
Študentom, absolventom in drugim zaposlenim na FZV UM 

 Maribor, dne 10. 8. 2011 

VABILO k sodelovanju v prostovoljnih aktivnostih  v okviru 

Prostovoljstva študentov FZV UM 

VABIMO  vas k prostovoljnemu delovanju v novem domu za starostnike v Mariboru  Domu 

pod gorco, ki bo potekalo v obliki druženja s starostniki in to  na različne 

načine (ustvarjalne delavnice, obiski,…) in glede na želje in zmožnosti 

posameznega prostovoljstva. 

»POSTANI PROSTOVOLJEC.  SPREMINJAJ SVET!«  
se glasi preveden slogan Evropskega leta prostovoljstva . 

Leto 2011 je deseta obletnica mednarodnega leta prostovoljcev, ki so ga leta 2001 

razglasili Združeni narodi. Svet Evropske unije je 24. novembra 2009 razglasil leto 2011 za Evropsko 

leto prostovoljnih dejavnosti in leto spodbujanja aktivnega državljanstva, kratko - Evropsko leto 

prostovoljstva. S tem so se potrdila prizadevanja evropskih in nacionalnih prostovoljskih centrov, 

mrež, tudi slovenske, da bi Evropska unija z razglasitvijo prikazala pomembnost prostovoljnega dela 

in intenzivnejše skrbela za njegov razvoj.  

Kdo je pravzaprav prostovoljec/prostovoljka in kaj je prostovoljstvo? 

Prostovoljec je vsakdo, ki se, povsem prostovoljno in brez pričakovanega plačila, zaveže, da bo 

del svojega časa in energije namenil blaginji sočloveka ali skupnosti. Sam, brez prisile, se odloči za 

prostovoljno delo. Vedno lahko izbere, kdaj, kje in komu bo pomagal, kateri skupini se bo pridružil in 

zakaj bo namenil del svojega časa. 

Prostovoljec ne daje zato, da bi dobil. Dobi pa, ker daje. Deležen je lahko izjemnega izkustva 

sodelovanja, dajanja in veselja ob zadovoljstvu drugega človeka. S prostovoljnim delom lahko 

posameznica ali posameznik pridobi dragocena spoznanja, preverja svoje sposobnosti in zmožnosti, 

srečuje somišljenike ter mnogokrat gradi tudi svojo življenjsko ali profesionalno pot. Prostovoljno 

delo je ena najboljših izkustvenih poti do oblikovanja aktivnega državljana, ki bo sodeloval, 

prispeval, dajal in ne le pričakoval koristi in ugodnosti. 

Prostovoljstvo je način  sodelovanja posameznika ali skupine pri gradnji boljšega in bolj 

humanega življenja, pa  tudi način, kako preseči v zadnjem obdobju prevladujočo tekmovalnost in 

egoizem ter prevlado individualnih interesov nad interesi skupnosti. 

Večini ljudi ni vseeno, kako, v kakšnih pogojih živijo drugi ljudje. Solidarni so do sočloveka, skrbni do 

živali in občutljivi do dogajanj v naravi. Spet drugim je vseeno. Vendar brezbrižnost in malodušnost 

ne spreminjata razmer, s katerimi ljudje nismo zadovoljni. Kajti v našem okolju živijo ljudje, ki ne 

zmorejo zagotoviti sebi in svojim najbližnjim življenja brez pomanjkanja osnovnih življenjskih dobrin. 

http://www.fzv.uni-mb.si/page/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=28&id=200&Itemid=267
http://www.dompodgorco.si/
http://www.dompodgorco.si/


Med drugim so med nami  tudi starejši, onemogli, osameli, ki živijo brez prave skrbi svojih 

sorodnikov, bližnjih in sosedov.  

Med temi so se znašli tudi nekateri starostniki  na novo nastanjeni v Domu pod 

gorco, ki pa še je zaradi nedavnega odprtja (februar 2011) v fazi navezovanja 

stikov in poznanstev z zunanjim svetom. 

Na ta problem  se želimo prav PROSTOVOLJCI FZV UM odzvati s svojim lastnim 

delovanjem, s prispevkom po svojih močeh in sposobnostih – s prostovoljnim 

delom.   

 
Zavedamo se, da je učenje skozi ali s prostovoljnim delovanjem uspešnejša oblika  učenja kot zgolj 

besedno razlaganje pomena SOLIDARNOSTI. Pomembno je tudi, da mladi z izkušnjo prostovoljstva 

razvijamo občutek svoje osebne vrednosti,  sposobnosti  reševanja problemov ter strategije 

dobrega komuniciranja. Krepimo občutek pripadnosti skupini ali skupnosti ter soodgovornosti 

zanjo. 

 

Ker lahko skupaj naredimo veliko več kot posameznik sam, te VABIMO, da se 

nam pridružiš tudi ti študent/ka, absolevent/ka, zaposleni na FZV,…da bomo 

tako lahko polepšali dneve čim več starostnikom in pregnali osamljenost in 

socialno izključenost tudi iz novega doma starostnikov v Mariboru, Doma pod 

gorco. 

Srečanje prostovoljcev FZV z namenom dogovora o načinu prostovoljnega 

delovanja in terminih prostovoljnih aktivnosti bo potekalo v ponedeljek, 

22.8.2011 ob 14.30 v Domu pod gorco (Pekrska cesta 65).   

V primeru nepoznavanja poti k omenjenemu domu ali težavah s prevozom se prostovoljci 

dobimo ob 14.00 pred FZV UM, od koder se bomo skupaj odpravili na kraj srečanja. 

 

Za več informacij o omenjeni prostovoljni dejavnosti smo vam na voljo po tel. 

št. : 031 216 129 (Simona Fekonja) ali po elektronski pošti na naslova 

filantropi.fzv@gmail.com , simona.fekonja@hotmail.com . 

 

Veselimo se srečanja ter sodelovanja z vami in vam pošiljamo lep 

PROSTOVOLJSKI POZDRAV, 

 

Pripravila:                                                                             Vabi: Prostovoljstvo študentov FZV UM 

Simona Fekonja, 

vodja Prostovoljstva študentov FZV 
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