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О ПРИРУЧНИКУ
Приручник ће ти помоћи да одговориш на шест важних питања о
волонтирању, преиспиташ своје досадашње ангажовање и спремно се
упустиш у наредна.
Овај приручник није тек обична књига која се чита од прве до последње
странице. За почетак, пробај да решиш квиз, а затим изабери било које од
поглавља које ти се чини интересантним. На крају сваког ћеш наћи тачне
одговоре на питања из квиза. На излазу из приручника можеш да упишеш
свој први резултат, а позивамо те да са времена на време поновиш квиз,
нарочито када се нађеш у недоумици.
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Шта се добија
волонтирањем?

Како да знам да
ли волонтирам
заиста или ме
само неко
користи а не
плаћа? ШтаНИЈЕ
волонтирање?

Шта све ЈЕСТЕ
волонтирање?

Зашто
волонтирати и
зашто укључити
волонтере?
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Како могу да се
припремим за
волонтирање?

Шта се све чује а
није тачно о
волонтирању?

КВИЗ О ВОЛОНТИРАЊУ
1. Када се упаре, три критеријума могу да буду рецепт за
препознавање сваког облика волонтирања. Који су то
критеријуми?
1. Непрофитност.
2. Јавни интерес.
3. Неплаћен рад.
4. Стручно усавршавање.
5. Добровољност.
2. Обележи програм(е) који се не могу сматрати волонтирањем.
1. Бесплатан рад на предизборној кампањи страначког
кандидата.
2. Давање крви за непознату особу.
3. Бесплатан рад на комерцијалном музичком фестивалу.
4. Неплаћено учешће у управном одбору организације
цивилног друштва.
3. Ко од њих не волонтира? (можеш обележити више одговора)
1. Јован је помогао некој баки тако што је понео њене тешке
торбе из продавнице до њене куће.
2. Милица сваки дан у периоду од 6 месеци помаже и учи
занат код кројача. Није плаћена.
3. Ученици трећих разреда су уз помоћ професора
организовали кампању против вршњачког насиља у
школи.
4. Иван је активан у Ђачком парламенту.
4. Који тип волонтирања најчешће организују невладине
организације?
1. Активистичко волонтирање.
2. Филантропско волонтирање.
3. Узајамна помоћ.
5

5. Повежи појмове и дефиниције
1.Повезивање људи истих
потреба, проблема и интереса
који удружено делују зарад
решавања тих проблема.

А. Активистичко волонтирање

2. Учешће у програмима,
заговарање и учествовање у
кампањама, активностима,
управљачким телима зарад
подстицања или против неке
промене.

Б. Филантропија

3. Директна реализација
одређене услуге трећем лицу
или, индиректно, финансирање
појединаца/организација који
ће реализовати ту услугу.

Ц. Узајамна помоћ

6. Волонтирање је: (можете обележити више одговора)
1. Увек од јавног интереса.
2. Начин за лично усавршавање, стицање нових искустава,
знања и вештина.
3. Бесплатно (за организатора).
4. За старије од 18 година.
5. Важна компонента глобалног развоја.
6. Бесплатно (за волонтере).
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7. Повежите волонтерски програм са одговарајућом формом или
типом, тако што ћете оловкомспојити одговоре.
А. Корпоративни активизам

1. Филип је полепио недостајуће
бројеве ноћних аутобуса по
свим станицама у Београду.

Б. Индивидуално активистичко
волонтирање

2. Комшије су се удружиле да
помогну једном од њих у сетви.
3. Милка са колегама из своје
банке, на програму који
организује банка, два радна
дана месечно проводи са децом
из Дома за децу без родтељског
старања и организује разне
радионице.

Ц. Међународно волонтирање у
струци у области здравства

4. Др Марић је отишао у
Зимбабве на годину дана да
ради у струци на терену по
забаченим селима. Добија
нешто бољу плату у односу на
локалне плате лекара, знатно
нижу у односу на ону коју је
имао у својој земљи.

Д. Неформално волонтирање
типа узајамне помоћи
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8. Повежи волонтерски програм са одговарајућим типом, тако што
ћете оловком спојити одговоре.
А. Филантропија

1. Међународни волонтерски
кампови

Б. Активистичко волонтирање

2. Анонимни алкохоличари

Ц. Узајамна помоћ

3. Донирање новца за лечење
болесне девојчице

9. Формално волонтирање је: (можете обележити више одговора)
1. Моба.
2. Волонтирање у невладиним организацијама.
3. Учешће у Ђачком парламенту.
4. Чишћење снега са комшијама организовано од Кућног
савета.
5. Некадашња радна акција.
10. Које су изјаве нетачне? (можете обележити више одговора)
1. Волонтирање је само за младе.
2. Волонтирање мора имати званичног организатора.
3. Волонтирањем се баве само добро ситуирани људи.
4. Може се волонтирати и онлајн.
5. Волонтирање може организовати и држава, а и
Скупштина станара једне зграде.
6. Волонтирање постоји само у сектору цивилног друштва.
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ОСНОВНО О ВОЛОНТИРАЊУ
Волонтирање постоји у свом друштвима, у целом свету. Назива се
разним именима али полази од истих принципа, који су универзални:
жеље да се допринесе општем добру или добру појединца или групе;
слободним избором и добровољно; у духу солидарности, без очекивања
материјалне надокнаде.
Вредности волонтирања су универзалне као и његови принципи:
одговорност, солидарност, оснаживање, разумевање, прихватање,
поштовање, различитост, достојанство, поверење, а изнад свега: мир,
правда, једнакост, слобода. Волонтирање је израз посвећености
појединца цивилном друштву и друштвеној кохезији. Волонтирање је
израз активног грађанства, солидарност између различитих друштвених
група, земаља, али и генерација.
Промовише
се
обезбеђивањем
одрживих
и
дугорочних
начина/програма кроз које грађани могу да се укључе у развој заједнице
и друштва, обезбеђивањем приступа информацијама и преносом тих
информација. Постоји више нивоа на којима грађани могу да се укључе
као волонтери: од учешћа у реализацији већ осмишљеног програма, на
пример кампањи или акцији уређења одређеног места, до самог
организовања тог догађаја и управљања потребним ресурсима.
Волонтирање се најбоље промовише када се волонтерима омогући
одговорност и покаже поштовање за њихово време, вештине и знања.
Како се учи? Учешћем. Уколико постоји организовано волонтирање у
свим аспектима друштва и живота једне просечне особе датог доба,
волонтирање постаје део живота. На пример, скоро да нема тог
родитеља који у Америци не волонтира у школи свог детета. Затим,
„neaighbourhood watch“ је неформалан облик волонтирања организован
међу резидентима одређеног краја, који патролирају ноћу и пријављују
необична дешавања у крају. Не морамо тако далеко да идемо, код нас су
већ помало заборављене „мобе“ подразумевале да је уобичајено да
људи са села помажу једни другима у сетви и жетви, на венчањима.
Волонтирање, чак и када је у питању неформална узајамна помоћ, као у
овим примерима, носи све наборајане вредности. Поред ове врсте
волонтирања, разликују се још и филантропија или помоћ трећем лицу, и
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активистичко волонтирање, које је доминантно у организацијама
цивилног друштва.
Такође, волонтирање се промовише и кроз своју едукативну вредност.
Оно је двосмерна улица, јер колико се даје, толико и добија, ако не и
више, у смислу вештина, знања и способности, нарочито међу младима.
Волонтирање показује своју велику вредност у интуитивном учењу (енг.
informal learning) и целоживотном учењу.
Волонтери повезују потребе локалних заједница са практичним
решењима, нарочито ако је до тих практичних решења тешко доћи путем
јавног сервиса. На пример, уклањање депонија од Вукове куће до
манастира Торноша дуго није било организовано кроз јавни сервис, док
волонтери нису скренули пажњу на проблем сезонским чишћењем.
Волонтирање за сопствену заједницу је директан начин напретка те
заједнице.

ВОЛОНТИРАЊЕ ИЛИ СТАЖИРАЊЕ
Често је питање у чему је разлика између волонтирања и стажирања,
међутим, нема једноставног одговора. Лако је увидети да стаж у
лекарској професији не може да обавља неко ко није завршио
медицину, и да адвокат или столар не могу да се пријаве да стажирају на
стоматологији. Међутим, у многим случајевима та разлика није толико
јасна. Рад са децом са улице може да се рачуна као стаж свршеним
студентима психологије, социологије, али тај рад и те како могу да
обављају и волонтери без претходног искуства или академског знања.
Формално, за стаж се подразумева да га обавља особа која је завршила
или тренутно студира предмет стажа. У практичном смислу, неки
факултети ће прихватити као стаж и облике волонтирања који су у било
којој, макар и малој мери, у вези са предметом студија (то се односи
углавном на друштвене факултете), док ће неки други инсистирати да се
стаж обавља у адекватним институцијама, отвореним само за одређену
струку (адвокати, лекари и сл).
Термин долази од француске речи „interne“ и везује се пре свега за
медицинску професију са преводом „asistent doktora“. Данас стаж
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подразумева и академско (нпр. лекар, адвокат) и занатско образовање
(нпр. столар, месар).
Стажирање, или стручна пракса, обично подразумева дугорочан период
у којем практикант ради у својој струци и истовремено учи, а има
надређену особу (компетентну у том пољу) која прати његов рад,
оцењује га. Има јасно одређен план рада и очекиваних резултата и увек
подразумева уговор, као и писани извештај, који може бити основа за
запослење, полагање државног испита или добијање бодова на
факултету. Волонтирање такође може да има исте карактеристике, али је
по природи много флексибилније и ослања се на иновативност и
ентузијазам волонтера и могућност адаптације програма волонтирања
по потребама средине и самог волонтера. Волонтер може да прекине да
волонтира и да то буде сасвим у реду, да добије и потврду да је
волонтирао, али практикант ако прекине стаж, мораће да га понови,
најчешће у целости. Волонтер може, али и не мора да има, формално
образовање из области у којој волонтира, може, али не мора да има,
уговор, може да учи, али и да подучава. Пре свега, примарни волонтеров
мотив је да дâ свој допринос другоме, животној средини или друштву,
док је примарни мотив практиканта да „испече занат“.
Исти програм може бити посматран и као стаж и као волонтирање. На
пример, програм подучавања деце енглеском језику. То је стаж за оне
који желе да развију своје вештине подучавања, који се посвете
програму уз ментора (некога ко је искусан у том пољу и квалификован да
одређује правац учења) који прати њихов напредак на дужи период,
претходно договорен уговором, који самим тим захтева њихово
обавезно присуство на свим договореним часовима. Са друге стране,
овај програм је волонтирање за оне који желе да својим вештинама
подучавања и знањем језика помогну одређеној групи деце која, на
пример, немају новца за часове језика. Могу да се посвете повремено
овом програму, да га прекину када више немају времена. Могу, али не
морају да имају ментора.
Још једна битна разлика је у томе што волонтирање није ограничено на
младе, док је стаж ограничен на студенте или тек свршене студенте који
стичу своје прво радно искуство. Затим, практиканти очекују запослење у
струци, док волонтери своје време дају без таквог очекивања, иако
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природно добијају одређена знања и вештине које им могу помоћи у
тражењу сличног запослења.
Волонтер ће увек радити за опште добро, за добро неког другог, друштва
или животне средине, у оквиру непрофитне активности, док практикант
може да стажира и у компанијама које очигледно доносе велики профит.
Проблем око мешања ових термина или њиховог коришћења као
синонима долази из општег схватања да практиканти нису „исти“ као
запослени, да би требало да уче пре него што крену да зарађују и да би
требало „добровољно“ да се пријаве да раде у својој новој струци без
надокнаде, како би „испекли занат“. Међутим, практиканти, заузврат,
имају право на адекватну обуку, минималну плату, радни стаж и радну
књижицу, осигурање. Зато је веома лако искоришћавати младе људе
жељне праксе, а маскирати их у волонтере, како не би били плаћени,
како би се искористила њихова жеља и потреба за искуством, и како би
се избегла формална обавеза подучавања и оцењивања, као и
извештавања, а и минимална плата и радни стаж, на које практиканти
имају право. Мешање волонтера и практиканата долази од мишљења да
вештине младих људи нису довољно вредне да би биле плаћене, а то је
веома погрешан став.
Са друге стране, волонтери могу бити како потпуно неискусни млади
људи, тако и врло искусни професионалци, који своје време, труд, знање
и вештине нуде за опште добро, без очекивања материјалне надокнаде
или неког посебног тренинга.

НАЧИН ОРГАНИЗОВАЊА
ВОЛОНТИРАЊА
Најбољи рецепт за препознавање волонтирања је проверити да ли
обухвата ова три критеријума: добровољност, опште добро,
непрофитност. Није сваки добровољан рад волонтирање (на пример,
ако мајка помаже свом детету да заврши домаћи задатак. Она то ради
добровољно, чак укључује и непрофитност, али није за опште добро, већ
је за добро свог детета). Ако се организује музички фестивал, који
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окупља велики број локалног становништва као и госте из других делова
земље, подстиче привреду, размену искустава, подстиче социјалну
кохезију, задовољава принципе добровољности и општег добра, али ако
фестивал није непрофитан, онда ни волонтирање на том фестивалу није
волонтирање, већ рад за другу врству накнаде (најчешће бесплатан улаз,
смештај и храну).
У односу на начин организовања волонтирања оно може бити:

Формално

Формално волонтирање организује јавни, привредни или непрофитни
сектор. Заснива се на следећим принципима:
• Отворено за све људе добре воље, без обзира на њихове године,
порекло, националност, сексуалну оријентацију, физичку или менталну
способност;
•
Процес који подразумева низ корака који ће задовољити све
организационе, развојне, подстицајне, међуљудске, образовне и друге
потребе свих укључених у волонтирање;
•
Мотивисано идејом о лепшем и праведнијем друштву, здравом
животном средином, једнакошћу и слободом;
• У корист целе заједнице, одређених појединаца са којима волонтери
нису у сродству или у циљу заштите и унапређења животне средине,са
или без личних интереса. Иако је очигледно да волонтирање доноси и
значајан допринос личном развоју самог волонтера, оно је првенствено
усмерено
општем
интересу;
• Део организованог и осмишљеног одговора на проблеме и потребе
неке друштвене заједнице или потребе заштите животне средине;
Волонтирање подразумева претходно испитивање потреба друштвене
заједнице или елемената животне средине, анализу проблема и
тражење решења уз уважавање мишљења свих заинтересованих страна,
а потом и планирање конкретних активности. Оно не сме бити без тога
организовано. Волонтирање је само један део решења, чије су остале
компоненте подједнако потребне да би решење било одрживо.
Волонтирање тежи томе да буде одговор међусекторске сарадње и део
системског решења и подразумева једног или више организатора;
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• Добровољно, по слободној вољи волонтера; Волонтер по слободној
вољи одлучује у коју ће се активност укључити, а у коју год да се укључи,
то ће учинити добровољно, без присиле;
• Стицање искустава, знања, способности и вештина кроз неформално
образовање, у које сви укључени и дају и примају, и подучавају и уче;
• Додата вредност раду, будући да не сме замењивати запослено лице,
иако може да створи услове за отварање нових места. Волонтери могу
да попуне било коју празнину насталу услед економске или друге кризе,
али то не значи да би требало смањити броз запослених јер се зна да
волонтери
могу
увек
да
поврате
равнотежу;
• Од користи како друштвеном/природном окружењу, тако и самом
волонтеру; Оно није пракса или стаж, који доприносе у највећој мери
професионалном развоју појединца. Волонтирање је процес
равноправне размене зарад личне и колективе социјалне интеграције;
• Временски ограничено и у том времену константно; волонтерски
ангажман се у оквиру волонтерског програма може поновити, али он би
увек требало да има почетак и требало би да се заврши разменом
мишљења и евалуацијом.

Неформално

Волонтирање се обично повезује са формалном организацијом.
Међутим, свако добро дело у корист неког другог, свих нас или животне
средине сматра се волонтирањем, без обзира да ли постоји формални
организатор.
На пример, ако се комшије организују да очисте снег испред зграде, они
волонтирају. Ако се зауставимо да помогнемо старијој жени да пренесе
торбе до куће, ми смо волонтирали, иако ће ретко ко заиста то
помислити пре него што каже: “Ја сам само лепо васпитан”.
Солидарност је једна од основних вредости волонтирања, уз
реципрочност, поверење, припадност и оснаживање.
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ТИПОВИ ВОЛОНТИРАЊА
У односу на типове волонтирања, оно може бити:

Активистичко волонтирање
Подразумева учешће у програмима, заговарање и учествовање у
кампањама, активностима, управљачким телима зарад подстицања или
против неке промене.
Организације цивилног друштва најчешће организују овај тип
волонтирања, међутим, за активистичко волонтирање није потребан
формални организатор. Ево и примера:
Филип Вукша - "Израчунао сам да недостају налепнице за ноћни превоз
на укупно 2.600 стајалишта и послао саобраћајној инспекцији, Дирекцији
за јавни превоз и ГСП „Београд” елаборат од 100 страна са предлозима
како би то све требало урадити. Међутим, запослени на све три адресе
пребацивали су одговорност једни на друге да би ми у Дирекцији за
јавни превоз рекли како немају пара за то. Одлучио сам да сам
одштампам налепнице, и то сам платио 8.000 динара, а онда сам на
потезу ка Гроцкој пешачио и уз помоћ мердевина лепио ознаке за ноћни
превоз на станицама."
Организатори активистичког волонтирања могу бити:
- ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА Као што смо напоменули, они су најчешћи организатори активистичког
волонтирања.
- ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ: ПОЛИТИЧКИ АКТИВИЗАМ У својој основи бити политички активан значи бити активан у политичком
процесу: гласањем, лобирањем, радом на предизборној кампањи,
протествовањем или волонтирањем, грађани уживају и користе своје
право на друштвену укљученост.
- ВЕРСКЕ УСТАНОВЕ и ЗАЈЕДНИЦЕ 15

Верске заједнице организују бројне волонтерске програме, националне
и међународне, углавном на сузбијању сиромаштва.
- ДРЖАВНЕ УПРАВЕ –
Један од врло актуелних примера волонтирања под организацијом
државне управе је волонтирање при Канцеларијама за младе.
- ШКОЛЕ Школе и факултети укључују активне младе у студентски или ђачки
парламент и тиме подстичу њихово активно учешће. Кроз ове органе
студенти и ђаци остварују своја права и штите своје интересе.
- ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВЕ Град Врање отворио је прву Сигурну кућу у том граду.СОС телефон за
жртве породичног насиља постоји већ 10 година и свакодневно бележи
све већи број пријава.
“Велико спремање Србије” организује се једном годишње на више од 3
хиљаде локација у земљи, а годишње се за учешће пријави 250 хиљада
грађана. Главни организатор ове акције је државна управа, тј.
Министарство заштите животне средине.
- ПРЕДУЗЕЋА: КОРПОРАТИВНИ АКТИВИЗАМКомпанија донира време, енергију и способности својих запослених
циљу који је од интереса за локалну или ширу заједницу. Ово
волонтирање је обично активистичког типа.

Филантропија

Филантропија подразумева директну реализацију одређене услуге
трећем лицу или, индиректно, финансирање појединаца/организација
који ће реализовати ту услугу.
Филантропија је индивидуално или корпоративно давање финансијских
или материјалних добара за опште добро или добро угрожених група.
Било да је формална или неформална, филантропија је или
индивидуална или корпоративна.
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Корпоративна филантропија

Пројекат "Један у милион" Фондације Ана и Владе Дивац: Сва
прикупљена средства уложена су у побољшање услова за школовање
деце кроз набавку опреме и реконструкцију основних школа широм
Србије.
Престижна награда за корпоративну филантропију ВИРТУС, додељује се
сваке године. Сврха ове престизне награде је да препозна и јавно
истакне компаније и предузећа који својом материјалном и
финансијском подршком дају најбољи пример другима и постављају
стандарде којима би требало тежити у свету одговорног пословања.
Упоредити са Корпоративним активизмом.

Индивидуална филантропија

Пример кампање "Ситниш није ситница" је једна од формалних
инцијатива у Србији, покренута од стране Траг фондације.
Пример неформалне индивидуалне филантропије:
У немачком граду Брауншвејга у доњој Саксонији становници овог града
не успевају да открију ко је мистериозни доброчинитељ који оставља
хиљаде евра у ковертама. За сада нема информација нити трагова
његовом идентитету.
Овај доброчинитељ је до сада оставио око 190.000 евра почевши од
новембра 2011. године. Становници Брауншвејга проналазили су његове
коверте у поштанским сандучићима, испод отирача, на улазу у кућу, а
градски свештеник је пронашао новац затакнут за клупу у цркви.
Коверте су необележене, али понекад су у њима инструкције чему је
новац намењен.
Први грађанин који је добио новац је био човек коме су лопови украли
хиљаде евра. Новац су потом примиле народна кухиња, дечак са
инвалидитетом и градски музеј. Непознати доброчинитељ је прошле
недеље оставио 1.000 евра испод отирача улазних врата дома за
бескућнике.
Једини траг о његовом идентитету је да он или она чита локалне новине,
јер су многе донације послате људима о чијим се проблемима писало у
новинама.
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ХУМАНОСТ СЕ УЧИ ОД МАЛИХ НОГУ: Један од премера где је формално
школа организатор волонтирања су и акције у којима ђаци прикупљају
новац, половну гардеробу, школски прибор за најугроженије породице и
оболеле вршњаке.
Када помислимо на филантропију, обично помислимо на донирање
новца. Међутим, донирање крви за операцију непознате особе или
донирање новца за операцију непознате особе која то не може да
приушти, у основи имају исте принципе и вредности, па се оба сматрају
филантропским волонтирањем.
Давање крви је чин добровољног, анонимног и ненаграђеног
поступка. Крв нема замену и нема цену. Дају је добри људи који имају
времена, својевољно, за непознатог даваоца, без очекивања надокнаде,
према принципима Светске здравствене организације.

Узајамна помоћ
Подразумева повезивање људи истих потреба, проблема и интереса који
удружено делују зарад решавања тих проблема.
Један од најпознатијих неформалних примера овог типа волонтирања
су сеоске мобе, традиционално волонтирање на нашим просторима.
Мобе су се у прошлости сазивале ради узајамне помоћи приликом
обављања обимнијих сезонских послова у области пољопривреде, али и
приликом изградње приватних грађевинских објеката и слично. Одлазак
на мобу се разликује од најамног рада и обавља се на добровољној
бази. У многим селима се мобе организују приликом изградње цркви,
заједничког сеоског пута и других заједничких и јавних објеката, зарад
просперитета целог места.
Пример формалног волонтирања овог типа су, између осталих,
Анонимни алкохоличари Србије, као и многе сличне организације
цивилног друштва које се баве групним подршкама.
Један од типичних примера, где је школа формални организатор,
је волонтирање родитеља. Сви родитељи имају знања и вештине које
могу подићи квалитет рада школе.
Никако не смемо заборавити и чувене радне акције, где је држава била
формални организатор. Акцијаши су радили на обновама фабрика, у
18

којима су касније били запослени, међутим, неретко су радили на
изградњи станова, а да нису за узврат добијали стан, већ су то радили
искључиво за општи напредак земље, те се онда сматрају
и активистичким волонтирањем и узајамном помоћи. Будући да је
волонтирање динамичан феномен, посматрано из једног угла оно може
бити једног, а из другог угла другог типа.

ОБЛИЦИ ВОЛОНТИРАЊА
У односу на облике волонтирања, оно се разликује у односу на:

Број волонтера
1. Групно.
2. Индивидуално.

Међународни волонтерски радни кампови су један од примера групног
међународног краткорочног волонтирања. Радни камп је јединствен
облик (међународног) волонтерског рада у трајању од две до три
недеље, предвиђен за све људе добре воље, без обзира на њихову
стручност, између 18 и 65 година и који говоре елементарни енглески
или језик земље у коју иду.
Радни кампови:
• Обезбеђују подршку локалним пројектима; они нису балон сапунице
без додира са локалном реалношћу и служе као стимулус већ
постојећим локалним иницијативама. (Посао који се обавља на радном
кампу никако не сме бити замена плаћене позиције – чести примери
забуне су нпр. рад на органској фарми у замену за стан и храну; рад на
комерцијалном фестивалу итд.)
•
Промовишу контакт између људи различитог културног и социоекономског порекла, разбијање језичких и културних препрека и
подстицање разумевања и прихватања различитости.
•
Обезбеђују учење кроз искуство; они су средство неформалног
образовања са циљем неговања неформалних вештина и знања;
волонтери кроз радне кампове уче о значају позитивних резултата
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конкретних акција, о односу теорије и праксе, као и формалног и
неформалног образовања.
• Омогућавају људима, најчешће младим, искуство живота у групи где
су сви чланови једнаки по правима и обавезама, где се уче
одговорности, како према обављеном послу, тако и према
функционисању групе.
• Представљају интеркултурно искуство и могућност да се упозна друга
земља и друга култура на значајнији начин и са више поштовања према
становништву у односу на традиционални туристички обилазак.
• Интегришу волонтере у локалну заједницу како би учили од својих
домаћина.

Узраст волонтера
1. Млади.
2. Одрасли.

Иако се данас волонтирање углавном везује за младе људе, пре тек
неколико деценија у Европи је владало мишљење да младе треба учити
и усмеравати, тј. да они не могу заиста да допринесу развоју друштва као
што то могу "одрасли". На пример, волонтери Уједињених нација су и
сада професионалци, старији људи, који волонтирају у струци у земљама
у развоју. После 2. светског рата државе Европе више улажу у младе,
сматрајући их основним стубом за развој друштва. То се дешава и код
нас - кроз радне акције.
У Србији је данас ресурсно министарство за волонтерске организације
управо Министарство омладине и спорта, које на организован начин,
кроз Националну стратегију за младе, подстиче развој волонтирања.
Веома леп пример узајамног волонтирања, где и млади и старији
волонтирају, једни за друге је реализован програм од стране Удружења
"Златиборски круг", којим се успоставља међугенерацијска сарадња, а у
оквиру којег функционишу три групе:
 Група пензионера за узајамну помоћ,
 Група пензионера за стручну помоћ деци и младима и
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Група младих за помоћ старима у савладавању комуникационотехнолошких вештина.

Млађи од 18 година би требало
родитеља/старатеља за волонтирање.

да

имају

сагласност

Стручност волонтера

1. У струци: на пример кроз програм Волонтери Уједињених нација.
2. За струку: најчешће млади волонтирају зарад радног искуства.
Оно је оправдано само ако је од јавног интереса, јер је у
супротном њихов добровољни рад стажирање или - злоупотреба.

Дужина трајања програма




Ad hoc: траје краће од 10 часова недељно, најдуже 30 дана без
прекида или са прекидима, у току календарске године;
Краткорочно: траје краће од 10 часова недељно, до три месеца
без прекида;
Дугорочно: траје дуже од 10 часова недељно, најмање три
месеца без прекида.

Ова подела је преузета из Закона о волонтирању Републике Србије.
Различите земље различито дефинишу трајање волонтирања, а неретко
и није дефинисано законом о волонтирању, већ се права и обавезе
организатора волонтирања и волонтера дефинишу другим законима,
најпре о раду.

Географска распрострањеност





Локално.
Национално.
Регионално.
Међународно.

Један од лепих примера индивидуалног дугорочног међународног
волонтирања је Европски волонтерски сервис.
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Европски волонтерски сервис (European Voluntary Service) је пројекат у
ком учествују волонтерске организације из целе Европе. ЕВС омогућава
младим људима (од 18 до 30 година) да, као волонтери радећи на неком
пројекту, проведу од 6 до 12 месеци у некој европској земљи.
Волонтерима је обезбеђен смештај, храна, осигурање, путни трошкови,
курс језика и џепарац.
ЕВС је део некадашњег програма Млади у акцији (Youth in Action
Program), сада Ерасмус+ Европске комисије који промовише мобилност
младих и неформално учење кроз међународне активности везане за
размене младих. Циљ је да се омогући неформално искуство и учење за
младе људе, охрабрујући њихово друштвено укључивање и активно
учествовање, унапређујући њихову могућност за запослење и дајући им
могућност да покажу солидарност са другима. Сваки ЕВС пројекат за циљ
има узајамну подршку развоју самог волонтера и локалне заједнице у
којој волонтер ради, чиме се стиче успостављање нових пријатељстава и
размене искустава. Тема пројекта је веома широка: од заштите животне
средине, културног наслеђа, уметности и културе, рада са младим или
старијим особама, до спорта или рада у омладинским организацијама.
Од 2010. године у Србији се организује национални програм
волонтирања младих “Млади су закон”, подржан од стране
Министарства омладине и спорта Републике Србије. Програм омогућава
младима да се организују са својим вршњацима и да ураде нешто
корисно у свом месту (омладински волонтерски пројекат) или да
учествују и отпутују (међународни волонтерски кампови) па да са
пријатељима из иностранства упознају неки други крај Србије, где ће
волонтирати и учинити нешто лепо за ту заједницу.
Кроз овај програм млади могу волонтирати у својој средини, као
неформалне групе или омладинска удружења, и радити на задацима за
које они сматрају да су битни. За омладинске волонтерске пројекте
млади добијају одређену финансијску надокнаду и подршку
организација ресурс центара за њихов округ.
Волонтерски кампови окупљају стране и домаће волонтере у локалним
заједницама широм Србије и света на око 2000 двонедељних програма
годишње већ скоро читав један век. Волонтери раде на пословима од
јавног интереса за ту заједницу, истовремено усавршавајући вештине и
стичући пријатеље за цео живот. Они су искључиво непрофитног
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карактера. Кампови директно доприносе унапређењу друштвеног
положаја младих и одрживом развоју локалних заједница у широком
спектру тематских области и кроз појачану мобилност младих унутар и
ван земље, а самим тим се осигурава и домино ефекат те мобилности –
активно грађанство, смањен утицај ксенофобије, отвореност ка „другом
и другачијем“, волонтерски став и, поврх свега, здравије и продуктивније
цивилно друштво.

Онлајн волонтирање

Онлајн волонтирање је један од нових трендова у волонтирању, који је
директан производ нових технологија. Интернет омогућава не само
доступност информација, већ и боље повезивање људи, преко разних
друштвених мрежа, кроз разне кампање, али и - кроз волонтирање.
Онлајн волонтирање отвара нове могућности за активно учешће
стидљивим волонтерима, онима са мало времена, онима који немају
редовне активности, па се не могу обавезати да волонтирају на
традиционалан начин. Нарочито је интересантно међународно онлајн
волонтирање, које омогућава људима из различитих земаља да раде на
заједничком пројекту за добробит друштва у целини.
Онлајн волонтери могу давати правне савете невладиним
организацијама, правити непрофитне сајтове, писати блогове, развијати
кампање, петиције и још много тога.
Не само организовање петиције, већ и њено потписивање на интернету
такође је начин да активно учествујете за или против неке промене. На
пример, потписивање петиције за очување вишедеценијског храста код
Такова уследило је после далекосежне онлајн кампање за заштиту
храста, која је употпуњена петицијом. Сама петиција је резултат рада
волонтера, еколошких активиста, али је и преко 10.000 потписа
скупљених преко интернета леп пример онлајн волонтирања.
Још један одличан пример онлајн волонтирања је постављање
едукативног садржаја на Википедију, највећу онлајн енциклопедију на
свету, данас активну и у Србији. Десетине хиљада волонтера широм
света доприносе развоју ове енциклопедије без обзира на место
боравка, искључиво ослањајући се на правилнике објављивања садржаја
на Википедији.
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МОТИВАЦИЈА ЗА ВОЛОНТИРАЊЕ
Како постоје два пола мотивације волонтера, прагматичност (шта ја
имам од тога) и идеализам (како могу да будем део неке промене), исто
тако се између та два пола крећу и организатори волонтирања, од оних
који волонтере користе да се првенствено оствари неки циљ, или који
теже укључивању волонтера у све фазе развоја идеје и реализације
најпре у циљу развоја волонтера и заједнице а потом и остваривања
задатог циља.
Искористи табелу да процениш своју мотивацију за волонтирање. Оцени
се на скали од 1 до 10, где 0 значи да то уопште није твоја мотивација, а
10 да ти је то заиста веома битно. Буди што искренији: нико неће видети
твоје одговоре! Додај своју мотивацију уколико недостаје.
Алтруистичка мотивација
Солидарност са онима
који имају мање
могућности од мене
Да помогнем људима

Да допринесем нечему
битном
Да променим свет
Да допринесем правди у
друштву
Имам религиозне мотиве

Оцена

Усмереност ка личним
циљевима и потребама
Да побегнем од посла/куће
Да стекнем искуство и
знање из неке нове
области на практичан
начин
Да побегнем из несрећне
везе
Да додам нешто ново и
узбудљиво у мој ЦВ
Последња шанса да
истражујем пре него што се
запослим/удам/оженим
Да стекнем професионално
искуство
Да поставим себи изазов
Да упознам нове пријатеље
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Оцена

Нема неисправне мотивације за волонтирање, докле год не угрожавате
права других. Жеља да се путује, да се дружи, упозна партнер сличног
интересовања, жеља да будете прихваћени, да вам не буде досадно, да
нађете пријатеље, да одете на концерт, да научите нешто корисно – све
је то у реду.
Волонтирање је увек двосмерна улица – колико дајеш, толико ти се
враћа. Природно је да желимо да волонтирамо да бисмо радили на свом
развоју или задовољили своје потребе. Понекад је то чак и примарна
мотивација. Међутим, што се више волонтира, то се схвата да су ове две
стране мотивације две стране истог новчића и да је волонтирање
значајно када су обе стране подједнако присутне.

КАКО ПРЕПОЗНАТИ ЗЛОУПОТРЕБУ
Оно о чему треба водити рачуна није само лична мотивација, већ и
оправданост волонтерског програма на који се пријављујете. Мотивација
волонтера може да буде веома јака, али ако програм није оправдан, тј.
није усмерен јавном интересу, непрофитан или ако ако је обавезан или
принудан, тај програм није волонтирање и можете бити веома
незадовољни. Такође, волонтирање мора да има смисла, тј. ако не
говоримо о ad hoc волонтирању, оно мора бити део организованог
одговора на одређени проблем или потребу локалне заједнице. На
пример, ако волонтери уреде простор за окупљање младих, а затим не
постоји подршка кроз локалну самоуправу за функционисање тог
простора у сврху окупљања младих и активности са њима и за њих, тај
волонтерски рад се обесмишљава, што делује демотивишуће на даље
сличне подухвате.
Најбољи рецепт за препознавање волонтирања су одговори на ова
питања:
Да ли морам ово да радим? (због факултета или зато што је НЕ
обавезан стаж, на пример)
Да ли могу сам да бирам шта ћу радити?
ДА
Ако постоји зарада од мог рада, на пример од продаје пића НЕ
на фестивалу, да ли је та зарада профит?
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...или се користи за даље активности од јавног интереса, на
пример за даље културне активности или слично?
Да ли радим за своју породицу и блиске пријатеље?
...Или је мој рад усмерен другима са којима нисам у
сродству или животној средини?
Да ли је то што радим од јавног интереса?

НЕ
ДА

Додатно, ево још неколико питања која могу да вам помогну да
изаберете добар програм волонтирања:
Да ли ми је јасно шта се жели постићи овим програмом?
Да ли ћу имати адекватну припрему за задатак који ћу
радити?
Да ли је реалистично да се овај програм изведе, а да
резултати буду одрживи?
Да ли ћу добити потврду о волонтирању или волонтерску
књижицу?
Ако је програм дугорочан (на пример, волонтирање у
организацији на редовним програмима), да ли ми је јасно у
чему све могу да учествујем: у реализацији, у
организовању, у планирању? Да ли има простора да се моје
мишљење уважи за унапређење програма?

ДА
ДА
ДА
ДА
ДА

И за крај, ево и неколико питања која треба поставити да будете сигурни
да сте изабрали прави програм за вас:
Да ли су потребне неке специфичне вештине и да ли их ја
имам?
Да ли имам довољно времена да могу сигурно да се
посветим у мери која је описана?
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ДА
ДА

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ВОЛОНТЕРА
Иако свака организација може продужити или скратити листу права и
обавеза у односу на тип програма који отвара за волонтере, волонтери
се морају инофрмисати о правима и обавезама.
Волонтер има обавезу:
1. Да се информише о програму и условима и да буде мотивисан/а
да учествује.
2. Да се припреми за пројекат уз информативни пакет који добија
од организатора.
3. Да пријави било какву промену података.
4. Да обавести организатора ако отказује своје учешће.
5. Да учествује у целости током времена које је назначено.
6. Да буде флексибилан за мање промене.
7. Да буде одговоран су за сопствено понашање, у складу са
законима Србије.
8. Да се не понаша на дискриминаторан начин.
9. Да даје повратну информацију координаторима волонтера о
свом искуству.
10. Да учествује у програму волонтирања посвећен и са
ентузијазмом.
11. Да буде отворен/а и искрен/а о својим очекивањима и
способностима.
12. Да прихвати да раде само оно за шта је квалификован и шта
може успешно да заврши.
13. Да заштити право на приватност података корисника,
организације у којој волонтира, других волонтера и запослених.
14. Да ради у тиму заједно са другим волонтерима.
15. Да заврши посао у предвиђеном року, пратећи предвиђене
процедуре.
16. Да обавести организатора када желе да напусти положај.
17. Да представља организаторе волонтирања према локалној
заједници.
18. Да држи место рада чистим.
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Волонтер има право:
1. На обезбеђен смештај, храну, заштитну опрему на раду уколико
је потребна (рукавице, чизме, мајице).
2. На осигурање од незгода.
3. На потврду о волонтирању,
4. На осмишљен, задовољавајући посао.
5. Да буде информисан о организаторима који организују
волонтирање.
6. Да има јасну улогу и позицију.
7. Да буде пажљиво одабран за одговарајући посао који
задовољава јавни интерес и потребе.
8. Да буде обучен за посао којим ће се бавити.
9. Да има здраво и сигурно радно окружење.
10. Да буде биран на основу једнаких могућности и без
дискриминације.
11. Да се његови лични подаци не злоупотребљавају.
12. Да има особу која ће их надгледати и која ће их усмеравати у
току рада.
13. Да покаже иницијативу и осећај за лидерство.
14. Да искаже своје мишљење и да свој допринос у планирању и
имплементацији програма.
15. Да буде третиран као равноправан сарадник.
16. Да тражи подршку и помоћ када му је потребна
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ШТА СЕ СВЕ ЧУЈЕ, А НИЈЕ ТАЧНО О
ВОЛОНТИРАЊУ?
Волонтирање је само за младе људе.
►Иако најчешће млади волонтирају, старији људи могу да понуде своје
искуство и струку и оставе велики допринос развоју друштва, а да се при
том добро забаве, добију потврду свог рада у области која је другачија
од оне у којој раде или су радили.
Волонтирање није за особе са инвалидитетом. Могу бити само
злоупотребљени.
►Доказано је да волонтирање подстиче социјалну инклузију, подстиче
самопоуздање, развија вештине.
Волонтери би требало да раде оно шта им се каже, јер су сами рекли
да су слободни у овом периоду.
►То што сте се пријавили на програм волонтирања не значи да би
требало да се излажете опасности или радите бесмислене ствари.
Волонтери мање вреде од професионалних радника и мање могу да
ураде.
►Врло често волонтери донесу много више резултата од плаћених
радника, управо зато што су веома мотивисани и имају више идеја за
унапређење посла, управо зато што то желе да раде, а не морају.
Требало би волонтирати само у својој земљи.
►Волонтирање у иностранству омогућава интеркултурно искуство које је
незамењива школа. Оно подстиче боље разумевање других култура. Оно
што међународни волонтери ураде често има веома већу видљивост у
јавности.
Волонтирање је само за богате. Ако немаш посао волонтирање ти неће
ништа донети. Само губиш време.
►Волонтирањем се стичу вештине и знања која су преносива и веома
цењена на било ком послу: тимски рад, инвентивност и флексибилност,
вештине комуникације и креативно решавање проблема, друге
друштвене вештине.
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Датум решавања:______________________________________
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