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PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI ZA DELO Z MLADIMI

Dejavnosti za vrtce

V

Križem Kapica
Ker iz malega raste veliko, lahko otrokom v vrtcih predstavimo delo Rdečega križa. Vrtičkarje
povabimo, da nas obiščejo na sedežu Humanitarnega centra v Novem mestu, ali pa naš
strokovni tim obišče njih. Z zgodbico o Križem Kapici jim predstavimo naše dejavnosti.
Zbiranje in delitev stvari za otroke
▪ V tednu RK (8.-15. 5. 2018) vrtce spodbujamo k zbiranju igrač, knjig in oblačil za otroke.
▪ Če vrtci potrebujejo oblačila za svoje otroke, je možno obiskati naše skladišče vsako
sredo od 12. do 16. ure, lahko pa tudi po dogovoru.

Krožki Rdečega križa

OŠ

Krožek RK je interesna dejavnost, ki jo organizira šola tako, da zagotovi mentorja in sredstva za to
dejavnost. V krožkih sodelujejo mladi člani RK, ki se praviloma dobivajo enkrat na teden ali dvakrat na
mesec. Vsak mladi član RK mora biti seznanjen z načeli gibanja RK in jih dosledno upoštevati. Vodilo
za mentorje krožka RK so materiali, ki jih lahko dobite na OZRK NM.
Cilji krožkov RK:






vzpodbujati k strpnosti, tolerantnosti in priznavanju različnosti,
k razmišljanju o življenju, okolju, zdravju,
razvijati solidarnostni čut,
izobraževati mlade o humanitarni organizaciji RK,
vzgajati mlade za zdrav način življenja,
vzgajati za prostovoljstvo in jim omogočiti izkustvo prostovoljca.

Dejavnosti:

povezovanje z OZRK in KORK,

učenje prve pomoči in preprečevanje nesreč,
Tekmovanje ekip PP na Debelem rtiču, 2017

sodelovanje na tekmovanju v prvi pomoči,

organiziranje prostovoljskega dela (učna pomoč sošolcem, pomoč starejšim)

organiziranje humanitarnih in ekoloških akcij,

sodelovanje v akcijah RK (Košarica, Drobtinica, Tabor RK).

obeležitev pomembnih datumov (dan prve pomoči, svetovni dan boja proti odvisnosti …)

sprejem mladih članov in delitev promocijskih izdelkov (1. in 7. razred, člani krožka)
Še posebej želimo vzpodbujati sodelovanje s KORK, predvsem pri njihovih socialnih programih:
obiskih starejših občanov na domu, srečanjih starostnikov, razdeljevanju paketov ob novem letu,
obiskih jubilantov, izdelovanju novoletnih voščilnic, urejanje okolja …
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Likovno-literarni natečaj KER NAM JE MAR

OŠ

Na temo humanosti Ker nam je mar razpisujemo natečaj za razglednico z risbo in sporočilom za
uporabnike prehranskih paketov.
Razpisni pogoji
▪ Na natečaju lahko sodeluje osnovnošolec s tremi izdelki.
▪ Pripravili smo list z navodili, razpisnimi pogoji, podatki o avtorju in okvirjem za risanje in pisanje.
Mentor list natisne in izroči učencu.
▪ Končni izdelek (celotni list) naj mentor skenira kot fotografijo v visoki resoluciji (600 dpi) in do
15. 11. 2017 pošlje na e- naslov: novo-mesto.ozrk@ozrks (glej primer izdelka).
▪ Izdelke (brez podatkov o avtorjih) bo pregledala komisija, ki jo bodo sestavljali akademski slikarji in
predstavniki OZRK.
▪ Komisija bo 30. 11. 2017 razglasila najboljše izdelke in v tednu RK, 8. 5. 2018, podelila priznanja in
pet do deset enakovrednih nagrad.
▪ Razglednice bomo natisnili in uporabili že v decembrskih prehranskih paketih.
Merila za izbor del:
▪ sposobnost in zmožnost likovne predstavitve teme na ustvarjalen, domiseln, inovativen, doživet
in prepričljiv način,
▪ usklajenost in ustreznost likovne naloge, motiva in likovne tehnike z likovno razvojno stopnjo
učencev,
▪ skladnost sporočila z razpisano temo in risbo, izvirnost in nivo izraznosti,
▪ tehnična izvedba.
Vsi poslani izdelki bodo ostali v arhivu OZRK Novo mesto za namene tiskanja, razstav in promocije
ustvarjanja mladih in Rdečega križa.

Košarica RK

OŠ

V mesecu maju učenci na OŠ zbirajo živila in higienske pripomočke za prehranske pakete.
Lani smo dodali še zbiranje šolskih potrebščin kot pomoč sovrstnikom iz socialno ogroženih
družin.
Šole vabimo, da se nam pridružijo in s pomočjo svojih prostovoljcev izpeljejo akcijo na šoli.
Po potrebi lahko poskrbimo za prevoz zbranih živil in pripomočkov na OZRK Novo mesto.
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Bazar Medgeneracijska vas/Spomin na otroštvo – Igre nekoč in danes

OŠ

»Igra je za človekovo bivanje tako pomembna kot delo in ljubezen«, pravi filozof Eugen Fink. Je tudi
temelj za razvoj ustvarjalnosti, kritičnega mišljenja, komunikacije in sodelovanja. Kadar se igramo in
raziskujemo, smo srečni in brez stresa.
Igre današnjih otrok so pogosto povezane s tablicami, računalniki in kupljenimi igračami, ki jih dolgo
ne zanimajo. Kako pa so se igrali njihovi starši oz. stari starši? Če bi jih otroci o tem povprašali, bi
spoznali drugačen svet igranja – oživeli bi stare, pozabljene igre kot so špana, drgljica, marjanca …, se
medgenracijsko povezali in oživeli kulturno dediščino.
Način izvedbe:
▪ Učenci bi povprašali dedke in babice o starih igrah, katerih pravila bi na kratko zapisali. Mentor bi
naredil seznam iger in ga posredoval OZRK. Potem bi naredili izbor, tako da bi na bazarju vsaka šola
predstavila drugačne igre. K predstavitvi (8. 5. 2018) bi povabili tudi dedke in babice in se skupaj z
udeleženci bazarja igrali.
▪ Več in podrobnejše informacije o izvedbi bazarja bomo posredovali januarja 2018.

Razpis natečaja za naj prostovoljce

OŠ, SŠ

OZRK Novo mesto in Komisija za delo z mladimi nadaljujeta z natečajem Naj prostovoljci. Izbrali in
pohvalili bomo najboljše prostovoljce med mladimi v osnovnih in srednjih šolah (naj prostovoljec/
prostovoljka, naj prostovoljska skupina/razred). Pri tem šteje vsako prostovoljsko delo posameznika
ali organizirane skupine pod vodstvom mentorja, ki aktivnost spremlja. Glavni namen natečaja je
spodbujanje in prepoznavanje prostovoljstva med mladimi ter javna pohvala. Natečaj bomo zaključili
30. aprila in najboljše razglasili v tednu RK, 8. 5. 2018. Več informacij je v razpisu natečaja.
Novosti:

Predlagani prostovoljec/skupina naj bi del svojih humanitarnih dejavnosti opravil/a za RK.

Upošteva se število opravljenih prostovoljskih ur v obdobju: 1. 5.-31. 8. 2017, šol. l. 2017/18.

Izbrali in pohvalili bomo najboljše prostovoljce v dveh kategorijah - med osnovnošolci in
srednješolci.
Predlagatelj izpolni prijavnico na strani OZRK http://novomesto.ozrk.si/nase_aktivnosti/mladi/
in jo odda do 30. 4. 2017 na e-naslov novo-mesto.ozrk@ozrks.

Tabor Moč humanosti

OŠ, SŠ

2018 se bo odvijal že 13. tabor za devetošolce in dijake, ki se bodo od 25. do 29. 6. družili s starejšimi
in jim pomagali. Bistvo tabora je razvijanje socialnih veščin, socialnega čuta, medgeneracijsko
druženje, spoznavanje novih ljudi, pametno izkoriščanje prostega časa ter pomoč starejšim.
Tabora se udeleži približno 20 dijakov in učencev s petimi mentorji. Bivanje v času tabora je na šoli,
kjer je poskrbljeno za nastanitev in prehrano. V dopoldanskem času dijaki opravljajo terensko delo,
kar pomeni, da se po skupinah odpravijo do starostnikov v okolici, jim pomagajo pri hišnih opravilih
ter se z njimi družijo.
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V popoldanskem času potekajo različne socialne delavnice in aktivnosti (zanimive teme, igre, šport,
izleti, tematski večeri ...), prav tako vsako leto povabijo kakšnega zanimivega gosta. Razpis in
prijavnica sta na strani novomesto.ozrk.si/nase_aktivnosti/mladi/.

Utrinek z letošnjega tabora v
Šmarjeških Toplicah, 2017

Letovanje otrok

OŠ, SŠ

Vsako leto organiziramo v času počitnic letovanje otrok na Debelem rtiču. Udeležijo se ga otroci stari
od 6 do 16 let iz vseh dolenjskih osnovnih šol. Program letovanja obsega kopanje v morju, preživljanje
časa na plaži, zanimive ustvarjalne, športne in druge aktivnosti, ki jih vodijo mentorji. Razpis in
prijavnica za sodelovanje študentov kot mentorjev in polnoletnih dijakov kot pomočnikov mentorjev
je na strani OZRK http://novomesto.ozrk.si/nase_aktivnosti/letovanje_otrok_na_debelem_rticu/.
Na letovanju je poudarek na življenju v naravi z ogromno gibanja in medsebojnega druženja otrok.
Organizacija letovanja omogoča marsikomu od otrok prvo izkušnjo obiska morja, drugim pa počitnice
brez računalnikov in mobitelov. Vsako leto omogočimo letovanje preko 300 otrokom z našega OZRK.
Po osnovnih šolah smo pripravljeni predstaviti letovanje staršem na roditeljskih sestankih.

Obisk župana G. Macedonija
na Debelem rtiču, 2017
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Klub Mladi za boljši svet

SŠ

»Bodi sprememba, ki jo želiš videti v svetu.« M. Gandhi
Ciljna skupina v klubu so srednješolci, ki želijo svoj prosti čas izkoristiti kvalitetno, poučno in zabavno.
Mladi se pogovarjajo o aktualnih temah (medosebni odnosi, težave v šoli, težave doma, zasvojenos-,
ti, drugačnost …), so aktivni kot prostovoljci ali pa se udeležujejo dejavnosti, s katerimi odkrivajo
nova znanja in razvijajo nove veščine:





Ekipa prve pomoči
YABC- Mladi za boljši svet
Tabor Moč humanosti
Letovanje – pomočniki mentorjev

Zakaj se včlaniti v klub Mladi za boljši svet?

Ker bom pomagal drugim in to je COOL,

ker si bom pridobil nove veščine,

ker bom delil svoje ideje in znanje,

ker bom razvil socialni čut in ker vem, da s pomočjo drugim bogatim tudi sebe in prispevam k
boljšemu družbenemu življenju,

ker bom sodeloval na različnih akcijah,

ker bom spodbujal strpnost do drugačnih ljudi, potreb in kultur,

ker bom promotor prostovoljskega dela,

ker bom spoznal nove prijatelje.
Mladi se srečujejo ob sredah (14.30-17.00) na sedežu OZRK, mentorica je Daša Culiberg Jontes
(068 153 819).
Dan za spremembe 2018
Dan za spremembe 2018 bo potekal v soboto, 7. aprila. Na lokalni ravni se bomo povezali s podjetji,
šolami in društvi ter poskušali v tednu od 2. do 7. aprila izvesti več konkretnih akcij.

7. april 2018

Štipendije kot humanitarna pomoč

SŠ

Letos že 13. leto organiziramo humanitarno pomoč – štipendiranje za srednješolce in študente.
Donatorji, fizične in pravne osebe, letos se jih je odzvalo 14, nakazujejo vsak mesec po 70 evrov za
posameznega upravičenca pomoči. Letos pomagajo 15 dijakom in 5 študentom, vsi imajo status
tujca in zato niso upravičeni do republiških štipendij.
Po naših izkušnjah pomeni pomoč za prejemnike spodbudo za šolsko delo, saj se jim štipendija
prekine, če ne dosegajo pozitivnih ocen ali izostajajo od pouka. Med letom štipendistom
organiziramo tudi pomoč pri učenju, če jo potrebujejo. Vključujemo pa jih tudi v humanitarne
akcije in prostovoljsko delo RK.
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Zbiramo hrano. Lahko pomagaš?

SŠ

RKS je konec 2016 vzpostavil program zbiranja hrane v več sto trgovinah v Sloveniji. K sodelovanju je
preko ZRSŠ povabil tudi srednje šole. Pri nas smo že izvedli 4 akcije v hipermarketu Mercator Bršljin,
pri katerih je sodelovalo 27 dijakov in opravilo 100 prostovoljskih ur. V tem šol. letu z akcijo
nadaljujemo, izvedli jo bomo trikrat (3. soboto v mesecu in sicer 16. 12., 17. 3., 19. 5.) in računamo
s podporo srednješolcev.
Način izvedbe
▪ OZRK posreduje vabilo za sodelovanje prostovoljcev pri konkretni akciji
zbiranja hrane ravnateljem in svetovalni službi oz. mentorjem.
▪ Za prijavljene prostovoljce pripravimo primerno usposabljanje.
▪ Pripravimo tudi terminski plan in razpored prostovoljcev.
Ne gre le za zbiranje hrane, temveč tudi za krepitev občutka socialne povezanosti, solidarnosti in
dobrodelnosti med mladimi.

Zbiranje šolskih potrebščin za družine v stiski

SŠ

Začetek šolskega leta je za socialno ogrožene družine velik strošek, ki ga same ne zmorejo. Zato smo
se odločili, da bomo na srednjih šolah v tednu RK (8.-15. 5. 2018) nadaljevali z dobrodelno akcijo
zbiranja šolskih potrebščin.
Zbiramo:
▪ nahrbtnike (nove ali dobro ohranjene),
▪ zvezke,
▪ mape,

▪ peresnice, nalivna peresa,
▪ svinčnike, barvice, flomastre,
▪ ravnila, šestila, šilčke, radirke …

Šole vabimo, da se nam pridružijo in s pomočjo svojih prostovoljcev izpeljejo akcijo zbiranja na šoli.
Po potrebi lahko poskrbimo za prevoz zbranih pripomočkov na OZRK Novo mesto.

Okrogla miza Medgeneracijska vas /Brez ta star'ga mlad ne zraste

SŠ

Srednješolci bodo v nekaj letih soočeni s tekmo za delovna mesta, ki naj bi jim omogočila zadovoljno
in finančno brezskrbno življenje. Kako naj gradijo svojo osebno rast in kariero, da bodo poklicno
uspešni in osebno zadovoljni? O tem jim bodo veliko povedali izkušeni »mački«, ki so se v našem
okolju na različnih področjih že uveljavili.
Prepričani smo, da bo živahna diskusija dala mladim izhodišča za razvoj ključnih veščin, ki so
pomembne za osebno izpolnitev, zaposljivost in razvoj skozi vse življenje.
Okroglo mizo bomo izvedli v tednu RK, 8. 5. 2018, v prostorih Humanitarnega centra.

Predstavitev dejavnosti
so pripravile:
Daša Culiberg Jontes
Andreja Murgelj
Barbara Ozimek
Nuša Rustja

Okrogla miza Moj sosed
je drugačen, 2017
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