom imel zvečer
dve. A naj imam zjutraj ponovno eno, eno pa naj razdelim med druge.
Nagrada Naj prostovoljec je poklon prostovoljstvu in dokaz, da
delamo dobro.«
Ivan Kramberger
Prejemnik naziva Naj prostovoljec 2013 v kategoriji 20-30 let
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»Prostovoljstvo - beseda,ki ji sledijo dobra dela za soljudi, potrebnih pomoči.
Dobrodelni prispevki - daruj, kolikor in kadar zmoreš, ne oklevaj prispevati
Rdečemu križu, Karitas-u, UNICEF-u, Adri, saj zbrana sredstva vedno dosežejo pomoči potrebne ljudi.
Zakaj pomagati v tretjem svetu, ko je doma veliko pomoči potrebnih?
Revščina, bolezni, stiske so povsod in v Sloveniji je veliko dobrih ljudi, ki
pomagajo v domačih okoljih. Meni pa je bila dana tudi možnost in priložnost oditi na Madagaskar in v Zambijo, kjer sem z mojim delom in prispevki
naših ljudi pomagala bolnim in revnim domačinom.
Priznanje, ki sem ga prijela, mi pomeni vzpodbudo, da bom še naprej delala
dobro za soljudi doma in po svetu.«
Ana Fajmut
Dobitnica posebnega priznanja v natečaju Prostovoljec leta 2015 za posebne
zasluge v mednarodnem prostovoljstvu

»Pri Anini zvezdici imamo več kot 150 prostovoljcev, delujemo brez denarja,
neodvisno in transparentno.
Dobrodelnost je preprosta - zares dobrodelen si, ko podariš svoj čas, znaš prisluhniti, delovati iz srca in s tem pomagati. Menim, da smo z Anino zvezdico
naredili velik preskok v dobrodelnosti. Bistvo zvezdice ni le pomoč ljudem v
stiski, ampak predvsem združevanje ljudi in prebujanje pravih vrednot.
Natečaj Prostovoljec leta podpiram, saj spodbuja ljudi k sočutju. Prejela sem
nagrado Prostovoljec leta, ki je potrdilo za dobra dejanja, ni pa nekaj, na
čemer gradim, saj imam čisto vizijo.
Želim si, da ljudje izklopijo ego in delujejo iz srca, saj bo le tako ta naš svet
postal tak, kot mora biti - preprosto lep.«
Ana Lukner
Dobitnica posebnega priznanja v natečaju Prostovoljec leta 2012

»Leto 2014 je bilo za našo organizacijo posebej dragoceno, saj
smo prejeli kar tri nagrade, ki so nagradile uspešne pobude
taborniških prostovoljcev. S tem smo pokazali sebi in širši
javnosti, kakšen daljnosežen učinek ima lahko mlad človek, ki se
prostovoljno in načrtovano angažira za pozitiven namen. Naša
največja dragocenost so namreč taborniške vodje, ki celo leto
ustvarjajo zdravo ter vzpodbudno okolje, ki opogumlja otroke in
mlade. Ti so gibalo, s katerim postopoma, a neustavljivo ustvarjamo prostor za boljše življenjske pogoje vseh ljudi.«
Zveza tabornikov Slovenije
Prejemniki nagrad za Naj prostovoljski projekt 2014, katere člana sta
tudi Gašper Rupnik, Naj prostovoljec nad 30 let 2014, in Gregor Matavž,
Naj mladinski voditelj 2014.

#NajProstovoljec
Mladinski svet Slovenije (MSS) je krovna organizacija nacionalnih mladinskih
organizacij. Pod svojim okriljem združuje mladinske organizacije z različnimi
nazorskimi, interesnimi in političnimi usmeritvami.
Podpora prostovoljstvu je ena ključnih usmeritev MSS že od njegove ustanovitve l.
1990, saj mladinske organizacije temeljijo na prostovoljstvu mladih. Prostovoljstvo
izjemno prispeva h kvaliteti življenja in udejanja vrednote, na katerih temelji naša
družba. Nenazadnje pa prostovoljstvo prinaša tudi dragocene izkušnje, znanja in
veščine vsem posameznikom, ki to delo opravljajo.
Projekt Prostovoljec leta se financira iz sredstev, ki jih Urad RS za mladino namenja
za delovanje Mladinskega sveta Slovenije. Ker MSS kot krovna mladinska organizacija
pokriva izjemno širok spekter dejavnosti, je izvedba projekta v finančnem in
kadrovskem smislu vsako leto velik izziv. Pri projektu si poskušamo pomagati s
sponzorji, ki pa v glavnem ne prispevajo finančnih sredstev, pač pa predvsem nagrade
za izbrane prostovoljce ipd.
Častni pokrovitelj projekta Prostovoljec leta 2016 je predsednik Republike Slovenije
Borut Pahor.

S prostovoljstvom bogatim. Sebe in druge.
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