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Prostovoljstvo je dobrina
• Prostovoljstvo je lahko dragocena pomoč v
izrednih/kriznih situacijah
– Profesionalni prostovoljci
Usposobljeni za reševanje
v izrednih razmerah in
izkušeni v prostovoljnem delu

– Spontani prostovoljci
Osebe brez posebnih znanj o delu v izrednih razmerah

Pristop do organizacije dela s
prostovoljci
• Morebitni vzrok za razlike pri organizaciji dela
s prostovoljci v različnih državah

Dovolijo
sodelovanje
samo
profesionalnim
operaterjem

Vključevanje iz
mreže preverjenih
društev/organizacij

Spontano nudenje
pomoči državljanov, ki
se individualno javijo
k prostovoljstvu

Vloga pristojnih organov pri organizaciji
dela s prostovoljci
• Pristojni organi so zadolženi za organizacijo
celotne mreže aktivnosti
• Zadolženi so za:
– Izbor, usposabljanje, dodelitev nalog prostovoljcem
– Izvajanje ukrepov za zagotavljanje varnosti in
zdravja
– Reševanje operativnih, logističnih in organizacijskih
vprašanj

Dodatne naloge pri organizaciji dela s
prostovoljci
• Večje število virov zahteva tudi bolj
kompleksno upravljanje
– Število prostovoljcev mora ustrezati
dejanskim potrebam različnih faz pri

interventnem ukrepanju
– Dejavnosti naj opravljajo samo

prostovoljci, ki so jih pridobili
odgovorni organi

Dodatne logistične in organizacijske
naloge
• Vključevanje prostovoljcev zahteva dodatne
naloge
- identifikacija in prijava
- nastanitev in prehrana
- vodenje evidenc o prostovoljcih - prevoz na/z delovišča
- zdravstvena oskrba na terenu

Vključevanje prostovoljcev v
interventno ukrepanje
• Vključitev obstoječih organizacij v interventno
ukrepanje (nevladne in ostale organizacije)
– Dobro poznavanje društev in nevladnih organizacij,
ki delujejo na prizadetem območju, zagotavlja
ustrezno organizacijo dela s prostovoljci
•
•
•
•

Geografsko območje pristojnosti
Obstoječa strokovna znanja
Razpoložljiva oprema
Predhodne izkušnje

Vključevanje prostovoljcev v interventno
ukrepanje
• Integrirani sistem za spontane prostovoljce
– Izogibajte se naključnemu pritoku oseb na delovišča
– Preverite fizične sposobnosti oseb, ki prostovoljno
delajo
– Spremljajte podatke o prostovoljcih
– Načrtujte najboljšo porazdelitev virov

Kako doseči te cilje?
– Z zakonom
– Preko že obstoječih združenj/organizacij
– Z vzpostavitvijo ustreznih prijavnih centrov (fizičnih in
virtualnih)

Prijavna pisarna za interventno ukrepanje
Zelo priporočljiva je vzpostavitev administrativne pisarne,
kjer se prostovoljci zberejo takoj ob prihodu
Prijava prostovoljcev je ključnega pomena
za:
• Preverjanje prihodov pooblaščenih
prostovoljcev
• Spremljanje ekip na terenu in njihovih
stroškov
• Omogočanje stalnih stikov s prostovoljci
• Zagotavljanje formalnih prijav
prostovoljcev (zavarovanje, povračila
stroškov, itd.)
• Zagotovitev, da lahko interventno
ukrepanje izvajajo samo pooblaščeni
prostovoljci
• Vsakodnevno preverjanje in beleženje
nalog prostovoljcev.

Prijavna pisarna za interventno ukrepanje
Shranite evidence v bazah, do katerih je dostop
možen kadarkoli in za različne namene

Evidence o vsaki ekipi
prostovoljcev

Podrobnosti o posameznem
prostovoljcu

Vodja delovišča
Upravljanje območja zahteva Vodjo delovišča
ki deluje po navodilih GOŠ, vzpostavljenega s strani
pristojnih organov
Glavni operativni štab (GOŠ)
Vodja delovišča
Vodja
administrativne
podpore
delovišča

Vodja
menze

Higienski
referent

Vodja za
opremo in
vzdrževanje

Vodja
požarne
varnosti

Nastanitev in prehrana
• Odvisna je od območja in števila ljudi:
- Postavitev šotorišč
- Prilagoditev lokalnih javnih
objektov
- Uporaba lokalnih turističnih
nastanitev

Šotorišča
• Administrativna podpora delovišča
• Terenska kuhinja in šotorska jedilnica
– Trije sveži obroki na dan
– Upoštevanje posebnih državnih predpisov za pripravo
in shranjevanje obrokov

• Stranišča in sistem za požarno varnost
– Možnost priključitve na vodovodno omrežje

Šotorišča
Ta možnost je priporočljiva za nastanitev od 100 do
350 prostovoljcev na šotorišče
 Prednosti
 koncentracija prostovoljcev na
enem območju
 lokacija v bližini prizadetega
območja
 hitra postavitev
 relativno nizki stroški
 šotore lahko zagotovi vojska,
Rdeči križ, nevladne
organizacije ....
 enostavna mobilizacija

Slabosti



 možne težave pri določitvi primernih
prostorov
 dogovori z lastniki zemljišč
 zapletena postavitev (prevoz materialov,
urbanizacija in komunalni priključki)
 naknadna sanacija zemljišča
 odpornost na vremenske razmere
 veliko število osebja, ki je potrebnih za
upravljanje šotorišča

Osebje za upravljanje šotorišča
– Naloge šotorskega osebja so:
• Vzpostavitev in vzdrževanje
• Administracija šotorišča
• Spremljanje vhodnega/izhodnega prometa in nadzor
– Preprečiti vstop nepooblaščenih oseb
in evidentiranje gibanja ekip prostovoljcev
z in na delovišče

• Čiščenje in odstranjevanje odpadkov
• Delo v kuhinji in jedilnici in oskrba
s hrano
• Demontaža

1 vzdrževalec šotorov na vsakih 5 prostovoljcev

Adaptacija javnih objektov
Ta možnost se lahko uporabi od 100 do 200
prostovoljcev na stavbo
 Prednosti
 koncentracija prostovoljcev na
posameznem območju
 hitra postavitev
 relativno nizki stroški za
postavitev in upravljanje

Slabosti



 možne težave pri določitvi primernih in
razpoložljivih objektov
 naknadna sanacija uporabljenih objektov
 veliko število operaterjev, ki so potrebni za
upravljanje
 za prostovoljce ne predstavljajo udobnega
okolja

Uporaba lokalnih turističnih nastanitev
 Prednosti
 z logističnega vidika ni zahtevno
in postavitev ni potrebna
 gospodarska korist za lastnike,
ki lahko zahtevajo povračilo
stroškov
 udobnejša nastanitev
 ni potrebe po upravljavcih
 omejeni stroški za upravljanje in
vzdrževanje

Slabosti
 možne težave pri izbiri objektov
 težave pri sklepanju dogovorov
z zasebniki
 prostovoljci so razpršeni po
različnih območjih
 nadzor je težji (potrditev prijave,
prihodi, odhodi...)



Prevoz na delovišče
• Prevoz velikega števila prostovoljcev lahko:
– Obremeni lokalno cestno omrežje
– Povečan promet negativno vpliva na druge
dejavnosti v zvezi z izredno situacijo
– Zahteva veliko prostora za parkiranje
– Organizirajte izmenični prevoz
(manjši del onesnažene obale)
– Uporabite zasebna vozila
(večji del onesnažene obale)

Vpliv na lokalno zdravstveno oskrbo
• Skrb za zdravje je nedvomno najpomembnejše
vprašanje, ki ga je treba upoštevati
– Nobenega prostovoljca se ne sme poslati na
potencialno nevarno območje

• Nevarnost morebitnih poškodb zahteva več
zdravstvenih storitev
– Preverite zmogljivosti lokalne zdravstvene službe in
načrtujte njeno okrepitev

Povračilo: kako in kaj
• Nekateri stroški, ki jih je potrebno upoštevati v
skladu z zakonodajo vsake države:
– Potni stroški za vožnjo do onesnaženega območja
(javna in zasebna prevozna sredstva)
– Stroški nastanitve in prehrane (kjer ni mogoče
vzpostaviti sprejemne strukture)
– Stroški materiala, orodja in opreme
– Povračilo za škodo na materialu in uporabljenih virih
(npr. zasebna prevozna sredstva, OZO, itd.)

Predhodno določeni postopki za povračilo
• Merila in postopki za povračilo stroškov morajo biti
po možnosti opredeljeni, še preden pride do
onesnaženja
• Vse stroške je treba skrbno ovrednotiti
– razumno
– utemeljeno z dokumenti (računi, potrdila...)

V nekaterih državah bodo morda dobili odškodnino
delodajalci, če bodo njihovi zaposleni vpoklicani za
interventno ukrepanje

Izjava o omejeni odgovornosti
Ves material, pripravljen v okviru projekta POSOW, je na voljo brezplačno. Nobenega dela te PowerPoint predstavitve se ne
sme na kakršenkoli način tržiti, izposojati, prodajati najemati ali distribuirati v tržne namene. Cilj informacij, ki so na voljo v
tej predstavitvi, je izključno zaradi poenostavitve dostopa do informacij na področju pripravljenosti in odziva na
onesnaževanje z nafto z ladij v Sredozemskem morju. POSOW predstavitve so na voljo le za informativne namene. Vsako
spremembo, pregled in posodobitev gradiva, ki se bodo pripravile v okviru projekta, odobri REMPEC s privolitvijo njegovih
partnerjev; navedene spremembe se vedno nanašajo na izvirnik, izdelan v okviru projekta. REMPEC in njegovi partnerji ne
zagotavljajo, da je to gradivo brez napak, niti ne prevzemajo pravne odgovornosti za natančnost, popolnost ali uporabnost
podatkov, vsebovanih v predstavitvi. REMPEC in njegovi partnerji ne prevzemajo odgovornosti ali obveznosti za kakršnokoli
neposredno, posredno ali posledično škodo zaradi uporabe gradiva, ki je na voljo v PowerPoint predstavitvah projekta
POSOW.
Uradni podatki
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