
         

 
 
RAZPIS  
za nove prostovoljce ZPM Maribor za leto 2017 
 

ZA PROSTOVOLJCE ZA DELO Z OTROKI IN MLADOSTNIKI V  
DOMU USTVARJALNOSTI MLADIH MARIBOR (DUM) 
 

Med šolskim letom in počitnicami pri ZPM Maribor izvajamo vrsto dejavnosti in 
programov za spodbujanje ustvarjalnosti in dejavnega preživljanja prostega časa otrok in 
mladostnikov, ki pa jih brez pomoči prostovoljk in prostovoljcev ne bi mogli izpeljati. 
Vsako leto zato objavimo RAZPIS za prostovoljce za pomoč pri izvedbi prostočasnih 
programov v Domu ustvarjalnosti mladih (DUM) in povabimo nove prostovoljce, ki 
jih veseli delo z otroki in si želijo novih izkušenj. 

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

2. počitniške dejavnosti – priprava in izvedba ustvarjalnih vsebin ter spremstvo otrok 
na tematskih in sredinih izletih, 

3. prireditve – pomoč pri izvedbi prireditev (Pustovanje, Festival prostovoljstva, Festival 
Lent, Dogodek v skejt parku, Neresna olimpijada, Teden otroka, Veseli december), 

4. okoljevarstvene vsebine – pomoč pri načrtovanju in izvedbi vsebin, ki so vezane  na 
varovanje in ohranjanje narave, trajnostni razvoj in zdrav način življenja (Dan zemlje, Eko 
teden, Pasavček, Bistro glavo varuje čelada, Evropski teden mobilnosti, Zdravo z 
zelenjavo …), 

Pogoji za vključitev: 

- dopolnjeno 16. leto starosti, 
- smisel in veselje za delo z otroki in mladostniki, 
- uspešno opravljeno usposabljanje (v organizaciji ZPM Maribor). 

Za vključitev v prostovoljsko delo za delo z otroki in mladostniki v DUM-u izpolnite 
prijavnico in jo do 31. marca 2017 pošljite po pošti na ZPM Maribor (Razlagova 16, 
Maribor), po faxu na št. 02 229-69-20 ali skenirano po e-pošti na naslov info.dum@zpm-
mb.si. Povabili vas bomo na uvodni sestanek, kjer vam bomo predstavili našo 
organizacijo ter vsebine in termine usposabljanj. Po končanem usposabljanju bomo z 
vami sklenili dogovor o prostovoljskem delu za leto 2017.  

 
DODATNE INFORMACIJE:  
www.zpm-mb.si, info.dum@zpm-mb.si, 02 229-94-50, 040 433-511.  
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