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Feniksi smo lahko vsi, iz pe-
pela lahko vstanemo tudi s 
prostovoljstvom. Brez plači-

la ni vedno zastonj!

Osebno s Tjašo Prav lepo je sre-
čati osebo, kot je Tjaša Arko. Op-
timistka? Da. Pesimistka? Ne, 
vendar vidi obe plati medalje. 
Motivatorka? Absolutno! Pogo-
vor s Tjašo Arko, zadolženo za 
vodenje projektov pri Slovenski 
filantropiji, sogovorca ne pusti 
ravnodušnega. Tolikšen entu-
ziazem in poznavanje področja 
prostovoljstva boste v eni osebi 
težko našli. Vsak problem je za-
njo nova pot do rešitve. Ob po-
slušanju predstavitve njenega 
dela spoznaš, da je pomagala ve-
liko ljudem. Predvsem takšnim, 
ki so se povsem nepripravljeni 
znašli v novih življenjskih oko-
liščinah in ob tem začeli iskali 
smisel svojega obstoja, pomena 
in življenja. In ga tudi z njeno po-
močjo našli v prostovoljstvu. Vsa-
ka zgodba ima dve plati, dobro in 
slabo, Arkova vam bo brez dlake 
na jeziku, čeprav včasih diplomat-
sko, predstavila obe. A kot rečeno, 
so manj prijetne plati zanjo tudi 
priložnosti …

Slovenska filantropija* Uvo-
doma se je Tjaša Arko predstavila 
tako: »Prihajam iz Slovenske fi-
lantropije – združenja za promo-
cijo prostovoljstva. Smo nevladna 
humanitarna organizacija, ki 
deluje na več področjih. Organi-
zacija se je razvila pred 22 leti.« 
Takrat je v našo domovino prišlo 
večje število beguncev z vojnega 
območja v BiH. In pričakali so jih 
ljudje, ki jim ni bilo vseeno, niso 
samo čakali in nemo opazovali 
njihove usode, pristopili so in jim 
po svojih močeh pomagali: »Kot 
prostovoljci so hodili v begun-
ska taborišča ter jim dajali psiho-
-socialno pomoč in učno pomoč 
otrokom.« Pobudnica je bila še 
danes predsednica združenja dr. 
Anica Mikuš Kos, pediatrinja, 
otroška psihiatrinja in predvsem 
velika humanitarka, ki pomaga v 
kriznih žariščih po svetu. »Iz tega 
je nastala organizacija, ki ima te-
meljna stebra – prostovoljstvo in 
psiho-socialno pomoč migran-
tom,« pojasni zgodovino organi-
zacije Arkova. Namen združenja 
je predvsem v tem, da se poskuša-
jo dnevno odzivati na to, kar lju-
dje dejansko potrebujejo v danem 
trenutku: »Moč prostovoljskih 

organizacij je v tem, da se lahko 
veliko hitreje odzovemo na pro-
blem kot institucije.«

Prostovoljstvo v genih Na te 
besede Tjaše Arko povprečen 
Slovenec zagotovo ne bo imel pri-
pomb, nasprotno, v njenih stav-
kih se bo morda celo prepoznal: 
»V Sloveniji je prostovoljstva res 
veliko, pogosto se ljudje niti ne 
identificirajo s tem, da so prosto-
voljci, ampak se identificirajo kot 
del nekega društva. Lahko rečem, 
da je prostovoljstvo Slovencem v 
krvi že skozi našo zgodovino.« 
Naštejmo nekaj primerov, ob ka-
terih nam Arkova približa pro-
stovoljstvo: »Vse planinske poti v 
Sloveniji so narejene, obnavljane 
in urejene s pomočjo prostovolj-
skega dela. Vsa društva, ki delu-
jejo v večjih ali manjših krajih, 
od turističnih do kulturnih dru-
štev, povsod so ljudje, ki so pro-
stovoljci in skrbijo za višjo ka-
kovost življenja v skupnosti.« To 
so gasilci, skavti, taborniki, pla-
ninci, člani turističnih društev, 
ohranjevalci kulturne dediščine 
… »Prostovoljcev je res veliko. 
Prostovoljci to velikokrat posta-
nejo tudi zaradi tega, ker imajo 

zgled v družini.« Ohranimo to, 
dragi bralci! Obstaja strah za za-
ton prostovoljstva v naši družbi? 
Bolj kot vsebina prepriča nasme-
jan obraz sogovornice: »Vesela 
sem, da je veliko prostovoljstva 
v Sloveniji med mladimi – učen-
ci, dijaki in tudi študenti. Preko 
prostovoljstva nabirajo praktične 
izkušnje tudi za svoj študij.« Pri-
jetno s koristnim in brez skrbi za 
prihodnost prostovoljstva.

Kdo so prostovoljci? Prostovolj-
stvo nima starostnih omejitev, a 
med njimi je nekaj skupin. Prva 
je, kot smo že omenili, skupina 
mladostnikov do študijskih let. 
Druga, največja skupina prosto-
voljcev so upokojenci. Njihovo 
aktivnost Tjaša Arko razloži tako: 
»Imajo ogromno znanj in izku-
šenj ter lahko veliko prispevajo 
družbi. Zanje je prostovoljstvo iz-
jemnega pomena, saj to pomeni, 
da so aktivni, da so del skupnosti 
in da še vedno lahko nekaj dajejo. 
Slovencem je delovna aktivnost 
zelo pomembna, zato to skupi-
no takšno delo »drži gor«. Sreča-
li smo se s primeri zelo aktivnih 
ljudi, ki so se upokojili in so bili 
tudi na meji depresije, a so svoje 
poslanstvo in smisel nato našli v 
prostovoljstvu.« Obstaja še sku-
pina ljudi, ki so zaposleni. Med 
njimi je morda manj prostovolj-
cev in je njihova aktivacija zaradi 
redne zaposlitve in delovnih ob-
veznosti, za nekatere tudi starše-
vskih, občasna. Vendar so. 

Odločitev posameznika, da po-
stane prostovoljec, je lahko po-
gojena tudi z zunanjimi vzroki: 
»Nekateri postanejo prostovoljci 
tudi zaradi tega, ker se jim je v 
življenju nekaj zgodilo, nekaj, kar 
jim je spremenilo tok življenja. 
Prej nikoli niso bili prostovoljci. 
Vzroki so lahko izguba službe, 
prometna nesreča, kakšen drug 
življenjski šok, morda ločitev … 
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Večkrat smo že slišali, da je kriza tudi priložnost. Izguba službe, mesečnega zaslužka in brezdelnost so hud udarec 
delovno aktivnemu človeku. Morda sta poti iz brezposelnosti dve: obup nad situacijo in samim seboj ali pa nov začetek. 


