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Združenje za promocijo prostovoljstva
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T.: 01/ 430 12 88, F.: 01/ 430 12 89
E.: info@filantropija.org
W.: www.filantropija.org

Razpis natečaja za učence osnovnih in srednjih šol na področju prostovoljstva

Prvič v šolskem letu 2014/15!
Natečaj je namenjen
snovanju in izvajanju novih, inovativnih prostovoljskih aktivnosti in projektov
ter razvoju prostovoljstva na šolah.
Na natečaju lahko sodelujejo skupine učencev – prostovoljcev, oddelki, razredi,
skupine oddelkov ali razredov, posamezne triade osnovnih šol ali osnovne in srednje šole v celoti.
Priložnost za uresničevanje prostovoljskih aktivnosti,primernih za sodelovanje na natečaju:
Dan za spremembe – 28. marec 2015
več na http://www.prostovoljstvo.org/aktivnosti/dan-za-spremembe,
Prijavitelj je lahko samo šola.
Rok prijave na natečaj: 24. april 2015 - samo v elektronski obliki.
Vse informacije: Nevenka Alja Gladek, T. 01 433 40 24 in E. nevenka.alja.gladek@filantropija.org

1. CILJI NATEČAJA
• Krepitev solidarnosti v osnovnih in srednjih šolah,
• aktiviranje šolarjev za skupinske prostovoljske projekte, ki pomenijo novo kakovost življenja ali
rešitev nekega problema v skupnosti,
• promocija prostovoljstva med otroki in mladimi,
• spodbujanje samoiniciativnosti otrok in mladih,
• senzibiliziranje učencev za potrebe soljudi v ožjem in širšem okolju.

2. PRAVILA NATEČAJA JUNAKI NAŠEGA ČASA
1. Natečaj JUNAKI NAŠEGA ČASA je namenjen krepitvi solidarnosti v šolah, aktiviranju učencev
za skupinske prostovoljske projekte, ki pomenijo novo kakovost življenja ali rešitev nekega problema
v skupnosti, promociji prostovoljstva med otroki in mladimi, spodbujanju samoiniciativnosti otrok
in mladih na področju medsebojnega razumevanja in pomoči ter senzibiliziranju učencev za potrebe
soljudi v ožjem in širšem okolju.
2. Na natečaju JUNAKI NAŠEGA ČASA lahko sodelujejo učenke in učenci osnovnih in srednjih
šol ter dijaških domov v Republiki Sloveniji. Lahko se povezujejo z drugimi zavodi in nevladnimi
organizacijami, če to pomeni višjo kakovost prostovoljske aktivnosti ali močnejši pozitiven vpliv
prostovoljske aktivnosti ali projekta. Prijavitelj je lahko samo šola. Vsaka šola lahko na natečaj odda
samo eno prijavo.
3. Mentorji učencev morajo pridobiti soglasje staršev za sodelovanje otrok pri natečaju in drugih
aktivnostih v zvezi z natečajem (objava otrokovih del v publikaciji, na spletni strani, udeležba na
prireditvah ...).
4. Vsaka sodelujoča skupina ali šola samostojno izbere naslov za svoje aktivnosti, ki jih prijavlja na
natečaj.
5. Na natečaju lahko sodelujejo oziroma se nanj prijavijo (z vsake šole samo ena prijava):
- skupine prostovoljcev (skupina so najmanj trije udeleženci),
- posamezni oddelki ali razredi iz osnovnih in srednjih šol,
- več oddelkov ali razredov skupaj,
- posamezne triade iz osnovnih šol,
- osnovne in srednje šole kot celote.
6. Prijave na natečaj bodo ločeno obravnavane v po starostnih skupinah:
1. prva triada OŠ (1. – 3. razred),
2. druga triada OŠ (4. – 6. razred),
3. tretja triada OŠ (7. – 9. razred),
4. celotna osnovna šola,
5. srednja šola.
7. Število sodelujočih učencev v prostovoljski aktivnosti ali projektu ni omejeno. Če se na natečaj
prijavi skupina prostovoljcev, razred ali oddelek, morajo biti odgovornosti vseh članov skupine,
opravljene naloge in ure evidentirane ter predstavljene poimensko po posameznikih. Če v prijavljeni
aktivnosti sodeluje več oddelkov, razredov, triada ali celotna šola, morajo biti odgovornosti, naloge
in opravljene ure evidentirane in predstavljene po oddelkih oziroma razredih.

8. Prijave morajo biti oddane na obrazcu s priloženo izjavo šole v elektronski obliki skupaj s prilogami,
ki predstavljajo idejo in izvedbo prostovoljske aktivnosti ali projekta.
9. Vse prijave na natečaj bo pregledala in ocenila 3-članska komisija Slovenske filantropije. Upoštevala
bo samo prijave, ki bodo prispele pravočasno in v ustrezni obliki.
10. Prijavitelji vseh aktivnosti, ki bodo vsebinsko in tehnično ustrezale pravilom natečaja, bodo prejeli
priznanje za sodelovanje na natečaju. Priznanja bodo podeljena skupinam, oddelkom, triadam ali
šolam, ne posameznikom.
11. Komisija bo med vsemi prijavljenimi deli izbrala prejemnike nazivov Junaki našega časa v
naslednjih kategorijah:
1.
2.
3.
4.
5.

prva triada OŠ (1. – 3. razred),
druga triada OŠ (4. – 6. razred),
tretja triada OŠ (7. – 9. razred),
celotna osnovna šola,
srednja šola.

V vsaki kategoriji bo v obliki listine podeljen en naziv. Komisija se lahko odloči, da naziva ne podeli,
če nobena prijava v določeni kategoriji ne dosega ustrezne kakovostne ravni. Lahko se odloči tudi, da
podeli dodaten naziv v posamezni kategoriji, kjer je več enakovrednih odličnih prijav.
12. Rok za prijavo je petek, 24. 4. 2015.
Prijave morajo biti oddane v elektronski obliki:
- na zgoščenki na naslov Slovenska filantropija, Poljanska cesta 12, 1000 Ljubljana
- ali na naslov prostovoljstvo@filantropija.org
Na prijavi mora biti zapisano »Prijava na natečaj Junaki našega časa«.
13. Komisija bo vse pravočasno prispele in vsebinsko ter tehnično ustrezne prijave pregledala in
odločila o nagrajencih do petka, 15. maja 2015.
14. Vsi prijavitelji bodo povabljeni na podelitev priznanj in nazivov, ki bo v okviru Festivala
prostovoljstva maja 2015 v Ljubljani.
15. Slovenska filantropija si pridržuje pravico do reprodukcije in objavljanja vseh del, prispelih na
natečaj.

3. NAVODILA ZA SODELOVANJE NA NATEČAJU
Izhodišče: Katero pozitivno spremembo lahko skupina otrok in/ali mladih prostovoljsko uresniči
v svojem okolju ali v širšem prostoru?
Možnosti:
- Rešitev nekega problema v skupnosti – na šoli, v šolskem okolišu, v ulici, v kraju, v občini,
regiji (ureditev nekega prostora ali opreme, okoljskega problema …),

- nova aktivnost na področju solidarnosti ali pomoči nekomu, ki jo potrebuje (pomoč
ogroženemu posamezniku ali družini, morda skupini otrok s skupnimi značilnostmi,
ki jim predstavljajo oviro v razvoju, povezovanje s tistimi posamezniki ali skupinami v
skupnosti, ki živijo na socialnem, ekonomskem ali kulturnem obrobju …),
- v primeru zbiralnih akcij morajo prostovoljci z zbranimi sredstvi ali materiali tudi izvesti
aktivnost razdeljevanja,
- lahko gre za prostovoljski projekt v sodelovanju več šol ali pa v povezovanju z nevladnimi
organizacijami ali drugimi prostovoljci v kraju …
Navedenih je le nekaj možnosti, ki naj ne omejujejo ustvarjalnosti mladih prostovoljcev. Prostovoljski
projekti lahko potekajo na najrazličnejših področjih, ne le na naštetih.
Izvedba natečaja na šolah
1. Učenci pod mentorjevim vodstvom ali pa sami zasnujejo novo prostovoljsko akcijo ali projekt, ki
ga tudi izvedejo v tem šolskem letu. Akcija je časovno krajša in strnjena aktivnost, projekt pa bolj
kompleksen in dlje trajajoč ter obsega več aktivnosti. Aktivnosti, izvedenih v preteklih letih, šole ne
morejo prijaviti na ta natečaj.
2. Izbor vodje projekta oziroma akcije – mentorja oziroma koordinatorja aktivnosti, ki jo šola prijavlja
na natečaj.
3. Če gre za aktivnost, ki je usmerjena v širše okolje, se učenci oziroma šola lahko povežejo z drugimi
šolami ali zavodi ter nevladnimi organizacijami, lahko tudi posamezniki - prostovoljci.
4. Po izvedeni prostovoljski akciji ali projektu učenci z mentorjem izpolnijo prijavo na natečaj.
V prijavi naj bodo predstavljeni doseženi rezultati, aktivnost pa mora biti tudi dokumentirana s
fotografijami ali video posnetki. Priložene naj bodo tudi objave v medijih, šolskih in lokalnih.
5. V prijavi naj bodo konkretno predstavljene naloge in obseg dela vsakega člana skupine – kaj točno
je kdo naredil, katere odgovornosti je imel in koliko ur je vložil v aktivnost. Število sodelujočih
članov skupine ni omejeno, mora pa biti dokumentirano sodelovanje vseh učencev poimensko, z
odgovornostmi, nalogami in opravljenimi urami.
Če se za sodelovanje na natečaju odloči celotna šola ali posamezna triada oziroma več oddelkov, se
delovne naloge, odgovornosti in število opravljenih ur evidentirajo po posameznih oddelkih oziroma
skupinah, ne po posameznih učencih.
O načinu evidentiranja opravljenih prostovoljskih ur se vsi sodelujoči dogovorijo pred začetkom
aktivnosti. Priporočamo, da prostovoljci vodijo evidenco opravljenih ur sami in jo v dogovorjenih
terminih oddajajo mentorju oziroma razredniku. Izjema so učenci prve triade, ki potrebujejo svoji
zrelosti primeren način sporočanja opravljenih prostovoljskih del.
6. Rezultat prostovoljske akcije ali projekta mora biti opazen oziroma je merljiv – prostovoljske
aktivnosti naj pomenijo spremembo v življenju posameznika, ki ima problem, a ga ne zmore rešiti
sam, ali družine, skupine oziroma spremembo v okolju, ki prinaša novo kakovost v lokalno skupnost
ali celo vpliva na širše okolje.

4. ODDAJA PRIJAV
Prijave morajo biti oddane v elektronski obliki na obrazcu s prilogami:
na zgoščenki na naslov Slovenska filantropija, Poljanska cesta 12, 1000 Ljubljana ali na
e-naslov prostovoljstvo@filantropija.org do petka, 24. 4. 2015, s pripisom »prijava na
natečaj Junaki našega časa«.
5. DODATNE INFORMACIJE
Na natečaju bo podeljen po en naziv JUNAKI NAŠEGA ČASA za vsako kategorijo. Izjemoma lahko
komisija odloči še o dodatnem nazivu, če bi bilo izjemnih projektov več, ali pa o tem, da naziva v
določeni kategoriji ne podeli, če ni prijav, ki bi ustrezale kakovostnim kriterijem.
Komisija bo upoštevala kriterije:
- Prostovoljska aktivnost ali projekt je odgovor na prepoznano potrebo v skupnosti (stisko
posameznika, družine, potrebo v lokalni skupnosti),
- vpliv oziroma učinek prostovoljske aktivnosti oziroma projekta na uporabnike oziroma
okolje je občuten oziroma merljiv,
- inovativnost prostovoljske aktivnosti oziroma projekta,
- odmevnost aktivnosti oziroma projekta v okolju in medijih,
- število aktivnih prostovoljcev v aktivnosti oziroma projektu,
- število opravljenih prostovoljskih ur v projektu.
Slovenska filantropija bo aktivnosti in projekte, prispele na natečaj, oziroma njihove posamične
dele objavila na portalu www.prostovoljstvo.org, na svoji spletni strani www.filantropija.org, na
prostovoljskih profilih na socialnih omrežjih, v Prostovoljskih e-novicah in drugih medijih, skozi
katre lahko promovira prostovoljstvo.
PODROBNEJŠE INFORMACIJE:

Slovenska filantropija
Nevenka Alja Gladek
T.: 01 433 40 24
E.: nevenka.alja.gladek@filantropija.org

