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Uvod 
 

Na Fakulteti za uporabne družbene študije (FUDŠ) smo zavezani inovativnosti, vrhunskosti
in uporabnosti znanja. V predavalnicah je naše ključno poslanstvo, da usposabljamo
odgovorne posameznike, ki se bodo sposobni uspešno soočati z družbenimi izzivi. 

 
Tako se v okviru dveh predmetov na FUDŠ, Pomoč in sodelovanje v skupnosti ter

Participacija in pomoč v skupnosti, ki se izvajata na programih Socialnega menedžmenta
(UN in VS), še prav posebna pozornost namenja vsebinam odgovornosti in aktivnega

državljanstva. V študijskem letu 2021/22 so študentje pri obeh predmetih skozi
predavanja, vaje in samostojno delo spoznavali ključne koncepte - (globalna) skupnost,

odgovornost in aktivno državljanstvo - ter razvijali kritično in etično refleksijo nanje, krepili
čut za odgovornost do soljudi, družbe in narave ipd. 

 
Pod vodstvom nosilke predmetov doc. dr. Janje Mikulan in asistentke Mance Koren so

študentje razvijali individualne in skupinske iniciative, s katerimi so prispevali k izboljšanju
družbenih stanj v izbranih skupnostih. V prvi fazi so študentje identificirali relevanten

problem v skupnosti ter v nadaljevanju oblikovali in tudi implementirali iniciativo, s katero
so identificirani izziv ali problem skušali nasloviti. Študentje na univerzitetnem programu

Socialnega menedžmenta so se ukvarjali s tematikami avtizma, hendikepiranosti,
zasvojenosti z digitalno tehnologijo, nasilja nad ženskami in medgeneracijskega

povezovanja. V okviru številnih akcij ozaveščanja so razvili spletno stran, pripravili in delili
brošure/letake in organizirali predavanje; organizirali so tudi akcijo zbiranja sredstev; in

pripravili okviren program počitniškega varstva. Študentje na visokošolskem programu pa
so naslavljali teme prve pomoči, druženja mladih vaščanov in problematiko plačila

parkirnine. V okviru akcij so pripravili pripravili pobude za odobritev mladinskih prostorov
in brezplačno začetno parkiranje, organizirali družabni dogodek, stopili v kontakt z javno

političnimi odločevalci. Nekateri pa so se odločili, da v okviru obveznosti opravijo
prostovoljno delo pri izbrani organizaciji, ki je bilo usmerjeno k starejšim in osamljenim

osebam, bolnikom ter ostalim ranljivim skupinam.  
 

V zadnji fazi so študentje ponudili zaključne refleksije na opravljeno delo. Pričujoča
brošura je namenjena kratkemu pregledu izbranih iniciativ. Za podrobnejše informacije

glede samih vsebin, pripravljenih materialov ipd. pa se lahko obrnete na nosilko
predmetov doc. dr. Janjo Mikulan (janja.mikulan@fuds.si)

 
 
 
 



Iniciative pri predmetu Pomoč in sodelovanje v skupnosti 
(SM UN)

 
 

1 Ozaveščanje o avtizmu 

Študentki sta se fokusirali na tematiko avtizma, natančneje na ozaveščanje o avtizmu, njegovih
značilnostih ter korakih za podporo in razvoj ljudi z avtizmom. V okviru iniciative sta razvili
brošuri in spletno stran na kateri so dostopni različni članki, informacije o institucijah
pristojnih za motnje avtizma, zakoni, povezave na relevantne spletne strani, foto in video
material itd. Brošuri pa vsebujeta osnovne informacije o značilnostih avtizma pri otrocih ter
razloge zakaj je pomembno podpirati njih in njihove družine. Brošuri vsebujeta tudi
informacije in kontakte ustreznih institucij in organizacij, ki nudijo podporo in nasvete.
Študentki sta brošuri delili v svojih lokalnih skupnostih (Nova Gorica in Domžale) ter se z
mimoidočimi pogovarjali o značilnostih motenj avtističnega spektra. 

 
Sodelujoči: Gordana Štimac & Redžija Imamović

 
 
 
 

2 Ozaveščanje o hendikepiranosti
 

Študentke so se odločile, da stigmo hendikepiranosti naslovijo preko organizacije (Zoom)
predavanja. Na predavanju je kot osrednji govorec nastopil gost, ki je spregovoril o svoji lastni
izkušnji hendikepiranosti, o tem s kakšnimi vsakdanjimi težavami se sooča ter kako je država
poskrbela zanj in njegove pravice. Organizatorke predavanja so bile zelo zadovoljne z odzivom
na predavanje in zanimanjem udeležencev za obravnavani problem.
  

 
Sodelujoči: Tamara Terzić, Ivona Ljoljić, Teja Roš & Špela Malovič

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 



3 Ozaveščanje o zasvojenosti z digitalno tehnologijo 
 

Po predstaviti problema zasvojenosti z digitalno tehnologijo, sta študenta pripravila letake,
s pomočjo katerih sta lokalno skupnost v Novi Gorici seznanjala s problemom
zasvojenosti otrok in mladih z digitalno tehnologijo. Letaki vsebujejo informacije o  tem kaj
je tehnologija, kakšne so njene slabosti ter tudi morebitne prednosti, kakšne so
morebitne posledice prekomerne uporabe tehnologije, podani pa so tudi razni nasveti za
starše na temo preventive. 

Sodelujoči: Maja Kobal & Kristjan Komjanc 
 
 
 
 
 

 
4 Zbiranje sredstev za uporabnice varnih hiš in njihove otroke

 
Po krajši analizi problema nasilja nad ženskami, so se študentke odločile, da organizirajo
zbiranje sredstev za žrtve nasilja. Tako so organizirale dobrodelno akcijo z naslovom
"S.O.S. Skupaj Obdarimo Sočloveka" v okviru katere so zbirale različne dobrine (kavo,
piškote, kozmetiko, igrače, sladkarije, nakit itd.) za uporabnice varnih hiš in njihove otroke.
V okviru iniciative so vzpostavile tudi uspešno sodelovanje z Društvom za nenasilno
komunikacijo, ki je poskrbelo, da so zbrane dobrine prišle v prave roke. 

Sodelujoči: Kalina Beluhova, Klara Šemenc, Lučka Bukovnik & Nina Frece Fele
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 
5 Medgeneracijsko povezovanje – koncept počitniškega varstva

v domu za starostnike
 

Študentje so v okviru iniciative sestavili okviren program varstva otrok v domu za
starostnike in predstavili možnosti financiranja. Samo predstavitev programa so poslali
tudi socialno varstvenim zavodom. Poleg tega so študentje identificirali tudi že obstoječe
primere dobrih praks. 

 
 

Sodelujoči: Simon Šušteršič, Melita Švigelj, Martin Leljak & Ana Marinič
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 



Iniciative pri predmetu Participacija in pomoč v
skupnosti 

(SM VS)
 

1 Prva pomoč
 

Po ugotovitvi, da nudenje prve pomoči za veliko večino posameznikov ostaja velik izziv, so
študentke pripravile peticijo za obvezno obnavljanje znanja prve pomoči za vse voznike
motornih vozil. Z vsakoletnim obnavljanjem znanja bi bil namreč vsak posameznik dovolj
dobro usposobljen, da bi si upal pomagati poškodovancu do prihoda nujne medicinske
pomoči. Peticijo so pripravile na portalu Peticija.online, o njej pa ozaveščale tudi preko
drugih družbenih omrežjih. 

 
Sodelujoči: Aska Muratovič, Doroteja Bricelj, Lidija Paurević & Lejla Majkić

 
 
 
 
 
 
 

2 Druženje mladih vaščanov
 

Na podlagi zaznanih problemov povezanih z družabnimi vidiki mladih na vasi (Krajevna
skupnost Levpa) sta študentki na krajevno skupnost podali pobudo za odobritev
mladinskih prostorov v večnamenskem objektu, ki je bila tudi odobrena. V nadaljevanju
sta študentki pripravili tudi peticijo "Problem druženja mladih vaščanov" za odobritev
prostorov za druženje, ki je bila izjemno pozitivno sprejeta s strani mladih in organizirali
uspešen družabni večer za mlade. 

 
Sodelujoči: Rebeka Levpušček & Liza Rijavec

 

 
 

 
 
 
 



 
 

3 Pobuda za brezplačno začetno uro parkiranja v Občini Grosuplje
 

Študentje so pripravili pobudo za začetno enourno brezplačno parkiranje v Občini Grosuplje,
ki je nastala kot odziv na odlok občine o plačljivem parkiranju. Študentje pa so v okviru
iniciative odšli tudi na teren in na izbranih parkiriščih v občini Grosuplje zbirali podpise na
pripravljeno pobudo. Po opravljenem terenskem delu so pripravili dopis in ga posredovali
županu občine. 

 
Sodelujoči: Patricija Furman, Roksana Flis, Uroš Krošelj & Nataša Arkar 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 



 
4 PROSTOVOLJNO DELO

 
Akcija "Pismo za lepši dan" (Slovenska karitas)

Študent je aktivno sodeloval v akciji "Pismo za lepši dan". V oktobru 2021 je Slovenska
karitas v sklopu odziva na lajšanje posledic epidemije, prostovoljce in širšo javnost
povabila, da po vzoru projekta iz leta 2020, prijavljenim starejšim ter osamljenim osebam
napišejo pismo in dodajo še kakšno drobno darilo. Akcijo so poimenovali "Pismo za lepši
dan". V letu 2021 je organizacijo in izvedbo projekta prevzela ekipa petih prostovoljcev
youngCaritas, ki delujejo pod okriljem Slovenske karitas. Prostovoljci (pisci pisem) so se
akciji pridružili s prijavo na spletni povezavi, po prijavi so v nekaj dneh prejeli osnovne
podatke o starejši ali osamljeni osebi, ki so ji napisali pismo. Pismo so napisali ročno,
dodali še kakšno risbo ali drugo pozornost po lastni izbiri, ki naj bi prejemniku polepšala
dan. Pismo oziroma paketek so nato poslali na Slovensko karitas, kjer so vsa pisma
pregledali in jih preposlali izbrani starejši ali osamljeni osebi. 

 
Sodelujoči: Luka Oven 

 
Prostovoljno delo na Območnem združenju Rdečega križa Slovenske

Konjice 

Študentka je prostovoljka Rdečega križa, ki je svoje prostovoljno delo opravila v Splošni
bolnišnici Celje ter na sedežu OZRK Slovenske Konjice in terenu. Študentka je bila tako
aktivno vključena v številne in raznolike aktivnosti kot so: telefonska podpora ter pomoč
pri organizaciji aktivnosti za družine v stiski; delitev prehrambnih paketov, oblačil itd.
družinam in posameznikom v stiski; spremljanje in animacija starostnikov na letovanje;
pomoč pri mobilni socialni službi; delitev novoletnih daril in rojstnodnevnih daril; pomoč
pri izvedbi in organizaciji krvodajalskih akcij itd. 

 
Sodelujoči: Petra Lamut Pavlič

 
Prostovoljno delo v Domu starejših občanov Bokalce

 
Študentka se je zaradi osebne izkušnje odločila, da svoje prostovoljno delo opravi v domu
za ostarele. Tekom svojega dela jim je nudila psihološko podporo, se družila z njimi,
pomagala pri nakupu stvari ter jim prisluhnila pri pripovedovanju njihovih življenjskih
zgodb. 

 
Sodelujoči: Nejla Šljivar

 


