
INFORMACIJE ZA PODROČNE INŠTRUKTORJE  

PROSTOVOLJSTVO� 
Motivacija je tista, ki te pripravi, da začneš, vendar te le navada vodi, da vztrajaš.� 

 

O Programu MEPI 

Mednarodno priznanje za mlade – MEPI je program, ki mladostnike spodbuja k dejavnemu in ustvarjalnemu preživljanju 
prostega časa. Cilj programa je razvoj samopodobe in družbenega zavedanja mladega človeka z udeležbo na različnih 
interesnih področjih. Z uravnoteženim spletom prostovoljnih, izobraževalnih, športnih in pustolovskih dejavnosti pomaga k 
osebnostni rasti mladih. Dostopen je vsem mladim od 14. do 25. leta, ne glede na fizične in umske sposobnosti, spol, etnično 
pripadnost, versko ali politično prepričanje, socialno okolje ter ostale osebne okoliščine. Udeležba je popolnoma 
prostovoljna. Kriterij za pridobitev priznanja je izboljšanje sposobnosti udeleženca na posameznem področju, dosežena z 
njegovo vztrajnostjo. Vsak napreduje po lastnih zmožnostih in tekmuje le sam s seboj. 

Delo mentorjev ni enostavno, je pa vredno spoštovanja! Vi ste tisti, ki vzpostavljate in vzdržujete prostovoljski program, 
pridobivate prostovoljce, ohranjate njihovo motivacijo in, kar je najpomembnejše, usklajujete delo prostovoljca s 
poslanstvom vaše organizacije. Prostovoljstvo je dejavnost medčloveške pomoči in sodelovanja. Biti prostovoljec je 
osebna odločitev, poslanstvo in osebna poklicanost. Za preživetje potrebujemo sočloveka, sodelovanje, pomoč in 
sprejetje le te. Ljudje potrebujejo pomoč, pozornost, a veliko je tudi tistih, ki se iskreno zanimajo za druge. Z dobro 
voljo in brez koristoljubnosti so pripravljeni stopiti v nov odnos s sočlovekom. V tem odnosu pridobimo vsi. Zato je 
prostovoljstvo vrednota, priložnost za osebno zorenje in rast, za učenje odnosov in za možnost nastajanja drugačne, 
etično zrelejše družbe. 

 

Namen udejstvovanja na področju prostovoljstva je, da mladi spoznajo, kako koristno je služiti in nuditi pomoč drugim. 
 



Prostovoljstvo omogoča mladim, da:  

·� se osebno predajo, zavežejo, 
·� upoštevajo potrebe drugih, 
·� zaupajo in so vredni zaupanja, 
·� spoštujejo dobre in slabe lastnosti posameznika, 
·� premagajo predsodke, 
·� spodbudijo pozitivno delovanje v skupnost, 
·� sprejmejo, se naučijo odgovornosti, 
·� spoznajo življenje iz drugega (globljega) vidika . 

OSEBNI NAČRT IN CILJ 

Izbrana aktivnost na področju prostovoljstva naj bi bila mladostniku v zabavo. Skupaj z udeležencem ocenita obstoječi nivo 
znanja in njegove sposobnosti, zmožnosti za razvoj. Izhajajoč iz te ocene oblikujeta cilj, ki ga bo mladostnik zasledoval v 
času udejstvovanja. Cilj naj teži k razvoju posameznikovega potenciala; mladostniku naj predstavlja izziv, a naj bo kljub 
temu realen, tako da bo res lahko izkusil občutek zadovoljstva ob osebnem dosežku. Osnovno načelo programa je 
netekmovalnost, zato naj mladostnik tekmuje samo sam s seboj. 

Primer cilja: Maša bo v podaljšanem bivanju vzpostavila pozitiven odnos z učenci in jih motivirala. 

 
EVALVACIJA 

Korake do zapisanega in zastavljenega cilja z mladostnikom sproti vrednotita in spremljajta njegov osebni napredek. Šteje 
vsak korak. Celoten potek udejstvovanja in napredka mladostnik vodi v svojem spletnem dnevniku. 

OCENJEVANJE 

Po doseženem cilju naj si mladostnik vzame čas in uspeh najprej proslavi. Vaša vloga v tej fazi je ovrednotenje 
mladostnikovega napredka in rezultatov, izhajajoč iz izhodiščnega stanja v izbrani dejavnosti. Ocenite tudi mladostnikov 
trud in stopnjo predanosti. V obliki opisne ocene to zabeležite v INDEKS DOSEŽKOV, in sicer ko udeleženec:  

•� izpolni vse navedene zahteve, 
•� doseže zastavljen cilj pokaže zadostno predanost, odgovornost, trud in vztrajnost, 
•� primerno napreduje glede na lastne zmožnosti. 

Opisna ocena 

Opisna ocena je ocena, ki posameznika oceni opisno na podlagi njegovih dosežkov. Vsaka opisna ocena je sestavljena iz 
cilja, h kateremu je posameznik težil, njegovih dosežkov, ki jih je dosegel na poti do omenjenega cilja in seveda razvoja 
osebnih kompetenc. Neuspeh se ne beleži. Če udeleženec določenih zahtev ne izvrši v predpisanem času, se mu ta lahko 
podaljša, dokler jih ne doseže. 

Primer opisne ocene: Maša za naš oddelek predstavlja dodatno vrednost. Vedno nasmejana in pozitivno naravnana je 
ustvarila veselo vzdušje ob vsakem obisku. Je naš sonček. Vidno je napredovala pri vzpostavljanju odnosov z učenci in 
pri motiviranju le-teh za sodelovanje. Požrtvovalno je svoj prosti čas namenila pripravam na uro, kar se je odražalo na 
visoki kvaliteti izbranih aktivnosti. Maša je razvila tudi empatijo do učencev, ki so se srečali z različnimi osebnimi izzivi. 
Prav tako je z lahkoto vzpostavila stik s starši otrok. 

 

POTREBUJETE DODATNE INFORMACIJE? Z VESELJEM VAM POMAGAMO! 
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