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ДраганаДинић*
Институтзаполитичкестудије, Београд

СОЦИЈАЛНАДРЖАВА 
ИВОЛОНТЕРСКИРАД1)

Сажетак
Традицијаволонтерскоградајевеомадуга-можемо
рећида јестараколикоиљудскирод.Одувексупо-
стојалеситуацијеукојимајечовекреаговаовођенви-
шесрцем,душомивером,негоразумом,кадајеимао
потребудаседајезадругога,нетражећиништаза
узврат.Волонтирањемсвеснопоклањамонашевреме,
способностииенергијузадобробитдругих-поједин-
цима,заједници,друштвуилиокружењу.
Увремекризе,рата,епидемије,елементарненепогоде
иусличнимситуацијама,кадаинституцијесистема
ипрофесионалцинемогудастигнудапомогну,ажи-
вотнеможедачека,волонтерствојенеопходанине-
заобилазанослонац.
Утранзиционим и сиромашним земљама, каква је и
наша, немерљив је допринос волонтера. Постало је
очигледно,токомпериодатранзиције,дадржавапо-
резима и доприносима неможе да прикупи довољно
средставапотребнихзареализацијусопственесоци-
јалнеполитикеиостварењепринципадистрибутив-
неправде.Затоволонтеризам,неоправданозапоста-
вљенизаборављен,требададоживиренесансу.
Волонтери су свуда препознати као најважнији ре-
сурс за спровођењепромена.Од волонтеризма кори-
сти имају сви. Волонтеризам побољшава квалитет

* Истраживач, ИПС Београд
1) Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та «Друштвенеиполитичкепретпоставкеиз-

градње демократских институција у Србији» (149057Д), ко ји се реализује у окви-
ру Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство на у ке и 
технолошког развоја Ре пу бли ке Ср би је.
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живота,мењасвестљуди,мењањиховеставовепре-
маграђанскомангажовању,представљаједанодоб-
ликапартиципацијеграђана,доприносиразвојуста-
билног,цивилногдруштва,развијасолидарноститд.
Економска користод волонтеризма задржавуи ло-
калнузаједницујевелика,посебноусветлучињенице
дауЕвропи,данас,волонтиравишеодстомилиона
људи.
Постављасепитање,далијенашаземљапрепознала
волонтерствокаоважанресурсидалиганаадеква-
танначинподржаваиподстиче?
Кључне речи: волонтерски рад, волонтер, организа-
торволонтерскограда,вредновањеволонтерскогра-
да...

Vо лон те ри зам је из у зет но ста ра по ја ва ко ја је етич ки ко ди фи ко-
ва на; нај че шће дру штве но не а де кват но ва ло ри зо ва на; по пра-

ви лу не до вољ но не го ва на и под сти ца на; а по след њих го ди на, по-
себ но у тран зи ци о ним зе мља ма, ско ро за бо ра вље на.2)

Већ 20 го ди на Ује ди ње не на ци је и Са вет Евро пе, под сти чу 
раз вој во лон те ри зма и про мо ви шу вред но сти и зна чај во лон тер-
ског ра да. Та ко су УН, кроз рад Ге не рал не скуп шти не и ра зних 
Ко ми си ја, до не ле око 15-ак од лу ка, пре по ру ка и низ ре зо лу ци ја, 
ко је се ти чу во лон ти ра ња.3) А Са вет Евро пе је, од др жа ва чла ни ца, 
тра жио да укло не све пре пре ке ко је мо гу на ве сти љу де да од у ста-
ну од во лон ти ра ња. Го ди не 1985. УН су 5. де цем бар про гла си ле за 
Ме ђу на род ни дан во лон те ра, а до да нас, ви ше од по ло ви не зе ма ља 
све та укљу чи ло се у ње го во обе ле жа ва ње. Ка сни је је, од стра не 
УН, 2001. го ди на про гла ше на Ме ђу на род ном го ди ном во лон те ра.
2)  Те ле фон ска ан ке та ра ђе на у Хр ват ској, де цем бра 2005. по ка за ла је да са мо 5% хр ват-

ских гра ђа на во лон ти ра.
3)  Ме ђу њи ма су нај зна чај ни је:
 а) Ре зо лу ци ја усво је на 17. де цем бра 1985. - “Ме ђу на род ни дан во лон те ра за еко ном ски 

и со ци јал ни раз вој”.
 б) Ре зо лу ци ја 55/57 од 4. де цем бра 2000. о Ме ђу на род ној го ди ни во лон те ра.
 в) Нај ва жни ји до ку мент у Са ве ту Евро пе до нет је ма ја 2000. ка да је усво је на Европ ска 

кон вен ци ја о про мо ци ји тран сна ци о нал них ду го роч них во лон тер ских сер ви са за мла-
де.

 г) Ре зо лу ци ја 56/38 5. де цем бра 2001. – “Пре по ру ке за на чи не по др шке во лон те ри зму”, 
 д) Ре зо лу ци ја 57/106 усво је на од стра не Ге не рал не Скуп шти не 16. де цем бра 2005. - “ 

Follow-up ак тив ност им пле мен та ци ји Ме ђу на род не го ди не во лон те ра”.
 ђ) Пре по ру ка Са ве та Евро пе бр. 1496 из 2001. го ди не о по бољ ша њу уло ге и ста ту са 

во лон те ра.
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У Пекиншкојдекларацији, ко ја је усво је на 2002. го ди не, на Ме-
ђу на род ној кон фе рен ци ји о во лон тер ском ра ду, ис ти че се: “Убе ђе-
ни смо да во лон тер ство ужи ва нај ши ру по др шку и пар ти ци па ци ју. 
Ко рист од во лон те ри зма има ју сви, без об зи ра на ста рост, пол, ве-
ру, на ци ју или со ци јал ни по ло жај.»

У Приручникузаволонтере под волонтерскимрадом се под-
ра зу ме ва ју “оне ак тив но сти ко ји ма се љу ди ба ве по соп стве ној во-
љи, би ло да то ра де спон та но и ин ди ви ду ал но или ор га ни зо ва но 
и пер ма нент но де лу ју ћи кроз ин сти ту ци је и слу жбе али увек без 
ма те ри јал них, сем мо рал них и дру гих дру штве них са тис фак ци ја.” 
(Ми ло са вље вић. М. 2006)

Во лон ти ра ње пред ста вља не про фи та бил ни, не пла ће ни рад, у 
ко рист дру ге осо бе или за јед ни це. Оно је исто вре ме но дво сме ран 
про цес, ко јим по је ди нац до при но си дру ги ма и сво јој за јед ни ци, с 
јед не стра не, а при том ши ри и сво ја зна ња и сти че но ве ве шти не, 
с дру ге стра не. Оба вља ју ћи ову де лат ност љу ди же ле да по мог ну 
дру ги ма - да олак ша ју, спре че, или ре ше про бле ме сво јих ком ши ја 
или су гра ђа на. Во лон ти ра ње се, с то га, за сни ва на филантропији, 
од но сно на ве ро ва њу у до сто јан ство и вр ли ну по је дин ца, на осе-
ћа њу од го вор но сти и же љи јед ног чо ве ка да по кло ни сво је вре ме и 
зна ње дру гом чо ве ку сма тра ју ћи да на тај на чин оба вља гра ђан ску 
ду жност.

Мо же се ја ви ти у раз ли чи тим об ли ци ма од тра ди ци о нал них 
оби ча ја уза јам не по мо ћи до ор га ни зо ва ног де ло ва ња чи та вог дру-
штва у кри зним пе ри о ди ма.

Из дво ји ће мо два основ на об ли ка: 
а) фор мал но (ор га ни зо ва но, пла ни ра но, усме ра ва но, свр сис-

ход но), као део ре а ли за ци је не ког про јек та и оно зах те ва по-
себ ну за кон ску ре гу ла ци ју и 

б) не фор мал но (спон та но, си ту а ци о но, ad hoc, нај че шће по-
је ди нач но) во лон ти ра ње изо ло ва не и спо ра дич не при ро де, 
пру жа ње не по сред не по мо ћи из ме ђу фи зич ких ли ца (нпр. 
по ма га ње ком ши ји).

На ме ђу на род ном ни воу, вла де зе ма ља чла ни ца Ује ди ње них 
на ци ја, усво ји ле су ја сне кри те ри ју ме за од ре ђи ва ње пој ма добро-
вољни или волонтерскирад. Ти кри те ри ју ми су уни вер зал ни и све-
о бу хват ни:
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– во лон тер ски рад ни је пр вен стве но мо ти ви сан сти ца њем до-
би ти;

– во лон тер ски рад не сме би ти за сно ван на стра ху или при си-
ли;

– по моћ ко ја се пру жа во лон ти ра њем усме ре на је ка дру го ме.
Европскаповеља о во лон те ри зму4) (из 1998) од ре ђу је во лон-

тер ски рад као:
– де лат ност у ин те ре су љу ди;
– де лат ност ко ја ни је мо ти ви са на фи нан сиј ским ин те ре сом;
– де лат ност ко ја се од ви ја на ло кал ном или на ци о нал ном ни-

воу;
– де лат ност ко ја је до бро вољ на;
– де лат ност ко ја је ми ро љу би ва;
– де лат ност ко ја је уте ме ље на на лич ној мо ти ва ци ји и сло бо-

ди из бо ра;
– де лат ност ко ја под сти че ак тив ну гра ђан ску уло гу на до бро-

бит за јед ни це;
– де лат ност ко ја под сти че раз вој људ ских по тен ци ја ла;
– де лат ност ко ја по бољ ша ва ква ли тет жи вље ња на на че ли ма 

со ли дар но сти;
– ко ја је осно ва раз во ја парт нер ских од но са из ме ђу ак те ра си-

сте ма бла го ста ња; и
– ко ја је под сти цај са мо ор га ни зо ва ња љу ди при ре ша ва њу 

про бле ма.
Да кле, во лон те ри зам се мо же де фи ни са ти као ак тив ност ко-

ју по је дин ци, (али, у крај њој ли ни ји и удру же ња или прав на ли ца 
- као ор га ни за то ри во лон тер ског ра да), оба вља ју за оп ште до бро, 
со ли дар но, сло бод ним из бо ром и без на ме ре сти ца ња фи нан сиј ске 
ко ри сти. Ов де ће мо скре ну ти па жњу на на ве де ни кри те ри јум УН за 
од ре ђи ва ње во лон тер ског ра да “ко ји ни је пр вен стве но мо ти ви сан 
сти ца њем до би ти”. То да ни је “пр вен стве но”, до пу шта и ту ма че ње 
да мо же да бу де мо ти ви сан и фи нан сиј ски, при че му су фи нан сиј-
ски раз ло зи у дру гом пла ну, али ни су ис кљу че ни. Већ у Европ ској 
по ве љи фи нан сиј ска мо ти ви са ност је екс пли цит но ис кљу че на. Та-
4)  http://www.ser bia-rettsyndro me.com/no vo sti/do ku men ti/vo lon te ri.pdf 
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ко ђе тре ба на гла си ти да во лон те ри зам ни је ни за по шља ва ње, ни је 
ко мер ци јал ни од нос, ни ти оба вља ње ци вил не слу жбе. 

Јед но од те мељ них на че ла во лон ти ра ња је Начелобесплатно-
стиволонтирања. Ово на че ло се де кла ра тив но при хва та, али ка ко 
сам во лон тер ски рад ко шта оно га ко тај рад ор га ни зу је, па и оно га 
ко во лон ти ра, по ста вља се оправ да но пи та ње на док на де ових тро-
шко ва. Тре ба би ти опре зан код овог на че ла, јер се ла ко мо же до го-
ди ти да се не а де кват ним на док на да ма тро шко ва овај рад из врг не у 
сво ју су прот ност и да не ки ма по слу жи за нај ра зли чи ти је мал вер за-
ци је («пра ње па ра» нпр.). 

У за ко ни ма о во лон тер ском ра ду ко је су усво ји ле зе мље у 
окру же њу5), екс пли цит но се на бра ја шта се све сме фи нан си ра ти и 
на док на ђи ва ти при оба вља њу во лон тер ског ра да, а што се не сма-
тра нов ча ном на гра дом или сти ца њем имо вин ске ко ри сти за во-
лон те ре. Ту спа да ју нов ча не на кна де тро шко ва во лон ти ра ња: за 
пла ћа ње рад не оде ће, опре ме и пред ме та за за шти ту, по треб них 
за во лон ти ра ње; тро шко ви пу то ва ња, смје шта ја и ис хра не то ком 
во лон ти ра ња; тро шко ви ис хра не, збри ња ва ња и обу ке жи во ти ња, 
у вла сни штву во лон те ра, ко је уче ству ју у ак тив но сти ма во лон ти-
ра ња; пла ћа ње ме ди цин ских услу га и вак ци на при мље них у свр-
ху оба вља ња во лон ти ра ња; тро шко ви еду ка ци је, ван школ ског си-
сте ма, по треб не за во лон ти ра ње; тро шко ви ве за ни за из вр ша ва ње 
во лон тер ских услу га и ак тив но сти; за ис пла ту пре ми ја оси гу ра ња 
во лон те ра у слу ча ју смр ти, те ле сне по вре де или про фе си о нал не 
бо ле сти на ста ле то ком во лон ти ра ња; на кна да за ште ту на ста лу код 
ор га ни за то ра во лон ти ра ња или тре ће осо бе; џе па рац нео п хо дан за 
за пу то ва ња ис пла ћен во лон те ри ма, уз услов, да из нос џе пар ца не 
пре ма шу је из нос днев ни ца про пи са них за др жав не слу жбе ни ке; 
на кна де тро шко ва за при ба вља ње до ку ме на та или пла ћа ња про-
сто ри ја ну жних за во лон ти ра ње; као и на кна де за ис пла ту Др жав-
них на гра да за во лон ти ра ње. Све на ве де не на кна де се ис пла ћу ју 
на осно ву ра чу на, ко ји ма се по твр ђу је да су на зна че ни тро шко ви 
ствар но на ста ли и да су би ли бит ни за оба вља ње во лон тер ског ра-
да.

Ово на че ло се да ље ела бо ри ра на во ђе њем шта све ни је во лон-
тер ски рад, да не би до шло до не спо ра зу ма. Та ко во лон ти ра ње, из-
5) Ре пу бли ка Хр ват ска је 2007. го ди не до не ла Законоволонтерскимсервисима, исто као 

и Ре пу бли ка Ма ке до ни ја, Ре пу бли ка Срп ска је то учи ни ла 2008, ка да је На род на скуп-
шти на РС усво ји ла је На црт за ко на о во лон ти ра њу и нај зад, АП Вој во ди на је усво ји ла 
На црт овог За ко на 2007.
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ме ћу оста лог, ни је: оба вља ње услу га или ак тив но сти за ко је по сто-
ји услов ис пла те или по тра жи ва ња нов ча не на гра де од но сно дру ге 
имо вин ске ко ри сти, а ко је се оба вља без за сни ва ња рад ног од но са 
уре ђе но га За ко ном о ра ду; струч но оспо со бља ва ње без за сни ва ња 
рад ног од но са ко је је уре ђе но За ко ном о ра ду или дру гим про пи-
си ма (ста жи ра ње нпр.)6); оба вља ње услу га или ак тив но сти ко је су 
уоби ча је не у по ро дич ним, при ја тељ ским или ком шиј ским од но си-
ма - где је при су тан прин цип ре ци про ци те та и где је сва ка стра на и 
пру жа лац и при ма лац услу га.

Да би оба вља ње во лон тер ског ра да би ло тран спа рент но и ре-
гу лар но по треб но је да ор га ни за тор во лон тер ског ра да скло пи уго-
вор са во лон те ром. У по ме ну тим за ко ни ма о во лон тер ском ра ду, 
су сед них др жа ва, ин си сти ра се на уговоруоволонтирању ко ји се 
за кљу чу је, са во лон те ром, у пи са ној фор ми, уко ли ко во лон тер ска 
услу га тра је ду же од 10 са ти ме сеч но.За кљу че њем овог уго во ра не 
гу бе се пра ва по осно ву не за по сле но сти.Уго во ром о во лон ти ра њу 
се уре ђу ју сва пи та ња од зна ча ја за уго вор не стра не, као и пра ва 
во лон те ра. У Ре пу бли ци Хр ват ској и Ре пу бли ци Срп ској уго вор о 
во лон ти ра њу се за кљу чу је усме но, а са мо у из у зет ним слу ча је ви ма 
и пи сме но.

ВОЛОНТЕР7)

Пре по ру ке и за кључ ци ме ђу на род них екс перт ских ску по ва су, 
из ме ђу оста лог, до при не ли и утвр ђи ва њу ши ро ко при хва ће не де-
фи ни ци је волонтера, ко ја гла си: «Во лон тер је по је ди нац ко ји да је 
услу ге у ко рист дру гог ли ца, по сло бод ном из бо ру и без на кна де».8) 

Ова ко утвр ђе на де фи ни ци ја под ра зу ме ва да во лон тер мо же да 
бу де са мо по је ди нац, а не прав но ли це; да во лон тер пру жа услу ге, 
а не да је ства ри или но вац; да ко ри сник услу га мо же да бу де фи-
зич ко или прав но ли це, као и јав ност у це ли ни, тј. да се ан га жо-
ва њем во лон те ра оства ру је оп шти ин те рес (на при мер – за шти та 
жи вот не сре ди не, са ни ра ње по сле ди ца еле мен тар них не по го да или 
при род них ка та стро фа); да се услу ге пру жа ју по сло бод ној во љи, 
без ика кве при ну де и без по сто ја ња за кон ске оба ве зе; да се за пру-
же не услу ге не до би ја на кна да за рад; и да се на кна да евен ту ал них 
6)  На ши ак ту ел ни про пи си упра во ста жи ра ње је ди но и ви де као во лон тер ски рад.
7)  Во лон тер (на фран цу ском vo lon ta i re, ла тин ском vo lun ta ri us) озна ча ва оног ко ји слу жи 

до бро вољ но, бес плат но (Ми лан Ву ја кли ја - Лек си кон стра них ре чи и из ра за, 1954) 
8)  http://www.ssla.one world.net/fi le ma na ger/ dow nlo ad/642/bil ten%20CRNPS-a.pdf 
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тро шко ва у ве зи са во лон ти ра њем (на при мер, пре воз или ис хра на 
у то ку ра да) не сма тра на кна дом за рад.

Во лон те ром се, да кле, сма тра по је ди нац ко ји сло бод ном во-
љом ста вља на рас по ла га ње сво је вре ме, рад и спо соб но сти, по-
вре ме но или трај но, без оче ки ва ња ком пен за ци је (осим на док на де 
за тро шко ве да би се оба вио кон кре тан во лон тер ски по сао), за до-
бро бит дру штва, са мо стал но или у окви ру не фор мал них или ре ги-
стро ва них не вла ди них ор га ни за ци ја или јав них уста но ва, на на ци-
о нал ном и ме ђу на род ном ни воу.9) 

Во лон те ри мо гу би ти при пад ни ци свих ге не ра ци ја, ма ло лет-
на ли ца, здра ви и хен ди ке пи ра ни, ал тру и сти, од го вор не осо бе ко је 
су све сне да ра де за до бро бит дру го га, ко је по све ћу ју сво је вре ме 
и зна ње и они ко ји ма је ова ква ак тив ност лич но за до вољ ство. Од 
доброгволонтера се оче ку је да бу де: сен зи би лан на про бле ме дру-
гих, то ле ран тан, отво рен, ху ман, спре ман да учи, да се уса вр ша ва 
(“да ра ди на се би”), да бу де по жр тво ван, искрен, од го во ран, про фе-
си о на лан, за ин те ре со ван, по све ћен, да те жи про ме на ма на бо ље, 
да не тра жи ни ка кву на гра ду и сва ка ко, да је до вољ но мо ти ви сан.

Принципи ко ји су при хва ће ни у ра ду во лон те ра су:
– са чу ва ти људ ски жи вот, убла жи ти пат њу и уна пре ди ти здра-

вље
– не на шко ди ти ко ри сни ку
– по што ва ти ко ри сни ка, ње го ву вер ску при пад ност и на ци о-

нал ност
– би ти од го во ран
– сти ца ти и уна пре ђи ва ти зна ња и ве шти не бит не за во лон тер-

ски рад
– са ра ђи ва ти са ко ле га ма - во лон те ри ма
– ра ци о нал но тро ши ти рас по ло жи ва сред ства
– чу ва ти про фе си о нал ну тај ну и раз ви ја ти по ве ре ње на ре ла-

ци ји во лон тер-во лон тер-ко ри сник-по ро ди ца ко ри сни ка
– би ти стру чан, са ве стан и ис тра јан
Мо ти ви ко ји ма се ру ко во де во лон те ри су лични и алтруистич-

ки.
Личнимотивису опре де ље ни лич ним вред но сти ма и на сто ја-

њем по је дин ца да де ла у скла ду са њи ма; да сво је сло бод но вре ме 
ис пу ни дру штве но ко ри сним ан га жо ва њем; по том же љом за на пре-
до ва њем у ка ри је ри (јер се кроз во лон ти ра ње сти чу но ве ве шти не 
и зна ња ко ја мо гу до при не ти про фе си ји); по тре бом за ус по ста вља-
9)  Исти из вор.
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њем кон та ка та и збли жа ва њем са дру гим љу ди ма; и про ду бљи ва-
њем осе ћа ња лич не вред но сти и са мо по што ва ња.

Алтруистичкимотиви су во ђе ни по тре бом и же љом да се по-
ма же дру ги ма, ко ји ма је по моћ по треб на, да се за дру го га жр тву је, 
а да се при том не оче ку је на кна да ни по врат на услу га. По сто ја-
ње емпатије - тј. спо соб но сти до жи вља ва ња емо ци о нал ног ста ња 
дру ге осо бе, нео п хо дан је услов. 

Во лон ти ра ње, омо гу ћа ва за до во ља ва ње нај ра зли чи ти јих по-
тре ба и пред ста вља кре а тив ну и ин те гри шу ћу сна гу дру штва, јер 
афир ми ше оно нај пле ме ни ти је у чо ве ку – сло бо ду, па ци фи зам, без-
бед ност, прав ду, мо гућ ност из бо ра, си гур ност - и пру жа мо гућ ност 
сва ком по је дин цу да по ста не и бу де од го во ран члан за јед ни це. Во-
лон ти ра њем се кроз за јед нич ки рад ства ра ју усло ви за за јед нич ки 
жи вот, а по је дин ци ма се омо гу ћа ва да по ка жу сво је ве шти не и зна-
ња, да их раз ви ја ју и сти чу но ва.

Упр кос чи ње ни ци да је во лон ти ра ње мо ти ви са но пле ме ни тим 
по бу да ма, по сто ји ри зик да се оно из врг не у сво ју су прот ност. Чо-
век је ком плек сно би ће, а још ка да за ви си од по мо ћи и до бре во ље 
дру гих, ка да је жр тва, он је ве о ма ра њив и осе тљив. Онај ко по ма-
же, во лон тер, сно си ве ћу од го вор ност за крај њи циљ и оправ да но 
оче ку је ду хов ну са тис фак ци ју - за до вољ ство да је не ко ме по мо гао 
и да му је тај за хва лан због то га. Ипак, љу ди че сто не ис ка зу ју за-
хвал ност и ума њу ју по моћ ко ју су при ми ли, пла ше ћи се да би у 
су прот ном по ка за ли соп стве не сла бо сти и не моћ. С дру ге стра не, 
зах те ви ко ји се по ста вља ју пред во лон те ре су све ве ћи и сло же-
ни ји, та ко да мно ги во лон те ри да нас »из га ра ју на по слу«. Пре ма 
ми шље њу пси хо ло га Не на да Опа чи ћа, по сто ји опа сност да мен-
тал но здра вље во лон те ра бу де угро же но због њи хо вог ди рект ног 
кон так та са угро же ним осо ба ма и ужи вља ва ња у њи хо ве про бле ме. 
Та ко ђе, во лон те ри су че сто су о че ни са огра ни че ним из во ри ма и 
мо гућ но сти ма да угро же ним осо ба ма аде кват но по мог ну. По ма га-
чи ко ји има ју ви со ка оче ки ва ња и по ма га чи су о че ни са пре ве ли ким 
зах те ви ма (на мет ну тих би ло од са мих по ма га ча, би ло од стра не ко-
ри сни ка или над ре ђе них) су под ло жни ји за са го ре ва ње.

У си ро ма шним зе мља ма во лон тер ски рад по ста је све ма ње 
по пу ла ран, а све ви ше по тре бан, јер бе да на го ни љу де да ду го и 
ис цр пљу ју ће ра де на рад ним ме сти ма, за пла ту, и уда љу је их од во-
лон тер ског ра да. За то се, у тим зе мља ма, као во лон те ри углав ном 
по ја вљу ју не за по сле ни, ста ри и де ца. То ства ра но ви про блем, јер 
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ду го тра јан во лон тер ски стаж, без ика кве на док на де, без при зна ва-
ња рад ног ста жа и дру гих бе не фи ци ја, че сто пре тва ра и са ме во-
лон те ре у вул не ра бил ну гру пу ко јој је по треб на по моћ.

ОРГАНИЗАТОРВОЛОНТИРАЊА

У про пи си ма зе ма ља у окру же њу, као ор га ни за тор во лон ти ра-
ња на во де се: прав на ли ца чи ја је де лат ност не про фи та бил на, др-
жа ва и ње ни ор га ни, ло кал на за јед ни ца, вер ске ор га ни за ци је, јав не 
уста но ве, про свет не и дру ге ор га ни за ци је и ин сти ту ци је. Ор га ни-
за тор во лон ти ра ња мо же исто вре ме но би ти и ко ри сник во лон ти-
ра ња.

Ме ђу ор га ни за то ри ма во лон ти ра ња ис так ну та је по зи ци ја не-
вла ди них ор га ни за ци ја (НВО), тј. ци вил ног сек то ра. Ци вил ни сек-
тор се ус по ста вља и уве ћа ва у зе мља ма у тран зи ци ји као об лик 
до пун ског или па ра лел ног пру жа ња услу га, пре све га, вул не ра бил-
ним гру па ма и код ре ша ва ња раз ли чи тих про бле ма у зе мљи, ко је 
вла дин сек тор ни је у ста њу да аде кват но и бла го вре ме но ре ши. Та-
ко се у на шој зе мљи, као је дан од стра те шких пра ва ца ре фор ми-
са ног си сте ма со ци јал не за шти те, апо стро фи ра не вла дин сек тор 
као уче сник у пру жа њу услу га со ци јал не за шти те. Овај стра те шки 
пра вац ни је пра ћен и од го ва ра ју ћом за кон ском ре гу ла ти вом, па се 
оче ку је од За ко на о не вла ди ним ор га ни за ци ја ма10), чи је је до но ше-
ње у то ку, да рад НВО ква ли тет но по зи ци о ни ра и про фи ли ше.

ДРЖАВА,ЛОКАЛНАСАМОУПРАВАИНВО
КАООРГАНИЗАТОРИВОЛОНТЕРСКОГРАДА

Др жа ва, по за ко ну, фи нан си ра зва нич не про гра ме со ци јал не 
по ли ти ке и со ци јал не за шти те. Ме ђу тим, по ред ње, све че шће, су-
бјек ти у овом по слу су и НВО. Та ко се ја вља плу ра ли зам со ци-
јал них про гра ма, кре и ра них и ван ор га на и те ла др жав не вла сти, 
од стра не НВО, као и плу ра ли зам пру жа ла ца услу га со ци јал не за-
шти те. Услу ге НВО углав ном пла ћа ју до на то ри, а мо гу се фи нан-
си ра ти и из бу џе та др жа ве или ло кал не са мо у пра ве. Ка да се про-
гра ми НВО фи нан си ра ју из бу џе та, др жа ва и ло кал на са мо у пра ва 
по ка зу ју да су у во лон те ри ма пре по зна ле парт не ре (јер се рад НВО 
10)  Иако је још по чет ком но вем бра 2005. Зо ран Лон чар, та да шњи ми ни стар за др жав ну 

упра ву и ло кал ну са мо у пра ву на ја вио ско ро до но ше ње За ко на о удру же њи ма гра ђа на, 
а За кон још увек ни је до нет; ни смо пе си ми сти. Сма тра мо да су се упра во са да сте кли 
усло ви да он де фи ни тив но бу де до нет, по себ но има ју ћи у ви ду на во де М. Де ре те, да је 
још 2005. го ди не код нас би ло из ме ђу 5 и 27 хи ља да NVO.
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ба зи ра пре вас ход но на во лон тер ству), а не кон ку рен те про фе си о-
нал ци ма и да се по сто је ћа сред ства це лис ход ни је ди стри бу и ра ју. 
Уз то до ла зи и до по ве ћа ња до ступ но сти со ци јал них услу га, ко је 
су нео п ход не угро же ним гра ђа ни ма. Та ко се ства ра ком би но ва на 
со ци јал на по ли ти ка и со ци јал на за шти та, у ко јој не вла дин сек тор 
има пре по зна тљи ву уло гу и је дан је од фак то ра за ис пу ња ва ње со-
ци јал них функ ци ја др жа ве. 

У Стратегији развоја социјалне заштите, као по је ди нач ни 
раз вој ни циљ, афир ми ше се »ин те грал ни при ступ у иден ти фи ко-
ва њу по тре ба и пла ни ра њу услу га у за јед ни ци«, као и »да пре кла-
па ње и не до ста так од ре ђе них услу га до ла зи услед пар ци јал ног 
при сту па у иден ти фи ко ва њу по тре ба ко ри сни ка, не ја сне по де ле 
услу га и од го вор но сти и од су ства ме ђу си стем ске са рад ње«. За то је 
парт нер ство из ме ђу про фе си о нал ног и во лон тер ског ра да, њи хо ва 
ком пле мен тар ност, исто вре ме но и оства ри ва ње стра те шких ци ље-
ва у си сте му со ци јал не за шти те. До бро би би ло, ка да би се раз би ла 
за блу да о кон ку рен ци ји из ме ђу во лон те ра и про фе си о на ла ца, јер 
во лон тер - еду ко ва ни ла ик, ни је за ме на за струч ну осо бу (као што 
су ле кар, пси хо лог, со ци јал ни рад ник...). Ма да се не ис кљу чу је мо-
гућ ност да у не ким си ту а ци ја ма и во лон тер мо же би ти ве о ма стру-
чан, јед на ко, па и ви ше од про фе си о нал ца - нпр. ле кар у пен зи ји 
као во лон тер, или не за по сле на ме ди цин ска се стра, или со ци јал ни 
рад ник у окви ру свог сло бод ног вре ме на итд.

ЦЕЛИСХОДНОСТВОЛОНТЕРСКОГРАДА

Друштвени значај волонтеризма је не мер љив. Од са мог по-
чет ка љу ди су осе ти ли ње го ву вред ност и сми сао. Во лон те ри су 
сву да пре по зна ти као нај ва жни ји ре сурс за спро во ђе ње про ме на.

Већ је ис так ну та оп шту до бро бит од во лон те ри зма, ко ја се 
ма ни фе сту је кроз по бољ ша ва ње ква ли те та жи во та и про ме ну све-
сти љу ди (и при ма ла ца и да ва ла ца услу га), кроз про ме ну њи хо вих 
ста во ва пре ма гра ђан ском ан га жо ва њу, кроз раз ви ја ње со ли дар но-
сти и сл. Он пред ста вља је дан од об ли ка пар ти ци па ци је гра ђа на, 
ко ји до при но си раз во ју ста бил ног, ци вил ног дру штва. Еко ном ска 
ко рист од во лон те ри зма за др жа ву и ло кал ну за јед ни цу је ве ли ка, 
по себ но у све тлу чи ње ни це да у Евро пи, да нас, во лон ти ра ви ше 
од 100 ми ли о на љу ди (од то га у Пољ ској 18% ста нов ни штва, у Ир-
ској и Не мач кој ви ше од 33%; у Ве ли кој Бри та ни ји во лон ти ра 38% 
ста нов ни штва...). Бри тан ци су из ра чу на ли да го ди шња вред ност 
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њи хо вих др жав них при хо да од во лон тер ског ра да до сти же чак не-
ве ро ват них 7,9%, тј. да се на јед ну фун ту уло же ну у во лон тер ски 
рад, у др жав ну ка су вра ћа ју чак три. Би ло би ве о ма му дро ка да би 
сва ка зе мља про ра чу на ла фи нан сиј ске ефек те во лон тер ског ра да - 
то би за си гур но бит но про ме ни ло и дру штве ни и др жав ни од нос 
пре ма овом ра ду.

У мо дер ном дру штву, зна чај во лон ти ра ња се све ви ше по-
сма тра упра во са аспек та ње го вог до при но са еко ном ском раз во-
ју, из град њи ми ра, пре ва зи ла же њу кри зних си ту а ци ја и за шти ти 
жи вот не сре ди не. Во лон ти ра ње је осно ва не са мо не вла ди них ор-
га ни за ци ја (НВО), већ и про фе си о нал них удру же ња. У на шој зе-
мљи во лон ти ра ње је при сут но, пре све га, у не вла ди ном сек то ру, а 
ак тив но сти не вла ди них ор га ни за ци ја до при не ле су бо љем раз у ме-
ва њу и при хва та њу во лон те ри зма као зна чај не ком по нен те успе-
шног дру штве ног раз во ја11). 

Иако је во лон тер ство део на ше тра ди ци је, још увек не рас по-
ла же мо пре ци зним по да ци ма ко ли ко има мо во лон те ра, па се ни-
ко до са да ни је ни упу штао у аван ту ру да про це њу је еко ном ске 
ефек те во лон тер ског ра да, код нас. Обич но се опе ри ше по да ци ма 
Цр ве ног кр ста Ср би је, пре ма ко ји ма има око 60.000 во лон те ра Цр-
ве ног кр ста. Они су ан га жо ва ни у број ним про гра ми ма, у са рад њи 
са про фе си о нал ци ма, при че му је од нос во лон тер-про фе си о на лац, 
10 пре ма 1).

ЗЕМЉЕСАВОЛОНТЕРСКОМТРАДИЦИЈОМ

Дужуисторију ор га ни зо ва ња и по др шке во лон тер ском ра ду 
има ју Ве ли ка Бри та ни ја, Ир ска, Хо лан ди ја, Аустра ли ја..., иако код 
њих не ма спе ци фич них за ко на о во лон тер ском ра ду. Њи хо во за ко-
но дав ство је кроз ду го ис ку ство омо гу ћи ло не сме тан раз вој и по-
др шку во лон тер ским сер ви си ма, та ко да би до но ше ње по себ ног 
за ко на о во лон тер ском ра ду би ло су ви шно.

Мно ге др жа ве у све ту и Евро пи су за кон ски и прав но уре ди-
ле ову про бле ма ти ку. Ве ћи на зе ма ља Европ ске уни је, ко је има ју 
краћутрадицију ор га ни зо ва ног во лон тер ског ра да, то су ура ди ле 
до но ше њем јед ног или се та за ко на о во лон тер ском ра ду и сер ви-
си ма. По ме ну ће мо Ма ђар ску, Ру му ни ју, Пољ ску, Че шку, Сло вач ку, 
11)  Број не су ор га ни за ци је чи ји се рад ба зи ра на во лон тер ском ра ду. По себ но тре ба из дво-

ји ти: Цр ве ни крст и Цр ве ни по лу ме сец, Ле ка ре без гра ни ца, До бро во љач ке од ре де, код 
нас Ко ло срп ских се ста ра, Чо ве ко љу бље, Хлеб жи во та и мно ге дру ге.
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Есто ни ју, Шпа ни ју, Пор ту га ли ју и Ита ли ју, а по след њих го ди на и 
зе мље из на шег окру же ња.

За јед нич ко свим зе мља ма ко је су до не ле за кон о во лон тер ству 
је про пи си ва ње сле де ћих пра ва:

– про мо ви са ње во лон тер ства као ак тив но сти од оп штег дру-
штве ног зна ча ја,

– омо гу ћа ва ње ду го трај ног и тран сна ци о нал ног во лон ти ра ња 
мла дих,

– оси гу ра ње на кна де тро шко ва ко ји на ста ју во лон ти ра њем,
– омо гу ћа ва ње оси гу ра ња од по вре де,
– де фи ни са ње пра ва и до но ше ње етич ког ко дек са во лон те ра.
Ин те ре сант но је и ис ку ство из Цр не Го ре:
Цр на Го ра је на пра ви ла стра те ги ју за афир ми са ње и прак-

ти ко ва ње во лон тер ског ра да, не по сред но по оса мо ста љи ва-
њу. Она је, фе бру а ра 2008, као чла ни ца УН и као зе мља на 
пу ту ка ЕУ, за у зе ла став да:

– Др жа ва тре ба да бу де ак тив но укљу че на у ин фор ми са ње и 
скре та ње па жње јав но сти на не про це њи ву по др шку ко ју во-
лон те ри да ју за јед ни ци, 

– За ко ни ма и прак сом да иден ти фи ку је и укло ни би ло ко је 
пре пре ке ко је ди рект но или ин ди рект но спре ча ва ју љу де да 
се укљу че у во лон тер ски рад

– Сма њи по ре ски при ти сак ко ји угро жа ва во лон тер ски рад
– Усво ји и про мо ви ше, у скла ду са сво јом на ци о нал ном тра-

ди ци јом, ди на мич не по ли ти ке ко је су на кло ње не во лон тер-
ском ра ду

– Пре по зна де мо крат ску, ху ма ни тар ну, со ци јал ну, еду ка ци о-
ну, тре нер ску и еко ном ску вред ност во лон тер ског ра да

– Оси гу ра во лон те ри ма прав ни ста тус и аде кват ну со ци јал ну 
за шти ту, по шту ју ћи, при том, њи хо ву не за ви сност

– Др жа ва ко ри сти раз ли чи те ме ре и ини ци ја ти ве ка ко би охра-
бри ли све сек то ре у за јед ни ци – укљу чу ју ћи по ли тич ке ли-
де ре, ак тив не, не за по сле не, оме те не, ста ри је, пен зи о ни са не, 
еми гран те, из бе гли це, и ис кљу че не – да по др же и раз ви ју 
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во лон тер ске ини ци ја ти ве и сер ви се, или да се укљу че у во-
лон тер ски рад.

Ове смер ни це су суп сти ту ци ја за За кон о во лон тер ском ра ду, 
ко ји на ши су се ди ни су до не ли, а ко ли ко су оне де ло твор не по ка за-
ће вре ме.

Нашатрадиција је сва у зна ку во лон тер ског ра да и та кав рад 
је свој ствен на шем мен та ли те ту. Пре по зна је мо га у:

– до бро су сед ским од но си ма (ско ро увек има ко да нам отво-
ри вра та), ко ји пред ста вља ју из у зет ну пси хо со ци јал ну по др-
шку, али и сва ку дру гу

– при ја тељ ству - при ја те љи су, у ма њим сре ди на ма, не за мен-
љив осло нац и си гур ност (по моћ код град ње ку ће, по прав ке 
уре ђа ја, у бри зи за ста ре и хен ди ке пи ра не, по моћ у чу ва њу 
де це, у при пре ма ма за шко лу, код се лид бе...)

– у се ли ма, су се ди и при ја те љи су не за о би ла зни код оба вља-
ња по љо при вред них по сло ва, код при пре ма сла ва, свад би, 
са хра на, за ду шни ца...

– са да по сто је еду ко ва ни во лон те ри ко ји пру жа ју по моћ по-
себ ним гру па ма (ста ри ма, де ци, хен ди ке пи ра ни ма, из бе гли-
ца ма, Ро ми ма...)

По тре бе љу ди су се вре ме ном зна чај но ме ња ле, па и во лон тер-
ски рад, ко ји је имао за циљ да од го во ри тим по тре ба ма, до жи вља-
вао је про ме не, а са ми во лон те ри су про ла зи ли кроз нај ра зно вр-
сни је еду ка ци је, ка ко би би ли на ви си ни за да та ка ко ји су пред њих 
по ста вља ли ор га ни за то ри во лон тер ског ра да.

ВОЛОНТЕРСКИРАД
УМЕЂУНАРОДНИМДОКУМЕНТИМА,

ЛИТЕРАТУРИИНАРОДНИМПОСЛОВИЦАМА

»Волонтеризамјеинавикасрцаиграђанскаврлина.Речјео
активностидубокоукорењенојуљудскомдухусадалекосежним
друштвенимикултуролошкимучинком.Слушањедругих,бригао
потребамадругихизадовољавањетихпотребадоказујунајвећу
људскумотивацију.Људскабићапомажуједнидругимаизљуба-
виисаосећања.Паипак,усвојојнајдубљојдуховнојдимензијииу
симболичкомзначењуволонтеризамнијесамонештошточинимо
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задруге.Накоцкисунашевластитевредностиинашахуманост:
Мијесмооноштодајемодругима.»

(Из ве штај при вред ног и со ци јал ног са ве та Ује ди ње них на ро-
да: The Ro le of Vo lun te e rism in the Pro mo tion of So cial De ve lop ment)

***

“Развојволонтеризмавидимокаомогућностукључивањацеле
заједницеуутврђивањуирешавањуњенихпроблема.«

Из »Уни вер зал не де кла ра ци је о во лон те ри зму«
Ам стер дам, ја ну ар 2001. го ди не

***

»Волонтеризам(илидобровољнирад)јеједанодкаменатеме-
љацацивилногдруштва,јероживљаванајплеменитијастремље-
њачовечанства - заузимањезамир,слободу,могућностизбора,
сигурностиправедностзасвељуде.«

(Не над Опа чић, дипл. пси хо лог)

***

»Радза заједницу,то јепресвегаплаћањедугадруштвуиз
когасмопониклиионимсрединамакојесунампомогледасеуздиг-
немо.12)Онукључујеидвакатегоричкаимператива:

 1.служити и лишавати се - служити идеалу, другима, оп-
штемдобру;лишаватисештовећегбројазадовољстава,
нарочитоматеријалнихиспољашњих,минималноузимати
засебе,амаксималнодаватидругима.Такавставнајсигур-
нијеводипобедиирадости,збогсазнања,дастепотребни
свима,адаможетебезсвих.

2.поштењеистрпљивост-поштењејенајбољаполитикаи
сигурнапобеда,астрпљењејекоренсвакогвеликогделаи
генија.«

По мо ћи оно ме ко нам не мо же вра ти ти је по себ но за до вољ-
ство!

(ДрагољубЈовановић) 

***

На род ка же: дрвосенадрвоослања,ачовекначовека!
12)  Д. Јо ва но вић (1997), Политичкеуспомене I, стр.188.
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***

Ду шко Ра до вић је ре као: Добротасеневраћа.Оноштонеко-
медајемовећсмораниједобилиоднекогдругог.

***

»На ста ви ти би ти ко ри стан, не што зна чај но ра ди ти у жи во ту, 
пру жи ти по моћ дру ги ма, зна чи за до вољ но ста ри ти» 

(Ф. Берг хорн). 

***

По зна ти пси хо лог КарлРоџерс је дав но на пи сао: Будућност
овепланетенезависиодразвојафизичкихнаука.Оназависиод
наскојипокушавамодаразумемољудеидасебавимоодносима
међуљудиманастојећидастворимоодносекојипомажу.

***

ВОЛОНТЕРСКИРАДИЉУДИТРЕЋЕГЖИВОТНОГДОБА

У тра ди ци о нал но-па три јар хал ном мо ра лу, ко ји пре о вла да ва 
код нас, је дан од основ них етич ких прин ци па је по што ва ње ста ри-
јих. Сви чла но ви по ро ди це бри ну о сво јим нај ста ри јим чла но ви ма. 
Али, у усло ви ма ка да то по ро ди ца не мо же да чи ни, или ка да ста-
ри ји љу ди жи ве са ми, а по треб на им је по моћ и по др шка, оче ку је 
се да по мог не др жа ва. Ме ђу тим, не ре ал но је оче ки ва ти да др жа ва 
мо же у пра во вре ме и на пра ви на чин да од го во ри свим зах те ви ма. 
За то се осло нац тра жи ван ин сти ту ци ја си сте ма, код ОЦД, тј. код 
њи хо вих во лон те ра.

Пре ма На ци о нал ној стра те ги ји за сма ње ње си ро ма штва јед-
на од на вул не ра бил ни јих гру па, код нас, су ста ри ји љу ди, по себ но 
они ко ји жи ве на се о ском под руч ју и ко ји не ма ју лич на при ма ња. 
У си ту а ци ји ка да се ова по пу ла ци о на гру па пер ма нент но уве ћа ва, 
уз про ду жа ва ње жи вот ног ве ка, а уз стал ну ра ци о на ли за ци ју со-
ци јал них да ва ња од стра не фи нан сиј ски де стру и ра не др жа ве, во-
лон тер ски рад се пер ци пи ра као из у зет но ва жан ре сурс и осло нац.

Обе ле жа ва ју ћи Међународнугодинуволонтера и по ла зе ћи од 
ста во ва ”Универзалнедекларацијеоволонтеризму”, као и од са мих 
спе ци фич но сти во лон тер ског ра да са ста ри јим љу ди ма, пред став-
ни ци ху ма ни тар них ор га ни за ци ја и удру же ња Ср би је, ко ји по ма жу 
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ста ри јим љу ди ма и пен зи о не ри ма, усво ји ли су 15. ма ја 2001. го ди-
не ”Декларацијуоволонтерскомрадуухуманизацијиживотних
условастарихљудиипензионера”. Ти ме се ја сно ста ви ло до зна ња 
да је во лон тер ски рад, од стра не ОЦД, пре по знат и при хва ћен, по-
себ но у пру жа њу по др шке ста ри јим љу ди ма.

И у дру гим зе мља ма све та, ко је су бо га ти је и ор га ни зо-
ва ни је од на ше, во лон те ри су зна чај на ка ри ка у си сте му со-
ци јал не за шти те. У уло зи во лон те ра се по ја вљу ју и де ца, и 
од ра сли, али и са ми ста ри љу ди. 

ПРИМЕРИДОБРЕПРАКСЕ
УВОЛОНТЕРСКОМРАДУСАСТАРИЈИМА

v Про је кат ”Све о бу хват на по моћ ста ри ма у Ср би ји”13) за по-
че ле су 20-ак НВО из Ср би је 1999. го ди не, по во дом обе ле жа ва ња 
Ме ђу на род не го ди не во лон те ра. Циљ Про јек та је био пре по зна ва-
ње и су зби ја ње си ро ма штва код ста ри јих љу ди, ко ји су онај део 
по пу ла ци је ко ји ну жно за ви си од по мо ћи дру гих и ко ји су, по пра-
ви лу, си ро ма шни или на гра ни ци си ро ма штва. За хва љу ју ћи овом 
Про јек ту ура ђе но је ис тра жи ва ње и одр жа не су број не ра ди о ни це 
ко је су об у хва ти ле све сег мен те ста ре ња и ста ро сти (здрав стве ни, 
пси хо-со ци јал ни, еко ном ски, стам бе ни итд.), а у ко ји ма су уче ство-
ва ли по ред во лон те ра и са ми ста ри ји (до ми цил но ста нов ни штво, 
из бе гла и ра се ље на ли ца). На овај на чин су иден ти фи ко ва ни про-
бле ми бит ни за оце њи ва ње ква ли те та жи во та у ста ро сти, ко ји ни су 
део ин стру мен та ри ја офи ци јел ног ме ре ња со ци јал ног ста ту са цен-
та ра за со ци јал ни рад и слич них уста но ва. Фор ми ра на је зна чај на 
ба за по да та ка, као и во лон тер ски сер вис (од 180 во лон те ра) ко ји 
је ус по ста вио са рад њу са ре фе рент ним ин сти ту ци ја ма и про фе си-
о нал ци ма и ко ји је пру жао сет услу га ста ри јим ли ци ма то ком 15 
ме се ци тра ја ња Про јек та.

v Пре не ко ли ко го ди на, на окру глом сто лу, по све ће ном во лон-
тер ском ра ду, наш до а јен ге рон то ло ги је, Пе тар Ма ној ло вић, ела-
бо ри рао је ис ку ства из Пољ ске у во лон тер ском ра ду са ста рим љу-
13) Ко ор ди на тор овог Про јек та би ла је Ме ђу на род на до бро твор на пра во слав на ор га ни за-

ци ја (In ter na ti o nal Ort ho dox Chri stian Cha ri ti es - IOCC, Bal ti mo re, кан це ла ри ја у Бе о-
гра ду), уз фи нан сиј ску по моћ Ху ма ни тар не кан це ла ри је Европ ске за јед ни це (Euro pean 
Com mu nity Hu ma ni ta rian Of fi ce - EC HO, Bru xel les).
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ди ма. Пољ ска прак са је уте ме ље на на већ дав но по зна том мо де лу 
ре о ни за ци је, еко но ми сте и те о ло га To mas Chal mers-а из Гла зго ва.14)

Овај мо дел афир ми ше фор ми ра ње је дин стве не мре же во лон-
те ра ко ја пред ста вља ис ту ре не »очи и уши« цен тра за со ци јал ни 
рад и оп штин ских ху ма ни тар них ор га ни за ци ја и удру же ња гра ђа-
на. Ова мре жа де лу је у окви ру ми кро и ма кро ре о на (ни во оп шти-
на, ме сних за јед ни ца или на се ља, нпр.), а број во лон те ра за ви си 
од бро ја до ма ћин ста ва и гу сти не на се ље но сти од ре ђе ног под руч ја. 
Им пле мен та ци ја овог мо де ла се од ви ја у не ко ли ко фа за: ре о ни за-
ци ја под руч ја, из бор во лон те ра, њи хо ва еду ка ци ја за рад са ста ри-
ји ма, фор ми ра ње нео п ход не до ку мен та ци је (о во лон те ри ма и о по-
тре ба ма ста ри јих ли ца - циљ не гру пе во лон тер ског ра да) и нај зад, 
спро во ђе ње во лон тер ских ак тив но сти. Ста ри ја ли ца у ста њу со ци-
јал не по тре бе ис ти чу на про зо ри ма сво јих до мо ва СОС за ста ви це, 
ко је пред ста вља ју по зив во лон те ри ма, да до ђу и да им по мог ну.15) 

v Не ки на ши струч ња ци (по пут проф. др С. Јо ва но ви ћа), ко-
ји про у ча ва ју во лон тер ски рад са ста ри јим љу ди ма, на ла зе да је 
еду ка ци ја во лон те ра им пе ра тив са вре ме ног дру штва, по себ но ка да 
је у пи та њу пру жа ње по др шке ста рим љу ди ма. Исто вре ме но, они 
ука зу ју и на по тре бу са мих ста рих љу ди да се со ли да ри шу са дру-
ги ма у не во љи и да се оспо со бља ва ју да и са ми пру жа ју по моћ. 
»Во лон тер ство је хра на ду ше и оно опле ме њу је и оног ко пру жа 
по моћ и оног ко ту по моћ при ма«, ис ти че про фе сор Јо ва но вић.

v По след њих не ко ли ко го ди на НВО »Вик то ри ја« из Кра гу-
јев ца (јед на од чла ни ца мре же Hu ma naS), оја ча ла је и ома со ви ла 
мре жу во лон те ра ко ји пру жа ју по моћ ста ри ји ма, кроз Про је кат, 
»Групе за самопомоћ«. Во лон те ри су пр вен стве но са ми ста ри ји 
љу ди (ма да има и омла ди на ца), ко ји се ор га ни зу ју и оспо со бља-
ва ју да при ку пља ју по дат ке о ста ри јим ли ци ма из сво је око ли не, 
да еви ден ти ра ју њи хо ве по тре бе и про бле ме, а да по том, уз по моћ 
ор га ни за то ра во лон тер ског ра да, ло би ра ју код зва нич ни ка да по-
мог ну у ре ша ва њу тих про бле ма. Сит ни је услу ге и пси хо-со ци јал-
ну по др шку пру жа ју и са ми, кроз за јед нич ка оку пља ња и дру же ња 
14) У струч ној ли те ра ту ри, пр ви по зна ти по ку шај ре о ни за ци је да ти ра још из 1819. го ди не, 

ка да је еко но ми ста, те о лог и пи сац Tomas Chalmers сво ју па ро хи ју у Гла зго ву из де лио 
на 25 “су сед ства”, са по 60 до 100 по ро ди ца, у ко ји ма је ан га жо вао по јед ног до бро-
вољ ног ста ра те ља (во лон те ра), ра ди рас по ре ђи ва ња ма те ри јал не по мо ћи угро же ни ма, 
пру жа ња са ве та и над гле да ња ефе ка та пру же не по мо ћи.

15) Фон да ци ја Со ли дар ност је по ку ша ла да при ме ни ова кав мо дел и код нас, али он ни је 
за жи вео.
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и кроз ор га ни зо ва не по се те нај у гро же ни јим ста ри јим ком ши ја ма, 
при ја те љи ма и по зна ни ци ма.

v На окру глом сто лу ГДС-а 2001. го ди не (Волонтерскииху-
манитарни рад и хуманизација животних услова у старости), 
Ива на Бу зов и Је ле на Па вло вић16) су пре зен то ва ле про грам Прајдс 
(Pri des), ко ји се спро во ди у Ари зо ни, у САД. У окру гу Фе никс, у 
гра ду Сан Си ти, где жи ве углав ном љу ди ста ри ји од 55 го ди на (јер 
ужи ва ју пра во пре че ку по ви не не крет ни на), ста нов ни ци - во лон те-
ри са ми бри ну о свом гра ду, та ко што одр жа ва ју чи сто ћу и уре ђу ју 
град ске ули це, бар 2 са та не дељ но. Ове по сло ве они оба вља ју у 
са рад њи са од ре ђе ним про фе си о нал ним слу жба ма, сма њу ју ћи фи-
нан сиј ске оба ве зе свим гра ђа ни ма. За то они се бе сма тра ју »по но-
сним гра ђа ни ма« сво га гра да. Кроз ова кво ан га жо ва ње они сти чу 
но ве при ја те ље, ре ша ва ју свој про блем уса мље но сти, одр жа ва ју 
кон ди ци ју, сти чу но ва зна ња и ве шти не, оста ју ак тив ни, од го вор ни 
и ан га жо ва ни и ис пу ња ва ју и про ду жа ва ју свој жи вот, чи не ћи га 
ква ли тет ни јим и срећ ни јим.

ИНИЦИЈАТИВАГЕРОНТОЛОШКОГДРУШТВАСРБИЈЕ

Јед но од удру же ња ко је прак ти ку је во лон тер ски рад и ре дов но 
обе ле жа ва Дан во лон те ра, код нас, је Ге рон то ло шко дру штво Ср-
би је (ГДС). Оно се већ 35 го ди на ба ви, на стру чан и на у чан на чин, 
пи та њи ма ста ре ња и ста ро сти и уна пре ђи ва њем ква ли те та жи во та 
ста ри јих љу ди. Има ју ћи у ви ду да смо јед на од нај ста ри јих зе ма ља 
у све ту, по про сеч ној ста ро сти ста нов ни штва, да се број ста ри јих 
кон стант но уве ћа ва и да су ста ра ли ца, по себ но у се о ском под руч-
ју, нај у гро же ни ја си ро ма штвом, во лон тер ски рад у ин те ре су ове 
по пу ла ци о не гру пе до би ја на зна ча ју. Ин сти ту ци је си сте ма и про-
фе си о нал ци ко ји у њи ма ра де17), не успе ва ју да у по треб ној ме ри, 
пра во вре ме но и на аде ква тан на чин пру же нео п ход ну по др шку 
вул не ра бил ним гру па ма. За то је во лон тер ски рад пре по знат као 
нео п ход на ка ри ка со ци јал не др жа ве, ко ју же ли мо да из гра ди мо.

У ци љу афир ми са ња во лон тер ског ра да ГДС је, са дру гим 
НВО, го ди на ма уна зад, ор га ни зо ва ло обе ле жа ва ње 5. де цем бра - 
16)  И. Бу зов и Ј. Па вло вић су струч ња ци Цен тра за по ро дич но здра вље «Све ти Ни ко ла», 

Во лон тер ског цен тра Бе о град.
17)  Раз ло ге за то тре ба тра жи ти у: раз би ја њу бив ше СФРЈ, у рат ним деј стви ма у зе мља ма 

у окру же њу, у бом бар до ва њу и ем бар гу пре ма на шој зе мљи, у ми гра ци о ним то ко ви ма, 
у по ли тич ким пре ви ра њи ма и све о бу хват ној кри зи ко ја тра је по след њих 15-ак го ди на 
и сл.
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Ме ђу на род ног да на во лон те ра, одр жа ва њем окру глих сто ло ва и 
струч них ску по ва, из да ва њем при год них пу бли ка ци ја и ли фле та 
и под но ше њем под не са ка ре фе рент ним ин сти ту ци ја ма си сте ма18).

Струч ни ску по ви и окру гли сто ло ви има ли су за циљ да се са-
гле да ју број не ак тив но сти и ак ци је ко је се спро во де у окви ру бри ге 
за ста ри ја ли ца, су ми ра ју оства ре ни ре зул та ти, пре ци зни је, де фи-
ни шу под руч ја де ло ва ња и да ука жу на ино ва ци је ко је тре ба уне-
ти у бу ду ће про гра ме ра да, у скла ду са пре по ру ка ма са др жа ним 
у Националнојстратегијиостарењу, у Ср би ји, и дру гим ме ђу-
на род ним до ку мен ти ма, као и да се струч ним при ло зи ма и кроз 
ди ску си ју све стра но са гле да и кри тич ки оце ни во лон тер ски рад 
у да на шњим усло ви ма и утвр ди до при нос овог ра да уна пре ђе њу 
ква ли те та жи во та у ста ро сти. Уче сни ци ових ску по ва су по себ но 
ука зи ва ли на не до ста ју ћи удео ме ди ја у про мо ци ји во лон тер ског 
ра да, на про бле ме у ре гру то ва њу но вих во лон те ра и ор га ни зо ва њу 
во лон тер ских ак тив но сти, на не по сто ја ње про пи са у овој обла сти 
итд. Сви су са гла сни да и са ми ста ри ји љу ди тре ба да бу ду ан га-
жо ва ни као во лон те ри. Соп стве ним укљу чи ва њем у во лон тер ске 
ак тив но сти ста ри ји ру ше пред ра су де о сво јој ге не ра ци ји, исту па ју 
про тив »еј џи зма« и дру гих об ли ка дис кри ми на ци је, по ма жу се би 
из бе га ва ју ћи уса мље ност и одр жа ва ју ћи кон ти ну и тет ак тив ног и 
свр сис ход ног жи во та. Пси хо ло зи с пра вом ка жу - во лон тер ски ра-
ди ти, зна чи спо ри је ста ри ти!

И ове го ди не је ор га ни зо ван Окру гли сто са ко га је упу ће но пи-
смо ре сор ном ми ни стар ству, са за ко но дав ном ини ци ја ти вом, ко ју 
су уче сни ци овог ску па при хва ти ли. 

ЗАКОНОВОЛОНТЕРСКОМРАДУ

Иако је тра ди ци ја во лон тер ског ра да ве о ма ду га, ње го во прав-
но ре гу ли са ње је но ви јег да ту ма. Ве о ма је те шко јед ну до бро вољ-
ну, ху ма ну, ал тру и стич ку ак тив ност под ве сти под кру те про пи се, а 
да се не из гу би део ње не су шти не.

За ор га ни за то ре во лон тер ског ра да про пи си у овој сфе ри су 
по треб ни, ка ко би се во лон тер ски рад пра вил но усме ра вао и ома-
со вља вао. Исто вре ме но, по сто ја ње про пи са им ства ра до дат не 
18) 17. де цем бра 2008. у Бе о гра ду, НВО Гра ђан ске ини ци ја ти ве одр жа ло је кон сул та тив-

ни са ста нак на те му „ПрипремаЗаконаоволонтирању”, уз уче шће пред став ни ка 25 
Ор га ни за ци ја ци вил ног дру штва (ОЦД), ко је у свом ра ду ан га жу ју во лон те ре (са пред-
став ни ци ма ГДС-a, Цр ве ног кр ста Ср би је и Европ ског цен тра за не про фит но пра во у 
Бу дим пе шти (ECNL), УГ „Укр шта ње” и Мла дим ис тра жи ва чи ма Ср би је).
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про бле ме, јер зах те ва гло ма зно ад ми ни стри ра ње и по ску пљу је во-
лон тер ски рад. Упр кос чи ње ни ци да се ра ди о до бро вољ ном и бес-
плат ном ра ду, он ко шта, јер ње го во ор га ни зо ва ње из и ску је раз не 
тро шко ве.

Ипак, све сни пре о вла ђу ју ће до бро би ти по сто ја ња За ко на о во-
лон тер ском ра ду, ор га ни за ци је ци вил ног дру штва (ОЦД) во де кам-
па њу да Скуп шти на Ср би је до не се ова кав За кон. Го ди на ма се већ 
во ди јав на рас пра ва о раз ли чи тим пред ло зи ма, али ни ка ко да се 
утвр ди ње го ва ко нач на вер зи ја. Ве ћи на зе ма ља из окру же ња су већ 
до не ле ова кав За кон, па нам њи хо ва ис ку ства мо гу по слу жи ти да и 
наш, ко ји је у из ра ди, бу де што ква ли тет ни ји.

Ма да је во лон ти ра ње од ве ли ког зна ча ја за дру штво, прав на 
ре гу ла ти ва у мно гим зе мља ма, па и у на шој, не охра бру је ова кво 
ан га жо ва ње. За то се по след њих го ди на чи не на по ри и по кре ћу 
ини ци ја ти ве за до но ше ње за ко на и дру гих про пи са ко ји се ти чу во-
лон тер ства. Екс пер ти сма тра ју да је по себ но за зе мље у тран зи ци ји 
бит но да се за ко ном ре гу ли ше во лон тер ско ан га жо ва ње, та ко што 
ће се оно ја сно ди фе рен ци ра ти од пла ће ног ра да и рад ног од но са и 
што ће се обез бе ди ти за шти та во лон те ра у оба вља њу во лон тер ске 
ак тив но сти, као и за шти та ко ри сни ка њи хо вих услу га од евен ту ал-
не ште те.

Је дан од про бле ма, ко ји би За кон о во лон тер ском ра ду тре ба ло 
да ре ши је ис ко ри шћа ва ње и зло у по тре ба во лон те ра. У за ко ни ма 
зе ма ља у окру же њу то се по сти же ти ме што се за бра њу је во лон-
ти ра ње ко је за ме њу је рад за по сле них рад ни ка и ко је тра је ду же од 
40 са ти не дељ но и то у пе ри о ду ду жем од 6 ме се ци не пре кид но. 
Та ко ђе се за бра њу је во лон ти ра ње на ба зи ко га ор га ни за тор во лон-
тер ског ра да сти че или уве ћа ва до бит/про фит.

Да би се из бе гле зло у по тре бе у ра ду с во лон те ри ма, а и да би 
се во лон те ри зам уна пре ђи вао ва жно је са чи ни ти ква ли тет ну еви-
ден ци ју о во лон те ри ма и њи хо вом ра ду. Та ко на ши су се ди из да ју 
во лон тер ску књи жи цу, ко ја пред ста вља јав ну ис пра ву и ко ја са-
др жи по дат ке о на зи ву ор га ни за то ра во лон тер ске услу ге, вре ме ну 
тра ја ња те услу ге, вр сти услу ге, вр сти обу ке и/или ве шти ни ко ју је 
во лон тер сте као то ком во лон ти ра ња и слич не по дат ке.
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ПРЕПРЕКЕИДОМЕТИУПРОМОВИСАЊУ
ВОЛОНТЕРСКОГРАДАКОДНАС

Препреке

Ана ли зи ра ју ћи све аспек те во лон тер ског ра да мо же мо за кљу-
чи ти да он ни је при знат у на шем дру штву. Уве ри ли смо се да по-
сто је ве о ма по гре шне пред ста ве о то ме шта је то во лон тер. Мла ди, 
од ко јих се нај ви ше оче ку је да бу ду во лон те ри, или има ју по гре-
шну пред ста ву о то ме, или не ма ју ни ка кав став, то тал но су не за-
ин те ре со ва ни за во лон тер ски рад. Че сто се од омла ди не мо же чу ти 
да «са мо бу да ле да нас ра де за џа бе». На ме ће се пи та ње, ка ко се 
до тле до шло у зе мљи Ср би ји, у чи јој исто ри ји на ла зи мо на хи ља де 
при ме ра19) по жр тво ва но сти, ал тру и зма, со ли дар но сти, ху ма но сти 
и да ва ња за дру ге.

Од го вор ће мо по тра жи ти у дру штве но - исто риј ском и еко ном-
ско - по ли тич ком кон тек сту. Да на шња мла да ге не ра ци ја је ста са-
ва ла у вр ло ло шим усло ви ма (де струк ци ја зе мље, рат на деј ства, 
из бе гли це и ра се ље на ли ца, стал на рат но-ху шкач ка си ту а ци ја, спо-
ља шње санк ци је и ем бар го, бом бар до ва ње, по ли тич ка пре ви ра ња, 
ду го трај на еко ном ска кри за, не за по сле ност, уру ша ва ње бит них ин-
сти ту ци ја си сте ма, оп шта не ста бил ност и не си гур ност, де струк-
ци ја по ро ди це, си сте ма вред но сти, бу ја ње кри ми на ла и ко руп ци је 
у свим сфе ра ма жи во та итд.). Ро ди те љи, и ка да их је би ло у по ро-
ди ци, у нај ве ћем бро ју слу ча је ва, ни су ис пу ни ли сво је ро ди тељ ске 
оба ве зе на ва љан на чин. Раз ло зи су број ни: или су би ли оку пи ра ни 
про бле ми ма пре жи вља ва ња, или су пре жи вља ва ли стра хо те ра та и 
бом бар до ва ња, или је и њи ма са ми ма би ла по треб на по моћ и по-
др шка, или ко зна шта дру го, што су у овим смут ним вре ме ни ма 
пре ва ли ли пре ко гла ве. Они ни су, или ни су у по треб ној ме ри и на 
аде ква тан на чин сво јој де ци уса ди ли од ре ђе не вред но сти, ни ти су 
им раз ви ли ал тру и стич ка осе ћа ња. 

Они ко ји су ус пе ли, у овим окол но сти ма, да се уз диг ну са дна, 
че сто ни су би ли до бар мо дел за иден ти фи ка ци ју мла ди ма. У тран-
зи ци ји ути ли тар не и праг ма тич не вред но сти бес кру пу ло зног сти-
ца ња мо ћи и бо гат ства по ста ју при мар не, па рад без на док на де гу-
би шан су.
19)  До вољ но је про чи та ти са мо на шу еп ску по е зи ју.
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 Не а де кват на со ци ја ли за ци ја се из по ро ди це пре не ла и на шко-
лу. Из о ста ла је и пре ко по треб на ме диј ска кам па ња ко ја би афир-
ми са ла и пра ти ла во лон тер ски рад и до при не ла ње го вој ва ло ри за-
ци ји од стра не дру штва. Ско ро да ни ко не на ла зи за по треб но да 
ода при зна ња во лон те ри ма. Се ти мо се во лон те ра са мо из у зет но, 
као у вре ме ор га ни зо ва ња “Еуро сон га” (2008), или са да ка да пред-
сто ји одр жа ва ње “Уни вер зи ја де”. 

Домети20)

Још од ју на 2005. го ди не ка да је одр жа на кон фе рен ци ја21) по-
све ће на ста ту су во лон те ра у Ср би ји, ин тен зи ви ра на су на сто ја ња 
да се утвр де и де фи ни шу ми ни мал на пра ва во лон те ра. Кон фе-
рен ци ји је прет хо ди ло ис тра жи ва ње ко је је спро ве ла ини ци ја ти ва 
ИЗ ВоР, као и ана ли за «Прав ни окви ри за во лон ти ра ње у Ре пу бли-
ци Ср би ји» Жив ке Ва си лев ске (ЦРНПС, Бе о град). Ре зул та ти, по-
ме ну тог ис тра жи ва ња, су по ка за ли да во лон тер ски рад у Ср би ји 
ни је до вољ но за сту пљен, а да је по тре ба за та квим ра дом ве ли ка. 
Уче сни ци кон фе рен ци је су се сло жи ли да не по сто ји до бар прав-
ни оквир за ан га жо ва ње и за шти ту во лон те ра, те да је по тре ба за 
до но ше њем за ко на ко ји би ре гу ли сао по ло жај во лон те ра, ви ше не-
го очи глед на. Због чи ње ни це да во лон тер ски рад и во лон те ри зам 
ни су при зна ти као прав не ка те го ри је у за ко но дав ству Ре пу бли ке 
Ср би је, још де цем бра 2004. го ди не по кре ну та је Иницијативаза
законскорегулисањестатусаволонтерау Србији. Кон фе рен ци ја, 
а и мно ги по то њи ску по ви, би ли су са мо ло ги чан след у ре а ли за-
ци ји ове ини ци ја ти ве.

Де цем бра 2008. Удру же ње гра ђа на за де мо кра ти ју и ци вил но 
обра зо ва ње Грађанскеиницијативе одр жа ло је, са пред став ни ци ма 
25 Ор га ни за ци ја ци вил ног дру штва и Цр ве ног кр ста Ср би је, кон-
сул та тив ни са ста нак22) на те му „ПрипремаЗаконаоволонтирању”. 

20)  Ни у Уста ву из 2006., ни у За ко ну о ра ду из 2005. не ма го во ра о во лон тер ском ра ду
21)  По кре тач ове кам па ње и ор га ни за тор са ме кон фе рен ци је би ла је ИницијативаИЗ

ВоР, ко ју чи не је пред став ни ци не ко ли ко не вла ди них ор га ни за ци ја: Но во сад ски ху ма-
ни тар ни цен тар, Еку мен ска ху ма ни тар на ор га ни за ци ја, По крет го ра на, Во лон тер ски 
цен тар Вој во ди не и Удру же ње гра ђа на «Укр шта ње». Кон фе рен ци ја је оку пи ла 50-ак 
пред став ни ка ре ле вант них вла ди них и не вла ди них ин сти ту ци ја/ор га ни за ци ја и по је-
ди на ца са те ри то ри је чи та ве Ср би је. Одр жа ва ње кон фе рен ци је су по др жа ли Internatio-
nalCenterforNot-for-ProfitLaw (ICNL) из Бу дим пе ште; ADF/CR DA про грам (USAID), 
По кра јин ско Из вр шно ве ће (Се кре та ри јат за спорт и омла ди ну, Се кре та ри јат за рад, 
за по шља ва ње и рав но прав ност по ло ва) и NSHC.

22) Овај Кон сул та тив ни са ста нак је део про јек та “Стварањеподстицајногокружењаза
развојорганизацијацивилногдруштвауСрбији” ко ји Гра ђан ске ини ци ја ти ве спро во де 
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На са стан ку је кон ста то ва но да по сто ји не ко ли ко ини ци ја ти ва за 
прав но ре гу ли са ње во лон ти ра ња у Ср би ји ко је су по кре ну те, ка ко 
од стра не удру же ња гра ђа на (ини ци ја ти ва ИЗ ВоР, Цен тар за про-
мо ци ју ак ти ви зма мла дих), та ко и од стра не Ми ни стар ства ра да и 
со ци јал не по ли ти ке Вла де ре пу бли ке Ср би је, али су се при сут ни 
са гла си ли да је пред лог Ини ци ја ти ве ИЗ ВоР, ко ји је Скуп шти на 
АП Вој во ди не про сле ди ла ре пу блич кој скуп шти ни на усва ја ње (а 
ко ји је већ про шао ши ро ку јав ну рас пра ву), од лич на по ла зна осно-
ва за прав но ре гу ли са ње во лон ти ра ња у Ср би ји. 

За оста ла два пред ло га су из ра зи ли бо ја зан да по сто ји не ра зу-
ме ва ње у ве зи са тим шта је во лон ти ра ње, са по себ ним освр том на 
На црт за ко на ко ји је при пре ми ло Ми ни стар ство ра да и со ци јал не 
по ли ти ке Вла де ре пу бли ке Ср би је у ко ме се во лон ти ра ње не тре-
ти ра као при ват но-прав ни ин сти тут, што оно у су шти ни је сте, већ 
као рад но-прав ни ин сти тут. Са са стан ка је упу ће но пи смо Ми ни-
стар ству ра да и со ци јал не по ли ти ке са зах те вом да се ОЦД ак тив но 
укљу че у из ра ду За ко на о во лон ти ра њу, а не са мо у јав ну рас пра ву 
о пред ло гу овог за ко на, та ко што би се фор ми ра ла за јед нич ка Рад-
на гру па, овог Ми ни стар ства и пред став ни ка Цр ве ног кр ста Ср би-
је, Ини ци ја ти ве ИЗ ВоР и Мла дих ис тра жи ва ча Ср би је. 

Центарзапромоцијуактивизмамладих(ЦПАМ)је 5. де цем-
бра 2008. го ди не на кон фе рен ци ји за но ви на ре, у Бе о гра ду, пред-
ста вио Пред лог За ко на о во лон ти ра њу ко ји је ура ђен у са рад њи са 
не ко ли ко парт нер ских ор га ни за ци ја. Они су по зва ли ОЦД да по др-
же овај Пред лог и ор га ни зо ва ли су пот пи си ва ње пе ти ци је, за ста-
вља ње у скуп штин ску про це ду ру, овог Пред ло га. Пре ма њи хо вим 
ре чи ма, у по ме ну том Пред ло гу за ко на де фи ни ше се ста тус во лон-
те ра (со ци јал но и здрав стве но оси гу ра ње, рад ни стаж, бе не фи ци је, 
на гра ђи ва ње), пра ва и оба ве зе во лон те ра и ор га ни за то ра во лон ти-
ра ња, као и на чин укљу чи ва ња во лон те ра у др жав не ин сти ту ци је. 
Пла ни ра се и уво ђе ње волонтерскогкартона, као до дат ка рад ној 
књи жи ци и фор ми ра ње Националногсавета ко ји би про мо ви сао 
во лон тер ски рад. Бит но је пре по зна ти во лон те ри зам као са став ни 
део стра те ги је за сма ње ње си ро ма штва, одр жи вог раз во ја, здра-
вља, со ци јал не ин те гра ци је и пре ва зи ла же ња со ци јал ног ис кљу чи-
ва ња и дис кри ми на ци је.

уз по др шку Бри тан ске ам ба са де у Бе о гра ду, а ко ме су по др шку да ли и Тим пот пред сед-
ни ка Вла де Ре пу бли ке Ср би је за им пле мен та ци ју Стра те ги је за сма ње ње си ро ма штва 
кроз про је кат Кон такт ор га ни за ци ја ци вил ног дру штва и Ин сти тут за одр жи ве за јед ни-
це уз фи нан сиј ску по др шку USAID -a.
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ЦПАМ сма тра да не нео п ход но по ве ћа ти јав ну свест о ви тал-
ном зна ча ју во лон те ри зма за со ци јал ни и еко ном ски раз вој дру-
штве не за јед ни це и охра бри ти ме ди је да од и гра ју уло гу у по ди за-
њу све сти јав но сти о ва жно сти ове те ме.

ЗАКЉУЧАК

Во лон тер ски рад је уну тра шња по тре ба чо ве ка да се да је за 
до бро бит дру го га. Ис ку ства го во ре да је ко рист од та квог ра да не-
сум њи ва - и за во лон те ра, и за при ма о ца услу ге и за др жа ву. Код 
нас љу ди ни су у до вољ ној ме ри сен зи би ли са ни за укљу чи ва ње у 
во лон тер ске ак тив но сти, а ни су ни еду ко ва ни да, у та квим ак тив-
но сти ма пре по зна ју, све бе не фи те ко ји из њих про ис ти чу. 

Мно ги су скло ни да ка жу да је, код нас, во лон тер ски рад у кри-
зи, да во лон те ра не ма до вољ но и да се љу ди све сла би је ин те ре су ју 
за во лон ти ра ње. Мо же се од мах из не ти и су прот но ми шље ње: да 
је во лон тер ски рад, код нас, нас ве о ма раз ви јен, јер има ду гу тра-
ди ци ју; да је љу ди до бре во ље увек би ло, на овим про сто ри ма, а 
је ди но пи та ње ко је има сми сла је, са мо, да ли би та квог ра да би ло 
ви ше да је до био од го ва ра ју ће ме сто у на шем вред но сном си сте му. 
Во лон ти ра ње је у дру штви ма бла го ста ња, у бо га ти јим др жа ва ма и 
код имућ ни јих по је ди на ца при сут ни је, јер се имућ ни ји ста нов ни ци 
лак ше опре де љу ју да ра де као во лон те ри.

По треб но је освр ну ти се око се бе и ви де ти ка ко то ра де дру-
ги, учи ти се на при ме ри ма до бре прак се. За то је нео п ход на пер-
ма нент на еду ка ци ја и еду ка то ра и са мих во лон те ра, ор га ни зо ва ње 
окру глих сто ло ва, се ми на ра, ма сов них ак ци ја, до бро осми шље них 
кам па ња, фор ми ра ње во лон тер ских цен та ра и мре же во лон те ра. 
Прак са по твр ђу је да је еду ко ва ни во лон тер успе шни ји од оно га ко-
ји ни је про шао еду ка ци ју. Зна ње по ма же да се ра ди бо ље и да се 
де лу је ефи ка сни је и ра ци о нал ни је.

Цен три за со ци јал ни рад, чи ја је за кон ска оба ве за про мо ви са-
ње во лон тер ског ра да у ло кал ној за јед ни ци, ис по ља ва ју не до пу-
сти ве сла бо сти, не ис пу ња ва ју ћи уоп ште, или не у до вољ ној ме ри, 
ову сво ју оба ве зу.

Не вла ди не ор га ни за ци је су, та ко ђе, на овом пла ну не до вољ-
но ефи ка сне јер њи хов рад ни је, у до вољ ној ме ри, тран спа рен тан 
и син хро ни зо ван са дру гим НВО, а ни са ин сти ту ци ја ма си сте ма. 
Не до ста је ком пле мен тар ност у ак ци ја ма про фе си о на ла ца и во лон-
те ра.
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Про свет ни си стем би се убу ду ће мо рао у ве ћој ме ри по за ба-
ви ти пи та њем во лон тер ства. Кроз на став не са др жа је, у шко ла ма, 
тре ба пру жи ти нај пре нео п ход не ин фор ма ци је уче ни ци ма - јер оно 
што се не по зна је не мо же се ни во ле ти ни же ле ти; тре ба раз ви ја ти 
при хва тљи ве вред но сне ста во ве пре ма во лон тер ству, ху ма ни зму и 
ал тру и зму; и нај зад тре ба ор га ни зо ва ти кон крет не ак ци је, у ко ји ма 
би се уче ни ци ис ка за ли као во лон те ри, а за ко је би им се уру чи ла 
и од го ва ра ју ћа при зна ња. Уче ни ци би од ра ста ли са све шћу да во-
лон тер ство збли жа ва љу де и да нас чи ни бо љим.

Во лон тер ски рад, као и сва ки дру ги има сво ју вред ност и це-
ну. Али, су шти на овог ра да је да се, за ње го во оба вља ње, не тра жи 
(нов ча на) на док на да, што не зна чи да та кав рад не мо же би ти на-
гра ђен не ким по себ ним об ли ци ма дру штве ног при зна ња. На при-
мер, у све ча ним при ли ка ма или у вре ме пра зни ка, из ра зи ти во лон-
те ру за хвал ност за ан га жман и уло жен труд и ис та ћи до при нос ко ји 
сва ки во лон тер да је сво јој ху ма ни тар ној ор га ни за ци ји и дру штву у 
це ли ни. За то по сто је раз ли чи те мо гућ но сти као што су: по хва ле у 
штам пи, че стит ке за ро ђен дан, за хвал ни це и по ве ље, али мо гу се 
во лон те ри ма обез бе ди ти и бес плат не кар те за не ку при ред бу или 
кон церт, од ла зак на екс кур зи ју и сл.

По треб но је, у на ред ном пе ри о ду, кроз ме диј ске кам па ње, по-
ди ћи свест јав но сти о ме сту и уло зи во лон тер ског ра да. У сми слу 
оса вре ме ња ва ња и ома со вља ва ња во лон тер ства бит но је ор га ни за-
то ре во лон тер ског ра да упо зна ти са во лон тер ским ме наџ мен том.

Са мо до но ше ње За ко на о во лон тер ству не би има ло мно го 
сми сла, уко ли ко не би би ло пра ће но и до но ше њем но вог За ко на о 
удру же њи ма, За ко на о фон до ви ма и фон да ци ја ма, као и ус по ста-
вља њем ин сти ту ци о нал них ме ха ни за ма са рад ње др жа ве и ци вил-
ног дру штва, тран спа рент ним фи нан си ра њем из до ма ћих из во ра 
(ка ко из др жав ног бу џе та та ко и под сти ца њем раз во ја до ма ће фи-
лан тро пи је); ре фор мом по ре ског си сте ма ко ји би увео олак ши це 
за да ва о це сред ста ва (би ло да су фи зич ка или прав на ли ца), као и 
олак ши це за удру же ња гра ђа на.

За то би, у на ред ном пе ри о ду, тре ба ло ор га ни зо ва ти се ри је 
окру глих сто ло ва и јав них рас пра ва, по овим пи та њи ма, фор му ли-
са ти фи нал не пред ло ге и до ста ви ти их над ле жним др жав ним ор га-
ни ма и те ли ма, на раз ма тра ње и усва ја ње.
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Dragana Dinic
SOCIAL STATE AND VOLUNTEER WORK

Summary
Traditionof volunteerworkhasbeenvery longone– it
is possible to assert that it derives from the beginnings
ofhumankind.Therehavealwaysbeensituationswhena
man actedmore in accordancewith his heart, soul and
faiththanwithhisration,whenthemanhadaneedtogive
himself for thesakeofotherhumanbeings,notwanting
anything in return.By volunteeringwe consciously give
ourtime,capabilityandenergyforwell-beingofothers–
individuals,community,societyorsurrounding.
Intimeofcrisis,wars,epidemics,naturaldisastersandin
similar situations,when the system institutionsandpro-
fessionalscannotreachtoallwhoareintrouble,andlife
simplycannotwait, volunteering isanecessaryandun-
avoidablestrengthtomany.
Intransitionalandpoorstates,suchasours,contribution
of volunteers ispriceless. It hasbecomeobviousduring
theperiodoftransition,thatthroughthetaxesandimposts
thestatecannotcollectenoughassetsnecessaryforreal-
izationof itsownsocialpoliticsandachievementof the
principlesofdistributive justice.Thereforevolunteering,
unjustifiably neglected and forgotten, should experience
itsrevival.
Volunteershavebeenrecognizedeverywhereasamostim-
portantresourceforchanges.Everybodygainsfromvol-
unteerism.Volunteerismimprovesqualityoflife,changes
humanawareness,changespeople’sprinciplesinaccord
withtheircivicengagement,representsoneofthemodels
ofcitizens’participation insociety,contributes todevel-
opmentofastablecivilsociety,promotessolidarity,etc.
Economicprofitfromvolunteerismforthestateandlocal
communityisgreatone,consideringthefactthatincon-
temporaryEuropetherehavebeenmorethan100million
peoplevolunteering.
Onequestionisbecomingevident–hasourstaterecog-
nized volunteerism as an important resource so far and
hasitsupportedandencourageditinappropriateway?
KeyWords:  volunteering work, volunteer, organizer of
volunteerwork,valueofvolunteerwork
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