PROSTOVOLJNO DELO NA GIMNAZIJI ŠKOFJA LOKA
Na naši šoli je aktivnih preko 80 prostovoljcev. Točnega števila ne vem, saj marsikdo svoje
prostovoljno delo ne uveljavlja niti za ure obveznih in izbirnih vsebin niti ni to pri vseh prostovoljcih
del programa MEPI.
Dijaki, ki so aktivni prostovoljci v okviru šole, opravljajo prostovoljno delo v okviru različnih institucij.
Naj najprej omenim, da deset dijakov izvaja učno pomoč za učence na OŠ Škofja Loka –Mesto, na OŠ
Ivana Groharja ter na OŠ Jela Janežiča. Nekaj prostovoljcev dela v Mladinskem dnevnem centru Blok,
kjer prav tako izvajajo učno pomoč za učence OŠ Cvetka Golarja ali pa vodijo različne delavnice za
pridobitev specifičnih kompetenc in socialnih veščin. Nekaj prostovoljcev že celo leto hodi v različne
vrtce, v mačje zavetišče ali v druge dneve centre, ki delujejo v okviru Centra za socialno delo Škofja
Loka.
V okviru prostovoljstva pa bi rada posebej izpostavila dva dogodka.
Prvi dogodek smo poimenovali Prevetrimo igrišče. Na pobudo vodje Dnevnega centra Podlubnik
Suzane Kocjančič smo v sodelovanju z LAS-om Škofja Loka, z OŠ Ivana Groharja ter lokalnimi
športnimi društvi z različnimi športnimi igrami igrišče v Podlubniku oživljali štiri sobote v septembru
in oktobru. Sodelovalo je kar 20 dijakov. Dijake pa smo seveda na aktivnosti najprej pripravili.
Organizirali smo jim izobraževanje, ki so ga izvedli strokovni delavci Slovenske filantropije. Podučili so
se o vlogi prostovoljca na splošno, potem pa so skupaj naredili program izvedbe športnih aktivnosti
za štiri sobote, katerih cilj je bil zvabiti otroke izpred računalnikov in televizije na športno igrišče.
Akcija je lepo uspela, košarkarsko igrišče je živelo, dokler ga ni pobelil sneg. Naj omenim še to, da je
akcijo podprla Občina Škofja Loka, ki jo financirala prenovo igrišča in okolice.
Drug odmeven dogodek, na katerem so kot prostovoljci sodelovali naši dijaki, pa so bile 23. regijske
igre specialne olimpijade Slovenije za Gorenjsko. Kar 17 naših dijakov je pomagalo pri vodenju
manjših skupin otrok s posebnimi potrebami od ene do druge športne discipline. Na dogodku so se
izkazali kot zanesljivi, organizirani, empatični, živahni in delovni mladi ljudje, na katere smo vsi zelo
ponosni.
Upam, da bodo njihove izkušnje prepričale tudi mlajše dijake, da bodo svoje socialne veščine v
prihodnosti razvijali kot prostovoljci.
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