
 

LAHKIH NOG NAOKROG ‒ IGRA 

natisni in igraj 
 

 

Poslanstvo Voluntariata je promocija idej miru, družbene pravičnosti, trajnostnega razvoja in mednarodnega 
sodelovanja ter solidarnosti skozi prostovoljsko delo in prostovoljske projekte. Eden izmed projektov, ki močno 
nagovarja naše poslanstvo, je strateški projekt EVS: Lahkih nog naokrog – ang. Itchy Feet. Projekt je Zavod 
Voluntariat za obdobje 24 mesecev postavil v osrčje lokalnih in mednarodnih iniciativ, v sklopu katerih so 
sodelovali slovenski in mednarodni prostovoljci. 
  
V zahvalo in inspiracijo za nadaljnji razvoj mladih v Sloveniji, ki svoj čas in energijo namenijo širjenju poslanstva 
Voluntariata in drugih prostovoljskih organizacij v Sloveniji smo v sodelovanju s skupino prostovoljcev in Zavodom 
Dice ustvarili družabno igro Lahkih nog naokrog. Igro smo ustvarili kot pripomoček za nevladne organizacije, 
mladinske delavce in vse druge, ki bi želeli z igrifikacijo razširiti obzorja mladih (ali pa tudi manj mladih?) o tem, 
kakšna prostovoljstva obstajajo in kakšni so učinki prostovoljske izkušnje na prostovoljca. Prostovoljska dela, ki jih 
uporabljamo v igri, in veščine, ki jih posameznik pridobi, smo prilagodili potrebam mehanike igre in ne odražajo 
nujno realnih možnosti pridobivanja veščin na določenem prostovoljskem delu. 
 
Z radostjo vam predstavljamo igro Lahkih nog naokrog in upamo, da bo tudi vaše izvrstno orodje pri vzbujanju 
poguma in uresničevanju sanj mladih ob iskanju projektov prostovoljskega dela, tako v naši državi kot na globalni 
ravni.  

  
 

 

 

 

  

Za pripravo te igre potrebujete: 
 
- tiskalnik; 
- navadne liste; 
- škarje in lepilo; 
- opcijsko 108 fižolčkov ali 

kaj drugega za štetje časa. 

Število igralcev: 3—6 igralcev 

Čas igranja: 20 min 

Priporočena starost: 10+ let 

Natisni in igraj datoteka vsebuje: 21 kart s prostovoljskimi deli, 5 kart 
Izzivi, 5 kart Strategije, 108 žetonov za štetje časa, 2 različni tabeli za 
točkovanje in pravila. Namesto natisnjenih žetonov za štetje časa lahko 
uporabite fižolčke ali kaj drugega. 

LAHKIH NOG NAOKROG – IGRA 

natisni in igraj 

datoteka 1 od 4 – pravila 



 

 

 

 
 

 
 

  

prepogib 

PREDPRIPRAVA IGRE Natisnite datoteko 

Lahkih_nog_naokrog_2_karte.pdf. Razrežite 

posamezne kartice samo po polnih črtah. 

Črtkane črte pomenijo linijo, kjer kartico 

prepognete. Prepognjeno kartico zlepite 

skupaj. Tako dobite obojestranske karte. Igra 

je pripravljena. 

 

V datotekah Lahkih_nog_naokrog_3_tabela.pdf  in 

Lahkih_nog_naokrog_4_tabela.pdf najdete tabeli z 

opisi veščin in za točkovanje. Za eno odigrano igro lahko 

uporabite eno skupno točkovalno tabelo ali toliko 

posameznih tabel, kot je igralcev. 

 

 

Na koncu datoteke so tudi žetoni za štetje 

časa. Priporočamo, da pred rezanjem 

prilepite na zadnjo stran dodaten list, da 

bodo žetoni nekoliko bolj debeli. 

 

CILJ IGRE 

Kot nadobudni mladi si želite doživeti in se naučiti kaj novega. Zanimajo vas prostovoljska dela. Ko odkrijete prostovoljsko delo, se nanj odpravi 

tisti igralec, ki je pripravljen v licitaciji vanj vložiti največ časa. Prostovoljska dela vam prinašajo različne veščine, če imate največ veščin v skupini, 

pa dobite točke. Igralec z največjim skupnim seštevkom točk je zmagovalec igre. Toda zmaga ni vse, doživetja so tista, ki štejejo … le kam vas bo 

pot zanesla tokrat? 

PRAVILA IGRE 
LAHKIH NOG NAOKROG – IGRA 

natisni in igraj 



 

TIPI KART IN TOČKOVALNA TABELA 

Prostovoljska dela 

Čas trajanja dela – 

od nekaj dni do 

enega leta 

Kratki opis 

Ime dela 

SPREDNJA STRAN 

ZADNJA STRAN 

Daljši opis dela 

Pridobljene veščine – označeno s številom polnih 

malih krogcev. V splošnem bolj dolgotrajna dela 

prinašajo več veščin.  

21 kart – prostovoljska dela, za katera igralci licitirajo s svojim 

časom in s katerimi pridobijo veščine, ki na koncu prinašajo 

točke. 

Izzivi in strategije 

5 kart – prigode, ki se lahko zgodijo na prostovoljskem delu. Če 

se zgodi prav vam, vam vzamejo oz. dajo en čas. 

Daljši opis  

prigode 

Odvzet ali  

pridobljen čas 

IZZIVI STRATEGIJE 

Ime dela 

Karta prvega igralca 

Pove, kateri igralec je prvi na vrsti za 

licitacijo. 

LAHKIH NOG NAOKROG – IGRA 

natisni in igraj 

Koliko posameznih veščin je vse skupaj 

na voljo na kartah, je prikazano v 

tabeli za točkovanje. 

Točkovalna tabela 



 

PRIPRAVA IGRE 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Zgornje strani različnih tipov kart. 

Vsak igralec prejme 18 žetonov, ki 

predstavljajo čas, ki ga ima na voljo. 

Preostale žetone pospravite. 

 

Svoje žetone skrivajte pred drugimi. 

1 

Igralec, ki je danes najbolj zgodaj vstal, 

prejme karto prvega igralca. 

5 
Ob kupček postavite 

točkovalno tabelo z 

dodatnimi informacijami.  

4 

Kupček dobro premešajte in ga, obrnjenega 

navzgor, postavite na sredino mize, da ga 

dosežejo vsi igralci. Če je na vrhu karta Izziv 

ali Strategija, karte še enkrat premešajte. 

3 

Karte uredite tako,  

da so vse obrnjene navzgor. 

2 
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V igri boste licitirali za 

posamezna prostovoljska dela s 

svojim časom (žetoni). Na koncu 

boste prejeli točke glede na to, kako 

veliko veščin si boste nabrali tekom 

igre. Vedno licitirate za karto s 

prostovoljskim delom, ki je vidna na 

vrhu kupčka. 

 

1 

Igralec, ki ima karto prvega igralca (imenovan prvi igralec), začne z licitacijo.  

 

Odloči se, koliko žetonov časa je pripravljen/a vložiti v prostovoljsko delo, ki je na 

voljo. Ponuditi mora vsaj en žeton, lahko pa od licitacije odstopi. V tem primeru za 

to delo ne more več licitirati. 

 

Ponujene žetone da predse. 

  

 

2 

Nato lahko za isto prostovoljsko delo licitirajo po 

vrsti tudi drugi igralci v smeri urinega kazalca. 

 

Če želi igralec sodelovati oz. ostati v licitaciji, 

mora ponuditi več žetonov, kot igralec pred njim. 

 

Od licitacije lahko tudi odstopi – za to delo ne 

more več licitirati. Igralec, ki je odstopil od 

licitacije, dobi morebitne že ponujene žetone 

nazaj.  

 

Če igralcu zmanjka žetonov, mora to najaviti 

drugim igralcem in v licitacijah ne more več 

sodelovati. 

 

3 

Licitacija se na enak način nadaljuje v krogu, dokler ne odstopijo od 

licitacije vsi, razen enega igralca. Ta plača vse ponujene žetone (da jih na 

sredino mize) in prejme karto prostovoljskega dela.  

Karto najprej obrne na drugo stran, pokaže, kaj je s prostovoljskim 

delom pridobil, lahko si tudi prebere nekaj več o tem prostovoljskem 

delu.  

 

Nato jo položi predse, obrnjeno, navzgor (da preostali igralci ne vidijo 

več, kaj je pridobil). 

 

Igralec mora za prostovoljno delo vedno plačati vsaj en žeton. 

4 

Če je pod karto, ki jo je igralec prejel, ena od 

posebnih kart »IZZIV« ali »STRATEGIJA«, vzame tudi 

to karto k sebi. Na glas prebere, kaj piše na drugi 

strani karte, in izgubi ali dobi en čas (žeton). Karto da 

predse za spomin. 
 

Če odpre več kart Izziv oz. Strategija zapored, vzame vse, 

dokler ni na vrhu kupčka novo prostovoljsko delo. Če žetona 

ne more plačati oz. ni na voljo, ko bi ga moral dobiti, se ne 

zgodi nič. 

5 

Karto prvega igralca prejme naslednji igralec 

v smeri urinega kazalca. Igra se nadaljuje na 

enak način, dokler ne zmanjka osrednjega 

kupčka s kartami ali so vsi igralci brez žetonov. 

6 

POTEK IGRE 
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KONEC IGRE IN TOČKOVANJE 

Igre je konec, ko ste si z licitacijo razdelili vse karte ali če nihče od igralcev nima nič več žetonov. S točkovanjem boste določili zmagovalca igre. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

1 

2 

4 

5 

6 

7 

1. Najprej v tabelo vpišite imena igralcev.  

 

2. Obrnite vsa svoja pridobljena prostovoljska dela tako, da bodo 

vidne pridobljene veščine.  

 

3. Za vsako od veščin preštejte polne krogce, ki ste jih prejeli s 

prostovoljskimi deli, ki ste se jih udeležili, in jih vpišite v tabelo.  

 

4. V naslednjo vrstico vsake veščine vpišite uvrstitev tekmovalcev 

glede na število krogcev (1. mesto prejme igralec, ki ima največ 

krogcev pri tej veščini itd.).  

 

Če sta dva igralca izenačena, si delita uvrstitev, naslednji igralec 

pa je za dve uvrstitvi nižje. Npr. če sta dve 1. mesti, je naslednji 

igralec na 3. mestu. Igralec mora imeti vsaj en poln krogec v tej 

veščini, da lahko prejme točke. 

 

5. V zadnjo vrstico pri posamezni veščini pa vpišite število točk. 

Igralec na prvem mestu prejme 3 točke, na drugem mestu 2 

točki in na 3. mestu 1 točko. Preostali igralci točk ne prejmejo. 

 

6. Na koncu seštejte točke za vsakega igralca. 

 

7. Razglasite zmagovalce. Igralec z največ točkami zmaga. Vsi pa 

lahko uživate v izkušnjah in dogodivščinah, ki ste jih med svojimi 

prostovoljskimi deli doživeli. Morda pa vas pot odnese na kakšno 

od prostovoljskih del tudi zares …       

 

Če ima več igralcev na koncu enako točk, zmaga tisti, ki je 

pridobil točke pri več različnih veščinah. Če sta igralca še vedno 

izenačena, si zmago delita. 
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VIRI 

V igri smo uporabili ikone s spletnih strani Noun Project: person by Arthur Shlain; mirror by bmijnlieff; Idea by Numero Uno; Mobile by haseeb ahmad; Heart by Lars Meiertoberens; vacuum by Adrien Coquet; magic 

by Vadim Solomakhin; Time by ignation; discovery by Adrien Coquet in spletne strain Game-icons.net: Sands of time icon by Lorc; Discussion icon by Delapouite; Boat Horizon Icon by Delapouite; Book cover by 

Delapouite; Money stack by Delapouite. 
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Publikacija je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije odraža izključno stališča avtorja/jev. 

Nacionalna agencija in Evropska Komisija nista odgovorni za kakršnokoli uporabo informacij, ki jih publikacija 

vsebuje.  

 

www.zavod-voluntariat.si 

Zavod Voluntariat 

Bežigrad 6 

1000 Ljubljana, Slovenija 

www.valueaddgames.com 

Value Add Games, d. o. o. 

Mestinje 2b 

3241 Podplat, Slovenija 

http://www.zavod-voluntariat.si/
http://www.valueaddgames.com/
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Komuniciraj na družbenih omrežjih, soustvarjaj 

programe dogodkov, opravljaj osnovno administracijo in 

podpiraj člane organizacije. 

13
mesecev

Opolnomočenje skupine LGBTIQA+

Socialne veščine

Samospoznavanje

Širjenje obzorij

Samoiniciativa

Znanje

Samostojnost

Podpri skupine LGBTIQA+ in razširi svoja obzorja o 
enakopravnosti. Tako dobiš priložnost, da svoje veščine uporabe 

družbenih omrežij razširiš in nadgradiš, pri tem se mrežiš z 
drugimi organizacijami in v zameno dobiš podporo pri razvijanju 

svojega osebnega projekta.

Raziskuj temo feminizma, napiši članek

za Wikipedijo, spoznaj načela Wikimedia in prosto 

dostopnih vsebin.

1
teden

Okolje in fotografija

Socialne veščine

Samospoznavanje

Širjenje obzorij

Samoiniciativa

Znanje

Samostojnost

Naj te obsije severnji sij na delavnici nočnega fotografiranja in 
lova na avroro. Ob tem se za nekaj dni pridruži tudi prazničnemu 

vzdušju v središču mesta, kjer bomo delili vročo čokolado kot 
način zbiranja sredstev za neprofitne projekte islandskega 

Rdečega križa.

Wikipedia za mir

Socialne veščine

Samospoznavanje

Širjenje obzorij

Samoiniciativa

Znanje

Samostojnost

Vključi svoj raziskovalni duh in odkrij svoj pisateljski navdih s 
pisanjem profesionalnih člankov za Wikipedijo. Ob tem boš 

raziskoval/a zgodovino feminizma v izbranem okolju in 
prispeval/a k širjenju zgodovine.

Udeleži se delavnice nočne fotografije in zbiranja 

sredstev za neprofitne projekte z vročo čokolado.

9
dni

Opolnomočenje skupine 
LGBTIQA+, Hrvaška

Okolje in fotografija, 
Islandija

Wikipedia za mir, online

Lahkih nog naokrog – igra; natisni in igraj



Prilagodi nauke in tehnike prve pomoči lokalnemu 

okolju in sodeluj pri razvoju lokalne mreže trenerjev.

3 
tedni

Osveščanje o prvi pomoči

Socialne veščine

Samospoznavanje

Širjenje obzorij

Samoiniciativa

Znanje

Samostojnost

Promoviraj vrednote solidarnosti in tehnike prve pomoči med 
državljani Ugande. S skupino prostovoljcev se podaj na 

razburljivo avanturo širjenja tehnik in povečanja ozaveščenosti 
prebivalstva o pomenu hitre, varne in učinkovite akcije prve 

pomoči.

Ozaveščaj o okolijskem aktivizmu, razvijaj dejavnosti, 

kampanje in dogodke za promocijo.

10 
mesecev

Zavetišče za divje živali

Socialne veščine

Samospoznavanje

Širjenje obzorij

Samoiniciativa

Znanje

Samostojnost

Prostovoljska izkušnja v zavetišči za divje živali ti bo napolnila 
duha in srce. Tam boš skrbel/a za dobro počutje živali, kot so 

pingvini, tapir, jeleni in modronogi strmoglavec, in se naučil/a
veliko o njihovi prehrani in okolju.

Podpri trajnostni razvoj skupnosti

Socialne veščine

Samospoznavanje

Širjenje obzorij

Samoiniciativa

Znanje

Samostojnost

Prebudi svojo strast in ljubezen do narave ter širi ideje o ponovni 
uporabi. Z dejavnostmi pokaži širši javnosti, da ni mogoče samo 
zmanjšati števila odpadkov, ampak jih tudi ponovno uporabiti in 

ustvariti nove možnosti podjetništva ter gospodarstva.

Postani varuška barvitim živalim, sodeluj pri pripravi 

hrane, čiščenju kletk in ostali oskrbi.

4
tedni

Osveščanje o prvi 
pomoči, Uganda

Zavetišče za divje živali,
Ekvador

Podpri trajnostni razvoj
skupnosti, Portugalska

Lahkih nog naokrog – igra; natisni in igraj



Pomoč na glasbenem festivalu

Socialne veščine

Samospoznavanje

Širjenje obzorij

Samoiniciativa

Znanje

Samostojnost

Zapleši v ritmu festivala, pridobi prosti vstop, pokukaj v zakulisje 
dogajanja in pomagaj obiskovalcem, da tudi sami čim bolj 

izkoristijo glasbeni festival. Pridobil/a boš zanimive izkušnje za 
nadgradnjo svojega CV-ja na enem izmed najboljših in največjih 

festivalov na svetu.

Prostovoljstvo na Veganskem festivalu

Socialne veščine

Samospoznavanje

Širjenje obzorij

Samoiniciativa

Znanje

Samostojnost

Ponudi kreativnost svojim brbončicam in svojemu sistemu 
vrednot. Za to izkušnjo ti ni treba biti vegan/ka, da se je udeležiš. 

Pridobil/a boš priložnost za spoznavanje novih ljudi in gradnjo
skupnosti. Ob vsem tem pa te bodo spremljale omamne vonjave 

ne tako vsakdanje hrane.

Prostovoljsko v deževnem gozdu

Socialne veščine

Samospoznavanje

Širjenje obzorij

Samoiniciativa

Znanje

Samostojnost

Skrij se v deževnem pragozdu in obudi svojo povezavo z 
mogočnimi drevesi in naravo. Kot udeleženec/ka tega 
prostovoljskega potovanja v deževni pragozd združiš 

raziskovanje naravnih danosti in svoj prispevek k zaščiti 
mogočnega deževnega pragozda.

Izkusi vegansko in sodeluj pri pripravi festivala, se druži 

z obiskovalci in jih umerjaj ter z njimi deli informacije.

3 
dni

Ohrani naravni habitat s sajenjem novih 

dreves, odstranjevanjem invazivnih rastlin in 

spremljanjem prostoživečih živali.

4 
tedni

Sodeluj na festivalu in usmerjaj goste, preverjaj 

vstopnice in sodeluj v skupini prostovoljcev.

1 
teden

Pomoč na glasbenem 
festivalu, Maroko

Prostovoljstvo na Veganskem 
festivalu, Avstrija

Prostovoljsko v deževnem 
gozdu, Avstralija

Lahkih nog naokrog – igra; natisni in igraj



Delo v mladinskem centru

Socialne veščine

Samospoznavanje

Širjenje obzorij

Samoiniciativa

Znanje

Samostojnost

Kot prostovoljec/ka v mladinskem centru boš prevzel/a ključno 
vlogo pri podpori mladih pri doseganju pozitivne prihodnosti s 

krepitvijo veščin skupinskega dela. Sodeloval/a boš v v 
profesionalni, dinamični in kreativni ekipi in spodbujal/a 

medkulturno izmenjavo ter kulturo mladinskega dela.

Študentska organizacija ‒ projektni 

management

Socialne veščine

Samospoznavanje

Širjenje obzorij

Samoiniciativa

Znanje

Samostojnost

Ti, sanjske Firence, kreativni projekti, kaj še manjka? Pripravi se 
na pot samoodkrivanja, razvoja veščin in ustvarjanja vpliva ter 

učinka na okolico. Podaj se na izkušnjo prilagodljivosti in bivanja 
v večkulturnem okolju.

Permakulturna skupnost

Socialne veščine

Samospoznavanje

Širjenje obzorij

Samoiniciativa

Znanje

Samostojnost

Podaj se v izkušnjo bivanja v skupnosti, ki ti bo prinesla osebno 
rast, nove veščine in znanje, kako podobno skupnost ali projekt 

preneseš v lokalno okolje. V skupnosti se boš naučil/a načel 
permakulture in biodinamičnega kmetijstva.

Razvijaj in izvajaj delavnice projektnega vodenja, 

organiziraj dogodke in se spoznaj z nalogami 

upravljanja organizacije.

1
leto

Bivaj v skupnosti in prispevaj k soustvarjanju študije 

gozdnega vrta ter razvijaj nova orodja za spremembe.

6
mesecev

Animiraj, ustvarjaj, organiziraj in promoviraj 

aktivnosti za vključevanje socialno ogroženih mladih in 

mladih z migracijskim odzadjem.

1 
leto

Študentska organizacija ‒
projektni management, Italija

Permakulturna 
skupnost, Hrvaška

Delo v mladinskem 
centru, Nemčija

Lahkih nog naokrog – igra; natisni in igraj



Brezplačni prevozi za starejše

Socialne veščine

Samospoznavanje

Širjenje obzorij

Samoiniciativa

Znanje

Samostojnost

Solidarno s starejšimi, te bodo še presenetili! Z brezplačnimi 
prevozi boš starostnikom omogočal/a, da ne le samostojno in 
brez skrbi opravijo nujna opravila, temveč tudi spletajo nova 

poznanstva in ohranjajo družabne stike s širšo okolico.

Prostovoljstvo na EP v košarki za 

dekleta

Socialne veščine

Samospoznavanje

Širjenje obzorij

Samoiniciativa

Znanje

Samostojnost

Postani del ekipe za kvalitetno izvedbo prvenstva in si od blizu 
oglej tekme košarkarskih prvakinj. V odličnem delovnem vzdušju 
in v ekipi pozitivnih ljudi boš pridobil/a neprecenljive izkušnje ter 

nepozabna doživetja. 

Prostovoljstvo na konferenci

Socialne veščine

Samospoznavanje

Širjenje obzorij

Samoiniciativa

Znanje

Samostojnost

Začini udeležbo na konferenci s prostovoljstvom, ki je odlična 
priložnost za mreženje in nova poznanstva. Ob tem doživiš 

zakulisje konference in si prislužiš popust na kotizacijo. 
Prostovoljstvo je odprto za vse udeležence konference.

Soustvarjaj izvedbo prvenstva na info točki, 

pri transportu, kot atašej/ka ekip, pri usmerjanju

občinstva, podpori organizaciji in v navijaški coni.

10
dni

Podpri ključna področja konference s prodajo 

publikacij, na informacijskem centru, registraciji in pri

zbiranju prijav na delavnice.

nekaj
dni

Sodeluj v medgeneracijskem povezovanju in postani 

voznik starostnikom.

dlje
časa

Brezplačni prevozi za 
starejše (lokalno), Slovenija

Prostovoljstvo na EP v košarki 
za dekleta, Slovenija

Prostovoljstvo na 
konferenci, ZDA

Lahkih nog naokrog – igra; natisni in igraj



Peka palačink za brezdomce

Socialne veščine

Samospoznavanje

Širjenje obzorij

Samoiniciativa

Znanje

Samostojnost

Greš mimo tega gospoda vsak dan, kaj če bi mu namesto 
kovančka spekel palačinke? Kot prostovoljec/ka, imaš lahko
močen vpliv tudi pri individualnih akcijah v lastni režiji, zato 

pogumno naprej! 

Druženje s starejšo gospo

Socialne veščine

Samospoznavanje

Širjenje obzorij

Samoiniciativa

Znanje

Samostojnost

Končno se lahko naučiš igrati šah, karte ali speči najboljše 
babičine piškote. Vse to v odlični družbi starejše gospe. Vse, kar 

potrebuješ, je le čut za starejše ljudi in razumevanje ter 
potrpežljivost pri podajanju znanja.

Prostovoljstvo na tednu mode

Socialne veščine

Samospoznavanje

Širjenje obzorij

Samoiniciativa

Znanje

Samostojnost

Ti in najbolj znani modni oblikovalci na svetu? Postani del 
gonilne sile festivala mode, umetnosti, glasbe in kulture in 
pokukaj v zakulisje dogajanja, spoznaj potek organizacije 

takšnega dogodka in pobliže spoznaj imena modne industrije.

Deli svoj čas s starejšo gospo, čakajo te dobri pogovori 

v živo in po telefonu.

dlje
časa

Pridruži se ustvarjanju modnega dogodka z

delom na registraciji, modni stezi, usmerjanjem 

gostov in oblačenjem manekenk.

1
teden

Pričaraj nasmehe na obraze in se udeleži 

neorganizirane peke palačink za brezdomce.

dlje
časa

Peka palačink za 
brezdomce, Slovenija

Druženje s starejšo 
gospo, Slovenija

Prostovoljstvo na tednu 
mode, Kanada

Lahkih nog naokrog – igra; natisni in igraj



Prostovoljci Združenih narodov

Socialne veščine

Samospoznavanje

Širjenje obzorij

Samoiniciativa

Znanje

Samostojnost

Prispevaj svoj čas, izkušnje in znanje ter se podaj na izkušnjo 
ustvarjanja pozitivnega učinka prostovoljstva. Postani član/ica

gonilne sile za doseganje miru in razvoja po svetu. Sproži 
spremembe v življenju mnogih.

Prostovoljstvo na Dneh mladih

Socialne veščine

Samospoznavanje

Širjenje obzorij

Samoiniciativa

Znanje

Samostojnost

Nikoli ne boš pozabil/a teh dni, mogoče tudi tebi spremenijo 
življenje. Svetovni dan mladih je srečanje s papežem, ki se 

praznuje vsake 3 leta v drugi državi. WYD je odprt za vse mlade.

Prostovoljstvo na Antarktiki

Socialne veščine

Samospoznavanje

Širjenje obzorij

Samoiniciativa

Znanje

Samostojnost

Zimski izziv, vzemi tople nogavice in rokavice! Ta izkušnja bo trdo 
delo z znanstveno natančnostjo. Predznanja niso potrebna,
potrebuješ pa strast, občutek globalnega državljanstva in 

navdušenost, da svoje ugotovitve deliš s svetom.

Prebudi svojo vero in pomagaj na informacijskih točkah, 

pri organizaciji in distribuciji gradiv ter usmerjanju 

obiskovalcev.

1
teden

Zbiraj vzorce snega in preučuj, v kolikšni meri je 

mikroplastika dosegla Antarktiko.

1
mesec

UN ti ponuja raznolike izkušnje iz področja 

programskega managementa, spletnega komuniciranja, 

mladinskega dela in projektnega dela.

1
leto

Prostovoljstvo na Dneh 
mladih, po celem svetu

Prostovoljstvo na 
Antarktiki

Prostovoljci Združenih 
narodov, po celem svetu

Lahkih nog naokrog – igra; natisni in igraj



Telefon čudno „žmiga“ in nikogar ne moreš 

poklicati ali pisati sporočil.

Zjutraj se odpravljaš na delo, ko opaziš, da ti ekran čudno 
„žmiga“. Joj, telefon ne dela! Mudi se ti na delo, a si kot 
kura brez glave – kdo pa še zna živeti brez telefona? Na 

srečo te v tej noriji vidi cimra Maria, ki ti posodi svoj 
rezervni telefon, kasneje pa si kupiš novega. Prijateljstva 

so zakon! ☺

Dolgo si že z doma in pogrešaš

družino in prijatelje.

Medtem ko opravljaš delo, se zalotiš, da se v mislih 
pogovarjaš s svojim najboljšim prijateljem: „Nikoli si ne bi 

mislil, da boš zlagal/a zidake in ob tem užival/a,“ te 
poheca v mislih. Kako zelo pogrešaš vse te pogovore in 

dogodivščine! 

Domotožje

S cimri je šlo tako lepo na začetku …

Tvoji cimri so super in zanimivi ljudje. Navdušen/a si nad 
njimi in z veseljem poslušaš njihove zgodbe, prirejaš 

zabave … Čez en mesec te začnejo motiti malenkosti –
Johan nikoli ne pomije posode, Anita ropota ob polnoči, 

zjutraj pa moraš vstati. Tudi zase lahko rečeš, da nisi ravno 
biser – velikokrat pozabiš odnesti smeti in pustiš pretečen 

jogurt v hladilniku. ☺

Kratki stik s cimri

- 1 - 1

Pokvarjen telefon

- 1

Lahkih nog naokrog – igra; natisni in igraj



Gledaš na bančni račun in se čudiš …

Jutranja kavica v kavarni tik ob pisarni je postala tvoja 
vsakodnevna navada. Tako dobra je! Skoraj en mesec je za 

teboj in po jutranji navadi se odpraviš na kavo. Želiš 
plačati in ugotoviš, da ti je zmanjkalo denarja. „Kam je 

šel?“ se sprašuješ in ugotavljaš, koga bi lahko prosil/a, da 
ti posodi denar. „Še dobro, da se da denar nakazati na 
daljavo, samo še čas moram najti, da to uredim.“  ☺

Zmanjka ti denarja

Dolgo si že z doma in pogrešaš

družino in prijatelje.

Zbudiš se in zagledaš nov mail. Kar dvigne te iz postelje –
sprejeli so tvojo prijavo za prostovoljsko delo, čez dva 
meseca greš v Kenijo učit otroke angleščino! „Kako bo 

čudovito,“ razmišljaš, „vsi me bodo občudovali, otroci me 
bodo z odprtimi očmi poslušali, ptice bodo pele in sončni 

zahod bo čudovit …“ Tri mesece kasneje otroci tekajo okoli 
tebe, ko skušaš razložiti razliko med „cow“ in „crow“, zunaj 

dežuje, a je hkrati takoooo zelo vroče. Kakšen teden ti je 
zelo težko in se sprašuješ, kaj počneš tukaj. Vendar še 

dobro, da se znajdeš in potegneš iz globin znanja trike, da 
se otroci umirijo, vreme pa ti po vseh teh dneh ne more več 

do živega – saj vidiš lepote tudi v dežju, pot na obrazu pa 
dojemaš kot zabaven modni okrasek. ☺

Domotožje

S cimri je šlo tako lepo na začetku …

Kratek stik s cimri

Glejte, kakšno dobro prostovoljsko
delo sem našel/a! Zanima še koga?

KARTA PRVEGA IGRALCA

- 1
- 1

Lahkih nog naokrog – igra; natisni in igraj



S cimri naredite dober plan.

Dogovor s cimri na začetku

+ 1

Vnaprej načrtuješ izlet domov.

Planiran izlet domov

+ 1

S sabo vzameš rezervni telefon.

Rezervni telefon

+ 1

Prijatelj ti je razlagal, kako se mu je na prostovoljskem
delu pokvaril telefon in koliko preglavic je imel zaradi 

tega. Zato med svojo obvezno prtljago dodaš tudi rezervni
telefon. Previdnost ni nikoli odveč. ☺

Zelo se veseliš novega enoletnega prostovoljskega dela. 
Koliko novih dogodivščin je pred teboj! Hkrati se zavedaš, 

da boš čez nekaj mesecev pogrešal/a svoj dom in 
prijatelje, zato vnaprej načrtuješ izlet domov – pozanimaš 
se o prostem času in možnih prevozih, hkrati pa si puščaš 

možnosti za prilagoditve.

Zgodbe o cimrih, ki puščajo plesniv sir na mizi, je čez nekaj 
let zabavna, tisti trenutek pa najbrž ne. ☺ V prvih dneh 

skupnega bivanja cimrom zato predlagaš skupen sestanek, 
na katerem se dogovorite, kdo je odgovoren za kaj, ob 

kateri uri mora biti v stanovanju mir za spanje in, seveda, 
kdo je dežurni DJ.☺

Lahkih nog naokrog – igra; natisni in igraj



Kaj me pa tam čaka?

Realna pričakovanja

Kovanček na kovanček … rezerva.

Denar daješ na stran

Skrbno ravnanje z denarjem ti ni tuje. Že pred odhodom na 
prostovoljsko delo razmisliš, koliko denarja potrebuješ za 
sprotne stroške, koliko denarja lahko porabiš za zabavo in 

luksuz, nekaj denarja pa daš na stran za vsak slučaj. 
Mogoče ga lahko skriješ pred sabo v štumf, tako kot so to 

delali včasih? ☺

Življenje vedno znova preseneča. Čeprav se veseliš 
presenečenj, veš, da obstaja t. i. kulturni šok in da si težko 

predstavljaš, kaj točno se bo na prostovoljskem delu 
dogajalo. V organizaciji, ki ti je pomagala izpolnjevati 

prijave, prosiš za kontakt koga, ki je že opravljal to delo in 
se z njim dobiš na kavi. Koliko koristnih informacij ima! Pa 

še novo prijateljstvo si spletel/a!

+ 1+ 1

Lahkih nog naokrog – igra; natisni in igraj
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   IME 

Veščine 
 in število 

krogcev, ki so 
na voljo 

   

 

57 

SOCIALNE VEŠČINE 
prilagodljivost, socialna inteligentnost, 

poslušanje, empatija, radovednost, 
vzpostavljanje novih odnosov 

Število krogcev  

Uvrstitev (1., 2., 3.)  

TOČKE  

 

36 

SAMOSPOZNAVANJE 
čustvenost, samorefleksija, samopodoba, 
kontrola nad svojimi čustvi, sprejemanje 

kompromisov, samokritičnost 

Število krogcev  

Uvrstitev (1., 2., 3.)  

TOČKE  

 

52 

ŠIRJENJE OBZORIJ 
razbijanje stereotipov in predsodkov, 

radovednost, potovanje, spoznavanje drugih 
kultur, socialnih skupin 

Število krogcev  

Uvrstitev (1., 2., 3.)  

TOČKE  

 

16 

SAMOINICIATIVA 
iznajdljivost, kreativnost, odprtost za nove 

izkušnje, samouravnavanje 

Število krogcev  

Uvrstitev (1., 2., 3.)  

TOČKE  

 

32 

ZNANJE 
praktične veščine, poklicno znanje, praksa, 

treniranje veščin, strokovno besedišče 

Število krogcev  

Uvrstitev (1., 2., 3.)  

TOČKE  

 

41 

SAMOSTOJNOST 

upravljanje svojega časa, deljenje življenjskega 
prostora, pogum, iznajdljivost 

Število krogcev  

Uvrstitev (1., 2., 3.)  

TOČKE  

 SKUPAJ TOČK 
 

 SKUPNA 
UVRSTITEV 

 

LAHKIH NOG NAOKROG – IGRA 

natisni in igraj 

datoteka 3 od 4 – tabela za posameznike 



  

   IMENA IGRALCEV 
Veščine 

 in število 
krogcev, ki so 

na voljo 

        

 

57 

SOCIALNE VEŠČINE 
prilagodljivost, socialna inteligentnost, 

poslušanje, empatija, radovednost, 
vzpostavljanje novih odnosov 

Število krogcev       

Uvrstitev (1., 2., 3.)       

TOČKE       

 

36 

SAMOSPOZNAVANJE 
čustvenost, samorefleksija, samopodoba, 
kontrola nad svojimi čustvi, sprejemanje 

kompromisov, samokritičnost 

Število krogcev       

Uvrstitev (1., 2., 3.)       

TOČKE       

 

52 

ŠIRJENJE OBZORIJ 
razbijanje stereotipov in predsodkov, 

radovednost, potovanje, spoznavanje drugih 
kultur, socialnih skupin 

Število krogcev       

Uvrstitev (1., 2., 3.)       

TOČKE       

 

16 

SAMOINICIATIVA 
iznajdljivost, kreativnost, odprtost za nove 

izkušnje, samouravnavanje 

Število krogcev       

Uvrstitev (1., 2., 3.)       

TOČKE       

 

32 

ZNANJE 
praktične veščine, poklicno znanje, praksa, 

treniranje veščin, strokovno besedišče 

Število krogcev       

Uvrstitev (1., 2., 3.)       

TOČKE       

 

41 

SAMOSTOJNOST 

upravljanje svojega časa, deljenje življenjskega 
prostora, pogum, iznajdljivost 

Število krogcev       

Uvrstitev (1., 2., 3.)       

TOČKE       

 
SKUPAJ TOČK 

      

 
SKUPNA 
UVRSTITEV 

      

IN ZMAGOVALEC/KA JE:  

_______________________ 

NA DRUGEM MESTU JE: 

_______________________ 

NA TRETJEM MESTU JE: 

_______________________ 

LAHKIH NOG NAOKROG – IGRA 

natisni in igraj 

datoteka 4 od 4 – tabela za skupine 


