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NACIONALNO SREČANJE PROSTOVOLJCEV OB PRAZNOVANJU 
30-LETNICE PROGRAMA SKUPINE STARIH LJUDI ZA SAMOPOMOČ 

 
V četrtek, 26. maja 2016 so se v veliki  dvorani Thermana Park v Laškem zbrale prostovoljke in 

prostovoljci - voditelji skupin, ki so del nacionalne mreže 493. skupin starih ljudi za samopomoč po 

vsej Sloveniji. V nacionalno mrežo skupin se tedensko povezuje 4442 starejših oseb in 836 

prostovoljcev. 

 

Strokovno-družabna prireditev je spadala v okvir obeležitve bližajoče se 30-letnice omenjenega 

programa, ki bo prihodnje leto. Častni pokrovitelj je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. 

Dogodek se je pričel s predavanjem Polone Požgan »Neverbalna komunikacija za Visoke petke!«. 

Rdeča nit so bila ključna izhodišča retorike in kako se le-ta kaže v vsakodnevnem življenju. Vsebino 

je podkrepila z nazornimi primeri iz vsakdanjega življenja, ki so med udeleženci izzvali smeh.  

Izpostavila je dejstvo, da se ljudje (pre)malo smejemo oz. manj kot nekoč …  

 

Z bobnarskimi ritmi so učenci Centra za sluh in govor Maribor, pod vodstvom mentorjev Vlada Matele 

in Barbare Tetičkovič, popeljali skoraj 400 prostovoljk/prostovoljcev iz vse Slovenije, v svet prvinskih 

ritmov Afrike. 

 

Predsednica ZDSGS Zorica Škorc in koordinatorka nacionalne mreže skupin starih ljudi za samopomoč 

Martina Slokar, sta v besedi in v številkah poudarili pomen programa ter predali globoko zahvalo vsem 

prostovoljkam in prostovoljcem, med katerimi nekateri že skoraj 30 let tedensko vodijo skupino v 

lokalnem okolju. 

 

Pomembne kakovostne vidike programa in pomen le-tega z nacionalnega vidika kot v mednarodnem 

merilu, je v svojem razmišljanju podelila izr.prof. dr. Jana Mali iz Fakultete za socialno delo. 

Poudarila je, da gre za enega najobsežnejših programov v Sloveniji, ki je edinstven tudi v 

mednarodnem merilu. Prostovoljci s svojim delom pomembno dopolnjujejo stroko socialnega dela in 

so v tem smislu nenadomestljivi, saj gre za način, ki ljudi dejansko medgeneracijsko povezuje in to 

na kontinuiran način, desetletja dolgo. 

 

Občutenja, kritična razmišljanja in bogate osebne izkušnje je s humorjem skozi besedo in zgodbe 

podelil Tone Partljič ter navdušil predstavnike vseh zbranih generacij.  

 

Za zabavo je poskrbel Alfi Nipič, ki je z glasbo povezal prostovoljke, prostovoljce iz vse Slovenije ter 

napolnil srca udeležencev z energijo ljubezni in povezanosti. 

 

Vseslovensko srečanje prostovoljcev je bilo priložnost za zahvalo in nagrado prostovoljkam in 

prostovoljcem za plemenito delo ter spodbuda za prihodnje, z željo še naprej uresničevati poslanstvo 

Zveze društev za socialno gerontologijo Slovenije, ki ostaja ustvarjanje pogojev in možnosti za 

kakovostno življenje starih ljudi na področju medčloveških odnosov, krepitev medgeneracijskega 

povezovanja in socialnega vključevanja, priprava srednje generacije na lastno starost kot tudi 

krepitev in širjenje organiziranega prostovoljskega dela.  
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