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V prostovoljsko delo ZPM Maribor je vsako leto vključenih okoli 300 prostovoljcev, največ 
na letovanjih v Poreču in na Pohorju (skupaj okoli 200), na TOM telefonu jih je okoli 25, 
prav toliko v Domu ustvarjalnosti mladih Maribor. Kot moderatorji skupin na Otroškem 

parlamentu sodeluje 10 prostovoljcev, več kot 40 pa je naših najmlajših prostovoljcev, ki so 
spremljevalci dedka Mraza. 

Če k temu prištejemo še mentorje v obšolskih programih (Bralna značka, Mladi za napredek 
Maribora, Otroški parlament), ki svoje delo prav tako opravljajo prostovoljno, se število 

prostovoljcev na letni ravni povzpne na okoli 800. 

Ja, veliko jih je, čeprav nikoli preveč. Zato bi vas s to posebno izdajo E-prijatelja radi ponovno 
nagovorili, da se nam pridružite. Dragocena izkušnja vam je zagotovljena, naše poslanstvo 

bo izpolnjeno, nepozabno pa bo tudi za otroke, ki jim boste namenili del sebe in svojega 
prostega časa.
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Novičko je pripravila

Tadeja Dobaj

Kako pomembno 
je za nas 
prostovoljstvo 
dokazuje dejstvo, 
da prostovoljce 
vključujemo v 
večino naših 
programov, ki 
jih brez njihove 
pomoči sploh ne bi mogli izvajati.  

Organizirano prostovoljsko delo je zato ena naših 
glavnih dejavnosti. Za prostovoljce vsako leto 
pripravimo kvalitetna usposabljanja in dobre 
prostovoljske programe ter poskrbimo, da se pri nas 
dobro počutijo, tudi na strokovnih in družabnih 
srečanjih, ki so vsaj tri-krat letno. 

Organizirano prostovoljstvo gojimo predvsem v 
treh programih:
- letovanja otrok in mladostnikov v Vzgojno 
izobraževanem rekreacijskem centru (VIRC) v 
Poreču in na Domu Miloša Zidanška (DMZ) na 
Pohorju,
- dejavnosti za otroke in mladostnike v Domu 
ustvarjalnosti mladih (DUM) v Mariboru,
- informiranje in svetovanje na Telefonu za otroke 
in mladostnike (TOM). 

Skrbimo tudi za promocijo 
prostovoljskega dela, zato 
aktivno sodelujemo v lokalni 
mreži prostovoljskih organizacij 
»prostovoljstvo v Mariboru«,  
prav tako smo vključeni v 
nacionalno mrežo prostovoljskih 
organizacij »prostovoljstvo.
org«.

http://www.prostovoljstvo-mb.si/
http://www.prostovoljstvo.org/index.php?id=1
http://www.prostovoljstvo.org/index.php?id=1


PROSTOVOLJCI V DUM-u

Med šolskim letom in počitnicami pri ZPM 
Maribor izvajamo vrsto dejavnosti in programov 
za spodbujanje ustvarjalnosti in dejavnega 
preživljanja prostega časa otrok in mladostnikov v 
Domu ustvarjalnosti mladih (DUM). 

Kot prostovoljci lahko sodelujete na različne 
načine: 

-  priprava in izvedba ustvarjalnih delavnic 
(likovnih, glasbenih, gibalnih ...) v Domu 
ustvarjalnosti mladih, v soseskah in na Letečem 
avtobusu,

-       spremstvo na tematskih in sredinih izletih med 
počitnicami,

-  pomoč pri izvedbi prireditev (Pustovanje, 
Festival prostovoljstva, Eko teden, Festival Lent, 
Dogodek v skejt parku, Neresna olimpijada, Teden 
mobilnosti, Teden otroka, Veseli december),

-      priprava in izvedba okoljevarstvenih vsebin. 

Pogoji za vključitev:

Za vključitev v prostovoljsko delo za delo 
z otroki in mladostniki v DUM-u izpolnite 
prijavnico, ki jo najdete na naši spletni strani  in 
jo do 31. marca 2016 pošljite po pošti na ZPM 
Maribor (Razlagova 16, Maribor), po faksu 02 
229-29-20 ali skenirano po e-pošti na naslov 
tadeja@zpm-mb.si. 

Za dodatne informacije smo vam na voljo 
na tel. št. 02 229-94-52 in 041 532-119 ali na 
e-naslovu tadeja@zpm-mb.si.
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Tadeja Dobaj

http://zpm-mb.si/novice-dogodki/razpis-za-prostovoljce-v-dum-u/
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zabava  ...

... raziskovanje  

... in še mnogo, mnogo več  ...

sodelovanje  ...

ustvarjanje  ...

Druženje  ...

kopanje, plavanje ... 



         Teden otroka 2009    3

Prostovoljec – svetovalec na TOM-u ponuja in posreduje 
mladim informacije, spodbudo, podporo in pomoč v 
obliki svetovalnega pogovora po telefonu. Zagotovljena 
mu je anonimnost, star mora biti najmanj 19 let, uspešno 
opraviti predstavitveni razgovor in program usposabljanja 
za svetovanje po telefonu, ki je opredeljen v nacionalnem 
programu svetovalcev na TOM telefonu in ga izvajajo 
strokovnjaki, posebej usposobljeni za to delo.

Novičke je pripravila
Tadeja Dobaj

PROSTOVOLJCI TOM TELEFONA

ODGOVOR JE POGOVOR - tri besede, ki najbolje 
opredelijo poslanstvo TOM-a. TOM je namenjen 
otrokom in mladostnikom, ki imajo kakršnekoli težave 
in probleme in se želijo o njih pogovoriti. Odraščanje 
je burno obdobje, ki prinaša veliko sprememb, vprašanj 
in mnoge pasti, zato vsak otrok in mladostnik potrebuje 
priložnost, da se o njih sproščeno pogovori. 

Svetovanje je anonimno in zaupno, opravljajo ga 
prostovoljci po vsej Sloveniji. Dosegljivi so vsak dan od 
12. do 20. ure, tudi ob  nedeljah in praznikih, na brezplačni 

telefonski številki 080 1234.

Razpis za prostovoljsko delo v tem 
programu bomo objavili novembra, 
že sedaj pa lahko izrazite vaš interes 

za sodelovanje. 

Pošljite vaše kontaktne podatke na 
e-naslov kornelija@zpm-mb.si 

in po objavi razpisa 
vas bomo povabili na razgovor. 

Za dodatne informacije smo na voljo na 
telefonski številki 02 229-69-13 

ali na e-naslovu 
kornelija@zpm-mb.si.
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Novičko je pripravila

Kornelija Kaurin

116  111



PROSTOVOLJCI NA LETOVANJIH

INTERNI RAZPIS ZA 
PROSTOVOLJCE NA LETOVANJIH

Do konca marca je čas za prijavo na interni razpis 
za spremljevalce v poletnih počitniških programih 

letovanj 2016 v VIRC Poreč, na Domu Miloša Zidanška 
na Pohorju in v Marburgu. K sodelovanju vabimo vse, ki bi 
želeli 11 počitniških dni preživeti kot spremljevalci otrok 
(vzgojitelji) in športno rekreativni vzgojitelji (vaditelji 
plavanja) otrok in mladostnikov, ki letujejo v organizaciji 
ZPM Maribor. 
Za letovanje v VIRC Poreč razpisujemo prosta mesta za 130 
spremljevalcev – vzgojiteljev in 12 športno rekreativnih 
vzgojiteljev (pogoj je potrdilo o opravljenem tečaju za 
vaditelja plavanja), na DMZ Pohorje za 12 spremljevalcev – 
vzgojiteljev in v Marburgu za 2 spremljevalca – vzgojitelja, 

profesorja ali študenta nemščine. 

V vse izmene, še posebej pa v 6. izmeno, 
vabimo spremljevalce, ki imajo izkušnje z 

delom z otroki s posebnimi potrebami. V 4. 
izmeno VIRC Poreč pa vabimo spremljevalce, 
ki imajo izkušnje in veselje voditi skupine 
srednješolcev.

Rok za prijavo je 31. marec 2016, prijavnice 
pogoji in Razpis za spremljevalce otrok in 
mladostnikov na letovanjih 2016 so objavljeni 
na naši spletni strani.

ZPM Maribor že vrsto let organizira neprofitne počitniške programe letovanj, ki vključujejo 
razne športno – rekreativne dejavnosti, ustvarjalne delavnice ter pestre zabavne in druge 

programe. Vsebine so namenjene osnovnošolcem in srednješolcem, programi pa so pripravljeni 
in izvedeni s pomočjo prostovoljcev. 
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Marina Škrubej

Želite preživeti čudovite počitnice s prijatelji?
Imate radi delo z otroki in mladostniki?

Pridružite se nam na letovanjih! Ne bo vam žal ...

http://zpm-mb.si/novice-dogodki/razpis-za-prostovoljce-na-letovanjih/


PROSTOVOLJCI NA LETOVANJIH

INTERNI RAZPIS ZA 
PROSTOVOLJCE NA LETOVANJIH

OD PROSTOVOLJCEV PRIČAKUJEMO (pogoji): 

srednješolsko izobrazbo (V. stopnja) – dokončana 
srednja šola že ob prijavi, izkušnje, smisel in veselje za 
delo z otroki in mladostniki, sposobnost samostojnega 
vodenja skupine otrok ali mladostnikov, spoštovanje 
kodeksa etičnih načel na področju letovanja in drugih 
aktov v zvezi s prostovoljnim delom. Poleg tega pa tudi 
uspešno opravljeno usposabljanje za spremljevalce 
v organizaciji ZPM Maribor (maj 2016), obvezno 
udeležbo na vseh pripravljalnih sestankih (maj – julij 
2016) in na evalvacijskem sestanku, pripravo in izvedbo 
vsaj dveh interesnih dejavnosti (delavnice, večerni 
program, športne vsebine,…) ter za športno rekreativne 
vzgojitelje še potrdilo o opravljenem tečaju za vaditelja 
plavanja.

Termini izmen 2016: 

VIRC POREČ: 
1. izmena: 25. 6. – 5. 7. 2016 – PV Jelena Mandić
2. izmena: 5. 7. – 15. 7. 2016 – PV Maja Krajnc Ružič
3. izmena: 15. 7. – 25. 7. 2016 – PV Rozika Muhič
4. izmena: 25. 7. – 4. 8. 2016 – PV Jože Velec
5. izmena: 4. 8. – 14. 8. 2016 – PV Maja Trojner Besedič
6. izmena: 14. 8. – 24. 8. 2016 – PV Tamara Prešern

DMZ POHORJE: 
1. izmena: 12. 7. – 22. 7. 2016 – PV Nina Babič
2. izmena: 26. 7. – 5. 8. 2016 – PV Anja Molnar

MARBURG:  
22. 7. – 31. 7. 2016 – PV Stanka Damjan
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Marina Škrubej

Prijavnico, ki mora biti lastnoročno podpisana, pošljite po pošti na 
ZPM Maribor (Razlagova 16, Maribor), ali skenirano po e-pošti.

Za dodatne informacije smo vam na voljo v Referatu za letovanja na tel. št. 02 229-69-14 in 
040 433-766 ali po e-pošti referatzpm@zpm-mb.si.
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zabava  ...

... ponosni in 

različni in še mnogo, mnogo več  ...

sodelovanje  ...

ustvarjanje  ...

Druženje  ...

kopanje, plavanje ... 



“OMOgoČIMO SANJE” - TABORI ZA NADARJENE 

Novičko je pripravila
Urša Žiger              Spremljevalci na taborih   11

Od februarja 2014  na ZPM Maribor v okviru programa 
»Omogočimo sanje« pripravljamo različne tabore 
za nadarjene učence. Namen projekta je razvijati 
sposobnosti otrok, ki izkazujejo izjemne potenciale, 
motivacijo in interes na izbranem področju. 

Na taborih udeleženci razvijajo svojo nadarjenost 
na posebnih tematskih delavnicah. Prosti čas pa 
zapolnimo z različnimi aktivnostmi, za katere poskrbijo 
spremljevalci na taboru (vzgojitelji). Tabori so namenjeni 
osnovnošolcem od 6. do 9. rareda in srednješolcem.

V kolikor vas zanima delo z nadarjenimi otroki na 
posebnih tematskih taborih, vas vabimo, da se nam nam 
pošljite svoje podatke na naslov ursa@zpm-mb.si.

Tabori, ki jih še načrtujemo v šolskem letu 2015/2016:

TABOR ZA VODJE (SŠ), 
19. – 22. 4. 2016, VIRC, Poreč

KEMIJSKI TABOR (OŠ),   
26. – 28. 4. 2016, Dom pod obzidjem, Piran

KREATIVNA ANGLEŠČINA (OŠ), 
30. 6. – 5. 7. 2016, VIRC, Poreč

NEMŠČINA (OŠ), 
22. – 31. 7. 2016, Marburg in Amsterdam

NARAVOSLOVJE (OŠ), 
16. – 19. 8. 2016, DMZ, Pohorje

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na 
02/229-69-15 ali ursa@zpm-mb.si.



PODPIRAJO NAS

v  s o d e l o v a n j u  s

Generalni pokrovitelj projekta Omogočimo sanje!



KOLOFON

Glasilo E-prijatelj izdaja 
Zveza prijateljev mladine 
Maribor.

Glasilo izhaja vsak prvi po-
nedeljek v mesecu.

Urednica: Urša Žiger
ursa@zpm-mb.si

Sodelavke v tej številki:
Tadeja Dobaj, Marina 
Škrubej, Kornelija 
Kaurin

Oblikovanje: Miha Sledič 
in Urša Žiger

Informacije o tem, kdaj, kje in kako 
se nam lahko pridružite kot prostovoljci ste prebrali, 

zdaj pa je pred vami odločitev, ali boste to tudi postali. 

Mi srčno upamo, da boste. 
Še preden pa naredite ta korak, v prvi vrsti prisluhnite 

sebi. Najbolj pomembno je, da se kot prostovoljec dobro 
počutite in v svojem prostem času res počnete to, 

kar vas veseli. 

Če je to delo z otroki in mladimi, 
so vam naša vrata na široko odprta … 

PRIDRUŽITE SE NAM, ZABAVNO BO!

http://www.zveza-zpm-mb.si
mailto:mihasledic@gmail.com

