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POROČILO SESTANKA PROSTOVOLJCEV FZV UM 

TOREK, 19.01.2016 
 

V torek 19.01.2016 ob 13:30 uri je potekala na Fakulteti za zdravstvene vede v Mariboru sestanek 
prostovoljstva Fakultete za zdravstvene vede UM. Namen sestanka je bil boljše spoznanje z novimi 
člani prostovoljstva ter se pogovorili o tem kaj bi letos počeli. Na sestanku so bili prisotni viš. predav. 
mag. Mateja Lorber, Monika Zorman, Anja Škrget, Ivo Kaučič, Jasmina Cvikelj, Leona Cilar, Nina 
Preložnik, Sandra Tijanič, Sergej Kmetec in Tamara Fujs.  
 
Na začetku sestanka smo proslavili zmago tekmovanja v postavljanju smrečice. Dogovorili smo se tudi 
glede prevzema daril Fakultete za zdravstvene vede, ki nam jih je podarila za Božička. 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, Zdrava prehrana, 
Pomen fizične aktivnosti, Kajenja (31. maj svetovni dan)), to bi predstavili v osnovnih šolah in domih 
starejših občanov. Dobili smo tudi idejo, da bi sodelovali s Rdečim križom Maribor in Delovnim 
centerom Maribor - ZUDV Dornava. Prav tako bi se povezali s Medobčinskim društvom slepih in 
Slabovidnih Maribor. 
 
Sestanek je uspešno potekal in smo ga zaključili v upanju, da smo naredili velike korake v razvoju 
prostovoljstva na FZV. 
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