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DEJAVNOSTI ZA MLADE V MESECU MAJU IN TEDNU RK
Dejavnosti za vrtce
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.

Dejavnosti za osnovne šole


Križem kapica zelo rada obišče tudi učence 1. in 2. razreda v osnovni šoli.



Šole predlagajo naj prostovoljce (posameznike, skupino ali razred). Predlagatelj izpolni
prijavnico na strani OZRK http://novomesto.ozrk.si/nase_aktivnosti/mladi/ in jo odda do 30. 4.
2018 na e-naslov novo-mesto.ozrk@ozrks. Na prireditvi, 8. 5. 2018, bomo razglasili naj
prostovoljce in jim podelili priznanja in nagrade. Le te bodo prejeli tudi nagrajenci natečaja
za razglednice Ker nam je mar. V prostorih Humanitarnega centra je še vedno na ogled
razstava nagrajenih razglednic.



Učenci sodelujejo pri Košarici RK. 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.



Krožki RK organizirajo »sprejem mladih članov za 2. in 7. razrede«, ki prejmejo gradivo RK in
drobna darilca za učence. Učenci prve triade dobijo ravnilca, tretje pa kemične svinčnike. V
svoje sredine lahko povabijo tudi predstavnike krajevnih organizacij RK. Naročilnica je na
povezavi http://novomesto.ozrk.si/nase_aktivnosti/mladi/.



Bazar Spomin na otroštvo – Igre nekoč in danes (8. 5. 2018, 9.00-11.15)
Sodelujoče šole in drugi
1. PŠ Birčna vas
2. OŠ Dragotina Ketteja
3. DRPD
4. OŠ Bršljin
5. OŠ Dol. Toplice
6. OŠ Vavta vas

7. OŠ Mirna Peč
8. OŠ Drska
9. OŠ Šmarjeta
10. Kreativci (OZRK)
11. Ivan Ahlin
drgljica

Naš prispevek k letu kulturne dediščine je povezava več generacij v raznolikosti otroških iger. Na
bazarju bomo spoznali stare igre, se družili in sproščeno igrali. Pri opisu iger so sodelovali tudi dedki

in babice, ki bodo z nami na bazarju. Učenci se bodo lahko preizkusili v skoraj 30 različnih gibalnih in
družabnih igrah in ustvarjali igrače iz različnih materialov.

Dejavnosti za srednje šole


Šole predlagajo naj prostovoljce (posameznike, skupino ali razred). Predlagatelj izpolni
prijavnico na strani OZRK http://novomesto.ozrk.si/nase_aktivnosti/mladi/ in jo odda do 30. 4.
2018 na e-naslov novo-mesto.ozrk@ozrks. Na prireditvi, 8. 5.2018, bomo razglasili naj
prostovoljce in jim podelili priznanja in nagrade.



Dijake in profesorje vabimo na okroglo mizo Brez ta star'ga mlad ne zraste, ki bo v torek,
8. 5., od 12.30 do 14.00 v prostorih Humanitarnega centra. O svoji uspešni poklicni poti in
karieri bodo spregovorili: Zvezdana Bajc, Tatjana Gazvoda, Matjaž Smodiš, ddr. Janez Usenik
in Vlado Bahč. Osebne zgodbe so prepričljive in se nas dotaknejo. Mladi bodo izvedeli, kako
lahko gradijo svojo osebno rast in kariero, da bodo poklicno uspešni in osebno zadovoljni.



Dijaki prostovoljci vabljeni, da pomagajo pri zbiranju hrane v soboto, 19. 5. 2018, v
Mercatorju v Bršljinu. Mentorji jih prijavijo na novo-mesto.ozrk@ozrks.si. Razporejeni bodo
po dve uri, od 8.00 do 20.00.

Program dejavnosti v torek, 8. 5. 2018
9.00-11.15: Bazar Spomin na otroštvo –
Igre nekoč in danes
11.30-12.00: Razglasitev naj prostovoljcev in
nagrajenih avtorjev razglednic
12.30-14.00: Okrogla miza
Brez ta star´ga mlad ne zraste

Vabimo vas, da se nam pri teh dejavnostih pridružite. Teden RK je priložnost, da aktivno udejanimo
vrednote kot so solidarnost, prostovoljstvo, humanitarnost, kulturna dediščina in da z njimi
obeležimo tudi 130 let RK na Dolenjskem.

Organizacija dejavnosti
Barbara Ozimek
Nuša Rustja

Priloga: Vabilo na prireditve 8. 5. 2018

Predsednik
Marjan Grahut

