
 

ВОЛОНТЕРСКИ ПОКРЕТИ 

Циљ теме: -Упознавање са појмом и значајем волонтерског покрета 

-Упознавање са вредностима на којима почива волонтерски рад 
 

Активност:  

Анализа наведених волонтерских акција које се налазе у прилогу на следећој страни. У 
прилогу је дата и страна за сумирање обрађиване теме.  

Задатак за ученике је да анализирају две акције по свом избору и да припреме одговоре 
на следећа питања: 

 

Шта се постиже том акцијом?  

Шта добијају они који су укључени у реализацију акције?  

Шта добија град у ком се спроводи акција? 

Шта добија држава од акције која се спроводи?  

Шта добија волонтер/ка укључивањем у акцију? 

 

  

 Задатак са одговорима послати на мејл наставника lena_ivezic@yahoo.com  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРИЛОГ 

1. У оквиру градске организације Црвеног крста млади волонтери који су активни у 
тој организацији сваког петка сакупљају добровољне прилоге од грађана. Сакупљени 
новац је намењен куповини  пет апарата за мерење шећера у крви. Мерење шећера у 
крви обавиће ученици медицинске школе (волон- тери) који ће сваке недеље у периоду 
од 10 до 13 часова мерити ниво шећера у крви грађанима који то желе. Истом 
приликом ће се делити лифлети на којима се налазе информације о шећерној болести. 

 

2. Удружење грађана „Смисао”, које пружа услуге деци с посебним потребама, у свом 
раду има велики број ангажованих волонтера. Они су распоређени у неколико група и 
пружају следеће услуге: а) друже се са децом б) одлазе са њима на излете в) пружају 
помоћ у савладавању градива. 

 

3.  Волонтери ангажовани у оквиру активности локалне самоуправе једног града 
озелењавају и по- шумљавају паркове. Они су снимили стање, пронашли донаторе за 
набавку зеленила и организоваће акцију озелењавања у пет паркова у својој општини. 

 

4.  Ученици једне основне школе, у оквиру које ради удружење волонтера, сакупљају 
стари папир у општини на којој се налази та школа. Папир предају организацији 
која се бави рециклажом старог папира. Стари папир сакупљају једанпут месечно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ВОЛОНТЕРСКИ РАД 5. децембар – Међународни дан волонтер

Волонтирање је ангажовање појединаца и група који добровољно пристају да пружају услуге одређеној 
популацији. Волонтирање је засновано на идејама самопомоћи, узајамне помоћи и филантропије. Нај- 
чешће се спроводи у верским, хуманитарним, социјалним и невладиним организацијама. У последње 
време  ситуација  се прилично мења, па и многе институције из јавног сектора укључују волонтере за 
обављање одређених послова. 

Шта је волонтерски рад? 

Волонтерски рад је неплаћена, свесна, слободна делатност чији је циљ добробит других људи и зајед- 
нице. Волонтерски рад је облик учешћа грађана у процесима развоја заједнице. Волонтирање подржа- 
ва најплеменитије вредности у човеку: пацифизам, слободу, једнаке могућности, безбедност и правду 
за све људе. 

Волонтер може, без ограничења, да буде свако ко самостално, по сопственом избору, свесно и добро- 
вољно жели и одлучи да допринесе развоју заједнице. Волонтер може обављати све врсте послова и 
исказати своја знања, вештине и професионалност. Рад волонтера је важан јер они добровољно и по 
сопственом избору обављају послове за које нису плаћени, дају нове идеје, подстичу различите актив- 
ности. Важно је да знамо да свако ко ангажује волонтере мора знати да волонтери не смеју бити у гу- 
битку, да постоје права и обавезе волонтера, али и права и обавезе оних који ангажују волонтере. 

 

В  О  Л  О  Н  Т  И   Р  А  Њ  Е  

• доприноси развоју стабилног друштва 

• доприноси побољшању квалитета живота 

• подстиче учешће грађана у животу заједнице 

• мења свест и ставове људи према личном ангажовању 

• развија хуманост, солидарност и толеранцију 

 

У Србији, волонтирање није развијено у толикој мери, међутим установе и организације које ангажују 
волонтере бележе знатне уштеде и економску добит. 

Успостављањем правног оквира за ангажовање волонтера у Србији биће створени и предуслови за пок- 
ретање организованих волонтерских програма. Да би у нашој земљи волонтеризам био признат у до- 
вољној мери, потребно је изградити поверење установа према ангажовању волонтера. Последњих не- 
колико година  у нашој земљи је покренуто више програма и пројеката заснованих на волонтерском 
раду, а у неким градовима у Србији основани су волонтерски центри. 

Друштвена и економска корист од волонтерског рада је несумњива. У Европи волонтира више од 100 
милиона људи. У Пољској, 18 процената становништва, у Ирској и Немачкој више од 33 одсто. У Вели- 
кој Британији волонтира 38 одсто становништва (извор: Приручник за рад са волонтерима: локална 
заједница и волонтери, Нови Сад 2007). 

Међутим, без обзира на општу тежњу да се подстакне волонтеризам, код нас још постоје отпори и 
сумње у успешност програма и пројеката заснованих на доборовољном, бесплатном раду.



 

 


