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Festival prostovoljstva 

 
Kratek opis dejavnosti 
 
Festival prostovoljstva je namenjen spodbujanju in 
razvijanju prostovoljnega dela v vaši skupnosti. 
Njegov namen je povečati ozaveščenost o 
dejavnostih, ki jih opravljajo prostovoljci in se jim 
zahvaliti za vse ure, ki jih namenijo prostovoljnemu 
delu. 
 
Ciljno občinstvo 
Prostovoljci in različne organizacije, ki spodbujajo 
prostovoljno delo ali vključujejo prostovoljce v svoj 
delovni proces. 
 
Praktično okolje – kontekst dejavnosti 
 

� Trg dela 
� Šolsko okolje 
X  Delo v skupnosti 

 
Povezana postaja Praktičnega načrta VALUE 
(IO1) 
      

� Samokontrola 
� Razmišljanje izven okvirjev 
� Miselnost ZMOREM 
� Obogatitev 
X   Uresničitev potencialov 
� Odzivi na težave in ovire 
� Načrtovanje moje prihodnosti 

 
Vrsta dejavnosti (IO2): drugo 
 
Druge informacije 
 
 
      Namen: ozaveščanje o prostovoljcih v lokalni 
skupnosti in spodbujanje prostovoljnega dela. 
 
     Čas:  prilagodljiv, približno 2 uri 
 
 
 

 
    Dodatni nasveti za 
izvajanje: 
 
Ob festivalu lahko vsako leto 
pripravite tudi razpis, na 
katerem različne ustanove ali 
posamezniki predlagajo svoje 
prostovoljce za njihovo delo v 
preteklem letu ter jih tako 
prijavijo na razpis za 
pridobitev naziva 
"Prostovoljec leta". Nato 
lahko na festivalu predstavite 
te ustanove, različne vrste 
prostovoljcev in 
prostovoljnega dela ter 
razglasite zmagovalce in 
"prostovoljce leta". 
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      Velikost skupine: namen festivala je 
spodbujanje prostovoljnega dela, zato je odprt tudi za 
širšo javnost 
 
 
      Potreben prostor: festival se lahko izvede v 
velikem zaprtem prostoru ali na prostem / po želji se 
lahko izvede tudi prek spleta 
 
 
      Material: stojnice za predstavitev organizacij, 
oder ali prostor, namenjen osrednjemu kulturnemu 
programu festivala, vsa potrebna dokumentacija 
(zlasti če je festival organiziran zunaj), napisi z imeni 
sodelujočih organizacij, gradivo o prostovoljstvu, po 
želji: ozvočenje, mikrofoni (za večja ali zunanja 
prizorišča) 
 
      Priprava: zbiranje prijav prostovoljcev in 
organizacija kulturnega programa festivala  

 

 

Izbrani postopek za izvajanje: 

KAKO ORGANIZIRATI FESTIVAL PROSTOVOLJSTVA? 

1. Določite datum festivala. Festival lahko organizirate preko spleta ali v 
živo. 

2. Organizirajte ter izračunajte proračun za pogostitev, vabila in druge 
stroške, kar je z administrativnega vidika pomemben korak za uspešno 
izvedbo festivala. Na spletu je na voljo veliko virov, ki vam bodo 
pomagali pri tem delu. 

3. Dva meseca pred festivalom objavite javni poziv vsem ustanovam ali 
posameznikom, naj predlagajo osebe, ki si po njihovem mnenju zaslužijo 
naziv "Prostovoljec leta". 

4. Predlagamo, da se poziv nanaša na različne starostne skupine, da bi 
zagotovili raznolikost in več "prostovoljcev leta". 

5. Na tej točki morate imenovati tudi komisijo, ki bo med vsemi prispelimi 
prijavami izbrala "prostovoljca leta" v vsaki kategoriji. 

6. Če festival izvajate v živo, hkrati objavite razpis za ustanove, ki se lahko 
prijavijo tudi za kulturni del festival oz. sodelujejo pri programu. 

7. Če pripravljate spletni festival prostovoljstva, naj bo program preprost in 
kratek. 

8. Določite rok za prijavo, ki naj bo vsaj en mesec pred datumom festivala. 
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9. Po zaključku razpisa se odbor zbere, pregleda in izbere "prostovoljce 
leta". 

10. O kulturnem delu festivala se pogovorite z ustanovami, ki bodo 
sodelovale na festivalu in pripravite zabaven program, v katerem bodo 
ljudje lahko uživali in sodelovali - če festival pripravljate prek spleta, 
izberite pevsko ali plesno predstavo, ki bo popestrila program, vendar ne 
bo preveč odvrnila pozornosti prostovoljcev. 

11.Na festivalu razglasite "prostovoljce leta" in predstavite vso njihovo 
prostovoljno delo. 

12.Če festival organizirate prek spleta, lahko z zmagovalcem predhodno 
opravite intervju in ga vključite v program festivala. 

 

 

Sporočilo igre: 

Pomembno je spodbujati ljudi v lokalni 
skupnosti in jim predstaviti možnost, da 
postanejo prostovoljci. Namen festivala je 
spodbujati solidarnost in prostovoljstvo. 
Namen se je tudi zahvaliti vsem aktivnim 
prostovoljcem za njihovo delo in v okviru 
kulturnega programa predstaviti 
organizacije, ki delajo s prostovoljci. 

 
 

 

 

 


