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– Osnutek sklepov Sveta

V prilogi vam pošiljamo osnutek sklepov Sveta o vlogi prostovoljskih dejavnosti v socialni politiki, 

o katerih je Delovna skupina za socialna vprašanja 1. septembra 2011 dosegla dogovor.

Te sklepe, ki se pošljejo Svetu EPSCO, je predsedstvo predložilo v okviru evropskega leta 

prostovoljskih dejavnosti za spodbujanje aktivnega državljanstva (2011)1 in kot del svojih 

prednostnih nalog. To pomembno vprašanje bo obravnavano tudi na drugih področjih politike ob 

upoštevanju zaključkov konference o prostovoljstvu v športu, ki jo je predsedstvo organiziralo 13. 

in 14. septembra v Varšavi.

Odbor naj osnutek sklepov iz priloge pošlje Svetu EPSCO v sprejetje.

________________________

  
1 Sklep Sveta z dne 27. novembra 2009 (2010/37/ES).
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Vloga prostovoljskih dejavnosti v socialni politiki

Osnutek sklepov Sveta

Svet Evropske unije –

zavedajoč se, da:

1. izraz "prostovoljske dejavnosti" – ob ustreznem upoštevanju posebnih razmer v vsaki državi 

članici in vseh oblik prostovoljstva – pomeni vse oblike prostovoljskih dejavnosti, bodisi 

formalne, neformalne ali priložnostne dejavnosti, ki jih oseba opravlja po svoji svobodni volji 

in izbiri, na podlagi lastne motiviranosti in ne zaradi finančnega dobička. Takšne dejavnosti 

koristijo posameznemu prostovoljcu, skupnostim in družbi kot celoti. So tudi instrument, s 

katerim se posamezniki in združenja lahko odzovejo na človeške, družbene, medgeneracijske 

ali okoljske potrebe in pomisleke, pogosto pa se izvajajo v podporo neprofitnim 

organizacijam ali pobudam skupnosti;

2. je treba jasno razlikovati med prostovoljskimi dejavnostmi in plačanimi zaposlitvenimi 

dejavnostmi, pri čemer prve nikakor ne smejo nadomestiti slednjih2. Prostovoljske dejavnosti 

ne smejo ustvarjati razlik med spoloma pri plačanem in neplačanem delu in ne smejo 

napeljevati zaposlenega h krajšanju delovnega časa ali umiku s trga dela;

3. prostovoljske dejavnosti ne smejo nadomestiti splošne odgovornosti države, da zagotavlja in 

omogoča ekonomske, socialne in kulturne pravice;

  
2 Resolucija Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta z 

dne 16. maja 2007, o uresničevanju skupnih ciljev na področju prostovoljnih dejavnosti 
mladih, UL C 241, 20.9.2008, str. 1.



14061/3/11 REV 3 (sl) mm/AK/bsl 3
DG G 2B SL

4. mora za prostovoljske dejavnosti veljati obstoječa zakonodaja, pri čemer morajo te dejavnosti 

tudi spoštovati univerzalne in temeljne pravice in svoboščine v celoti, da bi se tako zagotovila 

pravna država in dosledno spoštovanje integritete posameznika;

5. imajo prostovoljske dejavnosti medsektorski značaj in več razsežnosti in so lahko 

pomembne za številne politike, zlasti za zaposlovanje in socialno politiko, enake možnosti, 

socialno varstvo, izobraževanje in mlade, kulturno politiko, regionalno politiko, raziskave in 

razvoj, šport in zdravstvo, varstvo okolja, interese potrošnikov, civilno zaščito, humanitarno 

pomoč in razvojno politiko, vključno z zunanjimi razsežnostmi teh politik;

6. lahko prostovoljstvo ponuja priložnosti za učenje, saj državljani s sodelovanjem pri 

prostovoljskih dejavnostih pridobivajo nova znanja in spretnosti ter okrepijo občutek 

pripadnosti družbi, lahko pa je tudi nosilec družbenih sprememb;

7. lahko prostovoljske dejavnosti z razvojem socialnih mrež, ki temeljijo na zaupanju in 

sodelovanju, in spodbujanjem vedenjskih vzorcev, ki temeljijo na zavzemanju za skupno 

dobro, prispevajo k povečanju in krepitvi družbenega kapitala;

8. prostovoljske dejavnosti lahko prispevajo k razvoju aktivnega državljanstva, demokracije, 

socialne kohezije in s tem k uresničevanju osnovnih vrednot in načel Evropske unije, in sicer 

solidarnosti, trajnostnega razvoja, človeškega dostojanstva, enakosti in subsidiarnosti, s 

katerimi se spodbuja evropska identiteta;

9. se prostovoljstvo, kot izraz aktivnega državljanstva, izvaja na vseh področjih družbenega 

življenja in med drugim prispeva k preprečevanju revščine in socialne izključenosti, boljšemu 

položaju ranljivih skupin, krepitvi socialnega vključevanja in podpori dejavnega in 

dostojnega staranja, medgeneracijski solidarnosti in gospodarski rasti;
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10. je spodbujanje prostovoljskih dejavnosti tudi eden od ciljev evropskega leta prostovoljskih

dejavnosti za spodbujanje aktivnega državljanstva (2011)3 ter prednostno področje ukrepanja 

prenovljenega okvira za evropsko sodelovanje na področju mladine (2010–2018)4. Priporočilo 

Sveta o mobilnosti mladih prostovoljcev v Evropski uniji podpira mobilnost mladih 

prostovoljcev5;

11. lahko spodbujanje prostovoljskih dejavnosti prispeva k izvajanju pobud v okviru evropskega 
leta aktivnega staranja in solidarnosti med generacijami (2012)6 in je skladno s cilji 
evropskega leta boja proti revščini in socialni izključenosti (2010)7 ter je hkrati splošni 
element teh dveh ukrepov in pomaga pri utrjevanju njunih rezultatov;

12. prostovoljstvo lahko prispeva k doseganju ciljev strategije Evropa 2020, in sicer s 

spodbujanjem socialnega vključevanja in učenja ter dejavnostmi za izboljšanje zaposljivosti;

13. prostovoljske dejavnosti in polni izkoristek njihovega potenciala omejujejo ovire, med 

drugim:

· neenaki pogoji za spodbujanje razvoja prostovoljskih dejavnosti na lokalni, regionalni 

in nacionalni ravni, med drugim pravic in odgovornosti prostovoljcev in njihovih 

organizacij;

· neustrezno vrednotenje prostovoljskih dejavnosti;

  
3 Odločba Sveta z dne 27. novembra 2009 o evropskem letu prostovoljnih dejavnosti za 

spodbujanje aktivnega državljanstva (2011) (2010/37/ES). Glej tudi COM(2011) 568 konč.
4 Resolucija Sveta z dne 27. novembra 2009 o prenovljenem okviru za evropsko sodelovanje na 

področju mladine (2010–2018) (UL C 311, 19.12.2009).
5 Priporočilo Sveta z dne 20. novembra 2008 o mobilnosti mladih prostovoljcev v Evropski 

uniji (2008/C 319/03).
6 COM (2010) 462 konč.
7 Sklep Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o evropskem letu boja proti 

revščini in socialni izključenosti (2010) (1098/2008/ES).
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· pomanjkanje dostopnih informacij o prostovoljskih dejavnostih, njihovi vrednosti, 

možnostih in pomenu za posameznika in družbo –

izpostavlja pomen prostovoljskih dejavnosti:

14. za krepitev civilne družbe, udejstvovanje državljanov (vključno z ranljivimi skupinami), 

socialno kohezijo, solidarnost med generacijami, medkulturni dialog, izboljšanje socialnih 

spretnosti in poklicnih kvalifikacij ter ključnih kompetenc, spodbujanje osebnostnega 

razvoja, obravnavanje neenakosti med spoloma, zmanjšanje obstoječih socialnih ovir, 

nestrpnosti in vseh oblik diskriminacije;

15. za povezovanje evropskih narodov in širjenje vrednot EU prek njenih meja ter za spodbujanje 

evropske identitete;

16. za krepitev kompetenc in podporo razvoju poklicnih poti mladih, kar lahko izboljša njihove 

možnosti na trgu dela, med drugim z izboljšanjem njihovih socialnih spretnosti. Prav tako pa 

v tem oziru prostovoljske dejavnosti ne morejo nadomestiti vrednosti formalne 

izobrazbe ali delovnih izkušenj;

17. za pridobitev kompetenc, uresničevanje socialne vključenosti, izboljšanje sposobnosti in 

dobrega počutja starejših ter za prenos njihovega znanja, spretnosti in izkušenj na prihodnje 

generacije;

18. za krepitev kompetenc ter znanja in veščin ranljivih skupin, ki bi prav tako lahko 

sodelovale pri prostovoljskih dejavnostih in s tem izkoristile ugodnosti boljše socialne 

vključenosti;

19. kot dejavnika za razvoj športne in fizične aktivnosti na ravni, ki je najbližje državljanom.
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Svet zato poziva države članice in Evropsko komisijo, naj v okviru svojih pristojnosti in v skladu z 

načelom subsidiarnosti ter ob upoštevanju svoje institucionalne strukture ukrepajo, kakor sledi:

20. upoštevajo te sklepe pri izvajanju ciljev strategije Evropa 2020 in njenih vodilnih pobud;

21. spodbujajo sodelovanje pri razvoju prostovoljskih dejavnosti v Evropski uniji in državah, 

zajetih v evropsko sosedsko politiko. To je mogoče doseči s programi za izmenjavo 

prostovoljcev med Evropsko unijo in državami, ki sodelujejo v evropski sosedski politiki, pa 

tudi s podporo prostovoljskim organizacijam;

22. spodbujajo sodelovanje, izvajanje skupnih projektov ter izmenjavo izkušenj in dobrih praks 

na različnih ravneh odločanja, med drugim tudi na evropski ravni, med akterji socialnega, 

gospodarskega, kulturnega, izobraževalnega in mladinskega sektorja8;

23. podprejo razvoj organizacij civilne družbe (kot glavnih nosilcev prostovoljskih dejavnosti) na 

lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni ter njihovo sodelovanje na evropski ravni, s 

civilno družbo pa naj ohranjajo dialog in se zavzemajo za usposabljanje prostovoljcev in 

organizacij prostovoljcev;

24. razmislijo o spodbujanju razvoja, objave in izmenjave raziskovalnih orodij/metodologij in 

rezultatov o prostovoljskih dejavnostih in dejavnem državljanstvu ter statističnih podatkov, 

vključno s študijami o vplivu prostovoljskih dejavnosti na gospodarske in socialne razmere v 

državah članicah in na socialno blaginjo, pri tem pa upoštevajo tudi načelo enakosti spolov;

25. spodbujajo vlogo prostovoljstva kot oblike neformalnega in priložnostnega učenja, ki prispeva 

k pridobivanju novih znanj in spretnosti ter kompetenc ter večji zaposljivosti vseh starostnih 

in družbenih skupin;

  
8 Iz sklepov Sveta o vlogi kulture pri odpravljanju revščine in socialne izključenosti 

(dok. 15448/10).
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26. spodbujajo prepoznavnost in priznavanje kompetenc, pridobljenih v okviru prostovoljskih

dejavnosti, in sicer z instrumenti, kot so Europass ter zlasti nov potni list znanj in spretnosti in 

Youthpass;

27. podpirajo pobude za kratkoročne prostovoljske dejavnosti, ki bi jih ljudje lažje 

združevali s plačano zaposlitvijo in družinskim življenjem, ter spodbujajo rešitve, ki 

spodbujajo prehod iz občasnih prostovoljskih dejavnosti v dolgoročnejše prostovoljske

dejavnosti;

28. sprostijo potencial socialno izključenih ljudi, ki lahko prek prostovoljskih dejavnosti 

postanejo aktivni državljani, saj te okrepijo njihov občutek uspešnosti in spremenijo 

stereotip, zasidran v družbi, da so ti ljudje le prejemniki pomoči;

29. spodbujajo e-prostovoljstvo kot inovativno obliko prostovoljskih dejavnosti, ki je pozitiven 

vidik spletne dejavnosti uporabnikov interneta;

30. spodbujajo ugodne pogoje za razvoj prostovoljskih dejavnosti, in sicer z uporabo 

instrumentov, ki se lahko izkažejo za nujne, vključno s strategijami za spodbujanje in razvoj 

prostovoljskih dejavnosti;

31. spodbujajo podjetja in druge akterje iz zasebnega sektorja, da podprejo pobude, ki spodbujajo 

prostovoljstvo med zaposlenimi in ga krepijo9;

32. si prizadevajo zagotoviti, da bo razvoj prostovoljskih dejavnosti vključen v prihodnje 

programe EU na področju socialne politike, izobraževanja, mladih, državljanstva, kulture in 

športa, ne da bi to posegalo v pogajanja o večletnem finančnem okviru;

  
9 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 22. aprila 2008 o prispevku prostovoljstva h 

gospodarski in socialni koheziji (2007/2149(INI)) (2009/C 259 E/02).
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33. zagotovijo, da bo vsak ukrep o mobilnosti prostovoljcev, pripravljen na ravni EU, v skladu z 

Evropsko listino kakovosti za mobilnost10.

Svet poziva Evropsko komisijo, naj:

34. kjer je to ustrezno, preuči razvoj prostovoljskih dejavnostih v programih, ki se izvajajo v 

okviru kohezijske politike;

35. preuči možnosti, s katerimi bi prostovoljskim dejavnostim omogočili, da prispevajo k 

projektom, subvencioniranim iz sredstev EU, in oblikuje mehanizme za ustrezno oceno 

prostovoljskih dejavnosti;

36. preuči možnosti za razširitev dialoga o vlogi prostovoljskih dejavnosti kot pomembnem 

elementu za nadaljnji razvoj prostovoljstva v Evropski uniji;

37. analizira sistem obstoječih kazalnikov o prostovoljskih dejavnostih in njihovo vlogo v 

ustreznih politikah EU, ob upoštevanju načela enakosti spolov, in po potrebi razmisli o 

uporabi statističnih orodij, npr. priročnika Mednarodne organizacije dela o merjenju 

prostovoljskega dela, da bi se zagotovili primerljivi podatki ter opredelila, kjer je to 

ustrezno, že obstoječa in tudi nova področja prostovoljskih dejavnosti, kjer je potrebno 

tesnejše sodelovanje znotraj EU;

38. kjer je to ustrezno, razširi rezultate dialoga s forumi civilne družbe, pomembne za 

spodbujanje prostovoljskih dejavnosti;

39. zagotovi, da države članice pri opredeljevanju obsega prostovoljskih dejavnosti, zlasti 

na področju civilne zaščite, ohranijo subsidiarnost.

________________________

  
10 Priporočilo (ES) 2006/961/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o 

transnacionalni mobilnosti v Skupnosti zaradi izobraževanja in usposabljanja: Evropska 
listina kakovosti za mobilnost [UL L 394, 30.12.2006].


