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POROČILO O DELU Z MLADIMI
za šol. leto 2016/17
V tem šol. letu smo izvajali številne utečene dejavnosti in dodali nekatere nove. Krajše sestanke smo
pripravili pred izvedbo akcij kot so Drobtinica ali Zbiramo hrano. Za mentorje iz vrtcev, OŠ in SŠ pa
smo organizirali srečanje (1. 3. 2017), na katerem smo predstavili okviren program dejavnosti do
konca šolskega leta.
1. NAJMLAJŠI (vrtec, 1. in 2. razred OŠ)
- Križem kapico smo izvedli:
 za otroke iz vrtca Pedenjped na Humanitarnem centru (za enoto Sapramiška, 27. 9. 2016)
 za otroke v vrtcu Jana (dec. 2016)
 za učence 1. in 2. razreda OŠ Otočec na Humanitarnem centru (5. 4. 2017)
 za učence 1. razreda na OŠ Drska, Žužemberk in Škocjan (10.-12. 5. 2017)
Križem kapica je nagovorila več kot 180 otrok, ki so v malo drugačni igralni oz. učni urici spoznali,
kaj so RK, prva pomoč, prostovoljstvo in dobrodelnost. Po končani predstavitvi so otroci dobili
pobarvanke, obliže z motivi junakov, na roko pa štampiljko RK. V Škocjanu so se posladkali še s
sadno torto, ki jo je krasil jagodni križ. Otroke iz OŠ Otočec smo peljali tudi v skladišče, kjer so kot
prostovoljci pripravljali pakete in vanje dodali igračo in svojo risbico.
- Obiska v vrtcu Ciciban in Pedenjped (9. in 12. 6. 2017) sta bila namenjena povabilu za sodelovanje z
OZRK v šol. letu 2017/18. Z zgibanko smo vodstvu vrtcev predstavili Križem kapico in druge oblike
sodelovanja (zbiranje igrač, knjig in oblačil za otroke, delitev oblačil v našem skladišču …).
2. OSNOVNE ŠOLE
- Vsako leto obeležimo svetovni dan prve pomoči (10. 9.), OŠ takrat prikažejo temeljne postopke
oživljanja.
- Ob sobotah smo za otroke iz OŠ izvajali baletno-plesne delavnice in delavnice angleščine. Skupaj je
sodelovalo 12 otrok.
- Akcija Drobtinica (ob svetovnem dnevu hrane, 15. 10. 2016) je potekala na petih stojnicah v Novem
mestu, Straži, Šentjerneju in v Žužemberku, zbirali smo sredstva s podarjenim kruhom. S pomočjo
mladih članov RK, ki so sodelovali v akciji (OŠ Drska, Bršljin, Žužemberk, Šentjernej in Vavta vas), je
bilo zbranih 3.073,24 €. Sredstva so prejele sodelujoče šole za kritje stroškov toplih obrokov za
njihove socialno šibke otroke.
- Likovni in literarni natečaj Veseli december smo razpisali za vrtičkarje in učence prve triade
osnovnih šol. Na razpis je prispelo 48 literarnih prispevkov iz petih osnovnih šol in 332 likovnih del iz
treh vrtcev in 15 osnovnih šol. Ocenjevalna komisija je izbrala 5 nagrad iz 5 šol za literarno snovanje
in 12 nagrad iz 8 šol za likovno ustvarjanje. Vsi prejemniki so prejeli priznanja, simbolična darila in
vabilo, da preživijo dan na OZRK Novo mesto. Učenci OŠ Center so za podelitev nagrad in otvoritev
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razstave (13. 12. 2016) pripravili dramsko uprizoritev po pravljici S. Makarovič Premraženo sonce.
Slike in risbe so bile do konca januarja razstavljene v prostorih Humanitarnega centra.
- Za otroke iz socialno ogroženih družin smo organizirali novoletno obdaritev (21. 12. 2016). Dedek
Mraz je obdaril 150 otrok.
- Na bazarju Iz omare za otroke (22. in 23. 12. 2016) je potekala izmenjevalnica otroških oblačil.
- OŠ Mirna Peč je pripravila humanitarni koncert (16. 2. 20017) za sošolca Lana Obrekarja, ki je zbolel
za redko obliko raka. Skupaj z akcijo OZRK se je zbralo 8.673 evrov, sredstva so se porabila za
pripomočke in lažje življenje družine.
- Pri tekmovanju iz PP (22. 3. 2017) je sodelovalo 12 šol. Na državno prvenstvo (Debeli rtič, 13. 5.
2017) se je uvrstila ekipa iz OŠ Šmarjeta in postala državni prvak.
- Na natečaju za bralno znamenje Dobro se z dobrim vrača (1. 3.-15. 4. 2017) je sodelovalo osem OŠ
(Dragotin Kette, Grm, Bršljin, Šmihel, Otočec, Škocjan, Dol. Toplice, Žužemberk – PŠ Ajdovec) s 70
izdelki, srednje šole niso sodelovale. Izbrali in nagradili smo pet bralnih znamenj, jih natisnili skupaj
2000, služijo kot zahvala pri naših dobrodelnih akcijah in hkrati promovirajo mlade likovnike.
- Na Dnevu za spremembe (8. 4. 2017, Urejanje Športno rekreacijskega centra Loka), ki je bil
namenjen srednješolcem in krajanom, so sodelovali tudi 4 učenci (z OŠ Grm in Bršljin) in 15 otrok z
DRPD ter opravili skupaj 95 prostovoljskih ur.
- Na bazarju Medkulturnost – naše bogastvo (9. 5. 2017 - Moj sošolec je drugačen) je sodelovalo
devet OŠ (Bršljin, Center, Drska, Grm, Dol. Toplice, Šentjernej, Škocjan, Šmarjeta, Vavta vas) in DRPD
ter predstavilo deset kultur svojih sošolcev (špansko, kitajsko, bošnjaško, francosko, rusko,
venezuelsko, romsko, estonsko, ukrajinsko in albansko). Na stojnicah so učenci prikazali značilnosti
držav, tipične jedi, najpogostejše besede, narodne noše, predmete ... Mentorjem so pri pripravi
bazarja velikokrat pomagale tudi družine „drugačnih“ sošolcev. Bazar smo popestrili z razstavo
besed v teh jezikih in nagrajenih bralnih znamenj ter s kvizom. Na zaključni prireditvi je po en
učenec na kratko predstavil kulturo oz. stojnico, program so popestrile učenke z venezuelskim
plesom in učenec, ki je prebral kitajsko zgodbo Nosač in dve posodi. Hkrati smo razglasili in nagradili
ustvarjalce najboljših bralnih znamenj in naj prostovoljce. Z OŠ smo prejeli le en predlog za naj
prostovoljca, ki ni ustrezal kriterijem. Upamo, da bo odziv naslednje šolsko leto večji, saj bomo ločili
kategorijo priznanj za OŠ in SŠ.
- Nagrajence bralnih znamenj, naj prostovoljce in učence z DRPD smo peljali na enodnevni izlet na
Debeli rtič (13. 5. 2017).
- Pri zbiranju hrane v Mercatorju v Bršljinu (20. 5. 2017) je sodelovala učenka OŠ Bršljin in opravila 3
prostovoljske ure.
- OŠ Vavta vas je izvedla dobrodelni koncert Vsaka sekunda šteje. Pomagajmo. (23. 5. 2017).
Prireditev je bila namenjena zbiranju sredstev za AED – avtomatski zunanji defibrilator in učne
pripomočke za učenje prve pomoči. Nastopajoči učenci OŠ Vavta vas so navdušili obiskovalce, ki se
jih je zbralo za polno telovadnico. Zbranih 1.377 evrov so dodali zbranim donacijam od podjetij in k
zbranim sredstvom z zbiranjem starega papirja in zamaškov. Po koncu prireditve so pripravili še
bazar izdelkov učencev in jih ponudili obiskovalcem. Kupljeni AED bo na voljo celotnemu kraju in se
bo nahajal na šoli. Pripomočke pa bodo uporabljali učitelji za učenje temeljnih postopkov
oživljanja in prve pomoči.
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- 14 OŠ je sodelovalo pri zbiranju hrane (Košarica RK) in šolskih potrebščin (maj 2017). Skupaj so
zbrali živil za skoraj 100 paketov in s še dvema srednjima šolama šolskih pripomočkov za
2.284 evrov.
- Letovanje na Debelem rtiču bomo omogočili 313 otrokom (zdravstveno - 284 in socialno - 29)
v treh izmenah, 15., 17. in 22. 7. 2017, po 7 dni. Zbiramo donatorska sredstva, da bi omogočili
letovanje vsem prijavljenim otrokom. Pri prijavah so sodelovale vse OŠ, razen OŠ Center.
Aktiv ravnateljev OŠ nas je z dopisom obvestil, naj se v bodoče s prijavami ukvarjamo sami.
Preko RKS smo v letovanje vključili še 12 otrok za prvomajske počitnice in 14 otrok v Tuševo poletno
letovanje. Ta letovanja so brezplačna za socialno ogrožene otroke, ki jih vključujemo na predlog
svetovalnih delavcev OŠ.
3. SREDNJE ŠOLE
- Na predlog šol smo 20 dijakom podelili štipendije (27. 10. 2016), ki jih je prispevalo 14 donatorjev.
Štipendisti so se srečali dvakrat, in sicer na decem. delavnici izdelovanja čestitk za donatorje in ob
koncu polletja. Nekateri so sodelovali tudi pri drugih akcijah (Dan za spremembe, Zbiramo hrano).
- Dijaki iz Dijaškega in študentskega doma Novo mesto so pomagali pri izvedbi božičnega bazarja na
Glavnem trgu in pri pakiranju novoletnih daril ter sodelovali z dvema glasbenima točkama na
prireditvah OZRK za krvodajalce na Loki.
- Dijaki Gimnazije Novo mesto so izpeljali akcijo Gimnazijski Božiček za starejše. Zbrali so 37 daril in jih
skupaj z OZRK razdelili starejšim (22. in 23. 12. 2016).
- 2. K razred z Gimnazije Novo mesto je izvedel predbožično in predvelikonočno praznovanje za
uporabnike OZRK (22. 12. 2016 in 13. 4. 2017; pogostitev, obdaritev, ustvarjanje, glasbeni program).
- Pri akciji RKS Zbiramo hrano. Lahko pomagaš? v Mercator centru v Bršljinu (23. 12. 2016, 18. 2., 18.
3., 20. 5. 2017 od 8.00-20.00) je sodelovalo 27 dijakov in opravilo 99,5 prostovoljskih ur.
- Dijaki Srednje gradbene, lesarske in vzgojiteljske šole (smer lesarstvo) so v okviru akcije Lepo je
deliti (marec 2017) izdelali mizo, predalčnik in stol in jih podelili družinama z otroki v KORK Šmihel
pri Žužemberku. Srednja elektro šola in tehniška gimnazija je poklonila rabljen računalnik s
pripadajočo opremo za osnovno učenje računalništva družini s šoloobvezno deklico.
- Na Dnevu za spremembe (8. 4. 2017, Urejanje Športno rekreacijskega centra Loka) je sodelovalo 24
srednješolcev in opravilo 120 prostovoljskih ur.
- Predavanja in krvodajalske akcije smo izvedli na Šolskem centru (v vseh srednjih šolah), Kmetijski
šoli Grm in biotehniški gimnaziji, Šolskem centru za gostinstvo in turizem, Ekonomski šoli in na
Gimnaziji Novo mesto. Skupaj s študenti se je krvodajalske akcije udeležilo 252 mladih.
- V tednu RK (9. 5. 2017) smo na temo Medkulturnost – naše bogastvo izvedli okroglo mizo Moj sosed
je drugačen, na kateri je sodelovalo sedem tujcev, ki so naši sosedje in DRPD. Med poslušalci so bili
dijaki Gimnazije Novo mesto in krajani.
- Na zaključni prireditvi (9. 5. 2017) smo razglasili naj prostovoljko za leto 2016/17. To je postala Daša
Radovan s Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije, naj prostovoljska skupina »Z roko v roki«
prihaja z iste šole, naj prostovoljski razred pa je 2. K razred Gimnazije Novo mesto. Dva dijaka iz tega
razreda sta zaključno prireditev tudi vodila. Naj prostovoljce smo za nagrado peljali na enodnevni
izlet na Debeli rtič (13. 5. 2017).
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- Šolske potrebščine (maj 2017) so zbirali na Gimnaziji Novo mesto in Kmetijski šoli Grm, ter jih skupaj
z OŠ zbrali za 2.284 evrov.
- Trije dijaki Srednje gradbene, lesarske in vzgojiteljske šole so z mentorjem pobarvali klopi pred
Humanitarnim centrom (31. 5. 2017) in izdelali letvice z oznakami reg. tablic za parkirna mesta.
- Zahvalo za opravljenih deset ali več prostovoljskih ur na OZRK sta prejela Nejc Goršin Fabjan s
Kmetijske šole Grm in biotehniške gimnazije in Petra Pavlin z Gimnazije Novo mesto.
- V šolskem letu 2016/17 so mladi na OZRK opravili 555 prostovoljskih ur, od tega 98 osnovnošolci in
DRPD, 457 pa srednješolci:
 Gimnazija Novo mesto - 252 ur,
 Šolski center - 65,5 ur (zdravstvena - 36 ur, gradbena - 20 ur, elektro - 9,5 ur)
 Ekonomska šola - 55 ur
 Dijaški in študentski dom - 53 ur
 Kmetijska šola Grm - 25,5 ur
 Srednja šola za gostinstvo in turizem - 6 ur
- V klubu Mladi za boljši svet (srečanja ob sredah, od 15.00-17.00) je aktivno delovalo 6-7 dijakov
(socialne delavnice, prostovoljske akcije, tabor, pomočniki mentorjev na Debelem rtiču …).
- 12. tabora Moč humanosti (Šmarješke Toplice, 26.-30. 6. 2017) se je udeležilo 17 dijakov in pet
mentorjev. Bivajo v OŠ Šmarjeta, dopoldne opravljajo terensko delo (pomoč starostnikom in
oskrbovancem v penzionu Sreča), popoldne izvajajo različne socialne delavnice in aktivnosti
(zanimive teme, igre, kopanje, tematski večeri).

Priloga:
Rezultati vprašalnika za OŠ

Poročilo pripravili:
Barbara Ozimek
Nuša Rustja
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REZULTATI VPRAŠALNIKA ZA OŠ
Za evalvacijo in izboljšanje naših dejavnosti smo OŠ (2. 6. 2017) prosili za izpolnitev vprašalnika.
Odgovore smo prejeli s 13 OŠ in 3 PŠ (Dragotin Kette, Bršljin, Center, Drska, Grm, Brusnice, Dolenjske
Toplice, Otočec, Prevole, Stopiče, Škocjan, Šmarjeta, Vavta vas in PŠ Dvor, Ajdovec in Šmihel).
1. Krožki RK
 obstajajo na večini šol,
 srečanja imajo tedensko ali po dogovoru, predvsem v povezavi z izvedbo dejavnosti,
 sodelujejo učenci v 2. in 3. triadi,
 sodeluje od 3 do 20 učencev (povprečno 9),
 izvajajo različne dejavnosti za celo šolo (v povezavi z OZRK, KORK ali šolske).
2. Prvo pomoč
 izvajajo na večini OŠ (10),
 usposabljajo od 5-35 učencev (povprečno 15).
3. Refleksija sodelovanja z OZRK
a) Mentorji so zadovoljni
 s sestankom za mentorje,
 z natečajem za bralno znamenje,
 z razbremenitvijo šol pri vlaganju predlogov za letovanje na Debelem rtiču,
 z vso podporo pri pripravi na tekmovanje iz PP,
 s profesionalno izvedbo tekmovanja iz PP,
 z odlično predstavitvijo Križem kapice,
 z odlično izvedbo bazarja Medkulturnost – naše bogastvo,
 z dobrim odzivom pri Drobtinici in Košarici RK,
 z vsemi dejavnostmi,
 z veliko reklamnega gradiva,
 s sodelovanjem s KORK in OZRK, ki je vrhunsko.
b) Težave so imeli
 s pomanjkanjem časa, da bi vse izvedli,
 s sodelovanjem in obiskom bazarja zaradi oddaljenosti in prevoza,
 s slabim odzivom na zbiranje hrane in učnih pripomočkov,
 s termini za srečanja,
 pri iskanju nastopajočih za stojnico,
 pri določitvi urnika za priprave na tekmovanje iz PP (učenci iz različnih razredov, prevozi),
 s posameznimi aktivnostmi, ki so bile predstavljene marca in so jih težko umestili v LDN.
c) Za naslednje šolsko leto predlagajo
 čim prejšnjo seznanitev šol z aktivnostmi,
 sestanek s šol. svetovalnimi delavkami v zvezi z letovanjem (najkasneje oktobra),
 da bi jih mentor PP obiskal večkrat,
 ponovno zbiranje šolskih potrebščin (dober odziv),
 boljši nadzor pri teoretičnem delu tekmovanja iz PP,
 da se PP izvaja kot izbirni predmet,
 sodelovanje v sedanjem obsegu dejavnosti.

