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ОСАМ ГОДИНА
ВОЛОНТИРАЊА
НА ЗВЕЗДАРИ

ВОЛОНТЕРСКИ
СЕРВИС
ЗВЕЗДАРЕ

 Организујемо волонтерске активности за невидљиве суграђане у
заједници
 Повезујемо све генерације
 Награђени за програм међугенерацијске солидарности
 Размењујемо идеје, знање и искуство
 Током целе године промовишемо значај хуманости и волонтирања,
активности, активизма, учења и сарадње
 Пружамо помоћ и подршку у кућним условима, путем телефона,
просторијама Волонтерског сервиса и другим просторима на Звездари и
Београду
 Реализујемо стални програм подршке за породице које имају члана
оболелог од деменције
 Обезбеђујемо праксу за студенте хуманистичких наука - будуће социјалне
раднике, психологе, андрагоге, социологе, демографе
 Трудимо се да Звездара буде боље место за живот свих - и оних који желе
да волонтирају, и оних којима је потребна помоћ волонтера
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ВОЛОНТЕРСКИ СЕРВИС ЗВЕЗДАРЕ У
2018. ГОДИНИ У БРОЈКАМА...
• НА ЕВИДЕНЦИЈИ ВОЛОНТЕРСКОГ СЕРВИСА У 2018. ГОДИНИ БИЛО ЈЕ ПРЕКО 60
ВОЛОНТЕРА/КИ, ОД КОЈИХ ЈЕ СА 48 ВОЛОНТЕРКОМ/ОМ ОПШТИНА ПОТПИСАЛА
УГОВОРЕ О ВОЛОНТИРАЊУ.
• УСЛУГЕ ЈЕ КОРИСТИЛО ПРЕКО 3500 КОРИСНИКА/ЦА, И ТО: 868 У КУЋНИМ УСЛОВИМА,
393 У САВЕТОВАЛИШТУ ЗА ПОЈЕДИНЦЕ И ПОРОДИЦЕ, 1741 ЈЕ КОРИСТИЛО РАЗЛИЧИТЕ
РАДИОНИЦЕ И ПРОГРАМЕ, ОКО 500 СУГРАЂАНА ЈЕ ПРИСУСТВОВАЛО И УЧЕСТВОВАЛО У
8. МАНИФЕСТАЦИЈИ „ДАНИ СЕНИОРА НА ЗВЕЗДАРИ“
• РЕАЛИЗОВАНО ЈЕ УКУПНО 7259,50 ВОЛОНТЕРСКИХ САТИ, ОД ТОГА 3484,00 САТИ У
КУЋНИМ УСЛОВИМА, 577,50 У САВЕТОВАЛИШТУ ЗА ПОЈЕДИНЦЕ И ПОРОДИЦЕ, 1481,00
САТИ НА КРЕАТИВНИМ И ЕДУКАТИВНИМ РАДИОНИЦАМА И 1717,00 САТИ У ПОДРШЦИ
КАНЦЕЛАРИЈИ;
• РЕАЛИЗОВАЛИ СМО 2717 УСЛУГА ПОМОЋИ И ПОДРШКЕ, ОД ТОГА 1916 УСЛУГА У
КУЋНИМ УСЛОВИМА, 500 УСЛУГА ПОДРШКЕ САВЕТОВАЛИШТА ЗА ПОЈЕДИНЦЕ И
ПОРОДИЦЕ У ПРОСТОРИЈАМА СЕРВИСА И ДРУГИМ ПРОСТОРИМА И РЕАЛИЗОВАНА 321
КРЕАТИВНИХ И ЕДУКАТИВНИХ РАДИОНИЦА

Тим за волонтерску подршку
грађанима Звездаре у 2018.години
је донео 11 одлука о почетку
или престанку пружања или
коришћења волонтерски услуга.
Оправданост је разматрана на
основу обављеног разговора са
волонтерима и корисницима као
и након интерактивне почетне
едукације и оправданости пружања
волонтерских услуга корисницима
које је претходно обишао
представник/ца Сервиса.
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ПЛАКЕТА ФОНДА ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ ЗА
ПРОГРАМ МЕЂУГЕНЕРАЦИЈСКЕ САРАДЊЕ
Републични фонд за пензијско и инвалидско осигурање у сарадњи са Министарством за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања и Кабинетом министарке без портфеља задужене
за демографију и популациону политику, 21. фебруара у Дому Народне скупштине Републике
Србије организовали су конференцију под називом „Међугенерацијска солидарност и
достојанствено старење“. Током радног дела конференције, уручене су награде повеље,
између осталих, Радмили Урошевић, социологу и координаторки Волонтерског сервиса
Звзедаре и Ранки Јеличић, сениороки и волонтерки од првог дана рада Сервиса. У име
награђених, присутнима се обратила Радмила Урошевић, речима да је концепт и дугогодишња
пракса Волонетрског сервиса Звездаре међугенерацијска размена када је реч и о волонтерима
и о корисницима.
У пратећем програму конференције, у холу здања Дома Народне скупштине, постављена је
изложба тринаест плаката „Прими и пошаљи поруку“ која је настала на међугенерацијским
радионицама Волонетрског сервиса током претходне године. Порука конференције
је развијање свести о важности међугенерацијске солидарности, равноправности и
одговорности као и међугенерацијске комплементарности а што све заједно треба да нам
омогући креирање јавних политика које ће смањити јаз између генерација и самим тим
створити услове за стварање друштва за све генерације.
Део своје студијске праксе, у Волонтерском сервису су обавили студенти/киње:
Филозофског факултета Београдског универзитета, Одељење за андрагогију и Одељење за
социологију
Географског факултета Београдског универзитета, Група за демографију
Факултета за медије и комуникацију, Смер социјални рад
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ПРОГРАМ ПОМОЋИ И ПОДРШКЕ
НАМЕЊЕН НАЈУГРОЖЕНИЈИМ
ПОЈЕДИНЦИМА И ЊИХОВИМ ПОРОДИЦАМА
АКО ВАМ ЈЕ ПОТРЕБНА
ПОМОЋ, ПОДРШКА И/ИЛИ
ОРГАНИЗОВАНА АКТИВНОСТ
ОБРАТИТЕ ВОЛОНЕРСКОМ
СЕРВИСУ ЗВЕЗДАРЕ

Информације и пријаве у канцеларији
Волонтерског сервиса Звездаре, МЗ Зелено
брдо, ул. Булевар краља Александра 395,
уторком и четвртком од 9 до 14 часова лично
или путем телефона 286 44 26 као и путем
електронски на - volonterski.servis@zvezdara.
org.rs и то за следеће услуге:

ИНФО ПУЛТ
Основно информисање грађана Звездаре,
будућих волонтера и корисника о Програму
рада Волонтерског сервиса Звездаре

ПРАВНА ПОМОЋ У ОСТВАРИВАЊУ
ПРАВА ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ
ЗАШТИТЕ
Пружање информација о постојећим
правима из области социјалне заштите,
условима и начину њиховог остваривања

ТЕРЕНСКЕ ПОСЕТЕ - волонтерске услуге у
кућним условима
Програм волонтерских услуга намењен
старим, немоћним и лицима са
инвалидитетом којима треба помоћ и
подршка у свакодневном функционисању у
кућним условима

МОЈ МАЈСТОР
Мање поправке у кућама старих, немоћних и
грађана слабијег имовинског статуса
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АПОТЕКА НА ТОЧКОВИМА
У партнерству са Домом здравља Звездара
волонтери Сервиса преузимају рецепте
и лекове (редовну месечну терапију) и
достављају на кућну адресу корисника

БИБЛИОТЕКА НА ТОЧКОВИМА
У партнерству са Библиотеком „Вук Караџић“
волонтери Волонтерског сервиса обављају
бесплатно учлањење и кућну доставу књига

Програм РАДИОНИЦА

током целе године организујемо за све
генерације:
• Креативне, занатске и уметничке
радионице
• „Виртуелно путовање“
• Едукације са циљем оснаживања
и стицања социјалних вештина

Школа рачунара за сениоре
Једномесечна обука обухвата: word,
коришћење интернета и електронску
комуникацију

Школа енглеског за сениоре
Шестонедељна обука са циљем
оснаживања у самосталном учењу
језика

Интернет клуб за сениоре
Сваког петка се дружимо, проширујемо
своја ИТ знања и користимо бесплатан
интеренет

Право на коришћење услуга у кућним условима имају лица којима треба
помоћ у свакодневном функционисању ако:
• ИМАЈУ РЕГУЛИСАНО ПРЕБИВАЛИШТЕ/БОРАВИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА
• ПОДНЕСУ УСМЕНУ ИЛИ ПИСМЕНУ ПРИЈАВУ ЗА НЕКУ ОД НАВЕДЕНИХ
ПОДРШКИ (лично или путем телефона)
• ЖИВЕ САМИ ИЛИ БЕЗ ПОРОДИЧНОГ СТАРАЊА
• НЕ КОРИСТЕ УСЛУГЕ ГЕРОНТОДОМАЋИЦЕ
Програм помоћи и подршке, едукација и радионица који организује и финансира Градска
општина Звездара за суграђане свих генерација бесплатан је и реализује се током целе
године!
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8. „ДАНИ СЕНИОРА
НА ЗВЕЗДАРИ 2018“
Манифестација је реализована од 21. до
28. септембра 2018. под слоганом „Нико
као они – сениори!“. Колажни програм је
имао за циљ да кроз раличите садржаје
скрене пажњу јавности на културу старења,
могућности и потребе старијих суграђана и
међугенерацијске солидарности и размене.
Овај програм је у целости уврштен у програм
„Дана европске баштине“. „Дани сениора“
је био доступан особама са инвалидитетом
и отворен за суграђане са Звездаре и других
општина.

21. септембар: Свечано отварање
манифестације у просторијама
Волонтерског сервиса Звездаре
Манифестације је отворена симболично 21.
септембра на Међународни дан оболелих од
Алцхајмера, када је почела са реализацијом
стална активност мреже социјалних партнера
у оснивању реалиазцијом програма „Помоћ
породицама оболелих од деменције“ , а
који имају искуство у непосредном раду са
породицама лица оболелим од деменције.
Програм реализује Волонетрски сервис
у партнерству са ХХУ „Хлеб живота“ и
Удружењем „Окриље“ на тај начин што
ће члановима породица који су носоци
дуготрајне неге и бриге за чланове породица
оболеле од деменције бити стално доступан
почетни/основни модел подршке.
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24. септембар: Отварање изложбе
фотографија у Библиотеци „Бранко
Миљковић“
Изложено је 15 фотографија Марка
Рисовића, уметничког фотографа, којима су
представљена старија лица у различитим
животним ситуацијама и афирмишу
достојанствену и хуману старост. Сви
радови настали су спонтано и имају своју
документарну основу, што им даје додатну
вредност. Изложбу је приредио Драган
Павловић, дипломирани фотограф, професор
на Факултету за медије и комуникацију.
После изложбеног простора у „Миљковићу“
планирано је да изложба фотографија
„Нико ако они - сениори!“ обиђе неколико
простора. Након „Дана сениора“ изложба
ће се прво преселити у простор Канцеларије
поверенице за заштиту равноправности.

25. септембар: едукација и радионицу
на тему „Лековитост музике“
У великој сали Градске општине Звездара
Маријана Милошевић Симић, музички
педагог, аутор књиге “Више од музичке
игре” и бројних акредитованих програма
из области музике, одржала је радионицу и
едукацију како уз помоћ музике свако може
да превенира или утиче на спорији развој
неких болести код старијих људи, посебно
деменције, депресије, високог крвког
притиска и др.
Уз интересантне илустрације и примере
из праксе, Милошевић Симић је говорила
о Моцартовом ефекту у процесу учења
или благодети на пацијенте оболеле од
Паркинсонове болести и јачање ослабљеног
слуха, затим како Бахова музика утиче на
висок крвни притисак, музика из младости
на оболеле од Алцхајмове болести, шта је
то музика на рецепт и како се примењује.

Млади и будући родитељи могли су да чују
како музика утиче на пренатални и рани
развој беба. За старије учеснике радионице,
било је више речи о музици и различитиим
дијагнозама а оне млађе, како се лакше и
брже учи уз мемо технику и различиту музику.

26. септембар: Концерт „Врачарских
солиста“
„Врачарски солисти“, предвођени Амалијом
Милаковић - професорком музике у пензији,
оснивачем, аранжером и диригентом
„Солиста“ одржали концерт за сећање на
свечаној сцени Музичке школе „Владимир
Ђорђевић“. На програму се нашло 19
композиција озбиљне, старе градске,
евергрин и црначке духовне музике у
оригиналним аранжманима Војислава
Симића и Амалије Милаковић.
Једночасовним концертом „Врачарски
солисти“ и Градска општина Звездара, желели
су да на тај начин понуде суграђанима, и
не само у недељи „Сениора“, прилику да
се друже и уживају у правим вредностима.
„Солисти“ су и леп пример међугенерацијске
размене и солидарности, будући да најмлађи
члан има 25 а најстарији 72 године.

27. септембар: Свечаност уручења
донације у сликама Вилонтерског
сервиса Звездаре организацији Bel
hospice у Малом Мокром Лугу
Малом свечаношћу у новом простору Bel
hospicа у Малом Мокром Лугу, представници
домаћина примили су поклоне Градске
општине Звездара, укупно 7 слика са
мотивима природе, цвећа и породичног
окупљања. Слободне уметнице, хуманисти
и волонтерке окупљене око креативних
радионица Волонтерског сервиса Звездаре
- Данка Јесенска, Иванка Денда и Јелена
Митровић, поклониле су део радова

из својих галерија како би боравак и
запосленима и корисницима у простору Bel
hospicа био пријатнији и хуманији. Акцији
су се придружили и најмлађи Звездарци из
Предшколске установе Звездара који су своја
два колективна рада наменили овој хуманој
акцији.
Удружење сликара „Бели анђео“ донаторски
је помогао ову акцију на тај начин што је
опремио 6 слика.

28. септембар: Креативне радионице
у Волонетрском сервису и затварање
манифестације
8. „Дани сениора на Звездари“ су завршени
у простору Волонетрског сервиса Звездаре
реализацијом две креативне радионице
које су имале за циљ да мотивишу
сениоре и млађе генерације да развијају
своја интересовања и могућности у
креативним активностима и – посебно, као
међугенерацијска размена идеја и дружење,
Самостално или уз асистенцију Јелене,
Марије, Милене, Гордане и Антонине,
Манифестација је окупила око 500
сениора са Звездаре и других општина
као и бројне социјалне партнере. Поред
Звездараца, „Дане сениора“ су посетили
суграђани са других београдских
општина: Старог града, Врачара, Савског
венца, Вождовца, Раковице, Палилуле,
Новог Београда, Земуна, Чукарице,
Гроцке и Лазаревца.
Покровитељ манифестације је
Градска општина Звездара а Дане
сениора су још подржали: Дом
здравља Звездара, Библиотека „Вук
Караџић“, Музичка школа „Владимир
Ђорђевић“,Повереница за заштиту
равноправности, Геронтолошко друштво
Србије, Пријатељи деце Звездара, ХХУ
„Хлеб живота“, Удружење „Бели анђео“,
Academia Edukativa и Биље Борча.
креативниих радионичарки Сервиса креирани су и прављени поклони, сувенири
и демонстрирана техника декупаж коју
учесници могу применити у рециклирању
различитих предмета од дрвета, стакла,
пластике, метала... Учесници су своје радове
понели као успомену на радионицу и „Дане
сениора“.
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КАЛЕНДАР
ДОГАЂАЈА У 2018.
₋₋ У МЗ Зелено брдо 14. фебруара смо
обележили 7. рођендан Волонтерског
сервиса;
₋₋ 21. фебрура у Народној скупштини
на конференцији „Међугенерацијска
солидарност и достојанствена старост“
– представљен програм Волонтерског
сервиса Звездаре као добар концепт у
овој области, уручене награде Р.Урошевић,
координаторки ВСЗ и Р.Јеличић,
волонтерки
₋₋ 1. марта учествовали смо на 5. Сајму за
треће доба на Београдском сајму;
₋₋ 3. и 31. марта организовали смо
интерактивне радионице у ТЦ АВИВ Парк
Звездара.
₋₋ 12. и 13. априла учествовали смо у
Пролећном фестивалу здравља у Дому
војске Србије;
₋₋ 26. априла смо учествовали на
Првомајском хуманитарном базару на
платоу испред Општине.
₋₋ 18. и 19. маја на 10. Међународном
геронтолошком конгресу у Сава центру
представљена је пракса ВСЗ а Милица,
Ивана и Драгана, волонтерке пружиле
су техничку подршку Организационом
одбору обезбеђивањем превода стручних
радова и симултаним превођењем
излагања учесника;
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₋₋ 26. маја учествовали смо са штандом
ВСЗ на Хуманитарном базару у ОШ Вељко
Дугошевић;
₋₋ 15. јуна смо учествовали на скупу
у Црвеном крсту Србије поводом
Међународног дана борбе против насиља
над старијима. Славица Родић,правница
волонтерка, говорила је о искуству
Саветовалишта и проблемима насиља
над старијима а у истом простору је
организована изложба радова сениора
са Радионице невидљивих, са Центром за
активизам и реинтеграцију Београд
₋₋ 13. јула у Стационару на Карабурми
одржане су две радионице психосоцијалне подршке за станаре дома
₋₋ од 21. до 28. септембра одржана је
манифестација “8. Дани сениора на
Звездари 2018“, са око 600 учесника,
гостију и посетилаца
₋₋ 22. октобра одржан је стручни скуп о
деменцији у Великој сали Општине
₋₋ 2. новембра одржан је јавни час у
просторијама Волонетрског сервиса
Звездаре за сениоре - полазнике Школе
компјутера и Школе енглеског;
₋₋ 20. новембра у Великој сали ГО Звездара
реализована је едукација др Љубице
Видић, психијатра на тему „Помоћ
породицама оболелим од Алцхајмера“
₋₋ 11. децембра смо испоручили поклоне
и дружили се са корисницима Дома у
Диљској

₋₋ 13. децембра организовали смо
традиционалну новогодишњу радионицу
у Прихватилишту за одрасла и стара лица
у Кумодрашкој 226а и дружили се са
корисницима;

Организовали смо хуманитарне акције

₋₋ 5. априла, на Велики четвртак,
организовали смо традиционалну акцију
прикупљања и украшавања празничних
јаја које смо истог дана поклонили
корисницима збринутим у Прихватилишту
за децу и младе и Прихватилишту за
одрасла и стара лица
₋₋ Током априла и октобра организовали смо
прикупљање половне гардеробе, обуће
и играчака. Помоћ (око 100 кг) је уручена
25 угрожених породица на Звездари и
корисницима Прихватилишта за старија и
одрасла лица и Прихватилишта за децу и
младе
₋₋ 10. децембра - организовали смо акцију
прикупљања књига и друштвених игара
за кориснике који су збринути у Дому за
старе Геронтолошког центра Београд.
Прикупљено је преко 400 књига и
десетак друштвених игара а поклони су
уручени 11. децембра приликом посете и
дружења волонтера Дому.
₋₋ 15. новембра одржали смо једнодневну
хуманиратну акцију прикупљања одеће,
обуће и друштвених игара за кориснике
Прихватилишта за одрасла и стара лица
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ИЗБОР НАЈВОЛОНТЕРСКЕ
АКЦИЈЕ У 2018. ГОДИНИ
Након што су ученици презентовали своје
волонтерске акције, Комисија је- имајући у
виду њихову оригиналност, фокусираност
на унапређење живота у заједници, број
ангажованих волонтера и корисника
волонтерске акције, закључила да су све
волонтерске акције одговориле на задатак
Конкурса и да због тога заслужују да буду
награђене. Иако није имала лак задатак,
Комисија је донела Одлуку да награди:
1. Зуботехничку школу Београд за
волонтерску акцију „Заједно“ - првом
наградом и ваучером за куповину техничке
опреме и/или уређаја у износу од 30.000,00
динара.
2. ОШ Јелена Ћетковић за волонтерску
акцију „Нада за шапе“ и ОШ Стеван
Синђелић за волонтерску акцију „Учењедружење“ - равноправно другом наградом и
ваучерима у вредности по 25.000,00 динара.
Завршном свечаношћу Конкурса за
избор најволонтерских акција у 2018.
години за ученике основних и средњих
школа на Звездари Градска општина
Звездара и Волонтерски сервис
Звездаре су традиционално обележили
Међународни дан волонтера 5. децембар.
На Конкурс је пријављено укупно
10 волонтерских акција којим је
обухваћено преко 3 000 директних
корисника. Акције су организоване
у 6 основних (Драгојло Дудић, Иван
Горан Ковачић, Вељко Дугошевић,
Деспот Стефан Лазаревић, Јелена
Ћетковић и Стеван Синђелић) и једној
средњој - Зуботехничкој школи Београд.
Све пријављене акције су биле у
конкуренцији за „најволонтерску“
а о томе је одлучила Комисија чији
састав су чинили представници свих
школа које су учествовале на Конкурсу
и Милош Петровић, у име Тима за
волонтерску подршку грађанима
Звездаре.
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3. ОШ Вељко Дугошевић за хуманитарну
волонтерску акцију „Улепшајмо нашу школу“
и ОШ Иван Горан Ковачић за волонтерску
акцију „Иванова бубамара“- равнправно
трећом наградом и ваучерима у вредности
од по 20.000,00 динара.
4. ОШ Драгојло Дудић за волонтерску акцију
„Тегла пуна љубави“ и ОШ Деспот Стефан
Лазаревић за волонтерску акцију „Наше
мало за некога је много“ - равноправно
четвртом наградом и ваучерима у вредности
по 15.000,00 динара.
Док је Комисија радила свој посао,
специјални гости обележавања Дана
волонтера на Звездари били су ученици
средње Угоститељско-туристичке школе из
Београда Дејана Бокун, Александар Георгијев
и Синиша Баришић, предвођени Миланом
Врзићем својим професором праксе, који су
презентовали својим вршњацима како могу
сами да направе интересантно послужење
примерено предстојећим празницима,
журкама или рођенданима.
Поред главних награда - ваучера, Милош
Игњатовић, председник Општине и
Мирослав Мариновић, члан Већа, уручили су
захвалнице свим професорима менторима
волонтерских акција у 2018. години, као и
поклоне волонтера Волонтерског сервиса
Звездаре који су израдили на креативним
радионицама уникатне сатове намењене
зборницама свих школа које су се одазвале
на Конкурс.

Организовање едукација

• 9. јула реализовали смо едукацију за
волонтере на тему „ Значај активације
корисника у кућним условима“, едукатор
Радмила Урошевић;
• 30. августа у просторијама Геронтолошког
центра Београд реализована је едукација
на тему „Помоћ и подршка неформалним
помагачима“; едукатор Гордана
Миловановић
• 26. октобра и 16. новембра су
реализоване едукације о волонтирању
за све ученике 4. разреда ОШ „Вељко
Дугошевић“, едукатори су волонтерке
Милица, Сара и Драгана и чланови Тима
за волонтерску подршку грађанима
Звездаре Р. Урошевић и М. Петровић
• 2. новембра је реализована едукација
за студенте социологије Филозофског
факултета у оквиру стручне праксе на
мастер студијама
• 20. новембра је реализована едукација у
Великој сали ГО Звездара на тему „Помоћ
породицама оболелим од Алцхајмера“,
едукатор је била др Љубица Видић,

ВОЛОНТЕРСКИ СЕРВИС КАО
РЕСУРС БИЗНИС ИДЕЈА
Пројекат „Радионице невидљивих“
Волонтерски сервис Звездаре и Центар
за реинтеграцију и активизам партнерски
су реализовали овај пројекат који је био
намењен сениорикама/ма који желе да
се активирају, развијају своје креативне
вештине, интересовања и знања. Пројекат
је промовисао креативне појединце
и невидљиве капацитете сениорки/а.
Oрганизовањем продајних изложби њихових
радова- економски смо их оснажили. На тај
начин, обезбеђено је добијање и неопходне
валоризације и размена који су важни за
сваког појединца у процесу стваралаштва.
Пројекат је потврдио потребу постојања
сталног продајног простора у ком ће
талентовани старији суграђани моћи да се
усавршавају и излажу своје радове и на тај
начин добију у континуитету социјалну и
економску подршку, а што је довољно као
почетно искуство за реализацију неке будуће
пројектне активности или реализацију
социјалне кооперативе.
Пројекат „Радионице невидљивих“ је
реализован као подактивност пројекта
„Иницијатива за социјално укључивање
старијих особа“ који је у региону спровео
Црвени крст Србије а а у који су укључене
чланице националне мреже ХуманаС, чији је
пријатељ Волонтерски сервис Звездаре.
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Питали су нас
најмлађи Звездарци
Kако се зове најстарији волонтер? (Тиса, 9 год)
- Најстарија волонтерка у нашем Сервису је Данка Јесенска.
Она је сликарка и професор музике у пензији, учествује у
хуманитарним акцијама и креативним радионицама.
Да ли понекад помажете животињама, да ли их продајете,
поклањате или задржавате? (Владимир, 10 год)
- Нисмо имали такве акције али смо имали волонтере који су
одржавали дворишта нашим старијим суграђанима. Будући
да су они имали кућне љубимце, онда је сређено и очишћено
двориште било истовремено и брига за њих.
Да ли помажете усамљеним људима (Лаура, 11 год)?
- Да. У кућним условима помажемо старијим суграђанима
који су по правилу и усамљени јер им ретко ко отвара врата
и обилази. Али, усамљеност је проблем и других - оних који
долазе у Саветовалиште да са стручњацима волонтерима
разговарају како најбоље могу да реше своје проблеме.
Често организујемо дружења у Волонтерском сервису јер је
достанаших суграђана управо - усамљено и нема друштво.
Када се упишемо, тј. Када кренемо да волонтирамо у
Волонетрском сервису, да ли се то плаћа или не?
- Волонтирање је увек бесплатно и добровољно. И то за све,
и за оне којима се помаже и за оне који помажу.
Да ли ви мислите да ће ВАС неко да чува када будете
старији?
- Нико од нас не зна када ће му затребати помоћ. Зато треба
помагати увек када можете.

Тим за волонтерску подршку грађанима Звездаре
Да ли су деца и млади волонтери када направимо
хуманитарни базар?
- Јесте, наравно, јер имате хуманитарни циљ.
Да ли смо волонтери када рециклирамо (Михајло, 10 год)
- Јесте, јер бринете о својој околини.
Да ли је битно да волонтирамо (Ненад, 11 год)?
- Важно је да помажемо другим људима, вршњацима,
бринемо о животињама и околини, а наша помоћ је увек
драгоцена. Увек је важно бити хуман.
Да ли неко не воли да волонтира а ипак је волонтер (Новак
11 год)?
- Нема разлога да неко ко не жели- буде волонтер.
Како се осећате када неком помогнете?
- Лепо, задовољно, корисно. Можда и важно, поносно.

Пријатељи Волонтерског сервиса Звездаре:

w w w. a r t b e l i a n d j e o. r s

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
"ВЛАДИМИР ЂОРЂЕВИЋ"

Комисија за родну равноправност ГО Звездара
Агенција МММ Лотос
сликарке: Иванка Денда, Данка Јесенска и Јелена Митровић
Уредила Радмила Урошевић

