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Zgodaj spomladi leta 2020 je kriza zaradi epidemije privedla 
do tega, da so ljudje po vsej Evropi v velikem obsegu prosto-
voljno pomagali svojim sosedom in tistim, ki so se znašli v 
stiski. Prostovoljstvo in z njim povezano prevzemanje sood-
govornosti v civilni družbi, je doživelo nov vidik spoštovanja 
in cenjenja. 

V ta namen razvita orodja (npr. platforme za povezovanje 
prostovoljcev) so bila z uporabo digitalnih tehnologij razvita, 
aktivirana in uporabljena tako rekoč čez noč. Ljudje so se 
vključevali v pomoč in podporo svojih sosedov, opravljali sto-
ritve nakupovanja za starejše in invalide, ki niso mogli zapu-
stiti svojih domov ali pa spodbujali dnevne aktivnosti. V glav-
nem so se lotili nalog, ki niso imele nič skupnega z njihovim 
dejanskim poklicem ali izobrazbo, npr. v oskrbi, kmetijstvu 
ali mobilnosti. Ne glede na poklicno ozadje prostovoljcev, so 
vendarle imeli skupno zlasti prostovoljstvo v času pandemi-
je, ki se je izkazalo tudi kot način dopolnjevanja zreducirane 
zaposlenosti in izgube dohodka, kot družbena aktivnost in 
občutek, da so postali aktivni del civilne družbe. V tem času 
so pridobili nove socialne veščine, imenovane mehke vešči-
ne, kot so timski duh, sposobnosti kriznega samourejanja, 

komunikacijske veščine, medkulturne kompetence, obvla-
dovanje stresa, disciplino in samozavest. Prostovoljstvo se 
je izkazalo za učinkovito učno okolje, zlasti za tiste ljudi, ki so 
se morali zavedati, da njihove poklicne aktivnosti niso sis-
temsko pomembne v smislu obvladovanja zdravstvene kri-
ze. S tega stališča je bilo prostovoljstvo odlična priložnost za 
pridobivanje mehkih veščin, ki bi jih lahko uporabili kot do-
datno usposobljenost v katerem koli poklicnem okolju.

Identifying	and	assessing	soft	
skills	you	have	acquired	in	crisis	–	
opportunities	for	volunteers

Identificare	e	valutare	le	soft	
skills	acquisite	durante	una	crisi	–	
opportunità	per	i	volontari
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Kako pa lahko prostovoljec prepozna te nove veščine? Kako 
lahko delodajalci te veščine ocenjujejo kot dodano vrednost 
pri timskem delu, v stresnih situacijah ali medkulturnemu 
povezovanju? To je mogoče le, če se te novo pridobljene 
osebne veščine potrjujejo. Ravno mehke veščine lahko pri-
našajo v naše poklicno življenje dodano vrednost. 

Ravno zato je splošni namen projekta CRISISS zagotoviti 
podporo in usmerjanje organizacijam, ki vključujejo pro-
stovoljce in jim omogočajo prepoznavanje in vrednotenje 
njihove osebne rasti v smislu razvoja mehkih veščinah.

Ciljna	skupina	projekta	CRISISS	
Primarna ciljna skupina, ki jo project nagovarja so organiza-
cije, ki pri vsakodnevnem poslanstvu vključujejo prostovolj-
ce. Sekundarna ciljna skupina so prostovoljci, ki lahko z vali-
dacijskimi orodji prepoznajo in dokumentirajo neformalno 
pridobljene mehke veščine na področju opravljanja prosto-
voljstva med pandemijo in s tem povečali svoje poklicne 
možnosti in osebni razvoj.

Cilji	projekta	CRISISS	
 Oblikovati orodja za pomoč prostovoljcem pri prepoznava-

nju in potrjevanju mehkih veščin, pri ozaveščanju o pome-
nu mehkih veščin v poklicnem življenju ter zbiranjem do-
kazov pri prepoznavanju kompetenc neformalnega in 
priložnostnega učenja in znanja.

 Razviti tovrstne podlage v večjezični in interaktivni učni 
platformi in kot mobilno aplikacijo na pametnih telefonih. 

Identifizierung	und	Bewertung	
von	Soft	Skills,	die	Sie	in	der	Krise	
erworben	haben	–	neue	Chancen	
für	Freiwillige

Identificación	y	evaluación	de	
habilidades	blandas	adquiridas	
durante	una	crisis:	oportunidades	
para	voluntarios.

Rozpoznanie	a	zhodnotenie	
mäkkých	zručností,	ktoré	ste	
získali	počas	krízy	–	príležitosti	
pre	dobrovoľníkov
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Ključne	competence	za	CRISISS	
Mednarodno partnerstvo projekta CRISISS sestavlja sedem 
evropskih institucij s področja prostovoljnih organizacij, re-
habilitacijskih ustanov, mladinskih in družinskih svetovalnih 
organizacij, socialnih partnerjev, ustanov za izobraževanje 
odraslih, centrov za socialne raziskave in strokovnjakov za 
razvoj digitalnih izobraževalnih virov.

 media k GmbH  Nemčija (koordinator)
 www.media-k.eu

 CESCOT Veneto  Italija
 www.cescotveneto.it
 
 Wissenschaftsinitiative Niederösterreich  Avstrija
 www.wissenschaftsinitiative.at 

 ALDAIMA  Španija 
 www.aldaima.org

 INTEGRA INSTITUTE  Slovenija 
 www.eu-integra.eu 

 QUALED  Slovaška 
 www.qualed.net

 AKADIMAIKO DIADIKTYO – GUNET  Grčija 
 www.gunet.gr 

Za dodatne informacije se obrnite na koordinatorja projekta 
(telefon +49 7931 99 27 30, crisiss@media-k.eu) ali pa na 
nacionalnega partnerja projekta v vaši državi. 

Αναγνώριση	και	αξιολόγηση	των	
ήπιων,	μη	τεχνικών,	δεξιοτήτων	
(soft	skills)	που	αποκτήσατε	σε	
περιόδους	κρίσης	–	ευκαιρίες	
για	εθελοντές/ίες

Prepoznavanje	in	ocenjevanje	
mehkih	veščin,	pridobljenih	v	
kriznih	situacijah	–	priložnosti	za	
prostovoljce
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