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УВОД 
 
 
Приручник од А до Ш за организаторе волонтирања настао је у оквиру пројекта „Волонтеризам: 
права и одговорности“ који спроводи Омладина ЈАЗАС-а Крагујевац, а финансира Министарства 
омладине и спорта Владе Р. Србије.  
Циљ пројекта био је унапређење система волонтирања младих у Србији делујући на три основна 
нивоа: први ниво ка младима кроз повећање броја квалитетних програма за волонтирање младих 
на локалу и укључивање у програм омладинског рада; други ниво ка организацијама цивилног 
друштва кроз унапређење области волонтерског менаџмента путем обуке и менторства; трећи 
ниво ка доносиоцима одлука кроз заговарање за системска решења у области признавања 
волонтерског рада у Крагујевцу. Кроз свеобухватни приступ и диверзификоване циљне групе, 
ефекти су видљиви на краткорочном, средњорочном и дугорочном року: кроз унапређења знања 
и вештина свих циљних група до имплементације процедура и развијања механизама 
препознавања и вредновања волонтерског рада. 
 
 

ВОЛОНТЕРСКИ РАД КАО ДЕО СВАКОГ ДРУШТВЕНОГ СИСТЕМА 
 
Волонтирање данас представља битну улогу у развоју и напретку развијених земаља, земљама у 
развоју и део је сваке цивилизације и друштва које се јавља у разним облицима, од 
традиционалних обичаја узајамне помоћи до организованог деловања заједнице у кризним 
периодима и помоћи угроженим групама. Волонтирање не доприноси само друштву и решавању 
проблема који постоје у њему, већ  је веома важно за лични развој особе која је ангажована као 
волонтер. Кроз волонтерски рад, особе могу да развију самопоштовање и поштовање према 
другима, као и да примене своје вештине и знања кроз различите типове волонтерских 
активности. 
 
С обзиром на то да је потреба за организованим волонтирањем повећана у односу на проблеме 
који су глобално распрострањени, потребно је локализовати приступ и организовати волонтирање 
на најбољи могући начин. Волонтерски рад се из тог разлога заснива на једном од кључних 
принципа, а то је да глобалне промене почињу са локалним променама, тј. да је за економски и 
друштвени напредак битно кренути са локалног нивоа и од најширих слојева. Укључивање 
чланова заједнице у програме волонтирања веома су битни у решавању  специфичних проблема у 
заједници и постизању одређених позитивних промена у друштву, јер се на тај начин најбоље 
решавају проблеми који су битни за чланове заједнице. Добрим организовањем унутар заједнице 
некада се могу постићи велики резултати, а за то је, пре свега, некада потребна добра воља. 
Велики број организација цивилног друштва као и грађанских иницијатива заснива свој рад на 
волонтерском и волонтери својом стручношћу доприносе раду и развоју организација и 
иницијатива. 
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Волонтери и волонтерски рад никако не треба да се сматрају као „уштеда“, јер волонтери могу да 
умногоме допринесу развоју организација и иницијатива креирањем нових идеја, али и 
уношењем нове димензије у радно окружење. Широк распон знања, вештина, искуства и 
стручности доприноси различитости у решавању проблема, што доводи до ефикаснијег и бољег 
рада. Овакав приступ доприноси да волонтери некада могу бити критични и осврнути се на 
решавање одређених проблема, али и указати на грешке које су евентуално настале. Волонтери, с 
обзиром на свој ентузијазам у раду, могу бити иновативнији и често су спремнији да преузму 
ризик, јер осим што могу помагати у спровођењу главних активности организације имају и 
могућност креирања и реализовања својих пројеката. Велики број организација цивилног друштва 
која не могу да обезбеде средства за плаћено особље, одрживост својих активности виде у 
ентузијазму и раду волонтера који осигуравају континуитет у раду. Често организације које 
почивају на волонтерском раду, раде више и квалитетније од организација које имају плаћено 
особље, јер рад организације зависи искључиво од њиховог ангажмана. 
 
Активизам младих кроз волонтерски рад подразумева планирано деловање да би се постигли 
социјални или политички циљеви. Млади су укључени у различите процесе и активности које за 
циљ имају подизање свести и покретање промена унутар локалне заједнице, које утичу на 
побољшање услова живота. Волонтерски активизам подразумева добровољан и бесплатан рад у 
цилју постизања општег добра и од великог је значаја за решавање и разумевање проблема 
унутар локалне заједнице. Волонтирањем млади стичу разна знања и вештине, али и развијају 
осећај одговорности за заједницу и стичу вредности као што су толеранција, мир, солидарност, 
осећај заједништва, равноправности и сл.  

 
 
ВРСТЕ ВОЛОНТЕРСКИХ ПРОГРАМА 
 
Врсте волонтерских програма се разликују на основу активности, корисника волонтерских услуга, 
области на које се волонтерски програм односи, али и на основу узраста волонтера, географске 
покривености и дужине трајања волонтерског рада. 
 
Волонтерски рад може бити везан за заштиту животне средине, за помоћ и збрињавање људи, 
едукацију, административни рад, јавне кампање итд. У оквиру једне врсте волонтерског програма, 
волонтери могу радити у различитим областима, са различитим групама корисника, медијима, 
државним сектором, организацијама цивилног друштва које се баве промоцијом и заштитом 
људских права, здравством, животном средином, образовањем итд. 
 
Волонтирати може било ко, од деце до старијих особа, па је веома битно да се програми креирају  
на основу узраста, искуства, знања волонтера, па се могу поделити у две групе: 
 Млади 
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 Одрасли 
 
На основу географске распрострањености, волонтери могу волонтирати на:  
 Локалном 
 Националном 
 Регионалном 
 Међународном нивоу 

 
Волонтерски рад на основу дужине трајања програма мозе се поделити на:  
 Ad hoc, који 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 

 
 

Краткорочно волонтирање 
 
Организовању концерата, фестивала, уличних акција, једнодневних радних или промотивних 
акција, конференција и других скупова, могу допринети волонтери који својим ангажовањем могу 
да олакшају организацију, али и смање финансијски трошак. За овакав вид волонтирања може се 
рачунати на велики број волонтера с обзиром на то да нису потребне одређене квалификације. 
Потреба за краткорочним волонтирањем настаје када је обим посла превелик и људски 
капацитети организације не могу да задовоље одређене потребе. Приликом планирања оваквих 
активности потребно је поценити да ли су и зашто потребни волонтери. На основу процене 
потребе волонтера, њихових задужења и послова одређује се једна особа која ће бити задужена 
за њих. 
 
Позив волонтерима за краткорочно волонтирање најбоље је послати на емаил листе или групе на 
друштвеним мрежама. Уколико је потребан већи број волонтера, препоручује се оглашавање 
путем медија.  
 
Позив мора да саржи следеће елементе: 
 врсту посла који ће обављати волонтер 
 време волонтирања 
 потребне вештине, квалификације (ако су потребне) 
 место волонтирања 
 бенефит (добит) за волонтера, 
 контакт и рок за пријављивање 

 
Након пријављивања волонтера, потребно им је одржати кратку обуку како би задатке извршили 
на што бољи начин. Да би се волонтерима приближила одређена тема, организује се 
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оријентациони састанак на коме се волонтери упознају са циљем акције, жељеним резултатима, 
њиховом улогом, конкретним задацима, правима и обавезама.  
 
Приликом реализације краткорочних активности битно је да контакт особа буде стално доступна 
за волонтере и увек спремна да им помогне, и/или да их посаветује.  
 
Након успешно реализоване акције, битно је организовати састанак или дружење са волонтерима, 
а све у циљу евалуирања акције и постигнутих резултата, али и одавања признања волонтерима за 
уложен рад, време и енергију.  
 
АКТИВНОСТ СЕ МОЖДА НЕ БИ РЕАЛИЗОВАЛА ДА НИЈЕ БИЛО ВОЛОНТЕРА.  
 
 

Дугорочно волонтирање 
 
Дугорочно волонтирање подразумева пројекте са различитим темама, у трајању  од 2 недеље до 
12 месеци у оквиру којих су волонтеру покривени сви трошкови живота, а организују се кроз 
различите програме широм света.  
 
Један од најпопуларнијих програма за дугорочно волонтирање је EVS који је део програма 
„Erasmus +“ КА1 (Кеy ac�on 1)  и намењен је за дугорочну размену волонтера између земаља 
Европске уније и највећег дела осталих земаља света. EVS даје могућност младима од 17 до 30 
година старости (у појединим случајевима то могу бити и млади од шеснаест година) да живе и 
раде у другим земљама као волонтери. 
 
Сваки пројекат укључује три заинтересоване стране. Прво, ту је волонтер, затим организација која 
ће помоћи волонтеру да пронађе одговарајући пројекат, а потом извршити све потребне 
припреме за његов одлазак (Sending организација – SО) и трећа страна је организација која се 
одлучила да угости волонтера у својој земљи (Hos�ng организација – HО). 
 
Да би се нека организација нашла у улози СО или ХО потребно је да за то буде акредитована. База 
података о свим организацијама које су акредитоване да примају и шаљу волонтере је доступна 
на интернету. Свима који желе да оду да волонтирају, ова база још служи и као средство за 
информисање о организацијама које су заинтересоване да приме волонтера.  
 
Пројекат траје од најмање две недеље до годину дана. Активности волонтера су осмишљене тако 
да доносе добробит локалној заједници у земљи где се пројекат одвија, али и да имају јасно 
дефинисан образовни циљ за самог волонтера. У сваком EVS пројекту мора учествовати барем 
једна земља чланица ЕУ. Број волонтера и партнерских организација из суседних Партнерских 
земаља не сме да премаши број волонтера и партнерских организација из Програмских земаља. 
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Шта може да буде тема EVS-а? 
Активности волонтера су осмишљене тако да доносе добробит локалној заједници у земљи где се 
пројекат одвија, али и да имају јасно дефинисан образовни циљ за самог волонтера. Волонтери 
EVS-а често раде са децом, тинејџерима, особама са хендикепом, имигрантима, старим лицима, 
бескућницима и другим мањинским и/или маргиналним друштвеним групама. EVS пројекти се, 
такође, могу бавити културом или заштитом животне средине. 
 
Искуство које много значи! 
Млада особа пуно може да добије волонтирајући у страној земљи. Живећи и радећи у другачијој 
средини, волонтери упознају сами себе, истовремено уче како да се прилагоде другој култури и 
стичу нове вештине. Волонтерски пројекти имају значаја и за локалну заједницу која је волонтера 
угостила. 
 
 

Међународни волонтерски кампови 
 
Волонтерски кампови су један од најраспрострањенијих облика волонтерског рада. Први 
волонтерски камп одржан је давне 1920. године, а пракса показује да је с годинама број 
волонтерских кампова расте. 
 
Волонтерски камп 
Волонтерски камп је јединствен облик волонтерског рада који окупља волонтере из различитих 
земаља, култура и позадина, с циљем да се кроз заједнички рад социјализују, упознају са 
локалном заједницом и раде на решавању локалних проблема. 
 
Филозофија кампова 
Кампови су краткорочни пројекти с дугорочним циљевима. Удруженим снагама волонтера и људи 
из заједнице решавају се проблеми на локалном нивоу, што се рефлектује и на глобални ниво. 
Кампови се организују у циљу промовисања мира, повећања толеранције, рушења стереотипа и 
одржавања правих вредности. 
Исходу кампа највише доприноси лична мотивација и допринос појединца.  
„Делуј локално, мисли глобално“ је мотивациона девиза сваког волонтерског ангажмана, па тако 
и волонтерског кампа. 
Основни елементи кампа су: 
 посао 
 студијски део 
 забава  

 
Трајање 
Кампови обично трају од две до четири недеље. Окупља од пет до двадесет пет волонтера, а 
складно са бројем волонтера, кампови могу имати једног до три лидера. Највећи део 
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волонтерских кампова одржава се у периоду од јуна до октобра. Наравно, постоје и кампови који 
се одржавају и у периоду од новембра до маја, али они нису тако бројни.  
 
Посао 
На кампу се ради оптимално 6 сати. На почетку кампа, у договору са лидером кампа, волонтери 
праве радни уговор у ком одређују колико ће радити и од колико до колико сати. На пример, ако 
је камп у некој тропској земљи вероватније је да ће се радити рано ујутру пре него у подне, 
односно, време рада ће се ускладити са временским приликама и/или климом подручја на којем 
је камп смештен. 
Посао на кампу зависи од врсте кампа. Кампове можемо сврстати у неколико категорија које 
зависе од локалних специфичности и карактеристикама организације која га спроводи: 
 Уметност, култура, локална историја 
 Заштита животне средине, екологија и одрживи развој 
 Рад са децом и тинејџерима 
 Особе са инвалидитетом 
 Мировни кампови 
 Спорт и рекреација  
 Међугенерацијска солидарност 

 
Поред посла, битан елемент кампова је и његов студијски део. 
Студијски део може обухватати презентацију организације или локалног партнера и/или 
радионице на одређену тему (као што је мир) и сл. Такође, поред студијског дела, незаобилазан 
део кампа је забава. Најчешће се уводе спортске активности, караоке, учење језика, обилазак 
града, а пре сваког доласка на камп учесници би требало да припреме нешто чиме ће представити 
своју земљу, да понесу нешто што је карактерише: јело, рецепт, пиће, инструмент и сл. Током прве 
недеље кампа организује се такозвано Интеркултурално вече где ће сваки учесник кампа 
представити своју земљу и понудити осталим учесницима специјалитет у виду хране и пића. 
 
Језик кампа 
Енглески је језик који се најчешће користи на камповима. Ако је за пријаву на одређени камп 
потребан неки други језик, то ће бити наглашено у опису кампа. 
На кампу се, поред енглеског, у међусобној комуникацији можете користити и било којим другим 
језиком, тј. једним од оних који су заступљени на кампу. Све у свему, једна од предности кампа је 
што ћете по његовом завршетку можда причати савршен енглески, или побољшати своје знање 
неког другог језика. 
 
Волонтери 
Сваки пројекат је мешовита група волонтера из разних земаља. Пракса је да на кампу буду 
максимално два учесника из исте земље као и да буде једнак (или приближно исти) број 
мушкараца и жена.  
Дакле, посао, едукација и забава, главне су одлике волонтерског кампа. Битно је напоменути да је 
волонтерима на кампу обезбеђен смештај и храна, а могући су и излети у оближњи град. 
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Кампови су углавном у руралним срединама, а понекад се дешава да се одржавају у граду. Ти 
кампови у граду су углавном фестивалског типа, ту волонтери имају задатак да помогну око 
припреме фестивала, а често током фестивала волонтери држе и одређене радионице. 
У опису понуђеног кампа дате су све основне информације као што су: долазак до места 
одржавања кампа, посао, језик, број потребних волонтера, а у одређеним случајевима и висина 
чланарине (партиципације), уколико је потребно платити је. Редак је случај да се на камповима у 
Европи плаћа партиципација, осим на Исланду. Требало би знати да се у Африци за сваки камп 
мора платити партиципација. Наравном, за кампове на овом континенту потребна је одређена 
физичка припрема, тј. прилагођавање за терен на који се иде нпр. вакцинисање против тропских 
болести и сл.  
 
Храна и смештај 
Волонтери на кампу сами кувају храну. Углавном се поделе у kitchen teams тј. кухињске тимове, 
где свако добије задужења. Сами купују храну, спремају оброке и чисте за собом.  
Ако је учесник кампа особа са дијабетесом, алергијама, вегетаријанац и сл. потребно је да у 
пријави за камп нагласи шта сме а шта не сме да једе.  
Реч “камп“ не мора одмах да значи да је смештај у шаторима. Напротив, углавном је смештај у 
школама, студентским домовима, планинарским домовима, али има и случајева да је смештај у 
шаторима, вашим или су шатори обезбеђени. 
И на крају, да не заборавимо, посао, храна, смештај, забава, учење, усавршавање или учење 
језика, добар провод, незаборавно искуство, помоћ људима или животној средини само су неки 
од чиниоца који кампове чине толико популарнима. Свако би требало да се барем једном у 
животу пријави на волонтерски камп. 
 
 
 

НАЦИОНАЛНЕ ПОЛИТИКЕ, ЗАКОНИ И ВОЛОНТИРАЊЕ 
 
Закон о волонтирању 
 
Закон о волонтирању дефинише волонтирање као организоване добровољне услуге или 
активности од општег интереса за заједничко добро или за другу особу, без плаћања новчане 
накнаде или других потраживања. 
 
Начела Закона о волонтирању су: 
 Начело солидарности и промовисања волонтирања 
 Начело забране дискриминације 
 Начело заштите корисника волонтирања 
 Начело забране злоупотребе волонтирања 
 Начело заштите омладине 
 Начело бесплатности волонтирања 
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Закон дели волонтирање на дугорочно и краткорочно волонтирање. Дугорочно волонтирање је 
волонтерски рад који траје дуже од 10 сати недељно најмање три месеца без прекида.  
 
Закон карактерише добровољност активности кроз следеће описе: 
 Добровољно- без принуде или обавезе по било ком основу, 
 Непрофитна- нема мотива за добијање материјалних користи, 
 Без накнаде- дневница, накнада или други облик накнаде за рад (осим надокнаде 

трошкова насталих у вези са волонтирањем, нпр. оброци, смештај, опрема, превоз) 
 Добробит друге особе или заједнице - основни и доминантни мотив за волонтирање је 

допринос заједници, а не њиховим властитим интересима 
 
 
Закон не посматра следеће активности као облик волонтирања: 
 време проведено на стручном усавршавању и развоју или практичном раду без уговора о 

раду, у складу са законом; 
 ради ван запослења, у складу са законом; 
 вршење услуга или активности које је лице дужно да обезбеди другом лицу, у складу са 

законом и другим прописима; 
 вршење судских, прекршајних и других одлука надлежних органа; 
 пружање услуга или активности које су уобичајене у породици, пријатељима или 

сусједним односима; 
 перформансе Црвеног крста Србије за које су придодати за постизање циљева и у складу 

са законом и другим прописима; 
 обављање делатности у синдикатима и другим организацијама које се односе на 

остваривање циљева и задатака њихових организација или удруживања њихових чланова, 
у складу са законом; 

 спровођење "ad hoc" активности од општег интереса, за јавно добро или добро за треће 
лице које не траје више од 10 сати недељно, највише 30 дана без прекида или прекида у 
току календарске године 

 
Волонтирање може обављати особа старија од 15 година. Лице млађе од 18 година може 
добровољно да добије писмену сагласност родитеља или старатеља. 
Волонтери могу да раде на пословима који су опасни за живот или здравље или се спроводе у 
условима опасним по живот и здравље. 
 
Организатор волонтирања може бити правно лице чији основни циљ, у складу са оснивачким 
актом, није стицање добити. Организатор волонтирања такође може бити привредно друштво и 
јавно предузеће, под условима утврђеним овим законом. Државни орган, орган аутономне 
покрајине, орган јединице локалне самоуправе и орган месне заједнице могу бити организатори 
волонтирања у складу са овим законом, другим прописима и потврђеним међународним 
уговорима. 
 
Волонтирање је регулисано кроз Уговор о волонтирању који се склапа између организатора 
волонтирања и волонтера.  
 
Организатор волонтирања је обавезан да поднесе молбу министарству за организовање 
волонтирања који се обавља у складу са одредбама овог закона.  
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Организатор волонтирања је дужан да надлежном министарству достави извештај о волонтирању 
најкасније до 31. марта текуће године за претходну годину. 
 
 
Закон о младима 
 
Закон о младима уређује мере и активности које предузимају сви нивои власти у Републици 
Србији у циљу унапређења друштвеног положаја младих и стварање услова за остваривање 
потреба и интереса у свим областима које су од интереса за младе. Циљ закона је стварање 
услова за подршку младима у организацији, друштвеном функционисању, развоју и остваривању 
потенцијала личног и социјалног благостања. Млади су дефинисани као особе од 15 до 30 година 
живота. 
 
Начела Закона о младима: 
 Начело подршке младима 
 Начело једнакости и забране дискриминације 
 Начело једнаких шанси 
 Начело јачања свести о значају младих и њиховој друштвеној улози 
 Начело активног учешћа младих 
 Начело одговорности и солидарности младих 

 
Волонтирање се кроз ова начела препознаје у последњем наведеном где се препознаје улога 
младих у развоју заједнице, њихов допринос изградњи и неговању друштвених вредности а 
посебно кроз различите облике волонтерских активности. 
 
 
Национална стратегија за младе 
 
Национална статегија за младе усвојена је 2015. године на период од 10 година и прате је 
тогодишњи Акциони планови. Подршка волонтирању директно је повезана специфичним циљем у 
оквиру области Активно учешће и активизам младих: 
 Унапређени услови за волонтирање међу младима и за младе  

Такође подршка волонтирању се протеже и кроз свих девет стратешких области и њихових 
циљева: 
 Повећан ниво активитета, предузетништва младих, као и континуирано унапређивање 

знања, вештина и компетенција ради брже интеграције у свет рада и управљања 
каријером; 

 Унапређење кључних компетенција младих повећањем доступности, прилагођености и 
квалитета неформалног образовања младих и омладинског рада и унапређењем 
формалног образовања младих; 

 Повећана прилагођеност, доступност, обим и обухват подршке друштвеном укључивању 
младих из категорија у ризику од социјалне искључености; 

 Унапређење услова за развијање безбедносне културе младих; 
 Унапређење здравља и благостања младих развојем здравих стилова живота; 
 Повећана образовна, радна, културна и туристичка мобилност младих и међународна 

сарадња младих; 
 Побољшана доступност, квалитет, релевантност и обим информација за младе; 
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 Повећање активног учешћа младих у друштвеном, јавном и политичком животу, у свим 
процесима доношења одлука, њиховом спровођењу, надзору и унапређењу на свим 
нивоима уз обезбеђење интеграције перспективе младих у све  јавне политике; 

 Активно укључивање младих у активности и процесе одлучивања заштите животне 
средине и одрживог развоја; 

 Повећање доступности, прилагођености и разноврсности културног садржаја и понуде 
младих и за младе и стварање услова за развој креативних потенцијала младих. 

 
Према Националној стратегији за младе, иако је Закон о волонтирању усвојен 2010. године, у 
пракси се показало да он не омогућава очекивано промовисање и стимулисање културе 
волонтирања. Да би се постигао ефективни законски оквир за волонтирање, неопходно је да га, 
поред Закона о волонтирању, чине и други закони, као што си Закон о удружењима, Закон о 
високом образовању, Закон о основама образовања и васпитања, али и неки секторски закони 
(култура, социјална политика, млади и др.). 
 
 
 
 
ЛОКАЛНИ ВОЛОНТЕРСКИ СЕРВИС 
 
 
Локални волонтерски сервис (ЛВС) је програм који се реализије на локалном нивоу и укључује 
ангажовање локалних волонтера за решавање одређених проблема у локалној заједници. ЛВС 
омогућава спровођење квалитетног и организованог рада са волонтерима. 
 
Локални волонтерски сервиси се успостављају како би се осигурало спровођење квалитетног и 
организованог рада са волонтерима. ЛВС је програм који, с једне стране брине о интересима 
волонтера, а са друге стране, о потребама организација и јавних институција. Успостављен систем 
ЛВС повећава утицај и допринос волонтерског рада у решавању проблема у локалној заједници. 
 
Задаци Локалног волонтерског сервиса су:: 
 Информисање јавности о могућностима за волонтирање 
 Успостављање баланса између понуде и потражње за људским ресурсима (волонтерима). 

ЛВС кроз своју структуру спаја волонтере и организације и институције, те на тај начин 
доприноси успостављању баланса 

 Креирање и спровођење квалитетних локалних волонтерских програма на основу 
идентификованих потреба локалне заједнице и потенцијалних корисника програма.  

 ЛВС врши окупљање волонтера и њихову евиденцију у бази података 
 ЛВС обезбеђује квалитетну припрему, додатну едукацију, супервизију, волонтера, као и 

мониторинг и евалуацију реализације програма 
 ЛВС води рачуна о законитости у ангажовању волонтера 
 ЛВС подиже капацитете јавних институција и невладиних организација са циљем 

успостављања јединственог и организованог рада са волонтерима (волонтерски 
менаџмент). 
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 ЛВС у сарадњи са јавним институцијама и невладиним организацијама, промовише и 
развија волонтеризам. 

 
Успостављање Локалног волонтерског сервиса одвија се на два нивоа: 
 развој структуре 
 програмски развој 

 
 

Структурални развој Локалног волонтерског сервиса 
 
Шта је структурални развој је развој тима Локалног волонтерског сервиса? 
Квалитет и брзина развоја ЛВС зависи искључиво од тима ангажованих људи и њихове стручности. 
То даље значи да, уколико одређени чланови тима не поседују потребна знања и вештине, они 
могу и треба да унапреде своје знање и вештине путем различитих семинара и тренинга, као и 
кроз конкретне активности и рад на терену. Исто тако, и тим који има потребно знање и вештине 
мора константно пратити нове методологије и приступе у раду, и на тај начин унапређивати и рад 
самог локалног волонтерског сервиса.  
Крајња структура људских ресурса у оквиру ЛВС ће зависити од нивоа његове развијености и 
његових потреба, што значи да се ова структура може прошири и другим позицијама– нпр. 
особљем које ће пратити и унапређивати методологију рада и постојеће ресурсе по питању 
различитих области организованог рада (супервизија и мониторинг, евалуација, истраживање 
потреба, итд). 
 
У сваком  тиму Локалног волонтерског сервиса важне су позиције чланова тима и свака од њих 
даје свој допринос у његовом раду и функционисању. Међутим, на почетку рада сваког ЛВС, оне 
нису обавезне да буду строго дефинисане уколико организација нема услова и ресурса за то. Могу 
да буду нешто чему организација тежи у будућности. Позиције у тиму једног ЛВС-а могу да буду 
следеће: 
1. Координатор ЛВС  – На позициј координатора ЛВС требало би да буде особа која има искуства 
у раду са волонтерима и креирању волонтерских програма. Ова особа задужена је и за целокупни 
рад ЛВС и његову сарадњу са другим организацијама или јавним институцијама и зато треба да 
поседује и одређена искуства из менаџмента и успостављању партнерских односа. Из свих ових 
разлога, за ову позицију најпогоднији су тзв. волонтерски менаџери, тј. особе које су прошле 
одређене едукације везане за организовани рад са волонтерима.  
2. Асистент координатора ЛВС – Позиција асистента ЛСВ захтева особу са добрим 
администарстивним и организацијским вештинама, пре свега из разлога што ЛВС поседује своју 
базу података у којој су евидентирани сви волонтери и организатори волонтерских услуга, а којој 
је неопходно редовно вођење уписа нових волонтера, промене у досијеу сваког волонтера, унос 
података у волонтерске књижице, вођење генералне администрације ЛВС, итд.  
3. Особа за односе са јавношћу – Квалитетно промовисање ЛВС у локалној заједници, захтева 
особу која ће планирати и реализовати стратегију промоције и медијске презентације. Ова 
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активност је изузетно важна, јер она не подразумева само пуко појављивање у медијима, већ 
значи промоцију рада и значаја ЛСВ на основу које ће се привући сви они који су заинтересовани 
за волонтирање, али и могући партнери са којима се  могу развијати волонтерски програми.  
4. Модератори група волонтера – Праћење рада група волонтера и пружање подршке 
волонтерима захтевају особу која ће се бавити само овим послом, поготову ако волонтери 
волонтирају на програмима са осетљивим групама људи (нпр. особе са тежим облицима менталне 
или физичке инвалидности) или групама људи код којих постоји ризично понашање (нпр. 
малолетничка деликвенција). 
5. Едукатори – Едукатори су веома битни за структурални развој ЛВС јер су волонтери у обавези 
да прођу одређене обуке пре него што почну са волонтирањем. Прва и најважнија обука се тиче 
основних права и обавеза волонтера и одговара на почетно питање – шта значи бити волонтер? То 
је основа обуке која се касније може и треба надоградити и осталим вештинама које би помогле 
волонтеру у његовом раду. Едукатори треба да прате потребе волонтера за обукама и своје 
програме прилагођавају њима. Ово је веома важно за рад волонтера, јер се он тиме не само 
поправља већ и битно унапређује. 
6. Ментори и супервизори – Ментори и супервизори су потребни током реализације 
волонтерских програма. Њихова улога и задатак је да прате реализацију програма и да  кроз 
супервизијски рад  омогуће потпуну подршку волонтерима током њиховог ангажмана. Такође, они 
учествују и у процесу евалуације након завршетка програма и дају смернице за унапређење 
постојећих и успостављање нових волонтерских програма. Они могу бити ангажовани и од стране 
партнера које организација има, тј. невладиних организација и јавних институција, које су 
креирале одређене волонтерске програме на којима су ангажовани волонтери. Модератори група 
могу имати и улогу супервизора волонтера. 
 
 

Програмски развој Локалног волонтерског сервиса 
 
Програмски развој сваког волонтерског сервиса представља успостављање ефективног и 
организованог рада са волонтерима односно волонтерски менаџмент. ЛВС представља партнера и 
подршку организацијама и институцијама које примају волонтере. Сходно овом партнерству ЛВС у 
сарадњи са организацијама и институцијама креира волонтерске програме.  
Организација која развија ЛВС заједно са партнерима пролази кроз волонтерски менаџмент. 
Добро је увек на почетку јасно дефинисати који део волонтерског менаџмента је већа одговорност 
и чија је која улога у спровођењу волонтерских програма. Препорука је да се овако дефинисан 
договор стави  на папир у форми Споразума о сарадњи.  
 
Веома битна компонента рада ЛВС је функционална база података волонтера и организатора 
волонтерских услуга. Постоје и посебни рачунарски програми базе података у оквиру којег сваки 
волонтер има отворен досије у који се уносе све битне информације о волонтеру, као и историја 
његовог волонтерског ангажмана. База података пружа и могућност отварања досијеа 
организатора волонтерских услуга, тј. других невладиних организација и јавних институција које 
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траже и ангажују волонтере преко ЛВС. Ова база података подиже рад ЛВС на професионалнији 
ниво, јер у било ком тренутку можете добити информације о сваком волонтеру и организатору 
волонтерских услуга, а поготово у оном тренутку када волонтери траже писма препоруке или 
потврде о својим волонтерским ангажманима. Ови подаци уносе се и у волонтерске књижице, 
које се након првог волонтерског ангажмана издају волонтерима. 
 
 
 
 

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ВОЛОНТЕРА 
 
 

Права волонтера 
 
Волонтери имају права: 
 на ангажман на пословима који су прилагођени њиховим интересовањима, 

способностима и могућностима и потребама организације 
 на јасан писани опис положаја, укључујући и циљеве, очекиване резултате, 

одговорности, квалификације и одговорности волонтера 
 на адекватну оријентацију и обуку како би се осигурало ефективно волонтирање 
 да буду третирани као равноправни чланови тима који доприносе циљевима 

организације 
 на подршку чланова организације и приступ ресурсима неопходним за успешан 

рад  
 на прикладно препознавање и уважавање волонтерског искуства 
 на препознавање њиховог доприноса 
 на могућност да дају повратну информацију (нпр. слободно изражавање ставова) 
 на шансу да расту и да се развијају као волонтери кроз активно учешће на 

специјализованим обукама, састанцима и сл. 
 на могућност да окончају свој волонтерски ангажман 

 
 
Обавезе волонтера 
 
Волонтери имају обавезе: 
 да прихвате волонтерску позицију која је реално креирана према њиховим 

интересовањима, могућностима и потребама организације 
 да стекну знања о њиховој позицији и развију вештине и знања кроз оријентацију и обуку 
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 да се упознају са водичем за волонтере 
 да буду информисани у развоју организације кроз публикације и друге методе 

комуникације 
 да буду у контакту са њиховим ментором или супервизором за волонтере у организацији 
 да буду чланови тима– да буду поуздани у извршавању посла 
 да прате сва интерна правила и процедуре 
 да спроводе рестрикције и препоруке менаџмента организације 
 да поштују правила поверљивости организације 
 да користе ресурсе организације у складу са потребама послова организације 
 да штите и раде у интересу добре слике организације 
 да поштују организацију професионалним наступом и изгледом 
 да пруже довољне и благовремене информације у вези са крајем волонтерског ангажмана 

 
 
 
 
 
 

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ОРГАНИЗАЦИЈА 
 
 
Права организације која прима волонтере 
 
Организација има права: 
 да ангажује волонтере у складу са својим интересима, капацитетима и потребама 

организације 
 да прикупља и чува контакт информације волонтера 
 да зна ограничења и очекивања волонтера 
 да обезбеди могућност за јасну комуникацију са волонтерима 

 
 

Обавезе организације која прима волонтере 
 
Организација има обавезе: 
 да укључи волонтере за постизање циљева организације 
 да дефинише сврху, очекиване резултате, одговорности, квалификације од волонтерске 

позиције 
 да пружи подршку волонтерима за успешни ангажман 
 да креира позитивно, изазовно и друштвено вредносно волонтерско искуство 
 да припреми чланове организације за рад са волонтерима кроз обуке и развој ресурса 
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 да одржава поверљиве информације о волонтерима и да их користи једино за потребе 
посла 

 да информише волонтере о променама у организацији 
 да препозна допринос волонтера и њихов успех 

 
 
 
 

ВОЛОНТЕРСКА ПОЛИТИКА И ПРОЦЕДУРЕ 
 
Сукоб интереса 
Волонтери би требало да поступају у најбољем интересу организације и да се уздрже од било 
каквих активности које изазивају потенцијални сукоб интереса (лични, професионални или 
пословни) са овом организацијом.  
 
Радна етика и понашање 
Волонтери би требало да одржавају висок стандард радне етике. Успех и углед организације 
заснива се на принципима поштења и етичког понашања. Наша репутација за поштовање захтева 
стриктно поштовање духа важећих закона и прописа, као и личним напорима да се постигне висок 
стандард понашања и личног интегритета. 
 
Поверљивост 
Волонтери би требало да поштују поверљивост информација о програмима, пројектима, услугама 
организације са којим се упозна током волонтерског ангажмана. 
 
Сексуално узнемиравање и дискриминација 
Организација се брине да обезбеди окружење слободно од свих облика дискриминације и 
сексуалног узнемиравања. Акције, речи, шале и коментари на основу пола, расе, боје коже, 
националности и етничког порекла, религије, инвалидитета, сексуалне оријентације или било које 
друге законом заштићене карактеристике нису толерисани. Волонтери са питањима или притужби 
у вези дискриминације било које врсте се подстичу да се обрате свом супервизору или 
менаџменту организације. 
 
Регистар 
Организација чува информације о сваком волонтеру, укључујући позицију, дужности и личне 
податке. Регистар се одржава од стране организације. Подаци о волонтерима подлежу истој 
поверљивости као и оне код плаћеног особља. Волонтери се охрабрују да документују своје 
волонтерске сате.  
 
Групни састанци 
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Волонтери се охрабрују да долазе на редовне састанке и да, као и сви остали, поштују одређена 
правила за групне састанке. Састанци се сазивају и одржавају у складу са потребама организације 
и волонтера и подразумевају редовне доласке. Групне састанке може водити координатор ЛВС-а 
или модератори група. Дневни ред се саставља пре састанка и могуће га је мењати пред састанак 
уколико постоје актуелна и важна питања о којима би требало да се прича на састанку. Потребно 
је креирати позитивну атмосферу на састанку која би омогућила волонтерима и осталима да се на 
састанцима пријатно осећају. Тиме ћемо подстаћи волонтере да редовно долазе на састанке. 
 
Облици комуникације са волонтерима 
Волонтер углавном комуницира са ментором или супервизором за волонтере. Али, сви 
ангажовани могу да буду доступни за контакт са волонтерима.  
 
Медији и односи са јавношћу 
Једино запослени или волонтери у организацији који су овлашћени за односе са јавношћу могу да 
дају изјаве у име организације. 
 
Представљање организације 
Као представник организације, волонтер је одговоран за демонстрирање повољне слике кроз 
изглед, понашање и језик. 
 
Ресурси организације 
Волонтер је обавезан да ресурсе организације користи на економичан начин, за интересе и у 
сврху посла. У одређеним случајевима, али уз дозволу одговорне особе, организације може 
дозволити коришћење ресурса у приватне сврхе. 
 
 
 
 

ЕЛЕМЕНТИ ЕФИКАСНОГ ВОЛОНТЕРСКОГ МЕНАЏМЕНТА 

 

Елементи ефикасног волонтерског менаџмента су: 
 Планирање волонтерског програма 
 Описи послова волонтера  
 Оглашавање волонтерских програма и позивање волонтера  
 Оријентација и обука 
 Супервизија волонтера 
 Евалуација волонтерског програма, волонтера и запослених 
 Признавање и награђивање волонтера 

 
Планирање волонтерског програма 
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Први неопходан корак при успостављању волонтерског програма унутар организације или 
локалне заједнице је планирање волонтерског програма. Планирање је најбољи начин да се 
осигура квалитетан и успешан волонтерски програм. У току планирања, можда прво питање које 
би организација која прима волонтере требало да постави је:  
 
Зашто ангажујемо волонтере, а не плаћено особље? 
Права вредност ангажовања волонтера треба бити виђена кроз мноштво различитих вештина и 
посвећености волонтера мотивисаних заједничком визијом, циљевима и вредностима. 
 
Затим, који је оквир програма? Који конкретан проблем у заједници покушавате решити 
реализацијом овог програма? Оквирни број волонтера који су вам потребни за успешну 
реализацију програма? Циљна група: да ли ће програм бити понуђен само одређеној циљној 
групи (студенти, ђаци, пензионери и сл.) или многим структурама у заједници? Временски оквир 
волонтерског ангажмана, тј. колико сати у току недеље ће волонтери бити ангажовани, којим 
данима? Које вештине очекујемо да волонтери поседују за учешће у нашем програму? 
Након пажљивог разматрања наведених питања, организација доноси одлуку да ли жели да 
развије свој волонтерски програм или не. Одговори на наведена питања и дилеме вам дају увид у 
снаге и изазове са којима се тренутно суочавате при покретању волонтерског програма.  
Разлози који најчешће доводе до сагоревања волонтера и престанка волонтирања, чак и када су 
волонтери посвећени мисији и циљевима организације којој помажу, су лоши међуљудски 
односи, задаци без директне и јасне везе са циљевима организације, неразумни рокови, 
недостатак повратне информација и признања, лоше лидерство унутар програма, неефикасан 
радни процес и сл.  
Добар волонтерски програм огледа се у сарадњу између особља и волонтера ангажованих на 
пројекту, посвећеност обеју страна и поштовање доприноса других. Волонтери ће најчешће 
избегавати окружења која су према њима негативна, непријатељска или само индиферентна. 
Волонтери су слободнији од плаћеног особља, те ће чешће одлучити да избегну непријатне 
ситуације и да инвестирају своје време у оне организације које највећим делом своје ангажовање 
усмеравају ка решавању проблема у заједници, а не у оне где се енергија троши на лоше 
међуљудске односе. 
 
Описи послова волонтера 
Након доношења одлуке о томе да организација покрене волонтерски програм, потребно је јасно 
дефинисати сваки опис радног места волонтера. Опис радног места волонтера би требало да се 
састоји од следећих елемената:  
Наслов позиције треба бити прецизан; особљу у организацији наслов помаже да разумеју улогу 
намењену волонтеру. Наслов позиције волонтеру омогућава осећај идентитета.  
Место рада објашњава где ће волонтер радити– код куће, у канцеларији, на „терену“, итд. 
Учинак објашњава опште циљеве и сврху волонтерске позиције с обзиром на резултате 
целокупног волонтерског програма, организације, клијента или мисије. То је најважнији део описа 
радног места волонтера. 
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Одговорности и дужности су сугерисане појединачно и јасно дефинисане активности које треба 
обавити како би се постигли претходно дефинисани сврха и циљеви. Реч „сугерисане“ 
наговештава да волонтер поседује одређени ауторитет да предлаже друге могуће активности за 
постизање резултата, с тим да их претходно треба одобрити супервизор. 
Квалификације су јасан и сажет профил пожељног волонтера који укључује тражене вештине, 
ставове, искуства, знања и личне карактеристике.   
Потребна преданост је процењен број сати и флексибилност у временском планирању који се 
траже од волонтера.  
Образовање указује на врсту општих и специфичних обука које се нуде и захтевају за задатак. 
Корист / Добробит коју би волонтер уживао или остварио током обавезе на позицији може бити у 
облику осигурања, места за паркирање, накнаде трошкова, итд. 
Евалуација дефинише како ће се остварени резултат мерити и оценити. 
Датум писања или ажурирања описа радног места. 
Супервизор и/или ментор волонтера и њихови контакти помоћи ће потенцијалном волонтеру да 
разуме с ким би у организацији требало да сарађује и коме и како да извештава.  
 
Оглашавање волонтерских програма и позивање волонтера 
Данас су јасно дефинисане и структурално осмишљене бројне промотивне стратегије свих 
програма па и волонтерских. Разлози креирања јасно дефинисане промотивне стратегије могу 
бити разни. Један од разлога који је у фокусу волонтерског рада, је промоција волонтерског рада и 
вредности које носи волонтерски рад.  
 
Како организације могу да огласе свој програм и позову волонтере? Када кажемо креирамо, 
мислимо на јасно дефинисање корака промоције која прати реализацију програма. У том смислу, 
промотивне стратегије се планирају заједно са пројектом или програмом за који ангажујемо 
волонтере.  
Волонтерски програми, као што је већ речено, могу да нуде разне волонтерске позиције. У складу 
са волонтерском позицијом, креира се и тачан опис посла који објашњава волонтеру шта је 
заправо његов задатак. Како би ангажовали волонтере који ће бити задовољни својим задатком и 
високо мотивисани да успешно реализују задатак, можемо искористити могућност коју нам пружа 
оглашавање, а оглашавање волонтерских програма се дефинише на основу циљне групе. Постоје 
три аспекта оглашавања волонтерских програма:  
1. Оглашавање ка циљној групи. Овај вид оглашавања се користи када желимо да ангажујемо 
волонтере који би волонтирали у својој струци. Заправо, онда када је волонтерска позиција или 
ангажман везан за одређену струку. Примери који поткрепљују овај вид оглашавања су 
волонтерске позиције у образовним, васпитним или здравственим институцијама које се баве 
одређеним делом популације и требају им стручна лица у тој области (школе, вртићи, болнице). 
2. Оглашавање без циљне групе. Када желимо да повећамо број активиста невладине 
организације – позивамо будуће волонтере који су мотивисани да нам се прикључе и заједно са 
нама активно учествују у програмима/пројектима организације. Тада приступамо оглашавању на 
општем нивоу и позивамо све људе добре воље да нам се прикључе. 
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3. Оглашавање у окружењу. Локални пројекти или акције попут локалних волонтерских радних 
кампова су активности које имају потребу за локалним волонтерима – особе које су упознате са 
окружењем, проблемима и предностима тог окружења и од велике су помоћи у циљу успешније 
реализације пројекта.  
 
Оглашавање волонтерских програма и позивање волонтера реализује се путем акција на јавим 
местима (тргови, прометне улице, студентски кампуси); затим су то презентације у разним 
институцијама и организацијама (на факултетима, у школама, студентским и средњошколским 
домовима); оглашавање уз помоћ медија, путем интернент презентација; и оглашавање путем 
промотивног материјала (плаката, брошура и сл.) и њиховом дистрибуцијом. 
Суштина у оглашавању волонтерских програма и позивању волонтера је у информацији коју 
шаљемо. Како би информација била јасна, примамљива и сврсисходна, треба прилагодити начин 
путем којег се креира порука. Посебно креирана порука која се шаље ка потенцијалним 
волонтерима зове се позивна порука.  
 
Позивна порука одговара на питања: 
КО реализује програм?  
ШТА би требало да се ради?  
ШТА се од волонтера очекује?  
ГДЕ се реализује програм? 
КАДА се реализује програм? 
ЗАШТО се реализује тај програм – који је његов циљ? 
 
Одабир и усклађивање волонтера и волонтерских позиција 
Врло је важно да волонтер пронађе своју позицију или да волонтерска позиција пронађе 
волонтера. То је моменат који обезбеђује или спутава успех волонтеровог рада. Наравно, касније 
долазе остали кораци у волонтерском менаџменту којима мотивишемо волонтере да буду 
доследни, срећни и задовољни у свом раду.  
Један вид одабира волонтера је интервју или усмерени разговор. Интервју је техника која може да 
нам помогне да истражимо да ли је потенцијални волонтер и прави волонтер за нашу позицију. 
Али, интервју не помаже само институцији/организацији која прима волонтере, овај корак може и 
треба да помогне и волонтеру који током интервјуа може да добије више информација о свом 
могућем ангажману и разјасни себи неке недоумице. Заправо, интервју треба да буде разговор на 
обострану корист и задовољство. 
Напомена: пре интервјуа постоји припрема путем које се формулишу питања која ће нам помоћи у 
вођењу разговора. Што је боља припрема, то су одговори које добијемо кориснији. 
 
Оријентација и обука 
Оријетанција је први сусрет волонтера и организације. Означава припремни период за волонтера 
када се плански, организовано и систематично волонтеру дају све информације о организацији. 
Укључивање волонтера у рад организације је исто као и примање новог радника и понашање 
према волонтеру не сме да буде другачије и зато што је волонтер и не прима новчану надогнаду.  
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Уколико сте у могућности, организујте један заједнички састанак запослених где ће они имати 
прилике да се представе волонтеру и волонтер запосленима. Врло је важно почети волонтерски 
ангажман са задовољством, са осећањем припадности организацији или институцији где се 
волонтира. Уколико ваша оријентација одлично прође, будите убеђени да имате још једног 
оданог радника – волонтера. 
Оријентација укључује и обилазак и упознавање свих просторија и посебно места где сте 
предвидели да волонтер обавља своје дужности. Уколико немате могућности да посебно одвојите 
сто за рад волонтера, објасните то отворено волонтеру и направите распоред коришћења 
простора и/или средстава за рад. О томе сви запослени треба да буду информисани.  
Обука је процес који волонтеру може да помогне у обављању његових обавеза, посебно ако 
његова волонтерска позиција захтева одређене вештине и знање. Постоје различити концепти 
обука у складу са волонтерским програмима. Основни пакет мора да садржи:  
1. „Шта значи бити волонтер?“. Ово је први ниво обуке и основа је за упућивање волонтера у 
волонтерски рад.  
2. Стручне обуке усклађене са специфичностима популације са којом волонтери раде. Тако, на 
пример, уколико ће волонтери радити са старим особама, неопходно је обезбедити обуку путем 
које се волонтери могу упознати са специфичностима трећег доба.  
3. Обуке по избору волонтера које су се нудиле током њиховог волонтирања.  
Да појаснимо: први и други ниво су обуке пре одласка или на самом почетку волонтерског рада, а 
касније волонтери могу да се изјасне које би вештине желели да стекну на основу чега можемо 
организовати тренинге. 
 
Супервизија волонтера 
Супервизија у волонтерском менаџменту може бити унутар организације у којој волонтира, у 
оквиру рада на волонтерској позицији или изван организације као лична подршка. 
Она осигурава да волонтери, активисти и координатори следе циљеве, вредности и процедуре 
организације и пројеката. Супервизија је процес редовног преиспитивања потреба волонтера и 
запослених и резултира предлозима могућих промена у процедурама управљања, волонтерским 
активностима и прикладним описима радних места. Да би били способни да своје задатке 
обављају ваљано, супервизори треба да поседују искуство у раду с корисницима и са 
волонтерима, те да буду упознати са радом организације.  
Сваки волонтер би требао да има једног или више супервизора који су искусни(ји) од њега у том 
конкретном послу и који му пружају циљане обуке и менторства за што квалитетније испуњавање 
задатака у оквиру волонтерске позиције.  
Кад су волонтери тек на почетку своје волонтерске обавезе у организацији и пројекту, 
супервизори треба да их усмеравају, али и питају за мишљење и да ли схватају додељене задатке. 
Чим волонтерима порасте самопоуздање и кад се почну осећати присно, упознато и повезано с 
организацијом и пројектом, од стране супервизора ће им бити потребно мање усмеравања, а 
више подршке и подучавања. Супервизор волонтерима никада не сме да заповеда, он треба да их 
упути на основу комбинације њихових потреба и задатака.  
Супервизија волонтера треба да осигурава бригу и о волонтеровом личном напретку на 
вештинама и ставовима корисним у животу уопште, бригу о унутрашњем упознавању и расту 
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његове личности и могућности да се носи са разним ситуацијама у будућности на основу наученог 
из интеракције с другима током волонтирања. Оваква супервизија периодично окупља волонтере 
ангажоване у оквиру једног или више волонтерских програма, те омогућава групну подршку 
нарочито корисну у раду волонтера са посебним групама корисника (нпр. особе са посебним 
потребама, лицима ометеним у менталном развоју, итд.), зато што је рад са овом популацијом 
стресан и захтева велику емотивну укљученост.  
Супервизија је битна активност сваког волонтерског програма, јер у оквиру ње пружамо подршку 
волонтерима и на основу ње по потреби прилагођавамо сам програм, ангажујемо нове волонтере 
или вршимо додатне едукације. Коју врсту супервизије или какву комбинацију горе описаних 
врста супервизије ће организација/волонтерски менаџер одабрати у волонтерском програму, 
зависи умногоме од потреба корисника, волонтера и особља, те могућностима и околностима 
организовања рада волонтера.  
 
Евалуација волонтерског програма, волонтера и запослених 
Два су основна мотива за спровођење евалуације волонтера и волонтерског програма: 
 Омогућити волонтерима да у потпуности искористе своје потенцијале и 
 Достићи квалитетнији ниво укључивања волонтера у рад организације 

Предност евалуације волонтерских програма јесте у томе што практично они сами себе 
евалуирају. Уколико било која од три стране укључене у програм (организатор, волонтер и 
корисник волонтерске услуге) није задовољна процесом и/или начином спровођења активности 
програм скоро неминовно пропада. Незадовољна организација ће прекинути програм, 
незадовољни волонтери ће напустити организацију или ће незадовољни корисници одбијати 
услуге волонтера. Ако било која од три стране одустане, програм није успешан. Само постојање 
програма указује на то да се програм добро води.  
Ипак, ово не значи да не постоје проблеми или могућности за унапређивање програма, те је 
свакако потребно спроводити планирану, унапред припремљену професионалну евалуацију. 
Евалуациони састанци требали би бити организовани на начин да представљају двосмерну 
комуникацију. То је прилика за координатора волонтера да разговара о ангажману и учинку 
волонтера дајући предлоге за унапређење. Истовремено евалуација представља и прилику за 
волонтера да представи своје виђење како се његов ангажман може унапредити, а понекад ово 
може бити и увод за разговор о евентуалном премештању волонтера на другу позицију уколико за 
то постоји потреба. У току евалуације волонтерима треба пружити прилику да дају своју оцену 
свих елемената програма на коме су ангажовани као и саме организације– квалитет пружене 
обуке, да ли су обећања испуњена, међуљудски односи у тиму и организацији, прихваћеност 
волонтера од стране особља, посвећеност мисији и сл. 
 
Признавање и награђивање волонтерског рада 
Признавање рада волонтера свакако следи као резултат константног праћења рада и ангажмана 
волонтера у току обављања његових задужења и изузетно је значајан елемент ефикасног 
волонтерског менаџмента. Волонтери који добијају редовну повратну информацију или потврду 
свог рада, сигурни  у квалитет свог рада и не намеће им се дилема да ли је неком уопште стало до 
њиховог труда.   
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У пракси волонтерског менаџмента неретко долази до пропуста услед тога што се мисли да се 
поједини аспекти рада са волонтером сами по себи „подразумевају“. Никада се не сме 
претпоставити да волонтери знају да је њихов рад цењен од стране корисника или организатора 
волонтерског програма. Препознавање њиховог рада би требало да буде интегрални део самог 
програма, а може се спроводити и формалним и неформалним приступом– у складу са 
ситуацијом.  
Једно од „златних правила“ рада са волонтерима јесте управо да се никада не сме дозволити да 
се волонтери осећају недовољно цењенима или у потпуности нецењенима. Одавање признања 
волонтерима је један изузетно ефикасан метод задржавања волонтера на пројекту или у 
организацији. Препознавање и признавање би требало долазити од стране различитих особа 
укључених у реализацију волонтерског програма и на различите, адекватне, начине.  
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