POROČILO O DELU PROSTOVOLJCEV ZA ŠOLSKO LETO 2012/2013
Skupina za prostovoljno socialno delo je pričela svoje delo 27. 9. 2012 z uvodnim izobraževanjem,
povzetek:
Prostovoljno socialno delo je humanitarna oblika pomoči tistim, ki to pomoč potrebujejo in jo tudi
želijo sprejeti. Izkušnje kažejo, da prostovoljci z nudenjem pomoči drugim pridobijo na samozavesti,
samopodoba postane bolj pozitivna, uspešnejši postanejo v socialnih stikih, bolj so optimistični,
kreativni, predvsem pa začutijo in živijo višjo kvaliteto življenja.
Na uvodno srečanje je prišlo 49 dijakov. Seznanila sem jih s pravili opravljanja prostovoljnega dela ter
z možnostmi, kje vse se lahko prostovoljno delo opravlja.
Na srečanju so sodelovale:


Saša Rozman Berce, ki je predstavila Stanovanjsko skupino Škofja Loka in povabila dijake k
sodelovanju. V Stanovanjski skupini imajo 8 otrok in mladostnikov, za katere skrbijo štirje
vzgojitelji. Prostovoljno delo poteka v obliki učne pomoči, druženja s stanovanjci, izvajanja
delavnic …;



Monika Koprivnikar je predstavila Mačji dol, ki je zavetišče za zapuščene mačke. Deluje v
okviru Društva Žverca. Možnosti za prostovoljno delo so zelo pestre. Potrebujejo nekoga, ki
bo pomagal oblikovati »mačjak«, ogrado okoli zavetišča, da bi bili mucki lahko del dneva tudi
na prostem. Potrebujejo tudi prostovoljce, ki bi pomagali pri čiščenju zavetišča, pri urejanju
spletne strani, pri odgovarjanju na el. sporočila, pri »lovljenju« zapuščenih mačk, pri iskanju
namestitve in tudi pri »crkljanju« njihovih živali. Monika je poudarila, da naj se tovrstnega
prostovoljstva res lotijo le tisti dijaki, ki so pripravljeni poprijeti tudi za kakšno manj čisto delo
in ki ne bodo tja hodili le zaradi potrdil.



Anja Eržen je predstavila Mladinski dnevni center Blok (Frankovo naselje 68, Škofja Loka), ki
je namenjen vsem mladim od 12. do 18. leta starosti. Prostovoljci lahko izvajajo učno pomoč
za učence Osnovne šole Cvetka Golarja Škofja Loka. Kdor se bo odločil za tovrstno pomoč,
mora MDC obiskovati čim bolj redno. Lahko pa se dijaki odločijo za občasen obisk, ko pa za
otroke izvedejo kakšno delavnico ali pa jim poskusijo približati kakšno svojo veščino, npr.
petje, igranje glasbenega inštrumenta, dramsko igro, slikanje …

Ostale možnosti za opravljanje prostovoljnega dela:
 Zavod O – Zavod škofjeloške mladine: PR, oblikovanje tiskovin, fotografiranje, »street
team«, pomoč pri organizaciji in izvedbi dogodkov …;
 Rdeči križ Škofja Loka: pomoč v kuhinji in v administraciji ob krvodajalskih akcijah, darovanje
krvi za dijake, ki so starejši od 18. Let, pomoč v skladišču …;
 Osnovne šole v Škofi Loki: učna pomoč v času podaljšanega bivanja;
 Vrtec Škofja Loka in ostali vrtci: pomoč vzgojiteljicam v skupinah;
 Pravljična dežela Gorajte: dijaki pričarajo pravljično deželo z igranjem na inštrumente, s
petjem, z dramsko igro (le v decembru);
 Učna pomoč za dijake na Gimnaziji Škofja Loka;
 Pomoč pri organizaciji dogodkov na šoli: priprava učilnice, vodenje okroglih miz ali
pogovorov z gosti, pomoč pri podelitvah priznanj in ostalih prireditvah znotraj šole …

Pravila prostovoljstva na naši šoli:
• Prostovoljno delo opravljaš zaradi tega, da nekomu pomagaš, ne zato, da si za delo na
kakršen koli način plačan.
• Redno pišeš dnevnik dela, bolj so dela pestra, bolje je.
• Prineseš soglasje svojih staršev, da lahko sodeluješ.
• Sodeluješ na šolskih prostovoljskih prireditvah; Simbioza, okrogla miza z gosti in vse ostale
prireditve v okviru šole. Vsak prostovoljec v letu sodeluje najmanj pri enem dogodku na šoli,
ki ga zavede v svoj dnevnik, tisti teden ni potrebno iti na svoje siceršnje delovno mesto,
odsotnost seveda prostovoljec javi sam.
• Prostovoljno delo se šteje v OIV ure.
Med letom smo se priključili akciji Simbioza-e pismena Slovenija
Največji vseslovenski prostovoljski projekt Simbioz@ je tudi letos gradil most med generacijami.
Delavnice računalniškega opismenjevanja starejših so v okviru različnih modulov potekale od 15. do
19. oktobra 2012. Projekt, ki je prejel nagrado Evropskega parlamenta Državljan Evrope, je lani
poskrbel za kar 96% zadovoljnih udeležencev, 93% udeležencev pa danes samozavestno uporablja
računalnik. Tudi letos so mladi v duhu prostovoljstva in skrbi za druge delili svoje znanje in starejše
popeljali v svet računalnika, interneta ter mobilne telefonije.

Največji dosežek pa je ponovno medsebojna učna pomoč, ki so jo dijaki izvajali celo leto, najbolj
intenzivno pa v tednu od 17. do 21. 6. 2013, ko so uspešni dijaki pomagali pripravljati manj uspešne
dijake na popravne izpite.
Zapisala Saša Bogataj Suljanović, mentorica prostovoljnemu socialnemu delu na Gimnaziji Škofja Loka

