
 

 

Priloga 6: KONČNO POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH 
 

JAVNI RAZPIS  
»PROJEKTNO DELO Z NEGOSPODARSKIM IN NEPROFITNIM SEKTORJEM – ŠTUDENTSKI INOVATIVNI PROJEKTI 

ZA DRUŽBENO KORIST 2016–2020 za študijsko leto 2017/2018« 
 

v okviru 
 

Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 kot neposredna potrditev 
operacije »Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem in regionalnem okolju – 
Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016–2020«; prednostne osi 10. Znanje, spretnosti in 
vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do 
vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, 
posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim 
svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja 3: Spodbujanje prožnih oblik učenja ter 
podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema. 

 
Številka pogodbe: _____11083-5/2018 ______________________________ 
 
1. PODATKI O PROJEKTU 

 
1.1 Osnovni podatki 
 

Naziv projekta Daruj krvotvorne matične celice za življenje  

Akronim projekta KMC-ŽIV 

Izvajalec/nosilec projekta Univerza v Novem mestu Fakulteta za ekonomijo in informatiko  

Trajanje projekta od: 16. 6. 2018 do: 15. 9. 2018 

Partner 1 
(negospodarska oz. neprofitna 
organizacija) 

Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo, L&L 

Strokovni sodelavec 1 
Ime in priimek: Kristina Modic 
Funkcija: izvršna direktorica 

Partner 2 
(organizacija iz gospodarskega ali 
družbenega področja) 

/ 

Strokovni sodelavec 2 
 

Ime in priimek: / 
Funkcija: 

Pedagoški mentor/ji 

Ime in priimek: Malči Grivec 
Zavod/članica: Univerza v Novem mestu Fakulteta za ekonomijo in 
informatiko 

Ime in priimek: / 
Zavod/članica: 

Ime in priimek: /  
Zavod/članica: 
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1.2 Seznam sodelujočih študentov 
(Navedete vse študente, ki so sodelovali na projektu in so uveljavljali stroške. V kolikor je v času trajanja 
projekta prišlo do zamenjave študenta, poleg imena in priimka študenta, navedite oba). 
 

Ime in priimek 
študenta 

Zavod/članica, kjer 
je študent vpisan 

Naziv študijskega 
programa 

Bolonjska 
stopnja 
študija 

Klasius-P-16 
Vključeni od/do 

 od do 

Mojca Jarc 
Univerza v Mariboru 
Medicinska fakulteta 

Splošna medicina 
2. st. MAG 
(enoviti) 

0721 16. 6. 2018 15. 9. 2018 

Neža Šimenc 
Univerza v Ljubljani, 

Fakulteta za 
družbene vede 

Komunikologija – 
tržno 

komuniciranje in 
odnosi z javnostmi  

1. st. UNI 0414 16. 6. 2018 15. 9. 2018 

Luka Oblak 
Univerza v Mariboru 
Medicinska fakulteta 

Splošna medicina 
2. st. MAG 
(enoviti) 

0721 16. 6. 2018 15. 9. 2018 

Tanita Pajdaš 

Univerza v Novem 
mestu Fakulteta za 

ekonomijo in 
informatiko 

Upravljanje in 
poslovanje 

1. st. VS 0488 16. 6. 2018 15. 9. 2018 

Lara Hebar 
Univerza v Ljubljani, 

Fakulteta za 
družbene vede 

Komunikologija – 
tržno 

komuniciranje in 
odnosi z javnostmi  

1. st. UNI 0414 16. 6. 2018 15. 9. 2018 

Tjaša Gračner 

Univerza v Novem 
mestu Fakulteta za 

ekonomijo in 
informatiko 

Upravljanje in 
poslovanje 

1. st. VS 0488 16. 6. 2018 15. 9. 2018 

Brina Žagar 
Univerza v Ljubljani, 
Fakulteta za socialno 

delo 

Socialno delo z 
družino 

2. st. MAG 0923 16. 6. 2018 15. 9. 2018 

Iva Jajčevič 
Univerza v Mariboru 
Medicinska fakulteta 

Splošna medicina 
2. st. MAG 
(enoviti) 

0721 16. 6. 2018 15. 9. 2018 

 
1.3 V katero področje na prvi klasifikacijski ravni KLASIUS-P se uvršča projekt glede na vsebinsko zasnovo 
projekta (neustrezno področje izbrišite): 
 
9 - Zdravstvo in socialna varnost 
 
2. Povzetek projekta: 
 

Na kratko opišite vsebino ter namen projekta. Jasno opišite problem, potrebo oz. izziv ter rešitve oz. rezultate, ki ste jih 
s projektom dosegli (največ 500 besed). 
 
Razvoj znanosti na področju zdravljenja različnih bolezni s presaditvijo krvotvornih matičnih celic (KMC) zelo hitro 
napreduje. Vedno pogosteje so kot možnost zdravljenja pojavlja uporaba darovanih KMC. Presaditev KMC pride v 
poštev predvsem pri zdravljenju malignih ter nekaterih nemalignih boleznih kostnega mozga in drugih krvotvornih 
organov. Na takšen način se lahko zdravijo tudi določene solidne novotvorbe ter nekatere podedovane in avtoimunske 
bolezni. Velikokrat je to edina možnost, ki jo ima bolnik za preživetje. Ker je zelo redko, da lahko bolniku najdejo 
ustreznega darovalca KMC med sorodniki, se le tega nato išče v slovenskem registru Slovenija Donor, ki pa je žal za 
potrebe zdravljenja slovenskih bolnikov premajhen. Zato so primorani darovalca KMC za bolnike največkrat poiskati v 
svetovnem registru. Ker je možnost ujemanja KMC z bolnikom, ki za preživetje potrebuje KMC darovalca, izjemno 
majhna, je pomembno, da je register potencialnih darovalcev zelo velik. Zelo pomembno je, da je v registru tudi veliko 
»domačih« darovalcev, saj je ustreznost darovalčevih KMC etnično in geografsko pogojena, domači darovalci pa 
domačemu bolniku verjetnostno bolj ustrezni.  
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Dosedanja spoznanja organizacij so, da se število vpisanih povečuje prepočasi, rast beležijo zlasti ob posebnih akcijah, 
kot je npr. Daj se na seznam, ki sta jo v preteklem letu organizirala Slovensko združenje za limfom in levkemijo (partner 
2 v tem projektu) in Zavod RS za transfuzijsko medicino. Tovrstne akcije pa so zaradi omejenih finančnih in kadrovskih 
zmožnosti zelo omejene na ožje skupine ljudi ali območja. Ker znanost izjemno hitro napreduje, indikacije za zdravljenje 
pa se vedno boj širijo, je izrednega pomena, da se zagotovi dolgoročna in stalna rast registra Slovenija Donor. 
 
Namen projekta je tako bil prispevati k temu, da se poveča število vpisanih v register, starih do 45 let, s posebnim 
poudarkom na študentski populaciji. Slednji so namreč idealna ciljna skupina za darovanje KMC. V okviru tega smo 
preverili poznavanje problematike v populaciji ter poiskati oblike promocije med njimi, ki bi zagotovila dolgoročno rast 
registra. V ta namen smo najprej preučili ciljno populacijo in preverili njihovo poznavanje potreb po pomenu in vlogi 
zdravljenja z darovanimi KMC ter pripravljenosti se vpisati med potencialne darovalce KMC. Ob tem smo bili posebej 
pozorni na razloge, ki ljudi, poleg nepoznavanja možnosti, odvračajo od vpisa v register. Seveda pa so nas zanimali tudi 
razlogi za vpis, saj lahko v prihodnje na tem gradijo strategijo v Združenju L&L.  
 
Z rezultati ankete smo dobili informacijo za oblikovanje promocijske strategije, ki jo bodo lahko uporabili v prihodnje 
v L&L. Ta bo partnerju 1, Združenju L&L, omogočala zagotovitev trajnostne akcije in s tem vplivanja na rast števila 
vpisanih v register. To pa bo mogoče, ker bo ob jasno postavljeni strategiji mogoče izvajanje z manj ljudmi in manj 
sredstev. Ker bo strategija narejena in postavljena tudi na načina, ki bo poudarjal, da je omogočen vpis v register od 
doma. Cilj je namreč seznaniti potencialne darovalce, da lahko vpis naredijo tudi brez obiska ustrezne institucije in 
stroškov (torej po pošti ob prejemu potrebnega materiala). 
 
 

 
3. Izvajanje projekta: 
 

Navedite aktivnosti, ki ste jih izvajali na projektu na način, da je iz opisov razvidno za kakšno aktivnost gre, kje 
se je ta izvajala ter kako je posamezna aktivnost prispevala k doseganju ciljev oz. razreševanju opredeljenega 
problema (npr. navajanje »delo na terenu/v knjižnici/v delavnici« ni ustrezno, potrebna je specifična 
opredelitev aktivnosti kot npr. »delo v učilnici na sedežu »prvega partnerja« z mladoletniki pri preučevanju  … 
Ugotovili smo …« ipd.)(največ 300 besed). 
 
Projekt je potekal tako v prostorih fakultete kot tudi v prostorih partnerja 1 ter seveda na terenu oz. doma pri 
vključenih članih v projekt, v knjižnicah in na fakultetah vključenih študentov.  
Aktivnosti, ki so se odvijale so bile naslednje:  

1) priprava na projektno delo in načrt projektnih aktivnosti 
Tu so aktivnosti potekale tako, da smo se za uskladitev in načrt poteka projekta na sedežu prijavitelja sestajali 
pedagoška mentorica Malči Grivec in podporno strokovno osebje Tanja Radovan. Prav tako smo se za namen 
vsebinskih dogovorov v povezavi z vsebino projekta na sedežu partnerja 1 sestajali pedagoška mentorica Malči 
Grivec in strokovna sodelavka Kristina Modic.  
Prav tako smo se v okviru te aktivnosti na delavnici sestali vsi člani projektne skupine in se seznanili s 
projektnim delom, se seznanili z dejavnostjo partnerja 1 ter njegovim poslanstvom. Prav tako so se študenti 
seznanili s pojmom KMC, pojmom darovanje KMC, o pomenu darovanja KMC za bolnike oz. družbo kot celoto, 
s pojmom register Slovenija Donor … Delavnice so služile tudi seznanitvi z vsebino projekta, njegovim 
namenom in ciljem. Prav tako so se študenti seznanili z vlogo in pomenom komuniciranja z javnostmi in 
promocijskimi aktivnosti v nevladnih organizacijah za lažje doseganje ciljev. 

2) Izvajanje projekta: 
Izvajanje projekta bi lahko rekli, da je potekalo v treh podfazah.  
V prvem delu so se študenti s pomočjo literature seznanjali s tematiko KMC in na podlagi tega oblikovali 
anketni vprašalnik. Tega potem vnesli v portal 1ka.si in ga pred samim izvajanjem tudi stestirali.  
V drugem delu smo člani projektne skupine izvajali anketiranje. Šlo je za spletno anketiranje, za kar smo 
oblikovali tekst, ki je anketirance nagovoril k izpolnjevanju ankete ter ga skupaj s povezavo do ankete 
posredovali svojim kontaktom. Prav tako smo pozive k izpolnjevanju objavljali na družbenih omrežjih 
vključenih institucij in privat profilih.  
V tretjem delu smo analizirali rezultate ankete in na podlagi tega oblikovali predlog komunikacijske strategije 
za Združenje L&L, kar mu bo omogočalo trajno ozaveščanje javnosti o pomenu darovanja KMC in bo javnost s 
tem lahko še naprej vabil k vpisu v register Slovenija Donor in tako pripeval k povečanju števila vpisanih v 
register. 
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Aktivnosti vseh treh podfaz so potekale na sedežu partnerja 1, na sedežu prijavitelja, na domovih vključenih v 
projekt, na fakultetah (še posebej na Medicinski fakulteti v MB), v knjižnicah in tudi na manj formalnih mestih. 
Prav tako smo tekom celotnega trajanja projekta skrbeli za ozaveščanje javnosti o KMC ter o poteku projekta, 
saj smo redno dajali objave na družbena omrežja.  

3) zaključek in načrti 
Ob zaključku smo ugotovili, da smo delo opravili dobro in da bodo izsledki raziskave, poleg predlaganih 
promocijskih strategij, lahko podlaga za aktivnosti Združenja L&L. Razmišljali smo tudi, da bi predstavitev 
rezultatov izvedli tudi na Zavodu za transfuzijsko medicino, kar je še v dogovorih. 
 

 
4. Odstopanja od predvidenih aktivnosti 
 

V kolikor je prišlo do odstopanja od predvidenih aktivnosti, izpostavite ovire, s katerimi ste se soočali ter na 
kratko pojasnite odstopanja. Ocenite, v kolikšnem delu načrtovani cilji niso bili doseženi zaradi odstopanja od 
predvidenih aktivnosti (največ 200 besed). 
 
Tekom izvajanja projekta ni prišlo do odstopanj v načrtovanih aktivnostih, razen v eni načrtovani aktivnosti. In 
sicer smo za zadnji dan izvajanja projekta načrtovali pripravo vsebine predavanja za svetovni dan darovanja 
krvotvornih matičnih celic (15.9.), kjer bi predstavili ugotovitve, razblinili nekatere strahove ter promovirali 
projekt. Ker se Zavod za transfuzijsko medicino ni odločil, da ta dan obeleži s konferenco, tega nismo mogli 
realizirati. So nas sicer potem pozvali k oblikovanju sporočila za javnost, a so na koncu vsebine izpustili, saj 
glede na letošnji njihov koncept, vsebina ni sodila v sporočilo. Kot že zgoraj omenjeno se sedaj dogovarjamo, 
da bi te izsledke predstavili v naslednjih mesecih, a še vedno ni dorečeno. Smo pa tisti dan na družbenem 
omrežju FB z objavo javnost opozorili na ta dan. 
 
Izostanek tega predavanja na dan 15.9.2018 je le v manjši meri zmanjšal odmevnost projekta, saj smo javnost 
prosti obveščali prek družbenih omrežij.  
 

 
5. Pridobljene kompetence, znanja in praktične izkušnje študentov 
 

Navedite poklicno specifične kompetence, ki so jih študenti pridobili z vključitvijo v projekt, in način 
pridobitve kompetence (za vsakega študenta posebej).  
 

Ime in priimek študenta Opis 

Mojca Jarc 

 
Poklicno specifične kompetence: 
- razume delovanje nevladne organizacije in pridobi praktične 

izkušnje dela v tovrstni organizaciji, 
- usposobljenost za načrtovanje, pripravo in organiziranje lastnega 

dela,  
- usposobljenost komuniciranja s strokovnjaki z različnih področjih,  
- usposobljenost za načrtovanje, pripravo in organiziranje 

dogodkov za javnost,  
- sposobnost uporabe sodobnih računalniških in informacijskih 

orodij, veščin in spretnosti, ki so navzoče v vsakdanjem 
strokovnem delu, 

- razvita profesionalna etična odgovornost,  
- razvita sposobnost interpretacije pridobljenega znanja, 

sposobnost lastnega učenja in inovativnosti na svojem 
strokovnem področju, 

- sposobnost evalviranja rezultatov lastnega dela,  
- usposobljenost za oblikovanje in posredovanje informacij s 

posameznega področja javnosti,  
- usposobljenost pojasniti zadeve javnosti na način, da jih ta 

razume, četudi gre za kompleksno zadevo. 
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Način pridobitve kompetenc:  
- študentka je aktivno sodelovala pri delavnicah s področja 

nevladne organizacije in projektnega dela,  
- študentka je aktivno sodelovala pri delavnicah s področja 

znanstvenoraziskovalnega dela in samostojno delo pri iskanju  
informacij za pripravo anketnega vprašalnika,  

- študentka je aktivno sodelovala pri izvedbi raziskave, 
- študentka je skrbela za etično ravnanje pri pridobivanju podatkov 

ter njihovi analizi ter interpretaciji,  
- skrbela je za strokovno pravilno interpretiranje rezultatov, saj je 

tema s področja zdravstva,  
- študentka je bila aktivni član pri oblikovanju vsebin za spletno 

stran, kjer je  skupaj s strokovno sodelavko imela vlogo skrbnika 
strokovnosti,  

- na koncu projekta je študentka pomagala pri evalvaciji dela članov 
tima,  

- študentka je tudi vodila časovnico posameznih aktivnosti, da je 
projekt potekal v skladu z načrtovano časovnico. 
 

Neža Šimenc 

 
Poklicno specifične kompetence: 
- razume delovanje nevladne organizacije in pridobi praktične 

izkušnje dela v tovrstni organizaciji, 
- razume pome komuniciranja za javnostmi nevladnih organizacij in 

posebnosti pri tem,  
- razume potek raziskovanja in tehnik zbiranja podatkov,  
- usposobljenost za timsko delo in poznavanje različnih vlog v timu, 
- sposobnost uporabe pridobljenega teoretičnega znanja v praksi,  
- razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, 
- zna uporabljati sodobna komunikacijska orodja, s poudarkom na 

družbenih omrežjih,  
- usposobljenost komuniciranja s strokovnjaki z različnih področjih,  
- usposobljenost za načrtovanje, pripravo in organiziranje 

dogodkov za javnost,  
- sposobnost organizacije lastnega dela,  
- usposobljenost za načrtovanje, pripravo in organiziranje lastnega 

dela,  
- sposobnost za samostojno strokovno delo,  
- zna oblikovati prepričevalno sporočilo, ki kliče k dejanju/akciji. 
 
Način pridobitve kompetenc:  
- študentka je aktivno sodelovala pri delavnicah s področja 

nevladne organizacije in projektnega dela,  
- študentka je aktivno sodelovala pri delavnicah s področja 

znanstvenoraziskovalnega dela in samostojno iskala informacije 
za pripravo anketnega vprašalnika,  

- študentka je aktivno izvajala raziskavo med študenti,   
- študentka je sodelovala pri analizi z anketo zbranih podatkov in 

priprava podatkov za predstavitev - poudarek na vizualnoti in 
pritegnitvi pozornosti,  

- študentka je s sodelovanjem pri raziskavi dobila izkušnje za delo v 
poklicu, saj bo tudi tam morala proučiti učinke akcije,  

- študentka je pomagala oblikovati strategijo z vidika vizualnih 
učinkov,  

- študentka je aktivno sodelovala pri pripravi vsebin za spletno 
stran, FB in medije, saj je njegovo študijsko področje 
komunikologija,  



 

6 

- študentka je s komuniciranjem ob izvajanju ankete pridobila 
komunikacijske sposobnosti,  

- študentka je aktivno prenašala znanje o odnosih z javnostmi na 
druge udeležence, saj to študira,  

- študentka je oblikovala prepričevalna sporočila, s čimer je  
pridobila izkušnje za delo v poklicu. 
 

Luka Oblak 

 
Poklicno specifične kompetence: 
- razume delovanje nevladne organizacije in pridobi praktične 

izkušnje dela v tovrstni organizaciji, 
- razume potek raziskovanja in tehnik zbiranja podatkov,  
- usposobljenost za prenos in uporabo teoretičnega znanja v prakso 

in reševanje problemov, 
- sposobnost posredovanja različnih miselnih konceptov, 
- razvita sposobnost interpretacije pridobljenega znanja, 

sposobnost lastnega učenja in inovativnosti na svojem 
strokovnem področju, 

- usposobljenost in pridobljena znanja, potrebna pri strokovnem 
komuniciranju z bolniki ter strokovnjaki s svojega in sorodnih 
področij, 

- ustrezno usposobljenost za avtonomnost pri odgovornem 
izvajanju strokovnih del ter pri analizi strokovnih vprašanj, 

- ima znanje inovativnega posredovanja podatkov javnosti,  
- ima ustrezne komunikacijske sposobnosti,  
- ustrezno etično oblikovano strokovno osebnost za izvajanje 

poslanstva zdravnika 
- sposobnost analiziranja, kritičnega vrednotenja, iskanja rešitev 

ter reševanja konkretnih strokovnih medicinskih problemov. 
 
Način pridobitve kompetenc:  
- študent je aktivno sodeloval pri delavnicah s področja nevladne 

organizacije in projektnega dela,  
- študent je aktivno sodeloval pri delavnicah s področja 

znanstvenoraziskovalnega dela in samostojno delal pri iskanju  
informacij za pripravo anketnega vprašalnika,  

- študent je aktivno izvajal raziskavo in pred tem pomagal pri vnosu 
v 1ka.si, 

- študent je skrbel za etično ravnanje pri pridobivanju podatkov ter 
njihovi analizi ter interpretaciji,  

- študent je skrbel za strokovno pravilno interpretiranje rezultatov, 
saj je tema s področja zdravstva,  

- bil je aktivni član pri oblikovanju vsebin za spletno stran, kjer je 
imel skupaj s strokovno sodelavko in Mojco vlogo skrbnika 
strokovnosti,  

- na koncu projekta je študnet pomagal pri evalvaciji dela članov 
tima,  

- študent je pomagal pri oblikovanju sporočila za javnost ob dnevu 
darovanja KMC.  
 

Tanita Pajdaš 

 
Poklicno specifične kompetence: 
- razume delovanje nevladne organizacije in pridobi praktične 

izkušnje dela v tovrstni organizaciji, 
- razume potek raziskovanja in tehnik zbiranja podatkov,  
- usposobljenost za načrtovanje, pripravo in organiziranje lastnega 

dela,  
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- usposobljenost komuniciranja s strokovnjaki z različnih področjih,  
- usposobljenost za načrtovanje, pripravo in organiziranje 

dogodkov za javnost,  
- sposobnost uporabe sodobnih računalniških in informacijskih 

orodij pri interpretaciji podatkov,  
- je usposobljen za komunikaciranje v različnih situacijah,  
- razvita sposobnost interpretacije pridobljenega znanja, 

sposobnost lastnega učenja in inovativnosti na svojem 
strokovnem področju, 

- sposobnost evalviranja rezultatov lastnega dela,  
- usposobljenost za oblikovanje in posredovanje informacij s 

posameznega področja javnosti. 
 
Način pridobitve kompetenc:  
- študentka je aktivno sodelovala pri delavnicah s področja 

nevladne organizacije in projektnega dela,  
- študentka je aktivno sodelovala pri delavnicah s področja 

znanstvenoraziskovalnega dela in samostojno delala pri iskanju 
pravih informacij za pripravo anketnega vprašalnika,  

- študentka je razlagala snov/vsebino drugemu študentu na 
projektu, 

- z oblikovanje sporočil za javnost je razvila komunikacijske 
sposobnosti,  

- aktivno je sodelovala pri ozaveščanju javnosti o registru, načinu 
vpisa v register (povabila prijateljice in znance),  

- študentka je aktivno sodelovala pri analizi podatkov in njihovi 
interpretaciji pri predstavitvi članom skupine ter širši javnosti,  

- študentka je skrbela tudi za komuniciranje med člani tima. 
 

Lara Hebar 

 
Poklicno specifične kompetence: 
- razume delovanje nevladne organizacije in pridobi praktične 

izkušnje dela v tovrstni organizaciji, 
- razume pome komuniciranja za javnostmi nevladnih organizacij in 

posebnosti pri tem,  
- razume potek raziskovanja in tehnik zbiranja podatkov,  
- usposobljenost za timsko delo, 
- sposobnost uporabe pridobljenega teoretičnega znanja v praksi,  
- razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, 
- zna uporabljati sodobna komunikacijska orodja, s poudarkom na 

družbenih omrežjih,  
- usposobljenost komuniciranja s strokovnjaki z različnih področjih,  
- usposobljenost za načrtovanje, pripravo in organiziranje 

dogodkov za javnost,  
- usposobljenost za načrtovanje, pripravo in organiziranje lastnega 

dela,  
- zna pripraviti celoten dogodek za širšo javnost in o njej pred, med 

in po dogodku obvestiti medije,  
- zna uporabljati sodobno informacijsko tehnologijo. 
 
Način pridobitve kompetenc:  
- študentka je aktivno sodelovala pri delavnicah s področja 

nevladne organizacije in projektnega dela, delo v timu in s tem 
spoznavanje timskih vlog,  

- študentka je aktivno sodelovala pri delavnicah s področja 
znanstvenoraziskovalnega dela in samostojno pridobivala 
informacije za pripravo anketnega vprašalnika,  
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- študentka je aktivno izvajala spletno anketiranje med študenti,   
- študentka je na podlagi analize anket pripravila predloge 

komunikacijske strategije za združenje - poudarek na vizualnoti in 
pritegnitvi pozornosti,  

- študentka je aktivno sodelovala pri pripravi vsebin za spletno 
stran, FB in medije, saj je njegovo študijsko področje 
komunikologija,  

- študentka je s komuniciranjem ob izvajanju ankete pridobila 
komunikacijske sposobnosti,  

- študentka je aktivno prenašala znanje o odnosih z javnostmi na 
druge udeležence, saj to študira,  

- študentka je oblikovala prepričevalna sporočila, s čimer je  
pridobila izkušnje za delo v poklicu. 
 

Tjaša Gračner 

 
Poklicno specifične kompetence: 
- razume delovanje nevladne organizacije in pridobi praktične 

izkušnje dela v tovrstni organizaciji, 
- razume potek raziskovanja in tehnik zbiranja podatkov,  
- usposobljenost za načrtovanje, pripravo in organiziranje lastnega 

dela,  
- usposobljenost komuniciranja s strokovnjaki z različnih področjih,  
- usposobljenost za načrtovanje, pripravo in organiziranje 

dogodkov za javnost,  
- sposobnost uporabe sodobnih računalniških in informacijskih 

orodij, veščin in spretnosti, ki so navzoče v vsakdanjem 
strokovnem delu, 

- razvita profesionalna etična odgovornost,  
- razvita sposobnost interpretacije pridobljenega znanja, 

sposobnost lastnega učenja in inovativnosti na svojem 
strokovnem področju, 

- sposobnost evalviranja rezultatov lastnega dela,  
- usposobljenost za oblikovanje in posredovanje informacij s 

posameznega področja javnosti. 

 
Način pridobitve kompetenc:  
- študentka je aktivno sodelovala pri delavnicah s področja 

nevladne organizacije in projektnega dela,  
- študentka je aktivno sodelovala pri delavnicah s področja 

znanstvenoraziskovalnega dela in samostojno delo pri iskanju 
pravih informacij za pripravo anketnega vprašalnika,  

- študentka je aktivno izvajala raziskavo in sodelovala pri razširjanju 
med anketiranci,  

- študentka je sodelovala pri analizi z anketo zbranih podatkov in 
priprava podatkov za predstavitev,  

- študentka je s komuniciranjem s člani tima in ostalimi pridobila 
komunikacijske sposobnosti,  

- aktivno je sodelovala pri ozaveščanju javnosti o registru, načinu 
vpisa v register,   

- študentka je bila soodgovorna za pripravo sporočil za medije in 
objave na družbenih omrežij. 
 

Brina Žagar 

 
Poklicno specifične kompetence: 
- razume delovanje nevladne organizacije in pridobi praktične 

izkušnje dela v tovrstni organizaciji, 
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- razume potek raziskovanja in tehnik zbiranja podatkov,  
- usposobljenost za prenos in uporabo teoretičnega znanja v prakso 

in reševanje problemov, 
- sposobnost posredovanja različnih miselnih konceptov, 
- razvita sposobnost interpretacije pridobljenega znanja, 

sposobnost lastnega učenja in inovativnosti na svojem 
strokovnem področju, 

- iniciativnost in samostojnost pri opravljanju določenih nalog, 
- sposobnost komuniciranja s sodelavci, strankami/potrošniki in 

strokovnjaki in aktivno sodelovanje pri skupinskem delu, 
- usposobljenost za individualno strokovno in raziskovalno delo, za 

delo v skupini in znanja, potrebna pri komuniciranju in objavljanju 
rezultatov,  

- sposobnost iskanja in umeščanja novih informacij, 
- usposobljenost in pridobljena znanja, potrebna pri strokovnem 

komuniciranju, kar je glede na temo študija socialnega dela nujno. 
 

Način pridobitve kompetenc:  
- študentka je aktivno sodelovala pri delavnicah s področja 

nevladne organizacije in projektnega dela,  
- študentka je aktivno sodelovala pri delavnicah s področja 

znanstvenoraziskovalnega dela in samostojno iskala informacije 
za pripravo anketnega vprašalnika,  

- študentka je aktivno izvajala raziskavo, pošiljala povezavo do 
spletne ankete med znance,   

- študentka sodelovala pri analizi z anketo zbranih podatkov in 
priprava podatkov za predstavitev, kjer je dajala poudarek na 
strokovni ustreznosti,  

- študentka je s predstavitvijo rezultatov raziskave in tudi Združenja 
L&L članom pridobila veščine javnega nastopanja,  

-  študentka je s komuniciranjem ob izvajanju ankete pridobila 
komunikacijske sposobnosti, te bo razvil tudi pri javnem nastopu 
ter pripravi vsebin za medije,   

- študentka je aktivno prenašala znanje o KMC na druge udeležence 
projekta, saj tematiko tudi zaradi lastne bolezni pozna,  

- študentka je oblikovala jasna sporočila, ki bodo pri ljudeh 
odstranila strah pred darovanjem KMC. 
 

Iva Jajčevič 

 
Poklicno specifične kompetence: 
- razume delovanje nevladne organizacije in pridobi praktične 

izkušnje dela v tovrstni organizaciji, 
- razume potek raziskovanja in tehnik zbiranja podatkov,  
- usposobljenost za prenos in uporabo teoretičnega znanja v prakso 

in reševanje problemov, 
- sposobnost posredovanja različnih miselnih konceptov, 
- razvita sposobnost interpretacije pridobljenega znanja, 

sposobnost lastnega učenja in inovativnosti na svojem 
strokovnem področju, 

- iniciativnost in samostojnost pri opravljanju določenih nalog, 
- sposobnost komuniciranja s sodelavci, strankami/potrošniki in 

strokovnjaki in aktivno sodelovanje pri skupinskem delu, 
- usposobljenost za individualno strokovno in raziskovalno delo, za 

delo v skupini in znanja, potrebna pri komuniciranju in objavljanju 
rezultatov,  

- sposobnost iskanja in umeščanja novih informacij, 
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- usposobljenost in pridobljena znanja, potrebna pri strokovnem 
komuniciranju z bolniki ter strokovnjaki s svojega in sorodnih 
področij. 
 

Način pridobitve kompetenc:  
- študentka je aktivno sodelovala pri delavnicah s področja 

nevladne organizacije in projektnega dela, 
- študentka je aktivno sodelovala pri delavnicah s področja 

znanstvenoraziskovalnega dela in samostojno iskala informacije 
za pripravo anketnega vprašalnika,  

- aktivno je izvajala raziskavo med študenti in širšo javnostjo,   
- študentka je sodelovala pri analizi z anketo zbranih podatkov in 

priprava podatkov za predstavitev – poudarek na strokovni 
ustreznosti,  

- študentka je s predstavitvijo rezultatov raziskave članom projekta 
pridobila veščine javnega nastopanja pred znanci,  

- študentka je aktivno sodelovala pri pripravi vsebin za spletno 
stran, FB in medije, saj je njeno študijsko področje splošna 
medicina,  

- študentka je s komuniciranjem ob izvajanju ankete pridobila 
komunikacijske sposobnosti,   

- študentka je  aktivno sodelovala pri ozaveščanju javnosti o KMC, 
o pomenu darovanja KMC, o registru in načinu darovanja KMC, 

- oblikovala sliko za namene promocije.  
 

 
6. Doprinos morebitnih rešitev/rezultatov projekta za vključeno negospodarsko oz. neprofitno organizacijo 
(PARTNER 1) 
 

Navedite kakšen je doprinos projekta k negospodarski oz. neprofitni organizaciji oz. kaj je organizacija s 
projektom pridobila (največ 150 besed). 
 
Primarni rezultat projekta je bil dosežen, torej to je večja seznanjenost javnosti, še posebej mladih, o vlogi 
registra potencialnih darovalcev KMC, o pomenu širitve le tega za slovenske bolnike s krvnim rakom, o 
možnostih vpisa v register potencialnih darovalcev KMC. In s tem povečanja števila vpisanih. Poleg tega pa je 
partner 1, Združenje L&L, pridobil naslednje:  
• podatki o poznavanju prebivalcev Slovenije o možnosti vpisa v register in poznavanje pomena le-tega, 
• podatki o razlogih vpisovanja oz. nevpisovanja v register Slovenija Donor,  
• predlog trženjske strategije za povečevanje števila vpisanih v register,  
• oblikovane vsebine za spletno stran, FB profile in druge vrste medijev s ključnimi informacijami o KMC, 

darovanju KMC … 
 
Vse te vsebine bo Združenju L&L uporabilo tudi v prihodnje, po zaključku trajanja projekta za svoje aktivnosti. 
Slednje je še posebej pomembno, ker sicer zaradi finančne in kadrovske podhranjenosti tega ne bi mogel 
izvesti.  
 

 
7. Doprinos morebitnih rešitev/rezultatov projekta za vključeno organizacijo iz gospodarskega ali družbenega 
področja (PARTNER 2) 
 

Navedite kakšen je doprinos projekta k organizaciji iz gospodarskega ali družbenega področja oz. kaj je 
organizacija s projektom pridobila (največ 150 besed). 
 
/ 
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8. Izkazovanje družbene koristi morebitnih rešitev/rezultatov projekta v lokalnem/regionalnem okolju, učinek 
na širšo lokalno skupnost   
 

Navedite, kakšen je doprinos projekta in njegovih rezultatov k družbenemu razvoju in napredku v 
lokalnem/regionalnem okolju, kjer se je izvajal projekt. Navedite v čem rezultati projekta prinašajo učinke oz. 
vplivajo tudi na širšo lokalno skupnost ter navedite (največ 250 besed). 
 
Primarni rezultat projekta je bil večja seznanjenost javnosti, še posebej mladih, o vlogi registra potencialnih 
darovalcev KMC, o pomenu širitve le tega za slovenske bolnike s krvnim rakom, o možnostih vpisa v register 
potencialnih darovalcev KMC. In s tem povečanja števila vpisanih. Pri tem smo spodbudili altruizem med 
mladimi in s tem okrepili zavedanje o pomenu odgovornosti do drugih in sebe, o skrbi za sebe in druge. Okrepili 
smo miselnost, da lahko z majhnim korakom, torej vpisom v register, že za časa življenja morda dobijo 
priložnost nekomu rešiti življenje. Ključno in zelo pomembno je, da pričakujemo, da bodo rezultati pomembno 
doprinesli k dolgoročni rasti registra potencialnih darovalcev KMC Slovenija Donor (izvajanje promocijske 
strategije s strani Združenja L&L). 
 
Ker so bili v anketo vključeni prebivalci vseh območij Slovenije, smo prispevali k ozaveščanju o problemu tudi 
na območjih kot so Prekmurje, Koroška, Dolenjska …). To je pomembno zato, ker menimo, da se bo tudi zaradi 
tega povečal vpis v register iz teh območij, kar je še posebej pomembno, saj je register nujno potrebuje širitev 
iz lokalnih področij. Dosedanje akcije so namreč prinesle največ vpisanih prav prebivalcev večjih mest. Zaradi 
etnične in geografske podobnosti med prejemnikom in darovalcev je nujo, da se register širi tudi na račun 
prebivalcev iz manjših krajev, občin, pokrajin. S študentsko populacijo in širjenjem ankete prek spleta pa so 
bila ta območja dosežena. 
 

 
9. Prispevek k enakim možnostim 
 

Navedite, kako je projekt prispeval k zagotovitvi enakih možnosti prikrajšanih skupin (navedite oz. opišite vsaj 
kakšen konkreten primer, če obstaja, največ 250 besed). 
 
Ker so na projektu sodelovali študenti iz različnih območij Slovenije, smo v raziskavo vključili tudi različne 
prebivalce SLO. Predvsem je pomembno, da so bili vključeni tudi prebivalci, ki živijo izven urbanih mest, v 
ruralnem okolju, od koder register še posebej potrebuje vpisane.  
Projekt je skušal s promocijo vpisa v register zmanjšati težave, s katerimi se srečujejo zelo prikrajšani, tj. 
bolniki. S promocijo vpisa v register smo skušali, nadaljevalo bo seveda Združenje L&L, potencialnim in 
dejanskim bolnikom povečati znanje o tem, kako vpis v register prispeva k večjim možnostim posameznika za 
ozdravitev, kako darovanje celic lahko bolniku omogoči normalno delovanje doma, v službi in družbi,  torej 
večjo vključenost v družbo, opravljanje kateregakoli poklica s plačilom, primerljivim ostalim članom družbe, 
normalno družinsko življenje in preživljanje prostega časa ipd. Ključno je, da se take ljudje ne počutijo breme 
družbe. 
 

 
10. Trajnost/prihodnost projekta 
 
 

Navedite, kakšen je doprinos projekta in njegovih rezultatov k trajnosti rezultatov. Ali obstaja možnost za 
nadgradnjo obstoječega projekta? (največ 150 besed) 
 
Vsebina projekta in njegovi rezultati bodo še dolgo po projektu prispevali k ozaveščanju javnosti o pomenu 
registra za preživetje slovenskih bolnikov s krvnimi raki. Prav tako bo zaradi projekta javnost osveščena o 
boleznih, ki se zdravijo s presaditvijo KMC ter o pomenu skrbi za lastno zdravje.  
 
Partner 1, Združenje L&L, bo lahko nadgradil lansko organizirano akcijo ter tako zagotovil dolgoročno 
promoviranje pomena darovanja KMC in vpisovanja v register. Na podlagi v projektu oblikovane strategije, bo 
združenje nadaljevalo projekt, a izboljšano z ugotovitvami projekta in trženjsko strategijo.   
Tudi prijavitelj, UNM FEI, bo nadaljeval z aktivno promocijo akcij, kar smo do sedaj že nekajkrat izpeljali skupaj 
s partnerjem L&L. Vsebine pa bodo uporabne tudi za delavnice po osnovnih in srednjih šolah. Rezultate 



 

12 

projekta bodo lahko uporabile tudi druge skupine, ki prav tako želijo osveščati ljudi o problematiki, kot je npr. 
Epruvetka, saj so na projektu bili vključeni tudi študenti, ki pri slednjem projektu sodelujejo.  
 
Obstoječi projekt se lahko nadgradi z implementacijo predlagane strategije ter njene razširitve.  
 

 
11. Opredelitev izvajanja načrta/ov sprejetega strateškega dokumenta zavoda 
 

Opredelite in opišite način izvajanja nalog in načrtov iz strateškega dokumenta zavoda z namenom doseganja 
zadanih ciljev, ki so opredeljeni v strateškem dokumentu (opredelite tudi v čem izvedeni projekt prispeva k 
doseganju ciljev, opredeljenih v strateškem dokumentu, največ 150 besed). 
 
Strateški dokument, ki ga je UNM FEI sprejela 25. 9. 2017, smo v projektu uresničevali z/s: 
• uporabo pristopa skupinskega in družbenega učenja; 
• prilagajanjem individualnim potrebam študentov; 
• izvedbo horizontalno povezanih dejavnosti; 
• uporabo odprtih učnih virov (literatura s področja KMC, uporaba portala 1ka.si za anketiranje …); 
• upoštevanjem najnovejših izsledkov znanosti, raziskav in razvoja; 
• uporabo nove tehnologije (uporaba IKT); 
• poudarjanjem načela učenja kjer koli, kadar koli, s pomočjo kogar koli in s katerim koli orodjem 

(omogočanje sodelovanja na delavnicah preko skypa, delo na domu oz. kjer koli so se študenti 
• nahajali v času trajanja projekta); 
• krepitvijo zmožnosti učečih se, in ne zgolj na pridobivanju informacij. 
 
Z izvajanjem novih, inovativnih učnih metod in praks so se izboljšale kompetence študentov. Študenti so 
pridobili znanja, spretnosti in kompetence, ki jih potrebujejo za uspešno vključevanje na trg dela. Poleg tega 
smo okrepili sodelovanje z lokalnim negospodarstvom. Seveda pa se je z izvajanjem projekta  
povečala tudi prepoznavnost fakultete. 
 

 
12. Posredni učinki na projektu 
 

Navedite posredne učinke vključenih oseb v projekt 
 

 Število študentov Opomba 

Zaposlitev študenta v partnerski 
organizaciji 

1 
Študentka se je v mesecu oktobru zaposlila.  

Možnost zaposlitve študenta v 
partnerski organizaciji (po 
zaključku izobraževanja) 

0 
Trenutne aktivnosti ne kažejo te možnosti.                                

Študent  nadaljuje delo v 
partnerski organizaciji preko 
študentske napotnice, pogodbe, 
druge oblike sodelovanja 

0 

Trenutne aktivnosti ne kažejo te možnosti.                                

Izvajanje študijskih obveznosti  
(priprava magistrske, diplomske 
naloge na podlagi potrebe 
organizacije) 

0 Trenutne aktivnosti ne kažejo te možnosti, a 
je Združenje L&L temu naklonjeno, o čemer 
priča v preteklosti že narejena diplomska 
naloga. To namreč Združenje L&L smatra kot 
obliko promocije društva in osveščanje 
javnosti.                       

 
Če so na projektu vidni tudi drugi učinki (npr. posodobitev učnega programa, prenos znanja kot npr. izvedeno 
predavanje s strani predstavnika vključenih partnerjev, osvojitev nagrade/priznanja na tekmovanju, natečaju, 
podelitev štipendije ...) le-te navedite in jih na kratko opišite. 
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V času trajanja projekta in do oddaje poročila ni prišlo do prenosa znanj, saj je projekt potekal izven časa, ko 
poteka pedagoški proces. Smo pa s partnerjem 1 dogovorjeni, da sodelovanje okrepimo ali vsaj ohranimo na 
tej ravni. Tako bomo, če bodo možnosti, tako kot že v preteklosti, izvedli okroglo mizo. Prav tako bo pedagoška 
mentorica o izsledkih poročala študentom tekom predavanj in vaj.  

 
13. Informiranje in obveščanje 
 

Navedite aktivnosti s področja obveščanja in informiranja javnosti (npr. izvedba promocijskega dogodka, 
objava publikacije, članka ipd. – pri vsaki aktivnosti navedite tudi naziv, lokacijo in čas, največ 150 besed).  
 
Aktivnosti so vseskozi potekale s promoviranjem projekta na družbenem omrežju FB Fakultete za ekonomijo 
in informatiko, kar je razvidno iz spodnjih slik. Omenjene objave so delili tudi člani projekta na svojih profilih, 
na profilu Limfom&levkemija, na profilu DajSeNaSeznam. Ker je nekaj študentov vključenih v projekt aktivnih 
tudi na projektu Epruvetka, so objave delili tudi na tem profilu.  
 
V času trajanja projekta smo na Fakulteti za ekonomijo in informatiko imeli na razpolago zloženke na temo 
vpisa v register Slovenija Donor (priskrbel jih je partner 1).  
 
Kot že zapisano nameravamo rezultate predstavljati tudi v prihodnje, a zaenkrat še nimamo potrjenih 
terminov. Načrtujemo tudi objavo prispevkov, v primeru razpisa vsebinsko ustreznih konferenc.  
 
Datum objave: 15. 9. 2018 

 
 
Datum objave: 9. 9. 2018 
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Datum objave: 4. 9. 2018 

 
 
Datum objave: 31. 8. 2018 

 
 
Datum objave: 31. 8. 2018 
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Datum objave: 27. 8. 2018 

 
 
Datum objave: 22. 8. 2018 

 
 
Datum objave: 20. 8. 2018 
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Datum objave: 15. 8. 2018 

 
 
Datum objave: 14. 8. 2018 

 
 
Datum objave: 10. 8. 2018 
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Datum objave: 8. 8. 2018 

 
 
Datum objave: 7. 8. 2018 

 
 
Datum objave: 6. 8. 2018 
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Datum objave: 30. 7. 2018 

 
 
Datum objave: 18. 7. 2018 
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