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KATEGORIJA: MLADI 15-30 GODINA 

Datum rođenja: 11. prosinca 1994. 

Predlagatelj: Udruga distrofičara Krapina 

Volontersko iskustvo: Udruga distrofičara Krapina  

Volonterske aktivnosti: Tijekom 2019. godine aktivno je sudjelovao u aktivnostima Udruge. 

Pomagao je u organizaciji i realizaciji aktivnosti na sajmovima i drugim manifestacijama. 

Poseban doprinos dao je u opremanju novog uredskog prostora Udruge. Sudjelovao je kao 

pratnja članovima na određene aktivnosti, pomagao u prijevozu članova, te sudjelovao u 

druženjima i na kreativnim radionicama gdje je članovima pomagao u izradi predmeta. 

Doprinosi organizaciji i realizaciji određenih aktivnosti u Udruzi, te svojim sudjelovanjem i 

pomaganjem članovima doprinio u njihovoj većoj socijalnoj uključenosti. Sudjelovao je na 

aktivnostima udruge povodom Tjedna kajkavske kulture u Krapini – Gospodarski zbor. Veliki 

doprinos dao je u organizaciji i realizaciji manifestacije „Lampioni betlehemskog svijetla i 

božićnih želja“ koje Udruga organizira povodom Adventa u Jesenju. Kroz sve te aktivnosti 

zajednica je imala izravnu dobrobit jer su aktivnosti bile namijenjene građanima. Postao je 

senzibiliziraniji o mogućnostima osoba s invaliditetom, te je razvio vještine pomaganja 

osobama koje boluju od mišićne distrofije. Naučio je kako napraviti transfere iz kolica u kolica, 

kako pomoći osobi s mišićnom distrofijom prilikom određenih potreba (hranjenje i sl.). Također 

je stekao i osobne vještine kao što su komunikacija, organizacijske i kreativne vještine.  

 Broj volonterskih sati u 2019. godini te ukupni volonterski staž:  

152 volonterska sata u 2019. godini, kroz 40 dana. Početak volontiranja od mjeseca kolovoza 

2018. godine.   

Motivacija (citirano iz prijave):  

„U kolovozu 2018. godine počeo sam volontirati udruzi i upoznavati osobe koje boluju od 

mišićne distrofije. Do tada nisam nikada volontirao niti na neki poseban način pomagao 

osobama koje su imale tu potrebu. Kada sam počeo volontirati osjećao sam se korisnije i 

zadovoljnije.. bilo je lijepo vidjeti i osjetiti da sam nekome pomogao i da moja pomoć nekome 

koristi. Kroz volontiranje ispunjavao sam sebe kao osobu, te sam za uzvrat dobio druženje sa 

puno dobrih ljudi i kvalitetnije provođenje slobodnog vremena. Moj pogled na svijet se 

promijenio i više poštujem i prihvaćam različitost. Volontiram jer želim pomoći drugima i 

učiniti nešto dobro za zajednicu, te ću i dalje nastaviti s tim.“ 

 


