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V petek 09.01.2015 ob 14:30 uri je potekala na Fakulteti za zdravstvene vede v Mariboru sestanek 
prostovoljstva Fakultete za zdravstvene vede UM. Namen sestanka je bil spoznanje z novimi člani 
prostovoljstva ter se pogovorili o tem kaj bi letos počeli. Za začetek pa smo viš. predav. mag. Mateja 
Lorber, predav. Barbara Donik, študentki prostovoljki Monika Zorman in Tamara Fujs predstavile to 
dobrodelno dejavnost novim prisotnim članom: Ivo Kaučič, Kristina Lazar, Mateja Žnidarić, Nina 
Hercog Rojs, Verena Gračner in Žan Pudgar. 
 
Predavateljici sta predstavili kako se je osnovala skupina prostovoljcev na Fakulteti za zdravstvene 
vede UM in kaj je naša dejavnost ter uspehe preteklih generacij. Prostovoljki pa sva predstavili kako 
potekajo naša dogovarjanja, kdo je lahko prostovoljec in kako postati prostovoljec na Fakulteti za 
zdravstvene vede UM. Z veseljem pa smo vse tudi povedale, da v času prostovoljstva daruješ svoj čas, 
energijo, dobro voljo in ideje. Pridobiš na samopodobi, občutku lastne vrednosti, gradiš lep odnos do 
soljudi in si izpopolnjuješ življenje. 
 
Nato pa smo se pogovori o tem kaj bomo letos počeli. Sedaj v februarju 2015 bomo sodelovali z 
društvom Liga proti epilepsiji Slovenije, natančneje njihovo skupino za samopomoč Maribor, ki jih 
vodi gospa Majda Flisar. V prvem srečanju bomo na društvu, ki ima prostor v Rehabilitacijskem 
inštitutu Soča pomagali pripraviti material, ki ga bomo kasneje delili na stojnici v Europarku. Celotno 
dogovarjanje bo potekalo preko gospe Marjane Vrhovski, dipl.m.s. 
 
Dobili pa smo tudi kar nekaj idej za naprej. Ob veliki noči bi pomagali v domu upokojencev izdelovati 
velikonočne okraske. Pripravili bi tudi nekaj predstavitev za starejše in mladino (Hipertenzija (13. maj 
svetovni dan), Holesterol, Hipertenzija, Osteoporoza (20. oktober svetovni dan), Sladkorna bolezen 
(14. november svetovni dan), Hemofilija (17. april svetovni dan), Varne spolnosti, Kajenja (31. maj 
svetovni dan), Shizofrenija), to bi predstavili v osnovnih šolah, srednjih šolah in domih starejših 
občanov. Dobili smo tudi idejo, da bi lahko predstavili našo fakulteto srednješolcem v Celju, 
Varaždinu in drugim. Radi bi tudi predstavili prvo pomoč mlajšim generacijam in nekje na prostem za 
širšo občinstvo. Ponudili bomo našo pomoč tudi drugim dobrodelnim organizacijam v Mariboru. 
Letos bomo tudi obnovili našo spletno stran prostovoljcev Fakultete za zdravstvene vede UM in 
zloženko. 
 
Sestanek je uspešno potekal in smo ga zaključili v upanju, da smo naredili velike korake v razvoju 
prostovoljstva na FZV. 
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