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POVZETEK
Diplomsko delo obravnava projekt »Indija 2017«, v okviru katerega se je skupina šestih
deklet odpravila v Kolkato, v Indijo. Tam smo prostovoljno delale v šoli, v sirotišnici in v
Centrih Matere Terezije. Pred tem smo del Indije tudi prepotovale. Predstavljen je celoten
projekt: oblikovanje skupine, zbiranje sredstev za gostiteljske organizacije v Indiji, priprave
na pot, potovanje, izvedba projekta in evalvacija projekta. Zaradi obsežnosti projekta je
podrobneje razčlenjena in opisana le faza zbiranja sredstev. Zbiranje sredstev je potekalo na
različne načine. Največ sredstev je bilo pridobljenih s predstavitvami projekta na župnijah,
večji prihodek so predstavljali tudi darovi za vrečke in pa donacija Studia Moderna – Objem
topline. V petih mesecih je bilo na različne načine zbranih prek 8.600 evrov, v avgustu pa je
skupina tri tedne namenila prostovoljstvu in tako polepšala ter popestrila dneve otrokom v
Kolkati.
Ključne besede: prostovoljstvo, projekt, projektni načrt, Indija, Pota

ABSTRACT
This diploma thesis deals with the organization of the volunteer project “India 2017”. A
group of six girls – I was one of them – went to Kolkata, India, where we volunteered at the
local school, orphanage and in the Centers of Mother Theresa. Beforehand, we have also
travelled through parts of India. The entire project is described – forming the team, raising
funds for the Indian host organizations, travel preparations, and project execution and
evaluation. Due to the magnitude of the project, only the phase of raising funds is described
in detail. The majority of the money for the project has been raised by promoting the project
at parishes. An important part of the project’s income has also been accumulated by
voluntary contributions gathered by selling gift bags, and by Studio Moderna’s donation. By
different means we have managed to collect more than 8,600 EUR in the period of five
months. In August, we also contributed three weeks of our time to volunteering – to cheer
up the children and to make their days more colorful and happy.

Key words: volunteering, project, project plan, India, Pota

1 UVOD
Skupina šestih prostovoljk se je avgusta leta 2017 odpravila na prostovoljni projekt v Indijo.
Članica skupine sem bila tudi jaz. V tem diplomskem delu je narejen načrt za naš projekt.
Ker je celoten prostovoljski projekt zelo obsežen, bo v diplomskem delu podrobneje
obravnavana le ena faza projekta, in sicer zbiranje sredstev za naše gostitelje v Indiji.
Naši gostitelji so bili:
•

šola Piali Ashar Alo,

•

Centri Matere Terezije (CMT) in

•

sirotišnica Ark Home, Hope Home.

V Indijo smo se odpravile preko programa Pota: to je program mednarodnega skupinskega
prostovoljstva, ki poteka pod okriljem zavoda Mladinski informacijski center (v
nadaljevanju MIC). Izkušnje preteklih let so pokazale, da se največ sredstev zbere s
predstavitvami projekta po župnijah, zato smo se prostovoljke dogovorile z župniki iz
različnih župnij za predstavitve pri nedeljskih mašah. Naš projekt smo želele čim bolje
predstaviti ter s tem motivirati župljane k darovanju. Pripravile smo urejeno mizico, nanjo
pa smo postavile naše natisnjene in pobarvane nakupovalne vrečke iz blaga, listke z dobrimi
mislimi in domače pecivo.
Namen diplomskega dela je predstaviti Pota prostovoljstvo in letošnji projekt v Indiji, opisati
uporabljene načine za zbiranje sredstev in jih komentirati ter predlagati možne izboljšave.
Cilj diplomskega dela je izdelati projektni načrt za celoten projekt, s poudarkom na fazi
zbiranja sredstev. Na koncu želim ovrednotiti, kaj smo izvedle dobro in kaj bi lahko
izboljšale. Še posebej je pomembno, da se v projektnem načrtu opredelijo in ovrednotijo
tveganja in da se predvidijo tudi ukrepi za zmanjševanje tveganj. S tem bo to diplomsko delo
lahko v pomoč tudi prihodnjim generacijam Pota prostovoljcev.
Uporabljena metoda dela pri pisanju je bila študij virov in literature, tekom samega zbiranja
sredstev pa je bilo opravljenega tudi mnogo terenskega in praktičnega dela.
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2 STRATEŠKI DEL PROJEKTNEGA NAČRTA
Projekt je enkraten, časovno in finančno omejen ter ciljno usmerjen kompleksen proces
logično povezanih aktivnosti (Stare, 2011). Naša skupina je ta projekt izvajala le enkrat,
sredstva smo zbirale od marca pa do konca julija. Posebnih finančnih omejitev nismo imele,
poskušale smo zbrati čim več prostovoljnih prispevkov oz. donacij, ter porabiti čim manj za
stroške »proizvodov« (odločile smo se za tisk in barvanje vrečk). Prizadevale smo si za
kakovostno predstavitev našega projekta in celotnega programa Pota.
Naročnik projekta v našem primeru je zavod MIC, ki je razpisal vse letošnje Pota projekte.
Projektno skupino je tvorilo šest prostovoljk. Uporabniki so bili gostiteljske organizacije v
Indiji, ki so prejele zbrana sredstva ter ljudje, ki so dejansko vključeni v programe teh
organizacij in so prejeli naš čas in delo kot pomoč. Z usposabljanjem in koordiniranjem nam
je v Sloveniji pomagal še ožji tim programa Pota, ki ga sestavljajo prostovoljci prejšnjih let,
ter Polona Kemperle, ki je zakonita zastopnica zavoda MIC in glavna koordinatorka
programa Pota. Duhovni vodja programa je pater Tomaž Mikuš, jezuit.
2.1 PREDSTAVITEV PROJEKTA POTA V INDIJO – AVGUST 2017
Letošnjega avgusta je naša skupina odpotovala v Indijo, v Kolkato (prej Kalkuta), kjer smo
tri tedne delale kot prostovoljke pri različnih gostiteljih oz. organizacijah. Namen
prostovoljstva je narediti nekaj dobrega za ljudi; naša skupina je delala z otroki v šoli in v
sirotišnici ter s sirotami ali bolniki v Centrih Matere Terezije (CMT-jih) v Kolkati.
Glavni cilji našega prostovoljstva so bili:
•

polepšati nekaj tednov uporabnikom v teh centrih,

•

pomagati zaposlenim v šoli, sirotišnici oz. v CMT-jih ter

•

jim prinesti donatorska sredstva oz. prostovoljne prispevke iz Slovenije.

Gostitelji so nam v času našega prostovoljskega dela priskrbeli prenočišče in prehrano, mi
pa smo jim prinesle donatorska sredstva iz Slovenije. Porabili jih bodo po svoji presoji za
stvari, ki jih potrebujejo, pa si jih drugače težko privoščijo.
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V diplomskem delu je opisana in analizirana predvsem druga faza projekta, to je potek
zbiranja sredstev za naše gostitelje. V programu Pota je dogovorjeno, da se večino zbranih
sredstev (80 %) izroči direktno v roke gostiteljev, manjši delež (20 %) pa si prostovoljci
posamezne odprave lahko razdelijo med seboj in jih porabijo za kritje lastnih stroškov, npr.
vize, zavarovanja za tujino ali cepljenje. Stroške prevoza do gostiteljev in nazaj (letalsko
karto) si vsak prostovoljec krije sam. V našem primeru smo 80 % zbranih sredstev razdelile
med tri gostiteljske organizacije, za točne deleže smo se dogovorile s Polono Kemperle,
glavno koordinatorko v programu Pota.
Naša skupina je v Indijo odpotovala 25. julija 2017, vračale pa smo se 31. avgusta 2017. Od
skupno petih tednov smo tri tedne prostovoljno delale v Kolkati, preostali čas pa smo
namenile našemu potovanju po Indiji. Približno dva dneva sta bila namenjena tudi
prevozom, tj. vlakom in letalu.

2.2 NAMEN IN CILJI PODPROJEKTA
Namen podprojekta je bil na različne načine zbrati čim več sredstev za naše gostitelje v
Indiji. Konkretnejši ciliji so bili:
•

pobarvati in natisniti vrečke,

•

kvalitetno predstaviti naš projekt na čim več župnijah,

•

pripraviti pecivo in dobre misli za mizico oz. stojnico na župnijah,

•

stalno predstavljati (tržiti) naš projekt in tako pridobiti še kakšen prostovoljni
prispevek, v mesecu maju pa zbrati čim več objemov v akciji Objem topline in

•

pridobiti finančne ali materialne donacije kakšnega podjetja.

2.3 PREDSTAVITEV MLADINSKEGA INFORMACIJSKEGA CENTRA

Mladinsko informacijski center oz. MIC je bil ustanovljen leta 1992. Do leta 1998 je deloval
pod okriljem društva SKAM – Skupnosti katoliške mladine. Leta 1998 je bil registriran kot
zasebni zavod. Od leta 1999 ima pri Uradu Republike Slovenije za mladino status
mladinskega centra. Leta 2003 je bil preseljen na Poljane, v Duhovno središče Sv. Jožefa,
kjer deluje še danes (»O MIC-u – zgodovina, poslanstvo in namen«, 2013).
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Poslanstvo zavoda MIC je »preko izkušenjskega učenja spremljati in spodbujati mlade k
celostnemu razvoju osebnosti – s poudarkom razvijanja talentov in gradnje nesebičnega
odnosa do soljudi in sveta.« (»O MIC-u – zgodovina, poslanstvo in namen«, 2013)

Pomemben del aktivnosti MIC-a je program Pota, program mednarodnega skupinskega
prostovoljstva. »S ponudbo prostovoljnega dela doma in v tujini spodbujamo mlade k
soočenju z izzivi (ne)pravičnosti in medkulturnega dialoga, ob vsem skupaj pa lahko rastejo
tudi duhovno.« (»Mladinski informacijski center MIC«, 2017)

Slika 1: Logotip MIC-a
Vir: http://www.mic.si/

2.4 PREDSTAVITEV PROGRAMA POTA

Program Pota je program mednarodnega skupinskega prostovoljstva. Prostovoljsko delo v
okviru programa Pota se izvaja v različnih državah po svetu. Prostovoljci se spoznajo
približno pol leta pred odhodom v tujino in že v tem času delujejo kot skupina.
Program od leta 2006 dalje poteka pod okriljem MIC-a, podobne pobude in projekti pa so
se začeli že leta 2001 z enomesečnim taborom v Indiji (»O Pota«, 2017). Kasneje so se smeri
odhodov razširile po celem svetu. Destinacije, ki jih obiščejo tako rekoč vsako leto, so
Madagaskar, Brazilija, Bolivija pa tudi Indija. V enajstih letih so izvedli 80 projektov s
skupno 652 prostovoljci (»Mladinsko informacijski center – MIC«, 2016).

4

Slika 2: Logotip programa Pota
Vir: http://www.jezuiti.si/wp-content/uploads/2015/05/pota-logo.jpg
»Program Pota širi zavest o globalni soodgovornosti in povezuje raznolike ljudi po svetu. Z
mednarodnim prostovoljstvom omogoča, da prostovoljci, gostitelji in ljudje, s katerimi
stopajo v stik, sodelujejo, se učijo drug od drugega in gradijo skupnost.« (»O Pota«, 2017)
Nameni programa Pota so sledeči:
•

»delo na izbranem projektu in zbiranje konkretne pomoči,

•

izkušnja življenja v različnem kulturnem okolju,

•

priložnost za medkulturno učenje in medverski dialog,

•

osebnostno in duhovno zorenje ter razvijanje talentov,

•

izkušnja življenja v skupnosti, ki hkrati pričuje za krščanske vrednote,

•

izkušnja refleksije,

•

izkušnje in spoznanja posredovati čim širšemu krogu ljudi.« (»O Pota«, 2017)

Program Pota vsako leto organizira projekte v različnih državah sveta. V letu 2017 se je na
pot odpravilo približno 50 prostovoljcev, projekti pa so potekali v Boliviji, Braziliji, Mehiki,
Kazahstanu, Mozambiku, Zambiji, Indiji in Mjanmaru ter na Madagaskarju in v Sloveniji.
V Indijo sta se letos odpravili dve skupni, prva je odšla že julija in se po dveh tednih
odpravila še v Mjanmar, naša skupina pa je prostovoljsko delo v Kolkati opravljala tri tedne
v avgustu.
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Slika 3: Destinacije Pota projektov v letu 2017
Vir: http://pota.si/2017-2/
V Sloveniji obstaja več organizacij, ki ponujajo različne možnosti za mednarodno
prostovoljno delo. V primerih, ko ljudje kombinirajo prostovoljno delo s potovanjem,
govorimo o volunturizmu (Mežnar, 2009). Volunturizem je oblika odgovornega turizma.
Obstaja več oblik odgovornega, trajnostnega oz. alternativnega turizma. Splošno sprejete
definicije teh vrst turizma ni, vse pa predstavljajo odmik od klasičnega masovnega turizma
in poudarjajo večje zanimanje posameznika za lokalne ljudi in kulturo ter večjo skrb za
naravno okolje (Mežnar, 2009).
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3 ORGANIZACIJSKA STRUKTURA PROJEKTA
Program Pota vsako leto vodi tako imenovani »ožji tim«, ki ga sestavlja od pet do devet
članov, običajno so to prostovoljci, ki so bili prostovoljci programa Pota v preteklih letih.
Glavna koordinatorka programa (in tudi članica ožjega tima) je Polona Kemperle, ki je
obenem zakonita zastopnica zavoda MIC. Ker so zavod MIC ustanovili jezuiti, je član ožjega
tima vsako leto tudi jezuit, ki skrbi za duhovno vodstvo. Letos je bil to pater Tomaž Mikuš
(»O Pota«, 2017). Skupine prostovoljcev odhajajo v različne države po svetu in so različno
velike; za Mozambik sta se letos odločili le dve prostovoljki, na Madagaskar pa jih je
odpotovalo kar enajst (»Projekti«, 2017).

Diagram 1: Organizacija Pota projektov v letu 2017
Madagaskar
Mozambik
ožji tim
Polona Kemperle
(glavna
koordinatorka)

Zambija

Brazilija
pater Tomaž Mikuš

Bolivija

(duhovni vodja)
Mehika
Kazahstan
Indija in Mjanmar
Indija
Vir: avtorica
3.1 ORGANIZACIJA IN VODENJE PROJEKTA INDIJA – AVGUST
Vsak projekt oz. vsaka skupina ima še svojega koordinatorja ali dva. Dobro je, da sta
koordinatorja dva, saj se v prostovoljstvu preveč pogosto zgodi, da ima eden od
koordinatorjev na dan sestanka ali usposabljana že druge, nujnejše obveznosti (študij,
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predavanja, izpiti …). Vsi koordinatorji skupin naj bi se udeležili dveh dvodnevnih
usposabljanj za koordinatorje, imeli pa so tudi mesečne sestanke na sedežu MIC-a.
Koordinatorki naše skupine sta bili Estera in Urša.
Vodja oz. koordinator ni zadolžen le za to, da delegira delo oz. dodeljuje naloge drugim.
Vodenje vključuje tudi navduševanje ter motiviranje ljudi za naporno delo, vzdrževanje
morale, skrb za kulturo in skupinskega duha, obvladovanje nesoglasij, redno komuniciranje
s člani skupine itd. (Stare, 2011). »Vodenje vpliva na to, koliko delovnega časa ljudje
dejansko namenijo delu in koliko v tem času naredijo.« (Stare, 2011, str. 198) Estera in Urša
sta po svojih najboljših močeh koordinirali skupino, zadolženi sta bili tudi za komunikacijo
z gostitelji v Indiji. Tina je prevzela skrb za načrtovanje potovanja, jaz pa sem bila zadolžena
za finance, zapisnike in večino »zunanjih« stvari (tiskarna, nakup vrečk, akcija Podari
objem, prošnje za učbenike ipd.).

Diagram 2: Organizacijska struktura projekta

Tina
(organizacija
potovanja)

Urša
(koordinatorka)

Estera
(koordinatorka)

Monika
(pomoč ostalim)

Tjaša
(oblikovanje vrečk)

Evita
(finance in
zapisniki,
komunikacija z
zunanjimi
izvajalci)

Vir: avtorica
Poleg formalne hierarhije in organizacije so bile v naši skupini opazne tudi neformalne
povezave. Estera in Tina sta se poznali že iz otroških let, prav tako Urša in Tjaša. Razbrati
je bilo mogoče, da imamo v skupini dve zelo povezani dvojici, poleg pa dve posameznici.
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Nekatere naloge, npr. obiskovanje župnij, smo si razdelile po parih, tretji par sva bile midve
z Moniko. Ker je za pripravo stojnic in obiskovanje župnij potrebno usklajevanje urnikov in
prevozov, je najlažje, če vsako župnijo obiščeta po dve prostovoljki.

Slika 4: Članice projekta Indija – avgust 2017
Vir: Tina Slatnar

3.2 DELITEV NALOG V SKUPINI
Naloge v naši skupini smo si razdelile glede na naše želje in sposobnosti.
Vse članice:
•

udeležba na sestankih in aktivno sodelovanje,

•

klicanje na župnije in dogovarjanje za datum predstavitve,

•

predstavitev našega projekta in zbiranje sredstev po župnijah,
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•

barvanje vrečk (dve skupni soboti),

•

promocija našega projekta in zbiranje prispevkov za vrečke,

•

zbiranje učbenikov,

•

priprava aktivnosti in delavnic za otroke v šoli in sirotišnici ter

•

pisanje prispevkov za Pota blog.

Estera:
•

koordiniranje skupine,

•

komunikacija z gostitelji in Polono ter informiranje članov skupine,

•

udeležba na sestankih za koordinatorje,

•

udeležba na vikendu usposabljanja za koordinatorje,

•

izvedba delavnice o sobivanju različnih ljudi (postavitev pravil skupine) in o
kriznih situacijah (bolezen, poškodbe, izguba dokumentov, tatvine …),

•

vodenje skupine, motiviranje in delegiranje nalog ter

•

nalaganje prispevkov na Pota blog.

Urša:
•

koordiniranje skupine,

•

komunikacija z gostitelji in Polono ter informiranje članov ekipe,

•

udeležba na sestankih za koordinatorje,

•

udeležba na vikendu usposabljanja za koordinatorje ter

•

vodenje skupine, motiviranje in delegiranje nalog.

Tina:
•

nakup letalskih kart,

•

načrtovanje našega potovanja (kam in za koliko časa gremo poleg Kolkate),

•

nakup vozovnic za notranje lete in železniške prevoze po Indiji,

•

urejanje naše Facebook strani ter

•

fotografiranje in obdelava fotografij in videa.

Tjaša:
•

oblikovanje motiva za tiskano vrečko,

•

fotografiranje in obdelava fotografij ter
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•

pridobitev ponudbe za tisk na vrečke.

Monika:
•

informiranje skupine o postopku za pridobitev vize ter

•

informiranje skupine o potrebnih zdravilih za na pot.

Evita:
•

skrb za finance,

•

pisanje zapisnikov na sestankih,

•

skrb za dokumente in tabele v aplikaciji Google Drive,

•

pridobitev ponudbe za tisk na vrečke,

•

naročilo tiska na vrečke,

•

prijava projekta v akcijo Podari objem,

•

dogovarjanje glede prispevka za oddajo Sijaj,

•

pisanje prošenj za učbenike na založbe,

•

informiranje skupine o postopku za pridobitev vize ter

•

kontrola – ali so naloge pravočasno in dovolj dobro opravljene.
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4 PREDSTAVITEV UPORABNIKOV
Kot sem omenila že v uvodu, smo v Indiji obiskale tri gostiteljske organizacije in sicer šolo
Piali Ashar Alo, Centre Matere Terezije (CMT) in sirotišnico Hope Home, Ark Home. Vse
organizacije se nahajajo na širšem območju Kolkate. Ta je prestolnica zvezne države
Zahodna Bengalija, ki se nahaja ob meji z Bangladešem. Samo mesto Kolkata ima slabih 4,5
milijonov prebivalcev, širše metropolitansko območje pa jih šteje 14 milijonov, kar je za
Slovence težko predstavljivo. Uradni jeziki v Kolkati so bengalščina, hindujščina in
angleščina (»Kolkata«, 2017). Dejstvo, ki ga v Indiji nikakor ni moč spregledati, je tudi
revščina, ki je vidna povsod. Naše gostiteljske organizacije se po svojih najboljših močeh
trudijo pomagati revnim, bolnim, otrokom in starejšim ter jim omogočiti boljše življenje.

Slika 5: Zemljevid Indije in lokacija Kolkate v Indiji
Vir: https://commons.wikimedia.org/
Naša skupina je v Kolkati preživela tri tedne. Estera in Tina sta delali v sirotišnici Hope
Home, Ark Home. Urša in Tjaša sta delali v šoli in CMT-jih, Monika in jaz pa sva bili najprej
v CMT-jih in potem v šoli.
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4.1 ŠOLA PIALI ASHAR ALO
Piali Ashar Alo je izobraževalni center, ki so ga ustanovili leta 2008 v vasi Piali, blizu
Kolkate. Začeli so v skromnih, najetih prostorih, leta 2014 pa so se ob podpori mnogih
donacij, predvsem iz Slovenije in Nemčije, preselili v lastno, novo šolsko stavbo. Šolo
obiskuje okoli 130 deklic v starosti od 5 do 15 let. Šola je namenjena izključno tistim
deklicam, ki prihajajo iz revnih, nepopolnih družin in jih starši zaradi različnih razlogov niso
vpisali v državno šolo. Ime šole pomeni »luč upanja«, ustanovila pa sta jo Slovenka Mojca
Gayen in njen mož Anup Gayen, po rodu Indijec. Otroci v šoli dobijo vse šolske potrebščine,
uniformo, medicinsko oskrbo in tudi topel obrok – kosilo. V izobraževalnem centru
organizirajo tudi različne poklicne tečaje s katerimi želijo opolnomočiti in izobraziti
neizobražene ženske iz vasi Piali, npr. šivanje, frizersko-kozmetični tečaj, delavnica
izdelovanja voščilnic in nakita ipd. (»O nas«, 2017).

Slika 6: Učenke pri pouku
Vir: avtorica
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4.2 CENTRI MATERE TEREZIJE
Centri Matere Terezije so namenjeni »najrevnejšim med revnimi«. Kot pove že ime, jih je
ustanovila Mati Terezija. Rojena je bila v Skopju leta 1910, umrla pa je leta 1997 v Kolkati.
Mati Terezija je ustanovila red Misijonark ljubezni, da bi pomagala ubogim iz ulice (»Mati
Terezija«, 2017). Misijonarke in misijonarji ljubezni danes delujejo v mnogih državah po
svetu. Samo v Kolkati vodijo 19 domov, med njimi dom za sirote, dom za umirajoče za
AIDS-om, šolo za otroke z ulice, dom za gobavce, dom za ljudi s posebnimi potrebami in
hospic, kjer hudo bolnim revnim, ne glede na religijo, omogočijo dostojno umiranje. Vse,
kar nudijo (hrana, postelja in streha nad glavo, zdravila, oskrba …), je za uporabnike
brezplačno (»Missionaries of Charity«, 2017).

Slika 7: Mati Terezija
Vir: https://www.biography.com/people/mother-teresa-9504160
4.3 SIROTIŠNICA HOPE HOME IN ARK HOME
Sirotišnici Ark Home in Hope Home (gre za dve stavbi iste sirotišnice) delujeta kot velika
rejniška družina. Trenutno tam stanuje 18 deklic. V sirotišnici poteka pouk za mlajše deklice
(nižji razredi osnovne šole), starejše deklice (višji razredi osnove šole) pa hodijo k pouku v
vaško šolo. Deklice v sirotišnici dobijo dom, streho nad glavo in hrano, oblačila, pripomočke
za šolo in izobrazbo. Sirotišnica res deluje kot velika družina.
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5 PRAVNI PREDPISI IN PROSTOVOLJSTVO
V tem poglavju je navedenih nekaj pravnih opredelitev in zahtev. Zakon o prostovoljstvu1 v
svojem drugem členu opredeli, kaj je prostovoljstvo in kaj je namen prostovoljstva.
»Prostovoljstvo je družbeno koristna brezplačna aktivnost posameznikov, ki s svojim delom,
znanjem in izkušnjami prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja posameznikov in
družbenih skupin ter k razvoju solidarne, humane in enakopravne družbe.« (Zakon o
prostovoljstvu, 2011)
»Prostovoljstvo krepi medsebojno solidarnost ljudi, spodbuja razvoj človeških zmožnosti in
vseživljenjskega učenja, zagotavlja družbeno povezanost in sodelovanje pri reševanju
problemov posameznikov in družbe.« (Zakon o prostovoljstvu, 2011)
V petem členu istega zakona je navedeno, kaj prostovoljsko delo je in tudi kaj to ni.
»Prostovoljsko delo je delo, ki ga posameznik po svoji svobodni volji in brez pričakovanja
plačila ali neposrednih ali posrednih materialnih koristi zase, opravlja v dobro drugih ali v
splošno korist.« (Zakon o prostovoljstvu, 2011)
Za prostovoljsko delo se ne šteje brezplačno opravljanje dela v primerih, ko se za opravljeno
delo prejme plačilo, druga premoženjska korist, oprostitev materialne obveznosti ali
nagrada. Prav tako se za prostovoljsko delo ne šteje delo v primerih, ko bi bilo potrebno
skleniti pogodbo o zaposlitvi, ko gre za običajno pomoč v sorodstvenih ali prijateljskih
odnosih ali ko je delo namenjeno strokovnemu usposabljanju brez sklenitve pogodbe o
zaposlitvi, npr. pripravništvo (Zakon o prostovoljstvu, 2011).
Naša skupina opravlja organizirano prostovoljsko delo, zato smo z zavodom MIC podpisali
»Dogovor o prostovoljskem delu v programu Pota za leto 2017«, kjer so navedena vsa
splošna določila ter pravice in obveznosti MIC-a in prostovoljcev. Zavod MIC nam je, v
skladu z zakonom, tudi nudil usposabljanje in mentorstvo.

1

Zakon o prostovoljstvu. 2011. Uradni list RS, št. 10/11, 16/11
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Peti člen Zakona o varstvu javnega reda in miru2 (2006) navaja, da »prostovoljne prispevke
lahko zbirajo nepridobitne pravne in fizične osebe, ki imajo dovoljenje upravne enote, na
območju katere imajo sedež ali stalno prebivališče.« Za pridobitev tega dovoljena je
potreben upravičen razlog. Upravna enota nato določi veljavnost dovoljena in načine
zbiranja, potrebne so tudi nabiralne pole. Vendar pa »dovoljenje Upravne enote ni potrebno,
če se prostovoljni prispevki zbirajo v prostorih verskih skupnosti za verske namene.« (Zakon
o varstvu javnega reda in miru, 2006)
Ker je naša skupina prostovoljne prispevke zbirala v prostorih verskih skupnosti (oz. na
cerkvenih dvoriščih), to dovoljenje ni bilo potrebno. Seveda smo sredstva zbirale tudi med
znanci in prijatelji, ki jih nismo srečale v prostorih cerkve, vendar s tem nismo motile
javnega reda in miru.
Naša skupina je želela spodbuditi ljudi k darovanju tudi s pobarvanimi in natisnjenimi
tekstilnimi nakupovalnimi vrečkami, koledarji, dobrimi mislimi in pecivom na stojnici.
Ničesar od tega nismo smele »prodajati«, saj je pri prodaji potrebna izdaja računa in plačilo
davka.

Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS) v svojem
članku »Kratek vodič po davčnih blagajnah za nevladne organizacije« (2016) našteje nekaj
primerov, ko izdajanje računa in plačilo davka ni potrebno:
»Nevladna organizacija na stojnici brezplačno ponuja mimoidočim izdelke, ki so jih
pripravili njeni člani (npr. pekovske izdelke, pijačo …), pri tem pa v gotovini zbira
prostovoljne prispevke. Kljub temu da organizacija prejema gotovino, pri tem ne gre za
plačilo za neko blago. Vsak mimoidoči se namreč sam odloči, ali bo prispevek dal in koliko,
in od tega ni odvisno, ali bo izdelek dobil ali ne. Ker torej plačilo prispevka v tem primeru
ni pogoj za dobavo blaga, se računa ne izstavi in torej tudi davčno ne potrjuje.«
Na naših stojnicah torej nismo ničesar prodajale, prav tako nismo nikamor napisale nobenega
zneska, tj. cene – vsakemu darovalcu, ki nas je vprašal za ceno vrečke, pa smo povedale
kolikšen je zaželen prispevek.

2

Zakona o varstvu javnega reda in miru. 2006. Uradni list RS, št. 70/06.
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6 SWOT ANALIZA
Pomembno je, da se skupina zaveda svojih prednosti in priložnosti ter da jih zna izkoristiti.
Hkrati mora poznati tudi svoje slabosti ter jih omiliti in pripraviti načrt za soočenje z
nevarnostmi. Morebitne spremembe v notranjem in zunanjem okolju je potrebno pravočasno
zaznati. V spodnji tabeli so navedene prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti, ki sem
jih opazila v delovanju naše skupine in pri projektu zbiranja sredstev.
»SWOT analiza je ena izmed strateških metod analiziranja zunanjega in notranjega okolja
podjetja. /…/ Kratice SWOT pomenijo: strenghts – prednosti, weaknesses – slabosti,
opportunities – priložnosti, threats – nevarnosti. Z analizo zunanjega okolja podjetje išče
priložnosti in nevarnosti, da bi lahko aktivno oblikovalo svojo prihodnost. Z analizo
notranjega okolja pa presoja svoje notranje sposobnosti, ki lahko predstavljajo njegove
prednosti in slabosti v primerjavi s konkurenti.« (Krašna, 2002, str. 25–26)

Tabela 1: SWOT analiza
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PREDNOSTI
projekt je bil prostovoljski, članice smo
bile motivirane, same smo se odločile za
sodelovanje
v skupini smo imele nekaj zelo
sposobnih in izkušenih članic
bile smo ravno prav velika skupina
dobro smo se razumele, zavedale smo se
pomembnosti dobrih odnosov za tak
projekt
konflikte smo reševale sproti
usmerjene smo bile na rešitev, ne na
problem ali na krivca
program Pota je med ljudmi že znan in
ima določen ugled
PRILOŽNOSTI
obiskale smo mnogo župnij, kjer smo
lahko nagovorile veliko število
darovalcev oz. donatorjev
promocija prek Facebooka
promocija prek spletne strani Pota
vsaka od nas je doma drugje in pozna
druge ljudi – tako smo lahko dosegle širši
krog ljudi
ljudje imajo pozitiven odnos do
prostovoljstva in Indije

Vir: avtorica
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SLABOSTI
veliko možnost za zamude in odlašanje
(ker je bil projekt prostovoljski in ker je
imela vsaka od nas še druge obveznosti)
ni bilo sankcij za neopravljeno delo
ni bilo mogoče predvideti, koliko denarja
bomo zbrale na župnijah
strah pred nastopanjem in
predstavljanjem projekta
dogovarjanje in prilagajanje nam je vzelo
veliko časa
neučinkovito interno komuniciranje
precej neaktivna Facebook stran
premalo objav na našem blogu
NEVARNOSTI
neuspešno dogovarjanje za predstavitve
po župnijah
druge skupine bi se lahko dogovorile za
predstavitve v župnijah, ki smo jih želele
obiskati me
v župnijah bi lahko zbrale premalo
sredstev

7 NAČRT PROJEKTA
Aktivnosti Pota prostovoljcev potekajo celo leto in se delijo na:
•

pripravljalno fazo (od informativnega srečanja v januarju do odhoda na destinacijo),

•

izvedbeno fazo (delo na destinaciji, večinoma julija ali avgusta) in

•

evalvacijsko fazo (od povratka do predstavitve vseh projektov na skupnem srečanju
konec oktobra).

V tem diplomskem delu sem se osredotočila le na del pripravljalne faze, tj. na zbiranje
sredstev, saj bi bila podrobna analiza celotnega projekta preobširna. Kako poteka
pripravljana faza? »Tekom priprave skušajo udeleženci zbrati pomoč (finančno in/ali
materialno) za centre oz. misijone, na katere se odpravljajo – najprej zato, da pokrijejo
stroške, ki jih bodo gostitelji imeli s programom, ki ga bodo izvajali ali pri njem sodelovali,
njihovo nastanitvijo in prehrano v času bivanja pri njih, nato pa tudi zato, da gostiteljem
pomagajo pri njihovem delu.« (»O Pota«, 2017)
Poudarek pripravljalne faze je, poleg zbiranja sredstev, tudi ustvarjanje močne ekipe oz.
projektnega tima: »da se skupina prostovoljcev spozna in skuša graditi na skupnosti in
medsebojnih odnosih, saj lahko kasneje le tako dobro opravi svoje delo.« (»O Pota«, 2017)
Prostovoljci smo se v mesecu marcu udeležili vikend usposabljanja v Domu bratstva na
Zaplani, vsaka posamezna skupina pa naj bi imela še dve vikend druženji v lastni režiji.
Tekom skupnih vikendov naj bi se spoznali in povezali, pripravili načrt za zbiranje sredstev,
načrt za prostovoljsko delo in načrt za potovanje. Koordinatorji skupin so bili zadolženi tudi
za izvedbo pogovorov o kriznih situacijah, sobivanju v skupnosti in odgovornosti
prostovoljcev. Koordinatorji so imeli še dve dodatni dvodnevni usposabljanji.
V izvedbeni fazi prostovoljci delajo različne stvari na različnih koncih sveta; imajo oratorije,
pomagajo v šolah, bolnišnicah, sirotišnicah ali kje drugje, odvisno od projekta.
»Po vrnitvi domov se opravi še en pomemben del – evalvacijsko fazo, ko vsaka skupina
ovrednoti svojo izkušnjo s terena in obenem pripravi predstavitev.« (»O Pota«, 2017) S temi
predstavitvami se doseže večjo prepoznavnost programa Pota, pridobi se tudi nove
navdušence oz. bodoče prostovoljce.
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Pripravljalno fazo sem podrobneje razdelala v tri podfaze in sicer: oblikovanje projektnega
tima, zbiranje sredstev ter priprava in načrtovanje dela in potovanja v Indiji. Vsaka izmed
faz projekta ima določene aktivnosti, konča pa se z ustreznim mejnikom oz. z doseženim
operativnim ciljem. Nekatere aktivnosti potekajo sočasno (npr. zbiranje sredstev in
načrtovanje dela in potovanja).

7.1 FAZE IN AKTIVNOSTI

1. OBLIKOVANJE PROJEKTNEGA TIMA
1.1 zbiranje prijav na Pota projekte
1.2 določitev koordinatorjev v skupinah
1.3 usposabljanje za prostovoljce
1.4 določitev nalog v timu
Mejnik: načrt aktivnosti

2. ZBIRANJE SREDSTEV
2.1 dogovor z župnijami (kdo, kje in kdaj)
2.2 izdelava in usklajevanje terminskega plana
2.3 izdelovanje izdelkov
2.4 predstavitve in zbiranje sredstev na župnijah
2.5 sodelovanje v akciji Podari objem
2.6 skrb za spletno stran Pota in našo Facebook stran
2.7 predstavljanje našega projekta drugje
Mejnik: zbrani prispevki
3. PRIPRAVA IN NAČRTOVANJE DELA IN POTOVANJA V INDIJI
3.1 dogovor glede datuma odhoda in povratka in glede potovanja po Indiji
3.2 nakup letalskih kart
3.3 komunikacija med nami, gostitelji in MIC-om
3.4 nakup in urejanje vize
3.5 nakup in urejanje zavarovanja za tujino
3.6 cepljenje
3.7 priprava učnih vsebin in ustvarjalnih delavnic za otroke
Mejnik: pripravljene smo na odhod
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4. POTOVANJE IN PROSTOVOLJNO DELO V INDIJI
4.1 dvanajst dni našega potovanja
4.2 dvaindvajset dni prostovoljstva v Kolkati (šola, CMT-ji, sirotišnica)
4.3 štiri dnevi za ogled New Delhija in pot nazaj
Mejnik: opravimo tri tedne prostovoljnega dela

5. EVALVACIJA PROJEKTA
5.1 evalvacija med potjo nazaj
5.2 sestanek skupine z namenom evalvacije
5.3 izmenjava fotografij in izdelava predstavitve ali videa
5.4 zaključno srečanje vseh Pota prostovoljcev
Mejnik: evalvacija je opravljena, projekt je zaključen

Diagram 3: Faze našega projekta

POTA PROJEKT INDIJA
2017 – avgust

1.
OBLIKOVANJE
PROJEKTNEGA
TIMA

2. ZBIRANJE
SREDSTEV

3. PRIPRAVA IN
NAČRTOVANJE
DELA IN
POTOVANJA PO
INDIJI

4. POTOVANJE IN
PROSTOVOLJSKO
DELO V INDIJI

5.
EVALVACIJA
PROJEKTA

Vir: avtorica
7.2 NAČRT KOMUNICIRANJA
Članice skupine smo za komunikacijo uporabljale različne načine. Sproti smo se dogovarjale
in obveščale v naši skriti Facebook skupini, občasno smo si sporočila poslale na elektronski
naslov ali se poklicale po telefonu, zapisnike in ostale dokumente smo shranjevale ne Google
Drive. Občasno smo se dobile na sestankih, kjer smo se lažje dogovorile glede
kompleksnejših stvari.

20

8 TERMINSKI NAČRT CELOTNEGA PROJEKTA
Tabela 2: Terminski načrt celotnega projekta
AKTIVNOST / MESEC
A 1.1 zbiranje prijav na Pota projekte
A 1.2 določitev koordinatorjev v skupinah
A 1.3 usposabljanje za prostovoljce (MIC)
A 1.4 določitev nalog v timu
A 2.1 dogovor z župnijami (kdo, kje in kdaj)
A 2.2 izdelava in usklajevanje terminskega plana
A 2.3 izdelovanje izdelkov
A 2.4 predstavitve in zbiranje sredstev na župnijah
A 2.5 sodelovanje v akciji Podari objem
A 2.6 skrb za spletno stran Pota in našo Facebook stran
A 2.7 predstavljanje našega projekta drugje
A 3.1 dogovor glede datumov (letalo, potovanje)
A 3.2 nakup letalskih kart
A 3.3 komunikacija med nami, gostitelji in MIC-om
A 3.4 nakup in urejanje vize
A 3.5 nakup in urejanje zavarovanja za tujino
A 3.6 cepljenje
A 3.7 priprava učnih vsebin in ustvarjalnih delavnic
A 4.1 dvanajst dni našega potovanja
A 4.2 dvaindvajset dni prostovoljstva v Kolkati
A 4.3 štiri dnevi za ogled New Delhija in pot nazaj
A 5.1 evalvacija med potjo nazaj
A 5.2 sestanek skupine z namenom evalvacije
A 5.3 izmenjava fotografij in izdelava prezentacije ali videa
A 5.4 zaključno srečanje vseh POTA prostovoljcev
Vir: avtorica
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9 ZBIRANJE FINANČNIH SREDSTEV
Faza zbiranja finančnih sredstev je trajala od marca do vključno julija. Pri tem smo
sodelovale vse članice skupine. Glavni del sredstev smo zbrale s predstavitvami projekta na
župnijah, manjši del pa s predstavitvijo projekta in naših vrečk med prijatelji, sorodniki,
znanci in sošolci. Sodelovale smo tudi v akciji Objem topline. Skupaj smo v petih mesecih
zbrale prek 8.600 evrov. Poleg finančnih sredstev smo zbirale tudi učbenike za začetno
učenje angleščine in nemščine, pred odhodom smo dobile tudi nekaj podarjenih igrač.
Fazo zbiranja sredstev lahko razdelimo na več aktivnosti. Lahko rečemo, da so vse aktivnosti
potekale ves čas, prve vrečke smo pobarvale že začetek aprila, druge konec maja, v aprilu
smo naročile tisk vrečk z »ozvezdjem slona«, ki ga je grafično oblikovala Tjaša. Pred vsakim
nakupom (barve, vrečke za barvanje, tisk) smo pridobile nekaj ponudb in preverile cene.
Prve župnije smo začele klicati že v začetku aprila, drugod smo se zmenile, da ponovno
pokličemo junija in smo šle k maši šele julija. Informiranje javnosti o naših aktivnostih in
doživetjih prek Facebooka in Pota bloga je potekalo ves čas. Zaprosile smo tudi za nekaj
donacij, največja je bila donacija Studia Moderna, ki smo jo prislužile z uspešnim zbiranjem
objemov v akciji Objem topline.

Slika 8: Natisnile smo 70 vrečk z motivom »Ozvezdje slona«
Vir: avtorica
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Slika 9: Barvane vrečke
Vir: Tina Slatnar

Diagram 4: Aktivnosti v fazi zbiranja sredstev
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Vir: avtorica

9.1 TAKTIKE IZVEDBE
Zbiranja sredstev smo se lotile na več načinov, vsi so podrobneje opisani v spodnjih
poglavjih.
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9.1.1 Zbiranje sredstev po župnijah
Izkušnje odprav preteklih let so pokazale, da se največ sredstev zbere s predstavitvami
projekta po župnijah. Skupina se z župnikom dogovori za datum obiska ter glede na dogovor
pripravi tudi sodelovanje pri maši. Večinoma smo projekt predstavljale na koncu maše, po
oznanilih, ponekod pa smo imele predstavitev kar namesto pridige, kar je pomenilo, da smo
imele na voljo več časa in smo lahko povedale več stvari. Nekajkrat smo tudi brale »uvod v
pozdrav miru« ali »uvod v Očenaš« ter prošnje. Običajno so ob nedeljah dopoldne v župnijah
dve ali tri maše, predstavile smo se pri vseh, po maši pa smo na stojnici oz. mizi pred cerkvijo
zbirale prostovoljne prispevke. Števila ljudi pri posamezni maši ne znam oceniti, župnije so
tudi zelo različne po velikosti. Menim, da je bilo pri najbolj obiskani maši prek 200 ljudi, pri
najmanj obiskani jutranji maši ob sedmih zjutraj pa jih je bilo v najmanjši cerkvici le
približno 30.
Želele smo pripraviti privlačno stojnico, ki bi vzbujala radovednost in pritegnila ljudi. Na
stojnico smo postavile sledeče stvari:
•

natisnjene vrečke in pobarvane vrečke,

•

zvitke s citati (v košarici),

•

domače ali kupljeno pecivo,

•

vizitke s kontaktnimi podatki (Facebook stran, Pota stran, TRR),

•

knjižne kazalke s kontaktnimi podatki in TRR-jem,

•

koledarje s fotografijami lanskih Pota projektov in

•

seveda škatlo za prostovoljne prispevke.

Presenetilo nas je, da se je v enem dopoldnevu nabralo toliko darov. Osebno sem pričakovala
mnogo manj. Diplomskemu delu sta priloženi tudi kratka in daljša predstavitev projekta, ki
sem ju pripravila za predstavitve na župnijah.
Pri trženju česarkoli moramo stranko, kupca ali donatorja postopoma pridobiti na svojo
stran. Med najbolj znanimi modeli trženja je model AIDA, po katerem mora prodajalec
potrošnika pripeljati skozi štiri faze: pozornost (attention), interes (interest), želja (desire),
akcija (action) (Krašna, 2002). Najprej pritegnemo pozornost kupca in mu vzbudimo interes,
zanimanje. Predstavimo se na čim bolj zanimiv način, govorimo z navdušenjem. Potem
vplivamo na njegova čustva, poskušamo pridobiti njegovo naklonjenost. Menim, da smo
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nekaj naklonjenosti že imele, saj veliko ljudi že površno pozna program Pota, ali pa celo
poznajo koga, ki se je v preteklosti že udeležil kakšne odprave. Otroci (šola Piali) in
Slovenka, ki je šolo ustanovila – tudi ta dejstva vplivajo na naklonjenost. Mati Terezija iz
Kolkate je prav tako zelo znana in ker smo odhajale tudi v CMT-je, so si ljudje že lahko
predstavljali nekaj konkretnega, nekaj, kar poznajo. Obstajajo govorice, da projekt
Madagaskar vsako leto zbere največ sredstev, saj je tam Pedro Opeka in tudi drugi slovenski
misijonarji, ljudje so o njih slišali že veliko dobrega. Na drugem mestu po zbranih sredstvih
pa je, glede na govorice, običajno Indija. Slovenci radi darujejo za Indijo, otroke, šolo in
CMT-je. Tudi pecivo, piškoti in degustacije vedno pritegnejo ljudi. Kadar smo imele čas,
smo pecivo spekle same. S tem bi spodbudile mame in gospodinje, da pridejo pogledat in
poizkusit, kaj smo pripravile. Ljudje cenijo vložen trud. Kadar smo imele manj časa, smo
pecivo kupile, vedno pa smo imele na stojnici tudi listke z dobrimi mislimi in naše vrečke.
Nakup ali plačilo oz. darovanje je cilj trženja, tržnik je dosegel vedenjski odziv. Menim, da
smo z dobro predstavitvijo projekta in lepo stojnico prepričale ljudi, da so darovali malo več
kot bi darovali ob povprečni predstavitvi.
Stroškov za nakup piškotov ali sestavin za pecivo nismo odštele od prihodkov, saj bi bilo
potrebno imeti originalne račune za vsako malenkost. Ta znesek je lahko naš dar oz. dar
naših staršev.
Kot sem že omenila, smo po župnijah hodile v parih, s pomočjo tabele na Google Drive pa
smo videle, kdaj ima katera čas in za katero nedeljo se lahko dogovorimo. Župniki lahko
takšne promocije že po telefonu zavrnejo, kar se je tudi zgodilo, drugod pa so nas bili zelo
veseli in so nas tudi gostoljubno sprejeli. Ker župnija nameni Pota predstavitvi le eno
nedeljo, smo se z drugimi Pota skupinami obveščali, katere župnije so že »zasedene«. Če bi
bili na isti župniji v kratkem času dve Pota predstavitvi, bi druga skupina zbrala znatno manj
sredstev.
Zastavile smo si cilj, da vsaka dvojica obišče štiri župnije, skupaj torej 12 župnij. Cilj smo
presegle, sam smo skupaj obiskale kar 13 župnij. Dogovorile smo se za predstavitev projekta
na sledečih župnijah: Gorenja vas, Domžale, Mekinje pri Kamniku, Sela pri Kamniku,
Šmartno v Tuhinju, Zgornji Tuhinj, Kranj Zlato Polje, Cerklje na Gorenjskem, Bistrica pri
Tržiču, Borovnica, Duplje, Kranjska Gora in Jesenice.
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Tabela 3: Interno dogovarjanje glede prostih nedelj
Evita
12. marec ne morem
19. marec lahko
26. marec
2. april ne morem
9. april lahko
16. april
Šmartno,
23. april Tuhinj
30. april Hrvaška
7. maj Hrvaška
Gorenja
14. maj vas
21. maj
28. maj Domžale
Sela pri
4. junij Kam.
11. junij Zg. Tuhinj
18. junij lahko
25. junij ne morem
2. julij ne morem
9. julij Mekinje
16. julij lahko
Vir: avtorica

Estera

Urša

Tina

Tjaša

skupni vikend – uvodno usposabljanje
lahko
ne
Velika noč
Kranjska
Kranjska
Gora
ne morem Gora
Kranj
ne morem Kranj
imam
lahko
Gorenja
Gorenja
vas
ne morem vas
skupni vikend za našo skupino
ne morem
Cerklje
ne morem
Bistrica
Borovnica
Duplje
Jesenice
imam
ne morem

Cerklje
Bistrica
Borovnica
Duplje
Jesenice
lahko

lahko

Monika

ne morem
dopoldne
Šmartno,
Tuhinj
ne morem
ne morem
ne morem
Domžale
Sela pri
Kam.
Zg. Tuhinj
lahko
lahko
lahko
Mekinje
lahko

9.1.2 Zbiranje prostovoljnih prispevkov za vrečke
Večinoma se ljudje na župnijah niso zanimali za vrečke, tam smo jih oddale zelo malo.
Zaželen prostovoljni prispevek za vrečko smo ocenile na 8 evrov, pogosto smo dobile po 10
evrov. Skoraj vse vrečke smo oddale našim prijateljem in sorodnikom, Urša in Tjaša sta jih
veliko oddale tudi sošolkam na gimnaziji in v dijaškem domu, Tina in Estera sta jih
fotografirali in ponujali prijateljem prek Facebooka.

9.1.3 Akcija Objem topline
Objem topline je družbeno odgovoren projekt, organiziran s strani podjetja Studio Moderna.
Donacijo lahko pridobijo pravne osebe, ki bodo sredstva porabila v humanitarne, invalidske,
socialno varstvene, dobrodelne, znanstvene, športne, kulturne ali ekološke namene. Projekt
poteka že od leta 2012, vsak mesec pa podarijo 1.000 evrov trem projektom, ki zberejo
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največ »objemov«. Sredstva razdelijo glede na razmerje glasov. Vsak posameznik lahko
podari le en objem na dan za določen projekt. Neveljavni glasovi se izločijo (»Objem
topline«, 2015).

V Akciji objem topline smo, skupaj z julijsko skupino, ki je prav tako potovala v Indijo,
sodelovale meseca maja in zasedle tretje mesto. Napisale smo, da zbiramo sredstva le za šolo
Piali Ashar Alo, saj obsežnejša predstavitev projekta ni bila možna. Zasedle smo tretje mesto
in dobile 232 evrov. Zbrale smo 758 glasov, zmagovalec jih je imel približno dvakrat toliko,
drugo uvrščeni pa je imel slabih 200 glasov več kot mi. H glasovanju smo povabile vse
prijatelje, sorodnike, znance in ostale prostovoljce projektov Pota.

Slika 10: Slika z zaslona – Objem topline
Vir: http://objemtopline.dormeo.net/ (maj, 2017)
9.1.4 Zbiranje sredstev »v kozarcih« oz. hranilnikih
Projekt in našo odpravo v Indijo smo mimogrede predstavile našim prijateljem, znancem in
sorodnikom. Včasih je kdo od njih želel kaj darovati v zameno za vrečko. Denar, ki smo ga
dobile na ta način, smo dale v kozarec, ki smo ga imele doma, včasih pa smo ga enostavno
dodale denarju iz župnij.
Prijatelj, ki ima frizerski salon, se je strinjal, da imamo lahko tudi v njegovem salonu kozarec
za kovance in letak s predstavitvijo projekta.
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Slika 11: Kozarec za zbiranje darov
Vir: avtorica
9.1.5 Donatorji finančnih in materialnih sredstev
Mojca Gayen iz šole Piali Ashar Alo nas je prosila tudi za učbenike za začetno učenje
angleščine in nemščine. Poklicale smo na tri osnovne šole in vprašale, če bodo letos odpisali
kakšne rabljene učbenike iz učbeniškega sklada. Prošnjo za donacijo učbenikov smo poslale
tudi trem založbam: založbi Mladinska knjiga, DZS-ju (Državna založba Slovenije) in
založbi Rokus Klett. Dobile smo rabljene učbenike iz dveh osnovnih šol ter veliko škatlo
različnih novih učbenikov iz DZS-ja.
Tekom nadaljnjega dogovarjanja z Mojco Gayen smo prišle do zaključka, da prekomerno
tovorjenje ali pošiljanje (tudi podarjenih) učbenikov v Indijo nima smisla, zato smo pred
odhodom izbrale najbolj uporabne stvari, ostale pa bodo prostovoljci lahko odnesli v
prihodnjih letih.

9.1.6 Predstavitev projekta v oddaji Sijaj
Posnele smo tudi kratek prispevek za Sijaj – spletno oddajo s pozitivnimi novicami. V
prispevku smo predstavile naš projekt in našo skupino. Z videom in intervjujem smo
pridobile na prepoznavnosti tudi izven katoliških krogov, povezavo do oddaje smo objavile
na naši Facebook strani in poslale podjetjem – potencialnim donatorjem. Dogovorile smo se
tudi, da bomo posnele kratek prispevek po vrnitvi iz Indije. Video je dostopen na
https://www.youtube.com/watch?v=7oitVL-dQYg.
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9.2 CILJNA ANALIZA PLANA

V spodnji tabeli je prikazano trajanje vseh aktivnosti v projektu. Celoten projekt je trajal
od januarja pa do oktobra.

Tabela 4: Ciljna analiza plana
FAZA
1
1.1
1.2
1.3
1.4
OC
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
OC
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
OC
4
4.1
4.2
4.3
OC
5
5.1
5.2
5.3
5.4
OC

AKTIVNOST
OBLIKOVANJE PROJEKTNEGA TIMA
zbiranje prostovoljk (najprej nas je bilo samo pet,
naknadno smo dobile v skupino še eno prostovoljko)
določitev koordinatorjev
usposabljanje
določitev nalog v timu
narejen načrt aktivnosti
ZBIRANJE SREDSTEV
dogovor z župnijami (kdo, kje in kdaj)
izdelava in usklajevanje terminskega plana
oblikovanje izdelkov in promocijskega materiala
predstavitve in zbiranje sredstev na župnijah
sodelovanje v akciji Podari objem
skrb za spletno stran Pota in našo Facebook stran
predstavljanje našega projekta drugje
zbrati čim več sredstev za projekt
PRIPRAVA IN NAČRTOVANJE DELA IN
POTOVANJA V INDIJI
dogovor glede datumov (letalo, potovanje)
nakup letalskih kart
komunikacija med nami, gostitelji in MIC-om
nakup in urejanje vize
nakup in urejanje zavarovanja za tujino
cepljenje
priprava učnih vsebin in ustvarjalnih delavnic
pripraviti se na delo in potovanje
POTOVANJE IN PROSTOVOLJNO DELO
dvanajst dni našega potovanja
dvaindvajset dni prostovoljstva v Kolkati
štiri dnevi za ogled New Delhija in pot nazaj
opraviti tri tedne prostovoljnega dela
EVALVACIJA PROJEKTA
pogovor na letalu na poti domov
sestanek skupine z namenom evalvacije
izmenjava fotografij in izdelava prezentacije ali videa
zaključno srečanje vseh POTA prostovoljcev
narediti osebno in skupinsko evalvacijo

Vir: avtorica
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ZAČETEK

KONEC

januar

24. marec

4. februar
24. marec
24. marec

24. marec
26. marec
26. marec

24. marec
24. marec
17. april
23. april
1. maj
4. februar
24. marec

30. junij
30. junij
30. junij
9. julij
31. maj
22. oktober
22. oktober

24. marec
24. marec
4. februar
1. junij
1. junij
24. marec
24. marec

1. april
3. april
31. avgust
15. julij
30. junij
30. junij
26. julij

26. julij
7. avgust
28. avgust

6. avgust
27. avgust
31. avgust

31. avgust
oktober
oktober
22. oktober

31. avgust
oktober
oktober
22. oktober

10 FINANČNI NAČRT
Skrb za urejanje financ je bila moja naloga. Na spletu sem naredila Excelovo tabelo, kamor
smo vpisovale zbrana in porabljena sredstva, ter kdo in kdaj jih je pridobil oz. porabil.
Sredstva, zbrana po župnijah smo (vsaka dvojica posebej) nakazovale na MIC-ev TRR.
V drugi spletni tabeli je Polona iz MIC-a vpisovala prihodke na njihov TRR. Sproti sem
preverjala, če se tam vpisane številke ujemajo z našimi nakazili. Na MIC-ev račun so lahko
sredstva položili tudi vsi donatorji, ki so številko TRR-ja dobili na spletni strani ali na
knjižnih kazalkah. Skupaj smo zbrale 8.658,85 evrov.

10.1 ZBIRANJE SREDSTEV
Tabela 5: Zbiranje in poraba sredstev
Datum

Stranka in opis

Prihodki

Tiskanje na vrečke (70 kosov)

Odhodki

Odgovorni

€ 192,75 Evita

24.04.2017 Župnija Šmartno v Tuhinju (3 maše)

€ 530,00

Evita, Monika

18.05.2017 Župnija Kranj Zlato Polje

€ 495,50

Estera, Tina

18.05.2017 Župnija Kranj Zlato Polje

€ 70,00

Estera, Tina

23.05.2017 Župnija Gorenja vas (2 maši)

€ 662,50

Evita, Urša, Tjaša

29.05.2017 Župnija Domžale (3 maše)

€ 863,50

Evita, Monika

18.05.2017 Enzo grafika – nakup vrečk

€ 50,75 Evita

5.06.2017 Donacija na TRR – posameznik

€ 10,00

/

12.06.2017 Župnija Sela pri Kamniku (2 maši)

€ 486,00

Evita, Monika

12.06.2017 Župnija Zg. Tuhinj (2 maši)

€ 444,00

Evita, Monika

€ 790,22

Estera, Tina

26.07.2017 Dormeo – Podari objem

€ 232,00

vse + skupina julij

14.06.2017 Župnija Bistrica pri Tržiču

€ 438,58

Estera, Tina

€ 1.326,57

Estera, Tina

7.06.2017 Župnija Cerklje

20.06.2017 Župnija Borovnica

€ 50,00

13.6. Donacija na TRR - podjetje

/

28.06.2017 Župnija Kranjska Gora

€ 555,00

Urša, Tjaša

28.06.2017 Župnija Jesenice

€ 268,70

Urša, Tjaša

28.06.2017 Vrečke – darovi

€ 136,00

Urša, Tjaša

17.07.2017 Župnija Mekinje

€ 413,00

Evita, Monika

17.07.2017 Kozarec Evita

€ 100,00

Evita

€ 44,00

Evita

17.07.2017 Kozarec Robi in frizerski salon
4.07.2017 Župnija Duplje

€ 531,28

Estera, Tina

17.07.2017 Vrečke – darovi

€ 212,00

Tjaša

Nakup materiala

75,35 vse
€ 8.658,85
€ 8.340,00

Skupaj
Saldo

Vir: avtorica
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€ 318,85

Grafikon 1: Kar 91 % vseh sredstev smo zbrale na župnijah
Ostalo
9%

Župnije
91 %

Vir: avtorica
10.2 NAČRT DELITVE SREDSTEV
Prostovoljke smo skupaj zbrale približno 8.660 evrov. Nekaj sredstev smo porabile že v
Sloveniji, natisnile smo vrečke s slončkom in kupile bele vrečke, ki smo jih pobarvale. Pred
odhodom v Indijo smo tudi nakupile nekaj materiala za izvedbo ustvarjalnih delavnic.
Preostala sredstva (8.340 evrov) smo razdelile med gostitelje (81 %) in nas (19 %). Šoli Piali
Ashar Alo smo namenile 52 % zbranih sredstev, kar je 4.322 evrov (1.100 dolarjev v fizični
obliki in 3.405 evrov prek transakcije). Sirotišnici Hope Home smo namenile 1.917 evrov
oz. 2.300 dolarjev, CMT-jem pa 600 dolarjev, kar je približno 500 evrov. Petina zbranih
sredstev pripada prostovoljcem, to je zneslo 1.600 evrov. Vsaka prostovoljka jih je dobila
260, preostalih 40 evrov smo dale v našo skupno denarnico.
V šoli Piali Ashar Alo bodo s pomočjo naše donacije kupili velik filter za vodo, hladilnik za
to vodo in morda še nov računalnik za računalniško učilnico. Nekaj sredstev bodo porabili
tudi za manjše sprotne stroške – razne materiale in opremo. V sirotišnici Ark Home, Hope
Home si želijo izboljšati možnosti šolanja. Njihov dolgoročni plan je zgraditi novo stavbo,
ki bo samo šola, zdaj imajo pouk v sirotišnici. Najprej morajo kupiti dodatno parcelo. Del
denarja bodo porabili tudi za sprotne stvari, za tekoče stroške, nujne potrebščine in materiale.
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Tabela 6: Delitev zbranih sredstev
Namen
Piali Ashar Alo
Hope Home
CMT
Prostovoljke
Skupaj
Vir: avtorica

Delež (€) Delež (%)
4.323
52
1.917
23
500
6
1.600
19
8.340
100

Grafikon 2: Delitev zbranih sredstev

Prostovljci; 19 %

Piali Ashar Alo;
52 %

Hope Home;
23 %

CMT; 6 %
Vir: avtorica
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11 NAČRT POTOVANJA IN PROSTOVOLJSTVA
Prvih dvanajst dni in zadnje štiri dni smo namenile našemu potovanju in prevozom. Naša
pot je prikazana na spodnjem zemljevidu. Priletele smo v New Delhi, tam najele večji avto
s šoferjem (6 + 1 sedežev) ter obiskale Jodhpur, Pushkar (Ajmer), Jaipur in Agro (Tadž
Mahal). Od tam naprej smo z nočnim vlakom odšle do Varanasija, čez par dni pa z drugim
nočnim vlakom naprej do Kolkate. Tako smo naredile prek 1.200 km z avtomobilom in še
približno 1.300 km z vlakom. Iz Kolkate nazaj v New Delhi smo letele.

Slika 12: Naša pot po Indiji
Vir: www.google.si/maps
Pri vsakem potovanju je zelo pogosto in pomembno vprašanje, koliko takšna pot stane.
Nekaj naših največjih stroškov je navedenih v spodnji tabeli, zneski so približni, skupaj
znesejo 1.170 evrov. Cepljenje ni obvezno, je pa priporočljivo (nekatere prostovoljke so že
bile cepljene in tega stroška niso imele). Draga so bila tudi zdravila, ki smo jih kupile v
Sloveniji – v Indiji je veliko možnosti za razne prebavne in druge bolezni.
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Tabela 7: Glavni stroški potovanja
Znesek (evrov)
90
550
50
45
65
160
30
60
15
105
1.170

Namen
Pota usposabljanje (plačamo že marca)
Povratna letalska karta (Brnik–Istanbul–New Delhi)
Letalska karta (Kolkata–New Delhi)
Viza
Celoletno zavarovanje za tujino
Cepljenje hepatitis A in B (3 odmerki)
Cepljenje tifus (1 odmerek)
Zdravila (preventiva, to ima vsak svoje – za lažje bolezni)
Zdravila (tisto, kar imamo skupno – za hujše stvari)
Najem avtomobila s šoferjem (7 dni, v Indiji)
SKUPAJ

Vir: avtorica
V Indiji smo plačevale z indijskimi rupijami. Med potovanjem smo bivale v hostlih ali
gostiščih (Guest House). Najcenejša nočitev je stala 1.000 INR (13 evrov) za vseh šest oseb.
Hrana v Indiji je poceni, za 150 INR (2 evra) dobiš preprost in varen krožnik z rižem, lečo
in zelenjavo v omaki. Zelo preprosto kosilo na ulici lahko dobiš tudi za 40 INR, vendar je
higiena pri takih ponudnikih vprašljiva. Seveda smo za boljši hostel in za kakšno boljšo
restavracijo plačale nekajkrat več, vendar nikoli nismo dale več kot 600 INR (8 evrov) na
osebo za eno nočitev ali en obrok. Ker so vsi ti stroški majhni, jih v tabeli nisem navajala.
Med prostovoljstvom v Kolkati nismo imele stroškov z nastanitvijo, zagotovljeno smo imele
tudi osnovo prehrano.
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12 TVEGANJA IN OBVLADOVANJE TVEGANJ
Tveganja so prisotna pri vsakem projektu. Naloga projektnega tima je, da tveganja
pravočasno prepozna, ovrednoti (kako močno lahko tveganje vpliva na izvedbo projekta) in
da planira ukrepe za zmanjšanje tveganj. Med samim izvajanjem projekta projektni tim
kontrolira potek in v primeru uresničitve tveganj tudi ukrepa. V spodnji tabeli so
predstavljena tveganja v zvezi z zbiranjem sredstev. Velikost tveganja izračunamo tako, da
pomnožimo verjetnost pojava (VP) z resnostjo posledic (RP) (Stare, 2011). Obstajajo
različni načini za oceno verjetnosti pojava in resnosti posledic. V spodnji tabeli sem
uporabila Burkov način, ki verjetnost pojava in resnost posledic oceni na lestvici od ena do
tri, kjer ena pomeni majhno verjetnost in majhne posledice, tri pa veliko verjetnost in velike
posledice. To je eden izmed načinov, ki jih navaja Stare (2011).
Največji zmnožek je torej devet in predstavlja izjemo visoko tveganje. V takem primeru je
smotrno razmisliti o spremembi plana projekta. Drugi največji zmnožek je šest in predstavlja
veliko tveganje. Tveganja velikosti tri in štiri so srednje velika, tveganja velikosti ena in dve
pa so majhna. Tako velika kot majhna tveganja se redno preverjajo (Stare, 2011).

Tabela 8: Tveganja in obvladovanje tveganj
Opis tveganja
Preveč natisnjenih
vrečk – napačna ocena
povpraševanja.
Premalo natisnjenih
vrečk – napačna ocena
povpraševanja.
Ne pridobimo
predvidenih sredstev.

Slaba kvaliteta
izdelkov, predstavitev,
delo je na nizki
strokovni ravni.
Odlašanje – iluzija, da
je avgust še daleč.

Predlagani ukrepi
Pozanimamo se pri skupinah iz
prejšnjih let. Raje naročimo najprej
manj vrečk in kasneje po potrebi
naročimo še dodatne.
S tiskarno se dogovorimo, da obdrži
šablono in da lahko po potrebi
naročimo nove vrečke (samo
poštnino plačamo dvakrat).
Sproti spremljamo napredek,
posvetujemo se s koordinatorko in
drugimi skupinami, vprašamo tudi
za izkušnje iz prejšnjih let.
Spremljamo kakovost dela in
zahtevamo, da so stvari na nivoju.

VP
2

RP
1

VP x RP
2

2

1

2

1

3

3

1

2

2

Naredimo terminski plan, kjer lahko
vsi vidijo, kako si morajo aktivnosti
slediti, da bo vse pravočasno
opravljeno.

3

2

6
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Članice ekipe nimajo
oz. si ne vzamejo
dovolj časa za delo na
tem projektu (študij,
druge obveznosti in
hobiji).
Ne spoštujemo
dogovorjenih rokov.
Posamezne članice ne
sodelujejo, niso resne,
ne prihajajo na
sestanke, se ne
odzivajo prek
družabnih omrežij.

Že pred začetkom projekta
ozavestimo koliko časa bomo
potrebovale za izvedbo aktivnosti.
Delo razdelimo tako, da se
prilagajamo potrebam članov (eni
delajo več v prvih mesecih, drugi
več v zadnjih mesecih).
Sproti spremljamo terminski plan.
Računamo na rezervo – npr. zadnji
mesec.
Pravila oblikujemo že na začetku.
Vodja spodbuja in zahteva aktivno
delo na vseh področjih.

Letalske karte kupimo šele po
prvem skupnem vikendu, da vidimo,
če smo vse dovolj resne.
Nimamo ustreznega
Pozanimamo se pri drugih skupinah
znanja in izkušenj (npr. ali pri ožjem timu, naučimo se s
fotografija, priprava
pomočjo interneta.
motiva za tisk, pisanje
prošenj donatorjem
…).
Nesoglasja v skupini
Koordinatorki morata biti pozorni
zaradi neenakomerne
na delitev dela v skupini.
delitve dela.
Druga nesoglasja v
Koordinatorki in članice morajo biti
skupni.
pozorni na odnose v skupini.
Nenadna bolezen ali
Če se to zgodi, bo morala ena
odsotnost (npr. pri
prostovoljka predstavljati sama ali
predstavitvah projekta pa pridobiti drugo članico ekipe.
po župnijah).
Naš projekt v živo
Predstavitev napišemo in vadimo
(npr. med mašo) slabo nastop oz. branje. Med branjem se
predstavimo.
osredotočimo na vsebino, ne na
dejstvo, da beremo pred publiko.
Dež – mize ne moremo Prosimo župnika, če smo lahko
postaviti pred vhod v
izjemoma znotraj, pri vratih.
cerkev.
Pogledamo, če je kje nadstrešek.
Vodja projekta nima
Poskušamo sodelovati kot ekipa in
nadzora nad članicami se skupaj odločati.
skupine, vodja nima
močne avtoritete.
Naš projekt je v
Imamo spletno tabelo, kjer lahko
konfliktu z drugimi
preverimo, katere župnije so že
skupinami – maše po
zasedene.
župnijah.
Članice odstopajo od
V primeru utemeljenih razlogov se
svojih zadolžitev.
zadolžitve lahko zamenjajo med
seboj, ne znamo vsi vega.
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3

2

6

2

3

6

1

1

1

2

2

4

2

2

4

2

1

2

1

1

1

2

1

2

2

2

4

2

1

2

1

1

1

Kraja denarja, ki ga
zberemo po župnijah.
Nekdo vzame nekaj
denarja zase in na
račun nakaže manj, kot
je bilo zbrano.

Slaba interna
komunikacija,
neodzivnost nekaterih
članic.
Vir: avtorica

Denar vedno štejeta dve osebi. Vsi
imamo vpogled v tabelo, v kateri so
naši prihodki in odhodki. Na
vikendu za usposabljanje
prostovoljcev se pogovorimo o naši
odgovornosti in morali. Poudarimo,
da vsem prostovoljkam skupaj
pripada 20 % zbranih sredstev in da
je 80 % namenjeno našim
gostiteljem, ki imajo manj kot
imamo mi.
Razložimo pomen komunikacije in
sodelovanja v skupini.

1

3

3

2

2

4

Kot največje tveganje sem opredelila zamujanje z delom, pomankanje časa prostovoljk oz.
njihovo veliko zasedenost z drugimi obveznostmi. Kljub temu smo do odhoda v Indijo
naredile in uredile vse, kar je bilo potrebno. Velikokrat je prišlo tudi do neodzivnosti v
skupini, težko smo se dogovorile za termin sestanka, vedno, ko je bilo treba kaj na hitro
pokomentirati prek Facebook skupine so se odzvale samo tri članice, ostale pa tudi v
prihodnjih dneh niso odpisale. Neodzivnost in neaktivnost nekaterih je bila zelo moteča.
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13 EVALVACIJA PODPROJEKTA
Skupno smo zbrale skoraj 8.660 evrov in s tem zneskom smo zelo zadovoljne. V projekt
zbiranja sredstev smo vložile veliko časa, obiskovanje župnij nam je vzelo kar nekaj »prostih
nedelj«, poleg tega smo dve soboti namenile še barvanju vrečk itd. Obiskale smo kar 13
župnij in tam zbrale precej več sredstev kot smo pričakovale. Konkretnega cilja glede
zbranih sredstev si na samem začetku zbiranja nismo zastavile, saj nismo vedele koliko lahko
pričakujemo. S strani ožjega tima programa Pota in s strani gostiteljev ni bilo nobenega
pritiska glede tega, koliko sredstev moramo zbrati.
Sama ideja za barvanje in tiskanje vrečk se je dobro obnesla, vrečke so unikatne in primerne
za vsakogar, do odhoda v Indijo smo uspešno oddale vse.
Menim tudi, da smo naš projekt in celoten program Pota na župnijah dobro predstavile. Na
nekatere župnije se moramo še vrniti, saj so bili nad projektom navdušeni in smo jim
obljubile še predavanje s fotografijami, ko se vrnemo.
Kljub temu bi nekatere stvari lahko izpeljale bolje. Večina članic je bila na petih župnijah,
dve članici pa sta obiskali le tri župnije, čeprav je bilo večkrat rečeno, naj se dogovorita še
za kakšno predstavitev.
Naša Facebook stran in Pota blog sta bila v času zbiranja sredstev precej neaktivna. Nekatere
skupine so imele »spletni marketing« res dobro urejen, vsako nedeljo so poslali fotografijo
iz obiskane župnije, napovedali so, kje jih lahko vidimo prihodnjič, sproti so pisali blog …
Našo skupino sem nekajkrat opozorila na izgubljene priložnosti, nekaj stvari sem tudi sama
objavila, vendar objavljanje prispevkov ni bila samo moja naloga.

Vesele smo, da smo zasedle tretje mesto v akciji Objem topline, vendar bi se zbiranja glasov
lahko lotile bolj intenzivno. Nismo želele biti preveč nadležne in neprestano opominjati ljudi
na glasovanje. Zbrale smo 758 glasov, kar pomeni, da je v 31 dneh za nas glasovalo približno
25 ljudi na dan. V naši skupini nas je 6, v drugi indijski skupini prav tako, kar teoretično
pomeni, da je vsaka prostovoljka v povprečju pridobila le eno osebo, ki je glasovala vsak
dan.
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Način za zbiranje sredstev, ki ga tudi skoraj nismo uporabile, so bile prošnje za donacije.
Lahko bi poslale več prošenj podjetjem. Sama sem poskrbela za prošnje glede učbenikov,
vendar bi, če bi poslale prošnje za manjšo finančno donacijo na več podjetij, gotovo kje tudi
kaj dobile. Ena izmed Pota skupin je dobila popust pri zavarovanju za tujino, drugi skupini
so predstavniki tuje letalske družbe v Sloveniji pomagali pri iskanju cenejših vozovnic itd.
Vse članice skupine smo bile aktivne, vendar so bile dolžnosti in odgovornosti precej
neenakomerno porazdeljene. Pri dejavnostih in sestankih je bilo opazno, kdo ima najmanj
dela in najmanj odgovornosti ter kdo največkrat manjka na skupnih srečanjih. Skupina tudi
ni imela jasnega vodstva. Nobena od nas ni zares želela biti koordinatorka in potem smo
včasih skupino vodile štiri osebe, včasih pa nobena. Projektu je manjkalo odločnejše in
jasnejše vodenje.
Delo in denar pa nista edini stvari na projektih Pota, učimo se tudi komunikacije, dela v
skupini, organizacije in vodenja ter sodelovanja. Našo komunikacijo in sodelovanje bi se
vsekakor dalo izboljšati. Pogosto bi se morale hitro nekaj dogovoriti, pa se je na Facebooku
odzvala samo polovica skupine, čeprav so vse videle vprašanje. Neodzivnost je vsekakor
nekajkrat bila problematična.
Menim, da je bilo sestankov in srečanj celotne skupine premalo. Program Pota je program
skupinskega prostovoljstva s poudarkom na tem, da skupino spoznaš v Sloveniji in se tudi
povežeš, preden greš na pot. Posledica dobrih priprav je to, da dobro funkcioniraš tudi na
destinaciji. Koordinatorki skupine bi morali poskrbeti, da bi se pred odhodom več družili in
se bolje spoznali, tudi delavnice in aktivnosti za otroke bi lahko pripravljali skupaj itd.
Močno se je poznalo, da sta v skupini že dve dvojici, ki se poznata od prej, to je vsekakor
vplivalo na skupinsko dinamiko, tako v Sloveniji kot tudi v Indiji. Nikakor ni bilo slabo,
vendar bi lahko bilo tudi boljše.
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14 SKLEP
Prostovoljke smo uspešno zaključile z zbiranjem sredstev in tudi s celotnim projektom Indija
2017. Cilji so bili doseženi, projekt kvalitetno predstavljen, vrečke narejene in razdeljene,
župnije obiskane in sredstva zbrana, razveselile smo otroke v Indiji in razbremenile gostitelje.

S količino zbranih sredstev (8.658 evrov) smo zelo zadovoljne. Menim tudi, da smo na
župnijah kvalitetno predstavile naš projekt in celoten program Pota, navdušile smo tudi nekaj
mladih, ki bodo morda šli na Pota prostovoljstvo prihodnje leto. Kljub temu da ni bilo vedno
vse popolno, smo z opravljenim delom v Kolkati in s količino zbranih sredstev v Sloveniji
zadovoljne. Obiskale smo veliko župnij, bilo pa bi še bolje, če bi se najmanj aktivna dvojica
uspela dogovoriti še za kakšno mašo več. Naši gostitelji so bili ob prejemu sredstev hvaležni
in uporabili jih bodo za stvari, ki jih res potrebujejo. Predvsem šoli in sirotišnici je naš znesek
pomenil pomemben prihodek. Otroci so bili naše družbe veseli, z veseljem so ustvarjali na
ustvarjalnih delavnicah, peli angleške pesmice, se učili, igrali in poslušali kakšno je življenje
pri nas.
Tekom projekta smo izboljšale veščine dogovarjanja, zbiranja informacij, organiziranja,
usklajevanja, komuniciranja z gostitelji … Dejansko smo organizirale celoten projekt.
Marsičesa smo se naučile tudi v Indiji, med potovanjem in med sobivanjem. Osebno sem se
naučila, kako delujem v skupini, katere naloge prevzemam brez težav in katerih ne želim oz.
ne znam prevzeti. Tekom projekta sem še bolje spoznala, kje so moje močne in kje šibke
točke, kaj potrebujem od soljudi in kaj me pri drugih najhitreje zmoti.
Seveda bi, če bi podoben projekt izvajale še enkrat, naslednjič določene stvari popravile.
Menim, da je za skupino pomembno, da jo koordinatorski par dobro vodi, da ima avtoriteto
in da ima dovolj znanja o vseh stvareh, ki se tekom projekta pojavijo. Izboljšale bi lahko tudi
našo medsebojno komunikacijo in pripravile več vsebin za pouk v šoli. Med zbiranjem
sredstev bi lahko pogosteje objavljale na Facebook in Pota blog. Osebno tudi menim, da bi
bilo bolje, če v treh tednih prostovoljstva ne bi kombinirala CMT-jev in šole. Če bi bila samo
na enem mestu, bi lahko tam naredila precej več, bolje bi se uvedla v delo z otroci in v vlogo
učiteljice ali animatorke, naučila bi se njihova imena in lahko bi se jim bolj približala. Kljub
vsem obveznostnim, naporom in napakam sem danes vesela, da smo projekt izpeljale in
spomin na otroke, ki so bili vsak dan veseli nas, bo ostal za vedno.
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PRILOGE
Pozdravljeni!
Sem Evita in prihajam iz Domžal. Danes je z menoj tukaj še Monika, ki prihaja iz Srednje
vasi pri Kamniku. Skupaj s še štirimi dekleti gremo letos poleti na prostovoljski projekt
POTA v Kolkato (prej Kalkuta), v Indijo.
Tam bomo delale pri različnih gostiteljih. Šle bomo v šolo Piali Ashar Alo, ki jo je skupaj s
svojim indijskim možem ustanovila Slovenka Mojca Gayen. Pomagale bomo tudi v Centrih
Matere Terezije, kjer bomo delale z bolnimi in onemoglimi ter obiskale sirotišnico Ark
Home.
Naše prostovoljstvo se ne začne šele avgusta v Indiji, ampak smo prostovoljke že sedaj, ko
zbiramo prostovoljne prispevke za naše gostitelje. Večino sredstev (80 %) damo direktno
našim gostiteljem, oni pa jih bodo porabili za stvari, ki jih res potrebujejo, pa si jih ne morejo
privoščiti. Manjši delež (20 %) si nas šest prostovoljk razdeli med seboj in ta sredstva lahko
porabimo za kritje naših stroškov, npr. za vize, zavarovanje za tujino, cepljenje ... Stroške
prevoza do gostiteljev in nazaj (letalsko karto) si vsaka prostovoljka krije sama.
Potek našega dela lahko spremljate na spletni strani pota.si ali na Facebooku (Pota v Indijo
– avgust), kjer lahko dobite tudi več informacij.
Do odhoda v Indijo zbiramo tudi učbenike za začetno učenje angleščine in nemščine. Če
imate rabljene osnovnošolske učbenike, ki jih ne potrebujete več, nas, prosim, kontaktirate.
Po maši bova pri izhodu, pripravile sva piškote in pecivo, naredile smo tudi vrečke, z
veseljem poklepetava z vami in vam poveva karkoli o našem projektu.
Vesele bomo vsakega daru. Toplo se priporočamo tudi v molitev!
Hvala! Bog povrni!

Pozdravljeni!
Moje ime je Evita in prihajam iz Domžal. Z menoj je danes še Monika, ki prihaja iz Sel pri
Kamniku. Poleg naju našo skupino sestavljajo še Tina, Estera, Urša in Tjaša. Letos avgusta
bomo odpotovale v Kolkato (prej Kalkuta), veliko mesto na vzhodu Indije. Tam bomo delale
kot prostovoljke.
Naš prostovoljski projekt poteka v okviru programa Pota, to je program mednarodnega
skupinskega prostovoljstva, ki deluje pod okriljem Mladinskega informacijskega centra
oz. MIC-a. MIC so ustanovili jezuiti in se nahaja pri tisti beli cerkvi Sv. Jožefa na Poljanah
v Ljubljani. Program Pota vsako leto pripravi od 6 do 9 projektov v različnih državah po
svetu. V letošnjem letu gredo prostovoljci še v Bolivijo, Brazilijo, Kazahstan, Madagaskar,
Mehiko, Mozambik, Zambijo ter Indijo z Mjanmarom. Skupaj nas odpotuje prek 50 mladih,
z nasveti in podporo pa nas spremlja ekipa ožjega tima.
Naša skupina se imenuje Indija – avgust. Pota prostovoljstvo poteka skoraj celo leto.
Spoznale smo se že februarja, do poletja skupaj pripravljamo načrt delavnic, zbiramo
sredstva za gostitelje, se spoznavamo in postajamo trdna celota – ker go greš na takšno pot,
moraš biti povezan, moraš biti ekipa.
V Kalkuti bomo delale pri različnih gostiteljih. Najprej smo nameravale ostati skupaj in iti
le na dva projekta, potem pa smo izvedele, da je gostiteljem ljubše, če pridemo na vse
lokacije, tudi če pridete le dve prostovoljki skupaj. V treh tednih bo vsaka od nas imela
priložnost delati na dveh lokacijah.
Šle bomo v šolo Piali Ashar Alo, ki jo je skupaj s svojim indijskim možem ustanovila
Slovenka Mojca Gayen. Šola je namenjena otrokom, ki prihajajo iz revnejših družin in jih
starši niso vpisali v državno šolo. Učenke v šoli dobijo tudi toplo kosilo, priskrbijo jim
uniformo ter vse nujne šolske potrebščine. Me bomo tam organizirale različne športne in
ustvarjalne aktivnosti za otroke, verjetno bomo lahko vodile tudi kakšno uro angleščine,
matematike ali pa likovnega pouka, pri uri geografije bomo otrokom povedale kaj o Sloveniji
in Evropi … Mojca nam je tudi že povedala, da bomo prostovoljke lahko poslikale eno steno
v njihovi novi šoli.

Pomagale bomo tudi v Centrih Matere Terezije, kjer bomo v pomoč bolnim in umirajočim,
ki bi, če ne bi bilo Matere Terezije in njenega reda Misijonark ljubezni, bili zapuščeni ali na
ulici. Pomagale bomo, kjer bomo lahko: pri pranju perila, postrežbi zajtrka in kosila,
nekaterim bolnicam je treba pomagati jesti … druge pa so vesele predvsem druženja, čeprav
one ne znajo angleško, mi pa ne bengalsko.
Pomagale bomo tudi v sirotišnici Ark Home, kjer skrbijo za otroke, ki so brez staršev ali pa
so jih ti zavrgli oz. zapustili. V sirotišnici je tudi veliko otrok s posebnimi potrebami. Tudi
tam bomo lahko pripravile kakšno ustvarjalno delavnico, se igrale z otroki in pomagale pri
hranjenju, preoblačenju postelj, pospravljanju igrač in podobno.

Vse tri gostiteljske organizacije rade sprejemajo prostovoljce, sploh v CMT-je prihajajo
prostovoljci iz celega sveta. Imajo pa naši gostitelji tudi mnogo stroškov in zato mi v Slovenji
zbiramo sredstva, ki jih bomo odnesle tja. Oni jih bodo porabili za stvari, ki jih res
potrebujejo, pa si jih ne morejo privoščiti. Večino sredstev (80 %) damo direktno našim
gostiteljem, majhen del (20 %) pa se razdeli med nas, šest prostovoljk. Porabimo jih lahko
za kritje naših stroškov, npr. za vizo, zavarovanje za tujino, cepljenje ... Stroške prevoza do
gostiteljev in nazaj (letalsko karto) si vsaka prostovoljka krije sama.
Do odhoda v Indijo zbiramo tudi učbenike za prvo učenje angleščine in nemščine. Če imate
rabljene osnovnošolske učbenike, ki jih ne potrebujete več, nas, prosim, kontaktirate.
Potek našega dela lahko spremljate na spletni strani pota.si ali na Facebooku (Pota v Indijo
– avgust), kjer lahko dobite tudi več informacij.
Danes po maši bova pri vratih, tam bova postavili škatlo za vaše darove, spekle sva tudi
nekaj peciva, pripravili sva dobre misli in tiskane ter barvane vrečke. Pridite, vprašajte kaj,
z veseljem poklepetava z vami in vam še kaj poveva.
Vesele bomo vsakega daru. Toplo se priporočamo tudi v molitev!
Hvala! Bog povrni!

ITINERARIJ in PROSTOVOLJSTVO PO DNEVIH, INDIJA 2017
DAN
DATUM
LOKACIJA oz. POT
torek
25. 7.
letalo Brnik–Istanbul–New Delhi
sreda
26. 7.
New Delhi–Jaipur
četrtek
27. 7.
Jaipur–Jodhpur
petek
28. 7.
Jodhpur–Pushkar
sobota
29. 7.
Pushkar
nedelja
30. 7.
Pushkar–Jaipur
ponedeljek 31. 7.
Jaipur
torek
1. 8.
Jaipur–Agra
sreda
2. 8.
Agra, nato nočni vlak proti Varanasiju
četrtek
3. 8.
Varanasi
petek
4. 8.
Varanasi
sobota
5. 8.
Varanasi, nato nočni vlak proti Kolkati
nedelja
6. 8.
Kolkata
ponedeljek 7. 8.
Kolkata – uvodni dan, ogled šole, registracija v CMT
torek
8. 8.
CMT
sreda
9. 8.
CMT
četrtek
10. 8.
prost dan v CMT-jih, smo v šoli
petek
11. 8.
CMT
sobota
12. 8.
CMT
nedelja
13. 8.
prosto
ponedeljek 14. 8.
CMT
torek
15. 8.
Dan indijske neodvisnosti, proslava v šoli
sreda
16. 8.
CMT
četrtek
17. 8.
šola
petek
18. 8.
šola
sobota
19. 8.
prosto
nedelja
20. 8.
prosto
ponedeljek 21. 8.
šola
torek
22. 8.
šola
sreda
23. 8.
šola in ples v šoli
četrtek
24. 8.
obisk Tine in Estere v sirotišnici
petek
25. 8.
šola
sobota
26. 8.
nakupovanje v Kolkati
nedelja
27. 8.
maša, pakiranje in pospravljenje stanovanja
ponedeljek 28. 8.
letalo Kolkata–New Delhi
torek
29. 8.
nakupovanje
sreda
30. 8.
začimbni market in nakupovanje
četrtek
31. 8.
let New Delhi–Istanbul–Brnik
Vir: avtorica

