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Ob tem pridejo do spoznanja, da 
življenje, kot je bilo urejeno do 
takrat, ni več to, kar so dojema-
li do usodnega trenutka. Začne-
jo iskati smisel življenja.« Prav s 
smislom je velikokrat povezano 
prostovoljstvo: »Ljudje hodijo de-
lat v prostovoljske dejavnosti, ki 
so povezane z njihovimi vredno-
tami. Aktivirajo se na področjih, 
na katerih se jim zdi pomembno 
nekaj prispevati.« Zanimiva sku-
pina prostovoljk so tudi mame, ki 
se ob odhodu otrok na študij ali 
samostojno življenje, ob sindro-
mu »praznega gnezda«, kot temu 
pravijo strokovnjaki, vključijo v 
razne prostovoljske programe po-
moči otrokom.

Obstaja tudi neformalno pro-
stovoljstvo, ki poteka dnevno 
med prijatelji, sosedi: »Menim, 
da je tega res veliko,« iz izkušenj 
pove Tjaša Arko.

Kriza in prostovoljstvo »Kriza 
je prinesla tudi to, da se je pro-
stovoljstvo začelo upoštevati kot 
delovna aktivnost; že prej je bilo 
v naši zakonodaji zapisano, da 
če so prejemniki socialne pomo-
či delovno aktivni, se jim pove-
ča socialna pomoč,« pripoveduje 
Tjaša Arko. A tu se začne meja 
med prostovoljstvom in »prosto-
voljstvom«: »Od septembra lani 
se to delo upošteva, kar pomeni, 
da se k prostovoljstvu spodbuja-
jo tudi brezposelni. Vendar gre 
tukaj za dvorezni meč, ki ga po-
udarjamo, saj si želimo, da bi bilo 
prostovoljstvo nadstandardno v 
vseh primerih. Nadstandard za 
družbo, kar pomeni, da s prosto-
voljstvom ne rešujemo preživetja 
in socialnih stisk, in nadstan-
dard za človeka, kar pomeni, da 
bi se s prostovoljstvom ukvarjali 
res samo v svojem prostem času. 
Zavedamo se, da nekdo, ki išče 
plačano delo, potrebuje denar in 
je to najpomembnejše za prežive-
tje. Arkova nam s tem želi pove-
dati samo to, da se je veliko težav, 
povezanih z brezposlenostjo, pre-
prosto potisnilo v prostovoljstvo. 
Povedali smo že, da Arkova ob 
slabih vidi tudi dobre plati, a na te 
vseeno opozori: »To ni prav in to 
je slaba plat zdajšnje situacije. Do-
bra plat tega pa je, da ko so ljudje 
brezposelni, je po mojem  mnenju 
najslabše to, da sedijo doma in 
čakajo. Kot prostovoljci se lahko 

vključijo v različne organizacije, s 
tem se jim širi socialna mreža, gre-
do ven, osmislijo si življenje. S tem 
je manj možnosti za občutke manj-
vrednosti, ob tem pridobijo tudi 
nova znanja in nove izkušnje.«

Ob tem sogovornica spregovori 
še o krizah, ki nastanejo tako re-
koč hipoma: »Vsaka kriza pripelje 
do tega, da se ljudje aktivirajo, ker 
želijo nekaj spremeniti in sami vi-
dijo, da lahko nekaj naredijo. Naj-
osnovnejši prikaz tega so naravne 
nesreče, ko pride do krize čez noč. 
Takrat ljudje res stopimo skupaj!« 

Prostovoljstvo kot priložnost 
Optimizen, podkrepljen z izku-
šnjami, je čutiti iz besed Arkove: 
»Osebno poznam veliko prosto-
voljcev, ki so v teh časih, tudi v Ma-
riboru, dobili službe. Ker so bili na 
tem področju aktivni, so prej ali 
slej prišli v sistem, postali so zapo-
sljivi, pridobili so kompetence in 
samozavest. Takšni so nato zani-
mivi tudi za delodajalce!«

Mariborska zgodba Potre-
be so, znanje je, kandidatov/

prostovoljcev je veliko. Izvedbe-
na realnost je v Mariboru nekoli-
ko drugačna: »Na žalost vidim v 
Mariboru, da so naše prostovolj-
ske organizacije podhranjene, da 
je več ljudi, ki bi bili prostovolj-
ci, kot je organizacij, ki bi jih bile 
sposobne sprejeti. Organizacije se 
žal ukvarjajo z osnovnim nači-
nom preživetja, zato težko ponu-
dijo kakovostno podporo zaradi 
svojih kadrovskih omejitev.« Ra-
zlog? Neurejeno financiranje.

Se da brez denarja? Posplošen 
odgovor slehernika je da ne. Tjaša 
Arko ima nasproten primer: »Le-
tos smo imeli maja v Mariboru 
Festival prostovoljstva, ki je imel 
proračun enak ničli. Stopili smo 
skupaj, vsaka organizacija je s se-
boj prinesla stole, kavče, mize

in Grajski trg se je napolnil 
samo z energijo prostovoljcev … 
Uspelo nam je!« Ampak tako se 
lahko izpelje en dogodek, med-
tem ko je za vsakodnevno delova-
nje organizacij, izobraževanje in 
vodenje prostovoljcev ter progra-
me, ki jih izvajajo organizacije, 

potrebno stabilno financiranje.

Kriza, ki to ni Ste o krizi izvede-
li samo iz medijev? Tjaša Arko: 
»Kriza, ki jo ljudje večinoma do-
življajo prek medijev, moralna 
kriza, je stvar, ki je jaz ne doži-
vljam na tak način. Ko namreč 
usposabljam prostovoljce, se ves 
čas srečujem z izjemno aktivni-
mi ljudmi, ki želijo nekaj delati ali 
spreminjati na različnih podro-
čjih. To so res fantastični ljudje!« 
Če bi mediji bolj odprli prostor za 
dobre zgodbe, ki jih je tudi v Slove-
niji ogromno, bi to lahko marsiko-
mu dvignilo moralo in ga spodbu-
dilo, da se tudi sam aktivira.

Ob njenih sklepnih besedah 
sem tudi sam ostal nem in nanje 
samo prikimal: »Nekdo, ki ni pro-
stovoljec, bo težko razumel, zakaj 
tako delajo, preprosto pravijo, za-
kaj bi delali zastonj. Prostovoljec 
odvrne, da ne dela zastonj, res je 
le, da ni plačan v denarju …« Pro-
stovoljec bi se ob tem vprašal, za-
kaj ne bi pomagal, če lahko, če je 
to v njegovi moči.

In kaj menite vi? 
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ObRAZI KRIZE

Tjaša Arko, Slovenska filantropija
Tjaša Arko, rojena v Mariboru, je po izobrazbi profesorica likovne vzgoje. Eno 
šolsko leto je poučevala likovno vzgojo na OŠ Poljčane. Že v času študija je bila 
aktivna prostovoljka,  najprej na Unicefu in nato na Sožitju. Aktivna je bila na 
Centru za pomoč mladim Maribor, zadnjih šest let dela na Slovenski filantro-
piji, kjer vodi različne projekte in usposabljanja. Na to delovno mesto je prišla 
prav po zaslugi svojega aktivnega prostovoljstva.


