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Volontersko iskustvo: Društvo „Naša djeca“ Zabok,

Župa svete Jelene Križarice

Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Volonterske aktivnosti: 

Volontiranje započinje u osnovnoj školi, kao članica Dječjeg foruma DND-a Zabok. Redovito
volontira na svim događajima, aktivnostima, akcijama, programima i projektima Društva
„Naša djeca“. Tijekom 2018. godine uključena u mnogobrojne volonterske aktivnosti koje
provodi DND Zabok. Voditeljica je Igraonice „Kutić slikovnica“ za djecu od tri do šest
godina. Voditeljica je Programa „Bajkaonica“ u DND-u Zabok koji uključuje pisanje priča s
djecom te pripovijedanje bajki i priča djeci u Igraonici, na dječjem odjelu Opće bolnice
Zabok i OŠ K. Š. Gjalskog Zabok. Sudjelovala u projektu „Prebaci na volontiranje!“ i
volonterskoj akciji zamjene i oslikavanja panoa „Grad koji raste“ na Trgu K. Š. Đalski u
Zaboku. U okviru dječjeg zbora „Zabočki mališani“ pomagala je prilikom nastupa i pripremi
godišnjeg koncerta. Pripremala je i pomagala u izradi novih igara koje su izrađene u 2018.
godini povodom Europske godine kulturne baštine, na igrama u Dječjem tjednu, radionicama
za Noć vještica te Vještičjih igara, podjele poklona povodom Sv. Nikole te kićenju bora u
Gradskoj knjižnici u Zaboku. Pruža primjer i ostalim mladim osobama te ih animira za
volontiranje u aktivnostima DND-a Zabok. U sklopu projekta VolontirAJMO – jačanje
kapaciteta lokalnih zajednica za volontiranje sudjelovala je u snimanju filma „Kaj volontiraš“
o razvoju volonterstva i promociji volontiranja u KZŽ.

Broj volonterskih sati u 2018. godini: 251 sat



Motivacija (citirano iz prijave): “Još u osnovnoj školi odlučila sam biti učiteljica kako bi
učila i pomagala djeci. Ta ljubav prema djeci zapravo me i dovela do volontiranja. Na to me
potaknulo članstvo u Društvu „Naša djeca“ Zabok... Započela sam već u osnovnoj školi,
nastavila u srednjoj, te upisala Učiteljski fakultet i uz svu ljubav prema djeci, radosno i s
veseljem volontiram i dalje. Mislim da nema ništa ljepše, nego svojim dobrovoljnim radom
uveseljavati djecu, njihove roditelje, pomagati im kad je to potrebno. Kako sam već dugi niz
godina članica zbora mladih župe svete Jelene Križarice Zabok redovito se trudim pomagati
oko okupljanja novih članova, pomaganja u vođenju zbora te animacije školske djece i mladih
da budu aktivni u našoj župi. Redovito se uključujem u volonterske akcije koje se održavaju
na Učiteljskom fakultetu jer putem njih upoznajem sve više svojih kolega i profesora koji
također zdušno pomažu drugima. Posebno je lijepi osjećaj kad znaš da sudjeluješ u
humanitarnoj akciji za djecu koja su u domu ili bolnici. To mi daje puno elana i nekih novih
ideja za sljedeće volonterske angažmane. Kroz volontiranje razvijam samopouzdanje i
izgrađujem svoj stav. Osjećam se dobro, jer radim ono što volim, stječem stalno nova
prijateljstva i jako sam zadovoljna i ispunjena pozitivnom energijom.“


