
LETNO POROČILO PARK ISTRA 2021 

 

Poslanstvo Parka Istra je spodbujati trajnostni razvoj s širjenjem vrednot solidarnosti, 

prostovoljstva in aktivnega državljanstva. Področja, ki jih Park Istra pokriva so raznolika – 

pomoč organizacijam in posameznikom pri varovanju kulturne in naravne dediščine, izvajanje 

izobraževalnih aktivnosti, pomoč socialno šibkim ter podpora raznovrstnim trajnostnim 

projektom po Obalno-kraški regiji. Poleg mnogih ur podarjenega dela, so največji dosežek Parka 

Istra spremenjena življenja prostovoljcev in domačinov. Nesebična pomoč prostovoljcev širi 

vrednote solidarnosti in aktivnega državljanstva tudi med lokalnim prebivalstvom. Izkušnja 

trajnostnega bivanja in prostovoljnega dela pa je tisto, kar prostovoljcem pomaga spreminjati 

svet tudi v vsakodnevnem življenju, na drugem koncu sveta. 

 

V letu 2021 je Park Istra v prostovoljskem centru gostil 53 prostovoljcev iz vsega sveta, ki so v 

povprečju v Parku Istra bivali 2 meseca. V Obalno-kraški regiji smo izvedli 324 prostovoljskih 

akcij ter na ta način Slovenski Istri podarili 8950.5 prostovoljskih ur dela.  

 

O našem delu smo objavili 193 objav na socialnih omrežjih (FB in Instagram).  

 

Opis prostovoljskih aktivnosti: 

 

1) Pomoč lokalnim skupnostim 

Cilj: Podpora trajnostnim pobudam in projektom, ki izboljšujejo kvaliteto življenja lokalnim 

prebivalcem; Pomoč ljudem v stiski. 

Aktivnosti: priprava drv za zimo, lažja obnovitvena dela, pomoč eko-kmetom, obnova otroških 

igral, čiščenje izvirov... 

 

2) Pomoč lokalnim organizacijam 

Cilj: Podpora kadrovsko in finančno podhranjenim organizacijam, ki delujejo na regijski ravni: 

Rdeči križ, Karitas, Center za socialno delo Južna Primorska, Zavetišče za živali, Planinsko 

društvo, Center za ponovno uporabo... 

Aktivnosti: nabiranje pridelkov za RKS, priprava paketov za pomoči potrebne, čiščenje 

zaraščenih poti, obnovitvena dela, pomoč pri urejanju in obnovi izdelkov v reuse centru... 

 

3) Skrb za dediščino regije 

Cilj: V sodelovanju z lokalnimi skupnostmi skrbeti za ohranjanje naravne in kulturne dediščine. 

Aktivnosti: urejanje okolice starih domačij, cerkva, spomenikov; obnova kalov in čiščenje 

izvirov; organizacija čistilnih akcij; pomoč pri skrbi za zavarovana območja... 

 

4) Neformalno izobraževanje 

Cilji: Ozaveščanje o pomenu prostovoljstva in aktivnega državljanstva, širjenje dobrih praks ter 

praktičnih veščin, opolnomočenje prostovoljcev... 

Aktivnosti: Prostovoljci izvajajo delavnice za mlade in ostarele (sodelovanje s šolami, 

medgeneracijskim centrom, domovi za ostarele, društvom prijateljev mladine...); Prostovoljci 

pridobivajo preko prostovoljskega dela in življenja v multikulturni skupnosti prostovoljcev nove 

kompetence - neformalno izobraževanje. 

 



5) Odziv na pandemijo: covid 19 

Cilj: Izvajanje aktivnosti, ki pripomorejo k okrevanju in krepijo solidarnost v skupnostih, 

prizadetih zaradi pandemije. Pomoč v krizi smo ponudili civilni zaščiti, občinam in nvo. 

Aktivnosti: dostava živil pomoči potrebnim, priprava kriznih paketov, pomoč kmetom, ki v višku 

sezone zaradi pandemije ne najdejo pomoči... 

 

V letu 2021 smo končali projekt Solidarna Primorska 2 ter začeli z novim ESC projektom  

Solidarna Primorska.  

 

SALTO-YOUTH je projekt uvrstil med 5 najboljših evropskih prostovoljskih projektov v okviru 

Erasmus+ programa. 

 

Vlada republike Slovenije je organizaciji podelila Spominski znak za požrtvovalnost v boju proti 

COVID-19. 

 

 


