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Na tej okrogli mizi smo ugotovili, da ljudje zelo veliko sodelujejo v različnih samoupravnih telesih, ki se ukvarjajo s socialno politiko, to udejstvovanje pa je tesno povezano z uspešnim delovanjem samoupravljanja in z njegovo usodo. Navedena je bila vrsta primerov iz Slovenije, ki opisujejo delo
družbenih in humanitarnih organizacij. Rdečega križa, nekaterih krajevnih
skupnosti, kjer so dosegli dobre rezultate in dobro družbeno vzdušje.
Navedeni so b i l i naslednji dejavniki, ki omejujejo širši razmah prostovoljnega dela: forumsko delo v socialistični zvezi, splošni dokumenti, ki vse obljubljajo in zato ne morejo delovati motilizatorsko, ter pritegniti večjega
števila prostovoljnih delavcev raznih poklicev k reševanju določenih problemov; preveč poudarjen normativizem ir pretirana organiziranost različnih
oblik dela socialistične zveze zavirata širše pobude pri organiziranju prostovoljnega dela. Tako oviro predstavjajo tudi omejena finančna podpora za
razvoj prostovoljnega dela in pojmovanje, da je prostovoljno delo v programskem smislu delo, ki mu materialna pomoč ni potrebna.

Z namenom, da bi v sekcijah SZDL čim bolj uveljavili prostovoljno delo s
socialnimi smotri v vseh njegovih oblikah, so na okrogli mizi predlagali, da
je treba delati naslednje:
1.

Programirati prostovoljno delo raznih profilov in pcklicev pri reševanju
socialnih problemov in pri doseganju socialnih ciljev.

2. Predvideti materialna sredstva za financiranje prostovoljnega udejstvovanja v okviru tega delovnega programa.
3. Vzpostaviti ustreznejše možnosti za boljše družbeno vrednotenje prostovoljnega dela, da bi povečali motivacijo za to delo.
4. Proučiti je treba možnosti, da bi poleg stalnih oblik dela SZDL čim več

delali tudi v proiložnostnihoblikah, ker je dosedanja organiziranost nefleksibilna.

5. Hitreje je treba demokratiziratl oblike dela v SZDL in povezati družbene organizacije in združenja občanov s subjekti političnega sistema,
da bi prostovoljno delo bolj

zaživelo in postalo vir kopice

zamisli in

akcij.
6. Gradivo posvetovanja in dosedanje teoretične in praktične izkušnje o
razvoju prostovoljnega dela je treba uporabiti tako, da bi čim bolj razširili možnosti prostovoljnega dela, tako da bi postalo trajna vrednota
v SZDL pri doseganju socialnih ciljev razvoja od krajevne skupnosti, občine, do širših družbenih oblik.

7. Prostovoljno delo bi lahko imelo posebno vlogo v okviru SZDL pri ustreznejši pripravi delegatov za razumevanje in reševanje vrste problemov pri
družbenem dogovarjanju in samoupravnem sporazumevanju.
8. Ker smo v izjemne težkem druženoekonomskem položaju, je razvoj prostovoljnega dela izredno pomemben, posebno pri graditvi takih družbenih
odnosov, v katerih bodo ljudje vse bolj lahko odločali o lastni usodi in
vplivali nanjo, vse bolj vsestransko zadovoljevali svoje potrebe, humanizirali delo in življenje in vplivali na razvoj vsestranske človeške osebnosti.

Zaradi tega je treba v SZDL razvijati etiko in moralo prostovoljnega dela,
da bi si pridobilo čim večji pomen in da bi postalo trajna, načrtna, družbena akcija, kjer bi imela planiranje in financiranje programov prednost pred
planiranjem in financiranjem institucij.

Udeleženci te okrogle mize so priporočili, naj v vseh sekcijah SZDL, krajevnih skupnostih in občinah analizirajo dosedanje izkušnje prostovoljnega "dela, obravnavajo probleme, zaradi katerih se to delo in še bolj razvilo. In
v dosedanji organiziranosti družbenih organizacij predlagajo spremembe, da
bi premagali togost in formalizem, tako da bi se čim več ljudi aktivno
vključilo v samoupravno odločanje in uresničevanje sprejetih odločitev in

da bi v večji meri vključili spontane pobude in pripravljenost ljudi za
reševanje svojih in skupnih problemov.

Udeleženci so priporočili, naj socialistična zveza usklajuje in spodbuja
prostovoljno dejavnost z ustvarjanjem boljšega celotnega socialnega vzdušja za to delo, z akcijskimi programi, usmerjenimi v reševanje problemov,
in spreminjanjem razmerja sil v korist razrednih nosilcev socialne politike
in razvoja.

