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Po pozdravnih govorih nas je nagovoril dr. Ivan Svetlik, ter nam predstavil pomen prostovoljstva v
času družbenega razslojevanja. Ga Štefančič nam je spregovorila o prostovoljstvu kot družbeno
odgovorni dejavnosti. Skupina avtorjev je vodila okroglo mizo o stanju v Sloveniji po sprejemu Zakona
o prostovoljstvu. Ugotovili so da je zakon spodbuda za delovanje; bilo pa je kar nekaj praktičnih
vprašanj iz avditorija za delo na terenu.
Po odmoru smo delali v skupinah:
1. skupina/ Socialni eksperimenti mladih-se lahko vključijo tudi starejši?
2. skupina/ Kaj ovira razvoj prostovoljstva v šolah?
3. Korporativno prostovoljstvo
4. Vprašanja in odgovori na zakon o prostovoljstvu
5. Mednarodno prostovoljstvo
6. Uspešni načini vključevanja prostovoljcev v prostovoljske programe
Sledilo je poročanje vseh skupin o opravljenem delu. Vsebine bodo strnjene v pokongresnih
dokumentih.
Zvečer je bila svečana podelitev državnih priznanj in nagrade za prostovoljstvo., ki jih je podelil
predsednik RS dr. Danilo Tűrk.
Naslednji dan so bili predstavljeni predlogi organiziranja prostovoljske mreže in sodelovanja z
institucijami.
Sprejet je bil predlog Mariborskega Manifesta prostovoljskih organizacij in sledila je zaključna
prireditev ob evropskem letu prostovoljstva.
Za naš čas je značilen razmah organiziranega prostovoljnega dela po mnenju predsednice Slovenske
filantropije ga Anice Mikuš Kos, za katerega uporabljamo tudi izraz sodobno prostovoljstvo.
Organizirane oblike prostovoljstva potekajo v okviru nevladnih organizacij ali socialnih, zdravstvenih,
izobraževalnih in drugih služb. Porast organiziranega prostovoljnega dela je predvsem posledica
naraščajočih potreb; katerih pokrivanje ne more več biti prepuščeno naključni prisotnosti dobre volje
in solidarnosti ljudi v okolju tistih, ki potrebujejo pomoč. Množijo se tudi prostovoljska gibanja
skupin, zlasti skupin mladih, ki si prizadevajo izboljšati svet zunaj tradicionalnih prostovoljskih
organizacij. Ga Kosova nadalje ugotavlja, da prostovoljstvo prinaša veliko dobrega in dobrin tudi
prostovoljcem, ne glede na to katere skupine so-otroci, mladostniki, zreli ljudje, stari. Bogati življenje,
širi krog izkušenj in socialnih stikov, je priložnost za učenje novega, izboljšuje podobo o sebi, krepi
sposobnost obvladovanja življenjskih nalog in stisk. Prostovoljno delo izboljšuje kakovost življenja
vsem, ki so del tega procesa.
Kongresa se je udeležilo sedem prostovoljcev FZV UM in pred. Dubravka Sancin.
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