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PROSTOVOLJSTVO NA FZV 

 Pričetek delovanja v študijskem letu 2008/09 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 . 





 V letu 2011/12 se je naše delovanje razširilo še na 

druge ustanove (Dom pod gorco, Materinski 

dom…) in področja, ki zadevajo prostočasne 

aktivnosti študentov, spodbujanje študentov k 

udeležbi na neformalnih izobraževanjih in 

vključevanje v različne projekte (Primer-ICT, 

SIMBIOZ@, društvo Liga proti epilepsiji 

Slovenije…). 



PROJEKTI V LETU 2011/12: 

 sodelovanje v projektu PRIMER-ICT; 

 

 udeležba 3. študentske konference s področja 

zdravstvenih ved (FZV UM); 

 

 druženje z mamicami in otroki iz Materinskega 

doma (donatorji: Taxi plus, McBee, Botanični vrt 

Pivola); 

 



 izdelava jesenske dekoracije (Dom pod gorco); 

 

 udeležba  delavnice nordijske hoje (nagrada FZV 

UM za nesebično delo); 

 



 predavanje o osteoporozi (Dom pod gorco); 

 

 udeležba 11. festivala za tretje življenjsko 

obdobje (Cankarjev dom, Ljubljana; omogočila 

FZV UM); 

 



 izlet v Videm (Udine) v Italiji na povabilo Doma 

pod gorco →15.-16.10.2011 (organizator: MOM); 

 

 



 sodelovanje v projektu Simbioz@ (Dom pod gorco 

-17.-21.10.2011); 

 

 predavanje o sladkorni bolezni v Domu pod gorco 

-14.11.2011; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Udeležba  8. Slovenskega kongresa prostovoljstva 

Maribor 5.-6. 12. 2011; 

 

 Predavanje „S prostovoljstvom do kariere“ – 13. 

12. 2011; 

 

 udeležba na strokovnem srečanju Življenjski slog 

za kakovostno osebno in poklicno življenje - 

zdravi na delovnem mestu – 13. 01.2012; 

 

 priprava plakatov o gripi za Dom pod gorco; 

 

 

 

 



 sodelovanje pri stojnici društva Liga proti 

epilepsiji Slovenije od 2. evropskem dnevu 

epilepsije z naslovom  Razbijmo predsodke o 

epilepsiji – 13. 02. 2012, 

 

 

 



 Predavanje o osteoporozi (10. 04. 12) 

    in sladkorni bolezni (18. 04. 12) v Sončnem        

domu 

 

 
 

 



• Predavanje o zvišanem krvnem pritisku, 13. 12. 2012 

v Domu pod gorco 

• Predavanje o holesterolu, 04. 01. 2013, Dom pod gorco 



 
 

 

 

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. 



KAKO POSTATI PROSTOVOLJEC FZV, UM? 

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

 

 Vabljen/a pa tudi k spremljanju našega FB profila, 
kjer objavljamo vse aktualne dogodke, ki jih 
načrtujemo.  

 

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

 

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

 



UŽITEK JE SREČATI POGLED 

TISTEGA, 

KATEREMU  SI PRED KRATKIM 

STORIL KAJ DOBREGA. 

                    (JEAN DE LA BRUYÈRE) 



NAŠI KONTAKTNI NASLOVI? 

 Skupni e-mail naslov:  

filantropi.fzv@gmail.com  

 

 Polona Senegačnik: 

polonchy88@gmail.com; 

 

 

 Nina Sukič: 

sukic.nina@gmail.com; 

 

 

 FB strani : Prostovoljstvo Studentov Fzv Um 
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