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POROČILO O DELU Z MLADIMI 2021/22
Vrtci, osnovne šole, srednje šole, fakultete
Šolsko leto 2021/22 je še vedno krojila epidemija Covid-19, zato so bile dejavnosti za mlade na
OZ RKS Novo mesto deloma okrnjene. Septembrsko srečanje mentorjev smo izpeljali preko
videopovezave, vse šole smo obvestili o načrtovanih dejavnostih. Izvedli smo večino dejavnosti,
odpadla pa je zaključna prireditev s podelitvijo priznanj in zahval, prav tako nismo razglasili naj
prostovoljcev, saj nismo prejeli predlogov.
Dejavnosti smo popisali kronološko od julija 2021 do junija 2022.
Letovanje otrok na Debelem rtiču
Julija 2021 je v treh izmenah na Debelem rtiču letovalo 300 otrok.
(274 preko zdravstvenega in 26 preko socialnega letovanja). Še 14
otrok je letovalo v okviru projekta Pričarajmo nasmeh preko RKS.
Za njih so skrbeli pedagoški vodje, mentorji kot vzgojitelji in
pomočniki mentorjev.
Otroci so imeli delavnice prve pomoči, sproščanja in zdrave
prehrane, ustvarjalne delavnice, športne aktivnosti, tečaj plavanja
in izlet z ladjico v Izolo. Letovanje je bilo cenovno ugodno, saj ga
sofinancirajo ZZZS in vse občine z območja delovanja OZ RKS NM.

Vodne radosti na Debelem rtiču

Pomoč pri nakupu šolskih potrebščin
Julija in avgusta smo že 20. leto zapored razdelili bone za nakup šolskih potrebščin. Vrednostne bone
v višini 55 evrov (učenci 1. do 6. razreda) in 70 evrov (učenci zadnje triade in dijaki) je prejelo 170
otrok v vrednosti 10.700 evrov. Sredstva smo pokrili iz našega Sklada za pomoč ljudem v stiski, nekaj
pa so od članarine prispevale tudi krajevne organizacije Rdečega križa.
Štipendiranje dijakov in študentov
V šol. letu 2021/22 smo že 18. podelili humanitarno pomoč v obliki štipendije 19 dijakom in enemu
študentu. 11 donatorjev je vsak mesec prispevalo 84 evrov, 5 pa jih je prispevalo za dve štipendiji
mesečno. Te štipendije so prejemali dijaki in študentje, ki ne prejemajo nobene druge štipendije.
Zaradi epidemije je prireditev s podpisi sporazumov odpadla. Štipendiste vključujemo v različne
prostovoljske aktivnosti (pomoč pri izdelavi živilskih paketov v skladišču, izdelava novoletnih voščilnic, sodelovanje pri obdarovanju otrok, na Zelemenjavi in humanitarnem počitniškem tednu mladih).
Trije štipendisti niso uspešno zaključili šolskega leta.
Krvodajalstvo v srednjih šolah in na fakultetah
V obdobju od 1. 7. 2021 do 17. 6. 2022 je prvič darovalo kri 141 darovalcev v starosti od 18‒30 let.
Izvedli smo 7 predavanj o pomenu krvodajalstva na srednjih šolah, kjer smo nagovorili dijake, da se
odločijo za darovanje. Seznanili smo jih s pomembnimi podatki, k darovanju pa jih je nagovorila tudi
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skupina dijakov Srednje gradbene, lesarske in vzgojiteljske šole, ki je posnela kratek film o svojih
občutkih po darovanju. Organizirani sta bili tudi dve študentski akciji, ki pa nista bili dobro obiskani,
prišlo je samo 17 študentov. Kri so prvič darovali tudi dijaki ostalih šol, vendar podatka o tem, koliko
jih je bilo, nimamo, ker akcije zaradi preprečevanja virusnih obolenj niso več organizirane skupinsko.
Darovalci se morajo najaviti sami, kar pa marsikoga od mladih odvrne od prvega darovanja.
Telefonsko družabništvo (TD)
Projekt je potekal drugo leto, prostovoljcem Gimnazije Novo
mesto so se pridružili dijaki Šolskega centra Novo mesto
(SEŠTG). Namen TD je premagovanje osamljenosti starejših,
razvijanje medgeneracijskega sodelovanja, komunikacijskih
spretnosti, sočutja, solidarnosti … Poteka v obliki telefonskih
klicev ali obiskov. Prostovoljci so se mesečno srečevali preko
Zooma, kjer so izmenjali svoje izkušnje. Za vse prostovoljce smo
imeli uvodno izobraževanje, podporo socialne delavke in
sekretarke, mentoric in supervizorke. Pogovori s supervizorko
so prostovoljce razbremenili in hkrati vplivali na osebno rast. Za
dijake smo pripravili tudi spletno anketo in pogovor s
psihologinjo o njihovih problemih.

Videosrečanje s supervizorko

Pri TD je sodelovalo 45 udeležencev (20 prostovoljcev z mentoricami, 22 starejših, 3 strokovni
delavci). S klici, obiski in video srečanji smo opravili 203 prostovoljske ure. Kar nekaj srečanj smo
izvedli za obe šoli, zato želimo s tem nadaljevati. Vsi prostovoljci so prejeli zahvale.

Delavnica Vzgoja za humanost za osnovne šole
Za učence tretje triade smo trikrat izvedli delavnico
Vzgoja za humanost. Dveurno delavnico izvajajo
prostovoljka RK in dve dijakinji. Učencem predstavimo
dejavnosti RK, si ogledamo film o delu mladih na OZ RKS
NM in izpeljemo delavnico o strpnosti. Vse delo poteka
interaktivno in skupinsko.
Izvedbe na šolah:
- OŠ Bršljin, dva 9. razreda, 5. 10. 2021
- OŠ Šmihel, dva 8. razreda, 17. 2. 2022
- OŠ Šmarjeta, dva 7. razreda, 19. 4. 2022
Delavnica na OŠ Šmarjeta

Natečaj Nisi sam - slika drobne pozornosti
Ponovno smo razpisali natečaj pisanja pisem za starejše. Naslovili smo ga Nisi sam - slika drobne
pozornosti in pismu dodali umetniško pobarvanko. Pismo smo priložili novoletnim darilom RK za
starejše.
Na natečaj smo prejeli 1284 pisem, v katerih so pisci napisali nekaj o sebi, pobarvanki in starejšim
zaželeli vse dobro v novem letu. Pisma so ustvarjali v dveh vrtcih (Ciciban Novo mesto, Sonček pri
OŠ Šmarjeta), v 7 osnovnih šolah (Brusnice, Dragotina Ketteja Novo mesto, Drska, Šmarjeta, Šmihel Podružnica Birčna vas, Vavta vas, Žužemberk), dveh srednjih šolah (Gimnazija Novo mesto, ŠC Novo
mesto - SZKŠ), na Višji strokovni šoli (Medijska produkcija na Ekonomski šoli Novo mesto), udeleženci
dveh programov na OZ RKS Novo mesto in nekaj posameznikov.
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Posebna priznanja za množično in inovativno vključitev mladih v natečaj so prejeli:
•
•
•
•

Vrtec Ciciban Novo mesto
Vrtec Sonček (OŠ Šmarjeta)
OŠ Šmarjeta
OŠ Drska

•
•

Gimnazija Novo mesto
Višja strokovna šola, medijska produkcija na
Ekonomski šoli Novo mesto

Posebno zahvalo smo podelili Sari Zupan z OŠ Šmarjeta, ki je izbrala veliko različnih pobarvank in
vsako pismo vsebinsko prilagodila pobarvanki. Vsi mentorji so prejeli zahvale za sodelovanje.

Otroci iz Vrtca Ciciban s pobarvankami

Pakiranje pisem za starejše v skladišču OZ RKS
NM

Dan za spremembe
8. aprila smo se priključili 13. akciji Slovenske filantropije s sloganom Nisi sam – soustvarjamo
skupnost. Povezali smo mlade iz OŠ Šmarjeta in Šmihel, Gimnazije Novo mesto, Ekonomske šole Novo
mesto, Šolskega centra Novo mesto – SEŠTG, študente Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto in
predstavnice KORK s stanovalci Doma starejših občanov Novo mesto in Penziona Sreča iz Orešja pri
Šmarjeti. 180 mladih in starejših je ta dan »soustvarjalo skupnost« z izdelovanjem velikonočnih
izdelkov, glasbo, petjem in miselnimi igrami. Za DSO Novo mesto smo izdelali 7 plakatov (za vsako
stanovanjsko enoto) z utrinki dejavnosti. Vsi udeleženci so prejeli skupne zahvale Slovenske
filantropije in OZ RKS Novo mesto.

Miselne igre v DSO Novo mesto

Izvrstne naloge smo reševali, ki jih
še ne poznamo, mladi so prijazni in
zabavni.
Sonja, DSO Novo mesto
Ustvarjanje z glasbo v Penzionu Sreča v Orešju pri Šmarjeti
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Tekmovanje ekip prve pomoči za osnovne šole
Ekipe PP se zaradi situacije s Covidom v tem šolskem letu
niso pripravljale na tekmovanje. Ker je RKS tekmovanje aprila
vseeno napovedal, smo k sodelovanju povabili krožek RK na
OŠ Vavta vas.
Dve ekipi sta se 5. maja udeležili regijskega tekmovanja v
Gradacu. Ena od ekip je zasedla 2. mesto in se 16. maja
udeležila državnega tekmovanja v Kopru. Tam se je pomerilo
11 ekip, ekipa OŠ Vavta vas je zasedla 3. mesto.

Ekipa PP iz OŠ Vavta vas v Gradacu

Dobrodelne akcije v tednu RK
Košarica RK
Ob tednu Rdečega križa so v OŠ Bršljin, Brusnice, Drska,
Dolenjske Toplice, Toneta Pavčka Mirna Peč, Stopiče,
Šmarjeta, Šmihel in Vavta vas organizirali humanitarno
akcijo Košarica RK. Skupaj so zbrali za 5.674 evrov
različne hrane z dolgim rokom trajanja in higienskih
izdelkov, iz katerih smo oblikovali 189 paketov za
socialno ogrožene družine in posameznike. Na štirih
šolah so zbirali tudi šolske potrebščine, ki jih bomo
razdelili otrokom na začetku novega šolskega leta.
Šolarjem so se pridružili tudi vrtičkarji na Dolžu.

Otroci iz vrtca na Dolžu z zbranimi izdelki

Pomoč mladih članov RK pri pripravi paketov
KORK Žužemberk in učenci 3. in 4. razreda OŠ
Žužemberk so pomagali pri pripravi paketov za
vse občane nad 70 let.
Otroci so skupaj s prostovoljkami KORK obiskali
starejše na domu in jim izročili pakete z nekaj
priboljški in zloženko s koristnimi informacijami.
Priprava paketov v Žužemberku

Podelitev priznanj in zahval
Ker je v tednu RK odpadla zaključna prireditev s
podelitvijo priznanj in zahval za natečaj Nisi sam - slika
drobne pozornosti, smo v tednu od 24. do 27. maja
obiskali vse nagrajene šole in se vodstvu in mentorjem
zahvalili za sodelovanje. V Vrtcu Ciciban v Ločni in na
OŠ Šmarjeta (skupaj z Vrtcem Sonček) so otroci in
mentorji pripravili prisrčen program. Na OŠ Drska,
Gimnaziji Novo mesto in Višji strokovni šoli (medijska
produkcija) na Ekonomski šoli Novo mesto pa smo
dobili zagotovilo, da bodo pri naših projektih še radi
sodelovali.
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Otroci iz Vrtca Ciciban zbrani v Ločni

Križem kapica
Po dveh letih in pol je Križem kapica s prostovoljkama spet
obiskala otroke: 23. maja tri razrede prvošolcev na OŠ Drska,
2. junija pa še skupino otrok Miške v vrtcu na Dolžu.
70 otrok je tako spoznalo humanitarno dejavnost Rdečega
križa, Križem kapica pa jih je obdarila s pobarvanko, obliži in
štampiljko. Tudi otroci so se z drobno pozornostjo zahvalili
prostovoljkama za obisk.
Križem kapica na OŠ Drska

Nisi sam - humanitarni počitniški teden mladih
Od 27.‒30. 6. 2022 je potekal humanitarni počitniški teden mladih,
ki je nadomestil tradicionalni humanitarni tabor mladih. Udeležilo
se ga je 17 mladih prostovoljcev iz različnih šol, ki so vse dni ali samo
kakšen dan sodelovali pri ustvarjalnih delavnicah v DSO Novo mesto,
nudili različne oblike pomoči socialno ogroženim, pomagali pri pripravi paketov v skladišču in se tudi medsebojno družili in sproščali.
Humanitarni teden je uspel, saj so bili uporabniki hvaležni za pomoč
in druženje z mladimi.
Ustvarjanje v DSO Novo mesto

Druge dejavnosti
-

-

Avgusta in septembra 2021 smo s tehnično podporo multimedijske produkcije na ŠC Novo
mesto posneli 12-minutni film Nisi sam – delo mladih na OZ RKS NM.
Decembra 2021 smo obdarovali 70 otrok z darili Božička za en dan. Pri izvedbi prireditve so
sodelovali štipendisti.
Z božično dobrodelno akcijo Gimnazijci za gimnazijko, ki so jo izvedli dijaki programa
mednarodna matura in Radio Krka ter skupaj zbrali 1.220 evrov, je pomoč prejemala
gimnazijka v socialni stiski.
Dobrodelni pozdrav pomladi – humanitarna prireditev učenk 8. razreda OŠ Šmihel kot
pomoč Ukrajini (spodbuda po izvedbi delavnice Vzgoja za humanost)
Dve prostovoljki z Gimnazije Novo mesto sta se na pobudo RKS in OZ RKS NM aprila udeležili
enotedenske konference GENies v Bordeauxu v Franciji, ki je potekala pod okriljem RK
Francije.

Poročilo pripravila: Nuša Rustja in OZ RKS Novo mesto
Fotografije: Arhiv OZ RKS Novo mesto
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