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Slovenska filantropija se že več kot 25 let aktivno odziva na družbene probleme, spodbuja in razvija prostovoljstvo,  
deluje na področju migracij, pomaga ogroženim in je glasna zagovornica človekovih pravic. 

NAVODILA ZA STARŠE 
 

Spoštovani, 
 
Izrazili ste potrebo za varstvo otrok in na vaš dom bo napoten prostovoljec. 
 
Zelo pomembna je pravilna priprava otrok na tovrstno varstvo. Pojasnite jim, kdo pride k vam, ravno tako 
pa otroku jasno podajte informacije, da mora v času vaše odsotnosti slediti navodilom prostovoljca 
(poenostavljeno povedano – otroci naj ubogajo prostovoljca). Otroku sporočite, kdaj okvirno pridete 
domov, da ne bo imel občutka, da ga zapuščate. 
 
Preden boste odšli od doma, se s prostovoljcem dogovorite glede naslednjih stvari: 

1. Izmenjajte si telefonske številke; prostovoljcu morate biti dosegljivi ves čas; 
2. Kaj otrok rad počne, kaj bi lahko tisti dan skupaj počela; 
3. Posebnosti otroka – npr. kako reagirati, postopati v primeru neupoštevanja navodil; 
4. V primeru mlajših otrok, kje so npr. plenice, rezervna oblačila; 
5. V primeru zdravstvenih posebnosti otroka (npr. alergije) na to posebej opozorite prostovoljca; 
6. Kje se nahaja domača prva pomoč; 
7. V primeru, da otrok v tem času zboli, koga se obvesti; 
8. Do kdaj se potrebuje pomoč prostovoljca, ali je kdo najavljen za obisk; 
9. Glede prehrane otroka in prostovoljca. 

 
Skrb za pripravo prehrane za otroka ni skrb prostovoljca. Priporočamo vam, da imate vnaprej pripravljeno 
hrano za vašega otroka. Prostovoljec ne bo smel zapuščati vašega doma, zato je dobro, da imate 
pripravljeno hrano tudi zanj. Podajte prostovoljcu jasna navodila glede prehrane. 
 
Prostovoljcu bodite po najboljših možnostih na voljo za vprašanja, ki se bodo pojavila med delom. Kot 
veste, je življenje nepredvidljivo, zato vseh navodil ni možno zapisati in morebitne nenapisane situacije 
rešujte v dogovoru s prostovoljcem. 
 
Prostovoljca ne pošiljajte v trgovino ali po kakšnih drugih opravkih. Ravno tako ni dovoljeno prostovoljcu 
nalagati opravljanja hišnih opravil (pospravljanje …).  
 
Prostovoljci so se za to delo odločili sami, zato spoštujmo njihovo delo. Prostovoljci, ki prihajajo iz vrtcev 
in šol so za svoje delo profesionalno usposobljeni, ostali pa večinoma niso usposobljeni, vendar 
verjamemo, da bo delo vseeno opravljeno kvalitetno oz. po najboljših močeh. Prostovoljci ne smejo vzeti 
nobenega plačila, zato jim ga ne ponujajte, da jih ne spravljate v nepotrebno stisko. 
 
Reakcije otrok na varstvo bodo zelo različne, ljudje se različno ujamemo med seboj, kar je normalno. Sami 
presodite, če je katero izmed varstev prostovoljca neprimerno in prosite za zamenjavo prostovoljca.  
 
S prostovoljci se lahko dogovorite za nadaljnje varstvo. Prostovoljci morajo o tem obveščati koordinatorja.  
 
Ravno tako koordinatorju javite kakršenkoli sum neprimernega varstva otrok.  
 
Starši in prostovoljec si izmenjajo podpisane izjave. 
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NAVODILA PROSTOVOLJCEM 

 
Hvala za vašo pripravljenost. Skrb za otroke je eno izmed najodgovornejših del, zato resnično sledite tem 
navodilom. 
 
Osnovno navodilo in usmeritev: 
Dela ne opravljajte, če ste bolni, če ste v zadnjih 14 dni bili v stiku z bolnimi oz. če imate doma svojce, ki 
spadajo v rizično skupino. Držite se dogovora; nekdo, katerega delo je v tem trenutku izjemno pomembno, 
in ga ne more odkloniti, računa na vas.  
 
Delo boste izvajali na domu otroka. Obnašajte se kot gost, upoštevajte hišna pravila, navade, četudi so 
vam tuja. Sprememba tega bo prinesla dodaten stres otroku in vam bo otežila delo.  
 
Dogovorite se s starši, da pridete na dom vsaj 15 minut pred njihovih odhodom. Preden odidejo, 
izmenjajte čim več informacij, da izveste: 

1. Kaj otrok rad počne, kaj bi lahko tisti dan skupaj počela; 
2. Posebnosti otroka – npr. kako reagirati, postopati v primeru neupoštevanja navodil; 
3. V primeru mlajših otrok, kje so npr. plenice, rezervna oblačila; 
4. Ali ima otrok kakšne zdravstvene posebnosti (npr. alergije); 
5. Kje se nahaja domača prva pomoč; 
6. V primeru, da otrok v tem času zboli, koga lahko obvestite; 
7. Do kdaj starši potrebujejo vašo pomoč, ali je kdo najavljen za obisk; 
8. Pozanimajte se glede prehrane otroka. 

 
Izmenjajte si telefonske številke in bodite dosegljivi staršem.  
 
Delo opravljate korektno, otrokova korist in varnost naj bosta na prvem mestu. V tem času ne zapuščajte 
otrokovega doma, razen če boste skupaj z otrokom odšli na sprehod ... Pri tem upoštevajte navodila NIJZ, 
da se med seboj ne družimo – če boste srečali druge otroke, pazite na varno razdaljo! 
Znotraj doma otroke do 10 let ne puščajte samih. 
 
Čas poskušajte preživeti čim bolj zabavno, vendar tudi izobraževalno. Otroke učite higiene rok, ponavljajte 
učno snov, spremljajte šolo na daljavo … 
 
Pazite na varstvo osebnih podatkov: nikomur ne posredujte informacij, koga ste pazili, kje; ne delajte 
»selfijev« z otroki … 
 
Če otrok v tem času zboli, o tem takoj obvestite starše oziroma kontaktno osebo, ki so vam jo dali starši, 
delo v prihodnjih dneh pa prekinite. 
 
V kolikor vam starši ponujajo plačilo, tega izrecno zavrnite v skladu s temi navodili.  
 
Po delu izpolnite poročilo in ga pošljite koordinatorju (trenutno je to ravnatelj vrtca, šole, koordinator 
ZPM Moste Polje). 
 
Starši in prostovoljec si izmenjajo podpisane izjave. 

 


