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ЕВРОПСКА ГОДИНА НА 
ВОЛОНТЕРСТВОТО
Со волонтирање создаваме подобро општество

Интерактивната ЕГВ 2011 "Tурнеја", со членови на Европската Делегација и на Унгарското Претседателство на бродот.

За да се привлече вниманието на јавноста кон волонтерството, 2011 
година е прогласена за Европска година на волонтерството (ЕГВ). 
ЕУ одамна ја препозна важноста на волонтирањето и сега ЕВГ 2011 
има за цел да ја информира пошироката јавност за бенефитите од 
волонтерството. ЕГВ ќе работи на осознавање на важноста на во-
лонтерството за создавање на подемократско, погрижливо и поод-
говорно општество.  
Главни цели на ЕГВ се: 
•	промовирање	на	волонтерството	меѓу	европските	граѓани;
•	поддршка	и	јакнење	на	европските	волонтерски	организации;
•	поголемо	признание	за	волонтерската	работа	и	предизвиците	со	
кои	што	се	соочува;

•	славење	 на	 посветеноста	 на	 милиони	 европски	 волонтери,	 кои	
посветено	обезбедуваат	поддршка	за	луѓе,	каузи	и	заедници,	во	
Европската Унија и надвор од неа.

Користи од волонтерството
Волонтерството во ЕУ дава голем придонес за развојот на економи-

јата,	општеството	и	поединецот.		Проценките	покажуваат	дека	волон-
терството	придонесува	со	0,5%	до	преку	5%	од	БДП	на	земјите	во	ЕУ.	
Волонтерството има значително влијание врз општеството, бидејќи 
претставува	конкретен	израз	на	активно	граѓанство	со	кој	се	јакнат	
нашите	 клучни	 европски	 вредности:	 	 солидарноста	 и	 социјалната	
кохезија.
Волонтерството	е,	исто	така,	можност	за	учење	која	му	овозможува	
на поединецот да го развие својот потенцијал и да ја зголеми самопо-
читта,		а	истовремено	го	намалува	и	ризикот	од	социјална	изолација.

Видови волонтерски активности
Волонтерски	активности	има	во	многу	различни	сектори.	Во	повеќе	
од половина од земјите во ЕУ најголемиот број волонтери се активни 
на полето на спортот, физичките вежби и активностите на отворено. 
Други	популарни	области	 за	 волонтирање	се	 социјалната	 грижа	и	
здравјето,	 добротворните	 и	 религиозните	организации,	 културните	
организации,	рекреацијата	и	уживањето,	образовните	организации,	
и	обуката	и	истражувањето.



Колку се волонтира во ЕУ
Иако	околу	23%	од	Европејците	постари	од	15	години	се	занимаваат	
со	некаква	волонтерска	работа,	статистиките	исто	така	покажуваат	
дека	има	големи	разлики	во	степенот	на	волонтирање	меѓу	земјите-
членки	 на	 ЕУ.	 Бидејќи	 секоја	 земја	 има	 поинаква	 дефиниција	 за	
волонтерството,	и	различно	ја	мери	волонтерската	работа,	многу	е	
тешко	да	се	спроведат	меѓународни	споредби.	Постои	недостаток	
на	 меѓународно	 споредливи	 податоци	 за	 волонтерството.	 Во	 кон-
текст на горенаведеното, во текот на изминатите 10 години, постои 
општ	тренд	на	зголемување	на	бројот	волонтери	и	волонтерски	ор-
ганизации во ЕУ.

Правна рамка  
Не	постојат	специјални	закони	за	волонтерство	во	Европа,	најмногу	по-
ради разноликата природа на волонтерството, сложеноста и разноли-
коста на волонтерскиот сектор во сите земји-членки на ЕУ. Состојбата 
во моментов е следната: 
1)	земји-членки	што	имаат	правна	рамка	со	која	специјално	се	уредува	
волонтерството:	 	Белгија,	Кипар,	Чешка,	Унгарија,	Италија,	Летонија,	
Луксембург,	Малта,	Полска,	Португалија,	Романија,	Шпанија
2) земји-членки што немаат правна рамка, но каде волонтерството е ре-
гулирно	со	или	во	рамките	на	важечките	општи	закони:	Австрија,	Дан-
ска,	Естонија,	Финска,	Франција,	Германија,	Грција,	Ирска,	Литванија,	
Холандија,	Шведска,	Обединетото	Кралство;
3)	земји-членки	во	процес	на	подготвување	на	правна	рамка:		Бугарија,	
Словачка и Словенија.

Препораки во областа на 
волонтерството
Препораки на ниво на ЕУ и кампањата на ЕГВ 2011 за градење на свеста 
ќе	им	помогнат	на	граѓанското	општество	и	на	владите	да	се	соочат	со	
овие	предизвици,	и	да	почнат	да	работат	на	воведување	на	потребната	
и	корисна	промена.	 	Земјите	ќе	преиспитуваат	дали	е	потребно	да	ги	
ревидираат	 законите	 или	 да	 донесат	 посебна	 законска	 регулатива	 за	
да го промовираат волонтерството, да ги заштитат волонтерите и да ги 
отстранат излишните правни пречки.
Креаторите	на	политиката	ќе	бидат	поттикнати	да	ја	земат	предвид	спец-
ифичноста	на	волонтерските	активности,	по	која	тие	се	разликуваат	од	
профитните	активности,	во	законите	со	кои	се	уредува	надоместувањето	
на трошоците на волонтерите, заштитата на волонтерите додека вршат 
волонтерска	работа	(на	пр.	осигурување),	третманот	на	НВО	во	јавните	
повици	 за	 тендер	 и	 распределба	 на	 грантови,	 и	 олеснувањето	 на	
меѓународното	 волонтерство.	 	 Земјите	 со	 добро	 дефинирана	 правна	
структура	за	волонтерство,	како	Белгија	и	Полска,	можат	да	се	сметаат	
за	позитивни	примери	за	подобрување	на	условите	за	волонтирање	во	ЕУ.

Предизвици со кои се соочува  
волонтерството
И покрај безбројните користи од волонтерството, волонтерскиот сектор 
низ	цела	Европа	се	соочува	со	многу	предизвици.		Некои	од	нив	се:
•	правната	и	регулаторна	рамка	е	збунувачка	и	нема	униформен	трет-
ман	низ	цела	Европа;	

•	 недостасува	 следење	 и	 информираност	 за	 волонтерството,	 при-
бирањето	податоци	и	истражувањата;	

•	 недостасува	официјално	признавање	или	потврдување	на	волонтер-
ската	работа	и	искуство;

•	 начинот	на	кој	пошироката	јавност	во	некои	земји	го	перцепира	во-
лонтерството;	

•	 постои	потреба	за	одржливо	финансирање	на	волонтерскиот	сектор,	
особено	поради	тоа	што	многу	земји	драстично	го	намалуваат	јавното	
трошење кое е традиционален извор за финансирање на волонтерски 
организации.


