Datum: 30. 6. 2022

DELO Z MLADIMI - OKVIRNI NAČRT DEJAVNOSTI
za šol. leto 2022/23
Komisija za delo z mladimi je na sestanku 30. 6. 2022 sprejela okvirni vsebinski načrt za izvedbo
dejavnosti v naslednjem šolskem letu. Ohranjamo in širimo pestro ponudbo dejavnosti za mlade v
vrtcih, osnovnih in srednjih šolah ter za študente.
VRTCI
•
•
•
•

Predstavitev Križem kapice v vrtcu ali prostorih Humanitarnega centra
Sodelovanje na natečaju Male ode radosti
Vključitev v akcije tedna RK (8.-15. 5.) z zbiranjem igrač, knjig, oblek za otroke, prehranskih
izdelkov (Košarica RK) …
Nudenje oblačil za otroke v skladišču OZ RKS Novo mesto, periodična preskrba vrtcev z
oblačili za otroke

OSNOVNE ŠOLE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Predstavitev Križem kapice v 1. razredu (humanitarno poslanstvo RK)
Predstavitev Križem kapice v 2. in 3. razredu z osnovami prve pomoči (kako pomagati, škatla
za PP, klic 112, varnost, oskrba lažjih ran in poškodb …)
Obeležitev svetovnih dni (prve pomoči, mednarodnega dneva starejših, tedna solidarnosti,
boj proti odvisnosti …)
Delo krožkov RK
Sodelovanje na natečaju Male ode radosti
Tekmovanje ekip prve pomoči
Sodelovanje na Dnevu za spremembe
Izvedba delavnic Vzgoja za humanost v 2. in 3. triadi (predstavitev RK, delavnice o strpnosti,
prvi pomoči, medvrstniškem nasilju …)
Sodelovanje pri dobrodelnih akcijah (Košarica, zbiranje hrane in šolskih potrebščin,
dobrodelni koncert …)
Vključitev socialno ogroženih otrok v decembrsko obdaritev
Sodelovanje s KORK
Sodelovanje pri dejavnostih in prireditvi v tednu RK (8.-15.5.)
Sodelovanje na razpisu za najprostovoljce
Vključitev socialno ogroženih otrok v letovanje na Debelem rtiču

SREDNJE ŠOLE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Podelitev štipendij socialno ogroženim dijakom z migrantskim in begunskim poreklom
Obeležitev svetovnih dni (prve pomoči, mednarodnega dneva starejših, tedna solidarnosti,
boj proti odvisnosti …)
Oblikovanje ekip prve pomoči – sodelovanje na tekmovanjih
Predstavitev dejavnosti RK prostovoljcem na šolah
Sodelovanje na natečaju Male ode radosti
Oživitev kluba Mladi za boljši svet
Sodelovanje v projektu Telefonsko družabništvo
Sodelovanje pri dobrodelnih akcijah (zbiranje hrane in šolskih potrebščin, dobrodelni
koncert …)
Vključitev v različne dejavnosti za otroke, starejše, uporabnike RK

•
•
•
•
•
•
•

Sodelovanje pri izvedbi delavnic (Križem kapica, Vzgoja za humanost …)
Sodelovanje pri predavanju in krvodajalskih akcijah za polnoletne dijake
Sodelovanje na Dnevu za spremembe
Sodelovanje na razpisu za najprostovoljce
Sodelovanje pri dejavnostih v tednu RK (urjenje in tekmovanje ekip prve pomoči, prireditev)
Sodelovanje na Humanitarnem počitniškem tednu mladih
Vključitev pomočnikov mentorjev pri delu z otroki na letovanju na Debelem rtiču

VISOKE ŠOLE/FAKULTETE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Predstavitev dejavnosti OZ RKS Novo mesto študentom 1. letnika FZV v okviru uvajalnega
programa
Podelitev štipendij socialno ogroženim študentom z migrantskim poreklom
Vključitev študentov v krvodajalske akcije
Sodelovanje na natečaju Male ode radosti
Vključitev študentov FZV* na meritvah zdravstvenih kazalnikov
Sodelovanje na Dnevu za spremembe
Pomoč mentorjem RK pri izvedbi različnih dejavnosti (v tednu RK, …)
Sodelovanje študentov (mentorjev) na letovanjih otrok na Debelem rtiču
Sodelovanje študentov pri zdravstveno-vzgojnih delavnicah v OŠ in vrtcih (v okviru
seminarskih vaj pri predmetu Zdravstvena vzgoja)
Izvajanje neformalnih oblik pomoči za starejše (v okviru predmeta Integrirana nega na domu)
Sodelovanje mentorjev OZ RKS pri pripravi ekipe študentov UNM FZV za sodelovanje na
tekmovanju prve pomoči za ekipe študentov (če bo organizirano).
*Koordinatorka sodelovanja med FZV in OZ RKS NM je Ksenija Komidar.

Program bomo na septembrskem srečanju mentorjev časovno in vsebinsko natančneje opredelili.
Upamo, da bodo predlagane dejavnosti obogatile in nadgradile dejavnosti na šolah, zato bomo veseli,
če se nam boste pridružili.
Op.: Novosti so obarvane modro.
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