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Datum rođenja: 12. listopada 1998.

Predlagatelj: Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Krapina

Volontersko iskustvo: Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Krapina

Volonterske aktivnosti: 

Prva aktivnost u 2018. godini na kojoj je volonterka sudjelovala bila je radionica Što je
Crveni križ i Kako prati ruke, koja se provodila u dječjim vrtićima na području djelovanja
GDCK Krapina.

Nadalje volonterka se istakla na aktivnostima Zimske škole u organizaciji GDCK Zabok, gdje
je sudjelovala kao edukator na radionici Realističan prikaz ozljeda i prve pomoći.

Također, tijekom travnja ističe se rad na snimanju filma (promo videa) povodom 140 godina
Hrvatskog Crvenog križa, priprema ekipa za Međužupanijsko natjecanje iz prve pomoći,
aktivnosti na akcijama darivanja krvi u travnju 2018. godine i provođenje radionica Kodovi
sigurnosti na vodi za učenike četvrtih razreda osnovnih škola na području djelovanja GDCK
Krapina.

Volonterka se istaknula i na vježbi zaštite i spašavanja u organizaciji DVD-a Petrovsko, te na
predstavljanju opreme zaštita spašavanja GDCK Krapina u Sloveniji.

U rujnu mjesecu volonterka je sudjelovala na osiguranju prve pomoći u Tjednu kajkavske



kulture.

Broj volonterskih sati u 2018. godini: 113 sati 

Motivacija (citirano iz prijave): „Nesebičnost smatram korijenom stabla volonterstva gdje
svaki list predstavlja dobre osobine i navike koje se razvijaju u svakom volonteru, pa tako i u
meni.

Citat E. Kanta: "Djeluj samo tako, da ljudstvo, kako u tvojoj osobi tako i u osobi svakog
drugog, uvijek vidiš kao smisao, a nikada samo kao svrhu." moja je nit vodilja prilikom
volontiranja. Pomoći nekomu i biti korisna u onomu što radim, osjećaj unutarnje ispunjenosti
i svijesti da ono što je za mene bilo par sati rada doprinosi napretku društva. Vođena tom
činjenicom, a i željom da mladima približim pojam volontiranja i potaknem da u što većem
broju krenu volonterskim putem, razvila sam svoju ljubav prema volontiranju. Iskustva s
bezbroj doživljaja i novih prijateljstava, suradnja s osobama s kojima dijelim slične interese i
uvjerenja, a i s osobama različita mišljenja, podizanje vlastite tolerancije kao i tolerancije
drugih samo su neke od misli koje za mene predstavljaju definiciju volonterstva. Često se
susrećem sa zapitkivanjem: “Kako je moguće da netko ima želju obavljati rad koji mu neće
biti plaćen?!“. Upravo taj sud razlog je zbog kojeg sam potaknuta na volontiranje-kako bih u
to uključila što veći broj mladih koji bi zajedno razbili jednu od većih predrasuda
volonterstva.“


