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  VOLONTERSKA          

   SKUPINA HKS-a 
        Ako si dovoljno hrabar, 

       i ti možeš postati 

       nečiji heroj! 

 

 

         

        Dragi čitatelju, 

           u ovoj knjižici možeš pronaći mali dio ljepote našeg volonterskoga 

           iskustva. Slikom i osobnim riječima pokušali smo prenijeti što nas 

           okuplja i pokazati što se sve može raditi ako želiš biti ona mala    

           (ili velika?) promjena u svijetu? 

 



2 
 

                   ŠTO SMO RADILI U   

  AKADEMSKOJ GODINI 2015./2016.? 

 

 U prosincu smo organizirali radionicu za djecu na kojoj  

su djeca izrađivala anđele, igrala se i plesala... 

 
                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                     Valentina Šipuš, voditeljica volonterske 

                                                                                                                             skupine HKS-a s Gloriom Glibo,  

                                                                                                                             dobitnicom nagrade za najboljeg volontera 

                                                                                                                             u ak. god. 2014./2015. 
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ZAŠTO SE UKLJUČITI U RAD 

VOLONTERSKE SKUPINE? 

 

 Pomoći ćemo ti ući u volonterski svijet 

 Moći ćeš pomagati starijima, djeci, mladima, osobama s 

poteškoćama 

 Puno ćeš naučiti o ljudima, organizaciji i međuljudskim odnosima 

 Postat ćeš svjestan/svjesna osjećaja koji donosi ljudski osmjeh i 

jedno malo „hvala“ 

 Steći ćeš iskustvo rada 

 

KAKO ĆEŠ BITI SIGURAN DA JE 

DOBRO DA NAM SE PRIKLJUČIŠ? 

 

 Gajiš pozitivne vrijednosti prema ljudima i životu 
 Empatičan si 

 Možda i nisi, ali bi htio raditi nešto smisleno slobodno (i manje 

slobodno) vrijeme 

 Želiš steći radno iskustvo 

 Želiš se igrati s djecom 

 Ili pričati sa starijim osobama 

 Ili pomoći učiti onima kojima to baš ne ide 

 Pomagati u administraciji 

 Ozbiljan/na si i odgovoran/na 

 

Ako si pozitivno odgovorio na tri i više pitanja, pozivamo te  da nam se 

javiš na:              

valentina.sipus@unicath.hr                

 www.facebook.com/volonteriHKS 
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Gloria Glibo, Odjel za povijest 
Dobitnica nagrade za najbolju volonterku ak. god. 

2014./2015. 

„Novost tijekom ovogodišnjeg volontiranja bila mi je sudjelovanje na 

radionicama čija je svrha povezivanje i educiranje Caritasovih volontera. 

Različita predavanja su mi osvijestila da volontiranje podrazumijeva 

konstantan rad na osobnom razvoju i učenju kako bi s naučenim 

vještinama uistinu mogli pomoći potrebitima.Volontiranje je prilika da 

sada i ovdje djelujemo na zajednicu u kojoj se nalazimo. Volonterstvo 

nam u našoj Sveučilišnoj zajednici omogućava da joj, svatko prema svojim interesima i sposobnostima, 

doprinosi.“ 

 

Rahela Bilić, Odjel za sociologiju 

„Volontirala sam na toliko različitih mjesta u RH i van nje i 

volontirala sam na toliko različitih načina, od skupljanja 

donacija preko susreta s ljudima do uređivanja nečijeg doma. I 

u svom tom volontiranju kroz koje sam prošla, stekla sam 

mnoštvo novih prijatelja i dobila na pretek iskustva. To 

iskustvo mi je pomoglo da shvatim jednu jako bitnu 

činjenicu. Kada se odlučimo volontirati, mi mislimo kako ćemo 

svojim činom nekome nešto dati. Istina je, ipak, potpuno 

drugačija. Svaki puta kada volontiramo više primamo nego što 

dajemo jer tko daje, stostruko mu se vraća! Tako volontiranje s 

vremenom više ne shvaćamo kao slobodno davanje drugima, 

nego spremnost da damo i primimo još više.“ 

 

Martina Bitunjac, Odjel za 

sociologiju 

„Volontiranje je za mene najbolja priprema i praksa u 

pomoći prije nego započnem posao u kojem bih 

pomagala bližnjima, najpotrebitijima. Naime, ono što 

volontiranje čini lijepim jest činjenica da nam apsolutno 

ništa nije potrebno da bi takvo što obavljali, osim želje i 

dobre volje. Započne s iščekivanjem, a završi s najljepšim 

osjećajem koji postoji u nama ,a to je da smo dali ljubav i 

da smo primili ljubav. Ljubav je ono što bi trebalo spajati 

sva ljudska bića, i to smo mi kao HKS volonteri uspjeli 

onoliko koliko smo mogli i htjeli. Najbolje sam se osjećala nakon što sam prodavala časopise za 

beskućnike iz Uličnih svjetiljki, osjećaj da si koristan takav kakav jesi, da uvijek možeš pomoći 

nebitno koliko imaš ili nemaš, nebitno kako izgledaš. Osjećaj sreće nakon što nekome pomogneš 

bez očekivanja usluge zauzvrat, je ono što liječi čovjeka i iskreno preporučujem svakome da se što 

više i češće praksa kako bi se osjećali sretno, zadovoljno i ono najvažnije, kako bismo se osjećali 

kao ljudi. Hvala HKS-u što mi je pružio mogućnost da započnem s pomaganjem i steknem taj 

neopisivo lijepi osjećaj jer me on održava na životu i čini čovjekom.“  
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 Prikupljali odjeću za djecu i posjetili Dječji dom Laduč 

 Za potrebe misija, u partneru s Nacionalnim misijskim 

uredom prodavali smo misijske narukvice 

 Prikupljali čepove za Udrugu oboljelih od leukemije i 

limfoma 

 Prikupili smo novac kojim smo većim dijelom pokrili 

troškove puta hodočašća u Lurd za jedno dijete s 

poteškoćama u organizaciji Udruge DUH 

   Volonteri Mirko Petrak, Ana Kovačević, Marina Bitunjac i Lucija Duvnjak s voditeljicom Valentinom 

   Šipuš u posjetu Dječjem domu Laduč 

 

 

 

 

 

 

              

           Zahvala Dječje udruge DUH na donaciji  

             Misijske narukvice                                                                                                              
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TKO SMO MI I ŠTO JE ZA NAS 

VOLONTIRANJE? 

 

Mirko Petrak, Odjel za povijest           

„Aktivan sam u volonterskoj skupini HKS-a i trudim se pomoći koliko god mi to 

obveze dopuštaju. Prošle akademske godine smo radili na nekoliko projekata gdje 

smo uspjeli pomoći najpotrebitijima. Projekti su bili raznovrsni od prikupljanja 

novčanih sredstava, recikliranja također u vidu prikupljanja novčanih sredstava, 

ali i očuvanja okoliša, pa do prikupljanja odjeće. U volonterskoj skupini HKS-a 

vlada pozitivna atmosfera,svatko ima pravo na svoje mišljenje, ideje, i što bi 

posebno izdvojio, postoji podrška za preuzimanje vlastite inicijative. Volontiranje 

je samo po sebi pozitivno i vrhunac svega je onaj dobar osjećaj kada znaš da si nekome pomogao. Zato 

pozivam sve da se pridruže volonterskoj skupini HKS-a.“ 

 

Matea Škomrlj, Odjel za sociologiju 
„Uz volontiranje u udruzi Fokus trudim se biti aktivna i u volonterskoj 

skupini HKS-a koja ne zahtijeva od nas ništa više od onoga što svako od 

nas uz dobru organizaciju može pridonijeti. Osim toga, naša skupina je 

vrlo fleksibilna, uvažava kreativnost svakog pojedinog člana, a sve te 

akcije na kojima radimo zaista su od velike koristi potrebitima. A u 

udruzi Fokus svojim volontiranjem doprinosim srednjoškolcima u načinu 

učenja. Osim što im svojim iskustvom možemo puno pomoći, u nekim 

situacijama i mi puno naučimo od njih.“ 

Hana Kilijan, Odjel za komunikologiju 

„Volontirajući učim i upoznajem svijet oko sebe. Čineći nešto lijepo i korisno za 

druge obogaćujem i svoj život.Volontiranje na Sveučilištu prilika je za druženje sa 

studentima, izmjenjivanje iskustava i pomaganje potrebitima. Volonterska skupina 

našeg Sveučilišta potiče zajedništvo i kreativnost te kroz razne akcije aktivno 

sudjeluje u izgradnji kvalitetnijeg života društvene zajednice.“ 

Marija Prpa, Odjel za psihologiju 

„Vođena idejom kako je ljubav ta koja pokreće svijet, osjetila sam potrebu dati 

svoj mali doprinos. Dosadašnje volontersko iskustvo uglavnom me veže uz 

rad sa djecom, a unutar volonterske skupine na HKS-u imala sam priliku 

upoznati predivne ljude koji dijele istu strast i želju za pomaganjem onima 

koji su u potrebi. Akcije koje zajedno provodimo vrlo su raznolike i uvijek od 

iznimnog značenje onima kojima su namijenjene, a razmjenjujući iskustva 

imamo priliku učiti jedni od drugih.  O svom radu sa djecom mogu samo reći 

kako je poklanjati ljubav, pažnju i toplinu malenima pravi blagoslov, a 

vrijeme provedeno s njima idealna prilika za upoznavanje samoga sebe.“ 
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Nika Đuho, Odjel za sociologiju         

„Smatram da volonterstvom stječemo: širi i ozbiljniji pogled na stvarnost koja 

nas okružuje i koju često uzimamo zdravo za gotovo, prisutnost i bogatstvo 

različitih ljudi oko sebe te vještine iz čega proizlazi neprocjenjivo iskustvo – 

životno i profesionalno. Smatram da sve što radimo u životu, i kakve odluke 

donosimo, utječu ne samo na naš vlastiti život već i na živote drugih ljudi u 

našoj posrednoj i neposrednoj blizini, namjerno i nenamjerno. Kroz 

volontiranje svjesno odlučujemo postati dio nečijeg života posebice onih koji su 

u potrebi. Njihov osmijeh, suze radosnice, radost i veselje je ono najvrjednije 

što kao volonteri možemo dobiti zauzvrat. Meni i previše. Tako se i na HKS-u 

trudimo postati dijelom nečijeg života na jednako pozitivan način i bez diskriminacije: mladima, starima, 

našima, stranima – svima u potrebi. Naš mali tim cijelu godinu vrijedno radi i osmišljava niz akcija a ovdje 

su navedene samo neke od njih koje su se mogle susresti prošlih godina: prikupljanje odjeće za djecu i 

obitelji, prikupljanje prehrambenih i drugih prijekopotrebnih sredstava, posjete vrtićima za nezbrinutu 

djecu i staračkim domovima, plesne, kreativne radionice i igrokazi za djecu, prikupljanje čepova za osobe 

oboljele od malignih bolesti, misijske narukvice...Ako si dovoljno hrabar, postani i ti nečiji heroj!“  

 

Lucija Duvnjak, Odjel za psihologiju 

„Volonterska skupina Hrvatskog katoličkog sveučilišta odlična je prilika za 

sve one koji žele na neki način pomoći potrebitima, a možda ne znaju kako 

ili kome. Kroz ovu skupinu u prilici smo pomagati kroz razne predložene 

projekte, ili predlagati vlastite, a budući da svi imamo studenske obaveze 

dogovaranja i provođenja projekta su vremenski fleksibilni što nam uvelike 

olakšava sudjelovanje. Kroz prošlu godinu volontirala sam na Plavom 

telefonu gdje sam imala prilike pomagati kroz razgovaranje i savjetovanje, a 

kroz Volontersku skupinu pomagali smo kroz darivanje odjeće, higijenskih i 

prehrambenih potrepština te kroz druženje s potrebitima.“   

 

Valentina Smiljanec, Odjel za sociologiju 

„Trenutno volontiram u Domu za starije i nemoćne sv. Josip, nalazi se na Svetom 

Duhu. Naime, to je zasada jedino mjesto na kojem volontiram pošto ne nalazim 

puno slobodnog vremena između fakulteta, posla i nogometa. Volontiram jer 

volim pomagati drugim ljudima. To me ispunjava i čini sretnom. Osim što me čini 

sretnom, čini me i boljom osobom. Smatram da je to dobro djelo i da nas takve 

male iskrene stvari čine boljima i humanijima što je nama iskreno zadovoljstvo, ali 

i naša dužnost. Također, mislim da su pojedinci ti koju stvaraju promijene i čine razliku te da na taj način 

doprinosimo našem društvu, čineći ga boljim za sve nas.“ 

 

Ana Kovačević, Odjel za psihologiju 

„Volontiram već duže vrijeme jer tuđi osmjeh i osjećaj da sam pomogla 

najveća je nagrada koja potiče na daljnji nastavak volonterskog rada. Na 

kraju dana znanje da smo nekom pomogli daje osjećaj korisnosti i smisao 

životu“. 


