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1. Lokalna meñusektorska 
suradnja u razvoju 
volonterstva

• sama akcija „Gradovi i općine - prijatelji djece“ 
primjer je međusektorske suradnje, koja uključuje 
velik broj dionika 

• radionica je obuhvatila raspravu o snagama i 
preprekama u međusektorskoj suradnjipreprekama u međusektorskoj suradnji

• preduvjetima za kvalitetnu suradnju  

• prijedlozima za poboljšanje 

suradnje



1. Lokalna meñusektorska 
suradnja u razvoju 
volonterstva

Detektiran je niz snaga međusektorske suradnje kroz 
prizmu akcije „Gradovi i općine - prijatelji djece“:

•važnu ulogu imaju posebno motivirani pojedinci 
unutar lokalnih koordinacijskih odbora Akcijeunutar lokalnih koordinacijskih odbora Akcije

•važan čimbenik je razina razvijenosti institucija na 
području pojedinog grada/općine te postojanje 
političke volje za provedbu programa

•značajnu snagu predstavlja i prepoznatost Akcije u 
većini lokalnih zajednica



1. Lokalna meñusektorska 
suradnja u razvoju 
volonterstva

Kao preduvjete kvalitetne međusektorske suradnje 
sudionici/ice prepoznaju:

•osvještavanje gradova i općina o njihovoj središnjoj ulozi u 
koordinaciji i provedbi Akcije

•Akcija treba biti provođena prema jasnom strateškom planu, uz •Akcija treba biti provođena prema jasnom strateškom planu, uz 
potporu stručnih službi gradskih i općinskih uprava, koje trebaju 
osigurati kontinuitet provedbe neovisno o političkim 
previranjima

•vrlo je važno da sve organizacije i institucije uključene u proces 
izgrade i međusobno dijele osjećaj „vlasništva“ nad procesom

•informiranje, uvažavanje i konzultiranje između svih partnera 
uključenih u proces

�to doprinosi većoj povezanosti i boljoj zajedničkoj 
usmjerenosti dionika



1. Prijedlozi za poboljšanje 
meñusektorske suradnje

• osvještavati važnost volontiranja u različitim 
sektorima

• osnaživati osobne kapacitete i znanja volontera

• poticati i jačati razvoj volonterskih centara

• na razini grada razviti modele nagrađivanja i 
priznavanja volonterskog doprinosa građana/ki 
(npr. nagrade, priznanja,                                       
prijem kod gradonačelnika/ice)



1. Prijedlozi za poboljšanje 
meñusektorske suradnje

• izaći iz okvira uobičajenog volontiranja te u 
volonterske programe uključiti privatni i javni sektor 
kroz prepoznavanje njihovih mogućnosti za 
volontiranje te ih uputiti na koji način mogu 
doprinijeti razvoju volonterstva (jer ni same doprinijeti razvoju volonterstva (jer ni same 
institucije/organizacije često ne vide kako mogu 
sudjelovati)

• osmisliti modele međusektorske suradnje na razini 
grada i općina kao što je npr. vijeće za razvoj 
civilnog društva



2.Utjecaj provedbe Akcije 
„Gradovi i općine - prijatelji 
djece“ na razvoj volonterstva

Detektirani važni opći utjecaji Akcije na lokalne 
zajednice:

•poticanje ravnopravnosti šansi za svu djecu

•stvaranje suradničkog odnosa između djece i •stvaranje suradničkog odnosa između djece i 
odraslih u lokalnoj zajednici

•poticanje suradnje između dotad nepovezanih 
dionika u lokalnoj zajednici

•pripremanje djece na ulogu aktivnih građana/ki

•povećanje utjecaja djece u procesima donošenja 
odluka



2.Utjecaj provedbe Akcije 
„Gradovi i općine - prijatelji 
djece“ na razvoj volonterstva

Ključni mehanizmi utjecaja Akcije na razvoj 
volonterstva:

• suradnja sa školama (posebno u vrlo malim • suradnja sa školama (posebno u vrlo malim 
mjestima)

• uključivanje osnovnih i srednjih škola u Akciju 
djelovalo je poticajno na povećanje broja volontera 
i volonterki 

• razvoj školskih volonterskih klubova



2.Utjecaj provedbe Akcije 
„Gradovi i općine - prijatelji 
djece“ na razvoj volonterstva

Važnu volontersku ulogu unutar akcije „Gradovi i 
općine - prijatelji djece“ imaju:

• djeca

• odrasli• odrasli

• mlade osobe, posebno srednjoškolci i srednjoškolke

• volonterski klubovi

• baze volontera

�Problem:

• iseljavanja mladih iz gradova i općina zbog 
obrazovanja, a kasnije i zapošljavanja



3. Osobna motivacija za 
volontiranje i sudjelovanje u 
promicanju volonterstva

Motivacija za volontiranje: 

• razvoj osobnosti

• želja za pomaganjem, empatija

• stjecanje puno novih vještina i znanja• stjecanje puno novih vještina i znanja

• mogućnost zapošljavanja

• stjecanje radnih navika

• sadržaj

Volonteri/ke se uključuju u rad udruge zbog njene 
misije, ciljeva i vrijednosti koje promiče.



3. Osobna motivacija za 
volontiranje i sudjelovanje u 
promicanju volonterstva

Prezasićenost i gubitak motivacije kod volontera/ki: 

•manjak sustavnog priznavanja njihova rada u 
javnosti

�Potrebno je osmisliti mehanizme javnog �Potrebno je osmisliti mehanizme javnog 
priznavanja njihovog rada

•vrlo je važno kontinuirano ulagati napore u 
uvođenje novih volontera i volonterki

•podupiranje postojećih volontera i volonterki, ali i 
njihovo usmjeravanje



4. Formalni obrazovni 
sustav i razvoj volonterstva

Kako ojačati vezu između institucija formalnog 
obrazovanja i organizacija civilnog društva u promicanju 
volonterstva:

•provođenje edukacija o volonterstvu i o njegovoj ulozi i 
važnosti u društvuvažnosti u društvu

•provođenje edukacija o menadžmentu i vođenju 
volonterskih klubova (za već uključene volontere/ke)

•jačanje pozitivne slike o volonterskom radu u medijima 
te senzibiliziranje javnosti o toj društvenoj vrijednosti

•odavanje priznanja volonterskom radu kao društveno 
poželjnoj pojavi

•provođenje građanskog odgoja u školama



4. Formalni obrazovni 
sustav i razvoj volonterstva

• vrednovanje volonterskog rada: npr. za prosvjetne 
djelatnike mogućnost stjecanja bodova potrebnih 
za napredovanje u karijeri, za građane odavanje 
javnog priznanja

• pružanje financijske i logističke podrške OCD-ima od • pružanje financijske i logističke podrške OCD-ima od 
strane predstavnika vlasti (npr. preporuka 
grada/općine za ustupanje prostora, pružanje 
pomoći pri uspostavljanju komunikacije između 
različitih organizacija i institucija)

• ukidanje birokratskih prepreka

• jača inicijativa volonterskih centara pri 
uspostavljanju kontakata s institucijama    
formalnog obrazovanja



...za kraj...

• podržati učenje o vrijednosti i uvođenje volontiranja kao 
integralnog dijela građanskog odgoja u obrazovni sustav 

• podupirati bolje vrednovanje uloge koordinatora volontera u 
odgojno-obrazovnim ustanovama i njihovo odgovarajuće 
osposobljavanje 

• podupirati organiziranje i promociju volonterskih programa • podupirati organiziranje i promociju volonterskih programa 
koje provode obrazovne institucije ili OCD-i u obrazovnim 
institucijama 

• poticati povećanje broja, kvalitete i dostupnosti volonterskih 
programa, posebice za mlade 

• poticati osvještavanje o vrijednosti doprinosa volontera 
društvu 

• unaprijediti kvalitetu dodjele i vidljivost Državne nagrade za 
volontiranje kao i nagrađenih 



Hvala na pažnji!!! ☺☺☺☺
Jasenka


