
 
 

PROSTOVOLJNO SOCIALNO DELO  
Čim več ti podarim, tem več imam. 

16. 9. 2014 

Spoštovani starši! 
 
Na naši šoli že 20. leto poteka prostovoljno socialno delo. 

Prostovoljno socialno delo je humanitarna oblika pomoči tistim, ki 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. 

Vsak dijak - prostovoljec bo imel dva mentorja, enega na šoli in drugega v inštituciji, kjer bo preživel določen čas 
(za strokovno specifično vodenje). Letos bodo naši prostovoljci lahko delali v vrtcih, pomagali bodo učencem pri 
učenju v OŠ in v OŠ s prilagojenim učnim programom, v domu oskrbovancev, pomagali bodo sovrstnikom v stiski 
preko Centra za socialno delo, možna je tudi pomoč in nega na domu, v stanovanjski skupini…  

Projekt pa ne zajema samo pomoči izven šolskih prostorov, družimo se tudi v šoli ob različnih akcijah, dogodkih,  
ustvarjalnih in izobraževalnih popoldnevih itd. Vsak prostovoljec na začetku dela prejme pisna navodila za delo, 
pisanje dnevnika ter okvirni načrt za tekoče šolsko leto.  

Vsi dijaki so se za to delo odločili prostovoljno. Pri delu pa se od njih pričakuje odgovornost in socialno zrelost. Ob 
težavah, problemih ali dilemah se lahko obrnejo name ali na zunanjega mentorja. Ves čas jih bomo namreč 
spremljali, saj želimo, da prostovoljci niso oškodovani v nobenem smislu, da ne doživljajo negotovosti, strahu, 
razočaranj.  

Prostovoljno socialno delo spada med obvezne izbirne vsebine. Prostovoljno delo je tudi del programa MEPI. O delu 
in dejavnostih prostovoljcev lahko sproti berete na šolski spletni strani (dejavnosti, prostovoljstvo). 

Starši, tudi vas vabim, da se v primeru težav obračate name. Zelo vesela bom tudi vaših predlogov, sugestij in 
mnenj bodisi  preko elektronske pošte (sasa.bogataj@gimnazija-skofjaloka.si), osebno ali po telefonu. 

Zahvaljujem se vam za podporo in vas lepo pozdravljam. 

 

  šolska svetovalna delavka in mentorica prostovoljcev  
                                                                                  Saša Bogataj Suljanović, univ. dipl. psih. 
 

------------------------------------------------ODREŽI IN VRNI PSIHOLOGINJI----------------------------------------------------------- 

SOGLASJE 
 

Podpisani-a _________________________ soglašam, da moj otrok (ime, priimek, razred)  ___________________ 

sodeluje kot prostovoljec-ka  na Gimnaziji Škofja Loka. Seznanjen-a sem s projektom Prostovoljno socialno delo in 

tudi s področjem, na katerem bo delal moj otrok. 

 

Datum: __________________                                                    Podpis staršev: __________________________ 

mailto:sasa.bogataj@gimnazija-skofjaloka.si

