
PROSTOVOLJSTVO 

ŠTUDENTOV FZV UM 



“Prostovoljstvo je družbeno koristna brezplačna aktivnost 
posameznikov, ki s svojim delom, znanjem in izkušnjami prispevajo k 
izboljšanju kakovosti življenja posameznikov in družbenih skupin ter 

k razvoju solidarne, humane in enakopravne družbe.”  (Zakon o 
prostovoljstvu, 2. člen, opredelitev in pomen prostovoljstva) 
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ZAČETEK PROSTOVOLJSTVA 

• Pričetek delovanja v študijskem letu 2008/2009 na pobudo predav. 
Dubravke Sancin, prof. zdr. vzg. 

• Prvi korak v svet prostovoljstva z udeležbo ustvarjalne delavnice v 
Sončnem domu. 

• Udeležba delavnice, ki jo je izvedel Hospic ter študentske konference v 
Jesenicah. 
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DEJAVNOST PROSTOVOLJCEV 

• Sodelovali smo z Sončnim domom, kjer smo imeli predavanja o 
osteoporozi in sladkorni bolezni. Izdelovali smo tudi adventne venčke in 
svečnike za čajne svečke. 
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• Veliko smo sodelovali z Domom pod gorco, kjer smo: 

o izdelovali jesenske dekoracije,  

o pripravljali plakate o gripi in 

o sodelovli v projektu Simbioz@ (Dom pod gorco -17.-21.10.2011). 
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• Imeli predavanje o osteoporozi, o 
sladkorni bolezni, o zvišanem 
krvnem pritisku in o holesterolu. 

• Spremljali stanovalce na 
sprehodih. 

• Nudili pomoč na oddelku 
Demenca, kjer smo se se družili s 
stanovalci, jih motivirali pri 
hranjenju ter sprehajali.  
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Udeležili smo se izleta v Videm (Udine) v Italiji na povabilo Doma pod 
gorco →15.-16.10.2011 (organizator: MOM). 
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Sodelovali smo z O. Š. Tabor I. Maribor, kjer smo imeli predavanje 
 o škodljivosti kajenja na zdravje otrok, mladih in odraslih.  
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• Sodelovali smo tudi z Materinskim domom Maribor, kjer smo imeli 
druženje z mamicami in otroki iz Materinskega doma  
(donatorji: Taxi plus, McBee, Botanični vrt Pivola). 
 

 

• Udeležili smo se delavnice nordijske hoje (nagrada FZV UM za 
nesebično delo). 
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• Udeležili smo se 3. študentske konference s področja zdravstvenih ved 
(FZV UM). 

• Udeležili smo se strokovnega srečanja Življenjski slog za kakovostno 
osebno in poklicno življenje - zdravi na delovnem mestu. 

• Udeležili smo se 11. festivala za tretje življenjsko obdobje (Cankarjev 
dom, Ljubljana; omogočila FZV UM). 
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• Sodelovali smo v projektu PRIMER-ICT. 

• Udeležili smo se 8. Slovenskega kongresa prostovoljstva Maribor 5.-6. 
12. 2011. 

• Imeli predavanje „S prostovoljstvom do kariere“ – 13. 12. 2011. 

• Sodelovali v nakupovalnem središču Europark na Noči raziskovalcev, 
raziskovalne delavnice raziskovalcev Univerze v Mariboru. 
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Sodelovali pri pripravi stojnice in izdelavi izdelkov društva Liga proti 
epilepsiji Slovenije z naslovom Razbijmo predsodke o epilepsiji. 
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• Sodelovali smo na stojnicah 
društva Europa Donna v okviru 
rožnatega oktobra. 
 

 

 

 

 

 

• Udeležili smo se tudi 
božičkovanja z brezdomci 
Maribor s humanitarčkom. 
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Vsak december organiziramo na FZV dobrodelno akcijo zbiranje oblačil, 
igrač in sladkarij, ki jih podarimo dobrodelnim organizacija Maribor za 

socialno ogrožene družine in otroke. 
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Za večje praznično vzdušje 
postavimo tudi božična drevesca na 

Fakulteti za zdravstvene vede.  
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Leta 2015 smo se udeležili delavnice z naslovom Prostovoljstvo, priložnost 
za pridobivanje praktičnih izkušenj, ki je bila organizirana s strani FZV UM, 
Kariernega centra Univerze v Mariboru in Slovenske filantropije. Obiskala 

nas je tudi Anica Mikuš Kos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prav tako smo pomagali pri sprejemanju gostov na svečani slovesnosti s 
podelitvijo najvišjih priznanj društva DMSBZT Maribor srebrni znak za leto 
2015 in sicer v garderobi, med prireditvijo pa s podajo cvetov govornikom. 
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Prostovoljci smo bili tudi vabljeni na 22, 23 in 24 let delovanja Univerze v 
Mariboru Fakultete za zdravstvene vede, kjer smo prejeli potrdila 

prostovoljstva. 
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CILJ PROSTOVOLJCEV  

Prostovoljci FZV UM želimo vzpostaviti kontinuirano 
prostovoljno delo na različnih področjih, saj se bo tako za 

marsikoga našlo kaj zanimivega, pri čemer bo lahko sodeloval 
in tako prispeval k boljšemu JUTRI, obenem pa tudi razvijal 

svoje interese. 
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KAJ PRIDOBIMO S 
PROSTOVOLJSTVOM? 

• nova prijateljstva, 

• nova znanja in veščine,  

• življenjske izkušnje, 

• občutek koristnosti, 

• osebno rast, 

• nepozabna doživetja, 

• kar se ne da opisati z besedami. 
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KAKO POTEKAJO NAŠA 
DOGOVARJANJA? 

• Občasno se dogovorimo za kakšno srečanje, na katerem ovrednotimo 
pretekle aktivnosti in si postavimo nove cilje, ki jih želimo doseči.  

• Vsi sprotni dogovori potekajo prek FB, e-pošte, sms in tel. klicev. 

• Pri organiziranju nam tudi pomaga Doc. dr. Mateja Lorber univ. dipl. 
org.. 
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KAKO POSTATI 
PROSTOVOLJEC FZV UM? 

• Enemu izmed prostovoljcev FZV UM (lahko tudi na e-naslove) posreduj 
svojo telefonsko številko in e-naslov, na katera te bomo lahko 
kontaktirali in obveščali. 

• Vabljen/a pa tudi k spremljanju našega FB profila (Prostovoljstvo 
Studentov Fzv Um), kjer objavljamo vse aktualne dogodke, ki jih 
načrtujemo. 

• Najdete pa nas tudi na spletni strani FZV UM→ Študenti → 
Prostovoljstvo študentov FZV UM 

 

Kot prostovoljec lahko deluje vsak, ki želi del svojega prostega časa 
podariti drugim ali skupnosti. 
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NAŠI KONTAKTNI NASLOVI 

• FB stran: Prostovoljstvo Studentov Fzv Um. 

• FB skupina: Prostovoljstvo študentov Fakultete za zdravstvene vede. 

• Skupni e-mail naslov: prostovoljci.fzv@gmail.com. 

 

• Valentina Grm: valentina.grm@gmail.com,  

• Monika Zorman: zorman.monika.92@gmail.com, 

• Jasmina Cvikelj: cvikelj.jasmina@gmail.com,  

• Marijana Bendra: marijana-bendra@hotmail.com.  
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PROSTOVOLJCI 2017 
ANDREJA HORVAT 

ANJA ŠKRGET 

IVO KAUČIČ 

JASMINA CVIKELJ 

KATJA PETEK 

LEONA CILAR 

MARIJANA BENDRA 

MONIKA ZORMAN 

NATALIJA PURGAJ 

NINA HERCOG ROJS 

SANDRA TIJANIČ 

SERGEJ KMETEC 

TADEJA GOLOB 

VALENTINA GRM 

ŽIGA NOVAK 
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UŽITEK JE SREČATI 

POGLED TISTEGA, 

KATEREMU SI PRED 

KRATKIM STORIL KAJ 

DOBREGA. (JEAN DE LA 

BRUYÈRE) 
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