
„PRIJATELJI S IKSICAMA“ 

ISPOMOĆ STUDENTIMA S INVALIDITETOM  

U STUDENTSKIM DOMOVIMA 
 

 Imaš viška slobodnog vremena, ili ga nemaš uopće, ali u 

rasporedu imaš kućicu koja glasi "Budi koristan"? 

Znaš da je studentsko doba jedno od najljepših razdoblja života i 

želiš pomoći svojim kolegama s invaliditetom da u njemu uživaju, 

jednako kao i ti? 

Student si? 

Pridruži se timu Ureda za studente s invaliditetom Sveučilišta u 

Zagrebu u pružanju ispomoći svojim vršnjacima s invaliditetom u 

studentskim domovima. 

Tražimo 6 do 8 volontera koji bi u vremenu od mjesec dana 

ustupili svoje vrijeme i vještine za pomoć vršnjacima s 

invaliditetom. 

 

Od tebe očekujemo: 

 da si komunikativna i 

otvorena osoba 

 da želiš učiti 

 da si zainteresiran/a upoznati 

život vršnjaka s 

invaliditetom 

 da uživaš u obavljanju malih 

svakodnevnih kućanskih 

poslova 

Mi ti nudimo: 

 učenje o načinima 

funkcioniranja osoba s 

invaliditetom 

 stjecanje novih poznanstava 

 rad u okruženju mladih  i 

poticajnih ljudi 

 
Postupak prijave: 

Nakon što se prijaviš u bazu volonterskog centra, pošalji nam mailom svoj životopis kako 

bismo se bolje upoznali! 

e-mail: uredssi@unizg.hr Web stranica: www.uredssi.hr  

Organizator volontiranja: Ured za studente s invaliditetom  

Sveučilište u Zagrebu, Trg Maršala Tita 14 

Ciljana skupina: studenti s invaliditetom 

Mjesto volontiranja: Studentski dom Stjepan Radić  

Studentski dom Cvjetno naselje 

Ciljani broj volontera: 6 do 8 

Datum početka: 01. 02. 2016. Datum završetka: 29. 02. 2016. 

Broj sati: 20 do 30 sati Učestalost: 2 puta tjedno 

Trajanje: kratkotrajno Područje Grad Zagreb 

Potrebne vještine i znanja: otvoren um, vješte ruke 

Posebni zahtjevi: odgovornost prema suradnicima i korisnicima 

Kontakt osoba: Iva Šušak Troškovi: Ne 

mailto:uredssi@unizg.hr
http://www.uredssi.hr/


Očekivani rezultati za zajednicu - doprinijet ćeš kvalitetnijem, dostojanstvenijem i 

ispunjenijem studentskom životu tvojih vršnjaka studenata s invaliditetom 

Očekivani rezultati za volontere - upoznat ćeš puno novih ljudi, steći ćeš nova znanja s 

područja integracije osoba s invaliditetom, unaprijedit ćeš svoje socijalne i komunikacijske 

vještine... 

 


