
S PROSTOVOLJSTVOM DO KARIERE 

(Poročilo o dogodku je pripravila študentka-prostovoljka na FZV UM Nina Sukič) 

 

Predavanje »S prostovoljstvom do kariere« je potekalo 13. 12. 2011 v Trstenjakovi dvorani, 

Univerze Maribor. Predavanje je pripravil Karierni center Univerze v Mariboru v sodelovanju 

s Študentskim svetom Univerze v Mariboru. Omenjenega predavanja so se udeležili študentje 

različnih fakultet, študentke prostovoljke FZV in ga. predav. Dubravka Sancin. Na srečanje 

smo bili povabljeni, kot fakulteta, ki deluje na področju prostovoljstva. Predavanja smo se 

udeležili z namenom da predstavimo prostovoljstvo na naši fakulteti, ter kako smo izpeljali 

predavanje o sladkorni bolezni starostnikom v domu starejših-Dom pod gorco. 

Najprej nam je predavala  predavateljica Slovenske filantropije in Združenja za promocijo 

prostovoljstva, ga. Tjaša Arko, katera je  predstavila naslednje vsebine: 

• Definicija prostovoljskega dela, formalno in neformalno prostovoljstvo ter pomen    

prostovoljstva v družbi, 

• motivacija za prostovoljsko delo, 

• prostovoljstvo, kot učna izkušnja in naložba v prihodnost, 

• etična načela pri prostovoljskem delu, 

• možnosti prostovoljskega dela. 

Predavanje je bilo izredno zanimivo in nam je podalo veliko informacij o prostovoljstvu, ga. 

Arko nas je v predavanje tudi vključevala, nas spraševala za naše mnenje, podala nam je tudi 

primer, kateri se je zgodil eni od prostovoljk, mi pa smo morali povedati kako bi mi ravnali če 

bi se znašli v taki situaciji.                                                                                                  

Nato je sledil še naš del v katerem je najprej ga. predav. Sancin predstavila prostovoljstvo na 

Fakulteti za zdravstvene vede; torej sam začetek, kako se je vse začelo in vse do tega, katere 

akcije smo do sedaj izpeljali, ter tudi  katere prepreke se nažalost pojavljajo pri našem delu. 

Naše predavanje pa je zaključila prostovoljka naše fakultete Adrijana Moškon, katera je 

odlično predstavila to kako smo starostnikom predavali o sladkorni bolezni, ter tudi na kaj 

moramo biti pozorni, ko predavamo starostnikom. 

 



Vtis iz celotnega predavanja je zelo pozitiven, kajti vse je potekalo v zelo sproščenem 

vzdušju, všeč nam je bilo tudi to da so pokazali res veliko zanimanje za naše prostovoljstvo na 

Fakulteti za zdravstvene vede. Za  konec bi rekla da si želimo še več tovrstnih predavanj, ki 

nam dajo veliko informacij in zagona ter motivacije za naprej. 

 
(predavanje Tjaše Arko) 

 
(predstavitev našega plakata ter našega dela vsem prisotnim) 


