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POZIV ZA STUDENTE – VOLONTERE 

Studentski zbor Sveučilišta u Zadru i projekt "Volontiram" organiziraju Susret studenata – volontera s 
područja Republike Hrvatske. Susret će se održati u Zadru od 5. do 8. prosinca 2012. 

Tema susreta:  

RAZVOJ VOLONTERSTVA U PROSTORU HRVATSKOG VISOKOG OBRAZOVANJA 

Sudionici:  

- studenti – volonteri hrvatskih sveučilišta, veleučilišta i visokih škola 
- djelatnici iz područja visokog obrazovanja, javnih uprava i institucija, civilnog društva i ostali 

eksperti koji se aktivno bave promicanjem volonterstva među studentima  

Tijekom Susreta održat će se nekoliko radionica i okruglih stolova, s ciljem razmjene iskustava i 
poticanja razvoja volonterstva u prostoru hrvatskog visokog obrazovanja. Teme: 

- društvena odgovornost akademske zajednice 
- suradnja visokoobrazovnih ustanova i civilnog društva 
- poticanje volontiranja studenata 
- organiziranje volonterskog rada studenata 
- vrednovanje volonterskog rada studenata 

Tijekom susreta organizirat će se nekoliko volonterskih aktivnosti u suradnji sa zadarskim 
organizacijama civilnog društva (posjete, susreti, razmjena iskustava). 

Za sudionike iz drugih gradova osigurano je pokrivanje putnih troškova (autobus ili vlak) i pokrivanje 
troškova organiziranog smještaja u hostelu (noćenje s doručkom). Prehrana tijekom susreta je u 
studentskoj menzi, na X-icu, uz vlastitu participaciju. Studenti koje žele sudjelovati trebaju se prijaviti              
putem prijavnog obrasca (u prilogu), najkasnije do 11. studenog 2012., putem e-mail adrese: 
volontiram@gmail.com 

Organizacijski odbor će izvršiti odabir između pristiglih prijava, vodeći računa o geografskoj 
zastupljenosti i raznolikosti ustanova iz kojih dolaze prijavljeni studenti, te motivaciji prijavljenih koja 
uključuje i opis prethodnog volonterskog iskustva. Kandidati će 16. studenog biti obaviješteni o 
rezultatima izbora, nakon čega će im biti poslan detaljni program susreta. 

Susret podrazumijeva dolazak odabranih kandidata u Zadar u utorak 4. prosinca 2012. u večernjim 
satima, te odlazak iz Zadra u nedjelju 9. prosinca 2012. u prijepodnevnim satima.   

Organizacijski odbor (abecedno): 
 
Marina Bogdanović, studentica, voditeljica projekta „Volontiram“ 
Nastassja Ćakić, studentica, tajnica Studentskog zbora  
Ante Jurić, student 
Vilma Kotlar, mag., koordinatorica volontera Sveučilišta u Zadru 
Marijana Mohoti, studentica 
Doc. dr. sc. Rozana Petani, Odjel za pedagogiju 
Matea Talaja, studentica 
Prof. dr. sc. Anita Vulić Prtorić, Odjel za psihologiju 

 
 
 
 
 
 

Predsjednik Organizacijskog odbora:  
Krešimir Jakšić, student  

Kontakt tel: 098 925 2076 
 


