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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o prispevku prostovoljstva k gospodarskih in socialni koheziji
(2007/2149(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju četrtega poročila o gospodarski in socialni koheziji (KOM(2007)0273),

– ob upoštevanju Sklepa št. 1904/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. 
decembra 2006 o uvedbi programa Evropa za državljane za spodbujanje aktivnega 
evropskega državljanstva za obdobje 2007–20131,

– ob upoštevanju Sklepa št. 1719/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. 
novembra 2006 o uvedbi programa Mladi v akciji za obdobje 2007–20132,

– ob upoštevanju Sklepa Sveta 2006/144/ES z dne 20. februarja 2006 o strateških smernicah 
Skupnosti za razvoj podeželja (programsko obdobje 2007–2013)3,

– ob upoštevanju Sklepa Sveta 2006/702/ES z dne 6. oktobra 2006 o strateških smernicah 
Skupnosti o koheziji4,

– ob upoštevanju resolucije Sveta 2003/C 295/04 z dne 25. novembra 2003 o skupnih ciljih 
na področju sodelovanja in informiranja mladih5,

– ob upoštevanju Sporočila Komisije z naslovom Spodbujanje polne udeležbe mladih v 
izobraževanju, zaposlovanju in družbi (KOM(2007)0498),

– ob upoštevanju Priporočila Evropskega parlamenta in Sveta 2001/613/ES z dne 10. julija 
2001 o mobilnosti študentov, udeležencev usposabljanja, prostovoljcev, učiteljev in vodij 
usposabljanja v Skupnosti6,

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij o prispevku prostovoljstva h gospodarski in socialni 
koheziji (CdR xxx/08),

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o prostovoljni 
dejavnosti: vloga in vpliv v evropski družbi (SOC/243, CESE 1575/2006),

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij o vlogi prostovoljnih organizacij – prispevek k
evropski družbi (CdR 306/97)7,

– ob upoštevanju členov 158 in 159 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

  
1 UL L 378, 27. december 2006, str. 32.
2 UL L 327, 24. november 2006, str. 30.
3 UL L 55, 25. februar 2006, str. 20.
4 UL L 291, 21. oktober 2006, str. 11.
5 UL C 295, 5. december 2003, str. 6.
6 UL L 215, 9. avgust 2001, str. 30.
7 UL C 180, 11. junij 1998, str. 57.
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– ob upoštevanju člena 45 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za regionalni razvoj (A6-0000/2008),

A. ker zanesljive ocene kažejo, da je v EU več kot sto milijonov državljanov vključenih v 
prostovoljne dejavnosti1,

B. ker začetne ugotovitve, ki izhajajo iz izvajanja priročnika Združenih narodov za 
neprofitne organizacije, kažejo, da gospodarski prispevek neprofitnih organizacij v 
povprečju znaša 5 % BDP in da čas prostovoljcev celo po zadržanih ocenah predstavlja 
več kot četrtino tega zneska2, 

C. ker je nedavna študija o evropskih organizacijah, ki vključujejo prostovoljce, pokazala 
visoko stopnjo dodane vrednosti: za vsak evro, ki so ga organizacije porabile za podporo 
prostovoljcem, so prejele v povprečju 3–8 EUR3,

D. ker je treba znatni prispevek prostovoljstva pri ustvarjanju družbenega kapitala v celoti 
priznati, 

E. ker je bilo v nedavnem poročilu Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih 
razmer ugotovljeno, da je družbeni kapital bistveni element v prizadevanjih za 
oblikovanje politik za podpiranje gospodarskega razvoja podeželja4,

F. ker je v nedavni študiji o uspešnem programu URBAN v Aahrusu poudarjeno, da so bili 
lokalno prebivalstvo in prizadevanja prostovoljcev osrednjega pomena za uspešno 
izvajanje programa5,

G. ker lahko prostovoljstvo poleg izmerljive gospodarske vrednosti pomeni tudi znaten 
prihranek za javne storitve; in ker je v tem kontekstu treba zagotoviti prostovoljno 
dejavnost poleg pomoči. ki jo nudijo javne storitve, in se je ne sme uporabiti kot 
nadomestilo za to pomoč, 

H. ker prostovoljstvo prispeva k osebnemu in družbenemu razvoju prostovoljca in pozitivno 
vpliva na skupnost, 

I. ker sta prostovoljstvo in trajnostni razvoj povezana,

J. ker je pri upravljanju prostovoljnega dela pomembno spodbujati in podpirati najboljšo 
prakso v okviru organizacij, povezanih s prostovoljnim delom,

K. ker v zgoraj omenjeni resoluciji 2003/C 295/04 Svet spodbuja večjo udeležbo mladih v 
državljanskem življenju, participativnih strukturah, prostovoljnem delu ipd.,

  
1 Poročilo Eurobarometer. „Pregled stanja družbene realnosti“ (februar 2007).
2 Poročilo univerze Johna Hopkinsa „Measuring Civil Society and Volunteering“ september 2007, 
www.jhu.edu/ccss.
3 „Volunteering works“, Inštitut za raziskave na področju prostovoljstva. Anglija, september 2007.
4 Glej Mandl I., Oberholzner T., Dörflinger C., Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih 
razmer. http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2007/18/en/1/ef0718en.pdf.
5 Vestergaard Poulsen, L. „From Deprived Neighbourhood to Sustainable Community“ angleški povzetek.
Program URBAN II Aarhus 2002–2007.
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L. ker lahko prostovoljstvo pozitivno vpliva na zdravje ljudi1; ker so vse starostne skupine 
dovzetne za take koristi za zdravje, ki imajo lahko preventivno vlogo pri telesnih in 
duševnih obolenjih,

M. ker je prostovoljstvo pomembno za podpiranje pobud za lokalni razvoj in olajša uspešno 
izvajanje številnih pobud, ki jih financira EU, kot so programi Leader, Interreg in Peace,

1. spodbuja države članice ter regionalne in lokalne oblasti, naj priznajo vrednost 
prostovoljstva pri spodbujanju socialne in gospodarske kohezije; nadalje jih spodbuja, naj 
delujejo v partnerstvu s prostovoljnimi organizacijami ter upoštevajo pomembnost 
posvetovanja s sektorjem prostovoljnega dela, da se razvijejo načrti in strategije za 
priznavanje, vrednotenje, podpiranje, omogočanje in spodbujanje prostovoljstva;

2. poziva države članice, regionalne in lokalne oblasti, naj si resnično prizadevajo, da se 
prostovoljnim organizacijam olajša dostop do finančnih sredstev brez čezmernega 
izpolnjevanja obrazcev, formalnosti in birokracije, vendar z ohranitvijo ustreznih kontrol 
glede uporabe javnega denarja;

3. opozarja Komisijo na dejstvo, da načelo partnerstva v strateških smernicah Skupnosti za 
razvoj podeželja (programsko obdobje 2007–2013) in strateških smernicah Skupnosti o 
koheziji na nacionalni ravni ni vedno upoštevano2 in zato poziva Komisijo, naj sprejme 
ustrezne upravne in institucionalne ukrepe za zagotovitev, da se bodo njene politike, 
postopki in protokoli dejansko upoštevale in uporabljale pri posvetovalnih pogajanjih o 
strukturnih skladih in pri poznejših ukrepih;

4. predlaga, naj vse države članice redno pripravljajo satelitske račune za neprofitne 
organizacije in naj se prostovoljno delo vključi v te račune, da bodo oblikovalci politike 
lahko upoštevali neprofitne organizacije pri pripravi politike; nadalje poziva, da se oceni 
načine za vključevanje prostovoljstva kot specifične kategorije v statistike finančnih 
računov Eurostata;

5. odločno podpira stališče, da prostovoljstvo in prostovoljne dejavnosti ne bi smele 
nadomestiti plačanega dela;

6. poziva Komisijo, naj si prizadeva za oblikovanje sistema z vse sklade, v katerem je 
prostovoljna dejavnost priznana kot prispevek k sofinanciranim projektom, ter določi 
mehanizme, s katerimi bo mogoče prostovoljne dejavnosti ustrezno stroškovno 
ovrednotiti; pozdravlja prizadevanja nekaterih generalnih direktoratov Komisije, da bi 
sprejeli razumljivejši pristop k uporabi prostovoljnih dejavnosti za pridobitev podobnih 
sredstev za projekte, ki jih financira EU;

7. poziva Komisijo, naj spodbuja priložnosti za starejše prostovoljce z uporabo programov, 
ki bi lahko potekali vzporedno s programom Mladi v akciji in kot njegovo dopolnilo, ter 
naj spodbuja specifične programe za pospeševanje medgeneracijskega prostovoljstva;

  
1 Glej The Health Benefits of Volunteering - A Review of Recent Research (Corporation for National and 
Community Service, 2007).
2 Glej Civil Society as a Partner in European Union Structural Funds. European Citizen Action Service,
november 2004.



PE400.301v01-00 6/12 PR\702000SL.doc

SL

8. spodbuja države članice, naj podpirajo prostovoljstvo v vseh skupnostih, tako resničnih 
kot virtualnih, na primer družinsko prostovoljstvo ali prostovoljstvo v marginaliziranih
skupinah ali skupinah, ki se navadno ne vključujejo v prostovoljne dejavnosti;

9. poziva Komisijo, naj okrepi priznanje prostovoljstva kot dejavnosti za pridobitev znanj in 
spretnosti s programom Youthpass, pri tem pa zagotovi, da prostovoljstvo ne bo 
obravnavano kot dodatek uradnemu usposabljanju, ampak kot njegovo dopolnilo; nadalje 
poziva, naj se preuči razvoj skupnega okvira in jezika, v katerem delujejo 
nacionalni/lokalni instrumenti, da se okrepi mobilnost prostovoljcev;

10. poziva Komisijo in države članice, naj preučijo sprejetje evropske listine prostovoljstva, ki 
bi vzpostavila vlogo prostovoljnih organizacij, vključno z njihovimi pravicami in 
odgovornostmi;

11. poziva Komisijo, države članice ter regionalne in lokalne oblasti, naj spodbujajo 
prostovoljstvo v izobraževanju na vseh ravneh z uvajanjem možnosti prostovoljne 
dejavnosti na zgodnji stopnji izobraževalnega sistema, da bo veljalo za običajen prispevek 
k življenju skupnosti; naj še naprej spodbuja prostovoljstvo pri starejših študentih, na 
primer na tretji stopnji, da se olajša učenje s služenjem skupnosti, kjer študenti delajo v 
partnerstvu s prostovoljnimi skupinami in s skupinami iz skupnosti v sklopu svojega 
študijskega programa, da se spodbudi povezave med področjema prostovoljstva in 
izobraževanja na vseh ravneh in da prostovoljstvo postane del vseživljenjskega učenja;

12. treba je preučiti uvedbo pravne podlage, v skladu s katero bi bile te organizacije oproščene 
plačevanja davka na dodano vrednost;

13. poziva države članice, naj ob upoštevanju načela subsidiarnosti vzpostavijo trajnostno 
prostovoljsko infrastrukturo, ki se bo spoprijemala z vprašanji, kot je osrednje financiranje 
za prostovoljne organizacije;

14. priporoča, naj bo leto 2011 razglašeno za evropsko leto prostovoljstva;

15. priznava raznolikost prostovoljstva v državah članicah, vendar spodbuja države članice ter
regionalne in lokalne oblasti, naj se – kjer je to mogoče – učijo ena od druge prek 
izmenjave primerov najboljše prakse na vseh ravneh;

16. priporoča spodbujanje integriranosti čezmejnih prostovoljskih projektov;

17. poziva Evropsko komisijo, naj poskrbi, da bodo vsa področja politike in zakonodaje 
prostovoljstvu prijazna; 

18. poziva pomembne interesne skupine, naj državljanom zagotovijo ustrezne informacije o 
možnostih za opravljanje prostovoljnih dejavnosti;

19. poziva Komisijo, naj poleg načrta D za demokracijo, dialog in debato vzpostavi še načrt V 
za vrednotenje, potrjevanje in zagotavljanje preglednosti za prostovoljce;

20. poziva Komisijo, naj pregleda svojo vizumsko politiko za države, udeležene v priznanih 
programih za prostovoljstvo, ki niso članice EU, da bi se uvedel svobodnejši vizumski 
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režim, zlasti za prostovoljce iz sosednjih držav EU;

21. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Odboru regij ter 
Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru. 
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OBRAZLOŽITEV

Uvod

Prostovoljstvo je za družbo neprecenljive vrednosti. Sodelovanje pri prostovoljnih dejavnostih 
je otipljiv izraz participativne demokracije, med prostovoljstvom in aktivnim državljanstvom 
pa obstaja močna povezava.

Večina prostovoljnih dejavnosti se odvija na lokalni ali regionalni ravni, partnerstvo pa je 
ključ za zagotavljanje resnega sodelovanja prostovoljnih skupin. Sinergije, ki nastanejo s 
pristnim partnerstvom, vsem rezultatom dodajo resnično vrednost. Načelo partnerstva je zelo 
jasno izraženo v uredbi o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, 
Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu1.

Na lokalni/regionalni ravni prostovoljna dejavnost omogoča vključevanje lokalnih akterjev, ki 
z udeležbo in delovanjem pridobivajo moč. Ta moč spodbuja samozavest in motivacijo, v 
regionalnem kontekstu pa lahko znatno prispeva k regionalni identiteti.
Na nacionalni ravni lahko ta moč odnos med državljanom in državo spremeni iz odnosa 
odjemalec – gospodar v odnos, kjer ima državljan prek skupnega delovanja pomembno vlogo 
pri pozitivnem prispevku k življenju v skupnosti. Treba je omeniti, da takšni izidi pri osebah 
na oblasti niso vedno dobro sprejeti, kljub temu da na splošno veljajo za pozitivne. Za to 
obstajajo številni razlogi, med njimi tudi dejstvo, da participativni postopki lahko veljajo kot 
izziv statusu quo in so včasih lahko neprimerni. Nedavna študija združenja ECAS (European 
Citizen Action Service) o vključevanju organizacij civilne družbe v osmih novih državah 
članicah kaže, da je stanje partnerstva nezadovoljivo2. Če želimo, da načelo partnerstva 
spoštujejo vse institucije EU, je treba to „iluzijo vključenosti“3 obravnavati. Bela knjiga o 
evropskem upravljanju4 zagovarja večje udejstvovanje ljudi in lokalnih organizacij v lokalni 
demokraciji pri partnerstvu na več ravneh5. Za veliko ljudi je sodelovanje v prostovoljni 
organizaciji edini stik z demokratičnimi postopki izven običajnega volilnega okvira6, zato bi 
morali ustrezni organi to vključevanje spodbujati.

Sporočilo Komisije o spodbujanju vloge prostovoljnih organizacij ocenjuje, da se v EU s 
petnajstimi članicami med tretjino in polovico prebivalcev udejstvuje v prostovoljni 
dejavnosti7 in da je v EU s sedemindvajsetimi članicami več kot 100 milijonov državljanov 
vključenih v prostovoljno dejavnost, številke in vrste dejavnosti pa se med posameznimi 

  
1 Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni 
razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 Člen 9.
UL L 210, 11.7.2006, str. 38.
2 Glej Harvey, B., julij 2004 „The illusion of inclusion“ (Iluzija vključenosti) Dostop nevladnih organizacij do 
strukturnih skladov v novih državah članicah v vzhodni in srednji Evropi), Poročilo za Evropsko službo za 
ukrepanje
3 Glej Harvey, B., julij 2004 „The illusion of inclusion“ (Iluzija vključenosti) Dostop nevladnih organizacij do 
strukturnih skladov v novih državah članicah v vzhodni in srednji Evropi), Poročilo za Evropsko službo za 
ukrepanje
4 Glej belo knjigo Komisije o evropskem upravljanju KOM(2001) 428 konč., Bruselj, 25.7.2001 str. 11, 3.1.
5 Glej Harvey, B., julij 2004 „The illusion of inclusion“ (Iluzija vključenosti) Dostop nevladnih organizacij do 
strukturnih skladov v novih državah članicah v vzhodni in srednji Evropi), Poročilo za Evropsko službo za 
ukrepanje
6 Glej sporočilo Komisije o spodbujanju vloge prostovoljnih organizacij in ustanov v Evropi (1997)
7 Glej sporočilo Komisije o spodbujanju vloge prostovoljnih organizacij in ustanov v Evropi (1997) str.4.
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državami razlikujejo1. Na evropski ravni bodo tako spodbujanje prostovoljstva s politiko 
Skupnosti, podpora prostovoljnih dejavnosti prek evropskih skladov ter priznanje in predanost 
prostovoljnim dejavnostim pomagali vzpostaviti neposredne povezave med državljani, 
njihovimi skupnostmi in EU. 

Eden od največjih izzivov je vodenje postopka globalizacije, zlasti na področjih, kjer imajo 
državljani občutek, da se odločitve, ki vplivajo na njihovo prihodnost, sprejemajo brez njih, in 
kadar menijo, da imajo malo ali nič vpliva na svetovno dogajanje. Prostovoljstvo lahko 
razumemo kot protisredstvo za nekatere negativne učinke globalizacije, pri čemer državljani 
niso zgolj potrošniki, temveč lahko spodbujajo spremembe, tako da vplivajo na lokalno 
delovanje za izboljšanje svojih gospodarskih okoliščin in kakovosti življenja v njihovi 
skupnosti. S tem se spodbuja občutek krajevne pripadnosti in povezanosti. Poleg tega lahko 
prostovoljci s sodelovanjem pri na primer spletnemu ali virtualnem prostovoljstvu dodajo 
vrednost pozitivnim učinkom globalizacije. Virtualno prostovoljstvo pomeni naloge na 
področju prostovoljstva, ki so v celoti ali delno izvedene prek spleta. Omogoča prostovoljno 
delovanje tistim, ki zaradi časovnih omejitev, osebne izbire, invalidnosti ali domačih 
obveznosti ne morejo ali nočejo sodelovati pri prostovoljstvu na kraju samem. Prostovoljci, ki 
za opravljanje prostovoljstva potujejo v tujino, znatno prispevajo k medkulturnemu dialogu in 
razumevanju, prav tako kot tudi priseljenci, ki opravljajo prostovoljno delo v svoji novi 
skupnosti.
Na osebni ravni prostovoljstvo spodbuja občutek osebne vrednosti in tudi povezanosti z 
drugimi. Prostovoljstvo je verjetno najbolj trajnostna oblika obnovljive energije. 

Opredelitev

Za namene tega poročila bom prostovoljstvo opredelila z naslednjimi merili:
1) za prostovoljstvo ni finančnega nadomestila, torej je neplačano,
2) odločitev zanj se sprejme po lastni volji,
3) prinaša koristi tretji osebi, ki ni družinski član ali prijatelj,
4) je dostopno vsem.
Obstaja več vrst prostovoljstva, ki na splošno vključujejo medsebojno in/ali samopomoč, 
človekoljubje ali pomoč drugim, kampanje, zagovarjanje, sodelovanje in samoupravo2.

Evropska prostovoljna služba je posebna vrsta prostovoljne službe, ki jo v okviru programa 
Mladi v akciji za obdobje 2007–2013 podpira Evropska komisija. Mladi imajo tako priložnost 
izraziti svojo osebno zavezanost prek neplačanih prostovoljnih dejavnosti in prostovoljnih 
dejavnosti za polni delovni čas v tuji državi znotraj EU ali izven nje. 

Družbeni kapital 

V številnih, vendar ne vseh primerih, ima prostovoljstvo pomembno vlogo pri ustvarjanju 
družbenega kapitala. Prostovoljstvo pogosto pospešuje združevalne dejavnosti in tako ustvarja 
družbeni kapital, zlasti na podeželju ali na gospodarsko prikrajšanih območjih. Družbeni 
kapital je težko opredeliti, vendar zagotovo vključuje sledeče elemente: zaupanje, sodelovanje 
in izmenjava, socialne mreže, vključenost v skupne vedenjske norme, občutek obvezanosti in 
pripadnosti. Družbeni kapital je prikrit vir, ki se nahaja v odnosih znotraj skupin in med njimi. 

  
1 Glej poročilo Eurobarometer „Pregled stanja družbene realnosti“ (februar 2007)
2 Measuring volunteering, A Practical Toolkit Neodvisni sektor in prostovoljci Združenih narodov
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V dokumentu Družbeni kapital – Manjkajoči člen je zapisano, da naravni kapital, fizičen ali 
pridelan kapital in človeški kapital tradicionalno obravnavamo kot del nacionalnega bogastva 
in kot osnovo za gospodarsko rast in razvoj. Zdaj je priznano, da te tri vrste kapitala le deloma 
določajo procese gospodarske rasti, ker je pri tem spregledan medsebojni vpliv in organizacija 
gospodarskih akterjev za zagotavljanje rasti in razvoja. Manjkajoči člen je družbeni kapital1. 

Številne študije so pokazale, da ima prostovoljstvo kot sestavni del družbenega kapitala 
pomembno vlogo pri zmanjševanju gospodarskih razlik2. Zlasti študija o družbenem kapitalu 
v evropskih vrednotah3, ugotavlja, da je družbeni kapital v smislu prostovoljnega dela 
pozitivno povezan z regionalno gospodarsko rastjo. Podobno tudi raziskava o družbeno-
gospodarskih razlikah med regijami EU, ki jo je izvedel Daniel Moucque4, opozarja, da je 
družbeni kapital pomemben dejavnik pri zmanjševanju razlik med regijami. 

Prispevek prostovoljstva k družbeni koheziji

Prostovoljstvo podpira lizbonske cilje s:

l) spodbujanjem zaposljivosti
Prostovoljstvo igra pomembno vlogo pri pridobivanju znanja in izboljševanju zaposljivosti 
prostovoljca. Prostovoljci si pridobijo številne spretnosti in znanja. Glede na zadnje sporočilo 
Komisije o spodbujanju polne udeležbe mladih v izobraževanju, zaposlovanju in družbi5

prostovoljne dejavnosti omogočajo koristno neformalno izkustveno učenje, ki mladim daje 
možnost, da pridobijo znanja, ki jim olajšajo prehod iz izobraževanja v zaposlitev. Evropski 
svet je na zasedanju leta 2005 ugotovil, da je potrebna večja odgovornost pri sprejemanju 
ciljev nove lizbonske agende v praksi z udeležbo regionalnih in lokalnih akterjev ter socialnih 
partnerjev. Poudaril je tudi, da je v strateških smernicah6 priznan pomen tega sodelovanja. 
Treba je opozoriti, da se prostovoljstvo ne sme uporabljati kot alternativen ukrep za 
zaposlovanje, kljub temu da je pomemben instrument pri spodbujanju zaposljivosti. 
Prostovoljstvo pomeni tudi vseživljenjsko učenje.
Preko prostovoljstva najbolj ogrožene skupine pridobijo moč za spremembo svojega življenja, 
se dejavno vključijo v družbo ter s pridobljenimi spretnostmi in znanjem dobijo dostop do 
bolje plačane zaposlitve ali se vrnejo k izobraževanju. 

2) spodbujanjem socialne vključenosti
Kot priložnostno in neformalno izkustveno učenje prostovoljstvo ponuja dejanske možnosti 

  
1 Grootaert, C. „Social Capital: The Missing Link“ delovni dokument pobude za družbeni kapital št. 3, Svetovna 

banka (april 1998)

2 Glej Zak in Knack - Trust and Growth
Glej študijo Fukuyame o zaupanju, (1995)
Glej Knack in Keefer (1995, 1997) Paper on Social Capital
Glej Sonja Mikkelsen, vodja programa Urban II, Aarhus, Denmark „A model for developing deprived 
neighbourhoods“
3 Glej Van Schaik, Univerza Tilburg „Social Capital in the European Values Study Surveys“
4 Daniel Moucque je zaposlen pri generalnem direktoratu za regionalno politiko Evropske komisije; je urednik 
šestega periodičnega poročila in eden od soavtorjev Prvega kohezijskega poročila.
5 KOM(2007)498
6 Sklep Sveta št. 2006/702/ES z dne 6. oktobra 2006 o strateških smernicah Skupnosti o koheziji, uvodna 
izjava 7 UL L291/12
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tistim, ki so izključeni iz formalnega izobraževalnega sistema in so dolgotrajno brezposelni. 
Razpoložljivi podatki raziskav kažejo, da je manj verjetno, da bodo ljudje, ki se ukvarjajo s 
prostovoljstvom, brezposelni1. Ker skoraj eden od šestih mladih v EU prezgodaj opusti 
šolanje in eden od štirih mladih odraslih (v starosti od 25 do 29 let) ni dokončal srednje šole2, 
se lahko znanja, ki jih pridobijo prostovoljci, izkažejo za izredno koristna pri dostopu do 
zaposlitve in spodbujanju socialne vključenosti.

Gospodarska vrednost prostovoljstva

Glede na poročilo univerze Johna Hopkinsa z naslovom „Measuring Civil Society and 
Volunteering“, ki je bilo objavljeno 25. septembra 20073, sektor neprofitnih institucij v 
mnogih državah k bruto domačemu proizvodu prispeva približno toliko kot gradbeništvo in 
finančna industrija ter dvakrat toliko kot gospodarske javne službe. To pomeni, da v državah, 
ki so bile predmet študije, predstavlja 5–7 % BDP. Te ugotovitve izhajajo iz podatkov, ki so 
jih zbrale uradne statistične agencije v osmih državah (v Avstraliji, Belgiji, Kanadi, Češki 
republiki, Franciji, na Japonskem, Novi Zelandiji in v Združenih državah). Treba je omeniti, 
da se je 20 dodatnih razvitih držav in držav v razvoju obvezalo k uvedbi teh satelitskih 
računov, nekaj drugih držav pa bo v kratkem začelo z njihovim izvajanjem. To jasno kaže, da 
vse več držav prepoznava pomen vključevanja prostovoljstva v nacionalne račune.

Prispevek prostovoljstva k družbeni koheziji 

Prostovoljstvo ima pomembno vlogo pri spodbujanju družbene kohezije. Na evropski ravni 
prostovoljstvo prenaša v prakso evropske vrednote, kot so solidarnost, družbena kohezija in 
vključenost. Prostovoljno udejstvovanje ljudem omogoča, da ponovno najdejo smisel in 
občutek za odgovornost ter si uredijo življenje. 

Prostovoljstvo za vse generacije 

Prostovoljstvo povečuje povezanost mladih ljudi s skupnostjo. Z zaupano odgovornostjo 
mladi dobijo priložnost, da naredijo nekaj zase. Starejši prostovoljci lahko prispevajo s 
svojimi izkušnjami in strokovnim znanjem. Zaradi demografskih sprememb je prostovoljstvo 
starejših ogromen neizkoriščen vir v naših skupnostih. Prostovoljno udejstvovanje mladih in 
starejših v lokalnih dejavnostih povezuje generacije. Na ta način se lahko učijo drug od 
drugega in povečujejo medsebojno razumevanje. 

Prostovoljstvo v ločenih družbah

Na Severnem Irskem so prostovoljci, ki so bili mnogokrat financirani iz programa PEACE ali 
pobude INTERREG, imeli ključno vlogo pri spravi in vzpostavitvi miru. Prostovoljci iz 
različnih družbenih in političnih okolij ter z različnim verskim ozadjem so sodelovali pri 
konkretnih projektih in so s temi dejavnostmi pomagali ponovno vzpostaviti zaupanje med 
ločenimi skupnostmi. Podobno je bilo tudi na Cipru in v baltskih državah. 

  
1 Končno poročilo generalne skupščine Evropskega centra prostovoljcev, 23.03.07 (Pariz, Francija)
2 KOM(2007)498
3 Poročilo univerze Johna Hopkinsa „Measuring Civil Society and Volunteering“ september 2007, 
www.jhu.edu/ccss
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Prostovoljstvo lahko spodbuja vključevanje in medkulturni dialog 

Prostovoljstvo pospešuje vključevanje migrantov in državljanov tretjih držav v lokalne 
skupnosti. Omogoča tudi medkulturni dialog in izmenjavo izkušenj ter je lahko instrument, s 
katerim mladi prostovoljci v tujini pridobijo pozitivne izkušnje z raznolikostjo ter tako 
prispevajo k preprečevanju diskriminacije in predsodkov.

Prostovoljci neposredno prispevajo h kulturnemu razvoju

Prostovoljna dejavnost zagotavlja večje število priložnosti za kulturno izražanje in 
sodelovanje. 

Končne opombe

Vloga Parlamenta je, da doda vrednost kvalitetnemu delu v državah članicah, kjer je to 
mogoče. Zagotoviti moramo spoštovanje politike Skupnosti, postopkov itd., da bi ustvarili 
sinergije, ki bodo zagotovile dodano vrednost. 

Spodbujati moramo razvoj civilne družbe in participativne demokracije, saj s tem omogočamo 
državljanom, da postanejo del tega procesa, in posledično dajemo pravi pomen cilju 
približevanja Evrope njenim državljanom. Spodbujanje, podpora in omogočanje 
prostovoljstva in prostovoljnega delovanja se bo, skupaj z rastjo družbenega kapitala, izkazalo 
za neprecenljivo orodje za doseganje takšnih rezultatov.


